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 حماية ورعاية البيئة في اإلسالم

 اجلزائركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، "أ" |   أستاذة حماضرة|  صليحة عشيد.  
 (00213) 661660562اهلاتف: |  saliha.achi@yahoo.frالربيد اإللكرتوين: 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر| طالبة دكتوراه|  وردة شيبان
 ( 00213) 667564642اهلاتف:  |  warda_chi@yahoo.com  :الربيد اإللكرتوين

 
 ملخص.

بل حث على  ،مل يغفل هذا اجلانب املهم هذا الدينمحاية ورعاية البيئة يف اإلسالم، وكيف أن هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة موضوع 
السنة الشريفة لسيدان حممد عليه الصالة والسالم. وتبني الورقة البحثية أن الدين و النصوص القرآنية  من خالل، ورعايتها احملافظة على البيئة

حاليا  اإلسالمي كان له السبق يف معاجلة كل القضااي الدينية والدنيوية، ومنها القضااي البيئية بكل تداعياهتا، واحلث على صيانة هذه النعمة
 ة منها من األجيال احلالية واملستقبلية. ومستقبال، لدميومتها واالستفاد

ملبذولة على وحتقيقا هلدف الدراسة سيتم التعريج على مفهوم البيئة يف املنظور االسالمي، ومنهجه يف محايتها ورعايتها، مث التطرق جلهود اجلزائر ا
 ابملواثيق الدولية اليت تدعو حلماية البيئة واستدامتها.مستوى احلكومة لتحقيق هذا اهلدف انطالقا من املنظور اإلسالمي يف هذا الشأن، وعمال 

 البيئة، املنظور اإلسالمي للبيئة، محاية البيئة يف اإلسالم، محاية البيئة القانون اجلزائري.الكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة: 
الُبعد اجلمايل يف العالقة بني اإلنسان والبيئة، عند استقصاء حكمة اخلالق عز وجل يف إبداع الكون وتكوينه، ينبغي أن يستشعر اإلنسان حقيقة 

إلنسان. وهو ما يقابل القصد اإلهلي يف إبداع الكون؛ اجلميل الصفات، العجيب التلوين والتكوين. واالهتمام ابلبيئة احمليطة ابلبشر قدمي قدم ا
واحلفاظ على توازهنا ابالستخالف والعمارة وميزان املقاصد  فاإلنسان ال ينفك عن االحتياج إىل بيئته والتفاعل معها، واالنشغال املتخصص هبا،
 وضمن أمانة اإلصالح يف األرض وعمارهتا.  ،الشرعية من الشواغل، تقييدا لسلطة اإلنسان وحركته إبطار اخلالفة هلل سبحانه وتعاىل

 هللامما هيأه  استفادته من ؛اهله ملا يعنيه التسخري، من قبل اإلنسان، بسبب جهله أببعاد استخالفه يف األرض وجتانتهاكا كبرياالبيئة تشهد 
هدف سبحانه وتعاىل له يف األرض من أسباب احلياة دون إفراط أو تفريط، ودون إخالل ابلنواميس الكونية اليت سنها اخلالق عز وجل، واليت تست

 .احلفاظ على ديناميكية هذا الوجود واستمراريته
 مواردها على وحتافظ ومجاهلا، واستقرارها سالمتها تضمن اليت والتشريعات القواعد وضع يف السبق له وكان بريا،ك اهتماما ابلبيئة اهتم اإلسالمو 

 تقديره علينا أوجب قدرته وعظمته، آاثر من وأثر وتدبريه، هللا صنع من هو الذي الكون إىلهذا الدين القيم  نظرة مع ينسجم وهذا املختلفة،
وهي ال تقل يف خطورهتا عن خطورة  ،العصر مشكالت أكرب من البيئة محايةإذ أصبحت . افيه الفساد نشر وعدم ا،عليه واحملافظة واحرتامه،

كيف يرعى االسالم البيئة   التالية: املشكلةالسالح النووي يف جلبها للعواقب السيئة. ومن هنا فإن هذه الورقة البحثية تسعى لإلجابة عن 
 ويدعو حلمايتها؟ 

 وهي: ،حماور أربعةتقسيم البحث إىل مشكلة هذه الدراسة مت  ولإلجابة على
 مفهوم البيئة. أوال،

 اإلسالمي اثنيا، البيئة يف املنظور
 ، املنهج اإلسالمي يف محاية البيئة.اثلثا

 رابعا، التجربة اجلزائرية يف محاية ورعاية البيئة.
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  :مفهوم البيئة ،أوال
 و منه الغاية و فيه يستخدم الذي للموضوع تبعا املصطلح هذا مفهوم يتغريو  املختلفة واجملاالت علومال من الكثري يف البيئة مصطلح يستخدم
 البيئة مفهوم على الوقوفو  الثقافية، البيئة السياسة، البيئة االجتماعية، البيئة الطبيعية، البيئة فنقول يتناوله، الذي الباحث ختصص حسب
 الفقه يف البيئة مفهوم مث البيئة، علماء الكلمة عند هلذه االصطالحي املفهوم اللغوية، مث الناحية من الكلمة هذه ألصل التعرض منا يتطلب

 اإلسالمي.
 اللغوي للبيئة:  املعىن -1

 إىل ءاب": العرب لسان" الشهري معجمه يف "منظور ابن" قال ،(ابء) املاضي الفعل منه ُأِخذ لذي، "بوأ" الرابعي الفعل من مشتقة البيئة كلمة إن
 مبعىن: الثاينو  ،فيه للمبيت وهتيئته املكان إصالح: األول "،تبوأ" لكلمة بعضهما من قريبني معنيني نفسه املعجم وذكر .إليه رجع أي الشيء
 ُقُصورًا ُسُهوهِلَا ِمنْ  تـَتَِّخُذونَ  اأْلَْرضِ  يف  َوبـَوََّأُكمْ  َعاد   بـَْعدِ  ِمنْ  ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكمْ  ِإذْ  اذُْكُروا}: يف كتابه العزيز . ويقول عز وجل1واإلقامة النزول

 .(74رقم  اآليةسورة األعراف، ) {ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  يف  تـَْعثـَْوا َواَل  اّللَِّ  آاَلءَ  فَاذُْكُروا بـُُيوتً  اجْلَِبالَ  َوتـَْنِحُتونَ 
 :االصطالحي للبيئة املعىن -2

. وكان 2البشر بين مع عالقته فيه وميارس حياته مقومات على منه وحيصل اإلنسان فيه ياحي الذي اإلطار ذلك: هي البيئة أن الباحثني بعض يرى
 هاعرفيو  .3وأبعادها معناها حتديد إىل يتطرق مل لكنهو  ، 1858 سنة" ثورو هنري"( هو العامل (Ecologie إيكولوجيا كلمة صاغ من أولمن 

 أو ،احلي الكائن على تؤثر اليت احمليطة الطبيعية العوامل جمموعة: اهنأ على البيئة ،(الطبيعة أصدقاء مجعية مؤسس) "احلرب ريكاردوس" الباحث
 .4املادي احمليط اهنأبأيضا:  تعرفو  .مرتابطة إيكولوجية وحدة وتؤلف معني، مكان يف املتواجدة احلية الكائنات من جمموعة حياة نظام حتدد اليت
 مكوانت البيئة:  -3

 :5مهاو  ،تتكون البيئة من شقني
 ويتألف من األرض وما حوهلا وما ينمو عليها من النباتت، وما يعيش فيها من حيواانت.الشق الطبيعي:   -
إضافة إىل  .طاراتالبيئة الطبيعية، وتشمل املدارس واملصانع، الطرق وامل اويتألف من املكوانت اليت أنشأها ساكنو  الشق املشيد:  -

وميكن التعبري على مكوانت البيئة بطريقة أخرى، يف إطار ثالث أنظمة أو  .العالقة بني السكان العادات والتقاليد، واملعتقدات اليت تنظم
 حميطات على النحو التايل:

 وجل. وميثل بيئة احلياة األصلية، اليت أوجدها اخلالق عز احمليط احليوي:  -
 .علم والتكنولوجيا، كاملدارس والطرقمستخدما ال، وتشمل كل ما أنشأه اإلنسان يف البيئة الطبيعيةاحمليط املصنوع:   -
 والسياسية. واالقتصاديةشؤون حياته االجتماعية  االنساناملنظومة اليت يدير يف إطارها هي و  :االجتماعياحمليط   -
 

 :اإلسالمي املنظور يف البيئة اثنيا،

                                 
 دورته يف املنعقد ،اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل الفقه جممع جملس ،"إسالمي منظور من عليها واحلفاظ البيئة، "حممد بن حيىي بن حسن النجيمي -1

 .1 .ص ،2009  ماي، من األول إىل إبريل 26 من  تحدةامل العربية اإلمارات دولة  ابلشارقة، عشرة التاسعة
 .51، ص. 1971 القاهرة، الشعب، دار عاشور، أمحد حتقيق، السياسة الشرعية يف إصـالح الراعـي والرعيةاالمام تقي أمحد بن تيمية،  -2
 .96 ، ص.2007، 5 ، العددجملة الباحثرزيق، دور الدولة يف محاية البيئة،  لكما -3
 .96 ، ص.املرجع السابق نفس -4
 www.uop.edu.jo/download/Research/members/105_562_Eman.pdfالرتبية البيئية:  -5
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 وفقا اجلزئيات يف ختتلف ولكنها العام، اإلطار يف مجيعها تفقت اليت البيئة ملفهوم املتاحة التعاريف خالف للبيئة وأوسع أعمق بنظرة اإلسالم يتمتع
 مجالية، نظرة للبيئة ينظر من وهناك والبشرية، الطبيعية للموارد خمزن أو مستودع أهنا على للبيئة ينظر من فهناك التعريف، وواضعي الدراسة لنوع
 الكائنات ومنو حياة يف أتثريها حيث من اآلخر البعض إليها ينظر حني يف ة،الرتفيهي واملناطق العامة واملنتزهات الطبيعية للسلع مورد أهنا أي

 حىت عليها احملافظة جيب عامة ملكية كوهنا  من ينطلق البيئة مع اإلسالم تعامل لكن واالقتصادية، االجتماعية وانبهاجب يهتم من وهناك. احلية
 .الوجود يستمر

 البيئة يف اإلسالم: مفهوم -1
ُتْم ُمْؤِمِننيَ   تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَهاَواَل : }تعاىل قال ِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ  من البيئة إىل اإلسالم فنظرة (.85 اآليةسورة األعراف، { )ذََٰ

سورة ) ْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلَق{تعاىل: }ُقْل ِسريُوا يِف اأْلَ قال  هلا، الزماين البعد. ومن حيث بعدها املكاين زاوية من كان اآلية هذه خالل
 والتأمل التعامل حسن األخري هذا واجب من فكان لإلنسان، مسخرة أهنا منطلق من هي لبيئةل اإلسالم أن نظرة كما  .(20اآلية العنكبوت، 

 السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تـُْغيِن اآْلاَيُت َوالنُُّذُر َعْن قـَْوم  اَل ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف }وقال تعاىل:   ،6اإلميان على دليال ذلك وجعل هللا، خملوقات يف
 (.101اآلية سورة يونس، { )يـُْؤِمُنونَ 
 سبل توفري على القدرة الصفات وتلك املقادير هذه هلا تكفل حبيث معينة صفاتبو  حمددة مبقادير خلقت أهنا على البيئة إىل اإلسالم وينظر
 ِإانَّ ُكلَّ َشْيء  َخَلْقَناُه بَِقَدر {} هبا، وقال تعاىل: ستمتاعالوا احسن استغالهل بشرط األخرى، احلية الكائنات من وغريه لإلنسان مةاملالئ احلياة

ُ ِلُكلِ  َشْيء  َقْدرًا{}، وقال(49 اآليةسورة القمر، )  .(3 اآليةسورة الطالق، )َقْد َجَعَل اّللَّ
 سلسلة وفق احلياة استمرار تكفل متناهية بدقة -وعال جل-اخلالق رمسها حيوية دورة شكل يف جيرى متوازن نظام هناأ على البيئة اإلسالم ويعترب

 تكون وفيه حمددة، سببية عالقات وتوجهها عليها تسيطر واملرتابطة املتداخلة العمليات من سلسلة أو والتحول، واملوت التولد عمليات من
 وتوازن عليها، للحياة املطلوب ابلقدر الفصول وتداول والنهار، الليل فتداول .التوازن حالة توجب متفاعلة عوامل ثابةمب احلية وغري احلية األجزاء
 الصغرية األخرى والغازات 21% مبقدار واألوكسجني ،%78 مبقدار النيرتوجني من اجلو عناصر وتوزيع ،ابلقدر املطلوب فيها والربودة احلرارة

 .7ةاحليا استمرار كفالة هبدف خيطئ ال دقيقا حساابحمسواب  كله هذا إن
 مثل الشرك،، العقائدية األمور من العظيم املعىن عليه يصدق ما كل لفظهذا ال يشملو  ؛األرض يف اإلفساد حترمي على الشرائع مجيع اتفقت

َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد َعاد  }تعاىل: قال .8اإلفساد أنواع من ذلك إىل وما عبثا عصفور قتل أو مضرة غري شجرة قطع مثل واحلسية
 اآليةسورة األعراف، { ) َواَل تـَْعثـَْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َوبـَوََّأُكْم يِف اأْلَْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصورًا َوتـَْنِحُتوَن اجْلَِباَل بـُُيوًت فَاذُْكُروا آاَلَء اّللَِّ 

ُتْم ُمْؤِمِننَي{ هللا وقال ،(74 ِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ  .(85اآلية سورة األعراف، ) تعاىل: }َواَل تـُْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها ذََٰ
 حياته تقوم يتال هاعناصر  يلحق الذي الضرر من اإلنسان حلق وصيانة هلا محاية البيئة، تلويث ومنه ،احلسي الفساد أسباب كل اإلسالم حرم
 ،وخمتلف وسائل النقل اآلالت تفرزها اليت اهلواء لنقاء امللوثة العوادم كثرة يف املتمثلة التلوث مشكلة من احلاضر العصر يفيعاين  إلنسانفا ا.عليه
 يف الدول بعض يف تصرف اليت ارياجمل ومياه ،ةالفقري  العامل دول بعض يف الصحاري إىل الصناعية الدول اهترمي اليت الصناعية املخلفات وكثرة

 التعامل كيفية يف اإلسراف ومنه ،أنواعه بكل اإلسراف اإلسالم حرم . كما9منها السامة وخاصة الكثرية امللواثت من ، وغريهاوالبحريات ارهناأل

                                 
 قسم ، اإلسالمية والعلوم االجتماعية العلوم كلية  ،املاجستري مذكرة، "احلماية اجلنائية للبيئة، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"نور الدين محشة،  -6

 . 21 ص. ،2006، ابتنة، خلضر احلاج جامعة، الشريعة
 .12ص.  ،1999 اإلسكندرية، احلديث، املكتب اجلامعي ،والعاملية العربية البيئة على وأثره اخلليجية البيئة محاية البعيين، مجيل وجيه القامسي، حممد خالد -7
 .21 ، ص.نفسهاملرجع  -8
 .12رجع سابق، ص. م  النجيمي، حسن بن حيىي بن حممد -9
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، (السرف؟ هذا ما) فقال يتوضأ وهو وقاص أيب بن بسعد مر صلى هللا عليه وسلم النيب أن احلديث ففي ابلعبادة، يتصل فيما حىت البيئة مع
 (425 برقم الطهارة كتاب يف السنن يف ماجه ابن أخرجه(. )نـََعْم، َوِإْن ُكْنَت َعَلى هَنْر  َجار  ) قال: إسراف؟ الوضوء أيف فقال

ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض : }تعاىل قال ،اواستدامته الطبيعية املوارد على احملافظة بغية فيها اإلفساد ومنع محايتها على للبيئة اإلسالم نظرة تقومو 
 يوش يفاجل ألمراء الراشدين واخللفاءوالسالم  عليه الصالة الرسول وصااي يف واضحا ذلك جتلى كما  ،(61اآلية سورة هود، ) َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها{

 الكرمي. فيها القرآن نزل اليت البيئة أو الصحراوية البيئة عن كليا ختتلف منها بعضال نأو  خاصة فيها اإلسالم ينتشر اليت على البيئات احملافظة
 .10عقالين غريو   جائرااستغالال هلا استغالله خالل من ببيئته املفسد هو ألنه اإلنسان على وأكد اإلسالم

 التدمريي اإلنسان سلوك عن تنتج اليت واملعنوية املادية املعاين كل تتضمن، لكنها كلمة "الفساد" تفسري يف الفقهاء اختالف من رغمعلى الو 
، العربية اجلزيرة وسط يف العرب سيما الرب يف بدأ اإلنسان نشاط أن هيو  موضوعية حلقيقة أتكيدا البحر على الرب لفظ تقدم وقد .ولبيئته لنفسه

 مبا جاء هذا الفساد ناو  ،وخيافونه البحر هابوني كانوا فقد ،ابلبحر اتصاهلم من أكثر ابلبادية العرب اتصال أن كما.  البحر اىل الفساد امتد مث
وتعدد وتزايد  الكهرابئية الطاقة وحمطات واملعامل املصانعوكثرة  اجملتمعات، لتطور نتيجة همأيدي مجعته أو عملته ابلذي أي ،الناس أيدي كسبت

 . 11تدمري هلما مصدرن وبيئته و نقمة على اإلنسا التطور هذا أصبح حىت احلياة تطور وسائل من غريهاوسائل املواصالت و 
َواّللَُّ اَل  تعاىل: }َوِإَذا تـََوىلََّٰ َسَعىَٰ يِف اأْلَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسلَ  قوله يف بيئته يف اإلنسان فساد إىل أشارت قرآنية دالئل هناكو 

وقال تعاىل:}َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِ   .نفسه اإلنسان عن فضال الطبيعية البيئة موارد يطال اهن . فالفساد(205 اآليةسورة البقرة، ) حيُِبُّ اْلَفَساَد{
 (.41)سورة الروم، اآلية  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن{

َواَل }تعاىل:  قوله يف يتجلى املبدأ هذا ؛هلا يتعرض أن ميكن اليت املخاطر نفسه جينب أن اإلنسان على جبو ي مبقتضاه مبدأ الكرمي القرآن وضع
االنسان حاضرا ما تشهده بيئة  على متاما ينطبق وهذا .(195اآلية سورة البقرة، { )تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

هتدد بكل خملفاهتا وآاثرها حياة الكائنات  واليت أصبحت ،من تلوث وتدمري وختريب لكل عناصرها األساسية الستمرار احلياة على سطح األرض
 احلية، وأوهلا اإلنسان.

 ما ، إذ أنذاته اإلنسان لافعأ إىل يرجع مرأ هعدم وأ البيئة سالمة وأن ، سيماياهن أو أمرا كان سواء وإرشاداته اإلسالمي الدين تعاليم تباعفا
 تصورحممد عليه الصالة والسالم ب لرسولوجاء ا ممارساته الالمسؤولة. نتاج هو إمناأنه أمرا طبيعيا، و  أو الصدفة وليد ليس التلوث إىل يؤدى

َمَثُل الَقائِم يف ُحُدوِد اّللَّ واْلَواِقع ه: )حديث يف رائع هيشبت ، وكان له12سريته وأحاديثه الشريفة يف وذلك، واإلفساد العبث من البيئة حلمايةحكيم 
ا من املاء َمرُّوا على َمْن فيها، َكمثل َقوم  اْستَـَهموا على َسِفيَنة ، فََأصاَب بـَْعُضهم أْعالَها، وبعُضهم َأْسفَلَها، فكان الذي يف َأسفلها إذا استَـَقوْ 

ََنَْوا ِبَنا َخرقا وملَْ نُؤِذ َمْن َفوقَنا؟ فإن تـَرَُكوُهْم وما أَرَادوا َهَلكوا وهلكوا مَجيعا، وإْن أخُذوا على أيدِيِهْم ََنَْوا و َفوَقهْم، فقالوا: لو أان َخَرْقنا يف َنِصي
 .13(مَجيعا
 تمعجملا عاتق على بتبعتها وألقى، الكلم جوامع من هأت مبا ددهاهت اليت األخطار من البيئة محاية مسؤولية الرسول صلوات هللا عليه حددوقد 
ككل،   تمعجملا على ابلضرورة الوخيمة بنتائجه سيعود أعضائها من مجاعة تقرتفه ما ألن بعينها؛ مجاعة وال بذاته فردا ختص ال، فهي مهمة أبسره
 واحدة كتلة أبنه تمعجملا حيس العامة الشاملة النظرة ذههب. وإصالحهم املفسدين أيدي على أتخذ أن لألمة عليه الصالة والسالم دعوته مث ومن

                                 
 .13املرجع نفسه، ص.  -10
 ، 21/01/2015، نظر يف 131، ص. "من منظور إسالمي االجتماعيةالتنمية املستدامة واملسؤولية "نعيمة حيياوي، فضيلة عاقلي،  -11
 املرجع نفسه. -12
 : على املوقع: 25/01/2015، نظر يف موسوعة النابلسي، "سالمة املؤمنني كل ال ينجزأ"، حممد راتب النابلسي -13

www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6994&id=212&sid=1207&ssid=1208&sssid=1209 
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 اجلوانب متكاملة منهجية يف اهتومقوما ومظاهرها، البيئة على اإلسالم حافظ وقد األخرايت، يف ابلضرورة يؤثر إحداها يف يؤثر ما متماسكة
 .14األركان متناسقة

 انجتا يكون أن ميكن التناسق، وعدم والتخريب واالختالل االضطراب أي البيئي، مبعناه والفساد؛ شيء كل يف الفساد حيب ال هللا إن 
 يدخلها اليت التغيريات عن ينتج الفساد إن أخرى، وبعبارة .األوساط الطبيعية وغزو واقتحام للموارد العقالين وغري املفرط واالستغالل التلوث عن

 يضمن الذي الذايت التنظيم مبفهوم ربطه مكنفي اإلصالح، أما .البيئي احمليط داخل احلياة يضمن الذي الرتابط نظام على حسبان بدون اإلنسان
 عليها أدخلت كلما نفسها إصالح من متكنها اليت الظروف كل للبيئة وفر وتعاىل سبحانه هللا أن يعين وهذا. البيئية النظم داخل التوازن استمرار
   اإلصالح. من بكثري أسهل الفساد بثن أل األرض يف يفسدوا ال أبن عباده يوصي هللا فإن . وهلذا،15معينة حدود يف ولكن ،تغيريات

  :يف اإلسالم البيئة أمهية -2
   :16التالية النقاطمن خالل  عليها احلفاظ يف البيئة أمهية تربز
 .اإلنسان وجود على حمافظة هي إذن عليها فاحملافظة اإلنسان، حييا خالله من الذي اجملال هي البيئة  -
 املسخرات، على احملافظة التسخري ومقتضى أرضها؛ وعمارة طاقاهتا، واستثمار مواردها، لالستغال لإلنسان مسخ رة فيها مبا البيئة  -

  ل.ويكم االنتفاع ليدوم
 كوين ؛  بنظام وجوده هللا ربط وقد العدم، من إجياده نعمة هي لإلنسان نعمة وأكرب عليها، الشكر هو النعمة جتاه اإلنسان واجب  -

  د.اإلجيا نعمة على الشكر أوجه من وجه هو عليه فاحلفاظ
 .العلماء أعيت ملشكالت اإلسالمية احللول بعض على الضوء وتسليط اإلسالم، جمهر حتت البيئة قضااي لطرح امللحة احلاجة  -
 .هبا أبسره العامل لتأثر نظراً  البيئة؛ تكتسبها اليت العاملية األمهية  -
 البيئة خلق ممن رابين   تشريع ألهنـا ابلتطبيق؛ وأحقيتهـا أسبقيتها،و  اإلسالميـة، الشريعة مشولية يعكس البيئة موضوع يف البحث  -

 .ومكوانهتا
  قواعد احلفاظ على البيئة يف اإلسالم: -3

 سبقت قد اهنلكو  للمسلمني، مفخرة تعد قواعد وهي ،الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن من عامة فقهية قواعد املسلمني علماء استنبط
 ذلك يف مبا وألوانه، صوره بكل الضرر دفع جمال يف تفعيلهاحنو  يسعال ويبقى على اخللف الصاحل عليها. وتفوقت املعاصرة البيئية التشريعات

 املشاكل حلل إليها واالحتكام إحيائها على عملال ابإلضافة إىل. السوية غري وسلوكياته اإلنسان تصرفات جراء من ابلبيئة حيلق قد الذي الضرر
 :18القواعد هي وهذه 17،احمللي أو اإلقليمي أو الدويل املستوى على سواء حاليا، البشرية واجههااليت ت البيئية

                                 
 18 .. ص ،  1999الرايض، األمنية، للعلوم العربية انيف أكادميية ،والبيئة اإلسالم مرسي، حممد -14
 .38، ص. 2010، النوادر، دار العاملية اجلامعية الرسائل، دمشق: مكتبة (مقارنة يةفقه دراسة) االسالمية الشريعة يف الطبيعية البيئة محاية، صفاء موزة -15
  .19، مرجع سابق، ص. حممد مرسي -16
 السنة يف يةاحلضار  القيم :حول الشريف للحديث الثالثة الدولية العلمية الندوة، "النبوية السنة يف البيئة ومحاية املستدامة التنمية ركائز"الفقي،  القادر عبد حممد -17

 املوقع: على منشور حبث احلديث، لندوة العامة األمانة النبوية
www.nabialrahma.com  

 .132نعيمة حيياوي، فضيلة عاقلي، مرجع سابق، ص.  -18

http://www.nabialrahma.com/


 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 10

 

 لكل أن القاعدة هذه وتعين 19(.وسلم: )اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ  عليه هللا صلى هللا رسولال حديث إىل القاعدة هذه يزال: وتستند الضرر قاعدة -
 حيول أن شأنه من ما كل واختاذ التدخل يف احلق األمر فلويل للغري ضرر حدث فإذا الضرر، انعدم إذا لكمي فيما يتصرف أن يف احلرية مطلق فرد

   .الفساد إىل املؤدية الذرائع لسد الضرر، هذا مصدر إزالة حىت أو، منه التخفيف أو البيئة مكوانت ببعض يلحق قد الذي الضرر وقوع دون
 هللا صلى رسول أن هريرة أبو رواه الذي احلديث من القاعدة هذه الفقهاء استنبط ملصاحل:ا جلب على مقدم املفاسد درء قاعدة -

َا أَْهَلَك الَّذِ : )قال عليه وسلم ُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوُه َوَما أََمْرُتُكْم بِِه فَافْـَعُلوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم فَِإمنَّ ائِِلِهْم َواْخِتالفـُُهْم يَن ِمْن قـَْبِلُكْم َكثْـَرُة َمسَ َما هَنَيـْ
 ويتسبب وإفسادها، املوارد ذههب اإلضرار يف يتسبب سوف ومؤقتة ذاتية منفعة لتحقيق البيئة موارد استغالل كان إذاو  .20َعَلى أَنِْبَيائِِهْم(

 .البيئة استغالل عند منفعة أي على يقدم أن جيب والفساد الضرر منع نأ إذ به، فال يسمح استنزافها، يف
 أو الشوارع أو البيوت يف ضررا حيدث من إجبار يف احلق األمور ولوالةالفاحش(:  الضرر اإلمكان )سيما بقدر يزال الضرر قاعدة -

 جبودة أو ابحليواانت أو ابلناس اإلضرار عليها يرتتب قد واليت م،هتوتصرفا أعماهلم عن الناجتة األضرار إبزالة البيئةعناصر  يف أو األسواق
 .البيئة

 حرمان منه ينتج الذي ابلضرر ابلبيئة يلحق الذي الضرر تساوى فإذا منه(: أكرب هو مبا )بل مثله بضرر يزال ال الضرر قاعدة -
 استعمال من احلق صاحب حرمان ابلبيئة يلحق الذي الضرر إلزالة جيوز ال فإنه حقه، استعمال من ما ملشروع امللكية حق صاحب

 .قمامة حمرقة مكانه لتنشأ املصنع يزال فال مثال(، )مصنع معينة منطقة يف اهلواء ويثلتل مصدر هناك كان وإذا ،حقه
 هذه من ويتفرع .القاعدة هذه تطبق الفرد مصاحل مع ابلبيئة املتعلقة املصاحل تتعارض حينما :ابألخف يزال األشد الضرر قاعدة -

 :21مها أخراين قاعدتن القاعدة
 يتسبب ال البزازين حىت سوق يف خبز فرن إقامة يف املالك حق استعمال تقييد ،ذلك ومثال :امع ضرر لدفع اخلاص الضرر حتمل -

 انتزاع جييزون الفقهاء من الكثري فإن القاعدة هذه من وانطالقا السوق. يف املعروضة احلريرية املنتجات احرتاق يف الفرن من الناتج الشرر
 الذي للضرر منعا سكين حي وسط مثال لإلمسنت مصنع إقامة مينع ذلك على وقياسا، املارة على الطريق ضاق إذا خاص عقار ملكية
  . احلي هذا أهل على يعود

 للتخلص حرقها وأريد ابلسكان، مأهولة غري مناطق إىل املنزلية النفاايت نقل تعذر إذا، مثال: الضررين أخف أو الشرين أهون خيتار -
 السكانية الكثافة ذات املناطق يف حرقها من بدال األقل، السكاين التعدد ذات نسبيا بعيدةال املناطق قرب ذلك جيرى أن منها، ميكن

 العالية.
 منها األهم وتغليب بينها، ابلرتجيح يعمل فإنه وتعارضت تعددت إذا املصاحل أن القاعدة هذه وتعين املصاحل: بني املوازنة قاعدة -

 .مثال األوزون لطبقة املستنزفة أو اهب الضارة املواد على للبيئة الصديقة املنتجات ءشرا املرء يقدم أن ،ذلك ومثال، اهندو  ما على
 درء ألن نفعها، من أكثر اإلنسان بيئة على ضررها كان إذا األعمال بعض وقف األمر ويل حق منبزواله:  بطل بعذر جاز ما -

 يف الضرورة منزلة تنزل حاجتها فإن ضرر عليها يرتتب اليت الاألعم إىل حتتاج اجلماعة كانت وإذا. املصاحل جلب على مقدم املفاسد
 األمر ويل فعلى األعمال، تلك إىل احلاجة زوال ومبجرد، بقدرها الضرورة تقدر وأن اإلمكان، بقدر الضرر يدفع أن على احملظور، إابحة
 .بزواله بطل بعذر جاز ما ألن وقفها

                                 
 : على املوقع:22/01/2015 ، نظر يف:، جملة ألجلك حممد"األربعون النووية"حمي الدين بن شرف النووي،  -19

www.4muhammed.com/40-nawawi/32- 
   ، على املوقع:22/01/2015، نظر يف: موسوعة النابلسي اإلسالمية، ة"الرتبية اإلسالمي"حممد راتب النابلسي،  -20

www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=3225 
 .34 ص. السادسة، السنة ،  23العدد الرايض، املعاصرة، الفقهية البحوث ةجمل ،"البيئة ومحاية إلسالم"ا العاديل، صاحل حممود -21



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 11

 

 أو صحتهم يف الناس يضر مصدر أي فإن مث ومن الناس، يضر ما كل هنا احلرام لةطائ حتت يقع: حرام فهو احلرام إىل يؤدي ما -
 .22مقبول غري أمرا يعد راحتهم، تقلق ضوضاء إحداث أو تؤذيهم، غازات ابتعاث مثل راحتهم،

 أو مرسوم اراستصد ضرورة ما بلد يف البيئة تلوث من احلد مقتضيات من كان إذا ،مثال واجب: فهو به إال الواجب يتم ال ما -
 يصبح املرسوم هذا مثل استصدار فإن البلد، هذا بيئة يف والسيارات املصانع عوادم تقذف هبا اليت امللواثت مواصفات حتدد معايري وضع

  .مبوجبه إال يتم ال والذي التلوث أضرار من الناس محاية األصلي، الواجب ألن واجبا،
 التوقي أي يتهدده، أو به حيدق خطر من تمعجملا حيمي مبا مجيعها السلطات تعمل أن يقتضي وهذا الرعية: خدمة يف األمر ويل -

 يف اهلواء تلوث خلطر الناس تعرض إذا مثال، ،وقوعه حالة يف اخلطر هذا لعالج التصحيحية اإلجراءات واختاذ يقع، ال حىت الضرر من
 .اخلطر هذا مصدر إزالة على العمل األمر ويل فعلى فيها، معني مصنع يف الصيانة سوء بسبب معينة منطقة

 األمة عن انئب وهو األحكام، تنفيذ على واحملافظة الرعية مصاحل رعاية األمر ويل واجب منابملصلحة:  منوط األمر ويل تدخل -
 األمر يلو  على كان مفسدة وقعت فإذا. شؤوهنم ورعاية مصاحلهم بتحقيق منوط الرعية شؤون يف فتدخله وهلذا هللا، شرع تنفيذ يف

 .23الضرر ويبعد النفع جيلب ما حدود يف فقط مقيد هو وإمنا مطلقا، ليس التدخل هذا ولكن لدرئها، التدخل
يف احلفاظ أساسا يكمن إمنا إن محاية البيئة واحلفاظ عليها : التشريع اإلسالمياحلفاظ على املكوانت الرئيسية للبيئة يف  -4

 ء، اهلواء، الرتبة.وهي: املاء، الغدا ،على عناصرها األربعة
على سطح  وجدت احلياة امل املاء اريخ، ولوالتال عرب اإلنسانية احلضارات وتطور حياةهو املكون األساسي يف نشأة و  املاء: -أ

ك فإن الكائنات لذ(. ل30اآلية )سورة األنبياء،  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيء  َحي   أََفاَل يـُْؤِمُنوَن{مصداقا لقوله تعاىل: } األرض،
 . 24اإلنسان تدرك أبن املاء يساوي احلياة ويف مقدمتهااحلية كلها 

الكرمي، وذلك لتوعية  القرانوستني مرة يف  ةكره ثالثذ الوقود احملرك حلركة احلياة أبسرها، فقد ورد  ابعتبارهاملاء وأمهيته القصوى عنصر نظرا لعظم و 
وقد أكد اخلالق سبحانه تعاىل، على أمهية املاء حلياة   .25جاهدا لتجنيبها أخطار التلويث واإلسراف اإلنسان هبذه النعمة ليحافظ عليها، وحيمل

احلياة واألحياء اليت تعتمد يف  الستمرارهللا تعاىل، به  خصهاجيب احلفاظ على نقائه وخصائصه اليت  امهم اعنصر  ابعتبارهكل الكائنات، 
يقول احلق تبارك وتعاىل:  .احلياة واألحياء ابلفناء والعدمعلى  سلبا ذلك انعكسأو قلت  عدمتانا ذده اخلصائص، وإهبوجودها على بقائه 

(، 30رة األنبياء، اآلية )سو { ُكلَّ َشْيء  َحي   أََفاَل يـُْؤِمُنونَ أََوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانـََتا َرتْـًقا فـََفتَـْقَنامُهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء  }
أملَْ تـََر أَنَّ اّللََّ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبُح اأْلَْرُض }: ه تعاىلقول ، يف26يذكران ربنا سبحانه وتعاىل أبمهية هذا املصدر احليوي حىت حنافظ عليه

َ َلِطيٌف َخِبريٌ   .(63)سورة احلج، اآلية  {خُمَْضرًَّة ِإنَّ اّللَّ
 الشرب قال هللا تعاىل: يف سواء فيه اإلسراف عن وهنى وشدد، صحيا نظيفا طاهرا وإبقائه املاء على على احملافظةا كثري  ركز اإلسالمي شريعالتف

 أمر أي يف استعماله يف أو ياء،لألش والتنظيف التطهري يف أو(، 31 ، اآليةاألعراف)سورة  }وَُكُلوا َواْشرَبُوا َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي{

                                 
 واخلمسون، احلادي العدد السابعة عشرة، السنة ،اإلسالمية والدراسات الشريعة جملة التلوث، من البيئة على احلفاظ يف اإلسالم منهج الصمادي، أمحد عدانن -22

 .331 ص.
 .93، ص. 2000 الكويت، ،البيئة على للمحافظة الوقفي الصندوق لألوقاف، العامة األمانة ،"واحلل شكلةامل اهلواء: تلوث" الدمرداش، صربي -23

، 2011، اململكة العربية السعودية، جامعة الدمام، مؤمتر اإلسالم والسالماملاء منودجا"،  يف محاية البيئة واحملافظة عليهامنهج اإلسالم "أمحد علي سليمان،  -24
 .13ص. 

 .22 ، ص.2000، 66ابلقاهرة، سلسلة قضااي إسالمية، العدد  ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، "املياه واحلباة بني الوفرة والندرة"د حممد عمر، أمح -25
 .22 منهج اإلسالم يف محاية البيئة واحملافظة عليها "املاء منودجا"،  مرجع سابق، ص."أمحد علي سليمان،   -26
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البقرة، سورة ) َقْد َعِلَم ُكلُّ أاَُنس  مَّْشَرهَبُْم ُكُلواْ َواْشَربُواْ ِمن رِ ْزِق اّللَِّ َوالَ تـَْعثـَْواْ يِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن{}تعاىل:  قال. و 27وحنوها كالزراعة،  ذلك له يلزم
 .(60 اآلية

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض }تعاىل:  هللا يقولو  وسنة على حماربة ومكافحة تلوث اهلواء، انآحرص اخلطاب اإلسالمي قر اهلواء:   -ب
اآلية )سورة البقرة،  {ونَ وا ّللَِِّ أَْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلمُ ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفاَل جَتَْعلُ 

تعاىل:  وجاء يف قوله(، 32اآلية َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حَمُْفوظًا َوُهْم َعْن آاَيهِتَا ُمْعرُِضوَن{ )سورة األنبياء، } وقوله أيضا:(، 22
ِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز ا نـَْيا مبََصابِيَح َوِحْفظًا ذََٰ : }َوثَِياَبَك وورد يف هذا الشأن أيضا(، 12اآلية ْلَعِليِم{)سورة فصلت، }َوَزيَـّنَّا السََّماَء الدُّ

واالستنزاف  التدمريوغريها وجوب صيانة البيئة واحملافظة عليها من  اآلايت الكرميةه ذهمن يفهم  .(4 اآليةَفَطهِ ْر{ )سورة املدثر، 
 .والتلوث، ومن كل األفعال اليت تلحق هذه النعمة ابلضرر

 ولو عنه االستغناء يستطيع ال اإلطالق، واإلنسان على والنبات واحليوان اإلنسان احتياجات أهم اهلواء ضرورة لبقاء احلياة، حيث يعترب إن وجود
 نقيا خزن أو نقل أو مجع أو تكلف دون ملخلوقاته األرض وجه على مكانه ملخلوقاته، ويسر الرحيم اخلالق هللا وفره لذلك معدودة، دقائقل

مكان  كل من به وأحاطنا األرض كلها، ينتشر يف غازا جعله بل عليه سلطان خلقه من ألحد هللا جيعل ومل حيتكره، أن أحد يستطيع وال صافيا،
 ما األحكام من شرع حيث ،ابهلواء اإلسالمي التشريع احلية. وكان اهتمام الكائنات كل حتياجاتاتكفي  غري حمدودة بكميات ووفره وزمان،
 الذي للهواء املطلوبة اخلصائص هذه على حيافظوا أن هبا امللتزمني شأن من اليت اآلداب إىل ودعا وصحته، وطيبه، ونقائه، فائه،ص على حتافظ

  .28ياةاحل فيه
عليه  ويقر اإلسالم أن اهلواء نعمة من هللا لكل كائن حي، وهذه النعمة جيب احملافظة عليها وصوهنا من كل ضرر، وثبت عن رسول هللا صلى هللا

 .مبعىن أنه ال جيوز إحلاق الضرر ابآلخرين، سواء أكان هذا الضرر واقعا يف احلال أو متوقعا حدوثه يف املآل، 29اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر(وسلم أن: )
هللا صلى هللا عليه  غازات اجلو، قال رسول توازنيف  من دور ملا لذلكإىل تشجري األرض وزراعتها، رسولنا الكرمي وللحد من تلويث اهلواء دعا 

أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي . )30َكاَن َلُه بِِه َصَدَقٌة(  وسلم: )َما ِمْن ُمْسِلم  يـَْغِرُس َغْرًسا أَْو يـَْزرَُع َزْرًعا فـََيْأُكُل ِمْنُه َطرْيٌ أَْو إِْنَساٌن أَْو هَبِيَمٌة ِإالَّ 
 خاصة للدواب طعام وهي واملناخ، اهلواء تلطف فهي مجة، منافع من فيها ملا حاجة؛ لغري وعقرها األشجار تقطيع عن اإلسالم هنى وقد (وأمحد

 .32)ال تـَْقطَُعوا الشََّجَر، فَِإنَُّه ِعْصَمٌة لِْلَمَواِشي يِف اجْلَْدِب( وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال، و 31واجملاعة اجلدب أايم
 حمل هو كان لذلك حي، ذي لكل احلياة تنتهي بدونه اة، الذيحي ذي وكل لإلنسان احليوية العناصر أحد هوالغذاء:   -ت

 على حتافظ اليت ابلتشريعات وأحاطها إليها، الوصول سبل ويسر أوجدها اليت العظيمة النعمة هبذه لإلنسان وجل عز هللا تذكري
 دون هلدفها وحمققة وسليمة، احلةص تكون حىت نظافتها على ابحملافظة ألزمته تلويثها، كما بعدم املكلف وتلزم وسالمتها، صحتها

رج مْنه خضرًا فأخرجَنا شيء بِه نبات كل ِ  فأخرجَنا ماء السَّماء أنزل من الَّذي }وهو :وجل عز هللا يقولو  به، إضرار  مْنه حبا ُّنُّ

                                 
 ،  ص.44 العدد جملة جامعة أم القرة لعلوم الشريعة الدراسات اإلسالمية،، "التوجيه التشريعي اإلسالمي يف نظافة البيئة وصحتها"لوشلي، عبد هللا قاسم ا -27

392. 
 .38 ، ص.مرجع سابقعبد هللا قاسم الوشلي،  -28
 حمي الدين بن شرف النووي، مرجع سابق. -29
 على املوقع: ، 22/01/2015، نظر يف: املكتبة اإلسالمية -30

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2570 
 .1993 الطبعة األوىل، األردن، عمان، املفتوحة،. القدس جامعة ، منشوراتالبيئية الرتبيةحسني،  سامح الغرايبة سعيد، حممد صباريين، -31

 409 ، ص.هاملرجع نفس -31
 ، على املوقع: 24/01/2015، نظر يف: 8994رقم احلديث: ، يثموسوعة احلد -32

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=28485&bk_no=60&startno=4  
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 يْنعهو  أمثر ِإذا ِإىل مثره انظرْوا ري متشابِهمشتِبها و غ والرُّمَّان أعَناب والزَّيتون مِ ن ن دانِية وجنَّات قْنوا من طلعها النَّخل مُّرتاكبا ومن
َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّات  َمْعُروَشات  َوَغرْيَ َمْعُروَشات  } عز وجل: وقوله .(99 ةاآلي يؤمُنون{ )سورة األنعام، ل ِقوم آَلايت يف ذِلكم ِإنَّ 

رُِفوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ الرُّمَّاَن ُمَتَشاهِبًا َوَغرْيَ ُمَتَشابِه  ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتسْ َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتوَن وَ 
 من ، وجتنيبهاهذه النعمةعلى  احملافظةمن اآلايت الكرمية حتث على  وغريمها اآليتان هاتنو  .(141اآلية  اْلُمْسرِِفنَي{ )سورة األنعام

 .وتناوال وعطاء أخذا معها التعامل يف اإلسراف وعدم ،فيها والتوازن العدل تناوهلا والتزام له حيق مبن مضر ضار كل
َها فـََلْم ُتْطِعْمَها، َخَلِت اْمَرأٌَة النَّاَر يف ِهرَّة ، رَ د)احلديث الصحيح: نص ، ففي اإلساءةاإلسالم ابحليوان وعدم إيذائه أبي نوع من أنواع  اهتم َبطَتـْ

 رسول . وعناجلنة وهو كبريا أجرا إليه واإلحسان ابحليوان للرفق اإلسالم وجعل .33(َوملَْ َتْسِقَها، َومَلْ َتَدْعَها أَتُْكُل ِمْن َخَشاِش اأَلْرِض َحىتَّ َماَتتْ 
َنَما َرُجٌل مَيِْشي ِبطَرِيق  اْشَتدَّ  :وسلم عليه هللا صلى هللا رًا فـَنَـَزَل ِفيَها َفَشِرَب مُثَّ َخرََج، َوِإَذا َكْلٌب يـَْلَهُث ََيُْكُل الثَـَّرى ِمَن )بـَيـْ  َعَلْيِه اْلَعَطُش فـََوَجَد بِئـْ

َر َفَمألَ  ، فـَنَـَزَل اْلِبئـْ ُه َماًء مُثَّ أَْمَسَكُه بِِفيِه مُثَّ رََقى َفَسَقى اْلَكْلَب ،  ُخفَّ اْلَعَطِش، فـََقاَل: َلَقْد بـََلَغ َهَذا اْلَكْلُب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثَل الَِّذي َكاَن بـََلَغ ِمينِ 
َ َلُه فـََغَفَر َلُه ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اّللَِّ ِإنَّ لََنا يِف اْلبَـَهائِِم أَلْجرًا ؟ قَاَل:    .34يف ُكلِ  َكِبد  َرْطَبة  َأْجٌر()َفَشَكَر اّللَّ

 اثين) واجلسيمات الغازات من كبرية  كميات  انبعاث ، وابلتايلاحلفري الوقود ه مناستهالكتفاع يف ار  نشاط اإلنسان يف التوسع عن نتجوقد 
 اجلوي الغالف يف تراكمها خالل من تعمل اليتو  ،(دقيقة وجسيمات اهليدروكربوانت الكربون، أكاسيد النرتوجني، أكاسيد الكربيت أكسيد

 كل  هتدد ابتت اليت واملضار املخاطر من لكثري مصدرا اهلواء أصبحو  االيكولوجي، نظامال يف لخل حدوث إىل أدى مما اهلواء، ةتركبي تغيري على
 اهلطول خالل من املاء تلوث اهلواء، تلوث: منهاو  ،احلفري الوقود احرتاق عن الناجتة السلبية البيئية اآلاثر صور تعددت وقد. احلية احلياة مظاهر

 .35األوزون قةطب آتكلمث  املناخي، التغري احلمضي،
 اجلهاز أمراض الكلى، أمراض الصدرية، األمراضك  اض،ر ماأل وتنوعت فراد،األ صحة على وخيمة نتائجه كانت  ،عام بيئي تدهوروقد رافق ذلك 

 انالسك بني السرطان أبمراض اإلصابة نسبة ارتفاع الدراسات أكدت حيث السرطانية، األمراض وكذلك ،الرتكيز على القدرة وضعف ،العصيب
 .36املعادن ةصناع مثل ،احلفرية الطاقة ملصادر الكثيف ابالستخدام تتميز اليت املصانع من قريبة أماكن يف املقيمني

 : 37أثقلت كاهل الدول، يف شكل اقتصادية ضاعفاتوقد تبع التدهور البيئي م
 ؛العامة املالية رصدةأ على الطاقة دعم عباءأ تكاليف ثقل -
 ؛الصحية ايةالرع تكاليف ارتفاع  -
 (؛العمل أايم تدين على وآاثره العمال مرض) العمل لعنصر اإلنتاجية اُّنفاض  -
 ؛املنافسة على القدرة وفقدان مدفوعاهتا، موازين ت يفواضطرااب ،األجنيب النقد احتياطيات استنزاف  -
 ؛الزراعية اصيلاحمل فقدان وأ اُّنفاض كخسائر  ،الطبيعية البيئة األنظمة يف اإلنتاج نقص خسائر  -
 .التلوث ومعاجلة البيئة محاية برامج تكاليف ارتفاع  -

   منهج اإلسالم يف محاية ورعاية البيئة:اثلثا، 

                                 
 مرجع سابق.، 60 احلديث رقم ،موسوعة احلديث -33
 ، مرجع سابق.29، احلديث رقم موسوعة احلديث -34
،  (1997اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،  :القاهرة)، الطبعة األوىل، وآاثره البيئة من حولنا: دليل لفهم التلوثس واجنر، ترمجة حممد صابر، تراق -35

 .119، 118 ص.  ص
 .هاملرجع نفس -36
 .هنفس املرجع -37
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 حسنا يكون ثوبه أن حيب الرجل إنأحدهم:  قال، 38)ال يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرَّة  ِمْن ِكرْب ( :وسلم عليه هللا صلىقال نبينا حممد 
 تتحدثو  ،لإلنسان ابلنسبة ذلك وأمهية البيئة جتميل إىل القرآنية اآلايت من وتشري الكثري .39()ِإنَّ اّللََّ مجَِيٌل حيُِبُّ اجْلََمالَ : قال حسنة،  ونعله

}أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض  :تعاىل يف قوله إليها الناظرين نفوس إىل والسرور البهجة تدخل احلدائق هذه أن وكيف ،والبساتني احلدائق عن
َنا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجة  َما َكاَن َلُكْم أَْن تـُْنِبُتوا َشَجَرهَ  اآلية )سورة النمل،  {ا أَإِلٌََٰه َمَع اّللَِّ بَْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلونَ َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـْبَـتـْ

 اإلسالم شرع مجيلة البيئة تظل وحىت ،ورونقها مجاهلا يف يؤثر شيء كل من خالية حسنة مجيلة البيئة تكون أن على اإلسالم حرص وقد (.60
 :40، ومنهاذلك يف تسهم اليت التشريعات بعض

  عليه يقول كذل ويف قاحلة، جرداء تظل ال حىت وتشجريها واستصالحها وإحيائها األرض تعمري على ابحلث وذلك ،التصحر حارب -
 .أحد هبا ينتفع ال بورا األرض تظل ال حىت املزارعة على حث، و 41السالم )َمْن أَْعَمَر أَْرًضا لَْيَسْت أِلََحد  فـَُهَو َأَحق (الصالة و 

 عليه هللا صلى، وعن رسول هللا منه االستفادة من واحليوان الناس وحيرم جهة، من البيئة مجال يف يؤثر قطعه ألن الشجر، قطع عن هنى -
  42(.ال تـَْقطَُعوا الشََّجَر، فَِإنَُّه ِعْصَمٌة لِْلَمَواِشي يف اجْلَْدبِ ) :وسلم

 تسر مجيلةة نظيف األرض تظل حىت الطريق عن أذى فيه ما وكل والقاذورات األوساخاألذى، ك إبماطة عليه الصالة والسالم أمر -
 عمل كل أن وبني .األماكن من وغريها الطرقات عنى األذ إبماطة وأمر ملسجد،ا )البصاق( من النخامة إزالة إىل فدعا إليها، الناظرين

يف قول أحهم إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم:  ،اجلنة فاعله أدخل األذى وإماطة. احلاجة قضاء حىت رعايتها ينبغي سنة فيه وردت
 .43رِيِق اْلُمْسِلِمنَي()اْعزِِل اأَلَذى َعْن طَ  قال: به أنتفع عمل على دلين هللا رسول اي قلت)
 الرائحة. وطيب النظافةيف  املروءة أن العلم أهل ذكر فقد األماكن، وسائر والطرقات ملنازلوا والبيوت الساحات يف النظافة على حث -
 من وهذا ،واحليوان والنبات اإلنسان حياة يؤثر يف شحها ألن حاجة؛ لغري افيه أو اإلسراف اهدره فحرم ،املياه على ابحملافظة أمر -

 اخلضرة. أو تقل فيه اجلفاف ينشر حيث عام، بشكل البيئة يف يؤثر أن شأنه
 الدول تقوم حيث والتناسل، للتكاثر والطيور للحيواانت الفرصة يتيح أن شأنه من وهذا ،حمددة أماكنيف و  معينة ةأزم يف الصيد حترمي -

 وحيفظ ،مميزا مجاال  البيئة على يضفي وهذا ،"احلمى أرض"  بـــــ سالماإل يف يسمى وهو ما الغرض هلذا "، سيماطبيعية محيات" إبنشاء
 .مثال املكي والنبوي، نيرماحل يف احملرم وغري للمحرم وتنفريها والطيور احليواانت صيد حيل فال فيها، التوازن

 : يف محاية البيئة التجربة اجلزائريةرابعا،  
 وضع على النص طريق عنذلك  يكونو  ومحايتها، املصلحة بتلك اجلزائري املشرع اعرتاف يف عامة مصلحة البيئة محاية اعتبار مبدأ يكمن

 تسليط غاية إىل اآلليات، لتلك املنظمة القانونية القواعد خرق حالة يف هلا والتصدي ،البيئة على املؤثرة اتيالسلوك مشروعية مدى ملراقبة اآلليات
 .اجلنائي العقاب

                                 
 ، مرجع سابق.موسوعة النابلسي اإلسالمية -38
 .هاملرجع نفس -39
، 186 فلسطني، ص. /جامعة القدس املفتوحة، "رؤية الشريعة اإلسالمية ومنهجها يف احلفاظ على البيئة ) دراسة يف الواقع الفلسطيين("حممد حممد الشلش،  -40

187 . 
 ، على املوقع:23/01/2015كتاب إحياء املوات، نظر يف:  ، املكتبة اإلسالمية -41

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11442&idto=11450&b

k_no=71&ID=2579 
 مرجع سابق. ،8994رقم احلديث: ، موسوعة احلديث -42
 .نفسهرجع امل -43
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 وضع آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية يف عملية اختاذين األخريين من القرن املاضي بمنذ العقداجلزائر بدأت 
اجمللس االقتصادي "، و(املتعدد القطاعات ويرأسه رئيس احلكومة وهو جهاز للتشاور" )اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامةمنها " القرار

قد سنت اجلزائر العديد من الرسوم، اليت من شأهنا احلد من التجاوزات اخلطرية و . (مؤسسة ذات صبغة استشارية وهو)، "وطينواالجتماعي ال
 ا، الذي أسس رمس1992قانون املالية لسنة  لبعض املنظمات، ومن بني هذه الرسوم َند الرسم على النشاطات امللوثة للبيئة، وذلك ابتداء من

يكون مبلغ الرسم و البيئة، واليت تزاوهلا املنظمات.  دج على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على 30000دج إىل  3000ني سنواي يرتاوح ما ب
 6و  1مضاعف يرتاوح بني  الضريبية احمللية )قباضة الضرائب للوالية( مساواي حلاصل املعدل األساسي ومعامل الواجب حتصيله من طرف اإلدارة

كما مت تعديل املادة .املعامل من طرف التنظيم حسب طبيعة وأمهية تلك األنشطة طات اخلطرية أو امللوثة، حيث حيددعن كل نشاط من النشا
 :، وقد متثل التعديل يف إحداث تغيريين، األول2000البيئة يف قانون املالية لسنة  املتعلقة بتأسيس الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على

وحيث أن هذه األخرية  ،يتعلق بفرض مبلغ رسم لكل صنف من أصناف املنظمة اخلاضعة للرتخيص :والثاينم، السنوي للرس يتعلق برفع املبلغ
 .44ترتب حسب درجة األخطار أو املساوئ اليت تنجم عن نشاطها

واليت جتىب  ،جودة املياهعلى  ليؤسس إتوة ،1996إىل جانب فرض إتوة احملافظة على جودة املياه، حيث جاء قانون املالية لسنة  
لدى  أو ،، وهي حتصل لدى مؤسسات إنتاج املياه وتوزيعها )بلدية، والئية وجهوية("املائية الصندوق الوطين للتسيري املتكامل للموارد"حلساب 

تنقيبات، وتوجه ب تقوم را أواخلاصة اليت متلك وتستغل آاب وبصفة عامة لدى املنظمات العامة أو ،دواوين املساحات املسقية )والئية وجهوية(
 .45املنظمات املذكورة يف برامج محاية جودة املياه هذه األتوى لضمان مشاركة

على اعتبار  ،إىل تعميم استعمال البنزين اخلايل من الرصاص يف اجلزائرخيص خطر الرصاص على الصحة العامة، تسعى السلطات العمومية وفيما 
 2000ع الوقود األخرى، ابإلضافة إىل حماولة ختفيض سعره كسياسة حتفيزية. ويف املقابل فرض قانون املالية لسنة أنوا  أنه غري ملوث ابملقارنة مع

اخلاص  دج لكل لرت، وهو حيصل حلساب التخصيص 1بنزين عادي أو ممتاز حبيث حدد بـ  الرسم على الوقود احملتوي على الرصاص  سواء كان
 .46% لكل صندوق(50وذلك مناصفة )أي  "،وإزالة التلوث الصندوق الوطين للبيئة"و "رق والطرق السريعةالصندوق الوطين للط"ابلصندوقني: 

يف إحصاء وطين  "وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة"الذي مبوجبه انطلقت ، 2001 سنة يف "قانون هتيئة اإلقليم اجلزائري" يةاجلزائر احلكومة أصدرت كما 
هلذا النوع من النفاايت يقومون بعملية  خالل تنظيم ورشات عمل لتدريب أشخاص من القطاعات املنتجةلكل النفاايت اخلاصة، من  شامل

وتنظيم  (،ابتنة هي اجلزائر، سكيكدة، غرداية، تلمسان، املسيلة،)و سبع والايت يف البالد،  وابلفعل، شهدت ،اإلحصاء وفق منهجية مدروسة
املهندسني املكلفني مبلف النفاايت اخلاصة على مستوى املفتشيات  خرباء دوليني، ومشلت ورشات دامت كل واحدة منها يومني حتت إشراف

الورشات الوضعية احلالية لتسيري النفاايت  جدول عمل وقد تضمن ،وكذلك املسئولني داخل املنظمات اليت تفرز النفاايت اخلاصة .الوالئية للبيئة
 . 47وكذلك وضع خمطط لتنسيق العمل بني خمتلف اجلهات ،لقانون اجلديداليت يقدمها ا اخلاصة يف اجلزائر، والتسهيالت

 السياسة فيه تنفذ الذي العام اإلطار حتدد اليت العامة القواعد يضع أبن املشرع تُلزم حيوية، مسألة لذلك وفقا البيئة محاية أصبحت وبذلك
 وأصبح متساواين، أمران تركها أو وعالجها اثنوية أو كمالية  مسألة اعتبارها ةزاوي من البيئة حنو املشرع نظرة بذلك فارتقت ،امليدان هلذا الوطنية

 .والوسائل الطرق بكافة امحايته ينبغي حيوية مسألة ينظر إليها على أهنا

                                 
 .51 .، ص0072، 7، العدد جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، "الطاقة وتلوث البيئة واملشاكل البيئية العاملية"لخضر عبد القادر، بمقدم عبيدات و   -44
 .52 ، ص.نفسه  املرجع -45
 .هاملرجع نفس  -46
السياسات والتجارب التنموية ابجملال  "حولامللتقى الدويل الثاين "، التنمية املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن محاية البيئة مع اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية" أسيا قامسي، -47

 .17، ص. 2012أفريل  27-26(، تونس، يومي ، التحدايت، التوجهات، األفاقاملتوسطيالعريب و 
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ية الشريفة. أما وتبقى الشريعة اإلسالمية املصدر األول واألساس يف محاية البيئة ورعايتها، من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبو 
ا ينجر التشريعات احمللية واإلقليمية والدولية فهي مبادرات للحكومات واملنظمات الدولية واألشخاص للمسامهة يف التقليل من معاانة البيئة وم

اكل البيئية وما ينجر عنها من  عنها من أخطار هتدد استمرار احلياة على وجه األرض. كما تعترب الثقافة والرتبية البيئية أمرا أساسيا يف تفهم املش
 كوارث هتدد حياة اإلنسان واحليوان والنبات، وابلتايل ميكن للبشرية الدفاع عن بيئاهتم الطبيعية.

