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 الخداع التسويقي:رؤية شرعية

 طالبة تويم مسيةال

 -اجلزائر-جامعة طاهري محمد بشار

 toumisoumia@gmail.comالامييل:

 

 امللخص:

وذة اجامتعيا أ خالقيا ودينيا ابعتبارها من املامرسات اخلاطئة اليت يرتتب علهيا أ اثر سلبية للمس هتكل يعترب اخلداع التسويقي ظاهرة منب

 واجملمتع من خالل التضليل واخلداع املطبق يف تسويق املنتجات و/أ و اخلدمات.

ن الإساليم ملثل هذه املامرسات هتدف هذه الورقة لتوضيح بعض املفاهمي حول اخلداع والغش يف عنارص املزجي التسويقي ونظرة ادلي

الالمرشوعة من خالل حمورين اثنني، ال ول س نحاول فيه التطرق لبعض املفاهمي ال ساس ية للخداع التسويقي وأ شاكهل اخملتلفة يف 

 جمال تسويق املنتجات

تاب والس نة النبوية ودلئل حترمي لك أ ما احملور الثاين فسرنكز فيه عىل ضوابط التبادل التجاري واملعامالت التسويقية احملرمة من الك 

 أ نواع الغش واخلداع التجاري.

 اخلداع التسويقي، املنتج، السعر، الرتوجي، التوزيع، الغش، القرأ ن الكرمي، احلديث اللكامت املفتاحية:

 مقدمة:

ت و/أ و اخلدمات، واليت تسعى تعد ظاهرة اخلداع التسويقي من بني املامرسات اخلاطئة والشائعة التطبيق يف جمال تسويق املنتجا

ىل احلصول عىل منفعة ما ابس تخدام ممارسات سلبية وغري أ خالقية، ترتتب علهيا قرارات رشائية خاطئة يتخذها  املنظامت من خاللها اإ

 باته.املس هتكل بناء عىل معلومات متاحة، تومهه مبدى مطابقة مواصفات السلعة أ و اخلدمة ملا هو متوقع ومطابق لحتياجاته ورغ 

هنىى عن الغش واخلداع يف املعامالت فالإسالم اذلي يعد من أ مه مناجه احلياة اليت حددت أ سس وضوابط املعامالت بني ال فراد، 

لهيا. وذكل ل ّن النّظام اذّلي أ قامه يف جانب  معوًما، وحّرم الاحتاكر، وهنىى عن مبايعات ومعامالت ل تتّفق مع ال خالق اليّت يدعو اإ

وشؤون املال والاقتصاد هو نظام أ خاليق حبت فضاًل عن أ نّه يقمي جممتًعا يتاكفل فيه النّاس والغش يناقض ذكل. ابلإضافة املعامالت 

ىل ذكل  حرص الإسالم عىل اتسام النشاطات التسويقية أ و ما يعرف ابلبيوع يف الرشيعة الإسالمية ابلشفافية واملصداقية وعدم اإ

ة ال وىل يف اتفاق الطرفني عىل تبادل خمتلف السلع واخلدمات مع رضورة توفر اكفة املعلومات املتعلقة الإرضار ابل خرين، كوهنا اللبن

  ابليشء قيد التبادل.

ليلقي الضوء عىل ممارسات اخلداع التسويقي ويوحض نظرة الإسالم والضوابط الرشعية ملثل هذه  وبناء عىل ما تقدم جاء هذا البحث

 ف ال دةل من الكتاب، الس نة والإجامع وهو ما س يكون حمور لهذه ادلراسة.املامرسات مع تقدمي خمتل

 مشلكة ادلراسة:

انبثقت مشلكة ادلراسة ليس فقط جلهل املس هتكل ملامرسات اخلداع التسويقي. بل أ يضا لكرثة تكل املامرسات اخلادعة اليت أ صبحت 

اعتبار أ ن الكثري من املسوقني يعلمون أ ن ما ميارسونه خيالف الرشع. تنهتج يف جمال التسويق دون أ ي اعتبار للمس هتكل واجملمتع عىل 

ل أ ن معظمهم جيهلون تكل ال ايت وال حاديث اليت تدعو التاجر للصدق والتحيل ابلقمي وال خالق يف معامالته مع الناس. ومن هنا  اإ

ا يه ال حاكم والضوابط اليت حتمك مثل هذه ميكن أ ن نطرح التساؤل التايل :كيف ينظر الإسالم ملامرسات اخلداع التسويقي وم
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 املامرسات . وعىل ضوء هذه املشلكة فان ادلراسة س تحاول الإجابة عىل العنارص التالية:

 ماذا يقصد ابخلداع التسويقي؟  -

 مايه أ شاكل املامرسات اخلادعة اليت تمت عىل مس توى عنارص املزجي التسويقي؟ -

 لغش التسويقي؟كيف ينظر الإسالم ملامرسات اخلداع وا -

 ومايه ال دةل  وال حاكم النابذة ملثل هذه املامرسات وفق القرأ ن، الس نة والإجامع؟ -

 هدف البحث:

سقاط بعض ال ايت  لقاء الضوء عىل ممارسات اخلداع التسويقي وتبيان ال حاكم الرشعية والضوابط ملثل هذه املامرسات مع حماوةل اإ اإ

 عة والربط بني هدف هذه ال خرية والس ياق اذلي قيلت فيه أ ايت وأ حاديث الغش واخلداع.وال حاديث عىل خمتلف املامرسات اخلاد

 مهنج البحث :

 ّ ا اكنت دراستنا نظرية اكن املهنج املتبع يعمتد عىل الوصف والاس تنباط والتحليل ملا جاء به لك من الفكر الإنساين يف جمال التسويق مل

تصادي الإساليم، ويمت ذكل من خالل عرض املفاهمي واملعلومات املس تقاة من خمتلف املراجع والفكر الإساليم املنبثق عن النظام الاق 

ىل اس تنباط ال حاكم والضوابط اليت جاء هبا الإسالم وحتليلها ومقارنهتا بتكل املامرسات حمل ادلراسة.  واملصادر. ابلإضافة اإ

 ادلراسات السابقة:

 /دراسات العربية:1

دراك الس ياح ال ردنيني للخداع التسويقي اذلي متارسه واكلت 2009ان وممدوح الزايدات دراسة )اسعد أ بو رم -1 ( حول مدى اإ

ىل التعرف عىل أ راء الس ياح حول املامرسات اخلادعة يف عنارص املزجي  الس ياحة وال سفار يف ال ردن. حيث هدفت ادلراسة اإ

دراكهم للمامرسات اخلادعة اليت يت عرضون لها من طرف واكلت الس ياحة ومدى تقبلهم لها. وتوصلت التسويقي الس يايح ومدى اإ

ىل أ ن واكلت الس ياحة والسفر متارس اخلداع بقوة عىل الساحئ ال ردين، وأ ن السعر اكن أ كرث عنارص املزجي التسويقي اليت  ادلراسة اإ

سويقي يف حال ال سعار املنخفضة واخليارات ميارس فهيا اخلداع. فضاًل عن أ ن ادلراسة بينت بأ ن الساحئ ال ردين يتقبل اخلداع الت 

 احملدودة والنوعية العالية للربانمج الس يايح.

ىل التعرف عىل املامرسات اخلادعة يف عنارص املزجي التسويقي من وهجة نظر املس هتكل.  2003دراسة )الزعيب،  -2 ( اليت هدفت اإ

يقي، ومىت يتقبل هذا ال خري هذه املامرسات اخلادعة. واتضح من حيث ركزت عىل الطريقة اليت يدرك فهيا املس هتكل اخلداع التسو 

ادلراسة بأ ن املس هتكل ال ردين يدرك وجود خداع تسويقي ميارس عليه من قبل املسوقني فامي خيص عنارص املزجي التسويقي ال ربعة، 

ل يف حاةل واحدة ويه عندما يكون املنتو   .ج ذا جودة عاليةوأ نه ل يتقبل اخلداع التسويقي من املسوق اإ

( حول أ ساليب التضليل واخلداع يف الإعالن التجاري وكيف ميكن للمرشع ال ردين معاجلة مثل هذه  2000دراسة )معال،  -3

ىل الرتكزي عىل مفهوم اخلداع والتضليل وأ ساليبه وال اثر السلبية اليت ترتكها عىل سلوك املس هتكل، كام  ال ساليب، وهدفت ادلراسة اإ

عالن التجاري وادلور اذلي ميكن أ ن تؤديه هذه املعلومات يف حامية املس هتكل، وقد صخصت انقشت ادل راسة احملتوى املعلوما ي لالإ

 ادلراسة أ يضًا اجتاهات أ فراد امجلهور ال ردين حنو الإعالن التجاري والطريقة اليت يقميون هبا هذا الإعالن .

 : / دراسات أ جنبية2

 Marketing Deceptions In german Practices: An( بعنوان )S.Haas, K.Blasek , T.Raabe 2015دراسة ) -1

Empirical And Legal Study On Published Cases On Marketing Deception)
(1)

ىل   .هدفت هذه ادلراسة اإ

اخملتلفة، حيث أ ظهرت النتاجئ  عرض ممارسات التسويق املضلةل يف املشهد الإعاليم ال ملاين. بناء عىل حتليالت تقارير وسائل الاعالم

أ ن املامرسات اخلادعة اليت يغطهيا الاعالم تشمل خمتلف ممارسات التسويق املضلةل سواء يف املنتج، الرتوجي، والسعر. وأ ن أ كرث 

ة املنتج التقارير تركز عىل املامرسات اخلادعة يف جمال املنتج من خالل اخلداع يف التبيني )املكوانت، التصممي والشلك(، سالم

مهنا تتعلق مبامرسات  %10وجودته.كام أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقارب ربع التقارير املنشورة تتعلق ابملامرسات غري الاخالقية يف السعر و

 الرتوجي املضلةل.
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(Consumer Fraud And Product Liability) بعنوان (  Porter,Arnold Bird et Alston)2009) دراسة -2
(2)

 

ىل الكشف عن عيوب املنتج والإعالانت الاكذبة واخلداع، واخلصوصية وحامية الهوية وذكل يف احلالت التالية: هدفت ادلراسة  اإ

الصناعات، املس تحرضات الصيدلنية،الرعاية الصحية، املؤسسات املالية، التكنولوجيا العالية والتصنيع وغريها من املنتجات 

ل ال سعار حول جحم اخلصم وكذا اخلداع يف الإعالن وادلعاية املضلةل حول معدلت الاس هتالكية. وقد بينت ادلراسة كيفية تضلي

لهيا. أ ظهرت ادلراسة أ ن هناك أ شاكل خمتلفة تقوم هبا الرشاكت من خداع يف سبيل احلصول  وعدد الصفقات املنجزة وسهوةل الوصول اإ

ىل املشالك الاجامتعية والا  .قتصادية الناجتة عن هذا اخلداععىل العائد ال كرب من املال دون النظر اإ

ىل Unithical Behavior In Australia Businessبعنوان )  (Andrew,Priest 2002دراسة ) -3 (. هدفت ادلراسة اإ

خالقية يف التعامل مع املسوقني يف اسرتاليا، واعمتدت ادلراسة عىل املسح امليداين ملنشأ ت ال عامل و  التعرف عىل السلواكت اللل 

ىل أ ن منشأ ة واحدة من بني لك عرش منشأ ت البحث امل  يداين ملس توايت اخلداع والفساد يف منشأ ت ال عامل.حيث أ ظهرت ادلراسة اإ

من العينة املدروسة ميارسون اخلداع التسويقي، كام أ ن ادلراسة أ ظهرت عدم مسؤولية   %41متارس اخلداع التسويقي، وأ ن نس بة 

 منشأ ت ال عامل جتاه اجملمتع. 

  حول اخلداع التسويقي:/ مفاهمي1

 تعريف اخلداع التسويقي :

ممارسات تسويقية خاطئة مقصودة أ و غري مقصودة يرتتب علهيا تضليل الزبون واختاذه يعرف اخلداع التسويقي عىل أ نه عبارة عن 

(Dibb et Autreقرارات رشائية يرتتب علهيا تكوين انطباع سليب )
(3)

. 

يرتتب علهيا تكوين انطباع سليب دلى املس هتكل مبا يتعلق ابليشء موضوع التسويق وابلتايل ينتج  ويعرف عىل أ نه أ ي ممارسة تسويقية

حلاق الرضر بشلك أ و بأ خر مبصلحته عن ذكل اختاذ املس هتكل لقرار غري سلمي يرتتب عليه اإ
(4)

. 

مبعلومات مضلةل ومشوهة حتدث من  وتعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية عىل انه سلوك غري مرشوع أ و غري أ خاليق يتعلق

ضافية عىل الزبون نتيجة اس تخدام ممارسات غري أ خالقية للحصول عىل منفعة غري رشعية  ) البائع أ و املسوق تسبب أ عباء اإ

(OCDE
(5)

. 

دمي السابقة ميكن القول أ ن اخلداع التسويقي لك فعل غري أ خاليق يرتتب عليه غش وخداع املس هتكل بتق ريفاتمن خالل التع

معلومات خاطئة )خالف الواقع( حلثه عىل رشاء املنتج و/ أ و اخلدمة بغرض حتقيق ماكسب مادية وبغض النظر عن ال اثر السلبية 

 املرتتبة.

 أ شاكل اخلداع التسويقي:

ن ذكر أ مه ممارسات تظهر معليات اخلداع والغش التسويقي يف الاسرتاتيجيات ال ربع واملتعلقة ابلعنارص ال ربعة للمزجي التسويقي وميك

 املسوقني يف هذا اجملال كام ييل:

 اخلداع التسويقي يف املنتج: -1

 تطبق العديد من املامرسات الالأ خالقية يف جانب املنتج وميكن ذكر أ مهها كام ييل:

، أ و القيام بتصغري اس تخدام عالمة جتارية مماثةل أ و مشاهبة للعالمة ال صلية حبيث خييل للمس هتكل بأ هنا نفس العالمة املشهورة -

بعض حروف الامس حبيث ل يبدو واحضا هل وابلتايل خداعه
(6)

 . 

نقص املعلومات املدرجة يف تبيني العبوة خاصة فامي يتعلق ابملنتجات الغذائية حبيث أ نه من املفرتض أ ن تكون مجيع املعلومات  -

ابملنتج مثل نس بة ادلهون، الربوتني، السعرات احلرارية، نس بة  املدونة علهيا واحضة ودقيقة حىت يمتكن املس هتكل من فهم لك ما يتعلق

 ال مالح ... اخل.

http://www.gimac.org/
mailto:alserhan@yahoo.com


 كتابة الوزن الإجاميل خبط كبري وواحض خالف الوزن الصايف اذلي يمت كتابته خبط صغري وغري واحض للمس هتكل. -

ل أ نه عند فتحها جيد أ ن احملتوى أ قل تكبري جحم العبوة ابلنس بة حملتواها، حبيث تعطي انطباعا دلى املس هتكل بأ ن جحمها أ كرب  - اإ

 بنس بة معينة من جحم العبوة الظاهر.

بقاء السعر عىل ما هو عليه و اس تغالل اعتقاد املس هتكل املس بق يف احلجم المنطي اذلي اعتاد  - ختفيض حمتوى عبوة املنتج مع اإ

(7)عليه للعبوة، حبيث ل يدرك أ ن احملتوى قد مت ختفيضه
. 

عتبار اجلوانب القانونية والاعتبارات ال خالقية ابلشلك املطلوب أ ثناء القيام بعملية  تطوير املنتجات اجلديدة عدم ال خذ بعني الا -

ىل اهيام املس هتكل ابلقيام بتحسينات يف املنتج وتطويره لكن يف الواقع يمت  وابلتايل وضع منتجات ترض بصحة املس هتكل ابلإضافة اإ

 .يف نوعية املنتجالتغيري يف التغليف دون التحسني 

ل أ نه ويف الواقع عند املقارنة بني املنتج متضمن الهدية واملنتج بدونه جند أ ن مث - ىل أ هنا جمانية اإ ن ارفاق هدااي مع املنتج والإشارة اإ

الهدية حمسوب وغري جماين
(8)

. 

صقه ماكن التارخي القدمي أ و وضع اترخي صالحية جديد ملنتج انهتت مدة صالحيته سواء بوضع رشيط حيوي التارخي اجلديد ول -

 من يوم أ و شهر أ و س نة .... أ و ما شابه من ممارسات تغيري اترخي الصالحية.  -منهتىي الصالحية –العبث بأ حد أ جزاء اترخي املنتج 

ما يف المك أ و النوع أ و ما يعرف ابلثنائية ىل العديد من املامرسات اليت تصب يف نفس املوضوع وهو التالعب اإ  مكية/جودة. ابلإضافة اإ

 اخلداع التسويقي يف السعر: -2

 يعترب السعر من أ مه عنارص املزجي التسويقي اليت جتذب انتباه املس هتكل واحملدد الرئييس لرشائه للسلعة وذلا يلجا العديد من املسوقني

 لبعض املامرسات اخلادعة جلذب املس هتكل وحثه عىل الرشاء وابلتايل حتقيق اكرب رحب ممكن. 

اخلداع السعري عىل انه أ ي ممارسة تتسبب يف اعتقاد العمالء بأ ن المثن اذلي يدفعونه مقابل وحدة واحدة من املنتج أ و  ويعرف

اخلدمة هو أ قل مما هو عليه يف الواقع
(9).

أ ي أ نه معلية التضليل مبعلومات تويح بأ ن السعر املعلن مناسب للزبون.وميكن رشح ممارسات 

 ييل: التضليل هذه كام

ذا اكن املس هتكل ل  وضع - أ سعار عالية للمنتج جلعل املس هتكل يعتقد أ ن املنتوج ذو جودة عالية ولكن الواقع عكس ذكل خاصة اإ

 يعمل شيئا عن جودة املنتج املسوق ما جيعهل يفكر أ ن السعر العايل للمنتج يدل عىل جودته العالية .

ىل الانهتاء حلث املس هتكل عىل رشاهئا خاصة املنتجات الغذائية ما حتديد أ سعار منخفضة ملنتجات منهتية الصالحية أ و قاربت ع -

 يلحق رضرا كبريا يف حصة املس هتكل.

 وضع أ سعار عالية للمنتج عىل أ ساس انه صنع أ صيل يف بدل صناعي شهري يف حني أ ن واقع ال مر ليس كذكل. -

كرب جحام سساوي أ و يف كثري من ال حيان يزيد عن حتديد سعر العبوة من املنتج حبيث يكون السعر الوحدوي لها يف العلبة ال   -

ن غالبية املس هتلكني يفرتضون ويعتقدون أ ن سعر الوحدة من املنتج يف العبوة ال كرب يكون  سعرها يف العبوة الصغر جحام، وابلطبع فاإ

 اقل منه يف العبوة الصغر من نفس املنتج.

الية لتصبح ذات سعر يفرتض أ ن تكون عليه من ال ولوضع خصومات ومهية أ و ختفيض أ سعار منتجات ذات أ سعار ع -
(10)

. 

 رفع سعر املنتج بتطبيق رضائب غري معروفة عىل املنتج واس تغالل هجل املس هتكل به.  -

ضافية عندما يتعلق ال مر  ميكن ادراج بعض املامرسات مضن معليات اخلداع اليت تلحق رضرا كبريا للمس هتكل وتسبب هل أ عباء اإ

عصار، حرب ابلتالعب يف أ س عار منتجات رضورية ورفعها بشلك مبالغ فيه بسبب وجود نقص أ و حاجة ماسة لها نتيجة أ زمة ما ) اإ

 .... اخل (.

 

 اخلداع التسويقي يف التوزيع: -3
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ايري يدفع تتداخل املامرسات اخلادعة يف جمال التوزيع مع تكل املتعلقة ابلسعر واملنتج فسوء نقل وتوزيع املنتج اذلي ل يكون وفق مع

ىل القيام ببعض جتار التجزئة خبداع  بعض املسوقني للتخفيض من سعره أ و تغيري تبيينه يف حاةل تلفه أ و انهتاء صالحيته. ابلإضافة اإ

 املس هتكل عن طريق معلية تقدمي املنتجات وعرضها بطرق وتقنيات تظهرها عىل خالف حقيقهتا. 

ىل أ ن أ كرب املامرسات الل خ تكل اليت  ،القية يف جمال التوزيع واليت تلحق رضرا كبريا ابملس هتكل واملنتج عىل حد سواءوجتدر الإشارة اإ

وحيدث هذا النوع من التسويق عندما تقوم الرشكة املنتجة بتوزيع  , GRAY MARKETINGيطلق علهيا التسويق الرمادي 

ل أ ن أ طرافا اثلثة تقوم بتوزيع هذه املنتجات يف بدل اثلث وبأ سعار أ قل من تكل احملددة يف  منتجاهتا يف بدل أ خر غري البدل املنتج اإ

ماكنية تعرض هذا ال خري للرضر من خالل عدم اس تفادته  ىل اإ السوق ال ول ما قد يعرضها لفقدان صورهتا أ مام املس هتكل. ابلإضافة اإ

ل ي حقوق أ ثناء رشائه للمنتج من خدمة ما بعد البيع، الضامن .... اخل
(11)

. 