 خامتة: 
 صحيا يكون أن البيئي احمليط هلذا ويلزم ، ومتأثرا مؤثرا احلي الكائن فيه يعيش الذي اإلطار هي البيئة أن إىل الدراسة هذه ختلص   -
 التعايش يف معتدال ويكون خيدشها، ما كل  ويقاوم عليها، ابحملافظة فيها يلتزم أن املسلم وعلى الستمرارها، ومعززا للحياة، صاحلا يفانظ

  ن.ابلكفرا يقابلها ال وأن هلل فيها الشكر حيقق أن وعليه لإلنسان، مسخرة عظيمة نعمة مكوانهتا جبميع والبيئة. معها
  هو وليس واملمارسة، واألحكام والتعليمات ابلتوجيه امللواثت من ووقايتها وصحتها وسالمتها ابلبيئة الهتماماب السبق لإلسالم كان  -

 اإلنسانية ذاكرة إىل الفكرة أعادت املعاصرة احلضارة كانت  وإن وصنعها، املعاصرة احلضارة ابتكار من الباحثني بعض يزعم كما
 على يكون أن يف هدفها، هو الذي اإلنسان على اإلسالمي التشريع اعتمد وقد. هتماماال هذا يف قصروا الذين املسلمني وابألخص

 البيئة ومحاية ضمان على السمحاء الشريعة هذه وركز اإلميان، نصف ابعتبارها والقلبية اجلسدية والطهارة والنظافة والوعي الرشد من غاية
 ما بتعليمات وااللتزام ذلك، ليحقق تطبيقها آبداب ألزمته حيث افيته،وع وصحته ابإلنسان صلة له ما كل  على وسالمتها ونظافتها

 .هبا العبث يريد من كل  تردع وأحكام يلوثها مما الوقاية حيقق
 والقاذورات األوساخ من خالية نظيفة صحية بيئة للبشرية تضمن مما التشريعية األحكام من مجلة على اإلسالمية الشريعة اشتملت -

 اهلواء يف أو َيكله الذي الطعام يف أو يشربه، الذي املاء يف أو فيه، يعيش الذي واحمليط املكان يف أو نفسه اإلنسان يف سواء والتلوث،
 استثمارها يكفل حنو على البيئة مكوانت مع اإلنسان تعامل لكيفية كامل  منهج رسم على أحكامها يف واشتملت. يستنشقه الذي

 .وتعاىل سبحانه هللا منهج عن للشرود نتيجة إال البيئة منها تعاين اليت املشكالت وما عليها، اظواحلف رعايتها مع منها واالستفادة
 مشكالت جلميع جاهزة حلوال َند ال أن الطبيعي فمن ولذلك ،العالج قبل الوقاية مبدأ على تقوم اإلسالمية الشريعة يف البيئة محاية -

 .املشكالت هذه حلل منها ننطلق اليت العامة والقواعد الضوابط حتما نجدس لكننا اإلسالمي، الفقه يف املعاصرة البيئة
  .األرض عمارة وهي هبا هللا كلفه  اليت والوظيفة للمهمة نظرا بذلك غريه قبل خماطب ألنه ،فع ال دور البيئة محاية يف املسلم دور -
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 ل من البحرينأثر الحاكمية المؤسسية في المصارف اإلسالمية على أداء األسهم: دلي

 مملكة البحرين| قسم احملاسبة، اجلامعة األهلية|  ستاذ مساعدأ|  د.عبداملطلب حممد مصلح السرطاوي
P.O.Box 10878 amasartawi@hotmail.com 

 قسم احملاسبة، اجلامعة األهلية، مملكة البحرين،حماضرة، : أ. زكية سند
 

 ملخص الدراسة
 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر تعليمات احلاكمية املؤسسية على أداء األسهم يف املصارف اإلسالمية العاملة يف البحرين، ولتحقيق هذه

قد مت ( مصارف إسالمية مدرجة يف بورصة البحرين، و 9( لـ )2013اهلدف قام الباحثان بتحليل البياانت املالية الصادرة خالل العام ) 
أثر استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املتمثلة يف االحندار، واإلحصاء الوصفي الختبار فرضية الدراسة. وقد بينت النتائج أبنه يوجد 

ة لبعض خصائص احلاكمية املؤسسية على مؤشر أداء األسهم يف املصارف اإلسالمية. وعلى ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان اجلهات الرقابي
 بضرورة تفعيل تطبيق احلاكمية املؤسسية ذات اخلصائص اإلسالمية بصفتها ميزة تنافسية متتاز هبا املصارف اإلسالمية.

 احلاكمية املؤسسية؛ أداء األسهم ؛ املصارف اإلسالمية؛ األزمة املالية العاملية.الكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة الدراسة:
ىل ظهور العديد من تضارابت املصاحل بني املالكني واملديرين  األمر الذي أسهم بشكل فعال يف ظهور أدى انفصال امللكية عن اإلدارة إ   

وبلورة مفهوم احلاكمية املؤسسية هبدف حتسني نوعية اإلجراءات الرقابة املفروضة على إدارة الشركات من خالل أتثريها على جمموعة من 
 (. 2013السرطاوي ومحدان، املؤشرات املالية، وغري املالية للمؤسسات )

وبناء على ما سبق ولكون العمل املصريف اإلسالمي ميتاز بتبين تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية مما يضفي بعدا جديدا على احلاكمية     
(  2012دان والسرطاوي، املؤسسية؛ والُّنفاض درجة املخاطر اليت عانت منها أسهم املصارف اإلسالمية خالل فرتة األزمة املالية العاملية )مح

تعزيز ثقة فإن هذه الدراسة تسعى إىل استكشاف اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية على أداء األسهم يف املصارف اإلسالمية البحرينية هبدف 
 مستخدمي التقارير املالية بصناعة العمل املصريف اإلسالمي.

 مشكلة الدراسة:
لتها لبيان أثر خصائص احلاكمية املؤسسية املتعلقة بصفات أعضاء جملس اإلدارة يف املصارف تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف حماو       

 اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين على أداء األسهم وذلك لكون العمل املصريف اإلسالمي يتم  يف ظل بيئات تشريعية مستمدة من تعاليم
(؛ إذ أهنا تعمل من 2013ى انه نوع من احلاكمية املؤسسية اإلسالمية )السرطاوي ومحدان، الشرع اإلسالمي؛  األمر الذي ميكن النظر إليه عل

دم حرمة خالل عرض معامالهتا املالية على دوائر الرقابة الشرعية، وهيئات الرقابة الشرعية، واملراقب الداخلي الشرعي، واليت تبت يف حرمة أو ع
 يضيف بعدا جديدا ألبعاد احلاكمية املؤسسية.العقود اليت تربمها املصارف اإلسالمية مما 

 وعليه فإنه ميكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التايل:
 هل يوجد اثر خلصائص احلاكمية املؤسسية على أداء أسهم املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين؟ -

 أمهية الدراسة:
كثر أمنا والتزام ابألبعاد األخالقية املستمدة من الشريعة السماوية )الوادي وخريس، انطالقا من اعتبار العمل املصريف اإلسالمي بديال أ  

(؛ فإن أمهية هذه الدراسة تتمثل يف سعيها لتسليط الضوء على اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية على أداء 2012ومحدان والسرطاوي،  2009

mailto:amasartawi@hotmail.com
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اق املالية. كون هذه املصارف تعمل وفق تعليمات إضافية تتمثل بضرورة إضفاء البعد أسهم املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين لألور 
ابة املطبقة الشرعي على املعاملة املالية من خالل جلان الرقابة الشرعية، واملراقبني الشرعيني قبل اعتمادها، وهذا بدوره يعزز من اإلجراءات الرق

 (. 2012اإلسالمية)السرطاوي ومحدان، على املعامالت املالية املنسجمة مع الشريعة 
و حيث أن تسليط الضوء على العمل املصريف اإلسالمي يسهم يف توضح أثره يف احملافظة على حقوق املستثمرين مبا يسهم يف تعزيز قناعاهتم حن

ه يقوم على البعد التكافلي والتشاركي يف اإلقبال على العمل املصريف اإلسالمي لكونه يهتم ابألبعاد األخالقية وابملسؤولية االجتماعية، ولكون
 حالة الربح أو اخلسارة، ويتبىن تطبيق مفهوم إمهال املدين املعسر دون ترتيب أية فوائد على التأخر ابلسداد.

صائص الرقابية املميزة وكذلك فان نتائج هذه الدراسة ستساعد اجلهات الرقابية العاملة يف جمال العمل املصريف اإلسالمي لزايدة الرتكيز على اخل   
من  للعمل املصريف اإلسالمي، وكذلك تساعد اجلهات احلكومية واالستثمارية يف زايدة مراقبة العمل املصريف اإلسالمي لتنميته ومنع استغالله

 انحية شكلية من قبل املصارف األخرى اليت تسعى إىل البحث عن بدائل استثمارية ملواجهة أزماهتا.
 هدف الدراسة:

 ا متتاز به املصارف اإلسالمية وكما مت اإلشارة له سابقا فإنه مت توجيه هذه الدراسة حنو حتقيق اهلدف التايل: مل
 بيان اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية على أداء األسهم يف املصارف اإلسالمية العاملة يف البحرين 

 الدراسات السابقة واإلطار النظري:
 اإلسالمي نقلة نوعية يف الفكر االقتصادي حنو القيم االجتماعية املتمثلة يف حتقيق العدالة واملوازنة بني حاجات يعترب ظهور العمل املصريف   

ية اهلادفة اجملتمع واألفراد؛ إذ إن العمل املصريف اإلسالمي  املستمد من التعاليم السماوية السمحة يعترب خروجا عن فكرة العمل املصريف التقليد
(، واملستمدة من الفكر الرأمسايل الذي تعمل وفقه املصارف التقليدية 2005مة املنافع واالستثمارات الفردية )عبد اجلليل وحسن، إىل تعظيم قي

ظهور واليت تسعى بدورها إىل توسيع قاعدة زابئنها والتوسع يف منح القروض االمتانية بشىت أشكاهلا هبدف تعظيم رحبيتها األمر الذي أدى إىل 
كنتيجة لقيام العديد من املصارف مبنح قروض عقارية وإعادة متويل هذه   2007( يف مطلع العام 2008املالية العاملية )الساعايت، األزمة 

(. ويعترب اإلفراط يف شراء 2009القروض بضمان نفس العقارات وعجز املقرتضني عن سداد أصل القروض، والفوائد املرتتبة عليها )اخلويل، 
ربوية وبيعها مبعدالت فوائد متباينة، وعجز شركات التأمني عن سداد االلتزامات املرتتبة عليها نتيجة لعدم قدرة أصحاب سندات الدين ال

(، األمر الذي حدا 2009العقارات على السداد، وما صاحبه من اُّنفاض حاد يف قيم العقارات من األسباب احملركة لالزمة )بلعباس، 
ين األجانب لإلقبال على سحب أمواهلم من املصارف واستثماراهتم، وما رافقه من عجز املصارف على السداد أدى ابملودعني احمللني واملستثمر 

 (. 2008إىل قيام املصارف إبعالن إفالسها )بلويف، 
ملها ال أتخذ بعني ويرى البعض أبن األسباب احلقيقة لألزمة تعود إىل أن املصارف التقليدية عند قيامها بتمويل القروض أو ممارسة ع    

ا، االعتبار حتمل أي جزء من اخلسائر وهذا بعكس النظام املايل اإلسالمي الذي يعترب كل من البنك والزبون شركاء يف الربح واخلسارة )شابر 
ألخري )زروق (. وكذلك فإن املتأمل يف العمل املصريف اإلسالمي يلحظ ابن املصارف اإلسالمية ال يتوفر لديها ما يعرف ابملالذ ا2009

(األمر الذي ينعكس على طبيعة عملياهتا املالية وجيعلها أكثر حذرا  يف تنفيذ العمل مقارنة ابملصارف التقليدية اليت تعتمد 2009وآخرون، 
اذ املصارف وعدا عن على احتياطياهتا املودعة لدى البنك املركزي على اعتبار ابن البنك املركزي سيوفر السيولة املالئمة ويف الوقت املالئم إلنق

ذلك سيادة مفهوم الغاية تربر الوسيلة كلها أسباب أدت إىل توسع املصارف التقليدية يف عمليات اإلقراض هبدف تعظيم الرحبية على أساس 
 (. 2009زيق واخلطيب، ر  ، و2009زايدة حجم الفوائد الربوية دون االهتمام ابلقيم اإلنسانية األمر الذي أدى إىل تعاظم األزمة املالية )شابرا، 

حلجم، إال أن ابلرغم من األزمة املالية العاملية إال أن املصارف اإلسالمية ذات احلجم الصغري أكثر استقرارا من نظريهتا التقليدية كبرية وصغرية ا    
بسبب حمدودية الوسائل املستخدمة يف  املصارف اإلسالمية كبرية احلجم مل تكن تتمتع ابالستقرار الكايف مقارنة بباقي املصارف األخرى وذلك

. األمر الذي أدى إىل تنامي الطلب على العمل املصريف اإلسالمي )Martin Čihák and Heiko Hesse, 2008)ضبط االئتمان 
( من خالل الرتكيز  2009يف، وأسهم يف إبراز دور النظرية االقتصادية اإلسالمية يف احلد من األزمات املالية العاملية وحتقيق االستقرار املايل )بلو 
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(  أبن املصارف Sufian & Abdul Majid, 2008على دور العمل املصريف اإلسالمي يف تطبيق أبعاد هذه النظرية. وقد بني )
ال يعود إىل اإلسالمية مل تستفد من وفورات احلجم بسبب حمدودية الوسائل االستثمارية أمامها مقارنة بنظريهتا التقليدية ولكن مثل هذا األمر 

واضعي  قصور العمل املصريف اإلسالمي وإمنا ميكن رده إىل ضعف اخلربات اإلدارية والرقابية على العمليات املصرفية مما يسرتعي اهتمام أكرب من
والرتكيز على امليزة  السياسات اإلدارية واملصرفية جلعلها أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين من دون اإلخالل بقواعد العمل املصريف اإلسالمي،

 التنافسية للمصارف اإلسالمية واملتمثلة يف تعزيز مفهوم احلاكمية املؤسسية اإلسالمية.
سية مما سبق يتبني لنا أبن غياب الضوابط احلاكمة للعمل املصريف أو املرونة املفرطة يف تطبيقها، وعدم االلتزام بتعليمات احلاكمية املؤس   

إذ أن التطبيق اجليد للحاكمية املؤسسية حيسن  (.2009نت األسباب احلقيقية من وراء األزمة املالية العاملية )احلوراين، وتطبيقها بشكل فعال كا
مما ينعكس  (MacMillan and Downing, 1999)من جودة الرقابة على العمليات اليت تقوم هبا املنشأة وكذلك حيسن من طريقة إدارهتا 

لها ويعزز من ثقة املستثمرين ابلقوائم املالية وحيسن من عملية اختاذ القرار االستثماري، وحيسن من مؤشرات أدائها على نتائج عم بشكل اجيايب
(. وكذلك فإن احلاكمية املؤسسية اجليدة توجه الشركات حنو االهتمام ابملسؤوليات االجتماعية امللقاة على عاتقها 2012)السرطاوي ومحدان، 
املؤسسة )نزال وجرب،  يف خفض املخاطر على املؤسسية وكذلك تساعد احلاكمية(. 2011، وزريقات، 2009راين، حيال جمتمعاهتا )احلو 

(. ويف هذا Brone & Caylor, 2004املالية) األسواق يف (، وتعمل على رفع قيمتها، وحتسن من قيمة وحجم تداول األسهم2009
 تتمتع شركات لدى % من املستثمرين يرغبون يف االستثمار80 سبتهما ن أن ( إىلCoombes & Wong 2004الصدد فقد أشار )

 ابلنسبة للشركات املنشورة املالية القوائم األمهية يف يعادل املؤسسية احلاكمية جودة مستوى مؤسسية جيد، وكذلك فان حاكمية مبستوى
 . األجانب للمستثمرين

،  2012ألداء قد مت تناوهلا ابلعديد من الدراسات، فقد بني)السرطاوي ومحدان، ومن اجلدير ذكره هنا أبن احلاكمية املؤسسية وعالقتها اب
( إىل وجود أثر مهم للحاكمية املؤسسية على مؤشرات العائد على االستثمار، والعائد على األصول، وعلى هامش صايف 2007واجلعيدي، 

 Ibrahim & Abdul Samad, 2011  (Gurbuz &دد فقد أشار )الربح وأثرا اجيابيا على رحبية السهم يف بعض القطاعات. ويف هذا الص
et al., 2010  إىل أن لبعض خصائص احلاكمية املؤسسية كحجم جملس اإلدارة، واستقاللية أعضائه؛ أتثريا اجيابيا على األداء املايل والتشغيلي

ملسامهة العامة اليت ال تسيطر عليها امللكية العائلية؛ إذ للشركة وبشكل خاص يف حال وجود ما يعرف ابملستثمرين املؤسسني  أو يف الشركات ا
إن املستثمرين املؤسسني سيكونون أكثر اَنذااب للشركات اليت تتمتع مبستوايت حاكمية متتاز ابجلودة وذلك حلرصهم على جتنب 

يعترب أمرًا ضرورايً ملؤسسية احلاكمية ا( إذ إن وجود 2011، وهذا ما أشار إليه )أبو عمشة، (Chung & Zhang, 2011)املخاطر
إلجياد نظام رقايب يساهم يف حتسني أداء املنظمات من خالل عملية حتسني إدارة املخاطر؛ من خالل حتديد الصالحيات واملهام بني خمتلف 

 & Al-Shammari )ة األطراف املشاركة يف احلد من هذه املخاطر، ومن خالل حتسني مستوى اإلفصاح الطوعي يف القوائم والتقارير املالي
Al-Sultan,2010.) 

املخاطر  وعليه فإنه  ميكننا التوصل إىل أن احلاكمية املؤسسية اجليدة تؤثر يف نواح عدة يف املؤسسات اليت تتبىن تطبيقها، وتساعدها يف مواجهة 
مية املؤسسية يؤثر بشكل اجيايب على احلد من (  إىل أن التطبيق اجليد للحاك2009والتحدايت اخلارجية، واألزمات املالية فقد أشار )صيام، 

ندى بضرورة أثر األزمة املالية العاملية على الشركات املطبقة هلا، وبني كذلك ضرورة وأمهية تفعيل الدور الرقايب احلكومي على اجلهاز املصريف، و 
اية مصاحل املستثمرين الصغار حبيث يتم تنظيم آليات تفعيل تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية احلاكمية املؤسسية لتحسني جودة اإلفصاح ومح

( أبن تطبيق احلاكمية املؤسسية  كان له األثر الكبري يف ختفيض آاثر 2009االستثمار بعيدا عن املغاالة. ويف هذا الصدد فقد بني )اخلناق،
كذلك تضارب املصاحل والتصرفات الغري مقبولة ماداي، وقد بني األزمة املالية العاملية على القطاع املصريف، وحتسني مستوى األداء، وتقليل الغش و 

ومحاية  الشفافية واملواثيق السلوكية، وحتقيق احلكومية يف إرساء القواعداملصارف، والضبط واملتابعة  وحوكمة دور مفهوم احلاكمية اإلسالمية الشرعية،
 احلقوق. 

ال يوجد اثر تناولته يف إطارها النظري فإنه ميكن صياغة فرضية الدراسة على النحو التايل: وعلى ماابالعتماد على مشكلة وأهداف الدراسة  فرضية الدراسة:
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 .خلصائص احلاكمية املؤسسية على أداء أسهم املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين لألوراق املاليةذو داللة إحصائية 
 منهجية الدراسة: 

 جمتمع وعينة الدراسة:
الدراسة من كافة املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين لألوراق املالية ومت مراجعة بياانهتا املالية املنشورة خالل العام  تكون جمتمع

 وقد بلغ عدد املصارف الداخلة يف عينة الدراسة تسعة مصارف إسالمية. 2013
 التحليل اإلحصائي:

للمصارف اإلسالمية البحرينية الداخلة يف  2013على البياانت املالية املنشورة خالل العام من اجل اختبار فرضيات الدراسة فقد مت االعتماد 
( EPSسهم )عينة الدراسة. وقد مت قياس اثر املتغري املستقل احلاكمية املؤسسية على املتغري التابع أداء األسهم حبيث يعرب متوسط العائد على األ

سهم. ومت استخدام جمموعة من املتغريات الضابطة مثل الرافعة املالية، وحجم املصرف، والتايل توضيح خالل فرتة الدراسة مؤشرا على أداء األ
 لنموذج الدراسة الرايضي املستخدم يف اختبار فرضيات الدراسة:

 (:Earning Per Shareالعائد على األسهم  ) منوذج الدراسة : متوسط

iiiii

iiiii

FinaLevSizeManagerChSEO

IndBoardOwnerTLBoardSOwnerLShEPS





+++++

++++=

8765

43210 

 حيث أن: 
iEPS : غري التابع: القيمة السوقية املضافة، للمصرف املت(i). 
iOwnerLSh:  :املتغري املستقل األول( نسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم املصرفi.) 
iBoardS :  املتغري املستقل الثاين: حجم جملس اإلدارة للمصرف(i.) 
iOwnerTL : املتغري املستقل الثالث: نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني م( ن أسهم املصرفi.) 
iIndBoard: ( املتغري املستقل الرابع: استقاللية أعضاء جملس إدارة املصرفi.) 
iChSEO : ( املتغري املستقل اخلامس: الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي للمصرفi.) 
iManager: ( املتغري املستقل السادس: ملكية املديرون ألسهم املصرفi.) 
iSize: ( املتغري الضابط األول: حجم املصرفi.) 
iFinaLev: ( املتغري الضابط الثاين: الرافعة املالية للمصرفi.) 

 
 ( يوضح آلية قياس متغري الدراسة التابع، واملتغريات الضابطة: 1واجلدول رقم )

 
 ( قياس املتغري التابع، واملتغريات الضابطة1اجلدول رقم )

 قياس املتغري الرمــز ـــــــغــــيـــــرالــــــــمت

ابع
الت

 مت قياسه من خالل نسبة EPS متوسط العائد على األسهم 

طــة
ضــابــ

الـ
 

 اللوغاريتم الطبيعي جملموع أصول الشركة. Size حجم الشركة

 صول.الرافعة املالية، وحتسب من خالل قسمة جمموع االلتزامات على جمموع األ FinaLev املديونية

 
 ( آلية قياس متغريات الدراسة املستقلة الواردة يف النموذج السابق2ويوضح اجلدول رقم )

 ( قياس متغريات الدراسة املستقلة2اجلدول رقم )
 قياس املتغري الرمــز الـــــمتـــــغـــــيــــر
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ـــــلــــــ

ــقـــــــ
تـــــــــــــ

ســـــــــــ
 املــــــ

ت  
غريا

املت
   ـــة

نسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم 
 الشركة

OwnerLSh 
% من األسهم املصدرة، فإذا كانت نسبة امللكية ألكرب 20جيب أال تزيد نسبة امللكية ألكرب مساهم على 

 (.0( وإال تعطى )1% تعطى الشركة الرقم )20مساهم ال تفوق 

 Sboard حجم جملس اإلدارة
عضو، فإذا حققت الشركة هذا الشرط  13وال يزيد عن  7إلدارة عن جيب أال يقل عدد أعضاء جملس ا

 (.0( وإال تعطى الرقم )1تعطى الرقم )
نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني 

 OwnerTL من أسهم الشركة
% من جمموع األسهم املصدرة، فإذا 50جيب أال تزيد نسبة امللكية ألكرب ثالثة مسامهني يف الشركة عن 

 (.0( وإال تعطى الرقم )1ذا الشرط تعطى الرقم )حققت الشركة ه

 IndBoard استقاللية جملس اإلدارة
% من األعضاء املستقلني غري التنفيذيني، يف حال حتقق ذلك  50جيب أن يتكون جملس اإلدارة من 

 (.0( وإال يعطى الرقم )1يعطى الرقم )
الفصل بني منصيب رئيس جملس 

 اإلدارة واملدير التنفيذي
ChCEO 

جيب أن يكون هناك فصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، فإذا حققت الشركة هذا 
 (.0( وإال تعطى الرقم )1الشرط تعطى الرقم )

 PManager ملكية املديرون
% من أسهم الشركة املصدرة، فإذا حتقق هذا 20جيب أال تزيد ملكية املديرون يف أسهم الشركة عن 

 (.0( وإال تعطى الرقم )1عطى الشركة الرقم )الشرط ت

 
  نتائج اختبار فرضية الدراسة:

، الختبار فرضية الدراسة وقد (Non-parametric tests)، وغري املعلمية (Parametric tests)مت استخدام االختبارات املعلمية  
أبن غالبية املصارف اإلسالمية الداخلة يف عينة ؛ تكرارات والنسب املئويةاملتمثل يف ال -(3اجلدول رقم ) -أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي 

 حجم جملس الدراسة تليب متطلبات احلاكمية املؤسسية وذلك بدرجة متفاوتة إذ تطبق غالبية املصارف اإلسالمية البحرينية الشروط  الثاين املتمثل يف
ئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ، والشرط السادس املتمثل يف ملكية املديرون. أما ابلنسبة اإلدارة، والشرط اخلامس املتمثل يف الفصل بني منصيب ر 

هم الشركة  للشروط املتمثلة يف استقاللية أعضاء جملس اإلدارة، ونسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم الشركة، و نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني من أس
(، وقد اظهر اجلدول أبن املستوى العام لتطبيق احلاكمية املؤسسية يف 3وعدم التطبيق حبسب ما يظهر اجلدول رقم )فقد تراوحت املصارف بني التطبيق 
% وهي نسبة منخفضة إىل حد ما مقارنة مبستوى عدم االلتزام ابلتطبيق ولعل ذلك يعود إىل ارتفاع نسبة ملكية 48املصارف اإلسالمية البحرينية بلغ 

لكون غالبية املصارف اإلسالمية مملوكة من قبل مؤسسات حكومية وغري حكومية، وذلك وفقا للبياانت املالية املنشورة على موقع  اكرب مساهم ابلشركة
هم الشركة بورصة البحرين واليت مت الرجوع إليها حني إعداد هذه الدراسة، وهذا يفسر أيضا سبب اُّنفاض حتقق نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني من أس

 قاللية أعضاء جملس اإلدارة.واست
 ( نتائج اإلحصاء الوصفي:3جدول رقم )

 اإلمجايل  مل حتقق حققت الشرط خصائص احلاكمية املؤسسية

 نسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم الشركة -1
2 7 9 

0.22 0.78 100% 

 حجم جملس اإلدارة -2
8 1 9 

0.89 0.11 100% 

 من أسهم الشركة نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني -3
3 6 9 

0.33 0.67 100% 

 استقاللية أعضاء جملس اإلدارة -4
0 9 9 
0 1 100% 

 الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي -5
8 1 9 

0.89 0.11 100% 

 ملكية املديرون -6
5 4 9 

0.56 0.44 100% 
 54 28 26 مؤشر احلاكمية املؤسسية العام
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0.48 0.52 100% 
 لألعلى عدد املصارف اليت حققت أو مل حتقق شرط احلاكمية املؤسسية، ولألسفل بني قوسني نسبة الشركات اليت حققت أو مل حتقق الشرط.

اثر ذو داللة ال يوجد ( وابلتطبيق على منوذج الدراسة مت اختبار فرضية الدراسة املتمثلة يف: 3ابالعتماد على نتائج اإلحصاء الوصفي اجلدول رقم )
 .إحصائية خلصائص احلاكمية املؤسسية على أداء أسهم املصارف اإلسالمية املدرجة يف بورصة البحرين لألوراق املالية

إذ وجهت هذه الفرضية خصصت لبحث فيما إذا كانت اإلجراءات املتخذة للفصل بني السلطات وتثبيت دعائم املؤسسية يف املصارف اإلسالمية  
سامهت بشكل فعال يف حتسني العائد على السهم العادي، وهو ما يعترب عامل جذب للمستثمرين، والختبار هذه الفرضية مت استخدام  البحرينية قد

، ومن (General liner model)، حيث ينتمي منوذج الدراسة إىل النموذج اخلطي العام (Multiple Regression)االحندار املتعدد 
؛ كون املتغري التابع العائد على السهم العادي هو متغري متصل، (Ordinary least squares)ربعات الصغرى العادية الواجب استخدام طريقة امل

 (β)( أن الشرط األول من شروط احلاكمية املؤسسية كان له داللة إحصائية يف النموذج، فقد لوحظ أن قيمة امليل 4وقد أظهرت النتائج اجلدول رقم )
%، وهذا يشري إىل وجود عالقة سالبة بني مؤشر احلاكمية والعائد على 5أكرب من قيمتها اجملدولة واحتماهلا أقل من  (t-test)ة بقيمة سالبة، وقيم

%( سيؤدي إىل ارتفاع العائد على السهم 20السهم العادي، حيث أن عدم حتقيق هذا الشرط )أال تزيد نسبة األسهم اململوكة ألكرب مساهم عن 
ا ميكن تفسريه أبن كبار املستثمرين سيسعون إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات اهلادفة إىل اإلفصاح عن أي ارتفاعات ابإلرابح أو أية العادي، وهو م

 أرابح مرتفعة هبدف زايدة ثروهتم وحتقيق مصاحلهم الشخصية األمر الذي ينعكس على زايدة العائد على السهم 

ملوكة من قبل أكرب ثالثة العادي وابلتايل ارتفاع التوزيعات وسعر السهم السوقي، وهذا ينطبق على الشرط الثالث وهو نسبة األسهم امل
 مسامهني.

( أن له عالقة 4أما فيما يتعلق ابلشرط الرابع من شروط احلاكمية املؤسسية وهو استقاللية أعضاء جملس اإلدارة، فقد تبني من اجلدول رقم )
لية أعضاء جملس اإلدارة أو استقاللية سلبية ذات داللة إحصائية ابلعائد على السهم العادي، وهو ما يؤكد املناقشة السابقة من أن عدم استقال

أجل  املالك سيؤدي هبم إىل اختاذ إجراءات من شأهنا اإلفصاح عن أرابح مرتفعة تفوق يف ارتفاعها األرابح الفعلية احملققة من قبل املصرف من

 لدراسة:( نتائج اختبار فرضية ا4اجلدول رقم )

 املتغري
اإلشارة  الرمز

 املتوقعة

 معلمات النموذج

β T-test Sig. 
 املتغريات املستقلة: شروط احلاكمية املؤسسية:

 OLSh -/+ -0.287 -5.501 0.000 نسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم الشركة
 Sboard -/+ 0.001 0.029 0.978 حجم جملس اإلدارة

 OThLSh -/+ -0.306 -6.309 0.000 ثة مسامهني من أسهم الشركةنسبة ملكية أكرب ثال
 IndepB -/+ -0.153 -2.871 0.012 استقاللية أعضاء جملس اإلدارة

 ChCSEO -/+ 0.019 0.735 0.474 الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي
 Pmanager -/+ -0.005 -0.291 0.775 ملكية املديرون

 ات الضابطة:املتغري 
 CSize + 0.006 0.710 0.488 حجم الشركة
 Leverage -/+ 0.027 0.737 0.473 الرافعة املالية

F-test 9.258 
Sig.-value 0.000 

R 0.912 
R Square 0.832 
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ئية يف النموذج، وكذلك املتغريات الضابطة حتقيق مصاحلهم الشخصية. أما بقية الشروط ـ الثاين، واخلامس، والسادس ـ فلم تكن هلا داللة إحصا
 مل يكن هلا أثر ذو داللة إحصائية، على الرغم من أن عالقة حجم البنك واملديونية ابلعائد على السهم العادي هي عالقة طردية، مبعىن أن

ذات الرفع املايل األكرب، لكن هذه  املصارف ذات احلجم الكبري حتقق عائد على السهم العادي أفضل من املصارف الصغرية، وكذلك املصارف
 العالقات مل تكن ذات داللة إحصائية.  

 النتائج العامة:
 ابالعتماد على نتائج اختبار الفرضية فإنه ميكننا التوصل إىل النتائج العامة التالية:

يل اإلحصائي فإن مستوى تبنت املصارف اإلسالمية البحرينية تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية، وبناء على نتائج التحل -1
% وقد رد الباحثان ذلك إىل طبيعة ملكية 48التطبيق كان منخفضا إىل حد ما إذ بلغ املؤشر العام ملستوى تطبيق احلاكمية املؤسسية 

صارف املصارف اإلسالمية إذ إن الكثري من هذه املصارف مملوك من قبل مؤسسات بعينها أو يتكرر وجود املالك واملسامهني يف كل امل
% من قبل مصارف إسالمية وغري اسالمية أخرى. وهذا يتفق مع ما توصلت 90حىت إن بعض املصارف اإلسالمية بلغة نسبة ملكيتها 

  (Gurbuz et al., 2010)ودراسة   Ibrahim & Abdul Samad,  2011 ) إليه الدراسات السابقة كدراسة )
ىل أن لطبيعة امللكية )العائلية، وغري العائلية( أتثري مهم على أداء الشركات وذلك ( واليت أشارت إ 2013ودراسة )السرطاوي ومحدان، 

 يف ظل تبين تعليمات احلاكمية املؤسسية إذ إهنا كلما اُّنفضت امللكية العائلية كلما حتسنت مستوايت اإلفصاح يف القوائم املالية. 
 

ة متفاوتة، كاستقاللية أعضاء اجمللس ونسب ملكيتهم تؤثر بعض خصائص احلاكمية املؤسسية على أداء األسهم وبدرج -2
ألسهم يف املصرف كان هلا أتثريا واضحا ولعل هذه النتيجة تنسجم مع النتيجة السابقة إذ انه كلما اُّنفضت االستقاللية وارتفعت نسب 

ة كلما حتكمت مصلحة كبار املسامهني يف ما امللكية كلما زاد العائد املتوقع على السهم، وهذا يعين أبنه كلما اُّنفضت احلاكمية املؤسسي
( واليت أشارت إىل Al-Shammari & Al-Sultan,2010 يفصح عنه من معلومات وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة  )

 أن وجود احلاكمية املؤسسية حيسن من جودة اإلفصاح الطوعي.
 التوصيات:

 :ابالعتماد على النتائج السابقة فإن الباحثان يوصيان
اجلهات الرقابية املشرفة على العمل املصريف اإلسالمي يف البحرين بضرورة تفعيل تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية، ملا للحاكمية  -1

 املؤسسية من أثر مهم يف حتسني مستوايت اإلفصاح وضمان احلقوق، وحتسني مستوى األداء.
ارف اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصادي بصفتها متثل تطبيقا عمليا العمل على توعية اجملتمع أبمهية الدور الذي تلعبه املص  -2

معاصرا للنظرية االقتصادية اإلسالمية، والعمل على تفعيل تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية اإلسالمية، واليت تعترب ميزة تنافسية 
جة إىل السعي حنو تطوير وحتوير العمليات املصرفية التقليدية للمصارف اإلسالمية؛  مبا ميكنها من جذب مزيد من االستثمارات دون احلا

 (، مما يسهم يف إبراز الوجه املشرق للعمل املصريف اإلسالمي اإلبداعي الشرعي. 2007وصبغها ابلصبغة اإلسالمية )ندوة الربكة، 
 

 املراجع واملصادر:
جملة دراسات اخلليج واجلزيرة سسي للمصارف الكويتية"، (. "إدارة املخاطر يف ظل التحكم املؤ 2011أبو عمشة، حممد كمال، ) -

  .322-257(، ص. 141(، العدد )37، جملس النشر العلمي جبامعة الكويت، اجمللد )العربية
مركز أحباث ، ما معىن األزمة؟، األزمة املالية العاملية: أسباب وحلول من منظور إسالمي، 2009بلعباس، عبد الرزاق سعيد،  -

 . 25-1، جامعة امللك عبد العزيز: سالمياالقتصاد اإل
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، املصارف اإلسالمية واالستقرار املايل: حتليل جترييب، مناقشة ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد 2008بلويف، أمحد مهدي،  -
 .93-69، اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاين: جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالميالدويل، 

مستوى احلاكمية املؤسسية وأثره يف أداء الشركات: دراسة تطبيقية لنموذج  ، مستوى احلاكمية املؤسسية2007يدي، عمر، اجلع -
Credit Lyonnais Securities Asia  ،على الشركات املدرجة يف بورصة عم ان لألوراق املالية، أطروحة دكتوراه غري منشورة

 ، عم ان، األردن.صرفيةاألكادميية العربية للعلوم املالية وامل
(، تطبيق منهجية احلدث يف دراسة اثر األزمة املالية العاملية على العائد غري 2012محدان، عالم حممد، عبداملطلب السرطاوي، ) -

، سالميورقة عمل مقدمة للمؤمتر العاملي الثاين للتسويق اإلالعادي السهم املصارف اإلسالمية " دليل من دول جملس التعاون اخلليجي"، 
 كانون الثاين، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، أبوظيب.  18-16للفرتة 

، حاكمية الشركات ومسؤوليتها االجتماعية يف ضوء مستجدات األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، ورقة عمل: 2009احلوراين، هاين،  -
  يونيو، صنعاء. دليل احملاسبني، 25-24للفرتة  مؤمتر مواطنة الشركات واملؤسسات واملسؤولية االجتماعية،

مؤمتر ، حوكمة املؤسسات املالية دورها يف التصدي لألزمة املالية: التجربة املاليزية، ورقة عمل: 2009اخلناق، سناء عبدالكرمي،  -
، جامعة الزرقاء اخلاصة، نوفمرب 11-10، اآلفاق، للفرتة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال: التحدايت، الفرص

 األردن.
، أتثري األزمة املالية على القطاع البنكي: التداعيات وسبل املواجهة مع اإلشارة إىل املصارف السعودية، ورقة 2009اخلويل، حسين ،  -

، سالمية العاملية لالقتصاد والتمويلاهليئة اإلعمل مقدمة للقاء العلمي: انعكاسات األزمة املالية العاملية وأثر األنظمة التجارية يف احتوائها، 
 رابطة العامل اإلسالمي.

، تداعيات األز مة املالي ة العاملي ة على أوضاع املالي ة العامة يف الدول العربي ة املصدرة للنفط والغاز الطبيعي، أبو 2010دحدح، نبيل،  -
 ظيب: صندوق النقد العريب، دراسات اقتصادية.

مؤمتر ، إشكالية العالقة بني األخالق واالقتصاد يف ظل األزمة املالية العاملية، ورقة عمل: 2009، رزيق، كمال، وخالد اخلطيب -
نوفمرب، جامعة الزرقاء اخلاصة،  11-10، للفرتة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال: التحدايت، الفرص، اآلفاق

 األردن. 
، أوضاع القطاع املصريف يف الدول العربي ة وحتدايت 2009دل التجاين، و إبراهيم رزق هللا، زروق، مجال الدين، نبيل دحدح، عا -

 ، دراسات اقتصادية.صندوق النقد العريباألز مة املالي ة العاملي ة. أبو ظيب: 
 الداخلي التدقيق ودةج حتسني يف األردين املركزي البنك عن الصادر املؤسسية احلاكمية دليل (. "أثر2011زريقات، قاسم حممد، ) -

 .227-209(، ص. 2(، العدد )7، اجلامعة األردنية، اجمللد )اجمللة األردنية يف إدارة األعماليف املصارف األردنية"، 
جملة جامعة امللك عبد العزيز: ، حنو منوذج ملعدل العائد يف االقتصاد اإلسالمي، 2008الساعايت، عبد الرحيم عبد احلميد،  -

 .28-3، اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاين: مياالقتصاد اإلسال
(، أثر احلاكمية املؤسسية على األداء املايل والتشغيلي: حالة املصارف اخلليجية، 2012السرطاوي، عبداملطلب، وعالم محدان، ) -

 مارات العربية املتحدة، أبوظيب.كانون الثاين، جامعة اإل  18-16، للفرتة ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العاملي الثاين للتسويق اإلسالمي
(، مدى التماثل بني املصارف يف تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية وأثرها على العائد على 2013السرطاوي، عبداملطلب، وعالم محدان، )

، جامعة العلوم لعلوم التطبيقيةاجمللة األردنية لاألسهم "دراسة مقارنة بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف دول جملس التعاون اخلليجي"، 
 . 255-243(، ص 2(، العدد )15التطبيقية اخلاصة، اجمللد )
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شابرا، حممد عمر، األزمة املالية العاملية هي ميكن للتمويل اإلسالمي أن يساعد يف حلها؟، ترمجة رفيق يونس املصري، فصل من   -
مركز أحباث االقتصاد مي، مركز النشر العلي: جامعة امللك عبد العزيز، كتاب: األزمة املالية العاملية: أسباب وحلول من منظور إسال

 .38-26: اإلسالمي
السنة السابعة، جملة علوم انسانية،  ، دور احلاكمية يف احلد من تداعيات األزمة املالية على بورصة عمان،2009صيام، أمحد زكراي،  -

 ، األردن. 42العدد 
، متويل االستثمار من وجهة نظر املقرتضني: دراسة مقارنة بني املصارف اإلسالمية 5200عبد اجلليل، توفيق، وأمحد حسن،  -

 .46-29، اجمللد الثاين والثالثون، العدد األول: جملة دراسات العلوم اإلداريةواملصارف غري اإلسالمية األردنية، 
، ورقة عمل: العاملية  املالية ألزمة ا ظل يف االئتمانية ميةاإلسال املصارف خماطر إدارة، 2009نزال، عبدهللا إبراهيم ، ورائد مجيل جرب،  -

نوفمرب، جامعة الزرقاء  11-10، للفرتة مؤمتر تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال: التحدايت، الفرص، اآلفاق
 اخلاصة، األردن. 

كة الثامنة والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، التوصية الثانية، للفرتة ، قرارات وتوصيات ندوة الرب 2007ندوة الربكة الثامنة والعشرون،  -
 ، جدة2007سبتمرب  16-17

، دور االقتصاد اإلسالمي يف احلد من األزمات االقتصادية، ورقة عمل: 2009الوادي، حممود، إبراهيم خريس، وحسني مسحان،  -
نوفمرب، جامعة الزرقاء  11-10، اآلفاق، للفرتة : التحدايت، الفرصمؤمتر تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال

 اخلاصة، األردن.
- Al-Shammari, B., & Al-Sultan, W. (2010). Corporate governance and voluntary disclosure in 
Kuwait, International Journal of Disclosure and Governance, Vol.7, No.3, pp. 262-280. 
- Brown, L., & Caylor, M., 2004. .Corporate Governance and Firm Performance., Working 
Paper Georgia State University.  
- Čihák, M., & Hesse, H. 2008. Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis, 
Working Paper, International Monetary Fund. 
- Coombes, P. and Wong, S. C.-Y. 2004 ‘Why Codes Of Governance Work’, McKinsey 
Quarterly 2: 48–53. 
- Fadzlan, S.,& Muhd-Zulkhibri, A.M, 2008. Bank Ownership, Characteristics, and Performance: 
A Comparative Analysis of Domestic and Foreign Islamic Banks in Malaysia, JKAU: Islamic Econ., Vol. 
21 No. 2, pp: 3-36. 
- Gurbuz, A., Aybars, A., & Kutlu, O. (2010). Corporate Governance and Financial Performance 
with a Perspective on Institutional Ownership: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Applied 
Management Accounting Research, Vol. 8, No. 2, pp. 21-37. 
- Ibrahim, H., & Abdul Samad, F. (2011). Corporate Governance Mechanisms and Performance of 
Public-Listed Family-Ownership in Malaysia. International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, 
No. 1, pp. 105-115. 
- MacMillan, K. &  Downing, S.,  1999. Governance and performance, Journal of General 
Management 24 (3): 11-21.  
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 دور الصكوك الوقفية وأثرها على الجانب االجتماعي واالقتصادي في المجتمع

 دكتوراة مصارف اسالمية|  " د.غدير أمحد "الشيخ خليل
 | االردن كلية اجملتمع االسالمي

 
 ملخص الدراسة: 

ن انواع الصكوك االسالمية, ويبني  التعريف ابلصكوك االسالمية بشكل عام, والتعريف ابلصكوك الوقفية كنوع هام م يهدف هذا البحث اىل
 العقد الذي تُبىن عليه وهو الوقف, ويوض ح األركان االساسية لعقد الوقف, ويبني  ميزة الصكوك الوقفية عن عقد الوقف بشكل عام, مث يبني  

 دور الصكوك الوقفية واثرها االقتصادي واالجتماعي على اجملتمع.
حتد ث املبحث األول عن الصكوك االسالمية بشكل عام من حيث تعريفها, مراحل اصدارها,  ويقسم البحث اىل ثالثة مباحث أساسية,

وأنواعها, وعرض املبحث الثاين الصكوك الوقفية من حيث تعريفها واحكامها وميزاهتا, مث عرض املبحث الثالث الدور واألثر االقتصادي 
 واالجتماعي للصكوك الوقفية على اجملتمع.

ىل امهية الصكوك الوقفية ودورها الفاعل على الناحية االقتصادية يف اجملتمع من حيث: ختفيض التضخم, منع كنز املال, وخلصت الدراسة ا
زايدة االدخار, وختفيض االنفاق االستهالكي لصاحل االنفاق االستثماري, ودفع عجلة التنمية االقتصادية, وختفيض الضرائب وتوجيه نفقات 

ورفاهية للمجتمع, أما الدور االجتماعي فتمث ل بتخفيض البطالة واجلرمية, وحتقيق التكافل االجتماعي بني األفراد, الدوله اىل نواحي هامة 
 ري.وختفيض احلقد والضغينة بني افراد اجملتمع, وتنمية القطاعات اهلامة يف اجملتمع مثل القطاع الصحي والقطاع التعليمي واالجتماعي واألس

حث الدول ووزارات األوقاف بشكل خاص الصدار صكوك وقفية ملا هلا من دور هام وفع ال على النواحي االقتصادية  وأوصت الدراسة بضرورة
 واالجتماعية على اجملتمتع.

 
The Effect of The Endowment Sukuk of the social and economic aspects on the society. 

 

Abstract 

This research generally aims to introduce the Islamic Sukuk in addition to the endowments Sukuk . It 

indicates the contract which depends on the endowment (Wakf), and explains the basis of the contract . 

It also shows the features of the endowments Sukuk in general according to endowment (Wakf) contract 

and its effect on the economically on the society. 

This study is divided into three essential parts, the first is about Sukuk in general according to its 

definition, producing procedures and its types. The second shows the endowment Sukuk according to its 

definition rules and features. 

The third shows endowment (Wakf) Sukuk and its effects on the economic and social aspects in the 

society. 

This study concluded the importance of the endowment Sukuk and how do they impact the economic 

aspect by; reducing inflation ratio, preventing garnering money, consuming outlays to the behalf or 

investment outlays, pushing the economic development forward, rebating taxes and directing countries 

outlays in order to reach to more luxurious lives for societies. Furthermore it shows the social roles 

which to reduce unemployment and crime ratio, achieve social solidarity, and alleviate antagonism and 

hostility in society and developing health, education, social and household sectors. 

The study recommended the necessity of motivating not only countries but also the ministries of 

endowments to produce this kind of Sukuk for their importance and effective role on the economically 

and socially in the society.  

 



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 27

 

 
 مقدمة:

على الرغم من أن فكرة الصكوك االسالمية بدأت يف الثمانينيات من القرن املاضي, اىل ان ظهورها والعمل هبا مل يبدأ قبل  منتصف   
م, مث جاءت األزمة 2007التسعينيات من القرن نفسه, يف بعض الدول فقط, أما السواد األعظم من الدول مل تتعامل مع الصكوك قبل عام 

ر واالقتصادية لتعمل على كبح مجاح الدول جتاه اصدار الصكوك االسالمية, وهذا حال مجيع االوراق املالية ومجيع انواع التمويل واالستثما املالية
ل م, بدأت االقتصادات العاملية ابلتعايف تدرجييًا من آاثر االزمة املالية العاملية, وتوجهت األنظار حنو التموي2010يف العامل, وبعد عام 

مما  واالستثمار االسالمي والذي أثبت صموده أمام األزمات العاملية, ومن مثار هذا التوجه كان لفت االنظار حنو صكوك االستثمار االسالمية,
 أدى اىل توجه العديد من الدول املتقدمة والنامية الصدار الصكوك االسالمية.

توجهات االستثمارية للمستثمرين, مثلما تليب رغبات وحاجات املتمولني, ومن أهم وظهرت أنواع عديدة من الصكوك االسالمية تليب معظم ال  
ب انواع الصكوك االسالمية: صكوك االجارة, وصكوك املراحبو, وصكوك املنافع, وصكوك املضاربة واملشاركة والسلم واالستصناع..اال أن اجلان

ة ابجتاه نوع خريي واستثماري معاً يسمى: "الصكوك الوقفية", واليت متثل واثئق التطوعي واخلريي مل يغب عن هذه االنواع, فظهرت افكار عديد
أي متساوية متثل املال املوقوف, وتبىن هذه الصكوك على عقد الوقف, والذي يعترب حبس العني عن التصرفات الناقلة للملك والتصرف ابملنفعة 

 صرف منفعته إىل املوقوف عليه.
االسالمية بشكل عام, مث يركز على الصكوك الوقفية كأداة من ادوات متويل االوقاف االسالمية, واستثمار ويعرض هذا البحث الصكوك   

 االموال الوقفية مما يعود ابلنفع االقتصادي واالجتماعي على اجملتمع.
 مشكلة البحث: 

 ادية واالجتماعية على اجملتمع؟جييب البحث على اشكالية رئيسية, وهي : ما هو دور الصكوك الوقفية على الناحية االقتص
  ويندرج حتت هذه االشكالية الرئيسية جمموعة من االشكاليات الفرعية:

 ما هي الصكوك االسالمية؟ .1
 ما هي الصكوك الوقفية؟ .2
 ما هو دور الصكوك الوقفية وأثرها االقتصادي على اجملتمع؟ .3
 ما هو دور الصكوك الوقفية وأثرها على االجتماعي على اجملتمع؟  .4

 أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف أمهية املوضوع الذي يناقشه, حيث تعترب الصكوك الوقفية من أهم األدوات احلديثة اليت قد تعمل على تطوير وتنمية   

 االوقاف االسالمية, وتشجيع الواقفني على االستثمار يف الوقف, وتشجيع العاملني يف الوقف على استثمار اموال الوقف.
 لبحث: أهداف ا

 يهدف البحث اىل جمموعة من االهداف:
 التعريف ابلصكوك االسالمية. •
 التعريف ابلصكوك الوقفية كنوع هام من انواع الصكوك االسالمية. •
 بيان دور الصكوك الوقفية واثرها االقتصادي على اجملتمع. •
 بيان دور الصكوك الوقفية واثرها االجتماعي على اجملتمع. •

 
 الدراسات السابقة:
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م(. دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدامة, جملة أداء 2013راسة ربيعة بن زيد, وعائشة خبالد, )د .1
 .2املؤسسات اجلزائرية, العدد

هدفت الدراسة إىل بيان دور الصكوك الوقفية يف حتقيق التكافل االجتماعي, وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول 
بسد  احلاجات األساسية اليت تشكل عبئًا على ميزانيات الدول اإلسالمية, وهذا مع الرتكيز على تنوع اجملاالت االسالمية, وذلك 

 االقتصادية واالجتماعية التنموية اليت تستهدفها الصكوك الوقفية.
ة يساهم يف ختفيف العبء والضغط وخلصت الدراسة إىل أن تنوع اجملاالت االجتماعية والدينية واالقتصادية اليت متوهلا الصكوك الوقفي

على موازانت الدول واحلكومات, وهذا ما حيقق وفراً يف موازانهتا, مما يساعدها يف مواجهة الظروف الطارئة, كما أن الصكوك الوقفية 
ن اجتماعها يؤدي تساعد األفراد يف االشرتاك ابلوقف سواء من األغنياء أو الفقراء, حىت لو كانت مسامهاهتم قليلة مبفردها, إال ا

الغرض املطلوب من الصكوك الوقفية, يعترب متويل املشاريع الكربى من خالل الصكوك الوقفية وصكوك القرض احلسن, من أسرع 
وأسهل الطرق للحصول على التمويل ابلنسبة للدولة, المكانية الصكوك من الوصول اىل أكرب عدد ممكن من الناس, وابلتايل توفري 

 ولة.متويل ضخم للد
دراسة حممد ابراهيم نقاسي, الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج التأهيل وأصحاب  .2

 املهن واحلرف, جامعة العلوم االسالمية املاليزية, ماليزاي.
بئة املوارد مما يعمل على تلبية جاء البحث للرتكيز على موضوع الصكوك الوقفية ابعتبار الصكوك من أهم األدوات اليت تعمل على تع

احلاجات التمويلية للمشروعات الضخمة, وميكن ان توظف الصكوك لتمويل برامج التدريب والتأهيل على املهن احلرة كالنجارة 
جل احملور األول واحلدادة, وصيانة األجهزة االلكرتونية, واملشاريع الصغرية املعتمدة على املهن واحلرف, وقسم البحث إىل ثالثة حماور, عا

مفهوم الوقف, أما احملور الثاين فتحدث عن مفهوم الصكوك الوقفية, واحملور الثالث حتدث عن الصكوك الوقفية ومتويل برامج التأهيل 
 وأصحاب املهن واحلرف.

ات خطية متساوية وخلص البحث اىل جمموعة من النتائج لعل من أمهها تعريف الصكوك الوقفية حيث عر فها أبهنا: واثئق أو شهاد
القيمة قابلة للتداول متثل املال املوقوف وتقوم على أساس عقد الوقف. كما رج ح البحث الرأي الذي حتدث عن جواز وقف النقود, 
وابلتايل جواز اصدار الصكوك الوقفية, كما رج ح البحث قضية جواز الوقف املؤقت, وابلتايل جواز تداول الصكوك الوقفية يف السوق 

 نوية.الثا
كما خلص البحث اىل ان املؤسسة الوقفية تستطيع أن ختتار بني طريقتني يف تنفيذ متويل برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرف, 
وهي: إما استثمار حصيلة االكتتاب يف الصكوك الوقفية, مث الصرف على املوقوف عليهم من أرابح االستثمار وعوائده, والثانية: هي 

تتاب يف الصكوك الوقفية اىل جزئني: االول يُستثمر لضمان وأتمني استمرارية الوقف, والثاين خيصص لتمويل تقسيم حصيلة االك
 برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرف.

 
. دراسة حممود عبد الكرمي إرشيد, منوذج مقرتح النشاء صندوق الوقف التعليمي يف جامعة النجاح الوطنية, خزانة فلسطني 3

 جامعة النجاح الوطنية.التارخيية, 
حبثت الورقة اقرتاح انشاء صندوق وقف تعليمي يف جامعة النجاح, بدعم جمتمع اجلامعة, حيث قدم الباحث حتلياًل فقهياً      

للوقف, من حيث املصطلع, واملشروعية, واالنواع, واألركان, والشروط الواجب توافرها يف تلك األركان, مث بني  البحث حدود الوقف 
أتسيسي وقانوين للصندوق, وقد م البحث أتصياَل تطبيقيًا إن توس ع استخدامه  لتعليمي وترتيباته االدارية, وبني  ضرورة وجود نظاما

وأقبل الناس على الوقف فيه ابتغاءًا لألجر, وبني  البحث أمهية الوقف التعليمي بتوفري السيولة النقدية للخدمات التعليمية, وتقدمي 
دوات الالزمة هلذه اخلدمات, وإمكانية توفري كفاءات علمية متخصصة يف حقول التدريس املختلفة, كما بني  الباحث املعدات واأل
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امهية الوقف التعليمي يف اإلسهام يف التقدم العلمي واالجتماعي.وأوصى الباحث أبمهية هتيئة اإلطار القانوين والفقهي والنظام 
 التأسيسي املالئم لتحقيق أهدافها.

 
.دراسة كمال توفيق اخلطاب, الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية, كلية الشريعة والدراسات االسالمية, جامعة الريموك, 4

 م.2006
هتدف الدراسة إىل توضيح دور الوقف االسالمي يف التنمية, من خالل حبث الصيغ واألدوات الوقفية احلديثة, وخاصة الصكوك    

قيقة الصكوك ومدى قبوهلا الشرعي واالقتصادي, ومدى امكانية انتشارها يف تعزيز دور الوقف االسالمي الوقفية, وحبثت الدراسة ح
 يف تنمية اجملتمعات االسالمية املعاصرة.

وخلصت الدراسة اىل دور الصكوك الوقفية يف إعادة تفعيل الدور التارخيي للوقف االسالمي, ولكن حتتاج الصكوك الوقفية اىل    
 قابة شرعية دائمة حبيث ال تنحرف عن ممارسة دورها احلقيقي يف بناء اجملتمع وهنضة األمة. تطوير ور 

وأوصت الدراسة ابلتوسع يف الصكوك الوقفية كمياً ونوعياً, كما أوصت بعدم التهاون يف انضباطها ابملعايري والضوابط الشرعية, كما    
استيعاب االوراق واالدوات املالية االسالمية, كما ينبغي على اجهزة الوقف ينبغي العمل على تطوير سوق مالية اسالمية من اجل 

 االسالمية اتباع أحدث الطرق والصيغ يف تسويق الصكوك الوقفية.
 

 املبحث االول: الصكوك االسالمية:
 املطلب األول: تعريف الصكوك االسالمية: 

مصممة )معني الصكوك( وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وميكن تداوهلا :  سندات تدعمها أصول أواًل: تعرف الصكوك االسالمية أبهنا
يف األسواق, فالصك هو وثيقة حمددة القيمة اليت تصدر ابسم مالكه مقابل القيمة اليت قدمها بقصد متويل مشروع استثماري حمدد او متويل 

ما معني الصكوك فهو جمموعة من االصول جتمع يف معني واحد اجلانب االستثماري يف املوازنة العامة للدولة, وهي البديل للسندات, أ
 (33م, ص2013)حمسن أبو عوض: وتورق بغرض اصدار الصكوك. 

 
 اثنياً: تعريف القانون لصكوك التمويل االسالمي:

فيذ املشروع واستغالله وحتقيق واثئق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية املشروع تصدر أبمساء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتن
 (4244م: ص2012, 30.)قانون رقم العائد ملدة حتدد يف نشرة االصدار وفق مبادئ الشريعة االسالمية وأحكامها
 اثلثاً: تعريف هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية:

فع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص, هي واثئق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منا
 (238, ص17.)معياروذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب, وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله

 املطلب الثاين: أنواع صكوك التمويل االسالمية: 
م, االنواع 2012لسنة  30من قانون صكوك التمويل االسالمي رقم  8ادة وقد نص نظام عقود صكوك التمويل االسالمي الصادر مبقتضى امل

 اآلتية:
وهي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة, او عني موعود ابستئجارها, بغرض بيع منفعتها ملالكي الصكوك  صكوك االجارة: -ا

 ملالكي الصكوك.  واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها وتصبح منفعة العني مملوكة
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, 17.)معيار ومصدر الصكوك هو ابئع العني املؤجرة او املوعود ابستئجارها, واملكتتبون هم املشرتون هلا, وحصيلة االكتتاب هي مثن الشراء
 (240ص

ويل املشروعات الكربى, توفر اهنا متوسطة وطويلة االجل وقليلة املخاطر, اهنا قابلة للتداول يف السوق املايل, تستخدم يف مت ومن أهم ميزاهتا:
م, 2013)احلنيطي, هناء: ميزة متلك املشروع يف هناية العقد, ميكن استخدامها من قبل البنوك املركزية يف عمليات السوق املفتوحة. 

51) 
ة املصدرة على اساس وهي واثئق متساوية القيمة تصدر أبمساء مالكيها مقابل االموال اليت قدموها للجه صكوك املضاربة )املقارضة(: -2

 املضاربة ويكون عامل املضاربة هو اجلهة املصدرة واصحاب رأس املال هم مالكو الصكوك. 
 (241, ص17)معيار ومصدر الصكوك هو املضارب, واملكتتبون هم أرابب املال, وحصيلة االكتتاب هي رأس مال املضاربة.

ميكن اصدارها يف كافة القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية والعقارية, سهولة الرقابة عليها ومن اهم ميزاهتا: قابليتها للتداول يف السوق املايل, 
 (50م, ص2013.)احلنيطي, هناء: من قبل اجلهات املستفيدة من التمويل الرتباطها أبعيان

وكة ملالكي الصكوك وهلم احلق يف الربح هي واثئق متساوية القيمة يتم اصدارها لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة ممل صكوك املراحبة: -3
 املتحقق عند بيعها.

, 17.)معيار ومصدر الصكوك هو ابئع بضاعة املراحبة, واملكتتبون هم املشرتون لبضاعة املراحبة, وحصيلة االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة
 (241ص

ئمة لالستثمار, تنشيط التجارة الداخلية على اساس شرعي, دعم ومن اهم مميزاهتا: اشباع حاجات االفراد من السلع وغريها, وفتح ابواب مال
 (50م, ص2013.)احلنيطي, هناء:الصناعة الوطنية والقطاعات االقتصادية املختلفة من زراعة وخدمات

متويل نشاط  وهي واثئق متساوية القيمة يتم اصدارها الستخدام حصيلتها يف انشاء مشروع او تطوير مشروع قائم او صكوك املشاركة: -4
 على اساس املشاركة ويصبح املشروع او املوجودات ملكاً ملالكي الصكوك يف حدود حصصهم ويكون هلم الربح وفقاً لذلك.

ومصدر الصكوك هو طالب املشاركة يف مشروع او نشاط معني, واملكتتبون هم الشركاء يف عقد املشاركة, وحصيلة االكتتاب هي حصة 
 (241, ص17)معيار ملشاركة.املكتتبني يف رأس مال ا

هي واثئق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل مثن سلعة السلم وتصبح هذه السلعة مملوكة ملالكي الصكوك عند تسلمها  صكوك السلم: -5
 ويكون الربح وفق نسبة مشاركتهم يف مثنها.

, 17.)معيار ة االكتتاب هي مثن شراء السلعةومصدر الصكوك هو ابئع سلعة السلم, واملكتتبون هم املشرتون للسلعة, وحصيل
 (.241ص

صول ومن اهم مميزاهتا: تشغيل اموال املستثمرين بربح جيد, توفري التمويل الالزم للمنتجني ورجال االعمال حسب االحكام الشرعية, وضمان احل
 (51م, ص2013)احلنيطي, هناء:على السلعة وقت احتياجاهتا بسعر مناسب. 

وهي واثئق متساوية القيمة يتم اصدارها الستخدام حصيلتها يف تصنيع سلعة ويصبح املصنوع مملوكاً ملالكي الصكوك  ناع:صكوك االستص -6
 ويتحقق هلم الربح يف هذا املصنوع أبي شكل مدر للدخل.

, 17تكلفة املصنوع.)معيار ومصدر الصكوك هو البائع أو الصانع, واملكتتبون هم املشرتون للعني املراد صنعها, وحصيلة االكتتاب هي 
 (241ص
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ويل ومن اهم مميزاهتا: توفر متويل متوسط االجل لتصنيع سلع حمددة, وتستخدم يف متويل رأس املال العامل للمشروعات االستثمارية, وتسمح بتم
 (51م, ص2013مشاريع البىن التحتية, وتساعد يف اكتشاف القدرات واملواهب التكنولوجية. )احلنيطي, هناء:

: وهي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني او مالك منفعة بغرض بيع منفعتها واستيفاء اجرهتا من حصيلة صكوك بيع حق املنفعة -7
 اصدارها وتصبح منفعة العني مملوكة ملالكي الصكوك ويستحقون ما يتحقق من الربح نتيجة ذلك.

 (240, ص17رتون هلا, وحصيلة االكتتاب هي مثن تلك املنفعة.)معيار ومصدر الصكوك هو ابئع منفعة العني, واملكتتبون هم مش
 املطلب الثالث: أحكام الصكوك:

 (26م, ص2013)فؤاد حميسن:  وال بد من التقيد أبحكام الصكوك اآلتية:
وجيوز بعد ظهور نتيجة  ال جيوز أن يتعه د مدير الصكوك إبقراض محلة الصكوك أو ابلتربع عند نقص الربح الفعلي عن الربح املتوقع, -1

 االستثمار ان يترب ع ابلفرق, أو أن يقرضه.
ه امني ال جيوز ملدير الصكوك ان يضمن قيمة الصك اال ابلتعد ي او التقصري او خمالفة شروط املضاربة او املشاركة او الوكالة ابالستثمار, ألن-2

 وليس ضامن.
 اليت يتفق عليها عند االطفاء, وليس ابلقيمة االمسية. جيب ان تطفئ الصكوك ابلقيمة السوقية او ابلقيمة -3
( 4|3)30ابلنسبة ملوضوع تداول الصكوك فيجب ان تراعى االحكام والضوابط املنصوص عليها يف قرار جممع الفقه االسالمي الدويل رقم  -4

 اآلتية:
 اذا كانت مكوانت الصكوك نقوداً فيجب مراعاة قواعد واحكام الصرف. -أ

قلبت املوجودات واصبحت ديوانً )مثل بيع املراحبة ( فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين, من حيث املنع اال ابملثل على سبيل اذا ت -ب
 احلوالة.

 ,اذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واالعيان واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقًا للسعر املرتاضى عليه -ج
 اعياانً ومنافع.ة هذه احلاليف على ان يكون الغالب 

 
 املطلب الرابع: إجراءات اصدار الصكوك:
 (28م, 2013)حميسن:ومتر اجراءات اصدار الصكوك بثالث مراحل

 وتتم وفق اخلطوات اآلتية: املرحلة االوىل: مرحلة اصدار الصكوك: -1
يتم جتميع تلك االصول يف وعاء استثماري واحد يعرف مبحفظة التصكيك, ونقلها اىل تعيني املوجودات اليت ترغب الشركة يف تصكيكها, و  -أ

 . S.P.Vالشركة ذات الغرض اخلاص 
تصكيك االصول وبيعها, بعد ان تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص إبعادة تصنيف تلك االصول وتقسيمها اىل اجزاء او وحدات تتناسب  -ب

ه, 1425)جممع الفقه االسالمي:  حتويلها اىل صكوك وبيعها للمستثمرين.وتليب حاجات ورغبات املستثمرين, مث
137(3|15)) 

 املرحلة الثانية: مرحلة ادارة حمفظة الصكوك:  -2
 وتدير الشركة ذات الغرض اخلاص حمفظة الصكوك نيابة عن املستثمرين خالل مدة االصدار, وتقوم بتجميع العائدات والدخول الدورية الناجتة

 صول وتوزيعها للمستثمرين, كما تقوم بتوفري مجيع اخلدمات اليت حتتاجها احملفظة.عن اال
 

 املبحث الثاين: الصكوك الوقفية:
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 املطلب األول: تعريف الوقف:
 أواًل: التعريف اللغوي للوقف: 

)ابن  اىل األبد, ومجعه أوقاف ووقوف.احلبس واملنع, وهو مصدر وقف يقف, يُقال: وقفُت الدابة: أي حبسُتها او تصد قت هبا يف سبيل هللا 
 (163م, ص1999منظور,:

 اثنياً: التعريف الشرعي للوقف:
 (444, ص33)معيار حبس العني عن التصرفات الناقلة للملك والتصرف ابملنفعة أي صرف منفعته إىل املوقوف عليه.

 اثلثاً: حكم الوقف: 
. وقوله  (,92)سورة آل عمران, آيةعاىل: "لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون" لقوله ت 48رأى مجهور العلماء أبن الوقف جائز ومستحب 

وحلديث النيب صلى هللا عليه وسلم: "إذا مات  (267)سورة البقرة, آية تعاىل: "اي ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم"  

وعن عمرو بن احلارث قال: "  (85")مسلم, صلد صاحل يدعو لهاالنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو و 

وقد  (388م, ص2006)البخاري, رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ما ترك إال بغلته البيضاء, وسالحًا وأرضًا تركها صدقة". 

  (41م,ص2007.)اجلمل, ثبت عن الصحابة والتابعني أبهنم أوقفوا من أمواهلم ومل ينكر عليهم أحد, فكان إمجاعاً منهم
 

 رابعاً: أركان الوقف:
 (146, ص2007)دوابة: وللوقف اركان اساسية ال يتحقق اال هبا, ومنها: 

فال يصح وقف الصيب  (23م, ص2009)احلداد:الواقف: أي املترب ع أو احملسن, وشرطه أن يكون مكل فًا خمتارًا أهاًل للترب ع. .1
وأجاز الفقهاء وقف  (307, ص2,)جواهر االكليل: جما ال يصح وقف من عليه دين مستغرق( ك487, ص2واجملنون,)مغين احملتاج: ج

 (.377, ص2)مغين احملتاج: ج ووقف األعمى 49الكافر
املوقوف: وهو الشيء الذي مت وقفه او حبسه من عقار او ارض او غريها, وشرطه أن يكون عيناً مملوكة قابلة للنقل مع بقاء  .2

فال جيوز للشخص أن يقف ما ال ميلك, كما ال جيوز وقف الطعام, يقول ابن  (23)احلداد, صألن تستأجر,  عينها, أو منفعة قابلة
قدامه: "الذي جيوز وقفه: ما جاز بيعه وجاز االنتفاع به مع بقاء عينه, وكان أصاًل يبقى بقاًء متصاًل, كالعقار والسالح واألاثث 

جيوز ان يكون املوقوف غري حمدد, كما ال جيوز أن يكون املوقوف مما ال يصح  وال (237, ص6ه, ج1405)املغين: وأشباه ذلك".
 (.423, ص1)منتهى االرادات, جأو ال ينتفع ببقائه كمطعوم ومشموم  (102)الطبطبائي, صبيعه,

                                 
. ابن مهام, 438, ص6م, ج1998, 1ابن عابدين, حممد أمني عمر, رد احملتار على الدر املختار, بريوت, دار احياء الرتاث العريب, ط  48

. 362, ص7م, ج1997, 1شي, دار الكتب العلمية, ط. اخلرشي, حممد عبد هللا, حاشية اخلر 191, ص6شرح فتح القدير, ج
. البهويت, 322, ص2م, ج1995, 1الشريازي, ابراهيم علي يوسف, املهذب يف فقه االمام الشافعي, بريوت, دار الكتب العلمية, ط

 397, ص2م, شرح منتهى االرادات, ج1996, 2منصور يونس ادريس, بريوت, عامل الكتب, ط
, 1ن حممد بن اخلطيب, مغين احملتاج اىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, حتقيق حممد خليل, دار املعرفة, بريوت, طالشربيين, مشس الدي  49

 .202, ص3, والبجريمي, سليمان بن عمر, حاشية البجريمي, املكتبة االسالمية, داير بكر, تركيا, ج377, ص2ه, , ج1418
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جمموعة  وشرطه أن يكون شخصًا معينًا أو (100, ص2003)الطبطبائي: املوقوف عليه: وهي اجلهة املنتفعة ابملال املوقوف, .3
أو جهة بر ال تنقطع عند اجلمهور, أما املالكية فال جيوز عندهم الوقف على غري  (1م, ج1977,)الكبيسي: من األشخاص املعينني

 .(23)احلداد, صموجود وال معلوم, كالوقف على اجلنني, أو الوقف على الدابة 
وشرطها أن يكون  (.122)الطبطبائي,صا به يكون الوقف الصيغة: وهي األداة اليت تعرف هبا ارادة الواقف بوقف العني, أو م .4

 (.23)احلداد, صاللفظ داالً على الوقف كوقفت وحب ست أو تصد قت 
 خامسًا: أهداف الوقف:

حتقيق الثواب من هللا عز وجل , لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من احتبس فرسًا يف سبيل هللا, اميااًن ابهلل وتصديقاً  .1
 ( 34, ص4)البخاري, جبعه, وريه, وروثه, وبوله, يف ميزانه يوم القيامة".بوعده, فإن ش

.)ابو املسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة, يف خمتلف اجملاالت االقتصادية, واالجتماعية, العلمية, والصحية, والثقافية, واملعيشية .2
 (39, ص2005غدة, 

  املطلب الثاين: الصكوك الوقفية:
  ك الوقفية:أواًل: تعريف الصكو 

 (12)نقاسي, صهي واثئق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول متثل املال املوقوف وتقوم على أساس عقد الوقف.
 اثنياً: أنواع الصكوك الوقفية: 

بعمل دراسة جدوى صكوك مقارضة: وهي صكوك يكون طبيعة العمل فيها مبين على املضاربة أو املقارضة, حيث تقوم املؤسسة الوقفية  -1
ملشروع معني, وتتأكد من أنه سيدر عائد معني, مث تعمل على إصدار صكوك مقارضة متثل إمجايل قيمتها التكلفة املتوقعة للمشروع, على أن 

سسة يقتسم محلة الصكوك عائد املشروع بنسب معينة حسب الربح الفعلي, وهبذا يكون محلة الصكوك هم أصحاب املال, واملضارب هي املؤ 
)عبد هللا, الوقفية, وهذه الطريقة لنن ترتب على محلة الصكوك أي التزامات اثبتة ألن مبدأ العمل هنا هو املشاركة يف الربح واخلسارة.

 (131-130طارق, ص
ة الوقفية واالنتفاع صكوك أعيان مؤجرة: فقد تستفيد احلكومة من األراضي والعقارات اليت متتلكها املؤسسة الوقفية, ابستئجارها من املؤسس -2

, مث تقوم املؤسسة الوقفية بطرح م(2004(,صكوك االجارة,15|3) 137قرار رقم هبا, وهذا ما أجازه جممع الفقه االسالمي )
اً ءالصكوك وبيعها للجمهور لتنفيذ مشاريع تستفيد الدولة من أعياهنا ابالجيار, وهذا ما يسمى بصكوك االجارة, وتعين: "ورقة مالية متثل جز 

عائداً حمدداً  شائعاً من ملكية عني استعمالية, كعقار أو ابخرة, أو جمموعة من األعيان االستعمالية, املتماثلة أو املتباينة, إذا كانت مؤجرة, تدر  
 (131-130".)عبد هللا, طارق, صبعقد اإلجارة

 اثلثاً: طرق االستفادة من الصكوك الوقفية: 
 (12من خالل الفئات املشرتكة يف تلك الصكوك )نقاسي, صوميكن االستفادة من هذه الصكوك 

فئة الواقفني: وهم مشرتو صكوك الوقف, والذين يكون هدفهم املشاركة يف الوقف االسالمي, وال يشرتوا هذه الكوك  .1
 ليبيعوها ويرحبوا فيها وامنا طلباً لرضا هللا عز وجل.

رق, إما من خالل توفري التمويل هلم ملشاريع معينة ومن مث متليكهم فئة املوقوف عليهم: وقد يستفيد املوقوف عليهم بعدة ط .2
لتلك املشاريع, أو من خالل إعطائهم قروض حسنة يقوموا إبرجاعها خالل فرتة حمددة ومتفق عليها ليستفيد منها آخرون, أو من 

 (12.)بشر, حممد موفق, صوغريهاخالل متويلهم مبجموعة من الطرق الشرعية للتمويل مثل املضاربة واملشاركة واملراحبة 
 



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 34

 

 اً: إجراءات عملية اصدار الصكوك الوقفية: رابع
 (223)زيد, ربيعة, عائشة بلخالد, صوتكون عملية اصدار الصكوك الوقفية من خالل االجراءات اآلتية: 

 حتديد قيمة املوجودات اليت حتتاج اليها عملية تنفيذ املشروع الوقفي. -1
ض خاص من قبل املؤسسة الوقفية او وزارة االوقاف إلصدار الصكوك الوقفية, وادارة حمفظة الصكوك نيابة عن تكوين شركة ذات غر  -2

محلة الصكوك, وتتوىل اعداد نشرة االصدار واليت تبني تفاصيل اصدار الصكوك من حيث القيمة االمجالية لالصدار وقيمة كل صك واجلهة 
 املصدرة وغريها.

غرض اخلاص على اصدار الصكوك الوقفية بقيم متساوية متثل املبلغ املطلوب لالستثمار الوقفي, وتكون هذه تعمل الشركة ذات ال -3
 الكوك قابلة للتداول يف السوق الثانوي.

تطرح الشركة ذات الغرض اخلاص الصكوك الوقفية يف السوق االويل لالكتتاب, وتتسلم حصيلة االصدار من املكتتبني )محلة  -4
 الواقفني(, ويكون املال املتحصل من االكتتاب هو املال املوقوف. الصكوك, او

 
 سًا: الصور التطبيقية املقرتحة لصكوك الوقف:خام

 وقد يتم تطبيق الصكوك الوقفية من خالل عدة صور, كاآليت:)مقرتحة من الباحثة(
ختلفة, واملتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية, مثل جتميع األموال من الواقفني )محلة الصكوك(, واستثمارها يف طرق االستثمار امل -1

 االجارة واملراحبة والسلم واالستصناع وغريها, ويتم توزيع عائد هذه االستثمارات على املوقوف عليهم.
التعاقد  جتميع األموال من الواقفني )محلة الصكوك(, واستثمارها, وتوزيع عوائد هذه االستثمارات على محلة الصكوك خالل فرتة -2

 املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار, وبعد انتهاء الفرتة, يتم وقف الصكوك ألوجه اخلري املختلفة.
بعد جتميع األموال من الواقفني )محلة الصكوك(, واستثمارها, يتم توزيع عوائد االستثمار على املوقوف عليهم, خالل مدة متفق عليها  -3

 رتة يتم توزيع عوائد الصكوك حلملة الصكوك ومن مث اطفاءها.يف نشرة االصدار, مث بعد انتهاء الف
بعد جتميع األموال من الواقفني )محلة الصكوك(, يتم اقراضها على شكل قروض حسنة للموقوف عليهم, على ان يتم تسديد هذه  -4

 ؤها.القروض يف مدة متفق عليها, وتتكرر هذه العملية طيلة املدة احملددة للصكوك اىل ان يتم اطفا
بعد جتميع األموال من الواقفني )محلة الصكوك(, يتم استغالل تلك األموال يف متويل املشاريع الصغرية ألصحاب املهن واحلرف اليدوية  -5

 واملنزلية, بطرق موافقة ألحكام الشريعة االسالمية, وتتكرر عملية التمويل واالسرتداد اىل ان يتم اطفاء الصكوك.
 

 مار الوقف: ًا: وسائل استثدسسا
أبن يتم أتجري العني املوقوفة, ومتليك منافعها لشخص أو جهة )املستأجر(, فرتة متفق عليها, مقابل أجرة معلومة, وحصيلة األجرة  االجارة: -1

 (7.)الزحيلي, صيتم انفاقها على املوقوف عليهم, حسب نص الواقف
 صور مبتكرة لالجارة:  -2

لعقار او غريه, حبيث يتم اقامة مشروع او مصنع او غريها على االرض املوقوفة مبا ال يضر وهو اجارة طويلة االجل ل احلكر: -أ
مبصلحة االرض, ويقوم املستأجر ابلتصرف مبنفعة العني مبا ال يضر ابالصل املوقوف, مقابل اجر حمدد, وهبذا فإن املوقوف عليهم 

شروع الذي اقامه املستأجر. ويشرتط العلماء جلواز احلكر للوقف, ان تتحقق مصاحلهم ابالجرة احملصلة من املستأجر وليس بعائد امل
ف, يكون البناء او العقار خراابً ال ميكن االنتفاع به, واال يكون له عائد ميكن اعادة اعماره ابلعائد, وان تكون اجرته تعادل اجرة الوق

 (764, ص1( )املوسوعة الفقهية امليسرة, ج428, ص3دين, ج.)ابن عابوميكن للمسؤول على الوقف تعديل االجرة اذا زادت اجور املثل



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 35

 

وتكون مدة احلكر طويلة لدرجة انه جيوز ان تستمر حكر الوقف اىل ان يهدم البناء الذي عليها مث اعادة أتجريه آلخر.     
 (228, ص8الزحيلي, الفقه االسالمي, ج)

وقوف, ويبقى ما دفعه دينًا إبذن املسؤول عن الوقف, وذلك أبن يقوم شخص بتعمري واعادة أتهيل العقار امل املُرصد: -ب
لصاحل الشخص, على ان يقوم ابستئجار العقار بعد اعماره أبجرة خمفضة اىل ان يتم سداد ما دفعه على اعمار املوقوف, وتبقى 

, 3ابن عابدين, ج(,) 228, ص8)الزحيلي, الفقه االسالمي, ج ملكية البناء للوقف, وحق منفعة املوقوف للمستأجر ولورثته.
 (463ص
ستأجر زايدة متصلة, على ان تكون هذه الزايدة متصله  الَكدك: -ج

ُ
وهو عبارة عن زايدة يضعها املستأجر يف عقار الوقف امل

ست
ُ
, 4أجر على احلوانيت والعقارات إبذن املسؤول عن املوقوف )ابن عابدين, جابملوقوف ودائمة فيها, كاالضافة اليت يضيفها امل

 (.17ص
هو حق ملستأجر دار الرحى, يعطيه احلق يف البقاء هبذه الدار ملا له فيها من أدوات ولوازم. )الزحيلي, الفقه  لقميص:ا -د

 (228, ص8االسالمي, ج
ستأجر األرض املوقوفة ملا له فيها من مساد وحراثة مما يؤدي اىل تضرره اذا خرج منها. )ابن مشد املسكة: هو حق  -ه

ُ
مل

 (.18, ص4عابدين, ج
وهو عقد اجارة طويلة االجل, يف حال كان العقار قدمي ومتصدع او به ضرر, وكان عائد الوقف ال يغطي  اإلجارتني: حق -و

قيمة اعماره, فيدفع املستأجر أجرة معجلة تقارب قيمة العقار, وتُنفق لتعمريه وأتهيله, وأجرة مؤجلة قليلة ُتدفع سنواًي يتجدد العقد 
 (42, ص3لمستأجر حق البقاء يف هذا العقار.)الزرقا, جعليها لتدفع كل سنة, ويكون ل

حق ُمستأجر البساتني واملزارع ابلبقاء فيها, مع اجرة, ملا له من اصول مزروعات تدوم ألكثر من سنة. )الزحيلي,  القيمة: -ز
 (228, ص2الفقه االسالمي, ج

انفقه على البناء ديناً على الوقف يتم استيفاءه  : وهو ان يقوم املستأجر ابلبناء على ارض موقوفه, حبيث يبقى ماحق القرار -ح
ابلتقسيط, ويكون للمستأجر حق القرار, او البقاء فيه, ويكون البناء ملكًا للوقف, وللمستأجر حق البقاء او التصرف مبنفعته,  

 (71كاعادة أتجريه مثال.)اهلييت, ص
الوقف ان ميكن املوقوف عليهم من زراعتها واستغالهلا, ويكون عائد االرض  اذا كانت االرض الزراعية موقوفة فإنه جيوز ملسؤول املزارعة: -3

ل للموقوف عليهم, واما ان ميكن شخص آخر لزراعتها مقابل جزء من الناتج يتفق عليه, والباقي يكون للموقوف عليهم.)الزحيلي, استثمار اموا
 (9الوقف, ص

قصها من يقوم بسقيها واالهتمام ابلشجر, ويقوم مسؤول الوقف بتمكني املوقوف قد تكون االرض مزروعة ابلشجر, ولكن ين املساقاة: -4
عليهم من سقي الشجر واالهتمام به, ويكون العائد هلم, او ان ميكن شخص آخر بسقي الشجر واالهتمام هبا مقابل جزء من الناتج والباقي 

 (1821, ص2للموقوف عليهم.)املوسوعة الفقهية امليسرة, ج
 (9وهي دفع االرض ملن يغرسها ابلشجر, مث يتعهدها حىت تثمر, وله نسبة معينة من مثرهتا. )الزحيلي, استثمار اموال الوقف, ص ة:املغارس -5
أبن تدخل أموال الوقف يف مشروع جتاري او صناعي او زراعي, او تشارك يف الصناديق االستثمارية املباحة, واملشاركة يف احملافظ  املضاربة: -6

 (1146, ص2ارية, كمحفظة املتاجرة ابألسهم. )املوسوعة الفقهية امليسرة, جاالستثم
( واليت ُعرفت فيما بعد بصكوك املضاربة, حبيث يتم طرح صكوك يف 12,) الزحيلي, حممد, استثمار اموال الوقف, صسندات املقارضة -7

عة يف مشروع معني, ويصبح املشروع ملكًا حلملة الصكوك, يتم السوق االويل املايل, يتم شراءها من قبل االفراد او الشركات كملكية شائ
او  االستثمار ابملشروع ويكون العائد من حق محلة الصكوك, وقد توجه هذه العوائد لصاحل الوقف, وقد يتم اطفاءها وسادادها بعد فرتة معينة,
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 او قد يقوم بعض محلة الصكوك ابلتربُّع ابلصكوك للوقف.
جأ مؤسسة الوقف اىل املصارف االسالمية القامة مشروع معني, حبيث تقوم بتقدمي كافة املواصفات واملقاييس املطلوبة, : قد تلاالستصناع -8

وبعد استالم املشروع تعمل مؤسسة الوقف على التأكد من مطابقة املشروع للمواصفات واملقاييس, وتدفع الثمن للممو ل )املصرف االسالمس( 
قساط, بناءاً على العائد الذي تتوقعه من املشروع, على ان توزع جزء من الريع على املوقوف عليهم, وبعد تسديد قيمة اما دفعة واحدة او على ا

 (31املشروع للممول توزع كامل مبلغ العائد على املوقوف عليهم. )عبد احلليم, عمر, ص
مي اخلدمات واملنافع, مثاًل استصناع عقارات من اجل أتجريها, صيغة االستصناع املوازي الصول اثبتة لتقد: قد تكون االستصناع املوازي -9

 (31أو استصناع آالت لتأجريها. )عبد احلليم, عمر, ص
( وصورهتا أبن تقوم شركة بني طرفني, الطرف األول هو مؤسسة 13: )الزحيلي, حممد, استثمار اموال الوقف, صاملشاركة املتناقصة-10

عقار, والطرف الثاين هو مصرف اسالمي او شركة تقدم التمويل, ويتضمن العقد تعه د املمو ل ابلتنازل عن االوقاف اليت ستقدم االرض او ال
 حصته تدرجيياً لصاحل مؤسسة االوقاف عن طريق البيع, ويشرتك الطرفان يف الربح واخلسارة, ويف حال حتقيق الربح تعمل مؤسسة االوقاف على

فاق على املوقوف عليهم, والثاين ختصصه للممول لتسديد حصته تدرجيياً, وبعد تسديد كامل حصة تقسيمه اىل قسمني: االول ختصصه لالن
 املمول تصبح االرابح كاملة للموقوف عليهم.

وصورهتا أبن يتم االتفاق بني مؤسسة الوقف وجهة اخرى, تعمل مؤسسة الوقف بتقدمي ارض لالجيار للطرف  االجارة املنتهية ابلتمليك: -11
مة  على ان يقوم االخري ببناء عقار معني, يتعه د ببيعه اىل مؤسسة االوقاف بعد فرتة معينة, وتقوم مؤسسة الوقف بتسديد الطرف الثاين قيالثاين

عه البناء على اقساط سنوية يتم دفعها من االجرة اليت حتصل عليها االوقاف ن أتجري االرض, مث تصبح االرض والبناء ملكًا لالوقاف توجه ري
 (244, 98للموقوف عليهم. )االجتاهات املعاصرة, ص

أبن يتم االتفاق مع ممول ببناء مبىن على قطعة ارض لالوقاف, ويتم حتديد الثمن واضافة نسبة الربح للممول مث تقوم مؤسسة  املراحبة:-12
ؤسسة الوقف ابلتمويل من خالل املراحبة لتمويل االوقاف ابلتسديد على أقساط, من خالل االعتماد على ريع البناء او العقار. او قد تشارك م

 (139شراء اصول اثبتة او غريها مقابل نسبة ربح حمدد مسبقاً, يتم توزيعه على املوقوف عليهم. )االجتاهات املعاصرة, ص
 صيغ اخرى:  -13

 شراء اصول وقفية جديدة. التمويل إبضافة وقف جديد اىل الوقف القدمي: ببناء طوابق اضافية على بناء او عقار الوقف, او -أ
 االقرتاض للوقف: ويكون االقرتاض للحاجة لشراء مواد خام مثاًل. -ب
 االيداع املصريف: لدى املصارف االسالمية يف حساابت االستثمار لتحصل على عائد. -ج
 ادارة استثمار الوقف: سواء ابدارهتا بشكل مباشر او ابلوكالة ابجر, او ببيع حق االستثمار. -د
 وقفية: ملشاركة صغار الواقفني, وجتميع حصيلة الصناديق وانفاق عائدها على اوجه الرب املختلفة.الصناديق ال -ه
 االسهم الوقفية: بشراء حصة او حصص يف مشروع وقفي, وتوزيع عائد الوقف على املوقوف عليهم. -و

 
 مع:املبحث الثالث: دور وأثر الصكوك الوقفية على اجلانب االجتماعي واالقتصادي على اجملت

 املطلب األول: دور وأثر الصكوك الوقفية على اجلانب االقتصادي:
متنع الصكوك الوقفية االفراد من اكتناز االموال ومتلك الثروات لفئة قليلة من اجملتمع, لقوله تعاىل: "كي ال يكون دولة بني  .1

 (11م, ص2006ازها وعدم تداوهلا. )الصلييب: االغنياء منكم", األمر الذي حيفظ التوازن يف اجملتمع, ومينع حبس االموال واكتن
الصكوك الوقفية حتمي االقتصاد من التضخم االقتصادي, حيث تعترب أداة للحد من تداول العقارات والسلع يف اوقات  .2

 التضخم وحبسها والعمل على تشغيلها خلدمة اجملتمع دون اللجوء لتداول العقار او السلعة املوقوفة.
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ة مبثابة عقود اقتصادية, مثل احلكر, أي بقاء األرض املوقوفة او العقار املوقوف مثاًل يف يد املستأجر تعترب العقود الوقفي .3
 (12)الصلييب, صاحملتكر ما دام يدفع أجرة املثل.

أن غلة األرض املوقوفة هي عبارة عن انتج مايل, وهذا الناتج يُعمل على استغالله بطرق خمتلفة, وال يوجد للدولة سلطة  .4
 (13.)الصلييب, صها اال من خالل فرض الضريبة, وحىت الضريبة تعترب ايراد مايل للدولة يُعاد انفاقهاعلي
,)زيد, الصكوك الوقفية تؤدي إىل تداول األموال بني الناس, حيث تؤدي الصكوك الوقفية إىل إعادة توزيع الثروة بني الناس .5

افل بني أفراد اجملتمع, كما تؤدي اىل زايدة املوارد اليت يستطيع اجملتمع كما تؤدي إىل التك  (218م, ص2013ربيعة, عائشة خبالد: 
)اجلرف: استغالهلا واحلصول على عوائد توزع ملستحقيها, كما أن االنفاق حبد ذاته يعمل على زايدة النمو االقتصادي يف اجملتمع.

 (59م, ص1974
وحتف ز على االدخار, ألن حقيقة الوقف هي حبس احلث على االدخار, حيث تقلل الصكوك الوقفية من االستهالك,  .6

 (16م, ص2004)القرة داغي: املال, وهذا حبد ذاته يعترب ادخار.
 (44م, ص1999.)السرطاوي: حتقق الصكوك الوقفية إعادة دوران حركة الـأموال والنقود بني الناس .7
التجارية, وخاصًة عند حسن توجيه أموال الوقف  تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة كالقطاعات الزراعية أو الصناعية أو .8

 (44م, ص1999)السرطاوي: حنو القطاعات املختلفة.
 (10)األسرج, صحتقيق األمن الغذائي للمجتمع, من خالل وقف األراضي الزراعية واحلث على استزراعها. .9

 (11)األسرج, صتوفري احلاجات األساسية لألفراد يف اجملتمع كالطعام والشراب والسكن. .10
محاية االقتصاد من التقلبات: من خالل حتقيق عنصر التوازن والتوزيع العادل للثروة, كما حتمي االقتصاد من الكساد, ومن  .11

 (26)بكر, صالذبذابت والتقلبات املفاجأة يف االقتصاد.
والعطور والبخور,  تزيد من التداول: بتوليد حركة استثمارية من خالل انشاء الصناعات وتطويرها, مثل صناعة السجاد, .12

وايضًا الصناعات اليت تزدهر وتول د عنها صناعات خادمة ومكم لة, وما تول د عنها من توظيف عمال وفنيني, وهذا يعترب من اهم 
 (139م, 1995)دنيا, شوقي: دعائم االقتصاد.

 
 : دور وأثر الصكوك الوقفية على اجلانب االجتماعي: ثايناملطلب ال

ي انفاق يف سبيل هللا, وهذا يعمل على توطيد العالقات االنسانية يف اجملتمع, لتقدمي املصلحة العامة ان الصكوك الوقفية ه .1
 (67)اجلرف, صعلى املصلحة اخلاصة, وهبذا يتفع ل مفهوم التضحية وااليثار والعطاء.

مشاريع منتجة دون  وتوفر هلم (70)اجلرف, صتعمل الصكوك الوقفية على ختفيف العبئ عن اصحاب املشاريع املهنية, .2
 احلاجة لرأس مال, مما يعمل على ختفيض تكاليف االنتاج وابلتايل اُّنفاض اسعار السلع واخلدمات.

االمر الذي يؤدي اىل  (25م, ص2009)بكر,هباء الدين: تساعد الصكوك الوقفية يف اجياد فرص عمل لالفراد ابجملتمع  .3
 (301.)الزرقا, انس, صى اجملتمعالتخفيف من عبء البطالة وختفيض آاثر البطالة عل

تساعد الصكوك الوقفية يف اجياد رأس مال دائم للمشاريع, وهذا يساعد على دميومة واستمرارية املشاريع, مما حيقق االستقرار  .4
 يف انتاج السلع واخلدمات.

 (42شا, حممد, ص)ابحتقق الصكوك الوقفية التوافق بني الرفاهية والعدالة االجتماعية, وبني النمو االقتصادي. .5
تعمل الصكوك الوقفية على حتسني قطاع التعليم, وختفيض نسبة األمية يف اجملتمع, من خالل وقف املدارس ودور العلم, وال  .6

مما يعمل على مد  اجملتمع ابألفراد املؤهلني  (258)السيد, عبد امللك, صيقتصر دور هذه املدارس يف التعليم الشرعي, وامنا يف شىت العلوم.
كما كان للوقف دور واضح يف االجتاهات الفكرية , وأسهم يف حركة   (9.)األسرج, صألكفياء القادرين على بناء اجملتمع وحتقيق رفاهيتها
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التجديد واالجتهاد يف خمتلف العلوم, وحقق الوقف يف بعض احلاالت مبجانية التعليم وتعزيز مكانة العلماء وزايدة االهتمام ابلبحث 
 (104م, ص2006.)الزايدي,:سهم يف انتشار املكتبات وانتشار الكتب وتيسري تداوهلاالعلمي, كما أ

وانتشارها يف خمتلف مناطق البلد, مما حيسن من  (13م, ص2006)خالدي, خدجية: حتسني مستوى اخلدمات الصحية,  .7
املسلمني كانوا رواد البحث والدراسة  وقد أثبتت الدراسا التارخيية أبن( 16)العمر, أمين, صاملستوى العام للصحة عند األفراد.
اال انه يف العصر احلديث مل تظهر أوقاف على مستشفيات او  (36م, ص2004.)عبد الرمحن, أمحد: واالكتشافات خاصة يف اجملال الطيب

  (27م, ص2004.)عبد الرمحن, أمحد: االنفاق عليها, او توفري العالج للمرضى الفقراء
دة قدرهتا على النفقات املختلفة العامة, مثل االنفاق على البىن التحتية وغريها, ويعترب تشجيع زايدة ايرادات الدولة وزاي .8

الناس على الوقف مبثابة اجياد وسيلة هامة تساعد الدولة على ختفيف أعباءها, وتقليل نفقاهتا, ودعم موازنتها العامة, بدل من جلوء 
ق كاهلهم, أو االقرتاض الداخلي أو اخلارجي, وهذا يرهق كاهل املديونية العامة الدولة لزايدة الضرائب على األفراد واليت تره

 (124م, ص2009)عبد هللا, طارق,:والفردية.
ختصيص بعض أموال الوقف لدفع رواتب املتقاعدين ورعاية أصحاب احلرف والصناعة, وتكوين شبكة ضمان اجتماعي  .9

 (10)األسرج, صلالفراد.
نظرًا لتغطية  (4م, ص2013,)هاجرة, غامن: تعزيز اجلانب االخالقي والسلوكي لدى االفراد تساهم الصكوك الوقفية يف .10

 احلاجات االساسية مما يقلل االحنراف االخالقي, ويقلل مستوى اجلرمية وغريها.
 (196م, ص2006.)السعد. أمحد: زايدة الثروة القومية: وتشجيع االستهالك واالستثمار واالنفاق .11
اليت تُعىن اباليتام واملساكني والفقراء واألرامل واملطلقات والعجزة, وإعانة الشباب الراغبني يف الزواج, انشاء اجلمعيات  .12

 ومساعدة طالب العلم, كل ذلك له أثر واضح وملموس على اجملتمع من الناحية االجتماعية.
من األقارب, ومد هم مبوارد يقتاتون منها يظهر دور الصكوك الوقفية يف اجلانب األسري من خالل رعاية االبناء واحملتاجني  .13

كما أن هناك أوقاف ُخصصت ليُنفق ريعها على األمهات, مبا حيتجن اليه من ( 137)ابن خوجة, صوينفقون على حاجاهتم املتنوعة.
ما ظهرت ك( 167)ابن خوجة, ص حليب وسكر, وعلى املقعدين والعميان, والعجزة واملرضى, وعلى األطفال واخلدم تعويضًا هلم.

أوقاف لصاحل أصحاب العوائل ممن كثر عياله, وقل  رزقه, وعلى األيتام واألرامل والفقريات, وفقراء طالب العلم, واملسجونني, وعلى 
كما ظهرت أوقاف على الغذاء والدواء والكساء والسكر واملياه والصرف الصحي,   (37-36.)ديفيلم, راندي, صالكبار العاجزين
 (147م, ص2005)السعد, امحد: .والصحة والتعليم

 
 : ميزة التمويل ابلصكوك الوقفية عن الوقف االسالمي:املطلب الثالث

التحول اىل اقتصادايت احلجم الكبري بدل االعتماد عل اقتصادايت احلجم الصغري, مما يعين تقليل الكلفة وزايدة االنتاجية, وزايدة  -1
 وره يعمل على زايدة قدرة الوقف يف االسهام ابلتنمية االجتماعية واالقتصادية.استيعاب املشروعات لاليدي العاملة, وهذا بد

التنافس احمللي يف املشاريع الوقفية, الن االشخاص ذوي الدخل احملدود غري قادرين على وقف امالك او عقارات, وتتيح الصكوك  -2
 اعد على توسيع قاعدة الوقف اىل خمتلف فئات اجملتمع.الوقفية هلؤالء االشخاص امكانية شراء صكوك وقفية بقيم صغرية مما يس

االنتقال مبفهوم الوقف من املفهوم الفردي اىل العمل املؤسسي املنظم, وهذا يبعد العمل الوقفي عن املزاجية والرأي الشخصي والرتدد  -3
 للواقف, مما يعمل على تنظيم عملية الوقف.

 جم, ومشاركتها يف الوقف.حشد وجتميع االموال واملدخرات صغرية احل -4
استمرار الوقف فرتات اطول, عند حتويله اىل صكوك وقفية منظمة وفق اسس وتنظيم, يزيد من العمل الفردي لالنسان ويتعد اه اىل  -5

 املؤسسات.
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.)بشر, حممد الفرتة جتنيب املؤسسات املوقفية مشاكل وثغرات الفساد املايل واالداري اليت تعاين منها املؤسسات الوقفية يف تلك -6
 (9موفق, ص

دور الصكوك الوقفية يف التنمية االجتماعية: حيث يتم توفري االحتياجات االساسية لالفراد مما يؤدي اىل تطوير قدراهتم وزايدة  -7
لة اىل مشاريع انتاجية بعد انتاجيتهم, مما يؤدي اىل حتسني نوعية العامل البشري, ومؤهالته, كما توج ه الصكوك الوقفية الفوائض املالية للدو 

 (14م, ص2013.)زيد, ربيعة: ان كان من املقرر انفاقها يف اجلانب االجتماعي
دور الصكوك الوقفية يف التنمية االقتصادية: تساعد الصكوك يف انشاء مشاريع استثمارية ضخمة توظف عدد كبري من العمال, كما  -8

نشائها فتعمل الصكوك على سد  هذه احلاجة, كما تعمل الصكوك على املساعدة يف انتاج ان هذه املشاريع الضخمة قد تعجز الدولة عن ا
 (12.)زيد, ربيعة, عائشة خبالد, صالسلع واخلدمات اليت من شأهنا أن ترفع مستوى املعيشة لألفراد وحتقق الرفاهيه هلم

 دخول واالستثمار واالنفاق.تسهم الصكوك االنتاجية يف متويل املشاريع الصغرية وزايدة االنتاج وال -9
 النتائج والتوصيات:

خلصت الدراسة بنتائج هامة تتلخ ص أبمهية الصكوك الوقفية ودورها الفاعل على الناحية االقتصادية يف اجملتمع من حيث: ختفيض 
عجلة التنمية االقتصادية, التضخم, منع كنز املال, زايدة االدخار, وختفيض االنفاق االستهالكي لصاحل االنفاق االستثماري, ودفع 

 وختفيض الضرائب وتوجيه نفقات الدوله اىل نواحي هامة ورفاهية للمجتمع, أما الدور االجتماعي فتمث ل بتخفيض البطالة واجلرمية, وحتقيق
مثل القطاع الصحي والقطاع  التكافل االجتماعي بني األفراد, وختفيض احلقد والضغينة بني افراد اجملتمع, وتنمية القطاعات اهلامة يف اجملتمع

 التعليمي واالجتماعي واألسري.
وأوصت الدراسة بضرورة حث الدول ووزارات األوقاف بشكل خاص الصدار صكوك وقفية ملا هلا من دور هام وفع ال على النواحي 

 االقتصادية واالجتماعية على اجملتمتع.
 