 لتسويقي يف جمال الرتوجي:اخلداع ا -4

يعد الرتوجي من أ مه عنارص املزجي التسويقي اليت تسامه يف توصيل الفكرة للزبون حول املنتجات املقدمة. ويكون اخلداع الرتوجيي من  

ل أ ن اخلداع الإعالين هو ال كرث ش يوعا واس تخداما من قبل املسوق  ني.خالل الإعالانت، البيع الشخيص وتنش يط املبيعات، اإ

 اخلداع الإعالين: -1

ىل الوقوع يف خلط وخداع فامي يتعلق بعنارص أ و صفات  يعرف اخلداع الإعالين عىل أ نه لك عالن متضمن معلومات تدفع املس هتكل اإ اإ

ذا اكنت الصورة اذلهنية اليت يكوهنا املس هتكل من املعجوهرية للمنتج عالنية تعترب مضلةل وخادعة اإ ن أ ي رساةل اإ لومات . وابلتايل فاإ

(12)سلبيًا ضارًا عىل سلوك املس هتكل اليت تضمنهتا الرساةل خمالفة حلقيقة اليشء اذلي تروجه تكل املعلومات، مما يرتك أ ثراً 
. ويأ  ي 

اخلداع الإعالين يف شلكني اثنني
(13)

: 

ن الكشف عن اخلداع من خالل وهو احتواء الرساةل الإعالنية عىل معلومات اكذبة رصاحة، ويف هذه احلاةل ميك / اخلداع الرصحي:1

ىل أ نه اإ اذلي سشري   Activiaمقارنة اخلصائص الفعلية للمنتج وحمتوى الرساةل. ومكثال عىل ذكل حمتوى الرساةل الإعالنية  ملنتوج

 سساعد عىل تسهيل معلية الهضم وابلتايل فان هذه الرساةل مضلةل كوهنا ل تستند عىل دلئل علمية.

دث ابحتواء الرساةل الإعالنية عىل معلومات حصيحة حرفيا، لكهنا تؤدي ابملس هتكل لبناء اس تنتاجات خاطئة وحي / اخلداع الضمين:2

"اشرتااكت يف ابقة بني الرايضية" واليت متكن  Bein Sportحول املنتج أ و اخلدمة. ومثال عىل ذكل حمتوى الرساةل الإعالنية ملنتوج 

ل أ نه وخالل هذه الس نة عىل الزبون دفع اشرتاك أ خر مقابل أ ي حدث زابئهنا من اشرتاك ملدة س نة اكمةل ملشا هدة ابقهتا الرايضية. اإ

 راييض قد حيصل خالل تكل الس نة وهذا خالف ما يفهمه الزبون من حمتوى الرساةل الاعالنية .

اخلداع يف البيع الشخيص -2
(14)

 : 

قناع الزبون ودفعه لختاذ قرار رشاء املنتجات مع حرصهم عىل سس تخدم الوالكء أ و مندوبو البيع العديد من املامرسات اخلاد عة لإ

 توضيح اجلوانب الاجيابية للمنتج دون ال اثر السلبية ومن بني هذه املامرسات:

ماكنية ظهور أ اثر  - اخفاء معلومات هممة عن الزبون واليت لو عمل هبا لختلف قراره الرشايئ عام اختذه بوجود تكل املعلومات اكإ

 ة نتيجة اس تخدام املنتوج.جانبي

تزويد الزبون مبعلومات غري صادقة عن املنتج مثل بدل املنشأ ، العمر الافرتايض للمنتج، مدى توفر قطع الغيار اخلاصة به وخدمة  -

 بعد البيع ... اخل. ما

قوم مندوب البيع مبقابةل حماوةل بيع منتجات حتت غطاء مجع البياانت من املس هتلكني هبدف اجراء حبث تسويقي ويقصد بذكل أ ن ي -

الزبون عىل أ ساس انه يريد مجع بعض  البياانت من خالل القيام ابس تقصاء حول موضوع معني والهدف من هذا الإجراء هو اقناع 

 الزبون برشاء املنتج أ ثناء املقابةل أ و بعدها .
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 اخلداع يف تنش يط املبيعات:  -3

 عات يف:تتلخص املامرسات اخلادعة يف جمال تنش يط املبي

لهيا ،أ و لزايدة مكية املشرتايت من املنتج  حبثا عن الفوز  - املسابقات الومهية لتشجيع املس هتلكني عىل رشاء منتجات ليسوا حباجة اإ

يف املسابقة )عدم وجود مسابقة يف الواقع( .ومن ال اثر السلبية لهذه املامرسات حتمل املس هتكل تاكليف وأ عباء تتطلهبا رشوط 

جراء ماكملات تليفونية ،أ و ما شابه ذكل من الرشوط املسابقة اكإ  رسال أ ظرفة بريدية حتمل رموز خاصة ابملنتج عىل عناوين معينة أ و اإ

 اليت يتطلهبا الاشرتاك يف مثل هذه املسابقات.

الشارات  القيام مبسابقات دون راحبني أ ي أ هنا مسابقات متحمك فهيا معدا من قبل املنظمني من خالل عدم ادراج الرموز أ و -

 املبحوث عهنا مضن املنتجات وابلتايل ل ميكن ل ي مس هتكل الفوز ابملسابقة.

 -قد يكون معروف مقدما من طرف منظم املسابقة -مبسابقات يتحدد فهيا الراحب مقدما أ ي أ ن منظمهيا مه من خيتاروا الراحب  القيام -

 من خالل هتيئة رشوط الفوز هل.

ل انه يف احلقيقة قد مت بيع املنتج بسعر أ عىل من سعره ال صيل وما مت  املس هتكل ابرجاع بعض من اهيام - نقوده بعد رشائه للمنتج اإ

ذا ما عرض املنتوج بسعره احلقيقي.  ارجاعه للمس هتكل هو ما مل يكن من املفرتض دفعه اإ

ني انه هو السعر احلقيقي وكتابة قيام املسوقني بتخفيضات ومهية يف ال سعار حبيث يمت الشطب عىل السعر املرتفع للمنتج مفرتض -

منا وضع ليك يقتنع املس هتكل  -وهو السعر ال صيل يف الواقع–سعر أ خر اقل منه  ، وقد يكون السعر املشطوب غري مطبق أ صال و اإ

 أ ن هناك ختفيضا يف السعر.

ل أ هنا تشرتك يف هدف من خالل ما تقدم ميكن القول أ ن املامرسات اخلادعة يف جمال التسويق ختتلف ابختالف جمالت ت  طبيقها اإ

 خداع املس هتكل واقناعه ابختاذ قرار رشاء مبين عىل معلومات اكذبة وغري حصيحة .

 ذكر سابقا من ممارسات خادعة يف عنارص املزجي التسويقي: مه ماأ  وفامي ييل جدول مبسط يلخص 

مجاالت الخداع 

 التسويقي

 الممارسات الخادعة

 ألصلية وتقديم عالمات مشابهة لهاتقليد العالمات ا - المنتج

 العبث في تصميم المنتج كعدم توضيح وزن العلبة أو تكبير حجمها بالمقارنة مع محتواها.-

 .ايهام المستهلك بالقيام بتحسينات في المنتج دون القيام الفعلي بعملية التحسين في نوعية المنتج -

 وضع تاريخ صالحية جديد لمنتج انتهت مدة صالحيته  -

 تقليص حجم العلبة دون التخفيض من سعرها -

 ايهام المستهلك بمجانية الهدايا المرفقة مع احتسابها ضمن السعر اإلجمالي للمنتج. -

 المنتج للداللة على جودته. أسعاررفع  - السعر

 العبوات الكبيرة الحجم وإقناع المستهلك بأنها تكلف أقل من تلك الصغيرة الحجم. توفير -

و تخفيض أسعار منتجات ذات أسعار عالية لتصبح ذات سعر يفترض أن تكون عليه من أصومات وهمية خ وضع -

 األول.

 سعر المنتج بتطبيق ضرائب غير معروفة على المنتج واستغالل جهل المستهلك به. رفع -

عره في أو تغيير تبيينه في طبيعة النقل والتوزيع: سوء نقل وتوزيع المنتج يدفع بعض المسوقين للتخفيض من س - التوزيع

 حالة تلفه أو انتهاء صالحيته 

طبيعة العرض والتقديم: القيام ببعض تجار التجزئة بخداع المستهلك عن طريق عملية تقديم المنتجات وعرضها  -

 قنيات تظهرها على خالف حقيقتها. بطرق وت

المصنع أو تقديم معلومات خاطئة يبني عليها المستهلك  عنصر المعلومات: اخفاء معلومات مهمة عن المنتج كالبلد - الترويج

 قراره الشرائي الخاطئ

عنصر المسابقات: القيام بمسابقات وهمية باإلشارة إلى وجود مسابقات وهي غير موجودة في األصل وإن وجدت  -

 المبحوث عنهافهي مسابقات متحكم فيها ال يتحقق بأي حال من األحوال رابح لعدم توفير الرموز أو الشارات 

عنصر السعر:ايهام المستهلك بارجاع بعض من نقوده بعد شرائه للمنتج إال أن المبلغ المسترد لم يكن من المفترض  -

دفعه إذا ما عرض المنتوج بسعره الحقيقي.أو اإلشارة إلى وجود تخفيضات هي في األصل وهمية من خالل شطب 

 نه وهو السعر األصلي في الواقع .السعر المرتفع  للمنتج وكتابة سعر آخر اقل م

 ملخص املامرسات اخلادعة يف املزجي التسويقي 1جدول رمق 
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 / ال حاكم الرشعية للخداع التسويقي من القرأ ن، الس نة والاجامع:2

 متهيد:

ىل تبيان ضوابطها ملا فهيا من ال مهية يف حياة الفرد  ل أ نه وابلرمغ من يعد البيع والرشاء من التعامالت اليت سعى الإسالم اإ واجملمتع، اإ

ل أ ن الكثري من التجار ل حيرتموهنا وميارسون خمتلف أ نواع الغش واخلداع يف معليات التجارة وتسويق  هذه الضوابط وال حاكم اإ

امرسات وتوضيح املنتجات. ذلا س نحاول يف هذا احملور تقدمي خمتلف ال حاكم الرشعية من القرأ ن، الس نة والإجامع املتعلقة مبثل هذه امل

 الضوابط الرشعية اليت جيب السري علهيا يف معليات التبادل التجاري.

 القرأ ن ومعليات الغش واخلداع يف البيع: -1

لذ َأن تاُكونا  يقول هللا عز وجل يف سورة النساء ﴿
ِ
ايْنامُكْ اِبلْبااِطِل ا الامُكْ ب نُوْا لا تاأُُْكُوْا َأْموا ينا أ ما ِ اا اذلذ لا تاْقُتلُوْا  ايا َأهيه نمُكْ وا اٍض ّمِ ًة عان تارا جِتاارا

ِحاميً  نا ِبمُكْ را نذ اّلّلا اكا
ِ
مُكْ ا . وبتفسري هذه ال ية جند أ هنا تتحدث يف طياهتا عن حرمة الغش و أ لك املال ابلباطل أ ي أ ن 29﴾ ال ية  َأنُفسا

تراض بني املتعاقدين، ول شك أ ن من اشرتى شيئًا مغشوشًا أ و اشرتط لإابحة أ لك املال يف التجارة أ ن تكون عن  -تبارك وتعاىل-هللا

مدلسًا، وهو ل يعمل به غري راٍض به يف حقيقة ال مر، فيكون البيع اذلي تضمن الغش والكذب واخلداع والتدليس من ابب أ لك املال 

ابلباطل، وهذا ما ل جيوز يف الإسالم
(15)

. 

ة من اكرب املامرسات اخلادعة يف جمال املنتج أ ل ويه الغش يف وزن السلعة وجاء يف سورة املطففني نص رصحي حيرم واحد .1

فِِّفنيا ) حيث يقول هللا عز وجل يف سورة املطففني ﴿ ِّلُْمطا يٌْل ل تاْوفُونا )1وا اس ْ ا اْكتاالُوْا عاىلا النذاِس س ذا
ِ
ينا ا ِ نُومُهْ 2( اذلذ زا لُومُهْ َأو وذ ا اكا ذا

ِ
ا ( وا

ونا  ِِسُ ن اقتضوا من الناس أ و  1،2،3﴾ال ايت خُيْ ما ابلزايدة اإ . وتشدد ال ية عىل عقاب أ ولئك اذلين يبخسون يف املكيال واملزيان اإ

ن قضامه ، ويف نفس الس ياق جاءت أ ية أ خرى تأ مر الناس ابلصدق يف املزيان وعدم البخس فيه حيث يقول هللا تعاىل يف  النقصان اإ

ْزن اِب  سورة الرحامن ﴿ َأِقميُوا الْوا انوا وا الِْمزيا ِِسُ لا خُتْ  .      9﴾ ال ية  لِْقْسطِ وا

ْوِم اْعُبـُدو  ْيبًا قاالا ايا قـا اُهـْم ُشعا ْديـانا َأخا ىلا ما
ِ
ا ْن وقوهل تعاىل عىل لسان س يدان شعيب علـيه ،يف سورة ال عراف : ﴿ وا ا لاُكـم ّمِ ا ما ا اّللذ

ن رذ  ناٌة ّمِ ِّ اي تُْكـم ب اءا ُه قاْد جا ٍ غارْيُ هلا
ِ
 ا

ِ
اْعدا ا لا تُْفِسـُدوا ِفـي اَلْرِض ب مُهْ وا يااءا ُسوا النذاسا َأش ْ لا تاْبخا انا وا الِْمزيا ِلُكـْم بُِّكـْم فاأَْوفُـوا الكاْيلا وا ا ذا ْصالِِحا

﴾) أ ية:  ْؤِمِنــنيا ـُم مه ن ُكنت
ِ
ذُكـْم ا رْيٌ ل  (. 85خا

ة أ ي تكل اليت ترض مبس هتلكها أ و ينجر عهنا هدره ملاهل ورزقه، وحث املسمل كام أ ن القرأ ن الكرمي بني يف عدة سور حرمة السلع اخلبيث

بااُت  حتري الطيبات  فقد قال هللا تبارك وتعاىل يف سورة املائدة ﴿ ّيِ اهُْم قُْل ُأِحلذ لامُكُ الطذ ا ُأِحلذ ل اذا اكا ما اْسأَلُون ، وهذا ميكن 4﴾ ال ية  س

قية اليت ذكرت سابقا فامي خيص السلع منهتية الصالحية، وتكل اليت حتوي عنارص مرضة أ ن ندخهل يف س ياق املامرسات غري ال خال

بصحة مس هتلكهيا، اكلعديد من السلع الاس هتالكية ومس تحرضات التجميل الضارة وغري ذكل من السلع اليت تدخل مضن مفهوم السلع 

 اخلبيثة وتنايف الطيبات يف الفقه الإساليم.

ن ممارسات التسويق اليت ظهار اليشء خالف حقيقته تنايف ما جاء به الإسالم وأ وجبه هللا تعاىل عىل اإ  تتصف يف مضموهنا ابلكذب واإ

اِدِقنيعباده من صدق وأ مانة وجتنب للكذب حيث قال يف سورة التوبة ﴿  عا الصذ ُكونُوا ما ا وا ذُقوا اّللذ نُوا ات ينا أ ما ِ اا اذلذ . 119﴾ ال ية  ايا َأهيه

ىل وجوب الصدق يف القول والفعل والعمل. أ ي أ ن هللا يأ مر عباده بأ ن يكونوا مع الصادقني ويتصفوا بصفاهتم. كام وهذا نص رصحي ع

نُ  ينا أ ما ِ اا اذلذ وا ُكونُوا أ نه س بحانه وتعاىل أ مر الناس أ ن يصدقوا وسشهدوا ابحلق ولو عىل أ نفسهم فقد قال تعاىل يف سورة النساء ﴿ايا َأهيه

اِمنيا اِبلْ  اْو عاىلا َأنُْفِسمُكْ﴾ ال ية قاوذ ل ِ وا اءا ّلِلذ به الكثري من التجار واملسوقني اذلين يبحثون عىل ، وهذا مال يتصف 135ِقْسطِ ُشهادا

قناعهم ابس تعامل الكذب  تسويق سلعهم بش ىت طرق الغش واخلداع دون أ ي صدق وعدل يف التعامل مع املشرتين، والعمل عىل اإ

 وطرق تقدميها وعرضها.والنفاق يف وصف السلعة 
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ا ِبِه ِعملٌْ  ويف نفس الس ياق يقول هللا تعاىل يف سورة الإرساء  ﴿ ايْسا كلا ا ل لا تاْقُف ما ، أ ي ل تقل ما ل تعمل ، وهو نص 36﴾ ال ية   وا

ىل عدم قول أ مور ل نعلمها أ و ل نفقه فهيا وابلتايل فأ ي ممارسة يقوم هبا املسو  ق خبداع املس هتكل من خالل رصحي يأ مر هللا من خالهل اإ

 ذكر منافع سلعته أ و نكر سلبياهتا وهو جاهل بذكل يدخل مضن الاكذب اذلي يقول مال يعمل.

 الس نة ومعليات الغش واخلداع يف البيع: -2

يعان الب ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلصال حاديث النبوية اليت تأ مر ابلصدق وال مانة يف املعامالت وتهنىى عن الغش واخلداع كثرية، مهنا قول النيب 

ن كامت وكذاب، حمقت بركة بيعهام  ن صدقا وبيّنا بورك هلام يف بيعهام، واإ ، فالصدق والبيان من أ مه أ س باب ﴾ابخليار ما مل يتفرقا، فاإ

املباركة يف الرزق واملال، والكذب والكامتن من أ عظم أ س باب احملق واخلِسان
(16)

. ويكفي لدللةل عىل أ مهية الصدق يف املعامالت تكل 

﴿التاجر الصدوق ال مني مع  ملسو هيلع هللا ىلصةل اليت يتبوؤها يوم القيامة من يتصف ابلصدق من التجار، كام دل عىل ذكل قوهل  املزن

يف رواية للرتمذي يوم خروجه مع أ حد الصحابة ورأ ى الناس يتبايعون،  ملسو هيلع هللا ىلص الصديقني والشهداء والصاحلني﴾ وقوهلو  النبيني

ل من اتقى هللا وبر  فقال: اي معرش التجار فاس تجابوا ورفعوا أ عناقهم ن التجار يبعثون يوم القيامة جفاًرا اإ ليه، فقال: ﴿اإ وأ بصارمه اإ

 وهو تشديد واحض عىل مصري التجار اذلين يغشون ويكذبون يف معامالهتم مع الغري. وصدق﴾

وهنىى عن الغش ملسو هيلع هللا ىلصومن ذكل أ ن النيب 
(17)

ام؟، ما هذا اي صاحب الطع﴿؛ فقال لصاحب الطعام اذلي أ خفى عيب طعامه: 

،  ﴾من غش فليس مين﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص، مث قال ﴾قال: أ صابته السامُء اي رسول هللا، قال: أ فال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس؟

نه جيب يف املعامالت الصدق  فهذا احلديث عام يف الهنىي عن الغش يف املعامالت ُكها من التجارة والإجارة واملشاركة ولك يشء، فاإ

 والتدليس والكامتن. والبيان، وحيرم فهيا الغش

ذا ابيعت    ملسو هيلع هللا ىلصيكره من اخلداع أ ن رجال ذكر للنيب  وجاء يف حصيح البخاري يف كتاب البيوع ابب ما أ نه خيدع يف البيوع فقال اإ

فقل ل خالبة واملقصود ابخلالبة اخلديعة
(18)

. 

 روي عن ابن معر ريض هللا عنه قال: هنىى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن النجش.

هيام املشرتي بأ ن السلعة مرغوبة وذات مزااي، مع أ ن ال مر ليس كذكل مما   ملسو هيلع هللا ىلص د هنىىفق عن النجش ل ن الناجش يعمل عىل اإ

يدل عىل حرمة لك جنش وخداع من خالل الثناء عىل السلعة مبا ليس فهيا، ويدخل يف هذا الس ياق عىل سبيل املثال جلوء بعض 

ىل اس تخدام مشاهري وجنوم يف م منا اكن بعد اس تخداهمم لهذه السلعة املعلنني اإ دح السلعة املعلن عهنا زامعني أ ن هذا املدح والثناء اإ

 لكن احلقيقة عكس ذكل. 