 املراجع:
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 .6م, ج1999, 2, بريوت, دار احياء الرتاث العريب, طالعرب لسانابن منظور, حممد بن مكرم,  .4
 . 6, دار الفكر, )د,ت(, )د,ط(, جكمال الدين بن عبد الواحد, شرح فتح القدير  ابن مهام, .5
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 م.1999, 1, دار املسرية, االردن, طالتمويل االسالمي ودور القطاع اخلاصالسرطاوي, فؤاد,  .29
, جامعة مؤتة, جملة مؤتة للبحوث والدراساتالمح األساسية للعالقة بني نظام الوقف واالقتصاد, مدخل نظري, السعد, أمحد حممد, امل .30

 م.2006, 8, العدد17اجمللد 
  م.2005, مايو 8, العدد5, السنة جملة أوقافالسعد, أمحد حممد, الوقف ودوره يف رعاية األسرة,  .31
, 1, حتقيق حممد خليل, دار املعرفة, بريوت, طاحملتاج اىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين الشربيين, مشس الدين حممد بن اخلطيب,  .32

 .2ه, , ج1418
 . 2م, ج1995, 1, بريوت, دار الكتب العلمية, طاملهذب يف فقه االمام الشافعيالشريازي, ابراهيم علي يوسف,  .33
 .2006, 2, العدد 2, اجمللدجملة جامعة اخلليل للبحوثثمار تنموي, واستاقتصادية الصلييب, حممد علي مصطفى, الوقف عبادة مالية ووظيفة  .34
 م,.2003, اكتوبر 5الثالثة, العدد, السنة جملة أوقافدراسة فقهية مقارنة, -الرزاق, أركان الوقف يف الفقه االسالميالطبطبائي, حممد عبد  .35
 م.2004, يونيو 6لثالثة, العدد, السنة اجملة أوقافعبد الرمحن, أمحد عوف, األوقاف والرعاية الصحية,  .36
 م.2009, مايو 16, العدد9, السنة جملة أوقافاملنهجية والشروط املوضوعية, عبد هللا, طارق, دعم الوقف للموازنة العامة للدولة: الدالالت  .37
 .الوقف ودوره يف التنمية االقتصاديةالعمر, أمين حممد,  .38



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 41

 

 .1,ج 2م, ط2002دار الصديق, مؤسسة الراين,  سرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة,املوسوعة الفقهية امليالعوايشة, حسني بن عودة,  .39
 م.2004, 4, السنة7, العددجملة االوقافالقرة داغي, علي حميي الدين, تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليها,  .40
 . 1جم, 1977, مطبعة اإلرشاد, بغداد, أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالميةالكبيسي, حممد عبيد,  .41
 م.2004( بشأن صكوك االجارة, الدورة اخلامسة عشرة, سلطنة عمان, 15|3) 137جممع الفقه االسالمي, قرار رقم  .42
, كتاب الوصية, ابب ما يلحق االنسان من 1, القاهرة, املطبعة املصرية, طصحيح مسلم بشرح النوويمسلم, النووي, حيي شرف,  .43

 .11الثواب بعد مماته, ج
 .الصكوك الوقفية ودوره يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرفهيم, نقاسي, حممد ابرا .44
, استعراض بعض النماذج الوقفية الناجحة, املؤمتر العلمي الدويل الثاين دور الوقف يف حتريك عجلة التنميةهاجرة, غامن, حدابوي أمساء,  .45

ي, الزكاة والوقف, يف حتقيق التنمية املستدامة, خمرب التنمية االقتصادية والبشرية, جامعة سعد دحلب حول دور التمويل االسالمي غري الرحب
 م.2013ماي  21-20ابلبليدة, اجلزائر, 

 م, وقفية الشيخ علي بن عبد هللا آل اثين, دولة قطر,.1997, الوقف ودوره يف التنميةاهلييت, عبد الستار ابراهيم,   .46
 م.2010, صكوك االستثمار, 17, معيار رقم املعايري الشرعيةملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية, هيئة احملاسبة وا .47

 



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 42

 

 حالة صكوك اإلجارة :دور الصكوك اإلسالمية  في تمويل مشروعات التنمية
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية|   حماضر مساعد بقسم التمويل واملصارف |   عيسى يوسف ابزينةا. 

 ليبيا | مصراتة جامعة
bazina.bazina@gmail.com 

The role of  Islamic sukuk in financing development 
projects:  the case of Ijara Sukuk 
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Abstract :  
This research attempts to study the principles of Islamic Sukuk, and the possibility to explore 
them in thee fund of productive & service-holding sectors, in a manner to contribute in 
realizing economic progress and development. This research study is centered over the 
concept and the types  of Islamic Sukuk, highlighting its economic importance for all financial 
investment partners. Including the study of its issuing organizational aspects with focus on 
the description of Islamic Al-Ijara Sukuk structure & components, as well as a related 
discussion about its role as investment component in the economic development projects. 
    Our research constitutes an important view in the field of Islamic financial production's 
innovation and development, corresponding to the decision of many countries governments 
and institutions to motivate the Islamic Sukuk in facing financial obligations needed to realize 
economic development and progress.  
     This research resulted that Islamic Sukuk, generally and Al-Ijara  Sukuk, especially, are 
appropriate to be an investment element, with its all principles sectors, whether infrastructure 
projects, public services or investment of big productive projects. Similarly, Islamic Sukuk can 
offer an investment device able to mobilize financial resources for small investors, and can 
also be easy for trading use by its capacity to absorb surplus cash and short term investment 
in Islamic Banks.  
Keywords :  
Financial Engineering, Sukuk, Simple finance , Structured finance,    Sukuk Issuance, Sukuk 

Trading, Redemption Sukuk,   Al-Ijara Sukuk.  
 

 

 ملخص:
ستخدامها لتمويل القطاعات اإلنتاجيـة واخلدميـة، ابلشـكل الـذي يسـاهم يف يهدف هذا البحث إىل دراسة ماهية الصكوك اإلسالمية وإمكانية ا

طـراف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية، وقد مت ذلك من خالل دراسة مفهوم الصكوك اإلسالمية، وأنواعها، وإبراز أمهيتها االقتصادية ملختلف أ
اإلسـالمية، وآليـه إصـدارها، ومناقشـة لرتكيز على توصيف هيكل صكوك اإلجارة العملية االستثمارية، ودراسة اجلوانب التنظيمية إلصدارها، مع ا

 دورها كأداة متويلية لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية.
احلكومـــات واملؤسســـات لتفعيـــل  يشـــكل البحـــث أمهيـــة يف جمـــال ابتكـــار وتطـــوير املنتجـــات املاليـــة اإلســـالمية، يف ظـــل اســـتجابة ورغبـــة كثـــري مـــن 

 أو التطور االقتصادي املطلوب.  التنميةسالمية ملواجهة االحتياجات التمويلية الالزمة لتحقيق الصكوك اإل
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توصــل البحــث إىل أن الصــكوك اإلســالمية بصــفة عامــة؛ وصــكوك اإلجــارة بصــفة خاصــة، تصــلح أبن تكــون أداة لتمويــل التنميــة بكــل قطاعاهتــا 
، أو اخلدمات العامة، أو لتمويل املشاريع اإلنتاجية الكبرية، كما ميكن لصكوك اإلجارة أن الرئيسية، سواء كانت مشروعات تتعلق ابلبنية التحتية

جيعلهــا صــاحلة تقـدم أداة متويليــة قــادرة علــى تعبئــة املــوارد املاليــة لصــغار املســتثمرين، وأن تكـون أداة اســتثمارية تتميــز بســهولة تــداوهلا، األمــر الــذي 
 رات قصرية األجل للبنوك اإلسالمية.الستعاب الفواض النقدية، واالستثما

 

اهلندسة املالية، الصكوك، التمويل البسيط، التمويل املهيكل، إصدار الصكوك، تداول الصكوك، إطفاء الصكوك، هيكلية  الكلمات املفتاحية:
 إصدار الصكوك، صكوك اإلجارة.  

 مقدمة:
ير ألهنا نشأت على إنتاج  منتوجات مالية على قدر من الكفاءة جتاوزت من خالهلا لقد ارتبط مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية ابالبتكار والتطو 

   االبتكارات البسـيطة الـيت تتكـون مـن عقـد واحـد إىل منتوجـات مبتكـرة حتتـوي علـى أكثـر مـن عقـد، هبندسـة جديـدة، وترتيبـات حمكمـة، اصـطلح      
مــا يعــرف ابلصــكوك اإلســالمية الــيت أخــذت مكانتهــا يف   املبتكــرة منــواً واتســاعاً وجــات علــى تســميتها ابملنتوجــات املركبــة، ومــن بــني أهــم هــذه املنت

 (.2014السوق املالية، وجتاذبت إليها أطراف املستثمرين هبذه األسواق )ميلود، 
اً كبرية من املستثمرين من وتعترب الصكوك اإلسالمية كواحدة من أهم وأبرز منتجات الصناعة املالية اإلسالمية اليت استطاعت أن تستقطب أعداد

والقى إقبااًل متزايداً يف العديد من البلدان اإلسالمية، وغري اإلسالمية، وذلك  •خمتلف دول العامل، إذ منا سوقها يف السنوات األخرية منواً ملحوظاً 
 بسبب مسامهتها يف متويل املشروعات التنموية يف القطاعات االقتصادية املختلفة.

مية تتميز بقدرهتا على جتميع وتعبئة املدخرات من خمتلف الفئات، وذلك لتنوع آجاهلا ما بـني قصـرية ومتوسـطة وطويلـة، وتنـوع فالصكوك اإلسال
حلشـد  فئاهتا وأغراضها، وكـذلك تنوعهـا مـن حيـث طريقـة توليـد العوائـد، ودرجـة سـيولتها، وغريهـا مـن املـزااي الـيت جتعلهـا أداة مهمـة ميكـن تفعيلهـا

 الية الالزمة لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية.املوارد امل
إاثرة يف وتعترب املوضوعات املتعلقة اببتكارات اهلندسة املالية االسالمية بصفة عامة، واملتعلقة بتطوير الصـكوك بصـفة خاصـة، مـن أكثـر املواضـيع 

ات يف دعـم التنميـة االقتصـادية؛  لـذا فـإن هـذه الورقـة البحثيـة جمال التمويل اإلسالمي، وخاصة عندما يتعلق األمر إبمكانية تسخري هذه االبتكار 
الل ستتناول وصفاً وحتلياًل لصكوك اإلجارة اإلسالمية، ومناقشة دورها كـأداة متويليـة لتمويـل مشـروعات التنميـة االقتصـادية، وسـيتم ذلـك مـن خـ

 عرض املباحث الرئيسية التالية: 
 سالمية؛ خصائصها؛ أنواعها؛ بشكل عام. املبحث األول: ويتناول مفهوم الصكوك اإل -
 املبحث الثاين: ويتناول األمهية االقتصادية للصكوك؛ والبيئة التنظيمية إلصدارها. -
 ؛ ودورها يف متويل مشروعات التنمية. املبحث الثالث: صكوك اإلجارة -
 

 املبحث األول: املفهوم العام للصكوك اإلسالمية:
فالصـــكوك  لصـــكوك اإلســـالمية، وخصائصـــها، وأنواعهـــا، والفـــرق اجلـــوهري بينهـــا وبـــني الســـندات التقليديـــة.يقـــدم هـــذا املبحـــث املفهـــوم العـــام ل

اإلســالمية تقــوم علــى مبــدأ التوريــق أو التصــكيك، وهــي عمليــة حتويــل املوجــودات العينيــة أو املنــافع إىل صــكوك قابلــة للتــداول، مــن خــالل بعــض 
املستثمر أصواًل تدر دخاًل ميثل عائد الصك، ومصطلح التسـنيد أو التوريـق يعـين جعـل االلتزامـات الضوابط الشرعية اليت تقوم على أساس ملكية 

ات التبادل املؤجلة يف ذمة الغري )يف الفرتة ما بني ثبوهتا يف الذمة وحلول أجلها( صكوكاً قابلة للتداول يف سوق اثنوية، وبذلك جتري عليها عملي

                                 
ماليزاي  يف عدة دول إسالمية منهاشركات عاملية  بواسطة، 2013 عام الر أمريكي يفمليار دو  237إىل  منا سوق اصدار الصكوك ليصل  • 

من املتوقع أن ، و األمريكية والياابن وأملانيا ووالية تكساس وإيران وابكستان والسودان ويف دول غري إسالمية منها بريطانيا ودول جملس التعاون
 .(2014، تومسون رويرتز)  2018العام مليار دوالر حبلول  749ينمو حجم سوق الصكوك إىل 
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 .(2010والتداول املختلفة )قنطقجي، 
 تعريف الصكوك اإلسالمية: 1.1

وفقـاً تعرف الصكوك اإلسالمية أبهنا: أوراق مالية متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية  أو نشاط استثماري مباحاً شرًعا ويتم إصدارها 
 (.2012لضوابط شرعية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )خري الدين، ورفيق، 

ليــة معينــة تصــدرها مؤسســة أبمســاء مــن يكتتبــون فيهــا مقابــل دفــع القيمــة احملــررة هبــا، وتســتثمر حصــيلة البيــع ســواء وهــي عبــارة عــن وثيقــة بقيمــة ما
بنفســها أو بدفعــه إيل الغــري لالســتثمار نيابــة عنهــا، وتعمــل علــي ضــمان تداولــه ويشــارك املكتتبــون يف الصــكوك يف نتــائج هــذا االســتثمار حســب 

 (. 2013، الشروط اخلاصة بكل إصدار )العاين
ملكيـة مشـرتكة يف أصـل مـا، وهلـا احلـق يف الـدخل النـاتج عـن هـذا األصـل عـن طريـق تـدفق الـدخل فيـتم ترسـيخه وترمجتـه عـرب  وتـُع رف أيًضا: أبهنا

جـل أدوات قابلة للتداول ميكـن إصـدارها يف السـوق املاليـة، لـذلك فـإن الصـكوك متكـن املسـتثمر مـن حصـر أو حجـز العوائـد متوسـطة وطويلـة اآل
 (.2009)أبوبكر، 

و وتشرتك مجيع هذه التعريفات يف كون الصكوك واثئق أو أوراق مالية متثل حصصاً يف ملكية أعيان أو منافع، وتستخدم يف مشروع قائم أصال أ
يف السـوق الثـانوي  فالصكوك االسالمية واثئق متساوية القيمة تعمل على حتويل أصول غري سائلة إىل صكوك قابلة للتـداول، مشروع يتم إنشاؤه

أو منافع أو  وغري قابلة للتجزئة وهذا ما تشرتك فيه مع األوراق املالية، وهي حمددة املدة خالفًا لألسهم، وأهنا متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان
إن الصكوك متثل حصصاً خدمات خالفًا للسندات، وأهنا ختول مالكها منافع  تتمثل يف عائد الصكوك وحتمله مسؤوليات بقدر حصته بذلك ف

 شائعة يف أعيان أو منافع أو خدمات  مبا يتوافق مع الضوابط الشرعية.
 

 خصائص الصكوك اإلسالمية: 2.1
 (.2009تتميز الصكوك اإلسالمية كإحدى األدوات املستحدثة املوافقة مع الشريعة اإلسالمية مبجموعة من اخلصائص منها: ) أبو بكر، 

يف ملكيـــة أصـــول أو منـــافع أو خـــدمات يتعـــني توفريهـــا وال متثـــل دينـــاً علـــى مصـــدرها حلـــاملي  متثـــل الصـــكوك حصـــة شـــائعة ▪
 الصكوك. 

 أهنا واثئق تصدر ابسم مالكها بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها يف املوجودات الصادرة مقابلها. ▪
ض املوجــودات املــدرة للــدخل وبيعهــا توســعة آفــاق النشــاط التمــويلي للمؤسســات اإلســالمية حيــث يــتم بواســطتها توريــق بعــ ▪

 (.2011للمستثمرين فتتحصل على السيولة من وراء ذلك    )فضل، أمحد حممد ،
تقوم على مبـدأ املشـاركة يف الـربح واخلسـارة حيـث أن مقتضـى املشـاركات الـيت يقـوم عليهـا مبـدأ إصـدار الصـكوك مـن حيـث  ▪

واخلســارة بصــرف النظــر عــن صــيغة االســتثمار املعمــول هبــا، حيــث تعطــي ملالكهــا        العالقــة بــني املشــرتكني فيهــا هــو اشــرتاك يف الــربح     
حصة من الربح وليس نسبة حمـددة مسـبقاً مـن قيمتهـا النسـبية، وحصـة محلـة الصـكوك مـن أرابح املشـروع أو النشـاط الـذي متولـه حتـدد 

بني من نشرة اإلصدار ويتحملون ُغرمها مبا ميلكها كل مـنهم بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون يف ُغنمها حسب االتفاق امل
 (.2013وفقا لقاعدة الغنم ابلغرم ) انصر، وبن زيد، 

تصــدر وتتــداول وفقــاً للشــروط والضــوابط الشــرعية حيــث ختصــص حصــيلة الصــكوك لالســتثمار يف مشــاريع تتفــق مــع هــذه  ▪
التمويــل اإلســالمية، كاملشــاركات واملضــارابت  وغريهــا، بضــوابط تــنظم الضــوابط، كمــا أهنــا تقــوم علــى أســاس عقــود شــرعية وفًقــا لصــيغ 

 (.2014إصدارها وتداوهلا والعوائد املتحققة منها ) وسام، 
 أنواع الصكوك اإلسالمية:  3.1

د متغـري، ميكن تصنيف الصكوك أو السندات اإلسالمية حسب عدة معايري، فمن حيث إيـراد الصـك َنـد: صـكوكاً بعائـد اثبـت، وصـكوكاً بعائـ
هنالــك: صــكوك األصــول الثابتــة، وصــكوك املنــافع، وصــكوك اخلــدمات، وصــكوك الســلع، أمــا مــن   حيــث نــوع األصــول الــيت ميثلهــا الصــكومــن 
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ة أو حيث نوع العالقة التعاقدية بني اجلهة املصدرة للصك وبني حامله، فيمكن أن تكون الصكوك   قائمة على عقد اإلجارة أو البيع أو املشارك
ضاربة... إخل. وتقتصر هذه الورقة البحثية يف عرضها ألنواع الصكوك على تصنيف واحد فقط  وهو املتعلق أبنواع الصـكوك مـن حيـث العائـد امل

 الثابت أو املتغري.
 صكوك العائد الثابت: 1.3.1

اخلــدمات، صـــكوك الســلم املـــوازي، تشــمل صــكوك العائـــد الثابــت ســتة أنـــواع وهــي: صـــكوك األصــول الثابتــة املـــؤجرة، صــكوك املنـــافع، صــكوك 
 وصكوك املراحبة، وصكوك االستصناع.

 صكوك األصول الثابتة املؤجرة. ▪
 هي صكوك متثل أصواًل اثبتة مرتبطة بعقد إجارة ذي أجرة دورية اثبتة، وميكن أن  متثل هذه الصكوك عقارات موجودة تباع حلملة الصكوك، مث

 تستأجر منهم أبجرة اثبتة.
ر الصكوك لتمثل ملكية أصول اثبتة سيتم احلصول عليها، إمـا بعقـد االستصـناع أو بعقـد البيـع مـن مالكهـا. وعنـد إصـدار هـذه كما ميكن إصدا

الصكوك البد أن يرافقها )مضمناً يف نشرة اإلصـدار( عقـد وكالـة مـن قبـل محلـة الصـكوك إىل املصـدر أو متعهـد اإلصـدار، حبيـث يـتمكن األخـري 
)اليت كان قد حصل وعد ملزم ببيعها حلملة الصكوك من قبل املالك قبل إصدار الصكوك( أو من التعاقد على صناعتها  من شراء األصول الثابتة

 (. 2011من قبل الشركة الصانعة )قحف، 
الـك األصـل ونالحظ يف صكوك األصول املؤجرة أن األجـرة تـرتبط دائمـاً بتـوفر املنفعـة، مـن خـالل مـا يعـرف مببـدأ التمكـني، وهـو مـن مسـؤولية م

ه الصكوك املؤجر أي محلة الصكوك،  فإذا مل تتوفر املنفعة فإنه ال تستحق األجرة عن الفرتة اليت ال توجد فيها منفعة، األمر الذي يربط عائد هذ
لـى الـراب وسـنداته. مبخاطر يتحملها املستثمر، وهي خماطر تـرتبط ابمللكيـة، فهـي ممـا يفـرتق فيـه التمويـل اإلسـالمي وصـكوكه عـن التمويـل القـائم ع

 على أنه ينبغي مالحظة أن هذا النوع من املخاطر هو مما ميكن التأمني عليه يف العادة لدى شركات التكافل أو التأمني اإلسالمي.
فـإن اثبتـة،   أبجـرة  وعلى الرغم من أن معظم صكوك األصول املؤجرة اليت صدرت خالل العقد األول من القرن احلايل هي صكوك أصـول مـؤجرة

قـد. الشريعة تسمح إبصدار صكوك أصول     مؤجرة أبجرة متغرية تربط فيها األجرة للفرتات اإلجيارية الالحقة مبؤشر خارج عن طـريف        الع
 وابلتايل سنجد صكوك األعيان املؤجرة ضمن الصكوك ذات العائد املتغري أيضاً.

 صكوك املنافع: ▪
ع اثبتـة حمـددة موصـوفة يف ذمـة اجلهـة املصـدرة، يـتم اسـتيفاؤها خـالل مـدة زمنيـة الحقـة، وتسـتعمل متثل هذه الصـكوك وحـدات متماثلـة مـن منـاف

حصيلة هذه الصكوك عادة يف بناء األصل  الثابت نفسه الذي سينتج هذه املنافع، ونالحظ أن صكوك املنافع ال تتضمن شرطاً بتملك األصول 
زمن، ألن هذه الصكوك تقتضي بطبيعتهـا   ابنتهـاء الفـرتة الزمنيـة احملـددة السـتيفاء هـذه املنـافع، املنتجة للمنافع من قبل املصدر خالل فرتة من ال

، 2030وتنتهـي بعـام  2011سنة مـثاًل تبـدأ مـن أول عـام  20فلو صدرت صكوك متثل منفعة غرفة فندقية ملدة أسبوعني يف السنة على مدى 
 جة الستهالكها.دون حا 2030فإن هذه الصكوك ستنقضي عند هناية عام 

وعلى هذا األساس فإن صكوك املنافع هي مثل صكوك األصول املؤجرة، قابلة للتداول ابألسعار اليت تتحدد يف السـوق، حسـب شـروط العـرض 
املاديـة والطلب وعوامله. والسبب يف ذلك هو أن املنافع هي أموال حقيقية معنوية غري مادية، جيوز بيعها وشـراؤها شـأهنا يف ذلـك شـأن األصـول 

 نفسها.
لـي أو وإذا كانت عوائد صكوك املنافع اثبتة، من حيث أهنـا متثـل ملكيـة ملقـدار حمـدد اثبـت مـن املنفعـة، ال تزيـد وال تـنقص، إال ابالسـتعمال الفع

ة مـن حيـث سـعر هـذه ابنقضاء زمنها دون أن يستعملها مالكها رغم متكني املؤجر له مـن ذلـك، فإهنـا ميكـن أيضـاً أن ينظـر إليهـا علـى أهنـا متغـري 
ميكـن  املنفعة يف السوق. فـإذا ازداد الطلـب علـى الغـرف الفندقيـة الـيت متثـل الصـكوك منافعهـا، فـإن أمثـان هـذه املنـافع سـتزداد يف السـوق، وعندئـذ

ه املنـافع،  حلامل صكوك املنافع أن يبيع الصك بسعر السوق الذي زاد عن الثمن الذي دفعه، وحيـدث عكـس ذلـك إذا اُّنفـض الطلـب علـى هـذ
ميثلها الصك منفردة، كأن يبيع حامل الصك منفعة سنة واحدة أو أكثر  –ميكن أن يتم متثيلها بكوبوانت  –كما أنه ميكن بيع أجزاء من املنافع 
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 (.2011من املنافع اليت ميتلكها الصك )قحف، 
 صكوك اخلدمات: ▪

افاً إليهـا اخلـدمات الفنيـة للعنصـر البشـري الـذي يعـني يف إنتـاج هـذه متثل صكوك اخلدمات منـافع مستخلصـة مـن موجـودات أو أصـول اثبتـة مضـ
اخلدمات. ومثاهلا صكوك اخلدمات التعليمية أو خدمات اهلاتف واإلنرتنت. فهي خدمات ال يكفـي إلنتاجهـا تـوفر األصـل الثابـت وحـده، وإمنـا 

املنـافع مـن حيـث خصائصـها االقتصـادية واملاليـة، سـواًء يف  البد من إضافة العنصر البشري أيضاً، وال ختتلف صكوك اخلدمات هذه عن صكوك
 إصدارها أو يف تداوهلا، وهي تتأثر أيضاً بعوامل العرض والطلب يف كيفية حتديد أسعارها يف السوق املالية.

 صكوك السلم املتوازي: ▪
فـإن الصـكوك ستصـري ممثلـة لـدين السـلم الـذي هـو متثل هذه الصكوك رأس املال الذي سيستعمل يف شراء بضاعة السلم، وحاملا يـتم عقـد السـلم 

 دين عيين مبقدار حمدد من سلعة معينة، وهذا الدين هو دين ببضاعة عينية سيتم استالمها عند حلول أجل يف زمن الحق، وال جيـوز تـداول ديـن
ة مماثلــة مــن الســلعة نفســها بكــل أوصــافها إال بقيمتــه االمسيــة ) والقيمــة االمسيــة هنــا هــي كميــ –شــأنه يف ذلــك شــأن غــريه مــن الــديون  –الســلم 

فقط، هـو  وبتاريخ استحقاقها(. وال توجد جدوى اقتصادية لتداوهلا ابلقيمة االمسية، لذلك فإن املؤدى االقتصادي لعبارة التداول ابلقيمة االمسية
 (.2011يف احلقيقة منع التداول )قحف، 

عد امللـزم ابلشـراء مـن طـرف اثلـث، إذ البـد مـن خمـرج يـؤمن حلامـل الصـك عائـداً مناسـباً، ولكن صكوك السلم ترتبط عادة ابلسلم املوازي أو ابلو 
اً، ويشـكل فــارق الــثمن بـني الســلم األول والســلم الثـاين أو الوعــد البــديل لـه الــربح الثابــت حلملـة الصــكوك، فصــكوك السـلم إذن تتضــمن رحبــاً اثبتــ

 ري السوقي ألهنا متثل ديوانً عينية على ابئع السلم أو نقدية على املشرتي يف عقد السلم الثاين.ولكنها غري قابلة للتداول، كما أهنا ال تقبل التسع
 صكوك املراحبة: ▪

يعـين  نالحظ أن بضاعة املراحبة تباع فور استالمها إىل اآلمر ابلشراء، وذلك بناًء على الوعد الذي متت على أساسه عمليـة الشـراء نفسـها، وهـذا
بدأ بكوهنا ممثلة للنقود اليت يدفعها محلة الصكوك للمصدر، مث متثل بضاعة عينية لدقائق أو ثوان فقط، مث تصري ممثلة للدين أن صكوك املراحبة ست

 املستحق على اآلمر ابلشراء بعد عقد البيع الثاين يف املراحبة، ويتألف هذا الدين من رأس مال املراحبة مضافاً إليه الربح.
متثل سلعاً عينيًة لفرتة وجيزة جداً ال تسمح عملياً بتداوهلا      أبسعار سوقية قد ختتلف عن القيمة االمسيـة، ومـا أن وبعبارة أخرى فإن الصكوك 

ة تصــري الصــكوك ممثلــة لــديون يف ذمــة املشــرتي ) املســتفيد مــن التمويــل ( حــىت تصــبح خاضــعة ألحكــام حوالــة الــدين الــيت متنــع تــداوهلا بغــري القيمــ
 االمسية.
 ستصناع:صكوك اال ▪

لو أرادت تقوم صكوك االستصناع على متويل املشروعات الكبرية، وخباصة إنشاءات البنية التحتية أو الصناعات اليت تتطلب أصواًل اثبتًة كبريًة. ف
املصــدرة  شــركة بنــاء مصــفاة للبــرتول  التمــوَّل بصــكوك االستصــناع فإهنــا تســتطيع إصــدار الصــكوك، حيــث تتضــمن نشــرة اإلصــدار تــوكياًل للشــركة

 ابلقيــام ابإلنشــاءات نيابــة عــن محلــة الصــكوك، وتــرتبط هــذه الصــكوك بوعــد ملــزم مــن الشــركة املصــدرة بشــراء هــذه املصــفاة، جبميــع إنشــاءاهتا الــيت
مـل % سنوايً. إذن فهي صـكوك متثـل إنشـاءات حقيقيـة قيـد البنـاء أو بعـد أن يكت9سنوات قادمة مثاًل، وبربح  10مَّولتها الصكوك على مدى 

ابـت الـذي بناؤها ولكنهـا مرتبطـة بوعـد ملـزم يتضـمن رحبـاً اثبتـاً حمـدداً، وهـي قابلـة للتـداول ألهنـا متثـل إنشـاءات حقيقيـة علـى الـرغم مـن العائـد الث
 (.2011ترتبط به أيضاً )قحف، 

 صكوك ذات العائد املتغري: 2.3.1
ي هـي صـكوك اإلجـارة  الـيت يـرتبط فيهـا العائـد مبؤشـر خـارجي هـو يف العـادة إن أهم أنواع الصـكوك ذات العائـد املتغـري مـن حيـث الواقـع التطبيقـ

، وفكـرة هـذه الصـكوك مبنيـة علـى مبـدأ عقـود اإلجـارة املرتادفـة املعروفـة يف املـذاهب اإلسـالمية     LIBOR مؤشر سـعر الفائـدة بـني بنـوك لنـدن 
ة حتدد ابالستناد إىل قيمة املؤشر يف اليوم السابق لتـاريخ التجديـد، وال شـك وهي أن تعقد اإلجارة ملدة قصرية ولتكن مثاًل ربع سنة أبجرة جديد

ة    حبيـث أنه من املهم أن  يكون املؤشر الذي يرتبط به العائد املتغري لصكوك األصول الثابتة املؤجرة مؤشراً خارجاً عن طريف العقـد بصـورة كاملـ
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رجي ، علـى أن هنالـك ثالثـة أنـواع أخـرى مـن الصـكوك ذات العائـد املتغـري هـي: صـكوك ال يستطيع أحدمها أن يؤثر علـى قيمـة هـذا املؤشـر اخلـا
 املضاربة، وصكوك املشاركة ابلربح واخلسارة، وصكوك املشاركة ابإليراد اإلمجايل.

 صكوك املضاربة: ▪
دار الصـكوك، أمـا اخلسـارة فتـوزع وهي صكوك متثل استثمارات يف مشروعات منتجة تقوم على تقاسم الربح حسـب االتفـاق احملـدد يف نشـرة إصـ

حبســب نســبة رأس املــال. وال يشــارك محلــة هــذه الصــكوك يف اإلدارة، شــأهنم يف ذلــك شــأن أرابب األمــوال يف عقــد املضــاربة، إن خــري مثــال هلــذه 
طة املصــرف ، حيــث يشــارك أصــحاب هــذه الصــكوك أبمــواهلم يف مجيــع أنشــ2007الصــكوك هــو مــا أصــدره بنــك أبــو ظــيب اإلســالمي يف العــام 

هذه وأعماله فيكون حقهم ابألرابح مماثاًل حلق محلة األسهم, وذلك خالل مدة املضاربة احملددة بعدد من السنوات فقط، أي إىل أن تتم تصفية 
ارتبــاط الصـكوك عنــد هنايــة مــدهتا. ويشـارك أيضــاً أصــحاهبا ابخلســائر بنســبة رأس مـاهلم. علــى أن الفــرق بــني هــذه الصـكوك وبــني األســهم هــو أن 

األسهم ابلبنك ارتباٌط دائـم يف حـني أن اسـتثمار أصـحاب الصـكوك إمنـا هـو اسـتثمار مؤقـت بفـرتة مـن الـزمن، وهـو يتطلـع إىل الـتخلص مـن هـذا 
 الداعمة لرأس مال البنك. Tier Twoاالستثمار عند هناية مدته، وتعترب حصيلة إصدار هذه الصكوك مبثابة الشرحية الثانية 

 ابلربح واخلسارة:صكوك املشاركة  ▪
س وهي شبيهة بصكوك املضاربة مع فارق واحد، هو أن محلة صكوك املشاركة هلم احلـق ابملشـاركة يف اإلدارة، مـن خـالل اختيـار ممثـل هلـم يف جملـ

مر قد ال ترغب فيه  اإلدارة، ويستمر هذ الدور اإلداري حلملة صكوك املشاركة حىت يتم تصفيتها ابلكامل. إن مشاركة محلة الصكوك يف اإلدارة أ
 كثري من املؤسسات. من أجل ذلك مل يتم إصدار مثل هذا النوع من الصكوك إىل حد اآلن يف سوق رأس املال اإلسالمي.

ومــن جهــة أخــرى فــإن محلــة الصــكوك، جبميــع أنواعهــا وخباصــة صــكوك املشــاركة، يعتــربون ممــن هلــم نصــيب وعالقــة كبــرية بنشــاط الشــركة املصــدرة 
، فال يكون من املستغرب إذن أن تكون هلم مشاركة Stakeholdersعتبارهم من أهم مكوانت ما يعرف ابجملموعات ذات العالقة وإدارهتا، اب

 حقيقية يف اإلدارة.
 

 صكوك املشاركة ابإليراد اإلمجايل: ▪
دمات مــن هــذه األصــول، علــى أن تــوزع وهــذه الصــكوك متثــل أصــواًل اثبتــة تــديرها الشــركة املصــدرة الــيت تقــوم جبميــع عمليــات إنتــاج الســلع أو اخلــ

 العوائد اإلمجالية بداًل من األرابح الصافية على الطرفني، أي بينها وبني محلة الصكوك، حسبما هو متفق عليه يف نشرة اإلصدار.
أو املضــاربة، وذلـــك ألن أقــل خمـــاطرة ابملقارنــة مــع صـــكوك املشــاركة  –مــن وجهـــة نظــر املســتثمر  –إن صــكوك املشــاركة ابإليــراد اإلمجـــايل تعتــرب 

احتمال وجود إيراد إمجايل هـو أكـرب بكثـري مـن احتمـال وجـود ربـح صـاف  يف أي دورة حماسـبية ألعمـال املؤسسـة املنتجـة الـيت أصـدرت الصـكوك 
 (.2011)قحف، 

 املقارنة بني الصكوك اإلسالمية واألدوات التمويلية التقليدية: 4.1
إلســـالمية واألدوات التمويليـــة التقليديـــة األخـــرى مـــن عـــدة جوانـــب منهـــا طبيعـــة العالقـــة بـــني املصـــدر ميكـــن توضـــيح أهـــم الفـــروق بـــني الصـــكوك ا

يـل املهيكـل واملستثمر، ومصدر العائد، والقابلية للتداول، ودرجة املخاطر املصاحبة هلـا، ويوضـح اجلـدول التـايل مقارنـة بـني التمويـل املباشـر والتمو 
 (: 2013)العمراين، والسحيباين، 

 ⚫( الفروق الرئيسة بين السندات واألسهم، والصكوك اإلسالمية والتقليدية1دول رقم )ج
 

 عنصر          المقارنة
 تمويل مهيكل تمويل مباشر

 الصكوك االسالمية الصكوك التقليدية األسهم السندات

  1990  1970 1600 1600 تاريخ التطبيق

العالقة بين المصدر 

 والمستثمر
  مديونية    

 )قرض(

مديونية مبنية على األصول  ملكية حصة شائعة من األصول

 أو بضمان األصول

 ملكية حصة شائعة من األصول

 العائد من استثمار   األصول سعر الفائدة العائد من استثمار األصول سعر الفائدة مصدر العائد
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 على نوع األصولتعتمد  قابلة للتداول قابلة للتداول قابلة للتداول القابلية للتداول

تعتمد على صيغة  االستثمار  منخفضة مرتفعة منخفضة درجة المخاطرة

 األصول

تظهر في    القيد المحاسبي

 الميزانية

 خارج                الميزانية خارج        الميزانية تظهر في         الميزانية

 (.2013المصدر: العمراني، والسحيباني، ) ⚫

 
 األمهية االقتصادية للصكوك اإلسالمية والبيئة التنظيمية إلصدارها:املبحث الثاين: 

 األمهية االقتصادية للصكوك اإلسالمية: 1.2
 األمام، إن صكوك االستثمار الشرعية أبشكاهلا املختلفة تقدم مسامهات إجيابية من شأهنا تعزيز   التنمية االقتصادية والدفع بعجلة االقتصاد إىل

تطــوير وتســويق صــكوك االســتثمار اإلســالمية يــؤدي إىل فوائــد اقتصــادية منهــا؛ أهنــا تســاعد علــى إدارة الســيولة علــى مســتوى لــذلك فاالهتمــام ب
ختلــف االقتصـاد الكلـي، وتعمــل علـى دعــم املشـروعات االســرتاتيجية، وجمـاالت الصــحة، والتعلـيم والبنيـة األساســية هلـا، وتــوفر العديـد مــن املـزااي مل

ا مــن مصـدرين أصـليني، ومســتثمرين، إضـافة إىل مــا حتققـه مـن مــزااي ألسـواق األوراق املاليـة واالقتصــاد الـوطين            ككــل املتعـاملني يف جماهلـ
 (، وعلى هذا األساس ميكن توضيح األمهية االقتصادية للصكوك اإلسالمية على النحو التايل:2005)الشاجيي، واحلجي، 

 ة للمصدر األصلي:  أمهية إصدار الصكوك اإلسالمية ابلنسب ▪
إن املصدر األصلي للصكوك قد يكـون مـن القطـاع اخلـاص أو العـام  أو اخلـريي، وتقـدم الصـكوك اإلسـالمية للمصـدر األصـلي العديـد مـن املـزااي 

وآجـال اسـتخداماهتا، منها املساعدة على املوائمة بني مصادر التمويل واستخداماهتا، مبا يساهم يف تقليل خماطر عدم التناسـب بـني آجـال املـوارد 
مـا تزيـد ويزيد التصكيك من قدرة املنشآت املصدرة على توليـد األمـوال، وتقـوم علـى        تـوفري السـيولة الالزمـة لتمويـل احتياجاهتـا املختلفـة، ك

الوصـول مباشـرة إىل سـوق قدرة املنشآت املصدرة علـى توليـد األمـوال لتـأمني التمويـل متعـدد اآلجـال، خاصـة ابلنسـبة للمنشـآت الـيت ال تسـتطيع 
 (.2012األوراق املالية ) خري الدين، رفيق 

ن كما ويعترب التصكيك بـدياًل جيـداً ملصـادر التمويـل األخـرى كـاالقرتاض أو زايدة رأس املـال إبصـدار أسـهم جديـدة، ومـا ينطـوي عليـه كالمهـا مـ
كوك مضمونة بضماانت عينية وهي األصول اليت مت تصكيكها، قيود ومشكالت، فالتصكيك خيفض من تكلفة وخماطر التمويل نظراً لكون الص

وألن األصل حمل التصكيك يرتبط مبخاطر حمددة، بينما تكون خماطر هذا األصل أكرب إذا كان موجوداً ضمن مكوانت أصول املنشأة كلها، كما 
متـويالت جديـدة، ابإلضـافة إىل دورهـا يف إدارة   خمـاطر  تعمل الصكوك على حتسني القدرة االئتمانية للشـركة املصـدرة مبـا يتـيح هلـا احلصـول علـى

 (.2012املؤسسات املالية اليت متتنع عن استخدام املشتقات املالية للتحوط من املخاطر اليت تتعرض هلا ) خري الدين، رفيق 
 

 أمهية الصكوك اإلسالمية ابلنسبة للمستثمرين: ▪
هنا أداة قليلة التكلفة مقارنة ابالقرتاض املصـريف، وذلـك بسـبب قلـة الوسـطاء واُّنفـاض درجـة تتمثل أمهية الصكوك من وجهة نظر املستثمرين يف أ

االئتماين  املخاطرة املتعلقة ابلصكوك، إضافة إىل أن العوائد املصاحبة للصكوك يف العادة تكون أكرب مقارنة بغريها، كما أهنا ال ترتبط ابلتصنيف
تمــاين عــال  نتيجــة لــدعمها بتــدفقات نقديــة حمــددة عــرب هياكــل داخليــة معروفــة بدقــة، وتــوفري املســاندة للمنشــأة املصــدرة، حيــث تتمتــع بتصــنيف ائ

أن اخلارجيــة بفعــل خــدمات التحســني االئتمــاين، كمــا تقــدم قنــاة جيــدة للمســتثمرين الــراغبني يف اســتثمار فــوائض أمــواهلم ويرغبــون يف الوقــت ذاتــه 
 (.2012ا ) خري الدين، رفيق يسرتدوا أمواهلم بسهولة عند احلاجة إليه

 أمهية الصكوك االستثمارية اإلسالمية ابلنسبة لسوق األوراق املالية: ▪
 تلعـب الصـكوك اإلســالمية دوراً كبـرياً يف تـدعيم وتطــوير سـوق األوراق املاليـة بشــكل عـام، واألسـواق املاليــة اإلسـالمية بشـكل خــاص, وذلـك مــن

( بسـوق املنتجـات اإلسـالمية مـن جهـة، واسـتقطاب املزيـد مـن املتعـاملني وأصـحاب  كمـا  ونوعـاً  )    خالل مسامهتها يف توسيع قاعدة التـداول  
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 رؤوس األموال إىل تلك األسواق من جهة أخرى.
عـن أن  كما تساهم الصكوك يف حل املشاكل اليت تعرتض منو وتطور األسواق املالية يف الدول اإلسـالمية، ومنهـا عجـز األدوات املاليـة التقليديـة  

واألدوات تكــون أداًة فعَّالــًة لتعبئــة املــدخرات ومتويــل التنميــة االقتصــادية، فــبعض مــن فئــات املســتثمرين ميتنعــون عــن توظيــف أمــواهلم يف املعــامالت 
ماليـة إسـالمية  املالية التقليدية، وابلتايل عملـت الصـكوك اإلسـالمية علـى فـتح اجملـال أمـام هـذه الفئـات مـن املسـتثمرين، وسـامهت يف إجيـاد سـوق

م مـن عاملية مرنة، تتعامل ابألسهم والصكوك املشروعة، وهلا القدرة على جذب رؤوس األموال الطائلـة املـدخرة لـدى املسـتثمرين املسـلمني، وغـريه
وانتعاشـها ) خـري الـدين، املمتنعني عن توظيف رؤوس أمواهلم يف األدوات املالية التقليدية، وهذا ما يؤدي بدوره إىل توسـيع حجـم األسـواق املاليـة 

 (.2012رفيق 
 البيئة التنظيمية للصكوك اإلسالمية: 2.2

كائز األساسية اليت تعترب اجلوانب التنظيمية والتشريعية املعنية بتوفري البيئة التشريعية والتنظيمية املالئمة   إلصدار الصكوك اإلسالمية, أحد أهم الر 
صدار أنظمة ولوائح طرح الصكوك اإلسالمية وتداوهلا, وإنشـاء اجلهـة التنظيميـة املشـرفة علـى سـوق املـال تساعد يف منوها وتطوُّرها، واليت تشمل إ

استقرار هليئة شرعية موحدة هلا املرجعية الكاملة إلصدارات الصكوك اليت يُراد طرحها، أو إدراجها يف سوق املال؛ لتضييق هوة اخلالف الفقهي، و 
 ستفادة من خصوصيتها يف التداول، إىل تكوين مؤشر للصكوك اإلسالمية على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.السوق وزايدة الثقة فيه، مع اال

 طرق التصكيك اإلسالمية: 1.2.2
تصدر الصكوك اإلسالمية إما بطريقة التصكيك البسيط )التصكيك العام أو املباشر(، أو بطريقة التصكيك املهيكل ) التصكيك اخلاص أو غري 

 (2011املباشر(، وتتميز كل طريقة برتتيبات معينة يف تنظيم اإلصدار ميكن توضيحها فيما يلي: )الدماغ، 
 طريقة التصكيك البسيط أو التصكيك العام أو املباشر: ▪

بنيـة التحتيـة، واملرافـق وتصدر الصكوك حبسب هذه الطريقة جلمع املوارد املالية أواًل، مث توجه حنـو إنشـاء مشـروع اسـتثماري معـني، مثـل مشـاريع ال
العامة، وهذا يـتم مـن خـالل طـرح الصـكوك علـى أسـاس صـيغة متويـل إسـالمي يف السـوق األوليـة، لتكـون حصـيلة االكتتـاب رأس املـال للمشـروع 

 املراد إَنازه، وهذه الطريقة ما مييز التصكيك اإلسالمي عن التوريق التقليدي.
 أو غري املباشر:طريقة التصكيك املهيكل أو التصكيك اخلاص  ▪

للـدخل  وتصدر الصكوك لغاية حتويل املشاريع أو األصول القائمة إىل سيولة نقديـة، وهـذا يـتم مـن خـالل حتويـل األصـول املاليـة أو املعنويـة املـدرة
 قليدي.إىل وحدات متساوية تتمثل يف الصكوك، مث طرحها يف السوق املايل جلذب األموال، وهبذا املفهوم يعد أساس التوريق الت

وحىت يتم التصكيك املهيكل بشكل سليم البد أن تتوفر أصول مملوكة للشركة املنشئ للتصكيك، وأن تكون هذه األصول قادرة على توليد دخل 
شئ، بشكل منتظم ومستمر، وعليه فاألصول اليت ختضع للتصكيك هي جمموعة معينة من املوجودات، واليت تظهر يف امليزانية العمومية للشركة املن

ابجلاذبيـة ابلنسـبة للمسـتثمر، وهـذا يتطلـب وجـود جـدارة ائتمانيـة يف األصـول، مثـل انتظـام السـداد،  _املـراد تصـكيكها_  وجيب أن تتمتع األصـول
وذات   _إذا كانــت املبــالغ صــغرية ال ميكــن تقســيمها _ووجــود ضــماانت عينيــة، كمــا جيــب أن تكــون قيمــة األصــول املــراد تصــكيكها كبــرية، ألنــه 

جــال اســتحقاق طويلــة حــىت ميكــن تســويقها، ويف كــل األحــوال البــد مــن تــوافر الضــوابط الشــرعية يف مجيــع مراحــل عمليــة التصــكيك، ومــن مث آ
إخضاعها إىل إجازة هيئة الرقابة الشرعية ابملؤسسة، والبد من وجود تشريعات قانونية، وجهات رمسية لضبط عملية التصكيك، وحفظ    حقوق 

 ا.املتعاملني فيه
 أطراف التصكيك: 2.2.2

الـــيت تقـــوم إبعـــادة تصـــنيف األصـــول  (S.P.V)يبـــدأ التصـــكيك بقيـــام الشـــركة املنشـــئ بتوكيـــل أو بيـــع األصـــول إىل شـــركة ذات غـــرض اخلـــاص,  
ثـل خمتلـف وتقسيمها إىل وحدات تناسب شـرحية املسـتثمرين املسـتهدفني حـىت يتسـىن هلـا حتويـل األصـول إىل صـكوك, مث بيعهـا للمسـتثمرين، وتتم

 (.2012أطراف عملية إصدار الصكوك اإلسالمية فيما يلي: )الدماغ، 
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وهــي اجلهــة املالكــة لألصــول املــراد تصــكيكها, فهــي إمــا أن تصــدر الصــكوك حلســاهبا مباشــرة, هبــدف  شــركة املنشــئ أو البــادئ: •
إىل شركة التصكيك، وهـي شـركة ذات غـرض (، وإما أن تبيع األصول  استخدام حصيلة اإلصدار يف متويل نشاطها  )التصكيك البسيط

لغرض استخدام السـيولة يف توسـيع نشـاطها )التصـكيك املهيكـل (, إذ تشـرتي هـذه الشـركة األصـول حمـل التصـكيك  (S.P.V)خاص 
 ار.من الشركة املنشئ لتتوىل عملية إصدار الصكوك, وقد تكون وكالة اإلصدار عن الشركة املنشئ على أساس عقد الوكالة ابالستثم

: وهي غالباً مـا تكـون الشـركة املصـدرة للصـكوك، إذ (special Purpose Vehicle S.P.C)شركة ذات غرض خاص  •
تشرتي األصول حمل التصكيك من الشركة املنشئ لتتوىل عملية إصدار التصكيك )التصكيك املهيكـل(، وقـد تكـون وكيلـة اإلصـدار عـن 

 ار )التصكيك البسيط(.الشركة املنشئ على أساس عقد الوكالة ابالستثم
: وهـم املسـتثمرون الـذين يشـرتون الصـكوك املطروحـة لالكتتـاب (Sukukholder/ Investors)حامل الصك أو املستثمر  •

 العام يف األصول املصككة مقابل أن يسرتدوا أصل قيمة الصك والعائد عليه الناتج عن نشاط األصول املصككة وقت االستحقاق.
: فمـن املعلـوم أن القـوانني    املنظمـة لعمليـة التصـكيك تشـرتط (Credit  Rating  Agency) شـركة التصـنيف االئتمـاين •

ضرورة حصول األصول حمل التصكيك على شهادة ابلتصنيف االئتماين من قبل شركات التصنيف االئتمانية العاملية، وهي متثل وكاالت 
ة، ومقرهــا البحــرين، والوكالــة املاليزيــة للتصــنيف االئتمــاين، ومقرهــا مــاليزاي، متخصصــة، مثــل الوكالــة اإلســالمية الدوليــة للتصــنيف االئتمانيــ

د ويتحدد دورها يف تصنيف اإلصدارات املالية اليت تطرح يف األسواق املالية من حيث حتديد السعر العادل لألوراق املالية املصدرة، وحتدي
 املخاطر اليت تنطوي عليها، إضافة إىل تقومي كفاءة العميل.

: وهــو اجلهــة الــيت تنــوب عــن املصــدر يف تــويل عمليــة اإلصــدار، وتقــوم ابختــاذ مجيــع (Issuance  Agent)وكيــل اإلصــدار  •
 اإلجراءات الالزمة من دفع أقساط اإلطفاء والعوائد املستحقة يف مواعيدها مقابل أجر معني، ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.

ة الـيت تتـوىل رعايـة حقـوق محلـة الصـكوك، ورقابـة تنفيـذ اإلصـدار مقابـل : وهو اجلهـ(Issuance Manager)مدير اإلصدار  •
 أجر معني، ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.

: وهو املؤسسة املالية الوسيطة اليت تتـوىل محايـة مصـاحل محلـة الصـكوك، واإلشـراف (Trustee/ Registrar)أمني اإلصدار  •
 لك على أساس عقد وكالة أبجر معني، ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.على مدير اإلصدار، وحيتفظ ابلواثئق والضماانت، وذ

: وهــو اجلهــة الــيت تتعهــد ابكتتــاب ابقــي الصــكوك الــيت مل يــتم االكتتــاب هبــا، وميكــن أن (Under Writers)متعهــد الــدفع  •
 عنه يف نشرة اإلصدار.تتعهد بدفع حقوق محلة الصكوك بعد حتصيلها، شريطة أن يتم هذا االلتزام دون أجر ممن قدمه، ويعلن 

: وهـو اجلهـة الـيت تقـوم أبعمـال االسـتثمار، واملعـني مـن قبـل املصـدر أو مـدير (Investment Manager)مدير االستثمار  •
 اإلصدار، ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.

عـايري الشـرعية الـيت تضـبط الرقابة الشرعية: وهي اجلهة اليت تقوم بدراسة هيكل اإلصدار من الناحية الشـرعية، إضـافة إىل وضـع امل •
 عملية التصكيك، ويف بعض احلاالت تلزم وجود جهة تراقب مدى التزام جهة اإلصدار، ومدير االستثمار ابملعايري الشرعية.