فامي يتعلق ابلعيوب أ ما فامي خيص بيان أ رضار السلعة وعدم كامتن عيوهبا فقد جاء يف الس نة ما يهنىى عىل مثل هذه املامرسات خاصة 

ذ روي عن عقبة بن عامر ريض هللا عنه قال: مسعت اليت تؤثر يف الانتفاع ابلسلعة ، واليت ختل مبقصود املشرتي من رشائه لها، اإ

ل بيّنه هل﴿يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  )حصيح ابن ماجه( وهذا  ﴾املسمل أ خو املسمل، ول حيل ملسمل ابع من أ خيه بيعا فيه عيب اإ

خفاء ال رضار وال اثر اجلانبية الناجتة عن اس تخداهما. دليل واحض عىل عدم جواز اخلداع يف تبيني السلعة والتالعب يف  جودهتا أ و اإ

كام هنىى صىل هللا عليه وسمل عن احللف كذاب لرتوجي السلعة أ و اقتطاع مال الغري بغري وجه حق فقد روي عن أ يب ذر ريض هللا عنه 

لهيم ول يزكهي﴿قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  م وهلم عذاب أ لمي، فقلت: من مه اي رسول هللا فقد ثالثة ل يلكمهم هللا يوم القيامة ول ينظر اإ

زاره، واملنان عطاءه واملنفق سلعته ابحللف الاكذب )حصيح ابن ماجه(، ومعىن املنفق سلعته ابحللف  ﴾خابوا وخِسوا، قال: املس بل اإ

 الاكذب: أ ي من حيلف اكذاب يف تبيني خصائص السلعة ومزاايها حلث املشرتي عىل رشاء السلعة.

 جامع:الإ  -3

من غش نا فليس منا( .وقال ابن تميية: ﴿أ مجع علامء ال مة عىل حرمة الغش واخلداع واس تدلوا عىل ذكل بقوهل صىل هللا عليه وسمل 

الغش يدخل يف البيوع بكامتن العيوب، وتدليس السلع، مثل أ ن يكون ظاهر املبيع خرًيا من ابطنه، اكذلي مرذ عليه النيب صىل هللا 
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نكر عليه. ويدخل يف الصناعات مثل اذلين يصنعون املطعومات من اخلزب، والطبخ، والعدس، والشواء وغري ذكل، أ و عليه وسمل وأ  

اجني، واخليذاطني، وحنومه، أ و يصنعون غري ذكل من الصناعات، فيجب هنهيم عن الغش واخليانة والكامتن.  يصنعون امللبوسات اكلنسذ

النصح يف املعامالت: الكذب والغش من أ س باب حمق الربكة يف املعامالت.  مفن النصح ويقول الش يخ بن ابز عن وجوب الصدق و 

وال مانة بيان العيوب اخلفية للمشرتي واملس تأ جر وبيان حقيقة المثن والسوم عند الإخبار عهنام. ومن الغش واخليانة الزايدة يف السوم 

نه . ويف الصحيحني عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال، قال رسول هللا أ و المثن ليبذل املشرتي أ و املس تأ جر مثل ذكل أ و قريًبا م 

لهيم يوم القيامة ول يزكهيم وهلم عذاب أ لمي: مهنم رجل ابيع رجاًل بسلعة بعد  العرص صىل هللا عليه وسمل: ثالثة ل يلكمهم هللا ول ينظر اإ

ايا ﴿ تت حرمة بيع لك شئ فيه غش وغنب وغرر قال تعاىل :  حفلف هل ابهلل ل عطي هبا كذا وكذا فصدقه وهو عىل غري ذكل، وقد ثب 

اٍض ِمنْ  ْن تارا ًة عا ل َأْن تاُكونا جِتاارا
ِ
ايْنامُكْ اِبلْبااِطِل ا الامُكْ ب نُوا لا تاأُُْكُوا َأْموا ينا أ ما ِ اا اذلذ واس تدل بذكل عن أ يب هريرة :   أ ن رسول هللا  ﴾مُكْ َأهيه

ة طعام فأ دخل يده فهيا . فنالت أ صابعه بلاًل . فقال : ما هذا اي صاحب الطعام ؟ قال : أ صابته صىل هللا عليه وسمل مر عىل صرب 

السامء اي رسول هللا . قال : أ فال جعلته فوق الطعام يك يراه الناس ؟ من غش فليس مين . وعن سعيد بن املسيب أ ن رسول هللا 

 .  صىل هللا عليه وسمل هنىى عن بيع الغرر

ل ما حيبه لنفسه؛ فلك ما لو عومل به شق "ي ملا جيب يف املعامالت من الصدق وال مانة والضابط اللك أ ن ل حيب املسمل ل خيه اإ

فأ ما تفصيهل، ففي أ ربعة أ مور: أ ن ل "وقد فصل الغزايل هذا الضابط اللكي، فقال:  "عليه، وثقل عىل قلبه، فينبغي أ ن ل يعامل غريه به

ا، وأ ن ل يكمت من عيوهبا وخفااي صفاهتا شيئًا أ صاًل، وأ ن ل يكمت يف وزهنا ومقدارها شيئًا، وأ ن ل يكمت يثين عىل السلعة مبا ليس فهي

"من سعرها ما لو عرفه املعامل لمتنع عنه
(19)

. وهذا تفصيل جامع للك ما ينبغي مراعاته من الصدق، والبيان، وال مانة يف املعامالت. 

اض، من  -رمحه هللا  -ذلكل منع الإمام أ محد فالواجب متام الصدق وال مانة، و املعاريض يف الرشاء والبيع )املعاريض: مجع ِمعرا

التعريض، وهو خالف الترصحي من القول، فاملعاريض: التورية ابليشء عن اليشء(  ملا فهيا من التدليس، وعدم البيان الواجب. وهذا 

 ت. ليس خاصًا ابلبيع والرشاء، بل عام يف مجيع املعامال

 اس تنتاجات:

 من أ مه النتاجئ اليت خلصنا هبا من خالل هذه ادلراسة: 

اخلداع التسويقي هو ترصف ل أ خاليق يمت من خالهل اهيام املس هتكل مبدى توفر املنتج/اخلدمة عىل مزااي وخصائص تتطابق مع ما  -

 رضر مادي أ و معنوي.  يرغب فيه أ و حيتاجه وابلتايل دفعه لختاذ قرار رشايئ خاطئ ينجم عنه فامي بعد

تنوع املامرسات التسويقية اخلادعة ومسها خمتلف عنارص املزجي التسويقي من منتج، سعر ، توزيع وتروجي، وان هذه املامرسات  -

يلجأ  لها املسوقون هبدف حتقيق رحب أ و ما يعتقدون انه كذكل ابعتبار انه أ ين فقط وس يعود علهيم ابلسلب عىل املدى الطويل لن 

هتكل قد خيدع مرة ولكن لن خيدع لك مرة وس يعمل عىل جتنيب املس هتلكني جتريب املنتج او اس تخدامه من خالل ما سسمى املس 

ابللكمة املنطوقة واليت من خاللها حياول فهيا توضيح سلبيات املنتج واجلوانب اخلادعة فيه وابلتايل خسارة املنظمة لزابئهنا ،صورهتا 

 ومسعهتا يف السوق.

سالم ضوابط للتجار واملسوقني يف معامالهتم التجارية حيث جاء القرأ ن الكرمي ابلكثري من السور وال ايت اليت تضمنت وضع الإ  -

احلث عىل الصدق يف املعامالت وعدم التطفيف يف الكيل وعدم أ لك مال الناس يف الباطل، وابملقابل جاءت الس نة النبوية لتدمع 

ال مني انه عىل التاجر املسمل أ ن يكون صادقا يف معامالته يبني مزااي السلعة وعيوهبا وان بيع  هذه الضوابط وبينت عىل لسان الصادق

 الغش والغنب والغرر بيوع حمرمة.

كام خلصت ادلراسة ومن خالل معلية الإسقاط واملقارنة بني املامرسات اخلادعة اليت مشلهتا عنارص املزجي التسويقي و حمتوى ال ايت  -
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تتلكم عن أ حاكم البيع وصفات التاجر مشول هذه املامرسات عىل صفات الغش واخلداع والتدليس وابلتايل تنطبق  وال حاديث اليت

 علهيا خمتلف أ حاكم الهنىي والتحرمي. 

 توصيات وفق املهنج الإساليم للحد من اخلداع والغش التسويقي:/3

 أ وًل :التحيل ابلقمي الإميانية: 

ية هللا ومراقبته والإميـان حبساب ال خرة، وهذه القمي متنع من ارتكـاب ممارسات الغش واخلداع قبل أ ن تقع تمتثل القمي الإميانية يف خش   

 وسسمى هذا ابلرقابة اذلاتية املانعة، واليت جيب أ ن يـرىب املنتجـون والتجار واملسوقون علهيا .

 اثنيًا:التحيل ابلقمي ال خالقية:

ن يلزتم هبا التجار املسلـمني :الصدق وال مانة وجتنب الش هبـات وعدم احللف ،والوفاء ابلكيـل من أ مه القمي ال خالقية اليت جيب أ  

 واملزيان وعدم الإحتاكر، وجتنب اجلشع وجتنب التطفيف يف الكيل واملزيان.

 اثلثا ً: التفقه يف ادلين:

بعدها من انهتاج املهنج الصحيح يف ممارسة جتارته وتسويق يلزم أ ن يفقه التاجر فقه املعامالت ويتعرف عىل اجلائز مهنا واحملرم، ليمتكن 

منتجاته،ولقد أ وىص رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بذكل فقال : ﴿مـن يرد هللا به خريا يفقهه يف ادليـن ﴾ ،واكن الصحابة رضوان 

 هللا علهيم حيثون الناس عىل التفقه يف ادلين قبل ممارسة التجارة.

 :ل مر ابملعروف والهنىى عن املنكر رابعًا :تطبيق نظام ا

ىل ال مر ابملعروف والهنىى عن املنكر باكفة الس بل وال ساليب املرشوعة اليت تتفق مع لك زمـان  يقوم الإسالم عىل مهنج ادلعوة اإ

ن عدم وجود وماكن ،ومن النظم العملية للرقابة عىل ال سواق نظام احلس بة ومـن همامه ال ساس ية مراقبـة ال سواق والاطمئنان م

 الغـش واخلداع واجلهاةل والتدليس .