ميكن متثل مراحل عملية التصكيك حسب اخلطـوات املعينـة مـن خـالل ثالثـة خطـوات أو   مراحل تنظيم عملية التصكيك: 3.2.2
، ومرحلــــــــة إطفــــــــاء الصــــــــكوك Trading، ومرحلــــــــة  التــــــــداول الصــــــــكوك Issuanceار الصــــــــكوك مراحــــــــل، وهــــــــي: مرحلــــــــة إصــــــــد

Redemption . 
تعد هذه املرحلة األوىل من مراحل عملية التصكيك، واليت يتم فيها طرح الصكوك للجمهور لالكتتاب العام أو  أواًل: مرحلة اإلصدار:

وط اليت حتددها نشرة اإلصدار، وإن االكتتاب يف الصكوك من قبل اجلمهور اخلاص، ومن مث يكون التعاقد يف الصكوك على أساس الشر 
 (.2011يعرب عنه ابإلجياب، وإن القبول يعرب عنه مبوافقة اجلهة املصدرة أو وكيله )الدماغ، 

أو حكومـة أو تكـون مصـرفاً عمليـة التصـكيك مـن قبـل شـركة يطلـق عليهـا املنشـئ أو البـادئ، والـيت قـد يبـدأ التفكـري يف  إجراءات تنظيم اإلصدار: ▪
مـن  مؤسسة خريية، هبدف احلصول على املوارد املالية الالزمة هلا، ومن مث يبدأ التفكري أواًل خبطوة تقومي إصـدار الصـكوك، وتعـد هـذه اخلطـوة
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تمويل عن طريق التصكيك، اخلطوات املهمة، ألنه يتم     فيها حتديد جدوى إصدار الصكوك ابلنسبة للشركة املنشئ، واملقارنة بني تكلفة ال
الــيت ســتقوم بتنفيــذ  (S.P.V)ومجيــع مصــادر التمويــل املتاحــة هلــا، كمــا يــتم فيهــا حتديــد العائــد الــذي ستحصــل عليــه الشــركة املاليــة الوســيطة 

 (.2011)الدماغ، لي: كيكها، وفيما يلي تفصيل عناصر هذه اخلطوة كما يالعملية وإدارهتا أو  السعر الذي ستعرضه لقاء مثن األصول املراد تص
حتديــد اهلــدف مــن عمليــة التصــكيك ابلنســبة للشــركة املنشــئ لغــرض املقارنــة بــني التصــكيك ومصــادر التمويــل األخــرى مــن حيــث تكلفـــة  •

ملختصـة، التمويل، مثل تكلفة االستشارات القانونية والفنيـة والشـرعية قبـل التنفيـذ وأثنـاءه، وتكلفـة اسـتخراج الرتاخـيص واملوافقـات مـن اجلهـات ا
وتكـــاليف وكـــاالت التصـــنيف االئتمانيـــة، كمـــا تتضـــمن تكلفـــة مـــدير اإلصـــدار يف حـــال إدارة العمليـــة علـــى أســـاس الوكالـــة أبجـــر، وأتعـــاب أمـــني 

 االستثمار... إخل.
  حتديــد نــوع وحجــم األصــول القابلــة للتصــكيك، وذلــك بعــد اختــاذ املؤسســة قــرار تصــكيك بعــض أصــوهلا، وقــد تكــون هــذه األصــول عينيــة •

 كالعقارات أو السيارات أو اآلليات... إخل.
 إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية، حبيث تتضمن اجلوانب الشرعية لعملية التصكيك، والواثئق واملستندات اليت سيتم التعامل هبا، إضافة إىل •

 املصككة. على تسويق األوراق املالية (S.P.V)الدراسة السوقية ملعرفة مدى قدرة الشركة املنشئ أو شركة 
وقيــاس معرفـة دور وكالــة التصــنيف االئتمانيــة الــيت تقـوم بتصــنيف األوراق املاليــة املــراد إصــدارها لتحديـد الســعر العــادل لتلــك األوراق املاليــة،  •

 جدارهتا االئتمانية، من حيث قدرهتا على أداء التزاماهتا جتاه الغري، ودرجة املخاطر املالية اليت تواجهها.
، واليت ميكن أن تؤثر  على درجة إقبال املستثمرين على الصـكوك املصـدرة، (S.P.V)ألوراق املالية ومعاجلتها من قبل شركة تقومي خماطر ا •

 واقرتاح سبل معاجلتها مع األخذ   بعني االعتبار قدرة األصول على الوفاء به.
مليــة التصــكيك، ومــا تشــتمل عليــه هــذه اخلطــوة مــن حتديــد مث تبــدأ بعــد ذلــك خطــوة تنظــيم اإلصــدار مــن خــالل وضــع اهليكــل اإلداري والفــين لع

األطــراف ذات العالقــة بعمليــة التصــكيك، وحتديــد مهــام وواجبــات وحقــوق كــل طــرف يف عمليــة التصــكيك، كمــا يــتم تقــدير نفقــات التأســيس 
يم العقود الرئيسة لعملية التصـكيك، مثـل )اإلصدار( حىت تتمكن جهة اإلصدار من حتديد االحتياجات اإلدارية واملالية الالزمة، إضافة إىل تصم

نشرة االكتتاب، وعقد بيع األصول حمل التصكيك، وعقد إدارة األصول، وعقد انتفـاع ابألصـول، وعقـد الضـمان... إخل، والتعهـد بتغطيـة كامـل 
نشـرة اإلصــدار أو االكتتـاب، والــيت  اإلصـدار، وإدارتـه طبقــاً للشـروط املنصــوص عليهـا يف نشــرة اإلصـدار، وحســب اجلـدول الــزمين احملـدد، وإعــداد

 تشمل شروط التعاقد والبياانت الكافية عن املشاركني ذات العالقة وشروط تعيينهم وعزهلم.
شــركة التصــكيك، وعليــه فعمليــة البيــع حقيقيــة وهنائيــة وانقلــة جلميــع احلقــوق وتبــدأ خطــوة تنفيــذ اإلصــدار بقيــام الشــركة املنشــئ بتوكيــل أو بيــع األصــول إىل 

، مث تقــوم شــركة التصــكيك إبعــادة تصــنيف األصــول (S.P.V)لتزامــات الشــركة املنشــئ، وال تكــون مســؤولة عــن ســداد أي حــق مــن احلقــوق بعــد إمتــام البيــع إىل شــركة وا
 إىل وحدات تناسب شرحية املستثمرين املستهدفني حىت يتسىن هلا حتويل األصول إىل صكوك، مث بيعها للمستثمرين.وتقسيمها 

وهي املرحلة الثانية اليت يتم فيها انتقال الصك من يد إىل يد بطريقة البيع املباشر أو من خالل وسيط، مما يرتتب  مرحلة التداول:اثنيا: 
 عليه انتقال مجيع احلقوق املقررة شرعًا للمالك يف ملكه من بيع أورهن أو إرث، وله أن يبيع الصك ابلقيمة املرتاضى عليها، وسواء كانت

 اإلمسية أو السوقية أو أقل أو أكثر منها مع مراعات األحكام الشرعية اخلاصة هبا.ابلقيمة 
وهي املرحلة الثالثة من مراحل عملية التصكيك، ويطلق عليها مرحلة االسرتداد، وتعين شراء احلصة االستثمارية يف  اثلثاً: مرحلة اإلطفاء:

 الوعاء االستثماري، ومن مث خروج املسرتد منه. الصك من املستثمرين يف تواريخ استحقاقها، مث ردها إىل
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 (2002( منوذج تنظيم عملية التصكيك. )املصدر: حميسن، 1شكل رقم )
 

ويف بعـض األحيـان تقـوم جهـة اإلصـدار عنـد طـرح الصـكوك ابلتعهـد إبعـادة شـرائها عـن الطلـب ابلسـعر الـذي تقومهـا بـه يف مواعيـد معينـة، وقــد 
ن طريـــق مؤسســـات ماليـــة أخـــرى، ويف كلتـــا احلـــالتني يتطلـــب االســـرتداد التعهـــد إبعـــادة الشـــركاء، وتـــوفري الســـيولة عنـــد الطلـــب،         حيصـــل التعهـــد عـــ

ر ويعد هذا التعهد ملزماً ملن صدر عنه خالل مدى الصكوك، وقد نص قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة على جواز قيام جهة اإلصدا
يــة معينــة إبعــالن موجــه إىل اجلمهــور، تلتــزم مبقتضــاه خــالل مــدة حمــددة بشــراء الصــك بســعر معــني، وقــد يكــون ابلقيمــة الســوقية أو يف فــرتات دور 

رى، القيمة االمسية، وال يوجد مانع من وقـوع الشـراء بـذلك مـن غـري أن يلتـزم هبـا، شـريطة أن ال تتعهـد اجلهـة املصـدرة، أمـا إذا كـان مـن جهـة أخـ
% مـن رأس 30نه ضمان من قبل طرف اثلث، شـريطة أو يكـون الطـرف الثالـث مملوكـاً مـن قبـل اجلهـة املصـدرة مبـا ال يزيـد عـن فيجوز التعهد أل

 (، وهناك طريقتان لعملية اإلطفاء أو االسرتداد، ومها:2011مال املصدر )الدماغ، 
دة القيمـــة الفعليـــة للصـــك وأرابحـــه حلملـــة طريقـــة اإلطفـــاء ابلتنضـــيض )التصـــفية(: أي يـــتم تكـــوين خمصـــص خـــاص بـــه ليـــدفع مـــرة واحـــ ▪

 الصكوك يف تريخ االستحقاق.
طريقة اإلطفاء ابلتقومي الدوري: أي يـتم الـدفع بشـكل دوري، وتعـد املبـالغ املدفوعـة دفعـات  حتـت احلسـاب، وتنـزل القيمـة املطفـأة مـن  ▪

صــكوك كــأرابح، والقســم الثــاين: يعــود إلــيهم مقابــل الصــك مــن أصــل قيمتــه اإلمسيــة، ويقســم العائــد إىل قســمني: قســم يــوزع علــى أصــحاب ال
 اإلطفاء اجلزئي لقيمة الصك، ويف هناية فرتة اإلصدار يكون محلة الصكوك قد اسرتدوا أصل قيمة الصك مع أرابحه.

 املبحث الثالث: صكوك اإلجارة ودورها يف متويل مشروعات التنمية:
صصًا شائعة يف ملكية منافع أو أعيان مؤجرة، ختول مالكها حقوقاً، وحتمله مسئوليات صكوك اإلجارة هي أوراق مالية حمددة املدة، متثل ح

هي سندات )صكوك( ذات قيمة متساوية متثل ملكية أعيان مؤجرة، أو منافع، أو  (،   أو2013مبقدار ملكيته )العمراين، والسحيباين، 
ابتة املؤجرة، أو احلق يف ملكية منافع موصوفة أو خدمات حمددة تستوىف خدمات، تعطي صاحبها احلق يف حصة من األجرة يف حالة األصول الث

(،  فصكوك اإلجارة إذن أبنواعها الثالثة املذكورة هي صكوك تقوم على أساس حتويل األعيان واخلدمات واملنافع 2000يف املستقبل )قحف، 
 سويق يف األسواق املالية.ذات العالقة بعقد اإلجارة الشرعي إىل أوراق مالية قابلة للتداول والت

 
 

 اقتصادايت صكوك اإلجارة: 1.3
ية اإلسالمية، ومن تتميز صكوك اإلجارة ابلعديد من اخلصائص واملزااي املهمة اليت جتعلها أداًة فع الة لتمويل التنمية، وعنصراً مهماً يف األسواق املال

 :(2013 )العمراين، والسحيباين،(، 2011أهم هذه اخلصائص ما يلي: )قحف،
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متثــل هــذه الصــكوك أصــواًل حقيقيــًة اثبتــًة، تســاهم يف اإلنتــاج احلقيقــي وتولــد قيمــة مضــافة تتمثــل يف مقــدار األجــرة الــيت تــدفع حلملــة  ▪
 Corporate Bond، أو بسندات الدين الـيت تصـدرها الشـركات Treasury Bond الصكوك، فإذا ما قورنت بسندات احلكومة 

ة الدولة أو على الشركات، فإن أهم ما يلفت النظر أنه ال ميكن إصدار الصكوك دون وجود أصول اثبتة حقيقية، اليت متثل قروضاً على خزان
مـن  إما موجودة فعاًل وهي قيد االستعمال واإلنتاج احلقيقي، أو أهنا يف طـور البنـاء واإلنشـاء، يف حـني أنـه ال حـدود ملقـدار مـا ميكـن إصـداره

علــى دفــع الفوائـد ورأس املــال عنـد االســتحقاق، ولـو كــان ذلـك إبصــدار ســندات  تمـد فقــط علـى قــدرة املصـدرسـندات ديــن تقليديـة، ألهنــا تع
ء، جديدة إلطفاء السندات السابقة، أما الصكوك فتتحدد دائماً مبقدار ما هو قائم فعالً من أصول اثبتة منتجة للمنافع أو أصول قيد اإلنشا

التصـرف هبـا، فإننـا نسـتطيع  أن األجرة ال تستحق إال عند وجود املنفعة فعـاًل، ومتكـني املسـتأجر مـن وإذا أضفنا املبدأ الشرعي املعروف، وهو
أن يســتمر يف إصــدار صــكوك عــن مشــروعات مســتقبلية دون إنشــاء هــذه  _وبصــفة خاصــة احلكومــات  _أن نــدرك أنــه ال ميكــن ألي مــدين 

ول مثل هذه الصكوك اليت لن تستطيع أن تنتج إيراداً إال إذا توافرت فيها املنفعة، املشروعات فعالً وحقيقة على أرض الواقع، ألنه ال ميكن قب
 ويف مقابل ذلك فإنه ميكن للحكومة أن تستمر يف إصدار سندات الدين إىل حدود يصعب تقييدها من خالل السوق.

ليهــا مسـبقاً عنـد إصــدار الصـكوك، ويف هــذه ميكـن إصـدار الصــكوك بعائـد اثبـت أو متغــري، أمـا العائــد الثابـت، فيمثـل األجــرة املتفـق ع ▪
ستتأثر ابلعائد السائد يف سوق رأس املال، فإذا ازداد العائد الثابت يف سـوق فـإن سـعر   _عند اإلصدار وبعده  _احلالة فإن أسعار الصكوك 

السـائد يف السـوق، وعلـى عكـس الصكوك ذات العائد الثابت سيرتاجع بسبب عزوف املستثمرين عن هذه الصكوك ورغبتهم ابلعائد األكرب 
ذلك فإذا اُّنفض العائـد علـى االسـتثمارات البديلـة يف السـوق فـإن سـعر الصـكوك ذات العائـد الثابـت سـريتفع. ويالحـظ أن الظـاهرة نفسـها 

صـاً، أو . وميكـن كـذلك إصـدار الصـكوك بعائـد متغـري. وميكـن هلـذا العائـد أن يكـون متناق Bondsتنطبق أيضاً على أسعار سندات الدين 
، كمـا ميكـن أن يكـون العائـد متغـرياً، شـريطة أن يكـون مربوطـاً مبؤشـر خـارج عـن  Prospectusمتزايداً حسب ما حيدد يف نشرة اإلصدار 

ة إرادة طريف العقد يف الصكوك، ومها محلة الصكوك واملستأجر، كأن يكون العائد مربوطاً مبؤشر عوائد أخرى مبا يف ذلك مؤشر أسعار الفائد
. وابلتايل فإن تغريات أسعار هذا النوع من الصكوك سـوف يكـون أقـل حـدة بسـبب أن Libor السوق حملياً كان أم عاملياً، مثل مؤشر  يف

 العائد فيها يتماشى مع العائد السائد يف السوق. مما يعطي هلذا النوع من الصكوك استقراراً أكثر يف أسعارها السوقية. 
ة كانت، طاملا أن الصكوك متثل أصواًل اثبتة حقيقية موجودة قائمة، أو سيتم إنشاؤها خـالل وقـت ميكن إصدار الصكوك من أي جه ▪

قصري، فال يقتصر إصدار الصكوك على املستفيد النهائي مـن األصـول الثابتـة، بـل ميكـن إصـدارها عـن طريـق الوسـطاء أيضـاً مثـل املؤسسـات 
قليدية وألي حكومة، أو شركة أن تصدر الصكوك، طاملا أنه تتوفر هلا الشروط املوضـوعية، املالية اإلسالمية، كما ميكن للمؤسسات املالية الت

وهذا يعين أنه ال عالقة لدين أو إميان مصدر الصكوك بشريعة الصكوك، فيمكن لشركة تلتزم أبحكام الشريعة أن تصدر صكوكاً، كما ميكن 
، كـل ذلـك طاملـا أن الصـكوك متثـل أصـواًل اثبتـة أو منـافع أو خـدمات تبيحهـا لشركة أو حكومة ال تلتـزم أبحكـام الشـريعة أن تصـدر صـكوكاً 

 وتقبلها الشريعة اإلسالمية الغراء.
املرونة والس عة، ومن أهم اجلوانب اليت تتجلى فيها مرونة صكوك اإلجارة، مرونتها من جهـة مصـدرها، والوسـاطة املاليـة الـيت تتضـمنها،  ▪

هلـا مـا بـني قصـرية ومتوسـطة وطويلـة، وإن كانـت الصـبغة الغالبـة لصـكوك اإلجـارة تتمثـل يف اإلصـدارات ومرونتها من جهة تعدد صـورها وآجا
 (.2008املتوسطة والطويلة )مرية، 

وأخــرياً فــإن صــكوك األصــول املــؤجرة قابلــة للتــداول مــن الوجهــة الشــرعية، وختضــع جلميــع عوامــل الســوق، يف حــني أن ســندات الــدين،  ▪
 التجارية، غري قابلة للتداول ألهنا متثل ديوانً، والشريعة ال تُقر بيع الديون أو تداوهلا بغري قيمتها االمسية. ومثلها يف ذلك األوراق

 هيكلية إصدار صكوك اإلجارة: 2.3
ملسـائل القانونيـة تعين اهليكلة إعداد التصوير واهليكل التنظيمـي الـذي ميثـل آليـة االسـتثمار بواسـطة الصـكوك، وإعـداد مجيـع  الدراسـات املتعلقـة اب

ات واإلجرائية والتنظيمية، وتضمني تفاصيل ونتائج هذه الدراسات يف نشرة االكتتاب )اإلصـدار(، وقـد يتـزامن مـع ذلـك، وضـع اللـوائح واالتفاقيـ
عوامــل الثقــة الــيت حتــدد حقــوق وصــالحيات وواجبــات مجيــع األطــراف املختلفــة، ومــن األمهيــة أن يــتم اختيــار تلــك اجلهــات بطريقــة جيــدة إلجيــاد 
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طـرف والطمأنينة لدى املكتتبني، وتتم هذه اخلطوة من قبـل اجلهـة القائمـة بعمليـة اإلصـدار، وهـي إمـا مـن طـرف املمـولني )كـالبنوك مـثاًل( أو مـن 
ة، كمـا تـتم االسـتعانة املستفيد من التمويل، وغالباً ما تستعني اجلهة الراغبة يف اإلصدار مبكتب خربة أو دراسات ليتوىل عملية التنظيم لقـاء عمولـ

 هبيئة شرعية الستكمال املتطلبات الشرعية واستيفاء األحكام والضوابط الشرعية.
ومتــر آليــة إصــدار صــكوك اإلجــارة  لقــد اســتفادت مســرية هيكلــة الصــكوك اإلســالمية مــن آليــات التمويــل املهيكــل، وعمليــات التوريــق التقليديــة،

ترتيب( اإلصدار، وهذه اخلطوات ختتلـف ابخـتالف الغـرض )متلـك أصـول، أو تـوفري سـيولة نقديـة( مـن خبطوات أولية خمتلفة يطلق عليها تنظيم )
 Dubai International Financialإصدار الصكوك، وبشكل عام فإن الوضع الطبيعي آللية إصدار صكوك اإلجارة يكون كما يلي )

Centre, 2009): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ة إصدار صكوك اإلجارة( هيكلي2شكل رقم )
 

 (Dubai International Financial Centre Sukuk Guidebook, 2009) املصدر: 
 

( إبصدار صكوك تعطي حلاملها احلق يف احلصول على نصـيب مـن األرابح املوزعـة، SPVيقوم املصِدر )الشركة ذات الغرض اخلاص  .1
 )االكتتاب(. وقيمة التصفية، أو أية حقوق أخرى تتضمنها نشرة اإلصدار

يكتتـــب املســـتثمرون يف الصـــكوك، ويـــدفعون قيمـــة االكتتـــاب إىل الشـــركة ذات الغـــرض اخلـــاص )املصـــِدر( ويفوضـــوهنا إبمتـــام التعاقـــدات  .2
 ابلنيابة عنهم.

 تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص )املصِدر( إببرام عقد شراء األصول احملددة مع الشركة املنشئة اليت حتتاج إىل السيولة.  .3
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وم املصِدر بدفع الثمن، مـن حصـيلة االكتتـاب يف الصـكوك للشـركة املنشـئة )املتمولـة(، وهـذه القيمـة متثـل مقـدار السـيولة الناجتـة عـن يق .4
 عملية التصكيك.

ل يــربم املصــِدر )املــؤجر( عقــد إجــارة معينــة مــع الشــركة املنشــئة )املســتأجر( لتــأجري األصــول لفــرتة زمنيــة حمــددة، أبجــرة متفــق عليهــا متاثــ .5
 التوزيعات الدورية للصكوك.

تقوم الشركة املنشئة )املستأجر( بدفع قيمة اإلجيارات املتفق عليها خالل فرتات منتظمة للمصِدر )املؤجر(، قيمة كل إجيار تعادل قيمة  .6
ى نــوع الصــكوك التوزيعــات الدوريــة املســتحقة علــى الصــكوك، وهــذه القيمــة قــد تــدفع مبعــدل اثبــت، أو مبعــدل متغــري، وذلــك اســتناداً علــ

 املصِدرة، وشروط االرتباط املتبادل بني األطراف مسبقاً. 
يقوم املصِدر بدفع قيمة التوزيعات على محلة الصـكوك خـالل كـل فـرتة مـن الفـرتات الدوريـة لعقـد اإلجـارة، بعـد اسـتالمه لقيمـة األجـرة  .7

 من الشركة املنشئة. 
املنشــئة )الوكيــل( لتقــوم بصــيانة األصــول والتــأمني عليهــا، ومجيــع هــذه املصــروفات يــربم املصــِدر )املوكــل( عقــد وكالــة خــدمات مــع الشــركة  .8

 )األساسية( سوف حتمل حلساب املصِدر مبوجب شروط االتفاق، والضوابط الشرعية لعقد اإلجارة.
( أو يف حالــة اإلطفــاء تصـدر الشــركة املنشــئة )املتعهــد( تعهــداً بشــراء األصــول مــن املصــِدر يف حالــة اإلخفــاق )حالــة التخلــف عــن الــدفع .10

 النهائي، ويتم ذلك من خالل تطبيق خيار االستدعاء   )إذا كانت الصكوك قابلة الستدعاء(.
يف هنايــة مــدة اإلجــارة )أو  يف حــاالت حمــددة مثــل اســتدعاء الصــكوك( تقــوم الشــركة املنشــئة )املشــرتي( بتنفيــذ تعهــد شــراء األصــول مــن   .11

 ة اإلمسية، سعر متفق عليه عند الشراء، القيمة السوقية لألصول(.املصِدر )البائع( بسعر حمدد )القيم
 يدفع املصِدر ما مت حتصيله من تنفيذ التعهد ابلشراء حلملة الصكوك، وبذلك يتم إطفاء الصكوك )تصفيتها(.  .12

 الدور التنموي لصكوك اإلجارة: 3.3 
جــارة لتمويــل مشــروعتها ونفقاهتــا الرأمساليــة, وخباصــة يف العقــارات ميكــن أن تعتمــد احلكومــات والشــركات يف كثــري مــن األحيــان علــى صــكوك اإل

واملباين، ومراكز البحث العلمي، وغري ذلك ويعرض البحث يف هذا اجلزء كيفية تطبيق صكوك اإلجارة على مستوي متويل احلكومات، وعمليات 
 متويل البنوك اإلسالمية. 

 استعمال صكوك االجارة يف متويل مشروعات حكومية: ▪
 ميكـــن اســـتعمال صـــكوك اإلجـــارة واألعيـــان املـــؤجرة يف تعبئـــة املـــوارد الالزمـــة لتمويـــل كثـــري مـــن املشـــروعات والنفقـــات احلكوميـــة, إذ ميكـــن متويـــل

اإلنشاءات العقارية, من مبان وجسور وطرقات, عن طريق إصدار صكوك األعيان املؤجرة، وميكن كذلك استعمال هذه الصكوك يف تعبئة املوارد 
ليــة الالزمــة لتمويــل شــراء اآلالت, واملعــدات, واألجهــزة واألاثث, ومــا شــابه ذلــك مــن األصــول  املعمــرة، كمــا ميكــن اســتخدام صــكوك إجــارة املا

اخلـــدمات يف متويـــل املشـــروعات اإلمنائيـــة ذات األجـــل املتوســـط والطويـــل يف قطاعـــات مهمـــة, حنـــو التعلـــيم, والصـــحة, واالتصـــاالت والنقـــل، كمـــا 
متويــل بــرامج اإلســكان والتنميــة العقاريــة، ومــن اجلــدير ابلــذكر أن املــوارد املاليــة املعبــأة عــن طريــق صــكوك إجــارة املنــافع واخلــدمات،  اســتخدامها يف

وارد ميكن اسـتعماهلا يف متويـل مجيـع أجـزاء املشـروع، سـواء أكانـت أصـواًل رأس ماليـة معمـرة، أو أجـور عم ـال ومـواد اسـتهالكية، وذلـك خالفـاً للمـ
 بأة عن طريق صكوك األعيان املؤجرة اليت ال ميكن استعماهلا إال لتمويل األعيان املعمرة فقط.املع

ليـة وهناك عدد من اإلجراءات واخلطوات العملية اليت حتتاجهـا حكومـات الـدول الـيت ترغـب يف اسـتخدام صـكوك اإلجـارة كـأداة لتعبئـة املـوارد املا
 (:2000أمهها )قحف: 

 متها تنظيم الصكوك وإصدار القوانني، وتكون هذه اهليئة مرتبطة ابلبنك املركزي أو وزارة املالية يف الدولة.إنشاء هيئة حكومية مه 
 .أنشاء صندوق مستقل لضمان الصيانة اجلوهرية غري املتوقعة يف األصول حمل التصكيك 
 .حتديد املشروعات اليت يتم متويلها بصكوك اإلجارة 
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 تناسب مع طبيعة األصول أو املنافع أو اخلدمات اليت متثلها الصـكوك، ومـع طبيعـة وعوامـل العـرض حتديد شروط اصدار الصكوك مبا ي
 والطلب يف السوق املالية.

امة كما ميكن اعتبار صكوك اإلجارة بديل إسالمي لسندات الدين العام، أو سندات اخلزينة يف متويل األصول الثابتة للمشروعات احلكومية، وإق
انيــة، مبــا فيهــا مشــروعات البنيــة التحتيــة، وإذا مــا أمكــن طــرح صــكوك اإلجــارة يف أســواق ماليــة عامليــة فإهنــا ســتكون منافســاً قــوايً اإلنشــاءات العمر 

 القرتاض اخلارجي، مع مراعات احلاالت اخلاصة لبعض املشروعات اليت تقتضي املصلحة فيها عدم السماح بتملكها من قبل األجانب.
 متويل البنوك اإلسالمية: استعمال صكوك اإلجارة يف ▪

ميكـن ألي بنــك إسـالمي أن يصــدر صــكوك إجـارة مــن أجــل تعبئـة املــوارد املاليـة الــيت حيتــاج إليهـا، فيســتطيع البنــك اإلسـالمي تصــكيك عمليــات 
كـان اإلسـالمي أن يـروج اإلجارة اليت يقوم هبا، وذلك من أجل تسييل األصول املؤجرة، ليتم استعماهلا يف مشـروعات متويليـة جديـدة، وال أنـه إبم

رة آليات متعددة من لصكوك إجارة األصول الثابتة، وصكوك إجارة اخلدمات واملنافع، كمـا أنـه ميكـن لصـكوك اإلجـارة أن تقـدم أداة متويليـة قـاد
ســهولة تــداوهلا، األمــر الــذي  علــى تعبئــة املــوارد املاليــة مــن صــغار املــدخرين، كمــا ميكــن النظــر إليهــا علــى أهنــا أداة اســتثمارية عاليــة الســيولة بســبب

 جيعلها صاحلة ال ستعاب الفوائض النقدية، واالستثمارات قصرية األجل للبنوك اإلسالمية. 
 جتارب سابقة إلصدار صكوك اإلجارة اإلسالمية: 4.3

وحققـت جتربـة إصـدارها % سنوايً، 45يف إطار تطبيق آليات التصكيك اإلسالمي زاد حجم الطلب على الصكوك اإلسالمية مبعدالت تتجاوز 
لعـــامل قبـــواًل معتـــرباً مـــن املســـتثمرين بســـب عوائـــدها املرتفعـــة نســـبياً مقارنـــة ابألوراق األخـــرى، كمـــا أن اإلقبـــال عليهـــا لـــيس مقتصـــراً علـــى مســـتوى ا

 ول اخلليج للصكوك.اإلسالمي، فقد تزايد إقبال مستثمري أوراب والوالايت املتحدة على طلب الصكوك يف ظل النمو امللحوظ يف إصدارات د
صـدارة لقد وضعت الضوابط الشرعية واحملاسبية اليت حتكم إصدار الصكوك وتنظيمها يف إطـار عمليـات التوريـق اإلسـالمي، واملتمثلـة يف املعـايري ال

ية يف تطـوير إصـدار ( بدولـة البحـرين، كمـا دخلـت أيضـاً دول غـري إسـالمAAOIFIعن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )
الصكوك اإلسالمية، ويف هذا اجلانب ابدرت مدينة أملانية إىل إصدار صكوك تتماشى وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية، وأتسسـت مؤشـرات يف دول 

وي، )فرحــي، مشــرا 2006غربيــة لقيــاس أداء الصــكوك   العامليــة   املتوافقــة مــع الشــريعة مثــل مؤشــر داو جــونز ســييت غــروب للصــكوك يف عــام 
2011 .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014إىل يونيو  2006إصدارات الصكوك )على أساس العقود الشرعية( يف السوق العاملي من  .(3شكل رقم )
 ( :www.sc.com.mySecurities Commission Malaysia, 2014. Available at) املصدر: 

http://www.sc.com.my/
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 749مليار دوالر أمريكي، ومن املتوقع أن ينمـو حجـم سـوق الصـكوك إىل  237إىل  2013عاملياً  بنهاية عام بلغ حجم إصدارات الصكوك 
% مـــن إمجــايل حجـــم 69، ويعتــرب َنـــاح النمــوذج املـــاليزي أكــرب داعـــم حلركــة الصـــكوك اإلســالمية وميثـــل حــوايل 2018مليــار دوالر حبلــول عـــام 

، ابلـرغم مـن التطلعـات اإلجيابيـة للصـكوك اإلسـالمية إال أن العديـد 2013لـيج العـريب يف هنايـة إصدارات الصكوك اإلسالمية يف دول آسـيا واخل
ة يف من التحدايت اليت تواجه سوق الصكوك مل حتل بعد، إذ إن هنالك قصوراً يف درجات الشفافية، وتوحيد املعايري واملقاييس، ونقص يف السيول

 .داول، إىل جانب االختالفات يف طرق التعامل مع الصكوك يف األماكن املختلفةالسوق الثانوية نظراً حملدودية آليات الت
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 2013 .( إصدارات الصكوك )على أساس الدول( يف السوق العاملي عام 4شكل رقم )
 ( Bloomberg, IFIS, Zawya, KFHR) املصدر:                                      

 
يلـي )فرحـي،  فيمـا إجيازهـا ميكـن) وللشـركات )السـيادية اإلسـالمية إصـدار صـكوك اإلجـارة العامليـة يف التجـارب يف ارزةالبـ املعـامل بعـض وتوجـد

 (:2011مشراوي، 
بقيمـة  البحـرين،  حكومـة نيابـة عـن النقـد البحـريين مؤسسـة بواسـطة واملصـدرة الـدويل البحـرين مبطـار املرتبطـة التـأجري إصدار صكوك ▪

،  2014يوليـــو  20ســـنوات حـــىت  10وملـــدة   2004يوليـــو  20مليـــون دينـــار حبـــريين، ويبتـــدئ اإلصـــدار مـــن  40إمجاليـــة مقـــدارها 
مبعدل أتجري سنوي اثبت تدفع كل ستة أشهر، ومتثل صكوك اإلجارة أصواًل حكوميـة )جـزء مـن أرض مطـار البحـرين الـدويل(، تطـرح 

يشـــرتي األرض مـــن احلكومـــة، مث يعـــود فيؤجرهـــا إليهـــا إجـــارة منتهيـــة علـــى املســـتثمرين الـــذين ميـــثلهم )مصـــرف البحـــرين الشـــامل( الـــذي 
 ابلتمليك. 

 إجارة صكوك إلصدار اإلسالمي ديب بنك حتت إدارة إسالمية بنوك ستة مع ابلتوقيع املدين الطريان بدائرة ممثلة ديب حكومة قامت ▪
ديب، ومتثـل حصـيلة هـذه الصـكوك ملكيـة املرحلـة  مطـار توسـعة لتمويـل ابلكامـل تغطيتهـا مت دوالر أمريكي مبليون 1.5 حبجم إسالمية

الثانيـة مــن املطــار، والتزمــت إدارة الطــريان املــدين ابســتئجار هــذه املرحلــة مــن محلــة الصــكوك أبجــرة حــددهتا حســب شــروط الســوق عنــد 
 اإلصدار.

 مليون دوالر لتطوير مدينة محد الطبية. 700إصدار صكوك االجارة الدولية حلكومة قطر بقيمة  ▪
مليـون دوالر  250، ويف إصـدارها الثـاين بقيمـة 2002مليـون دوالر يف  100إصدار صكوك إجارة لشـركة تربيـد اإلماراتيـة حبجـم  ▪

  2006يف 
 مليون دوالر. 152.5إصدار صكوك إجارة  درة البحرين مببلغ  ▪
 مليون دوالر. 550إصدار صكوك اإلجارة لشركة طريان اإلمارات حبجم  ▪
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لبنــك الســودان املركــزي )شــهاب( قائمــة علــى فكــرة البيــع مث إعــادة التــأجري، غــرض ادارة الســيولة فيمــا بــني  إصــدار صــكوك اإلجــارة ▪
 املصارف.

 اخلامتة:
يع أن تعترب منتجات اهلندسـة املاليـة اإلسـالمية، ومـن أبرزهـا منتوجـات الصـكوك اإلسـالمية، أحـد أهـم األدوات التمويليـة واالسـتثمارية الـيت تسـتط

ت األفراد املستثمرين، وأيضاً املؤسسـات، واحلكومـات علـى حـد سـواء، فهـي تقـوم علـى توسـيط السـلع الـيت تعتـرب األسـاس يف توليـد تليب احتياجا
 القيمة احلقيقة املضافة، مبا جيعلها أداة مناسبة لتمويل املشاريع على اختالف أنواعها يف خمتلف القطاعات االقتصادية.

واع الصكوك اإلسالمية انتشاراً يف األسواق املالية الدولية، وقد اتضـح ذلـك مـن خـالل تطـور حجـم إصـداراهتا وتعترب صكوك اإلجارة من أكثر أن
% مــن هياكــل الصــكوك الــيت تطــرح يف األســواق الدوليــة، وهــذا وإن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى زايدة 47الســنوية، وتنــوع هياكلهــا الــيت متثــل 

 املتزايدة يف االستثمار يف هذا النوع من الصكوك. حجم السيولة لدى املستثمرين، والرغبة
ر الصكوك، وهـو ومن األمهية مبكان أن تقوم اجلهات التنظيمية والتشريعية يف البلدان اإلسالمية، بتوفري البيئة التشريعية والتنظيمية املالئمة إلصدا

 طاعات االقتصادية املختلفة.ما سيعزز تفعيل الصكوك اإلسالمية وتوجيهها حنو االستثمار املباشر يف الق
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 (، جدة، مكتبة امللك فهد الوطنية.2للتنمية، ط )
 (، ماليزاي.1ط )(. أساسيات التمويل اإلسالمي، منشورات األكادميية العاملية للبحوث الشرعية،  2011قحف، منذر )[  11]
(. دور البنــوك اإلســالمية يف إنشــاء ســوق عربيــة إســالمية مشــرتكة، نــدوة دور املؤسســات املصــرفية 2002حمســن، فــؤاد حممــد أمحــد )[  12]
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 اإلسالمية يف التنمية واالستثمار، جامعة الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.
رة: دراســـة فقهيـــة أتصـــيلية تطبيقيـــة، دار امليمـــان للنشـــر والتوزيـــع، اململكـــة العربيـــة (. صـــكوك اإلجـــا2008مـــرية، حامـــد بـــن حســـني )[  13]

 السعودية، الرايض.
(. املنتجـات املاليـة املركبـة يف البنـوك اإلسـالمية بـني حتميـة االبتكـار واملصـداقية الشـرعية: 2014[  ميلود، مهدي، ودرابل عبد القـادر )14]

 هـ.1435/ رجب،  06 -05، املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية، اإلجارة املنتهية ابلتمليك منوذجاً 
(، 21(. الصــكوك اإلســالمية الواقــع والتحــدايت، جملــة الدراســات املاليــة واملصــرفية، اجمللــد )2013[  انصــر، ســليمان، وربيعــة بــن زيــد )15]

 (.1العدد )
اربة ودورها يف متويل القطاع الصناعي: جتربة الشـركة السـعودية العامليـة للبرتوكيمـاوايت سـبيكم، (. صكوك املض2014[  وسام، شالور )16]

 هـ.1435/ رجب،  06 -05الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية، 
[17]  Dubai International Financial Centre, Sukuk  Guidebook ,Dubai,  November 2009.    
[18]  Securities Commission Malaysia, 2014. Available at: www.sc.com.my 
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 الضوابط الشرعية لالتصال التسويقي بالبنوك اإلسالمية
 

 taibi.asma@yahoo.fr| | أستاذة مساعدة |جامعة الدكتور الطاهر موالي *سعيدة*  طييب أمساء
 

 :خصاملل
ابلرغم من حداثة املؤسسات البنكية اإلسالمية إال أهنا استطاعت تثبيت مكانتها يف السوق املصرفية وهذا ابعتمادها على أسس إسالمية 

 حبتة مكنتها من مواجهة املنافسة والتصدي هلا ابالستعمال اجليد للمفهوم التسويقي.
التصال التسويقي وفق الشريعة اإلسالمية وهذا ما ساعدها على تثبيت مكانتها وقد توصلت الدراسة إىل أن البنوك اإلسالمية تتقن فن ا

 يف السوق املصرفية من خالل حتقيق رضا اخلالق واملخلوق.
 الكلمات املفتاحية:

 .االتصال التسويقي، البنوك اإلسالمية، اإلعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة، تنشيط املبيعات
Abstract: 

Islamic banks were able to install its position in the banking market although it is modern because it 
depends on a purely Islamic basis which enabled it to overcome the competition by the good use of the 

concept of marketing. 
This study found that Islamic banks have mastered the art of marketing communication in accordance 
with the Islamic Sharia law and this is what helped her to install its position in the banking market by 

achieving satisfaction of the creator and the creature. 
key words : 

Marketing communication, Islamic banks, advertisement, personal selling, public relations, and sales 
promotion. 
 :املقدمة

 –ميثل االتصال بصفة عامة واالتصال التسويقي خاصة العنصر األكثر أمهية يف املؤسسة يف تفاعلها مع مجاهريها داخليا وخارجيا، ومبا أنه 
 متكنها من بلوغ أهدافها كونه الوحيد القادر على التعريف هبا ومبنتجاهتا أمام مجاهريها املستهدفة.الوسيلة اليت  –االتصال التسويقي 

ة رغم حداثة البنوك اإلسالمية مقارنة ابلبنوك التقليدية إال أهنا مؤسسات مالية ال ختتلف عن غريها من املؤسسات من حيث بنيتها اهليكلي
سس اإلسالمية  وتقيدها مببادئ الشريعة اإلسالمية والعمل وفق منهج إسالمي حبت. حيث تستمد البنوك ومقاصدها إال فيما خيص التزامها ابأل

أجل  اإلسالمية قواعدها من النظام اإلسالمي الذي يبني ماهو حالل وما هو حرام ويفرق بني الربح والراب، ويبني أمهية التعاون واملشاركة من
 حتقيق الكسب احلالل.

ؤسسات البنكية وتعددها، وجدت البنوك اإلسالمية نفسها داخل بيئة شديدة املنافسة حيث تتنافس فيما بينها أو مع ونظرا لكثرة امل
ها البنوك التقليدية، وهلذا كان لزاما عليها تطبيق تقنيات التسويق وخاصة االعتماد على االتصال التسويقي كعنصر فعال لتميز نفسها عن غري 

 ق منهج إسالمي.من املؤسسات املالية وف
 وعلى هذا ميكننا طرح اإلشكال العام التايل:

 ما مدى تطبيق البنوك اإلسالمية ملفهوم االتصال التسويقي وما هي ضوابطه؟
 ومن هذا اإلشكال تتفرع لدينا اإلشكاالت اجلزئية التالية:

 ما مفهوم االتصال التسويقي؟

mailto:taibi.asma@yahoo.fr
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 ما هي البنوك اإلسالمية؟
 تسويقي يف البنوك اإلسالمية؟وما هى حمددات االتصال ال
 وفرضية الدراسة هي كالتايل:

 تقوم البنوك اإلسالمية بتطبيق مفهوم االتصال التسويقي وفق منهج شرعي إلرضاء هللا وإلرضاء عمالئها.
 أمهية الدراسة:

لبنكية اإلسالمية وتبيني الضوابط اليت تكمن أمهية دراستنا هذه يف تناوهلا موضوعا حيواي أال وهو تطبيق االتصال التسويقي يف املؤسسات ا
 حتكمه من انحية اإلسالم، خاصة يف ظل املنافسة اليت تتميز هبا البيئة املصرفية خاصة والبيئة االقتصادية عامة.

 أهداف الدراسة:
بيقها لالتصال التسويقي هتدف دراستنا هذه إىل تسليط الضوء على األحكام الشرعية اليت حتكم معامالت البنوك اإلسالمية من انحية تط

سويقي الذي أصبح أمرا حمتما عليها تطبيقه يف ظل بيئة تنافسية ال يصمد فيها إال األقوى، وتبيني األمهية البالغة اليت يكتسيها االتصال الت
 البنكي اإلسالمي وتبيني املنافع اليت ميكن أن تعود على البنك اإلسالمي جراء تطبيقه لالتصال التسويقي.

 ية الدراسة:منهج
لقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل جزئني، حيث أن اجلزء األول خاص ابملفاهيم النظرية لالتصال التسويقي، بينما اجلزء الثاين فهو 

 خمصص للبنوك اإلسالمية وحمددات تطبيق االتصال التسويقي هبا.
Iعموميات حول االتصال التسويقي . 
I.1مفهوم االتصال التسويقي . 
I.1.1:تعريف االتصال . 

مبعىن عام ومشرتك  communesإىل اللغة الالتينية، فهي مشتقة من كلمة  Communicationيعود  أصل كلمة اتصال  لغة:
commun أي أن الفرد ملا يريد االتصال بفرد آخر فإنه يهدف عادة إىل الوصول إىل اتفاق عام حول موضوع االتصال. ويرجع أصل ،

إىل الفعل اتصل، واالسم يعين املعلومات املبلغة أو الرسالة الشفوية أو تبادل األفكار واآلراء واملعلومات عن طريق  50ربيةالكلمة يف اللغة الع
اإلشارات، كما تعين الكلمة أيضا شبكة الطرق أو شبكة االتصاالت، وكلها تؤكد على أمهية التفاعل والعالقات اإلنسانية بني البشر،  الكالم أو

بني شخص وآخر أو بني  ها "خمتار القاموس" أبهنا "وصل الشيء ابلشيء وصال" مبعىن نقل املعلومات واملعاين واألفكار واملشاعرحيث قد عرف
  جمموعة أشخاص لتحقيق هدف ما وغرض معني.

 االسم اتصال يعين الربط بني شخصني أو عدة أشخاص هدفه إيصال معلومة أو رسالة. اصطالحا:
 دة لالتصال، سوف نقتصر على ذكر ما يلي:لقد أعطيت تعاريف ع

ا االتصال هو العملية اليت تتم من خالهلا تكوين العالقات بني أعضاء اجملتمع سواء كانوا صغارا أو كبارا، وتبادل األفكار والتجارب فيم
 .51بينهم

 .52هو دميقراطية العنف والدكتاتورية Noam chomskyاالتصال حسب 
ملعلومات بكل الطرق املمكنة لغرض احلصول على تغيري سلوك وموقف املستقبل وحىت ميكن حتقيق هدف االتصال هو عملية تبادل ا

                                 
 .23هـ، ص1426-م2006مي العبد هللا، نظرايت االتصال، الطبعة االوىل، دار النهضة العربية،   50
 .09، ص1998حممد عبد الغين حسن هالل، مهارات التوعية واالقناع، مركز التوجيه والتنمية،   51
52dauphine, 2003.-université paris Olivier babeau, communication et entreprise,  
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 .53االتصال جيب التأكد من عملية وصول الرسالة إىل املستقبل والتحقق من إدراكه وفهمه هلا. وهذا يتطلب وجود مرسل، رسالة، ومستقبل
حويل املعلومات الالزمة من أجل احلصول على تغيري اجيايب يف سلوك وموقف أبنه كل أداة تسم بت Orsoni & Helferكما يعرفه 

 .54املستقبل
وابلنظر إىل هذه التعاريف ميكننا إعطاء تعريف شامل لالتصال على أنه أي تفاعل بني اثنني أو أكثر يتم من خالله تبادل معلومات أو 

 والطرف الثاين. أفكار ابستخدام وسائط متعددة هبدف تكوين عالقة بني املتصل
I.2.1:تعريف االتصال التسويقي . 

االتصال التسويقي هو الوسائل اليت تستعملها املؤسسة من أجل إعالم، التأثري على، وتذكري املستهلكني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
 .55ابملنتجات والعالمات اليت تبيعها

تلف األعوان املتواجدين يف السوق )زابئن، مستهلكني، موزعني، مؤثرين، االتصال التسويقي هو اتصال موجه من طرف املؤسسة إىل خم
 .56قادة رأي...( هبدف تسهيل حتقيق أهدافها التنافسية

االتصال التسويقي على أنه جمموعة االرساالت املرسلة من طرف املؤسسة واملوجهة إىل متعامليها هبدف  Kotler & duboisيعرف 
 .57يري سلوكاهتم يف االجتاه املرجوإيصال معلومات قادرة على تغ

االتصال التسويقي هو جمموعة الطرق والوسائل اليت تتبعها املؤسسة من اجل التعريف بنفسها وخلق صورة هلا يف احمليط والتأكيد على 
 .58مكانتها داخليا وخارجيا

صحاب الرأي واىل مجيع الفئات املستهدفة بغية هو جمموعة معلومات، رسائل وإشارات مرسلة من طرف املؤسسة حنو زابئنها وموزعيها وأ
 .59حتقيق هدف جتاري

ومن هذه التعاريف نستنتج أن االتصال التسويقي هو اتصال موجه من طرف املؤسسة إىل مجاهريها املستهدفة هتدف من خالله إىل 
 التعريف بنفسها ومبنتجاهتا بغية إتحة فرص أكرب لشرائها.

.2.I ي:أهداف االتصال التسويق 
 هناك ثالثة أهداف أساسية لالتصال تعتمد عليها املؤسسة:

 إعالم املستهلكني )النتائج اإلدراكية(
 اإلقناع واجلذب )نتائج عاطفية(

 . 60احلث على الشراء بواسطة ردة الفعل )نتائج سلوكية(

                                 
53Cordy yves, perconte bernard, connaitre le marketing, edition bréal, paris,  

1992, p277. 
54Bon jérome et gregorypierre, les techniques marketing, édition vuibert, paris,  

1995, p219. 
55édition, pearson  eketing management, 12Philip kotler, kevin lane keller, mar 

international edition, 2006, p536. 
56édition, dunod, p497. eLendrevie, levy, lindon, mercator, 8  
57édition, pearson education,  ePhilip kotler,bernard dubois,marketing management, 9 

paris, 1992, p559. 
58keting et stratégie bancaire, dunod, paris, 1992, p245.Zollinger, mar  
59édtion, dalloz, paris, 1992, p165. eClaude demeure, marketing, 2  
60:une approche quantitative,  Alexandre steyer, amélie clauzel, pascal quester, marketing 

pearson education, 2005, p215. 
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ت تعتمد عليها فإن املؤسسة أمامها ثالث خيارا Alexandre steyer, Amélie Clauzel, pascal questerحسب 
لبلوغ ما تصبو إليه، فقد تسعى املؤسسة إىل إعالم املستهلك املرتقب بوجود منتجها يف السوق، وإخباره خبصائص هذا املنتج واستعماالته 

 وأماكن توفره، ويف هذه احلالة تكون املؤسسة قد اعتمدت على اجلانب اإلدراكي.
أوتر العاطفة لدى املستهلك، من خالل عملية اإلغراء واجلذب اليت متارسا على مجهورها  أما اخليار الثاين أمام املؤسسة فهو اللعب على

 املستهدف وهذا إبرساء صورة جيدة عن املؤسسة ومنتجاهتا يف ذهن املستهلك وهذا خبلق أفضلية ابلنسبة ملنتجات املؤسسة ختاطب الذاتية يف
 يخ صورة املنتج بطريقة حمببة إىل املستهلك.الفرد من خالل استعمال عبارات عاطفية تعمل على ترس

بينما يتمثل اخليار الثالث يف التأثري على سلوكات وتصرفات مجهورها املستهدف وهذا خبلق رغبة يف الشراء لديه، تعمل لتحويلها شيئا 
 فشيئا إىل شراء فعلي ملنتجاهتا.

 سسة تكمن يف:وعلى هذا ُّنلص إىل أن األهداف األساسية لالتصال التسويقي ابملؤ 
 لفت انتباه املستهلك حنو منتجات املؤسسة. -
 ترسيخ صورة حسنة عن املؤسسة يف ذهن املستهلك . -
 ترغيب املستهلك بشراء املنتج وإقناعه خبصائصه وميزاته. -
 حتقيق زايدة مستمرة يف املبيعات  -
 أتكيد أمهية السلع و اخلدمات ابلنسبة للمستهلك . -
 ى السلع و اخلدمات .تشجيع الطلب عل -
 نشر املعلومات و البياانت عن السلعة و التعريف هبا للمستهلك . -
 دفع وحث املستهلك على اختاذ القرار الشرائي. -
 

 .3.I:عناصر عملية االتصال التسويقي 
 حىت تكون عملية االتصال فعالة وتمة ال بد من توفر جمموعة عناصر هي موضحة يف الشكل التايل:

 : منوذج االتصال التسويقي01 الشكل
  
  
 
 
 
  
 
 

Source : philip kotler, kevin lane keller, op.cit, p539. 
 
 فهو من يقوم إبرسال املعلومات إىل املستقبل. .هو مصدر البياانت واملقاصد املطلوب إيصاهلا إىل املرسل إليه :l’emetteur.املرسل 1
هو عملية حتويل األفكار اىل رموز سواء كانت كلمات، حركات، ألوان،... وهذا لتمكني املعلومة من  :Le codage.الرتميز 2

 االنتقال من شخص آلخر.
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هي املضمون املعنوي الذي يهدف املرسل إىل إيصاله إىل املستقبل وتتعدد صور هذه الرسالة ، فأحياان : Le message.الرسالة 3
جيب أن حتتوي الرسالة أاي كانت على  . أحياان تكون اتصاالت شخصية،... إخل ياان تكون ترويج مبيعات، تكون على شكل إشهار ، و أح

 وسيلة جذب لالنتباه.
هي املمرات اليت تسلكها الرسالة متجهة من املرسل إىل املتلقي وهي متعددة، من بينها الوسائل : canal –القناة  –.الوسيلة 4

 لوسائل الغري شخصية كالتلفزيون، الراديو، اجملالت، الصحف وغريها.الشخصية كالبيع الشخصي، وا
 وهي العملية اليت من خالهلا يقوم املستقبل بتحديد وفهم معاين الرموز اليت قام املرسل بتشفريها. :Le décodage.فك الرتميز 5
شارة إىل أنه ال ميكن َناح االتصال التسويقي و هو من توجه إليه هذه الرسائل من املرسل، وجتدر اإل :Le récepteur. املستقبل 6

 إال بعد حتديد نوعية املرسل إليه لتحديد نوعية االتصال املناسبة.
 وهي ردود فعل املستقبل بعد تلقيه للرسالة وفهمها. :La réponseاالستجابة  .7
  املرسل أي أهنا تكون ابالجتاه املعاكس.هي اجلزء من استجابة املستقبل اليت يعيدها اىل: Le feed-back. التغذية العكسية 8
االختالل الغري خمطط والذي يكون أثناء عملية نقل الرسالة )االتصال( والذي يؤثر على معىن الرسالة، وهذا  :Le bruit. التشويش 9

 ما يؤدي اىل احلصول على رسائل خمتلفة عن الرسالة األصلية اليت بعثها املرسل.
I.4ال . شروط االتصال الفعLes conditions d’une communication efficace 

  هناك عدة شروط جيب توفرها حىت تضمن املؤسسة اتصاال حسنا وهادفا، وهي تتمثل فيما يلي:
 Ne pas vouloir trop en direاالختصار 

الرسالة معقدة وطويلة كلما صعب  هو من بني القوانني الرئيسية يف االتصال واليت تطبق أيضا على االتصال التسويقي حيث كلما كانت
 فهمها. فلكي يكون االتصال فعاال جيب أن تكون الرسالة بسيطة أي أن تضم عدد قليل من املعلومات واألفكار.

 Une promesse forte et différenciantقوة ومتيز الوعد 
هدفة عادة ما يستعمل أسلوب التذكري )تكرار بسيط السم ملا يتعلق األمر بتطوير شهرة عالمة معينة أي تثبيتها يف أذهان اجلماهري املست

 العالمة( وهذا ليتم تطوير صورة العالمة وزايدة جاذبيتها واحلث على شرائها وكذا حتقيق الوفاء هلا. 
 ع هذا املنتوج.االتصال جيب أن يرتكز على وعد قوي، فلما ال يتوفر الوعد القوي اخلاص ابملنتوج أو العالمة، تكون هناك فرص قليلة لبي

 La répétition et la redondanceاإلعادة واإلسهاب 
اإلعادة )التكرار( هي مبدأ أساسي من مبادئ االتصال االشهاري، بينما األشكال األخرى لالتصال مثل العالقات العامة، الرعاية فرتتكز 

 .61على مبدأ اإلسهاب أي قول نفس الشيء ولكن بطرق خمتلفة
 La continuité et la duréeوقيت االستمرارية والت

 االستمرارية يف االتصال جد مهمة، فسياسات االتصال هلا على العموم عيبني:
 االستثمارات تتم فجأة، وهي غري منتظمة يف الوقت.

 الوعود تتغري بسرعة وال تكون مستمرة.
 نة يف االتصال وابلتايل تكون قريبة من ذهن املستهلك.االستمرارية تتيح للعالمة فرصة األفضلية يف الشراء وتساعدها على احتالل مكا

 La crédibilitéضرورة قول احلقيقة 
االتصال بصفة عامة واإلشهار بصفة خاصة ميكنهما قول شيء ولو كان قليال سواء كان هذا القول خمفيا أو غري متوقع، فكاهي، 

خالل هذا االتصال، واملستهلكون يف الوقت احلايل أصبحوا يعرفون فك  مسرحي، أو يف أي جمال أخر املهم هو أن هناك شيئا يراد قوله من

                                 
61édition, dunod, p503. elevy, lindon, mercator, 8 Lendrevie,  



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 65

 

 .62رموز الرسائل حىت ولو كانت صعبة نسبيا، لذا فعلى املعلن أن ينتبه ألن تكون رسالته قوية وحقيقية
 63La cohérence globaleالرتابط العام 

عدة منتجات، ومن جهة أخرى يستعمل كم كبري من اتصال املؤسسة عادة ما يكون له عدة أشكال، فمن جهة ميكنه أن خيص 
 الوسائل: اإلشهار، العالقات العامة، ... ولكنه يستعمل أيضا تعبئة املنتج، العمليات الرتوجيية... اخل.