 خامسًا : تدخل ادلوةل ىف ماكحفة الغش :

لبد عىل ادلوةل التدخل يف تنظمي املعامالت واحلد من اخلداع والغش يف املامرسات التسويقية ويمت ذكل من خالل العديد من الس بل 

 نذكر مهنا:

 جترم مرتكبيه.سن قوانني متنع الغش واخلداع بلك أ نواعه و  -

 حتديد املواصفات واملقاييس الواجب توافرها يف السلع واخلدمات. -

 نرش الثقافة والفقه الإساليم عن املعامالت . -

 الرقابة عىل املعامالت يف ال سواق. -

 كل من الس بل املعارصة املرشوعة .وغري ذ -

 الهوامش:

 الرابط التايل:لالطالع عىل تفاصيل ادلراسة ميكن الرجوع للمقال عىل  (1)

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/065.pdf  

 لالطالع عىل تفاصيل ادلراسة ميكن الرجوع للمقال عىل الرابط التايل: (2)

https://www.cornerstone.com/GetAttachment/8d28a4e0-f2cb-47ca-bb27-a2a6c68f6016/Consumer-Fraud-and-

Product-Liability-Capabilities.pdf 

دارة أ عامل، جامعة الرشق ال وسط،أ ثر اخلداع التسويقي يف بناء الصورة اذلهنية للمس هتكلعيل محمد اخلطيب ، (3) ، 2011، رساةل ماجس تري اإ

 16ص 

دراك الس ياح ال ردنيني للخداع التسويقي اذليد.أ سعد حامد أ بو رمان، ادلكتور ممدوح طايع الزايدات،  (4) متارسه  مدى اإ

 ٣٢جمدل  ١٠٠دراسة حتليلية ميدانية، ،ُكية الإدارة والاقتصاد جامعة املوصل، جمةل تمنية الرافدين العدد  واكلت الس ياحة والسفر:

 161، ص 2010لس نة 

 17عيل محمد اخلطيب، مرجع س بق ذكره، ص  (5)
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(6) Abdullah Hersh1 And Khalil Aladwan ,Tourists Perceive Marketing Deception Through The 

Promotional Mix, Business Management Dynamics , Juin 2014,P5 

، امللتقى ال ول التسويق يف الوطن العريب )الواقع وأ فاق اخلداع التسويقي يف الوطن العريبد. نعمي حافظ أ بو مجعة،  (7)

 6، ص2002أ كتوبر  16-15الإمارات العربية املتحدة،  –التطوير(، الشارقة 

(8) Margaretha Lawrynowicz,Misleading Pacaging Practices, Directorate General For Internal Policies, 

Policy Department A: Scientific And Economic Policy, Internal Market And Consumer 

Protection,European Parliament,January 2012,P21 

(9) Bouguila Siham ,Mix Marketing An Area Of Unithical Practices , Jazan University College Cba, 

Ksa, British Journal Of Marketing Studies, December 2013,P23 

(10) Chad Vance ,Misleading In Price , Colorado Edu, USA,P1 

(11) Satwan Baroda, Chhavi Sharma ,Gray Marketing: A Deceptive Practice Of Distribution System, A 

Journal Of Economics And Management,June 2012,P16 

: دراسة ، اجتاهات املس هتلكني حنو ممارسات اخلداع التسويقي يف جانب الإعالند. محمد الزعيب وادلكتور عاكف زايدات (12)

ربد، ،قسم التسويق، ُكية العلوم الإدارية واملالية، جامعة اربد ال هلية،  .11، ص 2003المين، ميدانية يف مدينة اإ

(13) Sawssen Garbouj Chaouachi And Kaouther Saied Ben Rached ,Perceived Deception In 

Advertising: Proposition Of A Measurement Scale, Journal Of Marketing Research & Case 

Studies, University Of Tunis El Manar, Research Laboratory Erma, Tunisia,2012,P3 

 10مرجع س بق ذكره، ص  د. نعمي حافظ أ بو مجعة، (14)

، أ طروحة دكتوراه يف الفقه وأ صوهل، الاعالانت التجارية مفهوهما وأ حاكهما يف الفقه الاساليمعيل عبد الرحمي محمد املناصري، (15)

 121، ص2007اجلامعة الاردنية، متوز 

 58، ص2000، دار ابن اجلوزي للنرش،أ حاكهما يف الفقه الإساليماحلوافز التجارية التسويقية و ،خادل بن عبد هللا املصلح  (11)

 59خادل بن عبد هللا املصلح، مرجع س بق ذكره، ص  (17)

 ملزيد من املعلومات راجع حصيح البخاري، كتاب البيوع. (11)

 59خادل بن عبد هللا املصلح، مرجع س بق ذكره ص (11)

رمية الغش التجاري، متاح عىل الرابط: للتعمق أ كرث ميكن الاطالع عىل موضوع املهنج الإساليم للتصدي جل (22)

www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2199 

 املراجع:
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 العوامل المؤثرة على ربحية المصارف االسالمية األردينة

 رايم محمد أ بو وادي

 drramiwadi@yahoo.com أ س تاذ مساعد، قسم احملاس بة والاقتصاد، اجلامعة ال هلية، مملكة البحرين 

 ملخص ادلراسة:

ىل حتديد العوامل املؤث املصارف رة عىل رحبية املصارف الإسالمية ال ردنية، حيث طبقت هذه ادلراسة عىل هدفت ادلراسة اإ

. 2014-2009( خالل الفرتة Panel Dataالإسالمية ال ردنية وعددها ثالثة مصارف ابس تخدام بياانت السالسل الزمنية املقطعية )

)معدل العائد عىل حقوق امللكية( واملتغريات املس تقةل  حيث مت دراسة سلوك املتغري التابع املمتثل يف رحبية املصارف الإسالمية

ال خرى املمتثةل ابلعوامل الاقتصادية اللكية ) معدل المنو يف الناجت احمليل الإجاميل، معدل التضخم، معدل المنو يف عرض النقد( 

لهيا ادلراسة: والعوامل ادلاخلية اخلاصة ابملرصف )نس بة رأ س املال، جحم املرصف، الرافعة املالية(. ومن  أ مه النتاجئ اليت توصلت اإ

 وجود عالقة طردية ذات دلةل احصائية بني رحبية املصارف الإسالمية والعوامل التالية: .1

 جحم املرصف، ونس بة رأ س املال، ومعدل المنو يف الناجت احمليل الإجاميل، ومعدل المنو يف  عرض النقد. 

 حبية املصارف الإسالمية من هجة و الرافعة املالية للمصارف من هجة أ خرى. وجود عالقة عكس ية ذات دلةل احصائية بني ر  .2

 عدم وجود عالقة ذات دلةل احصائية بني رحبية املصارف الإسالمية ومعدل التضخم.  .3

 

 .امللكيةاللكامت املفتاحية: املصارف الإسالمية، العوامل الاقتصادية اللكية، خصائص املرصف ادلاخلية، معدل العائد عىل حقوق 

 

 مقدمة ادلراسة:

يُعد القطاع املرصيف يف الاقتصادايت احلديثة من أ مه القطاعات؛ وذكل ل نه حيشد املدخرات احمللية وال جنبية ويُمول الاستامثر، 

تطوره  وابلتايل يُعُد حلقة التصال ال كرث أ مهية بني املستمثر ومصادر المتويل، وبفعل تشُعب واتساع أ نشطة هذا القطاع، أ صبح

 ومتانة مراكزه املالية معيارا هاما حُيمك من خالهل عىل سالمة الاقتصاد يف أ ي بدل، وقدرته عىل جذب رؤوس ال موال احمللية وال جنبية.

هنا تس تخدم وسائل متعددة يتعارض بعضها  ن اكن معظم أ هدافها مرشوعة، فاإ نشأ ت املصارف يف الربع ال خري من القرن العرشين، واإ

من هنا أ درك العلامء والفقهاء واملفكرون يف هذا العرص رضورة  الرشيعة الإسالمية وأ هدافها ومقاصدها اكلتعامل ابلفائدة. مع أ حاكم

الاس تفادة من النشاط املرصيف، ولكن بوسائل مرشوعة تتفق مع ادلين عامة والإسالم خاصة فربزت فكرة املصارف الإسالمية.  

رصفية تلزتم جبميع أ عاملها بأ حاكم الرشيعة الإسالمية، وتمتزي بأ هنا مصارف متعددة الوظائف، فاملصارف الإسالمية يه مؤسسات م

ل حبدود البيوع الرشعية اليت متارسها فهىي ليست  فهىي تؤدي دور املصارف التجارية واملصارف املتخصصة، ول تتعامل مع الإئامتن اإ

وعة اكملضاربة واملراحبة واملشاركة عىل أ ساس حتمل اخملاطر واملشاركة يف مقرضة أ و مقرتضة فقط، بل تقدم المتويل وفقا لصيغ مرش 

النتاجئ رحبا وخسارة، وتربطها بعمالهئا عالقة مشاركة ومراحبة ومتاجرة، وتس هتدف املصارف الاسالمية ابعتبارها مصارف متعددة 

 ة.الوظائف املسامهة بصورة اجيابية وفعاةل يف التمنية الاقتصادية والاجامتعي

ن وصف العمل املرصيف بأ نه اساليم ل سس تقمي مبجرد ظهور ذكل يف تسمية املرصف أ و الشعار اذلي يرفعه ورغبة مؤسس يه،  هذا واإ

بل ل بد من الإفصاح قول والالزتام معال ابلتقيد يف أ حاكم ومبادئ الرشيعة الاسالمية، ول جل ذكل ل بد من توافر أ هجزة وأ دوات 
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لزتام، ويعترب وجود هيئة رقابة رشعية أ حد أ مه الفروق اجلوهرية بني املصارف الاسالمية والتقليدية، ويه تتأ لف تكفل حتقيق هذا الا

 من علامء رشيعة وفقهاء قانون مؤمنني بفكرة هذه املؤسسات.

 مشلكة ادلراسة:

تغري اقتصاداًي وس ياس يًا واجامتعيًا وتقنيًا، ونظراً تواجه املصارف الإسالمية اليوم حتداًي كبريًا كوهنا تعمل يف بيئة معل معقدة ورسيعة ال 

للتغري الِسيع واملنافسة الشديدة يف بيئة معل املصارف الإسالمية، أ صبح من ال مهية الكربى معرفة العوامل املؤثرة يف رحبية هذه 

ن هذه ادلراسة تُعىن بتحليل أ ثر  ة )العوامل الاقتصادية اللكية( عىل رحبية املتغريات ادلاخلية واملتغريات اخلارجياملصارف، ذلكل فاإ

 املصارف الإسالمية يف ال ردن.  

 أ مهية ادلراسة: 

ال ردنية أ ن ترتقي بأ داهئا ونتاجئ  الاسالمية أ مام  التحدايت الكبرية والتطورات الِسيعة يف الصناعة املرصفية  أ صبح لزاما عىل املصارف

س مترار والمنو، وابت من الرضوري  تقيمي أ داء هذه الصناعة  للتعرف عىل نقاط الضعف معلياهتا لتمتكن من الاس تقرار وابلتايل الا

والقصور وحماوةل تالفهيا، فضال عن التعرف عىل نقاط القوة وحماوةل تعزيزها حىت يمتكن هذا القطاع الهام من الاس مترار بنشاطه 

أ داء قطاع املصارف الاسالمية ليك يضمن القطاع املرصيف وحتقيق أ فضل العوائد.  ومن هنا جاءت أ مهية هذه ادلراسة لتقيمي 

 الإساليم ال ردين الاس مترار بنشاطه وحتقيق أ فضل العوائد.