، ومن الضروري أن يتوفر عنصر الرتابط بني الرسائل املرسلة واليت جيب أن تكون متقاربة ومكملة بدل أن تكون متناقضة ومتعارضة
فاالتصال عن طريق غري وسائل اإلعالم جيب أن يكمل اإلشهار الذي يكون عرب وسائل اإلعالم، وهذا لضمان نوع من الرتابط وابلتايل يكون 

 االتصال متكامل يف املؤسسة.
II )وسائل االتصال )املزيج االتصايل .Le mix communication 

دفني عدة وسائل تقوم ابختيارها وفق عدة معايري مثل طبيعة وهيكل السوق املستهدف، تستعمل املؤسسة يف إطار اتصاهلا بزابئنها املسته
طبيعة العرض، واالهم من هذا حسب أمناط وخصائص املستهلكني املستهدفني. وعادة ما يستعمل املسوق أكثر من وسيلة لالتصال لضمان 

 وصول رسالته وبنجاعة إىل اجلمهور املستهدف من االتصال.
 اإلشهار:

هو وسيلة من وسائل االتصال التجاري املكثف يستخدم وسائل اإلعالم، وهو ممول من قبل معلن، وهو الذي يدفع مثن دعامة  -
 .64إعالمية من أجل بث أو نشر رسالة عادة ما تقوم بصياغتها وسيط: وكالة إشهار

تلفة من طرف املؤسسات التجارية، املنظمات الغري هو وسيلة اتصال غري شخصية ومدفوعة األجر تتم عن طريق وسائل اإلعالم املخ -
 .65رحبية واألفراد الذين يكونون معرفني يف الرسالة االشهارية والذين يطمحون إىل إعالم والتأثري على مجهور خاص

وم أساسا على اإلشهار عبارة عن جمموعة وسائل موجهة إىل إعالم اجلمهور وإقناعه بشراء أو اإلقبال على سلعة أو خدمة، وهو يق -
 .66اإلقناع )خماطبة العقل( وإاثرة الرغبة )خماطبة الغرائز(

فاالشهار إذن هو وسيلة غري شخصية من وسائل االتصال يستعمل وسائل اإلعالم املختلفة من أجل الوصول إىل اجلمهور املستهدف 
 ويكون مموال من قبل جهة معينة ابملؤسسة.

 ترويج املبيعات:
ار الذي شهات عنصر ضروري من عناصر املزيج االتصايل فهو يهدف إىل زايدة حجم مبيعات منتج معني، بعكس االيعترب ترويج املبيع

يسعى إىل تغيري املواقف َند ترويج املبيعات يسعى إىل الضغط وبصفة مباشرة على سلوك املستهلك و هذا بتقدمي جمموعة من التحفيزات 
كما أنه يعمل على زايدة املبيعات فقط أي أن هدفه كمي وليس نوعي كان حيسن صورة العالمة الو   واملغرايت اليت تشجعه على شراء املنتج،

 املؤسسة.
 وقد مت إعطاء تعاريف عدة لرتويج املبيعات نذكر منها:

 .67دماتهي جمموعة من التقنيات اليت هتدف إىل الرفع السريع واملؤقت للمبيعات مبنح مزااي استثنائية ملستهلكي السلع واخل -
هي جمموعة من النشاطات احملدودة يف الزمان واملكان واليت تساهم خبلق فوائد إضافية  تكون موظفة لغرض الزايدة السريعة يف مبيعات  -

                                 
62Lendrevie, levy, & lindon, op.cit, p504.  
63Ibid.p505.  
64Alexandre steyer et autres, op.cit, p217.  
65Patrick de pelsmacker and others, op.cit, p129.  
 .45، ص2003مع الصحافة، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، فضيل دليو، اتصال املؤسسة: إشهار، عالقات عامة، عالقات   66
67Pierre desmet, la promotion des ventes, dunod, 2002, p17.  
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 .68منتج ما
 .69هي عملية تقتضي إرفاق منتج معني مع ميزة مؤقتة هبدف تسهيل أو حتفيز استخدامه أو شرائه أو توزيعه -
إىل التأثري على سلوك اجلمهور املستهدف وحثه على الشراء من أجل زايدة الطلب يف األجل القصري  هي عرض شرطي يهدف -
 .70واملتوسط
 .71هي طريقة أو منهج مباشر من طبيعي فيع أن يكون املنتج حاضرا مباشرة من أمام الزبون وهذا بواسطة تقنيات الرتويج -

جمموعة من العروض احملفزة والقصرية املدى املوجهة للمستهلكني هبدف تشجيعهم  ومن هذه التعاريف نستنتج أبن ترويج املبيعات هو
 على شراء املنتج.

 البيع الشخصي:
ابإلضافة إىل طرق البيع التقليدية واليت تقوم على عرض املنتجات يف احملالت واألسواق ليجدها املستهلك حني البحث عنها، ظهرت 

مامك، يف بيتك، عن طريق قيام أشخاص بعرض منتجاهتم مباشرة أمام املستهلك وجتنيبه عناء طرق أخرى كأن جتد ما كنت تبحث عنه أ
يع البحث عنها من حمل حملل وكذا توفري الوقت واجلهد، فبدل أن يكلف نفسه عناء البحث عن املنتج جيده أمام بيته متوفرا عن طريق رجال الب

 وهذا ما يسمى ابلبيع الشخصي.
 أعطيت له:ومن التعاريف اليت 

البيع الشخصي هو اتصال مباشر ووجها لوجه يهدف إىل إعالم، تقدمي حجج وبراهني، تقوية وتدعيم العالقات مع اجلمهور  -
 .72املستهدف وحتفيزه للقيام بعملية الشراء

ملستهلك النهائي أو البيع الشخصي هو ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الرتوجيية الذي يتضمن إجراء مقابلة بني رجل البيع وا -
 .73املشرتي الصناعي وجها لوجه بغرض تعريفه ابلسلعة أو اخلدمة وحماولة إقناعه بشرائها

البيع الشخصي هو ذلك املوقف الشرائي الذي حيدث من خالله اتصال بني شخصني على األقل يف حماولة من كل منهما للتأثري على  -
 .74داف َيمل كالمها يف حتقيقهااآلخر حيث يكون لكل من البائع واملشرتي أه

 .75هو اتصال شخصي بني البائع واملشرتي يف حماولة إلمتام عملية التبادل -
ومن هذه التعاريف َند أبن البيع الشخصي ما هو إال اتصال مباشر بني البائع واملشرتي يهدف إىل حتفيز عملية الشراء وإقامة عالقة 

 جيدة بني الطرفني.
 التسويق املباشر:

ر التسويق املباشر لتلبية حاجات املستهلكني وجييب على تساؤالهتم املختلفة بطريقة مباشرة فهو يتجه من املؤسسة إىل مجهورها ظه
املستهدف مباشرة يف وقت قصري و جبهد اقل كما انه ميكن املستهلك من االتصال ابملؤسسة أو مبسئول التسويق املباشر يف املؤسسة مباشرة 

                                 
68P. kotler et b. dubois, op.cit, p516.  
69Lendrevie, levy et lindon, op.cit, p588.   
70marque, lavoisier, 2003, p177.-Pierre desmet, promotion des ventes et capital  
71Mohamed sghir jitli, marketing, berti édition, alger, 1998, p198.  
72Patrick de pelsmacker, maggie geuens and joeri van den bergh, marketing  

communications, a European perspective, third edition, pearson education, p464. 
 .255، ص2007قحطان العبديل، بشري العالقـ، ادارة التسويق، دار زهران للنشر والتوزيع،   73
 .377حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سابق، ص  74
 .329، ص2002حممد فريد الصحن، التسويق، الدار اجلامعية، االسكندرية،   75
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 .76إجابة حول كل استفساراته وانشغاالته حول املنتجللحصول منه عن 
 وقد مت تعريفه كما يلي:

 .77هو جمموعة من تقنيات التسويق تسمح إبقامة عالقات مباشرة و شخصية مع املستهلكني املستهدفني -
 .78ل وسيطالتسويق املباشر هو استعمال القنوات املباشرة إليصال السلع و اخلدمات إىل الزابئن من دون استعما -
 .79هو وسيلة اتصال تقنية بيع تقوم على استخدام عالقات مباشرة بني املنتج أو البائع و الزابئن -

من هذه التعاريف نستنتج أن التسويق املباشر هو أسلوب يعتمد على استخدام عالقات مباشرة بني البائع والزبون يهدف إىل تقدمي 
 فة.عروض مكيفة حسب خصوصيات اجلماهري املستهد

 العالقات العامة:
ظهرت احلاجة إىل استعمال عالقات بني املؤسسة و حميطها اخلارجي لبناء عالقات جيدة معهم يف حماولة منها ملواجهة املنافسة منذ وقت 

وسائل االتصال  طويل وقام العديد  من الباحثني العلماء مبحاولة وضع األطر اإلسرتاتيجية هلذه العالقات و العمل على ترسيخها كوسيلة من
يف كتابه ثروة األمم  انه لتحقيق الفوائد املرجوة من التسويق فان رجل البيع ال ميكنه عل كل شيء  80الضرورية ابملؤسسة حيث أشار ادم مسيث

 إال إن يقدم بعض الفائدة و هبذا ظهرت  العالقات العامة كوسيلة مساندة  لباقي و سائل االتصال التسويقي.
 عالقات العامة نذكر:ومن تعاريف ال

 .81هي أداة تروجيية تعتمد على وسائل اإلعالم العامة و هتدف إىل بناء عالقات وطيدة بني املؤسسة وخمتلف مجاهريها -
 حسب اجلمعية الفرنسية للعالقات العامة :

 .82تلف قطاعات الرأي العامهي جمموعة األنشطة اليت يقوم هبا فريق معني من اجل احلفاظ على عالقات جيدة بني الشركة و خم -
حسب كانفيلد ومور فهي الفلسفة االجتماعية لإلدارة و اليت تعرب عنها من خالل أنشطتها و سياساهتا املعلنة للجمهور لكسب ثقته  -
 .83و تفامهه
لية و اخلارجية عن هي عالقة هتدف إىل خلق و إقامة و تثبيت الثقة من جهة وإىل إدراك و التعاطف مع اجملموعة العمومية الداخ -

 .84املؤسسة من جهة أخرى
إذن العالقات العامة هي إقامة عالقات مابني املؤسسة وخمتلف مجاهريها داخليا وخارجيا وخلق وتثبيت ثقتهم عن طريق تشكيل مسعة 

اتصال هتدف إىل تطوير عالقة ثقة  جيدة عن املؤسسة وكذا القضاء على الشائعات و األقوال الغري  حمبوبة، فالعالقات العامة ما هي إال وسيلة
 مابني املؤسسة أو العالمة واجلماهري األخرى من مستهلكني، موزعني، قادة رأي ...اخل.

 االتصاالت احلدثية:

                                 
76n, direct marketing, attra, Katherine adam, radhika balasubrahmanyam, and holly bor 

1991, p03. 
77J.M.utard, publicité et communication d’entrerise, lexitec, édition hachette, paris,  

1992, p101. 
78, p604.keller, op citPhilip kotler, kevin lane   
79Daniel durafour, marketing, dunod, 1999, p106.  
80what is public relation, 2006, p05.Catherine arrow,   
81Heather yaxley, what is PR, 2007, p24.  
 .379، ص1999الطبعة األوىل، دار الرضا للنشر، التسويق وادارة االعمال التجارية، إايد زوكار،   82
 .15حممد جودت انصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، دار اجملدالوي، األردن، ص  83
 .177، ص2001ي عجوة، العالقات العامة بني النظرية والتطبيق، عامل الكتاب، القاهرة، عل  84
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 تقوم املؤسسة يف الكثري من األحيان ابستغالل أحداث معينة للقيام بنشر محالهتا االتصالية لضمان وصوهلا إىل مجهورها املستهدف.
 عدة تعاريف لالتصاالت املرتبطة أبحداث نذكر منها:توجد 

 .85االتصاالت احلدثية هي تسمية عامة تعطى للرعاية و الكفالة و األعمال اخلريية و لكل تقنية تستند إىل استعمال حدث مهما كان -
نتجاهتا يعود ابلفائدة عليها االتصاالت املرتبطة أبحداث هي اتصاالت تقوم على تصميم و تثبيت حدث خاص ابملؤسسة أو أبحد م -

 .86و يسبب تعاطف اجلمهور معها
االتصاالت املرتبطة أبحداث تعين استعمال حدث معني كدعامة لالتصال، فيكون هذا احلدث ذا طبيعة متعلقة ابلشعب، موجود  -

 .87مسبقا أو يعمل على حلقة كما جيب أن يكون مالئم جلمعية ما بواسطة عالمة معينة أو مؤسسة
 

IIتطبيق االتصال التسويقي يف البنوك اإلسالمية . 
II.1مفهوم البنوك اإلسالمية . 

 مالية اقتصادية ت مؤسسا أبهنا غريهاتعترب البنوك اإلسالمية من املؤسسات احلديثة النشأة مقارنة ابلبنوك التقليدية، حيث تتميز عن 
 واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. ستثماراال لتشجيع تسعى وإمنا أرابحها لتعظيم فقط تسعى ال واجتماعية

1.1.II:تعريف البنوك اإلسالمية . 
البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية نقدية تقوم ابألعمال واخلدمات املالية واملصرفية وجذب املوارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل  -

 .88لتنمية االقتصادية واالجتماعية يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية السمحةمنوها وحتقيق أقصى عائد منها ومبا حيقق أهداف ا
البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية استثمارية ذات رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية، ويستهدف جتميع األموال وحتقيق االستخدام  -

 .89كافل اإلسالمياألمثل ملوارده مبوجب قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية لبناء جمتمع الت
البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء جمتمع متكامل وحتقيق  -

 .90عدالة التوزيع ووضع املال يف املسار اإلسالمي
تثمارية وإدارهتا جلميع أعماهلا ابلشريعة اإلسالمية البنك اإلسالمي هو مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالهتا ونشاطاهتا االس -

 .91ومقاصدها وكذلك أبهداف اجملتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا
 وااللتزام اإلسالمية الشريعة مبادئ تطبيق خالل من التنمية حتقيق إىل هتدف مالية أجهزة عن عبارة أبهنا اإلسالمية البنوك تعرف كذلك  -

 مالية مؤسسات تعترب اإلسالمية فالبنوك اإلسالمي، الشرع يفرضه ما وفق اجملتمع يف املال رأس وظيفة تصحيح إىل وتسعى األخالقية، بقيمها
 . 92 ربوية معامالت دون اجملتمع خيدم مبا لكن وظائف من التجارية املصارف به تقوم مبا تقوم ألهنا اجتماعية، تنموية

                                 
85Philipe boistel, la communication évènementelle, plus stratégique que commerciale,  

management prospective edition, 2005, p27. 
86Lendrevie, levy et lindon, op.cit, p618.  
87307. vie martin védrine, op.cit, pSyl  
 .110، ص2010، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، الطبعة الثانية، اإلسالميةحممد حممود العجلوين، البنوك   88
 .90، ص 2001والنشر،  للطباعة وائل دار :عمان ،اإلسالمي المصرفي العمل أساسيات الصوان، حسن محمود  89
 .42م، ص 2009، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة، اإلسالميةحممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، املصارف   90
الحقوقية،  الحلبي منشورات :بيروت فرحات، يوسف ريمون :تقديم ،اإلسالمية المصارف الرفاعي، محمد فادي  91

 .20، ص 2004
من وجهة نظر العمالء، دراسة حالة بنك الربكة  اإلسالميةيف املصارف  اإلسالميمراد، مفهوم التسويق املصريف بن يعقوب الطاهر، شريف   92
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 يف وتوظيفها املوارد تعبئة إىل تسعى نقدية،و  مالية مؤسساتمال للبنوك اإلسالمية أبهنا ومن خالل التعاريف املذكورة نستخلص تعريفا شا
 .اإلسالمي للمجتمع والرفاهية االقتصادية التنمية ذلك هبدف حتقيق  اإلسالمية، الشريعة ومبادئ تتوافق مشاريع

 ويتضمن مفهوم البنوك اإلسالمية عناصر أساسية هي:
 اإلسالمية من حيث عدم التعامل ابلراب وااللتزام ابحلالل واالبتعاد عن احلرام. االلتزام أبحكام الشريعة

 حسن اختبار القائمني على إدارة األموال هبدف ضمان تنفيذ األحكام الشرعية يف املعامالت املصرفية.
ومعدل العائد على أمواهلم املستثمرة يف  الصراحة والصدق والشفافية يف املعامالت حىت يتبني لعمالء البنك اإلسالمي كيفية حتقيق الربح

 البنك.
 تنمية الوعي االدخاري وعدم حبس املال واكتنازه، والبحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية لالستثمار فيها.

 حتقيق التوازن يف جماالت االستثمار املختلفة وفقا لألولوايت اإلسالمية.
 .93عامالت ونتائج أعمال البنك اإلسالميأداء الزكاة املفروضة شرعا على كافة أموال وم

.1.II2 .:أهداف البنك اإلسالمي 
 ميكن إمجال أهداف البنك اإلسالمي يف ثالثة أهداف:

ا حتقيق الربح: وهو من أهم األهداف اليت يسعى البنك إىل حتقيقها ألهنا مقياس استمراريته وبقائه، وهذا الربح ليس فقط للبنك نفسه وإمن
  معه من املودعني املضاربني أبمواهلم يف البنك.أيضا للمتعاملني

احلكمة واألمان يف التصرف ابألموال: وذلك من خالل تنويع االستثمارات وتقليل املخاطر واالحتفاظ مبعدالت سيولة مالئمة ملواجهة 
 الظروف.

احملتجزة واالحتياطات، ابإلضافة إىل تنمية املوارد  االستمرارية والنمو: أي تنمية املوارد الذاتية للبنك من خالل رفع رأس املال واألرابح
 .94اخلارجية ابستقطاب املدخرات وتوظيفها

.1.II3 .:خصائص البنوك اإلسالمية 
يتمحور االهتمام األساسي للبنوك اإلسالمية حول التطبيق احملكم لقواعد الشريعة اإلسالمية، وعلى العموم تتميز البنوك اإلسالمية 

 ائص نذكر منها:مبجموعة من اخلص
 استبعاد التعامل ابلفائدة أخذا وعطاء. -
 توجيه كل جهد حنو االستثمار احلالل. -
 ربط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية. -
 جتميع األموال املعطلة ودفعها إىل جمال االستثمار احلقيقي دون خمالفة اخلالق عز وجل. -
 بني الدول اإلسالمية فيما بينها أو بني الدول اإلسالمية ودول العامل. تيسري وتنشيط حركة التبادل التجاري -
 .95إحياء نظام الزكاة -
 املسامهة يف إحياء ونشر فقه املعامالت. -
 .96عدم إسهام هذه املصارف وأتثرها املباشر فيما يطرأ على النقد من تضخم -

                                                                                                                
 .146، ص 2013لسنة  13ابجلزائر، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 

 .111حممد حممود العجلوين، مرجع سبق ذكره، ص   93
 .114نفسه، ص   94
 .44دي، حسني حممد مسحان، مرجع سبق ذكره، ص حممود حسني الوا  95
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2.II:االتصال التسويقي يف البنوك اإلسالمية . 
ل التسويقي احملرك الفعال يف املؤسسات ال سيما املؤسسات البنكية اإلسالمية، حيث أنه الوسيلة اليت يتمكن من خالهلا يعترب االتصا

لضوابط البنك اإلسالمي التعريف بنفسه وخبدماته أمام مجاهريه املستهدفة بطرق شىت، وما جتدر اإلشارة إليه أنه يتوجب توخي احلذر وااللتزام اب
 ستعمال أي طريقة من هذه الطرق وجعلها متماشية مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحة.الشرعية عند ا

1.2.II:املفهوم اإلسالمي لالتصال التسويقي . 
االتصال التسويقي يف املفهوم اإلسالمي يعترب على أنه جمموع االرساالت املرسلة من قبل املؤسسة ابجتاه مجاهريها املستهدفة بطريقة 

 ة وبدون غش أو تظليل.صادق
وقد خاطب هللا عز وجل أنبياءه عليهم السالم معرفا بنفسه وبسلعته ومرغبا فيها،  حيث قال يف تعريف نفسه: "إين أان هللا رب 

أهنار من لنب مل ، كما عرف هللا بسلعته اليت هي اجلنة وروج هلا قائال: " مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن و  97العاملني"
ءا يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى وهلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهبم كمن هو خالد يف النار وسقوا ما

 .98محيما فقطع أمعاءهم "
 اإلسالم يرتكز على النصوص الشرعية من واملتمعن يف كتاب هللا جيد أنه رسائل اتصالية من هللا عز وجل إىل عباده وأنبيائه، فاالتصال يف

 القرآن والسنة، حيث أن هذه النصوص الشرعية صاحلة يف أي مكان وأي زمان وليست متعلقة مبرحلة زمنية معينة وال مبكان حمدد.
2.2.II:املزيج االتصايل اإلسالمي يف البنوك اإلسالمية . 

ة من الوسائل املستعملة من قبل املؤسسة هبدف التعريف مبنتجها وحماولة إيصاله كما سبق وذكران فإن املزيج االتصايل عبارة عن جمموع
 إىل أيدي اجلمهور املستهدف من زابئنها، واملؤسسات البنكية اإلسالمية تستخدم بعضا من هذه الوسائل لتعريف العمالء وإقناعهم ابخلدمات

من التفصيل بعض من الوسائل االتصالية األكثر استخداما من قبل البنوك  اليت تقدمها ويف إطار إسالمي حبت، وفيما يلي سوف نذكر بشيء
 اإلسالمية.

 . اإلعالن عرب وسائل اإلعالم:1
تروجيها بوسائل نشر عامة ، وذلك نظري مبلغ  بغرض مباحة، منفعة أو لسلعة مباح، أبسلوب وصفلقد عرف اإلعالن إسالميا على أنه 

  معني يدفعه املعلن.
 اإلسالمي، اإلعالن مسمى من املنضبطة غري واملبالغة املدح ألفاظ إخراج هبدف-وصف - كلمة استعمل أنه التعريف ذاه يف ويالحظ

 اإلعالن ومشروعية شرًعا، مباًحا جتعله اليت وضوابطها الشريعة ألحكام خيضع أنه غريه عن اإلسالمي اإلعالن مييز قد -مباح أبسلوب-و
 العملي التطبيق عليه يدل الشريعة، كما حترمه ومل الناس، حاجة إليه دعت مما اإلعالن كون أو  "اإلابحة شياءاأل يف األصل" قاعدة من مستمدة
 قول ويف .عليها السوق يف وينادي مبكاهنا، يعرف من أو السلعة صاحب وهو -الدالل– الفقهاء لدى عرف حيث القدمية، العصور يف لإلعالن
 عرضه طريقة -وسلم عليه هللا صلى -النيب عليه استنكر حيث -م نا فليس غشنا من -السماء أصابته يالذ الطعام لصاحب الكرمي الرسول

 مفهوم الكرمي له النيب صحح وهبذا متويه، وال فيها خداع ال بينة، واضحة، بطريقة سلعته عن يعلن أن أمره مث عنها، اإلعالن وكيفية للسلعة،
 .99اإلسالمي الصحيح وفق املنهج السلعة، عن واإلعالن العرض

                                                                                                                
 .45، ص  حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سبق ذكره  96
 .30 اآلية- القصص سورة  97
 .15  اآلية- حممد سورة  98

 من اإلسالمي ريفاملص التسويق ملفهوم اإلسالمية املصارف تطبيق مصطفى سعيد الشيخ، طارق انئل هاشم، شاكر تركي امساعيل، مدى  99

 .112، ص 2009 األول العدد -التاسع اجمللد -اإلنسانية والدراسات للبحوث الزرقاء األردن، جملة دراسة حالة:العمالء نظر وجهة
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 ومن الضوابط الشرعية اليت حتكم اإلعالن يف اإلسالم نذكر ما يلي:
على عباده الصدق، واألمانة يف األمور كلها، فقال يف الصدق: " اي  –سبحانه وتعاىل  –الصدق يف اإلعالن وحترمي الظلم: أوجب هللا 

 .100أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني "
األحاديث النبوية اليت أتمر ابلصدق قول النيب صلى هللا عليه وسلم ' البيعان ابخليار مامل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف  ومن

 101 بيعهما،وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما'
: " لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات حيث أن هللا تعاىل هنى عن الظلم، حيث قال هللا تعاىل  102 النهي عن الكذب والغش واخلداع والتضليل
 .103وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط "

 حيب حىت أحدكم يؤمن ال" :والسالم الصالة عليه النيب لقول حق، بغري هبم اإلضرار أو وخدماهتم، غريه لسلع ذم إعالنه يف يكون ال أن
 ال والسالم: الصالة عليه النيب لقول به، غريه يعامل ال أن ينبغي املعامالت ليهع يشق ما كل أن ذلك يف والضابط ، "لنفسه حيب ما ألخيه
 .104 ضرار وال ضرر

 له، شريك ال وحده تعاىل هللا عبادة وهي اإلنسان، خلق أجلها من اليت الغاية ختالف أفكار على منطواي أو خمالفا، اإلعالن يكون ال أن
  .105"وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون " :وجل عز هللا يقول الغاية، هلذه حمققا يكون أن البد بل

 كاخلمر، احملرمة املنتجات عن اإلعالن جيوز فال احملرمة، غري املباحة املنتجات من عنها اإلعالن املراد -خدمة أو سلعة– املنتج يكون أن
ر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلم :تعاىل هللا يقول حيث ذلك، وحنو اللهو، وآالت

 .106لعلكم تفلحون "
ما مل يقدر عليه، أو مل يكن متحقق  أن تكون السلعة املراد اإلعالن عنها ممكنة احلصول، أو مقدور عليها فال جيوز اإلعالن عن كل

عالن إمنا هو وسيلة للبيع، فإن كان األصل وهو البيع ال يصح هبذه عليه، واإل احلصول، فإن البيع يشرتط فيه أن يكون متحققا أو مقدورا
 . 107 الوسيلة، ومن ابب أوىل أهنا ال تصح، والنيب عليه الصالة والسالم يقول: "ال تبع ما ليس عندك" الصورة، فكذلك

 تكن مل اإلسالمية املصارف تقدمها اليت للخدمات خمفية وأجور مصاريف وضع عدم
 .اخلدمة تقدمي أو العقد توقيع عند املصريف للعميل وواضحة ظاهرة اخلدمة تكاليف كافة تكون وأن .اخلدمة عن الناإلع عند موجودة

 بعض يف حالًيا متبع األسلوب هذا أن علًما .عنه معلن هو مما أعلى احلقيقة يف وهي معينة خلدمة ظاهرة تكلفة عن اإلعالن عن واالبتعاد
 .املصارف

 املصرف والعميل عدا عن كونه مطلًبا شرعًيا. ة يف التعريف ابملنتج املصريف: وهذا من أبسط متطلبات بناء الثقة بنيتوخي الصدق واألمان
 الواردة املنافقني لصفة اجتناابً  الوفاء مبا مت التعاقد عليه والوعد به: وذلك امتثاال لقوله تعاىل: " اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود " وكذلك

                                 
 .119سورة التوبة، اآلية   100
 .87، ص 2009حممد طاهر نصري، حسني حممد امساعيل، التسويق يف االسالم، اليازوري، الطبعة العربية،   101
 .17اإلسالمي، ص  املصريف التسويقي للمزيج الشرعية أمحد بوشنافة، كرمية حاجي، الضوابط  102
 .25سورة احلديد، اآلية   103
 .-23410 –حديث حسن رواه ابن ماجة   104
 .56  اآلية الذارايت، سورة  105
 .90سورة املائدة، اآلية   106
 االقتصادية العلوم التسيري، كلية علوم فرع الدآتوراه التجارية االسالمية، أطروحة بلحيمر ابراهيم، املزيج التسويقي من منظور التطبيقات  107

 .267، ص 2005-2004التسيري، جامعة اجلزائر،  وعلوم
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 .108 ائتمن خان وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا :ثالث املنافق آية :وسلم عليه هللا صلى هللا سولر  قول يف
 . البيع الشخصي:2

من بني األدوات االتصالية األكثر استعماال يف البنوك اإلسالمية البيع الشخصي، حيث تقوم هذه األداة على االتصال الشخصي بني 
 والعميل من أجل إمتام عملية التبادل. –املوظف ابلبنك  –رجل البيع 

لى ويعتمد َناح البنوك اإلسالمية بصورة كبرية على رجل البيع ومهاراته وطريقة تعامله مع العمالء ألنه واجهة البنك أمام العمالء، لذل ع
 التعامل.البنك اإلسالمي االستثمار يف هذا العنصر البشري وتكوينه بطريقة تسمح له ابكتساب مهارات جيدة يف 

 هناك جمموعة من احملددات والضوابط اليت حتكم معامالت رجل البيع يف البنك اإلسالمي نذكر منها:
، حيث يعترب إفشاء السالم من مظاهر األخوة واحملبة واأللفة بني املتعاملني وهو حق كل واحد على اآلخر، حيث  109 إفشاء السالم

ى املسلم ست،: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس يقول عليه الصالة والسالم: ' حق املسلم عل
 رواه مسلم يف صحيحه. 110فحمد هللا فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه '

متم بني الناس أن حتكموا ابلعدل االلتزام حبسن اخللق كاألمانة حيث قال هللا تعاىل: " إن هللا َيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها وإذا حك
 . فرجل البيع جيب أن يكون أمينا على ما وكل به غري خبيث وال يستغل الفرص املتاحة للخيانة.111"

العدل يف العمل وعدم تفضيل عميل على آخر واإلحسان إىل العمالء بصفة عامة، إذ جاء يف قوله تعاىل: " إن هللا َيمر ابلعدل 
 .112واإلحسان "

القول وحسن الكالم، إذ أن أول ما يشكل االنطباع لدى العميل هو طريقة معاملة رجل البيع له، وهللا تعاىل يدعو يف كتابه الرمي  اللني يف
 .113على الرفق واللني " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم "

اخلدمات البنكية اليت يقدمها البنك ومميزاهتا وتكاليفها وغريها من املعلومات، وقد حثنا الرسول  تقدمي النصيحة للعالء وإرشادهم إىل أنواع
يُن النَِّصيَحُة، قَاُلوا : ِلَمْن اَي َرُسوَل هللِا ؟ قَاَل :ِ هلِل ، َوِلِكَتابِِه ، َولَِرُسولِِه ، َوألَ صلى هللا عليه وسلم على إسداء النصيحة فقال: ' إ َا الدِ  ئِمَِّة منَّ

 .114' اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهمْ 
 .115الصدق يف التعامل وجتنب تقدمي وعود غري قادرة على التحقق حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ' ال تبع ما ليس عندك '

 
 . العالقات العامة:3

مية بصفة عامة ويف البنوك اإلسالمية بصفة خاصة، حيث تعترب العالقات العامة من أكثر الوسائل االتصالية استعماال يف املؤسسات اخلد

                                 
 العربية األكادميية اإلسالمية، املصارف ختصص يف املاجستري اإلسالمية، شهادة املصارف يف التسويقي خاَني، املزيج الدين اءبه حممد  108

 .56، ص 2009واملصرفية،  املالية لومللع

 
 .286بلحيمر ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص   109
 .4023أخرجه مسلم، املسند الصحيح، رقم   110
 .58سورة النساء، اآلية   111
 .90سورة النحل، اآلية   112
 .128سورة التوبة، اآلية   113
 .107-53/1أخرجه مسلم   114
 1292 وصححه االلباين -1232-رواه الرتمذي   115
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ني ابلبنك، أن هذه الوسيلة تلعب دورا غاية يف األمهية يف البنك ابعتبارها مهزة الوصل بني البنك ومجهوره سواءا كان هذا اجلمهور داخليا كاملوظف
 املسامهني، املوردين، أو كان هذا اجلمهور خارجي كعمالء البنك.

عالقات العامة هي وسيلة هتدف لتوطيد العالقة بني البنك ومجاهريه وتسعى لبناء صورة جيدة عنه، إال أن هناك ضوابط شرعية ومبا أن ال
 حتكمها سنذكر من هذه الضوابط ما يلي:

ما رمحة من هللا حسن التعامل مع اجلماهري املختلفة للبنك من أجل تقوية الصلة بني الطرفني وتوطيدها، حيث جاء يف قوله تعاىل: " فب
. حيث َند أن هللا تعاىل َيمر ابللني يف التعامل مع الغري من أجل كسب مودهتم، 116لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك "

ا جيعله وفيا وهذا هو احلال يف دراستنا هذه حيث أن الرفق واللني يف تعامل موظف البنك مع العميل يشعر هذا األخري ابأللفة والثقة وهذا م
 .-من الفم إىل األذن  –للبنك وابلتايل قد يكون وسيلة للتعريف ابلبنك أمام الغري ونشر أخبار جيدة عنه من خالل 

 احلرص على قول احلقيقة أثناء حماولة البنك بناء مسعة جيدة عنه، هذا ألنه إذا أقدم العميل على التعامل مع البنك ومل جيد أن ما مسعه
نفر من البنك وال يعاود التعامل معه أبدا ورمبا يكون هذا سببا يف خسارة البنك لعمالء آخرين، وقد جاء يف قول هللا عز وجل: " صحيح فإنه ي

 .117اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني "
سالمية وبطرق متاحة شرعا، حيث حث هللا إعالم العمالء هبوية البنك، وخبدماته وطرق استخدامها بطريقة مالئمة لقواعد الشريعة اإل

 .118تعاىل على اإلعالم يف قوله تعاىل: " هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى ابهلل شهيدا "
جاء يف قوله دعم وسائل االتصال األخرى اليت يستعملها البنك وعدم معارضتها حىت يتمكن البنك من حتقيق أهدافه بفعالية، مثلما 

 .119تعاىل: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان "
 

 . تنشيط املبيعات:4
 تعتمد البنوك يف بعض األحيان على هذه الوسيلة بغية زايدة مبيعاهتا يف األجل القصري، وهلذا تعتمد على بعض العروض واحملفزات القصرية

 بعض الضوابط الشرعية يف البنوك اإلسالمية، ومن هذه الضوابط نذكر: األجل، لكن هذه العروض حتكمها
ومضرة قد تلحق األذى ابلبنك أو ابلعميل، فقد جاء يف قوله تعاىل: " كنتم خري أمة  خمالفة مبيعات تنشيط وسائل عدم استخدام

 .120لكان خريا هلم منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون " أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل ولو آمن أهل الكتاب
تقدمي اهلدااي بغية نشر احملبة والتآلف بني الناس، وقد جاء يف احلث على هذا قوله تعاىل: " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 

 .122. كما حث النيب عليه الصالة والسالم: 'هتادوا فإن اهلدية تذهب وحر الصدر '121"
إىل العمالء، فهذا أمر يشجعهم على الوفاء للبنك وتفضيله عن غريه من البنوك، وقد أمر هللا تعاىل ابإلحسان يف قوله تعاىل: " اإلحسان 

 .123هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان "

                                 
 .159سورة آل عمران، اآلية   116
 .119سورة التوبة، اآلية   117
 .28سورة الفتح، اآلية   118
 .02سورة املائدة، اآلية   119
 .110سورة آل عمران، اآلية   120
 .09سورة احلشر، اآلية   121
 .2130أخرجه الرتمذي يف سننه   122
 .60سورة الرمحن، اآلية   123
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 :اخلامتة

هو الورقة الراحبة اليت هي من خالل الدراسة اليت قمنا هبا يتبني لنا بشكل واضح أن االتصال التسويقي الذي يقوم على أسس إسالمية 
أكثر من  حبوزة البنوك اإلسالمية واليت من خالهلا ميكنها حتقيق أهدافها بطريقة شرعية، ومما ساعدها على هذا هو ثقة العميل ابلبنوك اإلسالمية

ة اإلسالمية اليت ترتكز على الصدق غريها كوهنا تقوم على مفاهيم إسالمية تضمن للعميل حقه يف شىت احلاالت واملواقف ابالعتماد على الشريع
 والثقة اليت مينحها البنك اإلسالمي للعميل.

 تمر.ورغم كل هذا إال أن البنوك اإلسالمية ال تزال قليلة العدد وضعيفة اخلربة فيما خيص املعامالت املالية اليت أصبحت تتسم ابلتغري املس
رج فإنه يؤثر ويتأثر ابلبيئة اليت يعمل هبا، ومبا أن العميل هو الركيزة األساسية وعلى اعتبار أن البنك اإلسالمي هو بنك مفتوح على اخلا

تعمال الستمرار البنك فإنه يتوجب عليه إرضاؤه يف ظل املنافسة الشديدة اليت تشهدها السوق املصرفية وهذا ال ميكن إال إذا متكن البنك من اس
 اتصال تسويقي فعال ومقنع.
 النتائج املتوصل إليها:

* البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مالية مثلها مثل غريها من املؤسسات حتتاج للنشاطات التسويقية وخاصة االتصالية منها بغية حتقيق 
 أهدافها على املدى القريب والبعيد.

 * األنشطة والوظائف االتصالية هلا أصل يف الشريعة اإلسالمية.
 تعامالت البنوك يزيد من فرص َناحها.* االعتماد على أحكام الشريعة اإلسالمية يف 

 * البيع الشخصي هو أكثر وسائل االتصال استعماال من قبل البنوك اإلسالمية.
 * تدريب املوظفني ابلبنك *رجال البيع* وترسيخ قواعد الدين اإلسالمي لديهم يرفع من مستوى أداء البنك.

 
 قائمة املراجع:

 املراجع ابللغة العربية:
 القرآن الكرمي

 السنة النبوية الشريفة
 الكتب:
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 املقاالت:
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 التصنيع والتسويق الدوائي في اليمن العقبات و التحديات

 أروى عبدهللا أمحد فارعد. 
 مدرسة جامعية | اليمن

   arway2011 @gmail.comد االلكرتوين: الربي
 امللخص 

رغم أن الصناعة الدوائية حديثة يف اليمن إال أهنا تشكل  جزء هام من الصناعات احلديثة و الوطنية ، لذلك هناك زايدة يف عدد املصانع 
ة سوقية كبرية ،لتتمكن من  البقاء بنجاح يف الدوائية واملعامل والصيدليات ، اليت تسعى بشكل دائم لتطوير آليات تسويقية  للحصول على حص

سوق املنافسة ،و من هنا يشكل موضوع التصنيع الدوائي جزء هام من العالقة القائمة بني الصناعات الوطنية من جهة و التسويق من جهة 
يل زايدة معدل الرحبية ، وهدفت هذه أخرى فمن خالل التسويق  تستطيع املنظمة  توزيع منتجاهتا و زايدة احلصة السوقية واملبيعات وابلتا

 الدراسة إىل : 
 التعرف على املزيج التسويقي للمنتجات الصيدالنية  .1
 معرفة نوعية األدوية اليت يتم تصنيعها يف اليمن من حيث أصيلة أو جنيسة   .2
 ( رية )الرتيبسنيع الدوائي كاتفاقية محاية حقوق امللكية الفكمعرفة أثر االتفاقيات العاملية املنبثقة عن املنظمة العاملية للتجارة فيما خيص التص .3
-GCCمعرفة مدى التزام  الصناعة الدوائية يف اليمن مبا صدر يف املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية ) .4

GMPوالنظافة واجلهاز العامل ابملصنع ، وقد مت  ( واإلرشادات املكملة هلما خاصة فيما يتعلق ابألبنية واملعدات والنواحي الصحية
 دراسة حالة لتطبيق الدراسة عليها وهي ) الشركة الدوائية احلديثة (

 وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية :   
 ال ختتلف املنتجات الصيدالنية يف مزجيها التسويقي عن املزيج التسويقي للمنتجات األخرى . .1
 نية  يف اليمن كأي منتجات أدوية يف العامل العريب أدوية جنيسة . املنتجات الصيدال .2
الرتيبس (  متثل االتفاقيات العاملية املنبثقة عن  املنظمة العاملية للتجارة فيما خيص التصنيع الدوائي كاتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية ) .3

 حتدايً أمام التصنيع الدوائي احمللي .
-GCCجهة التصنيع الدوائي  يف اليمن مبا صدر يف املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية ) هناك التزام من .4

GMP واإلرشادات املكملة هلما ومبا جاء يف االتفاقيات فيما يتعلق ابألبنية واملعدات والنواحي الصحية والنظافة واجلهاز العامل )
 ابملصنع. 

 الدراسات السابقة : 
 اك عدد كبري ابلنسبة للدراسات اليت تتعلق ابملزيج التسويقي بشكل عام ، لكن وجدت الباحثة صعوبة ابلنسبة للدراسات املتعلقة ابلتسويقهن

الدوائي ، وتعزو الباحثة شحه الدراسات يف هذا اجلانب من وجهة نظرها إىل أن  التصنيع الدوائي من الصناعات اليت دخلت للعامل العريب 
ة بسبب ما تتطلبه من تقدم علمي سوى يف األحباث أو التكنولوجيا ، وخالل العقود األخرية  بدأ التصنيع الدوائي لألدوية اجلنيسة ) متأخر 

مصنع  ومن أهم الدراسات اليت استفادت منها  250( تنتشر يف العامل العريب حيث وصل عدد املصانع اىل أكثر من  Genericاجلنرييك 
 الباحثة هي :  

هة نظر الزبون أوال :  دراسة عاصم فايز الزعانني ) امليزة التنافسية يف املنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زايدة احلصة السوقية من وج
 ه1431م  2010يف قطاع غزة ( رسالة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال 
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على أثر تنوع املنتجات وخدمة ما بعد البيع لشركات األدوية الوطنية على حصتها السوقية ومعرفة متغريات  امليزة هدفت الدراسة إىل التعرف 
من الصيادلة العاملني بصيدليات القطاع  238التنافسية للمنتجات الدوائية الوطنية من جهة وأثرها على احلصة السوقية ، وكان حجم العينة 

 :  اخلاص وتوصلت الدراسة اىل
ايدة تنوع املنتجات لشركات األدوية الوطنية وخدمة ما بعد البيع اليت تقدمها الشركات لزابئنها ميزة تنافسية بدرجة متوسطة وال تعمل على ز 

 احلصة السوقية لتلك الشركات وذلك من وجهة نظر الزابئن ...
صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح االقتصادي ( أعدت هذه  اثنيا :  دراسة عبد احلكيم عبد هللا النسور ) األداء التنافسي لشركات

 م 2009قسم االقتصاد والتخطيط  –كلية االقتصاد   –األطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف االقتصاد والتخطيط جامعة تشرين 
نافسية على األداء التنافسي لشركات األدوية (يف الت porterهدفت الدراسة  اىل التعرف على أثر عوامل تعزيز التنافسية وفق منوذج بورتر ) 

 شركة وتوصلت الدراسة اىل :  15البالغ عددها  2008األردنية ، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات األردنية لعام 
 . تبني وجود عالقة إجيابية بني كالً من : 1

افسني  ج. إسرتاتيجية الرتكيز على قطاع حمدد  د. إسرتاتيجية الرايدة واألداء أ. هيكل السوق واملنافسة السائدة  ب.  إسرتاتيجية التمايز عن املن
 التنافسي لشركات األدوية األردنية 

 . وجود عالقة إجيابية بني السياسات التسويقية ) أحد عناصر حمور الطلب ( اليت تتبناها شركات األدوية األردنية . 2
 م 2008م 2007ويق الصيدالين ( دكتوراه يف اإلدارة الصحية اثلثا : دراسة شادي حممد القطيفان ) التس

قي هدفت الدراسة اىل دراسة البيئة التسويقية وإسرتاتيجية املنتج الدوائي وأهم ما توصلت الدراسة اىل  ان مكوانت نظام املعلومات التسوي
 الصحي هي :

 . أراء العاملني 3. احتياجات األطباء  2. رضا املستهلك 1
 . احلصة السوقية والطلب 6. تطوير اخلدمة 5ومكانة املنظمة  . صورة4

ط رابعا :  دراسة رضا مصطفى عبد اجمليد عبد الرازق. النشرات الداخلية لألدوية البشرية كمصادر للمعلومات يف مصر: دراسة حتليلية وأمنا
 )أطروحة دكتوراه( 2003اإلفادة منها  جامعة أملنوفية ، 

اء بني املاضي واحلاضر وتصنيف األدوية والرقابة الدوائية ودور نشرات األدوية فيها ، وتسويق األدوية ودور نشرات األدوية تناولت الرسالة الدو 
ائمون فيه والوجهة القانونية لنشرات األدوية ؛وكذلك دراسة حتليلية للنشرات الداخلية لألدوية البشرية يف مصر من حيث تعريفها أمهيتها والق

صر و ا ومدى توافر املعايري العاملية والعربية واحمللية فيها، و تناولت الرسالة دراسة حتليلية لألدلة احلقائقية واإلرشادية للدواء يف معلى إعداده
ليت أصدرهتا اأمثلة لألدوية يف مصر ، وأمثلة للهيئات املختلفة اليت أصدرهتا هيئات خمتلفة مثل األدلة اليت أصدرهتا شركات جتارة األدوية واألدلة 
ابملهن الطبية شركات نشر جتارية واألدلة اليت أصدرهتا هيئات عاملية واألدلة اليت أصدرهتا وزارة الصحة ،كما تناولت الرسالة أمناط إفادة العاملني 

حات العاملني ابملهن الطبية من النشرات الطبية لألدوية وعالقته بتغريات الدراسة املتمثلة يف املهنة ومعوقات اإلفادة من تلك النشرات ومقرت 
لك للتغلب على تلك املعوقات ، وكذلك إفادة غري العاملني ابملهن الطبية من تلك النشرات ومدى أتثريها على قراءهتا ومعوقات اإلفادة من ت

 النشرات ومقرتحات غري العاملني ابملهن الطبية للتغلب على هذه املعوقات.
 :  املقدمة

هم الوظائف اليت ميكن أن حتدد مدى َناح املنظمة وقدرهتا على االستمرار يف سوق املنافسة ، بل وتعترب وظيفة التسويق إن وظيفة التسويق من أ
من أقوى املؤشرات لقياس إمكانية َناح أو فشل املنظمة ، ومن أهم األهداف اليت تسعى املنظمة لتحقيقه  هو تلبية احتياجات ورغبات 

نتجات ، هلذا مل يكن ظهور التسويق على الساحة االقتصادية من ابب الرتف العلمي ولكن من ضرورات املستهلكني وتقدمي أفضل امل
نتج ومتطلبات السوق واملنافسة واالنفتاح العاملي ، وقد مر مفهوم التسويق مبراحل عديدة ليصبح كمفهوم حديث يهتم بسلوك املستهلك جتاه امل
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تج هتديد للمنظمة ابالضمحالل وغياهبا عن السوق ولتفادي حدوث االضمحالل املبكر جيب إتباع ،حيث يعترب سلوك الفرد السليب جتاه من
 سياسات تسويقية انجحة.

وهلذا مت يف هذا البحث تسليط الضوء على بعض املفاهيم العامة يف ميدان التسويق وإبراز مدى أمهيته يف جانب التسويق الدوائي ودرجة 
 سويقي بني الدواء وأي منتج آخر .اختالف أو تشابه املزيج الت

و هتدف الصناعة الدوائية ابلدرجة األوىل إىل توفري احتياجات ورغبات  املرضى ، وتسعى الشركات الدوائية احلديثة لتحقيق ذلك من خالل 
وانني و تشريعات و لوائح صارمة أدوية عالية اجلودة و فعالة وملتزمة ابملواصفات الطبية ، و تعد صناعة الدواء من الصناعات اليت حتكمها ق

يري جدا ابعتبار أن هلا أتثري مباشرا على حياة اإلنسان  لذلك نرى ان مجيع اجملتمعات و الدول تشرع قوانني و تصدر التعليمات لتنظيم و تس
و اليت منحتها   FDAة و األدوية )) هذه الصناعة ، و من ابرز األجهزة اليت تقوم برتخيص الدواء و تسويقه يف الوالايت املتحدة وكاله األغذي

 الدولة صالحيات شاملة لتنظيم و تنسيق الدواء فالقوانني تنظم كل جوانب تصنيع و تسويق الدواء ، وابلنسبة لليمن فهي ملتزمة ابلقوانني
حقوق امللكية الفكرية ) الرتيبس( ومبا صدر يف  الدولية واإلقليمية املنبثقة عن  املنظمة العاملية للتجارة فيما خيص التصنيع الدوائي كاتفاقية محاية

( واإلرشادات املكملة ، كما ان اليمن ملتزمة ابلقوانني احمللية GCC-GMPاملدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية )
 تشجيعاً أم حتداي أمام الصناعة الدوائية يف اليمن.    ممثلة بقوانني اهليئة العليا لألدوية ،  ومن خالل هذا البحث سيتبني هل هذه القوانني متثل 

 فرضيات الدراسة: 
 ال ختتلف املنتجات الصيدالنية يف مزجيها التسويقي عن املزيج التسويقي للمنتجات األخرى . .1
أدوية فوق الطاولةـ    O.T.Cاملنتجات الصيدالنية  يف اليمن كأي منتجات أدوية يف العامل العريب أدوية جنيسة )جنرييك ( أو أدوية  .2

(Over-the-counter . وهي أدوية آمنة ميكن تداوهلا وبيعها يف الصيدليات واألسواق دون قيود أو شروط حمددة  ) 
    متثل االتفاقيات العاملية املنبثقة عن  املنظمة العاملية للتجارة فيما خيص التصنيع الدوائي كاتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية .3

Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights (TRIPS. حتدايً أمام التصنيع الدوائي احمللي  ) 
( GCC-GMPتلتزم الصناعة الدوائية يف اليمن مبا صدر يف املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية ) .4

 ابألبنية واملعدات والنواحي الصحية والنظافة واجلهاز العامل ابملصنع. واإلرشادات املكملة هلما خاصة فيما يتعلق 
 الباب األول : 

 تعريف التسويق :   1-1
هناك عدة تعريفات للتسويق وكل تعريف يعرب عن املنظور الذي مت تعريف وظيفة التسويق من خالله ، فمن منظور الوظيفة التسويقية  عرفته 

لألفكار والبضائع واخلدمات من أجل معامالت  -ـــ : عملية التخطيط ووضع املبادئ والتسعري والدعاية والتوزيع مجعية التسويق األمريكية  ب
  9جتارية ترضي رغبات كال الطرفني )الفرد) املشرتي( والشركة )البائع(. رءوف شبابيك صـ 

النشاط املتعلق خبلق سلع قادرة على تعظيم املنفعة اليت بـــ :  ) التسويق هو   EVITT.H.B.Rاما من منظور منافع التسويق فقد عرفه 
  15حيصل عليها املستهلك مما يوفر الرغبة يف شرائها ( ابعلوي : صـ 

 اما من منظور املسئولية االجتماعية فقد عرفه كولرت بـــ: 
املستوى املرغوب من اإلشباع بطريقة أكثر فعالية ) التسويق يعين حتديد احلاجات والرغبات واالهتمامات اخلاصة ابألسواق املستهدفة وتسليم 

 16وكفاءة من املنافسني ، وحبيث يؤدي ذلك اىل احملافظة على أو تقوية كل من شأنه رفاهية اجملتمع  ( املرجع السابق صـ 
ريتك املالية، ومن مث تصبح أنت ) التسويق هو جمموعة من القرارات الذكية تتخذها عندما تبدأ نشاطا جتاراي، حتاول عن طريقه احلصول على ح

مالك أمرك ونفسك متمتعا بنشوة النجاح عندما ختطو خطوا ت انجحة، من شأهنا أن تعود عليك ابألرابح و ابلتايل النجاح.(   رءوف 
 م  2009-5شبابيك صـ 

 اثنياً : أمهية التسويق
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كما أن أمهية  التسويق ال تنحصر يف توصيل السلع وتقدمي اخلدمات إيل للتسويق أمهية كبرية ليس فقط على مستوى املنظمة كما يعتقد الكثري ،  
ال يعمل املستهلكني واملنتفعني هبا، بل إن األمر يتعدى هذا بكثري فالتسويق له دور جوهري وحاسم يف التنمية االقتصادية للبلد فعلى سبيل املث

، أما دوره ابلنسبة للمنظمة فيتمثل يف َناح املنظمة  و استمرارية ذلك النجاح   التسويق على إجياد الكثري من فرص التوظيف أمام أفراد اجملتمع
ق يف السوق بتحدايته املختلفة من خالل  القدرة على مواجهة املنافسة وخاصة من قبل الشركات اليت تغزو األسواق احمللية ، كما ان التسوي

ناسب واحتياجات السوق املستهدفة ، كما أن للتسويق أمهية ابلنسبة للمستهلك يساهم بشكل كبري يف حتديد حجم اإلنتاج كما ونوعا مبا يت
 تتمثل يف مساعدة املستهلكني يف أن يصبحوا مستهلكني راشدين ويف معرفة كيفية إشباع حاجاهتم وحتديد رغباهتم ويف رفع مستوى معيشتهم. 