 هدف ادلراسة:

اختالف أ داهئا الهدف الرئييس من ادلراسة املقرتحة هو حتديد العوامل الرئيس ية لرحبية املصارف الإسالمية يف ال ردن ومعرفة مدى 

دارة البنك أ م بسبب العوامل اخلارجية املمتثةل يف املتغريات الاقتصادية العواهل هو بسبب  مل ادلاخلية اليت يه حتت س يطرة اإ

 اللكية. 

 فرضيات ادلراسة:

حصائية بني املتغريات الاقتصادية اللكية ورحبية املصارف الإسالمية ال ردنية مقاسا مبعدل العائد عىل حقوق  .1 ل عاالقةا ذات دلةل اإ

  امللكية.

حصائية بني املتغريات ادلاخلية للمرصف ورحبية املصارف الإسالمية ال ردنية مقاسا مبعدل العائد عىل حقوق  .2 ل عاالقةا ذات دلةل اإ

 امللكية.  

 مهنجية ادلراسة 

 مصادر البياانت: 

من املصارف الإسالمية (، حيث تكونت عينة ادلراسة Panel Dataاس تخدمت هذه ادلراسة بياانت السالسل الزمنية املقطعية )

ذ بلغ مجموع هذه املصارف )2014-2009ال ردنية للفرتة  فصاحات البنوك حول 3، اإ ( مصارف. ومت احلصول عىل بياانت ادلراسة من اإ

 والبنك املركزي ال ردين.  التقارير الس نوية املعلنة يف هيئة ال وراق املالية وبورصة عامن

 :متغريات ادلراسة 

معربا عهنا مبعدل العائد عىل حقوق امللكية ومجموعة من املتغريات  الإسالمية ابع يف هذه ادلراسة هو رحبية املصارفاملتغري الت     

 املس تقةل اليت تصف املتغريات الاقتصادية اللكية واملتغريات ادلاخلية للمرصف.  وفامي يأ  ي تبيان لطرق قياسها:

، واذلي ميكن حسابه من خالل قسمة صايف الرحب عىل مجموع Return on Equity (ROE) معدل العائد عىل حقوق امللكية .1

 حقوق امللكية للمرصف. 

 : املتغريات الاقتصادية اللكية ويه عبارة عن .2

أ جريت عدة دراسات ملعرفة أ ثر الناجت احمليل الإجاميل عىل رحبية  Gross Domestic Product (GDP) الناجت احمليل الإجاميل: (أ   

جيابية بني أ داء القطاع املرصيف والمنو الاقتصادي، وهذه Sufian, et, al. 2010ل )املصارف، فقد توص ىل أ ن هناك عالقة اإ ( اإ

مرصفًا من الاحتاد ال ورويب. وهذا عكس ما  15( واليت ُأجريت عىل Kosmoide, et, al. 2005النتيجة توافقت مع نتاجئ دراسة )

دلراسة وحتليل أ ثر الهيلك  ( عىل املصارف التونس ية Ben Naceur and Goaied,2006ــــة ) جاء يف  دراســـــــــــــــــــــــــــــــ
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املايل و مؤرشات الاقتصاد اللكي عىل خصائص املصارف، وجد الباحثون أ ن مؤرشات الاقتصاد اللكي مثل الناجت احمليل الإجاميل 

 ليس لها تأ ثري عىل هامش الرحب للمصارف ورحبية املرصف. 

(أ ن  Revell ,1980معدل التضخم هو أ حد احملددات الهامة للرحبية يف املصارف، حيث يعتقد ) Inflation (INF) م:التضخ (ب 

التضخم ميكن أ ن يعد من أ حد العوامل اليت تؤثر عىل رحبية املرصف، ويضيف أ ن تأ ثري التضخم عىل رحبية املصارف يتوقف عىل 

 من مرصوفات التشغيل مبعدل أ رسع من معدل التضخم. وتمتثل القضية يف مدى مدى تزايد رواتب املوظفني يف املرصف وغري ذكل

نضج الاقتصاد حبيث ميكن التنبؤ ادلقيق ابلتضخم، ومن مث تمتكن املصارف من الس يطرة عىل مرصوفاهتا التشغيلية. وهنا يؤكد 

(Perry,1992أ ن مدى تأ ثري التضخم عىل املصارف يتوقف عىل مدى الإحاطة الاكمةل )  ابلتضخم. وهذا يعين أ ن املرصف القادر

ذا مل  عىل تعديل أ سعار الفائدة لزايدة عوائده بشلك أ رسع من زايدة تاكليفه، هو اذلي يمتكن من حتقيق أ رابح اقتصادية أ عىل. أ ما اإ

ه احلاةل س يكون يمتكن املرصف من التنبؤ ابلتضخم، فالتاكليف س تفوق الإيرادات، وهذا حامت س يؤثر عىل أ داء املرصف. ويف هذ

جيابية بني رحبية املصارف ال ردنية والتضخم للتضخم أ ثر سليب عىل رحبية املرصف . ومن ادلراسات احمللية اليت أ ظهرت وجود عالقة اإ

 (.Al-Jarrah,et,al. 2010دراسة )

يزيد من الس يوةل  هو مقياس ملا حيتويه الاقتصاد من نقد، حيث أ ن ارتفاع عرض النقد، Money Supply (M2) عرض النقد: (ج 

ىل  يف السوق ودلى املصارف، ال مر اذلي حيفزها عىل استامثر تكل ال موال وابلتايل زايدة عوائدها.  وقد توصلت معظم ادلراسات اإ

جيابية بني عرض النقد ورحبية املصارف، مثل دراسة )  (  ودراسة Molyneux and Thorton, 1992أ ن هناك عالقة اإ

(Haron and Azmi ,2004.) 

 املتغريات املتعلقة خبصائص املرصف:  .3

ىل هذه النس بة وعالقهتا برحبية املرصف ،  Capital Ratio (CR)  نس بة رأ س املال: (أ    هناك العديد من ال حباث اليت أ شارت اإ

ىل رحبية أ عىل للمرصف ) أ ن رأ س املال  Vong and Chan. حيث أ ثبت  (Vong and Chan 2000حيث أ ن ارتفاعها يؤدي  اإ

جيابيا عىل رحبية املرصف وهذه النتيجة تتفق مع دراسة قام هبا )يؤثر  ىل  أ ن هناك ( Abreu and Mendes 2002اإ حيث توصال اإ

جيابية بني نس بة رأ س املال  ىل أ ن هناك عالقة اإ عالقة اجيابية بني رحبية املرصف ونس بة رأ س املال. وقد توصلت أ غلب ادلراسات اإ

 ورحبية املرصف.

ذا اكن لقتصادايت  يعترب Bank Size (BS)جحم املرصف:  (ب  أ حد املتغريات املهمة لتحديد رحبية املرصف، وذكل بغرض التأ كد مما اإ

ذ يؤكد ) ( أ ن العالقة املوجبة بني تركز السوق وأ داء املنشأ ة ليس ابلرضورة أ ن Demsetez,1973احلجم أ ثر يف أ داء املصارف، اإ

ىل التأ مر بني املنشأ ت يف حتديد ا ىل الفروق بني كفاءة أ جحام منشأ ت ال عامل. حيث أ ن يكون مرده اإ ل سعار، بل رمبا يكون مرده اإ

ذ أ شار  ىل وجود عالقة موجبة بني احلجم والرحبية، اإ ىل  Boyed and Rankle, 1993)معظم ادلراسات ذات العالقة أ شارت اإ ( اإ

 . Economic of Scaleأ ن جحم املرصف يرتبط مبفهوم وفورات احلجم 

جيااب أ و سلبا مبحتوى هيلك المتويل لها، فعندما تقوم املنشأ ة ابلإقرتاض  Leverage (LEV) الية:الرافعة امل (ج  تتأ ثر رحبية املنشأ ت اإ

ن ذكل س يؤدي  هنا حتقق من ذكل عائدا عىل الاستامثر يزيد عىل تلكفة ادليون، فاإ مبعدل اثبت التلكفة لمتويل معلياهتا واستامثراهتا فاإ

ىل الزايدة يف العائد ذا مل تس تطع املنشأ ة يف حتقيق عائد يفوق ُكفة المتويل  اإ املوزع عىل املسامهني، فهذا من اجيابيات الرفع املايل، أ ما اإ

جيابية بني رحبية املصارف  لدليون من استامثراهتا فعندئذ يصبح الرفع املايل سالبا. ومن ادلراسات احمللية اليت أ ظهرت وجود عالقة اإ

( يوحض ملخصا للعالقات املتوقعة بني هذه املتغريات وأ داء 1والشلك )  .)2002دراسة )صيام وخريوش، ال ردنية والرفع املايل

 املصارف معربا عهنا ابلرحبية. 
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 (: العالقات املتوقعة بني املتغريات ادلاخلية واخلارجية ورحبية املصارف1شلك )

 

 مناذج ادلراسة القياس ية:

، للمصارف الإسالمية وحساب املتغريات ادلاخلية واخلارجية، مت تقدير العالقة بني هذه العوامل ROEحساب بعد أ ن مت       

ورحبية املصارف معربا عهنا مبعدل العائد عىل حقوق امللكية، ابس تخدام أ سلوب الاحندار اخلطي املتعدد لبياانت السالسل الزمنية 

 ذا الغرض، مت اختبار العالقة ابس تخدام المنوذج التايل: (، ولهPanel dataاملقطعية )

ROEit =  0 +  1GDPt +  2INFt +  3M2t +  4CRit +  5BSit +  6LEVit + ti , …….. (1) 

 : حيث

 الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الرمز  المتغير
 صافي ربح المصرف / حقوق الملكية للمصرف ROE العائد على حقوق الملكية
 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي GDP الناتج المحلي اإلجمالي 

 خم معدل التض INF التضخم
 معدل النمو في عرض النقد M2 عرض النقد

 مجموع حقوق الملكية للمصرف إلى مجموع أصول المصرف CR نسبة رأس مال المصرف 
 اللوغرتيم الطبيعي ألصول المصرف BS حجم المصرف

 مجموع الديون إلى حقوق المساهمين  LEV الرافعة المالية للمصرف
 

 ليل القيايسنتاجئ الاختبارات الإحصائية والتح

جراء          تتكون الاختبارات الإحصائية ملتغريات ادلراسة من ثالث مراحل. يف املرحةل ال وىل، مت التأ كد من اس تقرار البياانت ابإ

(. ويف املرحةل الثانية، مت التأ كد من عدم وجود ارتباط خطي متعدد بني املتغريات التفسريية املس تخدمة Stationary Testاختبار )

جراء اختبار Multicollinearity Tests التحليل ابس تخدام اختبارات الارتباط اخلطي )يف (. أ ما يف املرحةل الثالثة، فمت اإ

(Hausman Testلتحديد أ ي من المنوذجني ) (Random Effect or ,Fixed Effect مناسب لبياانت ادلراسة، ومن مث متت )

 معلية التقدير ابس تخدام المنوذج املناسب. 