 أهداف التسويق:  1-2
 ألهداف التسويق تتمثل يف عنصرين ومها: املنظمة واملستهلك . هناك اتفاق بني الُكتاب واملؤلفني ابلنسبة

 أ : أهداف التسويق ابلنسبة للمنظمة :
.  هدف الربح: يعترب اهلدف الرئيسي للمنظمة ، ويتمثل التسويق يف جمال الربح يف حتقيق حجم املبيعات وهذا عن طريق البحث عن فرص 1

 تسويقية جديدة ومرحبة.
 دة حصة املنظمة يف السوق من خالل زايدة حجم إنتاجها و مبيعاهتا . هدف النمو:أي زاي2
.هدف البقاء واالستمرار: يعترب هدف هام جدًا جيب على املنظمة االقتناع أبمهيته ، فكثري من املنظمات تصل اىل مرحلة النضج ولكن ال 3

 تستمر كثرياً . 
 ب: أهداف التسويق ابلنسبة للمستهلك : 

 لى احلصول على السلعة املناسبة اليت تشبع حاجاته ورغباته ، ابلسعر املناسب واملكان املناسب .يهدف املستهلك ع
 املزيج التسويقي  1-3
 املنتج  1-3-1

أواًل :  تعريف املنتج:  لقد حصل تطور كبري يف مفهوم املنتج وتعددت تعريفاته من مفهوم آلخر ومن زمن آلخر واليت ميكن اختصارها و 
 نتج أبنه أي شيء مادي أو معنوي يتم تقدميه للسوق هبدف إشباع حاجات ورغبات املستهلك. تعريف امل

نتجات اثنيًا : أنواع املنتجات : هناك أنواع عديدة للمنتجات ولكن يركز دائمًا على نوعني من املنتجات ومها السلعة واخلدمة ، ومن انواع امل
 اخلربة  –املعلومة  –ة الفكر  –الشخص  –املكان  –اخلدمة  –:السلعة 

 اثلثاً : خطوط اإلنتاج :  
شاهبه ، أو يقصد به جمموعة من املنتجات املتشاهبة واليت تقوم بتقدمي خدمات متشاهبه أو أهنا تباع لنفس الفئة املستفيدة  أو هلا منافذ توزيع مت

 يتم تسعريها بنفس األسلوب.
 رابعاً :  مزيج املنتجات:
تجات بـ )جمموعة خطوط املنتجات واألصناف اليت تعرضها املنشأة للبيع وال يشرتط أن تكون اخلطوط او جمموعات ميكن تعريف مزيج املن

و يُنظر  إيل مزيج    111املنتجات اليت يتضمنها املزيج متشاهبة أو مرتبطة ببعضها سواء من انحية الصنع أو نواحي اإلشباع ( ابعلوي صـ 
 أساسية: املنتجات من خالل ثالث خصائص 

 . النطاق )االتساع(: أي عدد خطوط املنتجات املختلفة يف املنظمة .1
 . العمق : ويعين عدد املنتجات اليت تقدمها املنظمة يف كل خط من اخلطوط.2
الستخدام . التناسق )الرتابط(:هو ارتباط مزيج املنتجات أي مدى الرتابط بني خمتلف منتجات اخلطوط اإلنتاجية يف املنظمة من حيث ا3

 ألنهائي طريقة أإلنتاج قنوات التوزيع واإلعالن...اخل.
 السعر والتسعري   1-2
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 أوالً : تعريف السعر: 
لقد أعطيت عدة تعار يف للسعر من قبل الُكتاب واملؤلفني  من أمهها: "هو القيمة احملددة للمنافع اليت حيصل عليها الفرد من السلع أو 

ملادية واملعنوية اليت يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على السلعة أو اخلدمة، مما تقدم ميكن تعريف السعر على اخلدمات" أو مقدار التضحية ا
فرتة أنه جمموع القيم  اليت يتوقع املستهلك احلصول عليها من خالل  املنافع املتحققة من امتالك أو استخدام أو االستفادة من املنتج خالل 

 ني يعرب عنه ابلنقود أو مبا يقابلها من منتجات.زمنية معينة ويف مكان مع
، فالتسعري أما التسعري فيعين حتديد املنظمة ألسعار منتجاهتا ، وهو فن ترمجة قيمة املنتجات إيل مقابل نقدي مبراعاة تكلفة اإلنتاج وهامش الربح

 ة وضع السعر على املنتج.هو القرار الذي يعين ابلنسبة للمؤسسة حصوهلا على عوائد،أي ان التسعري هو عملي
 اثنياً : أمهية السعر: 

 تتفاوت أمهية السعر من منظمة ألخرى و ميكن تصنيف تلك األمهية  حسب ما يلي: 
يف املزيج . أمهية السعر يف جمال االقتصاد عموما: ويقصد بذلك ابلدرجة األوىل  األرابح املرتتبة عنه ابلنسبة للمؤسسة ابعتباره العنصر الوحيد 1

 التسويقي الذي حيقق عائد وليس تكلفة.
. أمهية السعر يف العمل التنافسي للمنظمة ويف حتديد مواردها: حيث جيب على املؤسسة أن تقوم بتسعري منتجاهتا حسب قدرة املستهلك، 2

 وجيب أن يكون تنافسيا يف السوق، أي منخفض ابلنسبة ألسعار املنتجات املنافسة.
ري على سلوك املستهلك: إذ أن للسعر أمهية كبرية يف جذب املستهلكني، فاحلساسية بني السعر واملستهلك كبرية سواء . أمهية السعر يف التأث3

إذا كان منخفض أم مرتفع، وابلتايل جيب على املنظمة أن ختتار السعر املناسب حيث ال يكون مرتفع إيل درجة ال يستطيع شراءه أو منخفض 
 يف مصداقية املنتج، وابلتايل على املؤسسة دراسة وجهات النظر النفسية للمستهلكني.إيل درجة جعل املستهلك يشك 

 التوزيع وقنواته   1-3
قي إن وجود نظام توزيع جيد يف املنظمة يف غاية األمهية إلتحة عرض منتجاهتا للمستهلكني، حيث أن له دور تكاملي مع عناصر املزيج التسوي

ابلوسيلة اليت متكنها من تنفيذ إسرتاتيجيتها التسويقية من خالل حتديد كيفية الوصول إيل األسواق املستهدفة،  األخرى فالتوزيع يزود املنظمة
كان ابإلضافة إيل ربط املؤسسة ابملستهلكني، كما تظهر أمهية التوزيع من خالل أتثريه على ابقي عناصر املزيج من جهة ، و حتقيقه منفعة امل

 إلضافة إيل أتثريه على التكلفة وابلتايل على السعر.والزمان من جهة أخرى ، اب
نتج اىل املستهلك قنوات التوزيع:  تُعرف قناة التوزيع بـ )عبارة عن املؤسسات اليت تقوم بتنفيذ كافة األنشطة املتعلقة ابنتقال املنتج وملكيته من امل

  189األخري أو املشرتي الصناعي( ابعلوي صـ 
 هناك عدة خيارات الختيار قناة التوزيع اليت تتناسب مع املنظمة ومن أمثلة ذلك : أنواع قنوات التوزيع :

 أ. قناة التوزيع ذات املستوى صفر:    ويطلق عليها قناة التوزيع املباشر  
 منتج            مستهلك   

 ب. قناة التوزيع ذات املستوى واحد : 
 منتج               وسيط            مستهلك 

 قناة التوزيع ذات املستويني ج. 
 منتج          موزع            تجر جتزئة         مستهلك    

 د. قناة التوزيع ذات الثالث املستوايت  
 منتج       وكيل         تجر مجلة      تجر جتزئة      مستهلك 

 الرتويج  1-4
 أوالً : تعريف الرتويج :  
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غري مباشر ابملستهلك لتعريفه ابملنتج وحماولة إقناعه أبنه املنتج حيقق حاجاته و رغباته ، كما أن الرتويج جييب عن الرتويج عملية اتصال مباشر و 
 تساؤالت املستهلك مما يشجعه على الشراء 

 اثنياً : املزيج الرتوجيي 
 : اإلعالن1

ملنتجات لدى اجلمهور املستهدف من خالل وسائل إعالن ) اإلعالن هو شكل من أشكال االتصاالت غري الشخصية املدفوعة األجر لرتويج ا
 299وسيطة واسعة النطاق كالتلفزيون والراديو واجملالت ( ابعلوي صــ 

رغباهتم  ولإلعالن مزااي منها االنتشار اجلغرايف الواسع ،القدرة على تكرار الرسالة اإلعالنية ، استهداف أكرب  عدد من املستهلكني مع ابختالف
، ومن العيوب ارتفاع التكلفة اإلمجالية ،صعوبة قياس ومعرفة األثر  املباشر لإلعالن على املبيعات ، صعوبة احلصول على املعلومات  وحاجاهتم

 املرتدة ، احتمال عدم أتثر املستهلك ابإلعالن بشكل جيد.
 :  البيع الشخصي  2

يتناسب مع كل مستهلك و توفري تغذية عكسية للمنظمة نتيجة املعلومات من أهم املزااي اليت يقدمها البيع الشخصي امكانية  التحكم مبا 
الذي ميكن  املرتدة اليت حيصل عليها رجل البيع أثناء املقابلة،ومن العيوب  ارتفاع التكلفة سواء من حيث الوقت و املال،حمدودية النطاق اجلغرايف

 تغطية صعوبة احلصول على الكفاءات املتدربة .  
 ملبيعات: تنشيط ا 3

ويهدف هذا النشاط إيل زايدة مبيعات املنظمة يف املدى  القصري أي أتثري مباشر يف املبيعات وذلك من خالل تنشيط وحث املستهلكني على 
 جتربة وشراء املنتجات . 

نتج أو وحدة ،  ختفيضات يف السعر و يستخدم العديد من الوسائل يف تنشيط املبيعات منها العينات أجملانية  اهلدااي املرتبطة بشراء أكثر من م
اسة يف حالة شراء أكثر من وحدة ، تنظيم املسابقات وتقدمي جوائز للفائزين ،  تقدمي ختفيض يف املناسبات مثل: األعياد، العطل، مواسم الدر 

 ...اخل
 : العالقات العامة والنشر  4
ىل تنشيط الطلب على املنتجات وذلك بنشر معلومات وبياانت عنها يف )يعترب النشر وسيلة اتصال غري شخصية وغري مدفوعة األجر هتدف ا 

إحدى وسائل النشر كالصحف والراديو والتلفزيون وغريها وغالبًا ما تقوم املنظمة إبجراء بعض االتصاالت وتنمية بعض العالقات مع وسائل 
مزااي النشر  املصداقية لدى اجلمهور ،  توافر مساحات للنشر   و من  303االعالم املختلفة للقيام بنشر املعلومات والبياانت( ابعلوي صــ

اُّنفاض ألتكاليف أما من عيوبه : عدم خضوعه لسيطرة املنظمة متاما قد تكون النتائج سيئة بسبب نشر أخبار سلبيه أو التفسري اخلاطئ 
 للرسالة.

 الباب الثاين : 
 املنتجات الدوائية وخصائصها الصيدالنية 

 املقدمة : 
 ام بــــ :  إن أساس املنتجات الصيدالنية هو علم الصيدلة و هو علم يدرس املصادر الفيزايئية والكيميائية للمواد وأتثريها على أجلسم وجيب  اإلمل

 (: يعين مدى قابلية امتصاص اجلسم هلذا الدواء.Pharmacochiqueالصيدلة احلركية )- 
 يعين آاثر هذا الدواء على اجلسم. (:Pharmacodynamieالصيدلة الديناميكية ) -

إن صناعة الدواء هي صناعة كيميائية متخصصة يف صناعة ألدواء وهي تقوم اببتكار أدوية جديدة وبيعها يف السوق ويكون هلا حق اخرتاعها 
قوم مصانع الدواء يف الدول العربية وابتكارها، مبعىن أنه ال جيوز ألي مصنع آخر إنتاج دواء معني إال بعد موافقة الشركة صاحبة االخرتاع ، وت

إبنتاج أدوية طبية تسمى أدوية جنيسة وهي أدوية طبية تستخدم منذ فرتات طويلة ومضت فرتة احتفاظها حبق االخرتاع ، وبذلك ميكن 
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ة يف الوطن العريب منُذ للمصانع األخرى إنتاجها وبيعها يف السوق من دون الرجوع إىل صاحب االخرتاع وهذا ما تقوم علية الصناعة الدوائي
 أكثر من ستون عاماً .   

 املنتجات الصيدالنية طبيعتها وخصائصها 2-2
 ماهية املنتجات الصيدالنية  2-2-1

 أوالً :  مفهوم املنتجات الصيدالنية
 وتنقسم املنتجات الصيدالنية اىل قسمني :

 . األدوية: 1 
ياة أإلنسان وتعرفها املنظمة العاملية للصحة "هي مادة تستعمل يف تغيري أو معاجلة األنظمة جمال تعريفها واسع، فهي مادة كيميائية تؤثر على ح

كما متيل بعض الدول إىل تعريف الدواء ابلقانون ومنها تعريف هيئة الدواء والغذاء    -ملتقى الصيادلة العرب  --الفيزيولوجية اخلاصة ابملريض" 
أو ختفيف / تسكني األمل   Cureأو الشفاء   Diagnosisمعدة لالستخدام بغرض : التشخيص   األمريكي :  بـ الدواء أي مادة أو مواد

Mitigation   أو املعاجلةTreatment   أو الوقاية من األمراضPrevention of disease  سواء يف اإلنسان أو احليوان ، كما
 ف اجلسدية/احليوية لإلنسان أو احليوان. تشمل تلك املواد )من غري األغذية ( للتأثري يف بنية أو يف الوظائ

 . مستحضرات العناية: 2
 هي تركيبات كيميائية تستعمل للوقاية وكذا التجميل والتنظيف وهلا نفس مصدر األدوية.

 اثنياً :  مصدر املنتجات الصيدالنية 
 )حيوانية ، نباتية ( يف املاضي معظم األدوية كان مصدرها اإلعشاب مث تطورت لتصبح تركيبه مواد كيميائية 

 ( Pharmaceutical Formأو   Dosage formاثنيا: مفهوم األشكال الصيدالنية للدواء)
ل قبل التعرف على معىن األشكال الصيدالنية سوف يتم التطرق اىل مفهوم اجلرعة فجرعة الدواء هى أقل كمية من الدواء تعطي أقصى أتثري فعا

اجلسم  ، اما املقصود ابلشكل الصيدالين فهو الشكل الفيزايئي الذي سيتم به توصيل جرعة املادة الفعالة او  على املرض وأقل أتثري ضار خبالاي
الدواء للجسم بطريقة سهلة يتفاعل فيها اجلسم مع الدواء اجيابيا ، والشكل الصيدالين يطلق على الشكل النهائي للمستحضر الدوائي مثل 

أي أنه الشكل النهائي الفيزايئي الذي تظهر به املادة الدوائية أي احملتوى الدوائي الذي يتضمن املواد الفعالة القرص ، الكبسول ، الشراب ..اخل 
 احملددة بدساتري األدوية وذلك لغرض تسهيل تناوهلا من قبل املريض 

 اثلثا : أنواع األشكال الصيدالنية : 
مادة فعالة أو أكثر و عادة تكون على شكل مسحوق و ُتضغط لتأخذ :  هي مستحضر صيديل صلب يشتمل على tablets. األقراص  1

 شكلها الصلب .
 . الكبسوالت : هي إحدى األشكال الدوائية اليت تؤخذ عن طريق الفم تتميز الكبسولة بسهولة االستخدام و عدم الشعور بطعم الدواء  2
ملستحضر الصيدالين يعين أنه إما أحد أنواع املعلقات أو أنه : شكل صيدالين سائل, شفاف )ألن أي تعكر يف هذا اsyrup. الشراب 3

 فيزايئياً مرفوض( ،لزج ، و حيتوي على نسبة كبرية من السكر 
يف   Intravenousيف العضلة  ،  Intramuscularحتت اجللد يف طبقة األدمة ،  Intradermal. احلقن :ومن أنواع احلقن : 4 

 د سطحيةحتت اجلل  Subcutaneousالوريد  ،
 .   الدهاانت ) الكرميات واملراهم (5

: الكرمي هو مستحضر موضعي ,, يستخدم على اجللد مباشرة أو على األغشية املخاطية يُعترب الكرمي من أكثر Creamأ. الكرميات 
 ألقراص العالجيةاألشكال الصيدالنية استخداما ,, لتوافره بكثرة ومتاشيه مع مجيع األعمار وقلة آاثره اجلانبية مقارنة اب
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: شكل صيدالين شبه صلب لزج القوام معد لالستعمال اخلارجي على اجللد واألغشية املخاطية للعني )مرهم  Ointmentsب. املـراهـم 
مذيب الدواء فيه هو  عيين(، األنف، أو املهبل. حتتوي املراهم على املواد الدوائية موزعة أو ذائبة يف القاعدة املرمهية. خيتلف املرهم عن الكرمي أبن

 املاء أو مادة ذائبة يف املاء على خالف الكرمي إذ أن املذيب فيه هو مادة زيتية أو دهنية.
 رابعا :  أهم طرق استخدام املنتجات الصيدالنية : 

 عن طريق الفم سواء كانت سائلة أو صلبة، ويتم امتصاصها من خالل املعدة . •
 الل الرئتني (عن طريق استنشاقها كبخار )من خ •
 عن طريق احلقن كسائل يف العضل أو الوريد أو  الربيتون  أو املفاصل . •
 عن طريق فتحة الشرج مثل اللبوس أو "التحاميل الشرجية" اليت يتم امتصاصها عن طريق القولون. •
 ض التناسلية للمرأة.عن طريق املهبل مثل اللبوس الذي يتم وضعه عن طريق املهبل والذي يعاجل يف األساس األمرا •
 يف شكل أقراص دواء يتم بلعها وترتك حىت تذوب وتنحل ببطء يف املعدة. •
 عن طريق األنف أو ابستخدام خباخة األنف. •
 عن طريق الدهاانت املوضعية  •

 خامسا : تصنيف األدوية 
 ُتصنف األدوية بشكل عام إىل ثالث فئات هي: 

( وهي أدوية آمنة ميكن تداوهلا وبيعها يف الصيدليات واألسواق دون قيود أو شروط Over-the-counter:  أدوية فوق الطاولة  )1
 حمددة 

( وهي األدوية اليت يقوم الصيديل بصرفها دون احلاجة إىل وصفة طبية ، تـَُعر ف أدوية Behind-the-counter. أدوية خلف الطاولة )2
داوهلا على الصيدليات املسجلة فحسب سواء كان ذلك من خالل الصيديل أو حتت أشرافه خلف الطاولة أبدوية الصيدلية اليت يقتصر بيعها وت

 كتصنيف هلا   Pوُيسجل على هذه األدوية احلرف 
( أو ما يعرف أبدوية حتت الطاولة وهي اليت حيظر صرفها مطلًقا إال Prescription only medicine. أدوية الوصفات فقط ـ )3

 ن شخص يشغل مهنة الطب ومصرح له مبزاولتيها وعادة ما يكون الطبيب  مبوجب وصفة طبية صادرة م
 الفرق بني األدوية األصلية واألدوية اجلنيسة   2-2-2

 أوالً : تسمية  املنتجات الصيدالنية 
 هناك تسميتني لألدوية ، األوىل علمية والثانية جتارية

ت الكيماوية الداخلة يف تركبيها ،و التسمية العلمية جيب أن تكون موحدة عاملياً لدى التسمية العلمية : يعتمد يف تسمية الدواء على املركبا -
 .OMSاملنظمة العاملية للصحة 

إيل أكثر  10التسمية التجارية: هو اسم جتاري حممي قانونيا: تضعه املؤسسات الصيدالنية عند البيع، وهذه األمساء حممية ملدة ترتاوح ما بني  -
 لبلد املصنع هلا.سنة حسب ا 30من 

 اثنياً :تعريف الدواء اجلنيس أو األدوية البديلة )أدوية اجلنرييك(:
أخر  الدواء اجلنيس هو دواء مماثل للدواء األصلي من حيث الفعالية حبيث يتوفر على نفس الكمية والرتكيز من املادة الفعالة لكن ابسم جتاري

اجلودة اخلاصة ابلدواء أألصلي وجودته مضمونة من جهة الشركة املصنعة ومن طرف مراقبة ويتم تصنيع الدواء اجلنيس بنفس شروط السالمة و 
بعد  الدولة ، والدواء اجلنيس أقل تكلفة من الدواء األصلي ، . وال جيوز تسويق األدوية املثيلة للمستحضر األصلي صاحب براءة االخرتاع إال

رتيبس(، أو يف حالة حصول الشركة املصنعة للدواء اجلنيس على ترخيص بذلك من  الشركة عامًا مبوجب اتفاقية ال  20انتهاء مدة محايته ) 



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 85

 

 صاحبة براءة االخرتاع  وإال أصبح املصنع الذي ينتج األدوية اجلنيسة قد انتهك حق امللكية الفكرية ملصنع الدواء األصلي وخارق لرباءة
 االخرتاع. 

 خصائص املنتجات الصيدالنية    2-2-3
 ج الصيدالين خيتلف عن املنتجات األخرى العادية فهو يتأثر مبجموعة من العوامل وله خصائص متيزه عن غريه وتتمثل فيما يلي: املنت
  .  أخلطورة كون املنتجات الصيدالنية تركيبية كيميائيه فهي خطرية ألهنا قد تكون سامه خاصة عند استعماهلا دون وصفة طبية، لذا َند يف1

 ذير عن عدم وضعها يف متناول األطفال.كل األدوية حت
 . أتثري الضوء هناك مواد كيميائية تتفاعل مع الضوء فيجب أن حتفظ بعيدا عنه، وإال تغري شكلها ووظيفتها وابلتايل تفسد.2
 .  أتثري أحلرارة تؤثر درجة احلرارة على بعض أألدوية لذا ينصح حفظها يف وسط مالئم مع تركيبتها الكيميائية.3
أتثري الربودة جيب حفظ األدوية يف مكان ابرد لكن قد ختتلف درجة الربودة اليت يتطلبها كل دواء فبعضه يتطلب وسط متجمد كاملضادات  .4

 أحليوية والبعض اآلخر معتدل الربودة كالتحميالت.
عناية اليت يتحدد سعرها من طرف . سعرها اثبت ، سعر األدوية حمدد من طرف ألدولة وغري قابلة للمساومة على عكس مستحضرات ال5

 الصيديل أو البائع. 
 .  األدوية َندها فقط يف الصيدلية أو املستشفى على عكس مستحضرات العناية اليت قد َندها يف الصيدلية وحمالت التجميل.6
 . العالج وهو من أهم خصائص ألدواء حيث يستعمل لتسكني اآلالم.7
لصيدالنية أتثريات جانبية يف حالة اإلفراط فيها أو عدم إتباع توصيات الطبيب أو استعماهلا مع أدوية أخرى . التأثريات  أجلانبية للمنتجات ا8

 ال تتماشي معها
 .مدة ألصالحية من أهم اخلاصيات يف الدواء َند هناية عمره أالستعمايل وهذا ال يعين زواله من السوق وإمنا يصبح يؤثر سلبيا على اجلسم10

 لعبوة املدة احملددة لالستعمال والوقت الذي يرمي فيه الدواء أو املستحضرحيث َند على ا
 دورة حياة املنتج الدوائي  :  2-2-4

عات تعرف أبهنا الفرتة الزمنية اليت يقضيها املنتج الدوائي منذ تقدميه للسوق ألول مرة إىل أن يُلغى من خط املنتجات اخلاص مبنشأة الصنا
 عليه بشكل كبري ومتر دورة حياة املنتج الدوائي ابملراحل التالية: الدوائية الُّنفاض الطلب

 مرحلة التقدمي:  - 1
ابح من وهي مرحلة مهمة جداً بل حيوية ، وفيها ميوت املنتج الدوائي أو حيقق َناحاً، حيث يظهر املنتج الدوائي يف السوق ألول مره وتبدأ األر 

هود والنفقات إلعداد السلعة للتقدمي فنياً وختطيطياً، ويتم الرتكيز يف هذه املرحلة على التصميم اجليد نقطة سالبة ألن املنشأة تكون قد بذلت اجل
دوائية واجلودة ألعالية ابإلضافة إىل تكثيف احلمالت الرتوجيية بغرض خلق تصور جيد لدى متخذ قرار الشراء عن املنتج اجلديد وتلجأ املنشأة ال

ب يكفل زايدة املبيعات وتغطية النفقات املتزايدة اليت تتطلبها هذه املرحلة. إن مهمة رجل التسويق الدوائي يف إىل إتباع أسلوب تسعري مناس
ديد، هذه املرحلة تتمثل يف متابعة املنتجات يف السوق والعمل على تعديل وتطوير أي عيوب قد تظهر نتيجة التجربة الفعلية للمنتج الدوائي اجل

االهتمام ابملوزعني وانتقائهم بشكل جيد وخباصة أن هذه املرحلة تتميز بقلة عدد الباعة وقلة خربهتم ابملنتجات  ابإلضافة إىل حرصه على
املرتبطة أجلديدة ومدى أتثريها العالجي )قدرهتا على الشفاء(. وابلتايل عدم قدرهتم على الفهم املتكامل للجوانب الفنية والعالجية والتسويقية 

 لذي يقدمونه.ابملنتج الدوائي ا
 مرحلة النمو: -2
ية يبدأ املنتج ابالستحواذ على قطاعات متزايدة من ألسوق مما يؤدي إىل زايدة املبيعات واألرابح بشكل واضح ويبدأ املنافسون يف إدراك أمه 

ضخامة حجم اإلنفاق االستثماري املنتج وما ميكن أن حيققه من أرابح حماولني الدخول يف ألسوق وإن كان ذلك خبطوات بطيئة نسبيًا نظرًا ل
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ار املطلوب يف الصناعة الدوائية. ومن أهم السياسات التسويقية املطلوب إتباعها يف هذه أملرحلة العمل على حتسني جودة املنتج وخفض أألسع
 التنافسي. والبحث عن قطاعات سوقية جديدة، ابإلضافة إىل حتويل السياسات الرتوجيية من الرتويج التعريفي إىل الرتويج

 مرحلة النضج:  -3
ملرحلة يف هذه املرحلة يكون املنتج قد احتل مكانه يف السوق وأصبح معروفاً، وتستمر املبيعات ابالرتفاع ولكن بسرعة أبطأ مما كانت عليه يف ا

رحلة األكثر عطاًء، ولكن جيب على السابقة، وكذلك األرابح تستمر ابالرتفاع إىل أن تبلغ ذروهتا يف هذه املرحلة. إن هذه املرحلة تسمى امل
 املنشأة أن تبقى متيقظة ألية متغريات مثل دخول منافسني جدد أو دخول منتج يفوق ابلنوعية واملواصفات املنتج القائم يف السوق.

 مرحلة اإلشباع: -4
كما ترتفع نفقات التسويق وتزداد املنافسة بني أملنتجني   يف هذه املرحلة يبدأ املنتج الدوائي بفقد أمهيته اليت كان يتمتع هبا يف بداية ظهوره للسوق

ويقابل ذلك استقرار أو اُّنفاض املبيعات وكذلك تقل معدالت األرابح لشدة املنافسة وارتفاع التكاليف. والسياقات التسويقية اليت جيب 
تزيد من حجم املبيعات لذات الفئة من العمالء أو  إتباعها يف هذه املرحلة هي تكثيف محالت ألرتويج والبحث عن استعماالت جديدة للمنتج

 تشجيع املوزعني أو تغيري العبوة أو إجراء تعديالت يف السياسات السعرية.
 مرحلة التدهور: -5
ملني عن واليت تعد آخر أايم أملنتج حيث تبدأ املبيعات اإلمجالية ابالُّنفاض ألتدرجيي أو االُّنفاض أحلاد ويتم ذلك نتيجة حتول بعض املتعا 

استعمال املنتج وذلك لعدد من العوامل يف مقدمتها التقادم التكنولوجي الذي جيعل املنتج الدوائي خارج التداول أو ظهور منتجات جديدة 
 ذات منافع أفضل من املنتجات اجلالية وهنا جيب على املنشأة أن تعمل على إتباع جمموعة من السياسات التسويقية اليت متكنها من تطوير

رة املنتجات أو تبسيط خطوط اإلنتاج أو إدخال مغرايت بيعيه جديدة من شأهنا أن تعيد دورة احلياة للمنتج الدوائي. والشكل التايل يوضح دو 
 حياة املنتج الدوائي:

 الباب الثالث : 
 القوانني واللوائح واالتفاقيات الدولية واحمللية فيما خيص التصنيع والتسويق الدوائي 

 ة سريعة على املنظمة العاملية للتجارة وأهم االتفاقيات املنبثقة منها فيما خيص التصنيع الدوائي : :  حمل 3-1
 (: WTOأوال :  تعريف عام مبنظمة التجارة العاملية )

تهت يف م ( واليت ان1994ـ  1986) جولة األورجواي :  GATTنشأت املنظمة مع هناية اجلولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية اجلات 
( ، فهي الوريث احلقيقي التفاقية اجلات ) االتفاقية العامة WTOم ابسم منظمة التجارة العاملية )1/1/1995مراكش لتبدأ عملها يف 

م  فأصبحت املنظمة اجلديدة هي املنظم واملنفذ واملراقب الوحيد ألحكام والتزامات 1947للتعريفات اجلمركية والتجارة (، اليت نشأت عام 
فاقيات التجارة الدولية ، و جماالت التجارة الدولية لدى املنظمة تتضمن ثالثة قطاعات هي : قطاع السلع و قطاع اخلدمات و قطاع وات

باشرة اجلوانب املتصلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ، وقد انبثق عن هذه املنظمة عدد من االتفاقيات اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري م
 (TRIPSصناعة مثل االتفاق املتعلق ابجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية الرتبس )  على ال

 Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights: اتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية  3-1-2
(TRIPS ) 

ب اآليل وحقوق املؤلفني يف اجتماع الوزراء اخلاص ابتفاقية اجلات م مت إاثرة موضوع تقليد املنتجات والقرصنة على برامج احلاس1982يف عام 
حيث اشتكت العديد من شركات األدوية العاملية من قيام العديد من شركات األدوية يف البلدان النامية بطرح العديد من األدوية اجلنيسة 

Generics  ألدويتها املبتكرةPatent كرية يف بلداهنا ونظرا ألن اتفاقية اجلات مل تتضمن أي عقوابت اليت الزالت تتمتع حبقوق احلماية الف
تضمن محاية أو إجراءات يتم اختاذها جتاه البلدان اليت ال تلتزم حبماية احلقوق الفكرية فقد أقرتح أن تضمن االتفاقية بعض املعايري الدنيا اليت 

 م . 1986قشات عام احلقوق الفكرية ومت إضافة موضوع احلماية الفكرية إىل جدول املنا
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  Patentsأوالً : تعريف براءة امللكية الفكرية 
جتاراي، ويعرف االخرتاع أبنه نشاط فكرى إبداعي يقدم بطريقة   Inventionsتعىن براءة امللكية الفكرية إعطاء املالك حق استغالل االخرتاع 

 عملية حلول ملشكلة حمددة يف جمال التقنية. 
 اءة االخرتاع :اثنياً : شروط تسجيل بر 

 وحىت ميكن تسجيل الرباءة جيب توفر الشروط الثالثة التالية: 
 .  أن يكون له قيمة جتارية  3. جيب أن يكون انتج عن نشاط فكري وإبداعي . 2. أن يكون االخرتاع جديد .  1

 وتتضمن االتفاقية تقدمي احلماية لالخرتاع يف كل حقوق التقنية ولكل من: 
 طريقة التحضري والتصنيع  -ب  املنتجات   –أ 

الب ومتنح براءة االخرتاع املالك احلق احلصري يف استغالل الرباءة ومنع الغري من استغالل االخرتاع بدون موافقة املالك الذي يطلب يف الغ
 لقاء مساحه ابستغالل هذه االكتشافات .   Royaltiesتعويضا ماداي 

 اثلثاً : جماالت اتفاقية الرتيبس : 
ت تنحصر هذه االتفاقية يف جماالت مثانية هي : حقوق املؤلف  واحلقوق املتعلقة هبا / العالمات التجارية / املؤشرات أجلغرافية املعلوما •

سنه التصميمات التخطيطية  20سنوات / براءات االخرتاع ومدة احلماية  10السرية ) األسرار التجارية ( / النماذج الصناعية ومدة احلماية 
 سنة. 25-20سنوات  / األصناف النباتية ومدة احلماية من  10لدوائر املتكاملة ومدة احلماية ل
 ، وتعد من أكثر االتفاقيات املتعددة األطراف بشأن امللكية الفكرية مشوالً.1995اتفاقية الرتيبس بدأ سرايهنا اعتباراً من أول يناير  •

 يع الدوائي : رابعاً : أثر االتفاقيات العاملية على التصن
تفاقية حقوق إن الصناعة الدوائية من أكثر الصناعات أتثراً ابتفاقيات منظمة التجارة ألعاملية وذلك ملا هلا من خصوصية وأمهية ولتأثرها املباشر اب

 امللكية الفكرية
 النامية :من ورقة عمل للدكتور  ابوزير   ويبني وبشكل واضح أسباب أمهية أتثري اتفاقية التجارة الدولية على الصناعة الدوائية يف الدول

. األمهية اخلاصة للدواء يف حياة اإلنسان فهو سلعة أساسية ال غىن عنها وال يتحدد الطلب عليها مبستوى سعر معني وهو طلب غري قابل 1
النية أو تنوعت ومهما اختلف مصدر لإلرجاء أو البحث فاملريض يريد الدواء وفق جرعات حمددة وبفاعلية اثبتة مهما اختلفت أشكاله الصيد

 املادة الفعالة أو مصدر اإلنتاج . 
بني  . خصوصية البحث والتطوير يف الصناعة الدوائية حيث تقوم الصناعة الدوائية الناجحة على البحث والتطوير املتواصل ونقل املعرفة الفنية2

استنفذت املدة القانونية اليت تتيح للمنتج حق استغالهلا والبعض اآلخر مل  دول العامل ويذكر أن كافة األدوية تتمتع برباءات اخرتاع بعضها
 تستنفذ مدهتا وبقيت حكراً على املخرتع سواء تعلق األمر ابملنتج النهائي أو بطريقة التصنيع. 

املستثمر و قصر عمرها األمر الذي  .  اعتماد الصناعة الدوائية يف الدول النامية على الصناعة التشكيلية و التقليد و حمدودية رأس املال3
يضعف قدرة الصناعة الوليدة   على املنافسة يف ظل قيود إضافية من حيث جدواها االقتصادية وعوائدها املستقبلية املتوقعة اليت ستنخفض 

 وبشكل واضح ما مل يتم تبين اإلسرتاتيجية املالئمة ملواجهة القيود اجلديدة . 
الدوائية وتنوعها حيث متتاز الصناعة الدوائية عمومًا ابملقارنة مع الصناعات األخرى ابلتجدد الدائم إذ تستقبل . تزايد أعداد املنتجات 4

لبقاء األسواق يومياً أدوية جديدة ذات مزااي إضافية برزت من خالل البحث والتطوير وللمواكبة واملتابعة أمهية خاصة يف هذا اجملال من حيث ا
الدوائي العاملي ، وال شك أن تطبيق االتفاقية اجلديدة إمنا خيلق حاجزاً مل يكن موجوداً من قبل أمام الصناعة الدوائية يف  خطوة خبطوة مع التطور

من جانب الدول النامية فاالخرتاع اجلديد دومًا ميثل الثمرة األخرية األكثر نضوجًا ذات القيمة العملية والتطبيقية وذات اجلدوى االقتصادية و 
 م سنوايً سحب العديد من األدوية من التداول نظراً لظهور أتثريات جانبية أو قوية تقيد من استعمال الدواء . آخر يت

 .  كثرة براءات االخرتاع حلماية نفس الدواء 1العوائق املتوقعة التفاقية محاية حقوق امللكية على الصناعة الدوائية يف الدول النامية : 
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شركات العاملية الباحثة إىل تقدمي عدد كبري من براءات االخرتاع حلماية نفس املادة الفعالة هبدف منع اآلخرين من تقوم خمتربات األحباث وال
مت  تصنيع أو االستفادة منها يف حني يقوم املصنع املبتكر ابستغالل واحدة أو اثنتني فقط من هذه الرباءات . فعلى سبيل املثال َند أنه قد

.  ، وال يقف األمر عند هذا احلد فقد ألزمت  OMEPRAZOLEع ختص محاية أساليب تشييد مادة األموبرازول براءة اخرتا  50تقدمي 
ءة اتفاقية محاية امللكية الشركات اجلنيسة أو املختربات األخرى تقدمي الدليل واحلجة على أنه مل يستعمل نفس أسلوب االنتاج احملمي بربا

 اجلنيسة يف موقف ضعيف . االخرتاع وهذا جيعل منتجي األدوية 
شكل و اضافة ايل احلماية برباءات االخرتاع املتعلقة بتشييد املادة الفعالة يتم استصدار براءات اخرتاع أخرى ختص العمليات التشكيلية وال

أو االستطباابت هبدف متديد الصيدالين مثل أقراص ، أقراص طويلة املفعول ، أمبوالت ، إضافة ايل قيام الشركات إبضافة بعض املواد الفعالة 
 فرتة احلماية واحتكار السوق. 

ي إىل متديد ونتيجة لذلك حيصل تراكم العشرات أو املئات من براءات االخرتاع املتتالية من الناحية الزمنية بدون إلزام قانوين الستعماهلا مما يؤد
اهة تعرتض منتجي األدوية اجلنيسة الذين يصبحون غري قادرين على فرتة االحتكار لصاحل مالك براءات االخرتاع وأيضا حصول ما يشبه املت

سع متييز ما هو حممى وما هو غري حممى نظرا ألن براءة االخرتاع تصبح غري متصلة بعبوة دوائية واحدة أو صنف دوائي واحد بل حتمى جماال أو 
 من األصناف أو األشكال الدوائية املختلفة .

 .متديد فرتة احلماية 2
خمتربات األحباث والشركات الدوائية إىل متديد فرتة الرباءات عن طريق استصدار الشهادات املكملة للحماية ، وهتدف هذه الشهادة اليت  تسعى

متنحها بعض البلدان إىل مساعدة الشركات املكتشفة على احلصول على تعويض جيد ألدويتها املكتشفة وتعويضها عن بعض السنوات اليت 
 سنوات .  7-3ة البحث والتطوير وذلك عن طريق متديد مدة احلماية واليت قد ترتاوح من خسرهتا يف فرت 

ة محاية وابلرغم من أن هذه املدة غري ملزمة للدول األخرى إال أن معظم قوانني الدول األوروبية والوالايت املتحدة متنح الشركات الدوائية فرت 
د إىل عدم طرح األدوية اجلنيسة إضافة إىل ما يسببه من إرابك يف حتديد مدة انتهاء براءة إضافية للعديد من أدويتها ويؤدي هذا ابلتحدي

 االخرتاع . 
 . الدراسات املتعلقة ابألدوية احملمية 3

هذا من املعروف أن تسجيل األدوية اجلنيسة يتطلب يف الغالب تقدمي دراسات واختبارات إلثبات التكافؤ احليوي مع دواء مرجعي مبتكر ومن 
َند أن قوانني بعض الدول ال تسمح للشركات اجلنيسة إجراء بعض االختبارات أو الدراسات الدوائية أو دراسات التكافؤ احليوي إذا كانت 
هتدف إىل تسهيل طرح الدواء اجلنيس يف السوق بعد انتهاء فرتة الرباءة ? وتسمح هذه الدول إبجراء االختبارات فقط إذا  كانت تؤدي إىل 

ير تقين. وهذا يقودان إىل كيفية تعامل الدول مع اتفاقية محاية حقوق امللكية اليت مسحت إبجراء االختبارات والدراسات على األدوية تطو 
 اجلنيسة هبدف االستعداد لطرح الدواء اجلنيس يف السوق بعد انتهاء مدة احلماية . 

 ء املبتكر . احلماية اإلدارية للمعلومات املتعلقة برخصة تسويق الدوا4
ليت تتطلب اتفاقية محاية حقوق امللكية من الدول األعضاء القيام حبماية املعلومات غري املشاعة والناجتة ابخلصوص عن الدراسات والتجارب ا

 يتطلب احلصول عليها جمهودا كبريا . 
السماح لشركات األدوية اجلنيسة استخدام هذه املعلومات وبناء عليه ختتلف قوانني الدول يف حتديد املدة الزمنية اليت جيب عليها مراعاهتا قبل 

ل هذه وتقدمي ملف تسجيل الدواء اجلنيس بعد انتهاء فرتة الرباءة  فنجد على سبيل املثال أن القانون األوريب ال يتيح للشركات اجلنيسة استغال
 3سنوات كمدة محاية لألدوية اجلديدة و 5تحدة حتدد سنوات من إيداعها ، ويف املقابل َند أن الوالايت امل 10-6املعلومات قبل مضى 

  سنوات كمدة محاية للمعلومات والدراسات الطبية لألدوية القدمية وال يسمح للشركات اجلنيسة استغالل هذه املعلومات يف ترويج أدويتها .
مية إن الصناعة الدوائية يف الدول النامية صناعة انشئة األضرار املتوقعة التفاقية محاية حقوق امللكية على الصناعة الدوائية يف الدول ألنا-

وستصعب عليها املنافسة يف سوق عاملية منفتحة حيث يتم تصنيع نسبة حمدودة منها مبوجب امتيازات من أصحاب براءات االخرتاع ، أما 
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طريقة التصنيع دون املنتج النهائي أو براءات االخرتاع النسبة املتبقية فيتم إنتاجها استنادًا إىل تشريعات حملية اعتمدت منح براءة االخرتاع ل
ملتقدمة اليت املسجلة عامليًا اليت استنفذت مدة احلماية هلا ومل تعد حكراً على صاحبها ويف املقابل نرى أن الصناعة الدوائية يف الدول الصناعية ا

رة أساساً على اكتشاف املواد الفعالة بفعل أحباث أفراد أو شركات متتاز بقاعدة كيماوية واسعة قد ازدهرت وتطورت ألن تلك الدول كانت قاد
 تقدم أمواالً جمزية للبحث والتطوير وقامت هذه الدول ابستغالهلا جتارايً خالل الفرتة األوىل . 

ن ميلكون والذين ال ميلكون ومن هذا يتضح أن اتفاقية حقوق امللكية الفكرية على صعيد الصناعة الدوائية قد فرضت حرابً غري عادلة بني الذي
عة وحدت من قدرة الدول النامية على جماراة التكنولوجيا الدوائية احلديثة لتوفري دواء فعال وبسعر معقول ملواطنيها وبشكل عام فإن الصنا

من قبل مثل احلرمان من حقوق  الدوائية يف الدول النامية ومؤسسات البحث والتطوير العاملة يف هذا اجملال تواجه عوائق جديدة مل تكن موجودة
اءات عديدة كانت متنحها التشريعات احمللية السابقة يف جمال براءات االخرتاع كانصراف احلماية على طريقة التصنيع ، وعدم السماح بتقدمي بر 

ها لذلك يتضح أن لاللتزام االخرتاع للمنتوجات اليت ترتبط بصحة اإلنسان وغريها من احلقوق السارية يف بعض البلدان النامية أو معظم
  -ابالتفاقية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية انعكاسات كبرية على الصناعة الدوائية واإلنتاج واالستهالك الدوائي واليت ميكن تلخيص:

 . تراجع اإلنتاج الدوائي يف الدول النامية 1
 . التضييق على املصنعني وعلى املستوردين واملوزعني 2
 ص البحث والتطوير واالجتهاد يف إجياد أو استحداث طرق تصنيعية جديدة ملنتجات هنائية تتمتع برباءات اخرتاع سارية املفعول . تضييق فر 3
 . زايدة أسعار املنتجات الدوائية عموماً 4
آاثر اقتصادية سلبية متفاوتة األثر يف  . من املتوقع أيضًا أن يكون لقرارات منظمة التجارة ألعاملية وانعكاساهتا على الصناعة الدوائية حتديداً،5

 حجمها ومستواها بني الدول النامية املختلقة إذا يتوقع أن تعمل على زايدة فاتورة االسترياد وتراجع حجم التصدير. 
 املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية 3-1-3

 أوالً :   اتفاقية التصنيع اجليد لألدوية 
      G.M.P(    Practice   (Good Manufacturingين ماذا يع

 وهو نظام عاملي معروف ومعتمد حيدد املتطلبات والضوابط الواجب توفرها يف الصناعات الدوائية ويدخل يف مجيع التفاصيل األبنية والبيئة
 نشاط احليوي واملهم .والتوثيق والكوادر وطريقة العمل و املتابعة بعد التسويق ومجيع مفاصل العمل يف هذا ال

 اثنياً : تعريف التصنيع : 
توزيع ) يستخدم هذا الوصف إشارة إىل كل العمليات اليت تشمل شراء املواد واملنتجات واإلنتاج والسيطرة النوعية وإطالق املنتج والتخزين وال

 11دوائية صـ وما يتعلق هبا من نظم سيطرة ( املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات ال
 اثلثا ممارسة التصنيع اجليد للمنتجات الدوائية :

جراءات )املمارسة اجليدة يف التصنيع متثل ذلك اجلزء من التوكيد النوعي الذي يضمن اإلنتاج املستمر ذو النوعية العالية للمنتجات اليت تتم إ
ئي واليت جتعله مناسبا لالستخدام يف األغراض اليت صنع من أجلها وحسب السيطرة النوعية عليها وحسب املواصفات اليت يتمتع هبا املنتج الدوا

 ما قد ثبت يف مواصفات املادة الدوائية املسجلة يف وزارة الصحة .
 جيب أن تكون كل العمليات التصنيعية واضحة يف تفاصيلها حيث تُراجع بصورة منطية ومستمرة من خالل اخلربة املكتسبة مما يؤدي إىل تثبيت

 وف اإلنتاج لتصنيع مواد عالية اجلودة ومطابقة للمواصفات القياسية.ظر 
كما جيب تقييم اخلطوات املهمة يف عمليات اإلنتاج والتغيريات اليت جتري بني حني وأخر و وجوب توفري كل الوسائل الضرورية للوصول إىل 

 التصنيع اجليد لألدوية وتشمل: 
 التصنيعيةتوفر املكان الكايف للقيام ابألنشطة  -
 توفر األجهزة املناسبة واخلدمات .  -
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 توفري املواد األولية الصحيحة وكذلك العبوات واللواصق .  -
 وجود طرق عمل وتعليمات معتمدة .  -
 توفر خزن ونقل مناسب .  -
 جيب وجود كادر مدرب وعلى قدر عال من الكفاءة .  -
 وبوضوح وأسلوب لغوي بسيط حىت ميكن تطبيقها يف أقسام املصنع . جيب أن تكتب التعليمات وطرق العمل بصورة أوامر -
يتم تسجيل خطة العمل التصنيعية كتابة أو على أجهزة التسجيل كاحلاسوب اآليل أثناء التصنيع وذلك لتثبيت أن كل اخلطوات املكتوبة  -

 يف طرق العمل املوثقة قد استخدمت وأن كمية ونوعية املنتج مطابقة للتوقعات
 يف حالة االحنراف عن املخطط يلجأ العاملون لتوثيق احلالة والتحري عن أسباهبا .  -
جيب حفظ سجالت وقيود اإلنتاج والتوزيع بطريقة تكفل عدم تلفها وسهولة استعادهتا مما يساعد على العودة إىل سجل أي وجبة إذا  -

 دعت احلاجة  .
 مؤثر على جودته أثناء عملية التوزيع.جيب أن نقلل قدر اإلمكان تعرض املنتج ألي ظرف  -
 جيب أن يستنبط نظام دقيق لسحب أي وجبة من املنتج من منافذ التوزيع ومنافذ البيع ابلقطاعي يف حالة احلاجة إىل ذلك . -
ذ جيب أن تدرس الشكاوى اليت تصل عن منتجات مسوقة ويتم التحقيق يف العيوب اليت مت على أساسها تقدمي الشكاوي وتتخ -

 18،19 20اإلجراءات املناسبة ملنع حدوث ذلك مستقبال .(  املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية صـ ، 
 رابعاً : شروط التصنيع الدوائي اجليد : 

 4Mلدوائي اجليد  ويرمز هلا بــ أن ضبط اجلودة واملمارسة اجليدة للتصنيع الدوائي اجليد تعتمد على أربع عوامل وذلك وفقًا لشروط التصنيع ا
 وهي : 

 (Men. الكوادر الفنية املتدربة  )1
 (Methods. الطرق املعتمدة للتصنيع والتحليل )2
 (Materials. املواد االولية ومستلزمات اإلنتاج  )3
 (Machinery. املكائن اإلنتاجية والتحليلية  )4

 خامساً : تكييف املصنع الدوائي :
ع األدوية من األمور املهمة اليت جيب أن تؤخذ ابالعتبار من أجل صناعة دوائية وفقاً لشروط التصنيع الدوائي اجليد  وُتصنف إن تكييف مصان

 قاعات اإلنتاج إىل صنفني : 
 Clean zoneالقاعات النظيفة :)  -1

 جي ، الفوارات والباودراتوهي لتصنيع احلبوب ، الكبسول ، االشربة ، املراهم اجللدية ، حماليل االستخدام اخلار 
 املواصفات للقاعات النظيفة :

سبة جيب إن مير اهلواء الداخل للقاعة بعملية فلرته كما جيب أن تكون قاعات اإلنتاج املختلفة مفصولة عن بعضها أبجهزة التكييف ، و تكون ن
ت املضادات احليوية على شكل كبسول وحبوب أو كهواء عادم . عدا قاعا  30مطروحًا منها %  70اهلواء الراجع من قاعات اإلنتاج %

  100معلقات فيكون  اهلواء مطروحاً بنسبة%
 ( : Sterile zone. القاعات العقيمة  )2

 وهي لتصنيع االمبوالت والفياالت ، وقطرات ومراهم العيون
 املواصفات للقاعات العقيمة :
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أن تكون قاعات اإلنتاج املختلفة مفصولة عن بعضها أبجهزة التكييف و تكون نسبة جيب أن مير اهلواء الداخل للقاعة بعملية فلرته كما جيب  
 أي ال يوجد راجع 100ونسبة املطروح % 100اهلواء النقي %

 .  تكييف املختربات:   جيب أن يكون معزوالً متاماً عن ابقي الغرف وال جيوز أن خيتلط هواءه مع هواء ابقي القاعات 2
 جيب أن يكون تكييف املخازن معزواًل عن ابقي الغرف. تكييف املخازن : 3
 . تكييف اإلدارة : جيب أن يكون معزوالً عن تكييف ابقي قاعات املصنع4

 سادسا : تنقية اهلواء
 طرد الغازات واألخبرة واملواد الصلبة والسائلة العالقة هبا اضافة اىل التخلص من الكائنات احلية الدقيقة والذي يعتمد على : 

 لنسبة للغازات فيتم استخدام فحم فعال عايل املسامية تنقيةاب
 وميكن تقوية فعالية الفحم بغمره مبواد كيميائية مناسبة

 أما لطرد الكائنات احلية الدقيقة فيعتمد على ترشيح اهلواء
 اهليئة العامة لألدوية اليمنية :    3-2-4

 مصانع األدوية واملستلزمات الطبية وما يف حكمها
 (: 9) مادة

قة . ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع لألدوية و/أو املستلزمات الطبية وما يف حكمها إال مبوافقة اهليئة واحلصول على موافأ
 اجلهات املعنية األخرى. 

 ملصنع ما يلي: . عدم اإلخالل أبية شروط وضوابط أخرى منصوص عليها يف القوانني واللوائح النافذة و يشرتط إلنشاء اب
رسة . أن يشتمل على أقسام وخمتربات كيميائية وتعقيمية وجرثومية مستوفية للشروط الفنية والصحية الواردة يف املدونة اخلليجية ألسس املما1

 (.GCC-GMPاجليدة للصناعات الدوائية )
الصيدلة يكون مسئواًل مسئولية مباشرة عن حفظ العقاقري . أن يدير املصنع جبميع أقسامه وخمترباته صيدالين متفرغ مرخص له مزاولة مهنة 2

 اخلطرة وعن مسك سجالهتا. 
نة "منظمة . توافر إدارة اجلودة فيما يتعلق مببادئ املمارسة اجليدة للتصنيع الدوائي وأتكيد اجلودة والرقابة النوعية على النحو الوارد يف مدو 3

( واإلرشادات املكملة هلما خاصة فيما يتعلق GCC-GMPرسة اجليدة للصناعات الدوائية )الصحة ألعاملية واملدونة اخلليجية ألسس املما
 ابألبنية واملعدات والنواحي الصحية والنظافة واجلهاز العامل ابملصنع. 

 (: يصدر بتحديد وتنظيم السجالت اليت جيب على املصنع مسكها قراراً من اهليئة يراعى فيها ما يلي: 10مادة )
ون هذه السجالت منتظمة متسلسلة الصفحات وخمتومة خبتم اهليئة وأن تكون بعهدة املدير املسئول عن املصنع مبختلف أقسامه . أن تك1

 وخمترباته. 
 . أن ترحل مجيع القيود إىل هذه السجالت يومياً،وأن توضع حتت تصرف املفتشني املكلفني مبراقبتها يف أي وقت. 2
العمليات اليت تتم يف املصنع وبوجه خاص ما تعلق منها ابملواد االولية يف مراحل صرفها وحتضريها . أن تعكس هذه السجالت مجيع 3

 وتصنيعها وتوزيعها بعد اكتمال إنتاجها. 
ناعات (: على املصنع االلتزام بكافة األحكام الواردة يف مدونة "منظمة الصحة ألعاملية واملدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للص11مادة )

( واإلرشادات املكملة هلما وخاصة فيما يتعلق ابملواد األولية ومواد التغليف والتوثيق والتثبيت ومراجعة الشكاوي GCC-GMPالدوائية )
 واسرتجاع املستحضرات والتفتيش الذايت والنوعي وحتديد اإلنتاج والتحليل عن طريق التعاقد. 

 راعاة ما يلي: (: على املصنع عند مزاولة نشاطه م12مادة )
 . عدم استخدامه أو استغالله يف األغراض املرخص له هبا. 1
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 . عدم البيع ابلتجزئة أو للجمهور مباشرة. 2
 . استخدام الوسائل املالئمة يف نقل االدوية مبا يكفل محايتها من التلف والتلوث. 3
 . اختاذ اإلجراءات املقررة لتأمني صحة وسالمة العاملني فيه. 4

 الرابع :  الباب
 أوالً : واقع التصنيع الدوائي يف اليمن 

 الصناعة الدوائية يف الدول النامية صناعة انشئة وستصعب عليها املنافسة يف سوق عاملية منفتحة حيث يتم تصنيع نسبة حمدودة منها مبوجب
 تشريعات حملية اعتمدت منح براءة االخرتاع لطريقة التصنيع امتيازات من أصحاب براءات االخرتاع ، أما النسبة املتبقية فيتم إنتاجها استناداً إىل

فقد ) بدأ دون املنتج النهائي أو براءات االخرتاع املسجلة عامليًا اليت استنفذت مدة احلماية هلا ومل تعد حكرًا على صاحبها ، وابلنسبة لليمن 
م 1979نوفمرب  17ألدوية التابع لشركة اليمنية لصناعة وجتارة األدوية يف إنشاء وقيام الصناعة الدوائية احمللية بوضع أول قاعدة ملبىن مصنع ا

م مسهما يف ذلك يف توفري أدوية مصنعه  1983سبتمرب  26وأنزل أول منتج دوائي يف  1982سبتمرب  26والذي مت افتتاحه للتجارب يف 
  79المة الدوائية صـ حملياً لتلبية احتياجات الناس من األدوية الالزمة ملعاجلة األمراض ( الس

م ، وتبني عدد 2002ومل جتد الباحثة إحصائية رمسية وموثقة من اجلهة الرمسية ممثلة ابهليئة العامة لألدوية سوى إحصائية قدمية متت يف هناية 
 الشركات الدوائية ومىت بدأت اإلنتاج 

 م1983الشركة اليمنية لصناعة وجتارة األدوية   ) يدكو (   بداية اإلنتاج  .1
 م1999شفاكو للصناعات الدوائية     بداية اإلنتاج     .2
 م1997سبأ فارما                بداية اإلنتاج    .3
 م2001الشركة الدولية للصناعات الدوائية) فارما كري ( بداية اإلنتاج    .4
 م 2002الشركة الدوائية احلديثة  بداية اإلنتاج     .5

 ا : واثنتني قيد اإلنشاء ومه
 . بيو فارما 1
 . الشركة اليمنية املصرية لصناعة األدوية 2

 اثنيا نبذة عن الشركة الدوائية ) دراسة احلالة (
 2002، تريخ بدء عملها :  1999اسم الشركة  : الشركة الدوائية احلديثة ، نشأهتا :

 اثلثا : اختبار فرضيات الدراسة 
 واختبار فرضيات الدراسة مت عن طريق : 

 النزول امليداين للشركة  •
 املقابلة  •
 استمارة اإلستبانة اليت ُسلمت للمدير   •

 الفرضية األوىل :  ال ختتلف املنتجات الصيدالنية يف مزجيها التسويقي عن املزيج التسويقي للمنتجات األخرى .
 مزيج التسويق الدوائي 

 اوال :  املنتج : 
ملنتجات األخرى وذلك  ملا له من أمهية وخطورة على صحة وحياة اإلنسان ، لذا فإن شركات األدوية ميتلك املنتج الدوائي خصوصية عن بقية ا

متنحه عناية و اهتمام كبريين، ونتيجة لذلك فأن شركات األدوية حترص اشد احلرص على انتاج وتسويق منتجات دوائية تتفق مع املواصفات 
 الصحية وبشكل يتناسب مع احتياجات املستهلكني 
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فيف أو إزالة واملريض عندما يشرتي املنتج الدوائي فإنه ال يشرتي املنتج حبد ذاته بقدر ما يشرتي املنافع املوجودة فيه،ومنفعة الدواء تتمثل يف خت
 األمل أو صحة وقوة أكثر . 

 تعريف املنتج الدوائي :   -
وقاية من مرض يصيب اإلنسان واحليوان ، ويشمل التعريف أي مادة تعطى ) هي تلك املادة أو الرتكيبة من املواد املستخدمة يف العالج أو ال 

رسة لإلنسان واحليوان لغرض التشخيص الطيب أو لتعديل أو تغيري الوظائف الفسيولوجية يف البشر واحليواانت (  املدونة اخلليجية ألسس املما
 13اجليدة للصناعات الدوائية  صـ 

أبنة سلعة استهالكية موجهه أما )محود( فقد قدم التعريف التايل للمنتج الدوائي هو جمموعة الصفات  ) لقد عرف غوسلني املنتج الدوائي
ج امللموسة وغري امللموسة واملصممة يف جمال أعمال الصناعات الدوائية إلشباع حاجات ورغبات املستهلك النهائي )املريض( واملتمثلة ابلعال

 2008نة لس –والشفاء(  جملة العراق الدوائية 
 متييز املنتجات الدوائية   -

 www.iqaldawaya.net/page.ph309تعريف التمييز والتبيني:   
 )يعرف التمييز أبنة "كافة الطرائق وأدوات ووسائل التفريق املميزة أو الواضحة يف شكل السلعة وتشمل االسم التجاري والعالمة التجارية 

 345والشعار ( إمساعيل صـ 
 منتج الدوائي فإن أهم املعلومات والبياانت اليت حيتاجها املستهلك واليت تساعده على حسن الشراء واالستخدام تتمثل ابآليت : )ابلنسبة لل 
 مدة بدء وانتهاء الصالحية للمنتج الدوائي. •
 طرائق حفظ وصيانة املنتج الدوائي •
 إرشادات استعمال املنتج الدوائي. •
 ج الدوائيالفوائد اليت يقدمها املنت •
 حجم ووزن وتركيب املواد األولية اليت يصنع منها املنتج الدوائي. •
 اسم الشركة املنتجة وعنواهنا ومصدر وتريخ اإلنتاج (   •
 خطوط املنتجات  -

ة الدوائية هناك عدة خطوط واليت تزداد عمقًا و ميكن تقسيم خطوط املنتجات حسب األشكال الصيدالنية ، وعدد خطوط اإلنتاج يف الشرك
 ( خطوط  و هي : 8احلديثة  )

 الشراب اجلاف . .1
 الكبسول . .2
 األقراص . .3
 الشراب السائل . .4
 املطهرات . .5
 التحاميل . .6
 املراهم . .7
 الفورارات . .8

 اثنيا : السعر و سياسة التسعري 
 ملنتجات الدوائية ُتشرتى بغض النظر عن السعر نسبياً . ميثل السعر عنصر هام من عناصر املزيج التسويقي الدوائي على  الرغم ان ا
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وذلك  ويعترب السعر احد جماالت امليزة التنافسية بني الشركات املنتجه للدواء . وتعد عملية حتديد السعر من اكثر املشكالت التسويقية صعوبة
وتلجأ الشركات الدوائية إىل اسرتاتيجيات متعددة لتحديد السعر  بسبب كثرة املتغريات اليت تؤثر يف حتديد افضل االسعار اليت ينبغي البيع هبا

 وذلك يف ضوء حالة كل قطاع من قطاعات السوق املستهدفة او يف ضوء درجة نفوذ الشركة الدوائية يف السوق املستهدفه او احتكارها لنوع او
 جمموعة من االدوية . 

 ذلك اىل كثرة اإلبعاد اليت جيب اخذها بعني االعتبار .  وتعترب قرارات التسعري قرارات معقده ويعود السبب يف
 وتعتمد الشركة الدوائية احلديثة يف حتديد السعر على طريقتني ومها : 

 . أسعار االصناف املنافسة  2. اسعار تكلفة املواد + رحبية بسيطة            1
 اثلثا : التوزيع 

لتسويقي الدوائي ويشري إىل عملية نقل املنتجات الدوائية من أماكن اإلنتاج إىل أماكن االستهالك ميثل التوزيع العنصر الثالث من عناصر املزيج ا
 يف الوقت واملكان املناسبني. 

 و ميثل التوزيع مرحلة وسطية و جوهرية بني وظيفة اإلنتاج و وظيفة االستهالك .
ة دخول املنتج بشكله اإلستعمايل إىل املستودع أو الصيدلية أو املخازن , إىل و ميكن تعريفه بـ )جمموع النشاطات اليت تتم أو تبدأ فعليا من حلظ

  71صـ  2008حلظة قيام املستهلك ابستالمه و االنتفاع به( القطيفان ، 
 ويتم استخدام اسرتاتيجية التوزيع املباشر او التوزيع غري املباشر اي من خالل الوسطاء

 وظائف التوزيع :  -
 د الشركة الدوائية احلديثة على استئجار وسائل النقل ..النقل: تعتم1   
 ( و هي :  3. التخزين : عدد املخازن ) 2   

 . خمزن لإلنتاج التام 3. خمزن للــتعبئة والتغليف 2. خمزن للمواد خام  1         
ركة املنتشرة يف اجلمهورية ،وأهم مشاكل التوزيع اليت قنوات التوزيع : ابلنسبة لقنوات التوزيع اليت تعتمد عليها الشركة فهى شبكة فروع الش  -

 تواجهها الشركة تكاليف املواصالت املرتفعة . 
 رابعا : الرتويج 

ج يعترب الرتويج احد عناصر املزيج التسويقي ويهدف إىل تعريف املستهلكني ابملنتجات الدوائية اجلديدة وإقناع العمالء بشرائها. وللرتوي
ابملنتجات الدوائية حيث أن القوانني يف بعض الدول متنع الشركات الدوائية للرتويج ملنتجاهتا إال من خالل القنوات  خصوصية فيما يتعلق

يب واجملالت الطبية املتخصصة وجيب جتنب اخلداع والتضليل يف احلمالت الرتوجيية . )أشارت دراسة إىل انه يف الصناعة الدوائية يعترب الطب
لتقدمي املعلومات من وسائل االتصال األخرى مثل الصحف والتلفاز والربيد وغريها من وسائل االتصال ( املرجع السابق  والصيدالين أهم مصدر

 80ص 
 الرتويج  وعناصر املزيج الرتوجيي : -
 % للرتويج 2.5تعطي الشركة الدوائية احلديثة  أمهية للرتويج  وختصص نسبة  

االسم التجاري والعالمة التجارية والشعار وذلك من  خالل اجملالت املتخصصة  والتواصل املباشر مع وقد مت التعريف ابلشركة ، ومت إدراك 
 الطبيب والصيدالين .

 اختيار عناصر املزيج الرتوجيي  -
فهى اجملالت وابلنسبة للقنوات اليت تسمح هبا القوانني احمللية للشركة ابإلعالن عن منتجاهتا  يتم استخدام كل املزيج وحبسب الصنف  

 املتخصصة ، و امللصقات واملواد الدعائية للطبيب والصيدالين .
 مما سبق يتضح انه ال  ختتلف املنتجات الصيدالنية يف مزجيها التسويقي عن املزيج التسويقي للمنتجات األخرى .
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 أدوية جنيسة . الفرضية الثانية : املنتجات الصيدالنية  يف اليمن كأي منتجات أدوية يف العامل العريب 
    OTCمن خالل اإلطالع على ما تنتجه الشركة من أصناف فجميع منتجاهتا من األدوية هى أدوية جنيسة او أدوية الـ 

-GCCالفرضية الثالثة : تلتزم الصناعة الدوائية يف اليمن مبا صدر يف املدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية ) .5
GMP شادات املكملة هلما خاصة فيما يتعلق ابألبنية واملعدات والنواحي الصحية والنظافة واجلهاز العامل ابملصنع( واإلر 

( واإلرشادات املكملة GCC-GMPتلتزم الشركة الدوائية احلديثة مبا صدر ابملدونة اخلليجية ألسس املمارسة اجليدة للصناعات الدوائية  )
 هلما من حيث : 

 . النظافة 6.طريقة العمل 5.الكوادر 4. التوثيق  3البيئة   .2األبنية    .1
 .  املتابعة بعد التسويق . 7

( ،كما أن الشركة تلتزم مبا صدر من  GMPكما أتخذ الشركة بعني االعتبار تكييف املصنع وذلك وفقًا لشروط التصنيع الدوائي اجليد  )
 فيما خيص التصنيع الدوائي.   11، 10، ، 9اهليئة العامة لألدوية ابلنسبة للمواد  

ق امللكية الفكرية ) الفرضية الرابعة :  متثل االتفاقيات العاملية املنبثقة عن  املنظمة العاملية للتجارة فيما خيص التصنيع الدوائي كاتفاقية محاية حقو 
 الرتيبس ( حتدايً أمام التصنيع الدوائي احمللي .

اقية حقوق امللكية ) الرتيبس ( فجميع منتجاهتا أدوية جنيسة انتهت فرتة براءة اخرتاعها ، كما ان اتفاقية محاية تلتزم الشركة الدوائيةة احلديثة ابتف
وخمتربات وكذا امللكية ) الرتيبس ( متثل حتدايً أمام التصنيع الدوائي للشركة الدوائية احلديثة ، فعدم توفر االمكاانت املادية من راس مال ومعامل 

  املوارد البشرية واليت تتمثل  يف الكوادر واخلربات العلمية اليت إبمكاهنا إخرتاع وابتكار واكتشاف ادوية جديدة  جعل التصنيع االفتقار اىل
 الدوائي يف اليمن بشكل عام والشركة الدوائية احلديثة بشكل خاص ينحصر بصناعة وتسويق األدوية اجلنيسة أو ما يسمى أبدوية اجلنرييك 

 ع ــراجـاملـ
 أوالً : الكتب 

 .2000، دار اجلامعات أملصرية 21أمني عبد العزيز حسن، اسرتاتيجيات التسويق يف القرن  .1
 السالمة الدوائية ، إصدارات جملس الشورى ، اليمن  .2
 م  2009رءوف الشبابيك ، التسويق للجميع ،مارس  .3
 م 2000، اليمن ،  عبد اخلالق ابعلوي ، مبادئ التسويق ،دار األمني للنشر  .4
 .2000رشيد منر عودة، مبادئ ألتسويق عمان، -نعيم عبد عاشور .5
 .1995حممد السعيد عبد الفتاح، ألتسويق مكتبة العريب احلديث أإلسكندرية  .6
 .1998حممد جاسم اسرتاتيجيات ألتسويق دار أجلامعات مصر  .7
 .1984صرية القاهرة، حممد صاحل احلناوي، إدارة ألتسويق دار اجلامعات أمل .8
 .2000حيىي سعيد علي عيد، التسويق الدويل و املصدر ألناجح مصر  .9

 اثنياً : الدراسات السابقة 
رضا مصطفى عبد اجمليد عبد الرازق. النشرات الداخلية لألدوية البشرية كمصادر للمعلومات يف مصر: دراسة حتليلية وأمناط اإلفادة  .1

 )أطروحة دكتوراه( 2003عبد اهلادي، خمتار حممد مربوك، أمحد على تج._ جامعة املنوفية: ،  منها / إشراف حممد فتحي
 م 2008م 2007شادي حممد القطيفان ) التسويق الصيدالين ( دكتوراه يف اإلدارة الصحية  .2
ى زايدة احلصة السوقية من وجهة نظر الزبون يف عاصم فايز الزعانني ) امليزة التنافسية يف املنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها عل .3

 ه1431م  2010قطاع غزة ( رسالة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال 
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 -ذقية عبد احلكيم عبدهللا النسور )األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح االقتصادي ( رسالة دكتوراه ، الال .4
 م 2009سوراي ، جامعة تشرين كلية االقتصاد 

 اثلثاً : القوانني واالتفاقيات 
 املدونة اخلليجية  .1
 قوانني اهليئة العليا لألدوية ) اليمن ( .2
مستشار وزير ورقة عمل د. ابوزير مقتطفات من ورقة عمل للدكتور. صاحل بن عبد هللا ابوزير ، أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية املشارك ،  .3

 الصحة  املستشار الدوائي جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
 (. 2005ديسمرب  21-17أوراق املنتدى االقتصادي الرابع لدول جملس التعاون اخلليجي ) ديب  .4

 رابعاً : املواقع اإللكرتونية : 
 (. 2005ديسمرب  21-17لتعاون اخلليجي ) ديب أوراق املنتدى االقتصادي الرابع لدول جملس ا •
 موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية على االنرتنت . •
 ( على االنرتنت  .WTOموقع منظمة التجارة العاملية ) •
• www.minshawi.com/other/h 
 شبكة املتحدين العرب  •
 ملتقىى الصيادلة العرب  •
 ة تسويق املنتجات الصيدالنية (منتدايت التعليم نت ) مذكرة شامل •
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  واقع المنتجـات الماليـة اإلسالمية و استراتيجيـات تطويرهـا

 | اجلزائر جامعة بشار| مالية دولية|  ماجستري علوم اقتصادية|  أستاذ مساعد|  عبد هللا ايسني
 abdallahyassine62@yahoo.fr: األميل|  0552596424 :اهلاتف

 | جامعة بشار | اجلزائر ادارة أعمال ماجستري|  أستاذ مساعد|  دمحاين مصطفى
 abdallahyassine62@yahoo.fr: األميل|  0558888133: اهلاتف

 
 ملخص .

هندسة املنتجات املالية اإلسالمية، وحتليل التحدايت اليت ينبغي أن تستجيب هلا إذا رامت انضباطا هتدف هذه الدراسة إىل حبث إسرتاتيجية 
اهتا على شرعيا وقبوال مجاهراي ومنافسة فاعلة للمنتجات التقليدية. الدراسة تنطلق من إشكالية واقع هندسة املنتجات املالية اإلسالمية، وتداعي

ساهتا. وهي تتناول مقدمة تلخص مفاهيم املنتجات املالية اإلسالمية، وعرضا حتليليا واقع  و إسرتاتيجية هندسة الصناعة املالية اإلسالمية ومؤس
 خامتة فيها نتائج وتوصيات الدراسة.  مناهج و اقرتاحات لتطوير اهلندسة املالية اإلسالمية و أخريامنتجاهتا املالية اإلسالمية، و كذلك 

 التحدايت املالية ، التطورات اهلندسة املالية.املالية، اهلندسة املالية اإلسالمية،  املشتقات  الكلمات الدالة:
 مقدمة

 املؤسسات نتيجة التغري املستمر يف البيئة املالية واالستثمارية، يف ظل تطور تقنية املعلومات وثورة االتصاالت، إضافة إىل احتدام املنافسة بني
 ه األخرية حباجة إىل تطوير صناعتها املالية من خالل استحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة.املالية ابختالف أنواعها، أضحت هذ

عة كما إن األزمة املالية اليت عصفت ابإلقتصاد العاملي أكدت أكثر من أي وقت مضى حاجة املالية اإلسالمية املاسة إىل وقفة متأنية ومراج
حلة القادمة السيما ما يتعلق ابسرتاتيجية هندسة املنتجات املالية. فالتحصر على الوضع املايل العاملي، منهجية شاملة خلياراهتا االسرتاتيجية يف املر 

اعة منتجاهتا من أو االحتفاء العام مبناعة املالية اإلسالمية دون الولوج إىل حقيقة هذه األزمة وأسباهبا العميقة، وحقيقة املالية اإلسالمية ومدى من
زمة قد تكون له عواقب وخيمة على هذه الصناعة، و اإلكتفاء خبيارات جزئية تتعلق مبراجعة منتجات حمددة، أو ترتيب الوقوع يف نفس األ

وضوع توسعات أفقية قد ال يكون احلل األمثل هلذا الوضع. وعليه فإن من أولوايت أرابب الصناعة املالية واملنظرين هلا يف هذه املرحلة حبث م
 سالمية املنتجات املالية اإل

ما هو واقع املنتجـات املاليـة اإلسالمية و ما هي  وهو ما حتاول هذه الدراسية البحثية معاجلته من خالل طرح اإلشكالية التالية: 
 ؟اسرتاتيجيـات تطويرهـا

غي للمالية اإلسالمية أن جتيبها من خالل تقدمي رؤى منهجية شاملة هلندسة هذه املنتجات والتنظري آلفاقها املستقبلية، وإاثرة األسئلة اليت ينب
 وسيتم تناول هذه اإلشكالية من خالل احملاور اآلتية:  

 احملور األول: تعريف اهلندسة املالية التقليدية و اإلسالمية.
 احملور الثاين : واقع املنتجات اهلندسة املالية و تطويرها

 احملور الثالث: إسرتاجتية هندسة املنتجات املالية اإلسالمية
 احملور الرابع: إشكال املنتجات املالية اإلسالمية و التحدايت اليت تواجهها

 احملوراخلامس:مناهج و اقرتاحات لتطوير اهلندسة املالية اإلسالمية.
 احملوراألول:مفهوم اهلندسة املالية التقليدية و اإلسالمية

 تعريف اهلندسة املالية التقليدية و اإلسالمية: -1-1
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و  1ة على أهنا: " التصميم و التطوير و التنفيذ ألدوات و آليات مالية مبتكرة،  و الصياغة حللول إبداعية ملشاكل التمويل".تعرف اهلندسة املالي
ئد، بذلك فاهلندسة املالية تتضمن ثالث أنواع من األنشطة هي التصميم التطوير االبتكار، واالبتكار ليس املقصود به جمرد االختالف عن السا

 يكون متميزا لدرجة حتقيقه ملستوى أفضل من الكفاءة و املثالية.     بل البد وان
تكرة، إضافة أما اهلندسة املالية اإلسالمية فتعرف على أهنا" جمموعة األنشطة اليت تتضمن التصميم التطوير و التنفيذ لكل من األدوات املالية املب

 2توجيهات الشرع اإلسالمي".  إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل و كل ذلك يف إطار
ستحالة ميكن القول أن جممل التعاريف اليت خصت اهلندسة املالية اإلسالمية اقرتنت بتعاريف اهلندسة املالية التقليدية، األمر الذي أدى إىل ا

نشأة، التأسيس أو من حيث تقدمي تعريف حمدد للهندسة املالية اإلسالمية خاصة بعدما اتضح ارتباط كل منهما ابآلخر سواء من حيث ال
 3اخلصائص  و املبادئ. 

 كمقارنة بني التعريفني، َند أن االرتباط قائم أساسا يف مبدأ الكفاءة االقتصادية من خالل إجياد  و تطوير منتجات و أدوات مالية حتقق
 ن سياسة معينة.مقاصد املتعاملني، أبقل قدر ممكن من مستوى األخطار  و حجم التكاليف اليت ميكن أن تنتج م

 احملور الثاين : واقع املنتجات اهلندسة املالية و تطويرها
 ملاذا تطوير املنتجات  -1

واملراقبني هلذه أود أن أحتدث هنا يف إشارة سريعة إىل أمهية تطوير املنتجات يف الصناعة املالية اإلسالمية واملفارقة اليت يلحظها كثري من الباحثني 
من إمجاع الكل على أمهية التطوير املستمر للمنتجات املالية إال أن هذا االهتمام مل يرتجم حىت اآلن إىل منهج علمي  الصناعة أنه وعلى الرغم

ت وعملي يتناسب وأمهيتها فما زالت إدارات تطوير املنتجات حباجة اىل مزيد من التخصصية واملهنية مقارنة مع غريها من اإلدارات يف مؤسسا
ليت َندها تويل اهتماما أكرب يف هذا اجلانب وتنفق مبالغ طائلة لتطوير وابتكار منتجاهتا املالية اليت تليب احتياجاهتا وتغطي الصناعة التقليدية ا

 طلب األسواق. 
 وميكن تلخيص حاجة مؤسسات الصناعة املالية لتطوير منتجاهتا يف النقاط التالية:

 تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية.  ✓
النتجات احلالية للمحافظة على النمو وكما هو معلوم أن لكل منتج دورة حياة ويف مرحلة تشبع السوق يتوقف  جتنب تقادم ✓

 الطلب على املنتج ويستقر عند أدىن مستوايته.
 تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته. ✓
 دعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوق. ✓
 يزيد من خربة املؤسسة ويبقيها يف حيوية مستمرة. التطوير املستمر للمنتجات ✓

 واقع املنتجات املالية اإلسالمية 1-1
اة ختتلف الصناعة املالية اإلسالمية عن التقليدية يف جوهرها فكالمها تعمل وفق مبادئ وأسس وآليات خمتلفة متاما لذلك تبقى مشكلة احملاك

“Simulation”يجة املطلوبة من منتج الصناعة املالية اإلسالمية، وهي عادة النتيجة نفسها اليت حيققها وأقصد هبا أن يتم سلفًا حتديد النت
 املنتج التقليدي .

 إن حماكاة املصرفية اإلسالمية لنظريهتا التقليدية يف هندسة التمويل املايل تبقى من أهم املشكالت اليت تواجه املصارف اإلسالمية هذه        
رها الذي انطلقت من أجله يف أواخر القرن املاضي ولعل هذا األمر كان السبب األكرب يف أن واجهت الصناعة املالية األايم وحترفها عن مسا

 اإلسالمية يف اآلونة األخرية انتقادات واسعة 
مي، فاحلكمة ضالة املؤمن أىن ولكن هذا ال يعين ابلضرورة أن مجيع املنتجات اليت تقدمها الصناعة املالية التقليدية غري مناسبة للتمويل اإلسال

نظومة وجدها أخذ هبا. ولكن جيب التمييز بني اقتباس ما يتالءم مع فلسفة التمويل اإلسالمي ومبادئه، وبني حماكاة األساس الذي تقوم عليه امل
يف البحث والتطوير، بل جمرد متابعة التقليدية ومع ذلك يرتك هذا أثره اخلطري ففي حني ال تتطلب إنتاج هذه األدوات الكثري من اجلهد والوقت 
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صناعة املنتجات اليت تطرحها الصناعة التقليدية وتقلدها من خالل توسيط السلع، فإهنا تلقي بظالهلا الفاسدة وترتك آاثرا سلبية كثرية على ال
 4املالية اإلسالمية منها :

شك وريبة وقد يؤدي ذلك إىل أن تبدأ املصرفية اإلسالمية ضعف قناعة العمالء ابملنتجات اإلسالمية، وجعل التمويل اإلسالمي حمل  -
 بفقد عمالئها خاصة الذين ال يشكل الوازع الديين لديهم الدافع األكرب للتعامل مع هذه املصارف.

ل، لتكون حتول الضوابط الشرعية إىل تكلفة إضافية. ومن الطبيعي يف هذه احلالة أن حتمِ ل املؤسسات املالية هذه التكلفة على العمي -
 املنتجات اإلسالمية املقلدة يف النهاية أكثر كلفة من املنتجات التقليدية، مع أهنا حتقق يف النهاية النتيجة نفسها .

حيث إن املنتجات التقليدية تناسب الصناعة التقليدية وحتاول معاجلة مشكالهتا ، فإن حماكاة هذه املنتجات تستلزم التعرض لنفس  -
وره يتطلب حماكاة املزيد من املنتجات التقليدية حبيث تصبح الصناعة املالية اإلسالمية يف النهاية تعاين من نفس املشكالت ، وهذا بد

ت ابلصناعة املالية التقليدية.
ً
 األزمات اليت أمل

 
 بناءإسرتاتيجية علمية وعملية للتطوير -1-2 -

اولة الستكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية ميكن حناول  وضع معامل تعد مبثابة مقدمة لبناء هذه اإلسرتاتيجية يف حم
 تلخيصها فيما يلي : 

 تفعيل دور الرقابة الشرعية يف عملية تطوير املنتجات واملتابعة املستمرة لعمليات التنفيذ.  ✓
ا منِ شأنه أن يقدم رؤية العمل على جتميع اجلهود وتضافرها لوضع معايري شرعية موحدة للصناعة املالية اإلسالمية وهذ ✓

 واضحة للضوابط الشرعية للمنتجات املالية اإلسالمية ويعزز ثقة اجلمهور واملسامهني هبا.
تشجيع البحث العلمي وختصيص عوائد مالية من أرابح املنتجات املالية ألغراض الدراسات والبحوث العلمية اليت هتدف  ✓

 لتطوير املنتجات. 
إسالمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية منتجاهتا من خالهلا، وأتمني  العمل على إنشاء سوق مالية ✓

السيولة الالزمة هلا حيث أن هذه املؤسسات تواجه حتدايت كبرية وعوائق عديدة يف تسويق منتجاهتا وإجياد التمويل املناسب هلا من 
 خالل األسواق التقليدية

حتية يف الصناعة املالية اإلسالمية مثل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية واجمللس العام أتسيس وتفعيل دورمؤسسات البنية الت ✓
 للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها يف جمال التطوير واالبتكار.

 الوصول يف تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستوايهتا لتحقيق ميزة تنافسية على مثيالهتا التقليدية. ✓
ملني يف تشغيل هذه املنتجات حيث تلعب خربة هؤالء املوظفني دورًا مهمًا يف تقليل املخاطر ويؤدي تدريب وأتهيل العا ✓

 فهمهم الدقيق لطبيعة املنتج إىل االحرتاز من الوقوع يف املخالفات الشرعية وفهم أكرب ملتطلبات التطوير.
 احملور الثالث: إسرتاتيجية هندسة املنتجات املالية اإلسالمية 

يد إسرتاتيجية هندسة املنتجات املالية اإلسالمية يقتضي تقدمي رؤى واضحة ملعامل خطة وأهداف هندسة املنتجات املالية اإلسالمية، إن حتد
يها، ويقتضي أيضا حتديد أولوايت اإلنطالق يف هندسة هذه املنتجات، كما يقتضي حتديد معامل القوانني املؤطرة هلا، وحتديد آفاق أتهيل مهندس

 د آفاق هندستها والعالقات التعاقدية الناظمة هلا.  وحتدي
 أوال: معامل خطة وأهداف هندسة املنتجات املالية اإلسالمية

، أم فيما يتعلق خبطة هندسة املنتجات املالية حتديد أولوايت اإلنطالق يف تصميم املنتج، وهل تكون األولوية يف االنطالق من الرتاث الفقهي
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 . 124، أم املزاوجة بني األول والثايناملنتج املايل الوضعي
يفرتض مشول الرتاث الفقهي املستند إىل النصوص الشرعية والقواعد الكلية كل ما حتتاجه املالية اإلسالمية من منتجات، وأن املنتج  اخليار األول

ينهج ابملعامالت املالية ومنتجاهتا النهج الواقعي  املايل ينبغي أن تؤطره العقيدة الصحيحة، وفلسفة التشريع، وأن ما يف الرتاث الفقهي كفيل أبن
القومي. وهو يستند من الناحية األصولية إىل أمهية الشاهد يف صياغة املنتج، ويستند إىل املذهب األصويل الذي يرى عدم إحداث مذهب 

ام أمحد ابن حنبل رضي هللا عنه " إايك أن اجتهادي اثلث خمالف ملا ذهب إليه السلف، أو مل َيت به السلف، ويستند إىل ِمثل مقولة اإلم
فقهي تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام". وهذا اخليار يفرتض أن تكون اخلطوة العملية األوىل للتنفيذ متوجهة إىل العكوف على حبث الرتاث ال

سالمية أو ميكن أن خُيرَّج عليها، ووضع خطط لتطبيقها والتنقيب على كل ما ميكن اعتباره منتجا أو أداة مالية ميكن االستفادة منها يف املالية اإل
نتج أو تطويرها يف هذه املؤسسات، وهذا يشمل العقود املسماة والعقود اليت ميكن أن خترج عليها، وهذا التوجه يدعو إىل جتنب التعقيد يف امل

 املايل. 
مردودها على اقتصاد البلد، وما يؤطرها إمنا هو عامل الزمن، والنيب صلى  يفرتض بشرية املنتجات املالية، وأن ما حيكمها إمنا هو واخليار الثاين

نعة جديدة هللا عليه وسلم يف نظر هؤالء قِبل منتجات تعامل هبا  أهل اجلاهلية، وعدل منها ما تطلب تعديله. ومبا أن املنتجات املالية الغربية ص
هذه املؤسسات أثبت كثري منها فاعليته على أرض الواقع، فإن املطلوب اعتمادها ارتبطت مبؤسسات وضعية مل يعهدها املسلمون من قبل، وأن 

. قدر اإلمكان بعد تصفيتها من كل ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وأن إغفال هذا اجلهد الذي استغرق  قروان ال خيدم اإلسالم واملسلمني
قدمني من العلماء املسلمني للمنتجات العلمية اليواننية واإلغريقية والفارسية من خالل واخلطوة العملية املفرتضة هلذا اخليار اعتماد مقاربة املت

جلهشياري ترمجتها، وتصفيتها من كل ما يعارض العقيدة، مث تقريب تداوهلا  على املستوى العملي، وهذا اخليار يستند إىل ما قام به ابن املقفع وا
تابه "التقريب حلد املنطق ابأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية" والغزايل يف كتابه "القسطاس املستقيم"، يف اجلانب السياسي، وما فعله ابن حزم يف ك

ارة يف وكذا اعتماد مقاربة املعاصرين من التقريب التداويل للحضارة الغربية، ويستند إىل جتارب معاصرة مثل جتربة الياابن يف تدارك ركب احلض
 125وقت قياسي.
يفرتض املزاوجة من البداية بني اخليارين حبيث تتم االستفادة من الرصيدين معا يف هندسة املنتج، وهذا التوجه يرى أن حمك  :اخليار الثالث

الرتاث  القبول والتطبيق هي النصوص الشرعية والقواعد الكلية. واخلطوة العملية املقرتحة هلذا اخليار إجياد فريقني للعمل: فريق يعكف على حبث
التنقيب على كل ما ميكن اعتباره منتجا أو أداة مالية ميكن االستفادة منها يف التمويل اإلسالمي. وفريق آخر يعكف على  حبث الفقهي و 

عند التعارض  وترمجة وتقريب املنتجات املالية الغربية. ويفرتض يف هذا اخليار جتاوز إشكالية اجلهة اليت تتكفل ابملزاوجة بني اخليارين، واألولوية
  اخليارات إذا كانت يف إطار ما جيوز فيه االجتهاد، واجلهة اليت تقوم ابلتقريب التداويل للمنتج املايل الوضعي.بني

 واجلذير ابلذكر أن اخليارات الثالثة حُيتاج للفصل فيها إىل ورشات عمل وحبوث وندوات واستكتاب خمتصني من مجيع أحناء العامل اإلسالمي
وحيتاج يف نظري إىل أن يُبدأ يف األمر ابملسامهات الفردية من أهل الكفاءة، مث تنتقل إىل جهود املؤسسات املالية وجبميع اللغات املتاحة. 

                                 
ملنتجات اإلسالمية من مضاربة وإجارة وسلم والعودة ابلعملة إىل  الدينار والدرهم، والتقيت مبتخصصني يرى بعض املختصني اإلكتفاء اب  124

مسلمني يدعون إىل مسايرة الصريفة الوضعية ومنتجاهتا إال ما خالف منها صراحة الشرع احلنيف، والتقيت مبتخصصني يذهبون إىل أمهية 
 تلف حول تفاصيل هذه املزاوجة.املزاوجة بني التجربتني، والصنف الثالث اخ

مما خيدم املناصرين هلذا التوجه أن من أسباب تقدم الياابن املذهل يف التكنولوجيا مع حفاظهم على لغتهم احمللية، أن لديهم مراكز  125
ية إىل  اللغة الياابنية يف مدة تقوم برتمجة أهم اإلصدارات الغربية وابتكاراهتم اجلديدة من لغتها األصل ـبعضها حكومية وبعضها خاصة ـ خمتصة 

ال تزيد عن أسبوعني من صدورها، مث هضمها واالستفادة منها، والتخطيط لتنزيلها، وقد أحصت بعض الدراسات أن الياابن ترمجت من سنة 
 كتاب كل يوم، هذا انهيك عن البحوث العلمية.  12ألف كتاب، أي مبعدل  22م أكثر من 1988إىل  1984

 



 

 ISSN 2058-5012  |  alserhan@qu.edu.qa |لندن| الهيئة العالمية للتسويق االسالمي |مجلة ريادة االعمال االسالمية 101

 

 اإلسالمية حىت ُيضمن التنويع وعمق البحث وحترير العملية االجتهادية من أي قيد، والوصول إىل أكرب عدد ممكن من اآلراء واالجتهادات.
 نني املؤطرة للمنتجات املالية اإلسالمية اثنيا: حتديد معامل القوا

ه القوانني من األمور اليت  تسهم يف حتديد آفاق هندسة املنتج املايل فهم واستيعاب القوانني املرعية عند صياغة املنتج، وفهم أبعاد وتداخالت هذ
 على املستوى احمللي والدويل.

كزي  وهو ما يعين أنه يغلب عليها الطابع الوضعي التقليدي، وهي كذلك ختضع واألطر القانونية للمنتجات املالية تصدر عن البنك املر 
ه العتبارات قانونية حملية مثل قانون األراضي وقانون الشركات، والقانون التجاري، وكذا التفاقات ومعاهدات جهوية ودولية مثل ما توصي ب

ؤسسات املالية اإلسالمية ابلتحايل على الشريعة اإلسالمية، أو بيع منتجاهتا بسعر مجعية البنوك األسوية، واتفاقية ابزل مثال. وكثريا ما تتهم امل
صاحل أعلى من املنتجات الوضعية، ويغفل الكثري أن القوانني يف كثري من األحيان وبعامل املوروث اإلستعماري وأتثري العوملة ليست دائما يف 

ملراحبة مثال يف بعض الدول تكلف املصرف إذا متلك السلعة متلكا كليا قبل بيعها دفع ضريبة املؤسسات املالية اإلسالمية ومنتجاهتا املسماة. فا
ه احلالة إما نقل امللكية، مث إذا ابعها إيل العميل يضم إىل سعر السلعة ضريبة نقل امللكية مرة اثنية، وهذا خالفا للقروض الربوية. واملصرف يف هذ

مايل ملستثمرين، وهو ما قد يؤدي إىل  إهتامه أبنه يستغل عاطفة العمالء، أو عزوف العمالء عن التعامل  أن يرفع من نسبة الفائدة كونه وسيط
معه السيما عند غياب الوعي الديين، وإما أن يبحث عن ما يسميه البعض حيلة شرعية أو حاجة ملحة للخروج من العسر القانوين مثل حيلة 

ل، أو التفريق بني ملكية العني وملكية املنفعة، أو إعمال الوعد امللزم أو ضمان الطرف الثالث. واملشكلة العينة املطبقة يف منتج البيع بثمن آج
وع حتت طائلة نفسها تقال عن املشاركة واملشاركة املتناقصة، فااللتزام ابملفهوم الشرعي لشركة العقد من خالل املشاركة يف الغنم والغرم، يعين الوق

مثال، ينص على أن "كل شريك يف الشركة يتحمل ابإلشرتاك  11م  مثال يف املادة س1961ون الشركات املاليزي لعام قانون الشركات، وقان
تقدير مع الشركاء مجيع التزامات وديون الشركة ما دام شريكا"، وهذا يعين حتمل نسبة كبرية من املخاطر. ويف هذه احلالة َييت قانون البنوك ل

فيجد أن املؤسسة املالية مجعت طبقا للقانون بني املخاطر اإلئتمانية وخماطر السوق ـ وهي حالة  Risk Weightsطرهااألوزان الرتجيحية ملخا
% إذا كان مداينة، وهو ما يعين أن كل متويل إسالمي تقابله مخس 50%، بدل 250شركة العقد ـ  فريفع األوزان الرتجيجيةملخاطرها إىل 

قة تقابله مخسة أضعافه من املنتج الوضعي الربوية. وهو ما جعل اخلرباء يقرون أبن املصارف اإلسالمية وحبكم متويالت ربوية، وكل ربح من صف
ال تشجع على متلك السلعة أو املشاركة يف رأس املال. تقول الدكتورة نتايل   2القوانني البنكية احمللية واالتفاقيات الدولية السيما اتفاقية ابزل 

املنتجات يف بنك لندن والشرق األوسط:" إن أي  موقع متلُّك أو مشاركة يف رأس مال  يـُْقِدم عليه املصرف تتم معاقبته تشون رئيسة تطوير 
من خالل فرض أو تعيني أعلى األوزان الرتجيجيةملخاطرها فيما يتعلق بكفاية رأس ماهلا، وهو ما سيكون له أثر واضح  2مبوجب اتفاقية ابزل 

ية عندما متول مؤسسة أو عميل تشرتك معه يف رأس املال التمويلي وهذا يصدق على أداة املشاركة واملراحبة، أين يتخذ على املصارف اإلسالم
 .5املصرف موقع  املالك أو املشارك يف رأس املال بناء على أسس الشريعة اإلسالمية"

 ا:احملور الثالث: إشكال املنتجات املالية اإلسالمية و التحدايت اليت تواجهه
 إشكال منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية: -1

نشأت يف  إن مشكلة املنتجات املالية اإلسالمية هو أن نشأهتا بدأت داخل بيئة البنوك التقليدية، و ابلتايل بدأت كنبتة غريبة على اجملتمع الذي
تغيري فيها على القص و اللصق و االلتفاف لتكون هذه وسطه، و ابلتايل فقد جاءت هذه املنتجات استنساخا للمنتجات التقليدية و اقتصر ال

 املنتجات إسالمية.
 6إذن اإلشكال الذي يواجه منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية املعاصرة يقع من أربعة أمور:

ذه البيئة ال خيفى أهنا نشأت و : انطلقت أفكار املنتجات  املالية اإلسالمية من البيئة البنكية التقليدية، و هاملنطلق و البيئة احلاضنة -1-1
 تكونت قواعدها األساسية و أنظمتها العملية، بعيدا عن املنهج اإلسالمي و هذا ما أدى إىل اإلشكال الثاين و هو اهلدف و الغاية.

ك إىل إشكال يف هدف و ملا كانت البيئة احلاضنة للمنتجات املالية اإلسالمية يف الغالب هي البيئة البنكية أدى ذل اهلدف و الغاية: -1-2
ن كان غاية املنتج اإلسالمي، فجاء مفرغا أحياان من معناه و مقصده، ليحقق غاايت البنك و مقاصده يف التمويل اجملرد من لوازمه الشرعية، و إ
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 قد أخذ الصورة الشرعية يف ظاهره، و هذا ما أدى بدوره إىل اإلشكال الثالث املتمثل يف وسائل االبتكار.
: انعكست الصورة السابقة الذكر للمنتجات املالية اإلسالمية على وسائل ابتكارها و تطويرها، فاقتصرت تلك الوسائل ائل االبتكاروس -1-3

من هنا، مل  على ما ميكن إن نعرب عنه ابلرتقيع أو اللصق ملنتجات مالية تقليدية، فال تكاد ترى منتجا ماليا تقليداي إال و معه نسخته اإلسالمية و
 تكن هناك مبادرات لإلبداع.

تسد لذا فاملالحظ جيد قلة الدراسات و األحباث التطويرية االقتصادية و الفقهية اليت من خالهلا ميكن اكتشاف منتجات مالية إسالمية أصيلة 
التقليدية، بل البد أن تصل  حاجات املتعاملني املتنوعة، و ال بد من القول أن السعي إىل البديل اإلسالمي ال يعين مطلقا تقليد املنتجات

 املنتجات املالية اإلسالمية مرحلة اإلبداع و االبتكار واالستقاللية و إال ستظل غري قادرة على املنافسة. 
 حتدايت اهلندسة املالية اإلسالمية و منتجاهتا: -2-

غوطا تنافسية حادة و غري متكافئة، خاصة على املؤسسات فرضت التغريات اجلذرية و السريعة اليت شهدها العامل االقتصادي يف الفرتة األخرية ض
املالية اإلسالمية، اليت أصبحت تبحث عن وسيلة تضمن هبا البقاء و االستمرار إىل جانب مؤسسات مالية تفوقها خربة و حجما، وقد انتهت 

ليدية من جهة     و على تلبية احتياجات البيئة اليت إىل أنه ال ميكن ذلك دون تقدمي منتجات مالية إسالمية قادرة على منافسة املنتجات التق
 تعمل فيها سواء كانت إسالمية أو غري إسالمية من جهة أخرى.

حدايت و لذا فبالرغم من التطور الذي عرفته اهلندسة املالية اإلسالمية، إال أهنا الزالت دون املستوى املطلوب، و يرجع ذلك إىل جمموعة من الت
 ها، و منها ما يلي: العقبات اليت تعيق

: يتطلب العمل املايل اإلسالمي أتهيال خاصا و كفاءات إدارية مدربة تكون على االفتقار إىل الكفاءات و اإلطارات املؤهلة -2-1
وة العاملة إملام بطبيعة عمل املؤسسات املالية اإلسالمية على اعتبار أهنا ختتلف عن املؤسسات املالية التقليدية.و مما ال شك فيه إن الق

 الضعيفة ستفرض هتديدا من حيث املخاطر التشغيلية و تعيق يف نفس الوقت إمكانية منو البنك.
: تفتقر بعض املؤسسات املالية اإلسالمية إىل االهتمام مبفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية ، حيث االفتقار إىل البحث و التطوير -2-2

مؤسسة مالية إسالمية يف منطقة اخلليج العريب غياب شبه  12ر، فقد أثبتت التقارير السنوية ألكرب تعاين من غياب ثقافة اإلبداع و التطوي
بنوك أوروبية ما يزيد عن مليار  9تم ملخصصات مالية، خاصة ابلبحث و التطوير للمنتجات املالية اإلسالمية، يف الوقت الذي أنفقت فيه 

 دوالر على عمليات التطوير و البحث.
: تقوم املؤسسات املالية من خالل عملية خلق منتج مايل بتحمل ياب حقوق امللكية لصاحب فكرة منتج مايل مطور أو جديدغ -2-3

األخرى تكاليف التطوير الباهظة و خماطر تطبيق املنتج للتحقق من جدواه، و بعد َناح هذا املنتج املطور أو املبتكر َند أن املؤسسات املالية 
 و االستفادة منه، دون حتمل أي خماطر أو تكاليف، و هذا ما يثبط عزائم املؤسسات املالية عن حماولة التطوير و االبتكار. تسارع إىل تطبيقه

: تواجه أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية حتدي هام وهو ضعف ضعف التنسيق بني اهليئات الشرعية و توحيد املرجعية الشرعية -2-4
ت الشرعية و تضارب الفتاوى الفقهية بني الدول اإلسالمية ، فمثال َند أن بعض البنوك جتري أعمال التوريق و البعض التنسيق فيما بني اهليئا

 7فتاوى.اآلخر ال جييز التعامل به، لذا على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تعمل على إجياد قاعدة علمية مشرتكة لالجتهاد اجلماعي و توحيد ال
: تركز اهلدف األساسي من اهلندسة املالية اإلسالمية يف إشباع احتياجات ديد اهلدف من اهلندسة املالية اإلسالميةاخلطأ يف حت -2-5

ل املسلمني أمهل بطريقة أو أبخرى اهلدف اجلوهري للمنتج املايل و املتمثل يف خلق القيمة املضافة، لذا جيب العمل على تصحيح ذلك من خال
 ة و االقتصادية و إشباع احتياجات املسلمني و غري املسلمني.اجلمع بني الوجهة الديني

: و هذان التحداين يف التمويل اإلسالمي يربزان ضمن مجلة من القضااي الواقعية املندجمة مبجموعة من املعتقدات املسيئة لفهم املصداقية -2-6
و موطنا لغسيل األموال، إضافة إىل املشاكل املتعلقة بضعف اإلسالم، فهناك من يرى يف صناعة التمويل اإلسالمي قناة لتمويل اإلرهاب 

 املهارات اإلدارية و اليت تؤثر على مصداقيتها.
: ميثالن هذان العامالن حتداين مهمان للمؤسسات املالية اإلسالمية من حيث اخلربة الكبرية و الشبكات املنافسة و كفاءة التكلفة -2-7
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ق العاملي للمؤسسات املالية التقليدية، و هي مميزات تنافسية مهمة تتفوق هبا التقليدية على اإلسالمية، األوسع و احلجم االقتصادي يف السو 
 إضافة إىل هذا تعاين املؤسسات التقليدية اليت لديها نوافذ إسالمية و املؤسسات املالية اإلسالمية على حد السواء من مشكلة أخرى و هي

 عامالت املالية اإلسالمية.تكلفة عمليات التشغيل العالية للم
 

 مناهج و اقرتاحات لتطوير اهلندسة املالية اإلسالمية::احملور اخلامس
 ميكن أن يكون للهندسة املالية اإلسالمية عدة مداخل، و هي تتعدد تبعًا للطرق املمكن استخدامها من طرف املؤسسات املالية اإلسالمية يف

 8عم ال خترج عن املنهجني التاليتني:إقامة هذه اهلندسة، لكنها يف الغالب األ
يعين أن يتم سلفاً حتديد النتيجة املطلوبة من منتج اهلندسة املالية اإلسالمية، وهي عادة النتيجة نفسها اليت  و الذياملنهج األول: احملاكاة:  -1

 حيققها املنتج التقليدي.
من اجلدل، فإن املنهجية اليت تتبعها، قائمة على احملاكاة والتقليد للمنتجات و بغض النظر عن احلكم الشرعي هلذه املنتجات حيث تثري الكثري 

 املالية التقليدية. 
رد متابعة و إذا كان من أبرز مزاايها السهولة والسرعة يف تطوير املنتجات، إذ أهنا ال تتطلب الكثري من اجلهد والوقت يف البحث والتطوير، بل جم

 قليدها من خالل توسيط السلع، فإن سلبياهتا كثرية منها:املنتجات الرائجة يف السوق وت
أن تصبح الضوابط الشرعية جمرد قيود شكلية ال حقيقة حتتها وال قيمة اقتصادية من ورائها     و هذا ما يضعف قناعة العمالء  -

ائقًا أمام املؤسسات املالية، إذ هي ال ابملنتجات اإلسالمية، وجيعل التمويل اإلسالمي حمل شك وريبة، بل و تصبح تلك الضوابط عبئاً وع
 حتقق أي قيمة مضافة، بل جمرد تكلفة إضافية، و من الطبيعي يف هذه احلالة أن حتمِ ل املؤسسات املالية هذه التكلفة على العميل، لتكون

 ية النتيجة نفسها.املنتجات اإلسالمية املقلدة يف النهاية أكثر كلفة من املنتجات التقليدية، مع أهنا حتقق يف النها
لتعرض املنتجات املالية التقليدية تناسب اهلندسة املالية التقليدية وحتاول معاجلة مشكالهتا ،و ابلتايل فإن حماكاة هذه املنتجات يستلزم ا -

 النهاية تعاين من نفس لنفس املشكالت، وهذا بدوره يستلزم حماكاة املزيد من املنتجات التقليدية، حبيث تصبح اهلندسة املالية اإلسالمية يف
 األزمات اليت تعاين منها اهلندسة املالية التقليدية.

أي منتج للهندسة املالية التقليدية هو جزء من منظومة متكاملة من األدوات واملنتجات القائمة على فلسفة ورؤية حمددة، فمحاولة  -
حملاكاة سائر أدوات املنظومة وعناصرها، وهو ما جيعلها مهددة أبن تفقد تقليد جوهر هذه املنظومة وأساسها، جير اهلندسة املالية اإلسالمية 

شخصيتها وتصبح تبعة ابجلملة للهندسة املالية التقليدية، وبذلك فإن كل األمراض واملشكالت اليت تعاين منها هذه األخرية ستنتقل 
المي هو احلل للمشكالت االقتصادية اليت يعاين منها العامل اليوم، بدورها إىل اهلندسة املالية اإلسالمية. فبداًل من أن يكون التمويل اإلس

 يصبح لألسف جمرد صدى وانعكاس هلذه املشكالت.
املدخل الثاين لتطوير املنتجات املالية اإلسالمية هو البحث عن االحتياجات الفعلية للعمالء والعمل املنهج الثاين: األصالة و االبتكار:  -2

املناسبة هلا، شرط أن تكون متوافقة و مبادئ الشرع اإلسالمي. وهذا املنهج يتطلب دراسة مستمرة الحتياجات العمالء،  على تصميم املنتجات
حة والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة هلا، و ذلك لضمان الكفاءة االقتصادية للمنتجات املالية، كما يتطلب وضع أسس واض

 ة مستقلة عن اهلندسة املالية التقليدية. هلندسة مالية إسالمي
داية التطبيق، ال ريب أن هذا املنهج أكثر كلفة من التقليد واحملاكاة، لكنه يف املقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجية )التكلفة غالباً تكون مرتفعة يف ب

املؤسسات املالية اإلسالمية، كما يسمح هلا مث بعد ذلك تنخفض(، هذا من جهة. و من جهة اثنية فإن هذا املنهج حيافظ على أصالة 
كما يساعد ذلك على استكمال املنظومة املعرفية ابالستفادة من منتجات اهلندسة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية،  

 للصناعة املالية اإلسالمية.
اإلسالمية ينبغي االجتهاد يف تقوية وسالمة البنية التحتية هلا، من خالل العمل  ولضمان َناح هذين املنهجني يف تطوير منتجات الصناعة املالية
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 على تنفيذ عدد من املشاريع و القيام مبجموعة من اإلجراءات اليت تعود ابلنفع والفائدة على املنتجات املالية اإلسالمية بشكل عام، 
 اخلامتة:

دسة املالية اإلسالمية، و ضرورة تطوير  هذه املنتجات ملا هلا من دور فعال يف تعزيز متانة لقد تناولت هذه الدراسة ابلتحليل أهم منتجات اهلن
لتحدايت النظام املايل اإلسالمي، كما تناولت إشكالية هذه املنتجات املتمثلة يف عدم قيامها ابلدور املنوط هبا على أكمل وجه، ابإلضافة إىل ا

 لدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:اليت تواجهها، و مناهج تطويرها، خلصت ا
 اهلندسة املالية اإلسالمية مل تقم إىل حد اليوم خبلق منتجات مالية أصيلة قادرة على خلق القيمة و املنافسة. ✓
اكتفت اهلندسة املالية اإلسالمية إبدخال تعديالت على املنتجات املالية التقليدية لتصبح أكثر إيفاء ابملقاصد و الضوابط  ✓
 رعية.الش
 حتتاج املنتجات املالية اإلسالمية إىل التطوير و اإلبداع و االبتكار. ✓
تنمية اهلندسة املالية اإلسالمية و منتجاهتا ال يتم إال بتكامل املنظومة التالية: البنوك، املؤسسات املالية و السوق املايل و  ✓

 البنك املركزي و املتعاملني االقتصاديني و الباحثني.
مل اسرتاتيجية هندسة املنتجات املالية تناولت: معامل خطة وأهداف هندسة املنتجات املالية اإلسالمية، حتديد من أبرز معا ✓

 أولوايت اإلنطالق يف هندستها، حتديد معامل القوانني املؤطرة هلا، وآفاق أتهيل مهندسيها،والعالقات التعاقدية الناظمة هلا. 
 ا َييت:أما التوصيات، فإن هذه الدراسة توصي مب

عقد حبوث ودراسات وورشات عمل تتم فيها مراجعة مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية وحتديد تطوراهتا وأهم  ✓
 معامل هذه التطورات.

 حتديد املوقف االسرتاتيجي من القوانني احمللية والعاملية، وكذا من للمؤسسات املالية الوضعية. ✓
 لية اإلسالمية، وعقد لقاءات علمية ملراجعتها.االهتمام ابلدراسات الغربية الناقدة للما ✓
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