 (Stationary Testنتاجئ اختبار اس تقرار البياانت )

ذا اكنت )Levin,Lin and Chu,2002 (LLC بناء عىل اختبار        (، t-statistic > t-critical( تعترب املتغريات مس تقرة اإ

( اليت H1رضية البديةل )( القائةل بعدم اس تقرار املتغريات، وقبول الفH0(. ويف هذه احلاةل يمت رفض الفرضية )Prob.<0.05حيث )

ىل اس تقرار املتغريات يف املس توى ) ( يف التقدير. OLS(. وابلتايل ميكن اس تخدام طريقة املربعات الصغرى )Baltagi, 2005تشري اإ

عادة اختبار الاس تقرار عند الفرق ال ول، ويف هذه احلاةل ميكن أ ن تس تق ذا مل تكن املتغريات مس تقرة يف املس توى، فيمت اإ ر أ ما اإ

ىل نتاجئ متحزية.   املتغريات ولكن س تؤدي طريقة املربعات الصغرى اإ

جراء اختبار )  (: 1(، تبني أ ن البياانت مس تقرة عند املس توى، واكنت النتاجئ كام يبني اجلدول)LLCوبعد اإ

نسبة رأس 
حجم المصرف  (-المال )+( / )

الرافعة المالية  (-)+( / )
(/)+(-) 

الناتج المحلي 
التضخم )+(/  األجمالي )+(

عرض النقد  (-)
)+( 

 ربحية المصرف

 ةراجييالعوامل اخل العوامل الداخلية
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 (Stationary Test(: نتاجئ اختبار اس تقرار البياانت )1جدول )
 ة االستقراردرج فترات التباطؤ Probability المتغير

CR 0.001 0 Level * 

BS 0.003 0 Level * 

LEV 0.012 0 Level * 

GDP 0.003 0 Level * 

INF 0.004 0 Level * 

M2 0.006 0 Level * 

ROE 0.002 0 Level * 

  (Multicollinearity Testنتاجئ اختبار الارتباط اخلطي ) 

املتغريات التفسريية، أ و وجود ارتباط قوي بني املتغريات التفسريية، ويكون  حيدث الارتباط اخلطي بسبب وجود عالقة خطية بني

ىل زايدة اخلطأ  املعياري ) ( يف املعلامت املقدرة، وابلتايل SEذكل نتيجة اجتاه املتغريات الاقتصادية معا عرب الزمن، حيث يؤدي ذكل اإ

حصائية ) معنوية. وميكن التأ كد من عدم وجود ارتباط خطي من خالل حتليل  ( وتصبح املعلامت املقدرة غريt-statisticتنخفض قمية اإ

ذا اكن الارتباط بني Correlation Analysis( بني املتغريات التفسريية ابس تخدام حتليل الارتباط )معامالت الارتباط ) (.  فاإ

كن التأ كد من عدم وجود ارتباط خطي بني املتغريات املتغريات ضعيفًا، فهذا يعطي مؤرشًا عىل عدم وجود مشلكة ارتباط خطي، ومي

Rj( واذلي يعمل عىل اس تخدام معامل التحديد )Variance Inflation Factors (VIF)التفسريية ابس تخدام اختبار )
2

( للك 

 (، حيث سس تخدم هذا الاختبار الصيغة التالية:jاملتغريات التفسريية ابس تثناء املتغري )

VIFj= 1/ (1-Rj
2
)………….. (2) 

ذا اكن )  (.Wooldridge, 2013(، فهذا يعين وجود مشلكة ارتباط متعدد بني املتغريات التفسريية )VIFj>10اإ

جراء حتليل الارتباط بني املتغريات التفسريية ومعل مصفوفة الارتباط بني املتغريات التفسريية،  تبني عدم وجود ارتباط خطي  بعد اإ

 ( يوحض ذكل: 2ول )بني املتغريات التفسريية، واجلد

 (: مصفوفة الارتباط بني املتغريات التفسريية2جدول )
 CR BS LEV GDP INF M2 االرتباط 

CR 1      

BS 0.561- 1     

LEV 0.189 0.359 1    

GDP 0.213- 0.102- 0.168 1   

INF 0.269 0.136 0.241- 0.154 1  

M2 0.125 0.124- 0.216 0.683 0.249- 1 

ذا اكنت ).Probتبار الارتباط اخلطي بني املتغريات ابس تخدام قمية )يمت اخ  ىل عدم وجود مشلكة Prob.>0.05(، فاإ (، فذكل سشري اإ

ىل أ ن هناك ارتباطا ضعيفا بني املتغريات التفسريية. 2ارتباط خطي. وتشري معامالت الارتباط يف اجلدول ) وللتأ كد من عدم  ( اإ

جرا  (:3( واكنت النتاجئ كام يوحضه اجلدول )VIFء اختبار )وجود مشلكة ارتباط خطي، مت اإ

 ( لالرتباط اخلطيVIF(: نتاجئ اختبار )3جدول )
VIF 

 المتغير التابع 

CR 2.359 

BS 4.536 

LEV 2.061 

GDP 3.238 

INF 3.216 

M2 3.921 

ىل أ ن قمية )3أ شارت النتاجئ يف اجلدول )      ىل  عدم وجود مشلكة ارتباط خطي بني  ( مجليع املتغريات. وهذاVIF <10( اإ سشري اإ
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 املتغريات التفسريية.

جراء اختبار )       ما يعين أ ن أ سلوب التقدير املناسب لهذه   0.05( أ كرب من  P-value(، اكنت )Hausman Testبعد اإ

صة ابملرصف عىل العائد عىل امللكية . وبعد تقدير أ ثر املتغريات الاقتصادية اللكية واملتغريات اخلا Random Effect)المنوذج هو )

 :4)( ، اكنت النتاجئ كام يوحض اجلدول)Eviews 8ابس تخدام برانمج )

 (: نتاجئ ادلراسة4جدول )
 Coefficient  t- statistics Prob المتغيرات 

CR 5.621 2.062 0.032 

BS 2.356 2.253 0.046 

LEV 3.849- 2.659- 0.001 

GDP 0.618 2.415 0.003 

INF 0.083- 0.425 0.236 

M2 0.679 5.496 0.000 

R-squared 0.781 

Adjusted R-squared 0.763 

F-statistic 37.512 

Prob.(F-statistic) 0.000 

Durbin Watson 2.05 

 

حصائية أ شارت       ىل أ ن اإ ىل وجود عالt-Statistic)النتاجئ اإ ىل حقوق املسامهني اإ قة طردية ذات دلةل ( ملعلمة نس بة رأ س املال اإ

حصائيا يف تفسري رحبية املصارف الإسالمية 5احصائية عند مس توى معنوية  ن هذا املتغري مقبول اإ % عىل أ داء املصارف، وابلتايل فاإ

 ال ردينة معربا عهنا ابلعائد عىل حقوق امللكية.

حصائية )  ىل وجود عالقة طردية t-Statisticأ ما معلمة جحم املرصف فأ شارت اإ حصائية مبس توى معنوية ( اإ % عىل 5ذات دلةل اإ

ىل أ ن جحم املرصف يرتبط مبفهوم وفورات احلجم  Boyed and Rankle 1993حيث أ شار أ داء املصارف،   Economic ofاإ

Scale(ويف دراســـــــــــــــة قام هبا .Idris, et, al. 2011( و )Bashir, 2003ىل أ ن جحم املرصف هو متغري قوي  ( ، توصال اإ

ىل حتسني  جيابيا عىل رحبية املصارف. أ ي أ ن املصارف الكبرية تمتتع ابقتصادايت احلجم الكبري، ما يؤدي اإ جدا من شأ نه أ ن يؤثر اإ

 الرحبية دلهيا. 

ىل معلمة الرافعة املالية ومن خالل        حصائية )وابلنظر اإ حصائية عند t-Statisticاإ ( تبني وجود عالقة عكس ية ذات دلةل اإ

 وميكن تفسري هذه النتيجة بأ ن الرفع املايل غري جمٍد للمصارف الإسالمية ال ردنية. % للرافعة املالية عىل أ داء املصارف، 5مس توى 

حصائية )       ( تبني وجود عالقة طردية ذات دلةل t-Statisticأ ما معلمة معدل المنو يف الناجت احمليل الإجاميل، ومن خالل اإ

حصائية عند مس توى معنوي ن حتسن ال داء الاقتصادي وارتفاع جحم الناجت احمليل يزيدان التفاؤل  %1ة اإ عىل أ داء املصارف، حيث اإ

ذ يزداد الطلب عىل اخلدمات املرصفية والمتويل املرصيف يف ظل  بشأ ن املس تقبل واذلي ميكن أ ن يكون هل تأ ثري عىل أ داء املصارف اإ

 الوضع الاقتصادي.الانتعاش الاقتصادي، والعكس عند حدوث تدهور يف 

( تبني أ نه يرتبط بعالقة موجبة ذات دلةل احصائية عند t-Statisticأ ما معلمة عرض النقد، ومن خالل احصائية )            

ضافية دلى املصارف وارتفاع قدرهتا عىل الإقراض 1مس توى معنوية  ىل ارتفاع الس يوةل وابلتايل توفر أ موال اإ %، وهذا ميكن ارجاعه اإ

حصائيا. وابلتا  يل ارتفاع رحبيهتا. ابلنس بة ملعلمة التضخم، فقد تبني أ هنا ترتبط بعالقة عكس ية مع ال داء ولكهنا غري داةل اإ

ىل قمي معامل التحديد )           Rوابلنظر اإ
2

ىل أ ن هذا المنوذج قادر عىل تفسري 76( واليت اكنت تساوي  % ميكن الإشارة اإ

ىل )الاختالفات يف أ داء املصارف الإسال ( P-valueمية ال ردنية، وهذه النس بة جيدة ومقبوةل يف البياانت املقطعية. وابلنظر اإ

حصائية مرتفعة. وأ خريا، سشري اختبار )Fلختبار  ىل عدم وجود مشلكة ارتباط D.W، ميكن اس تنتاج أ ن المنوذج جيد وذو دلةل اإ ( اإ

حصائية هذاAutocorrelationذا ي ) الاختبار تقع بني أ عىل قمية وأ قل قمية، حيث  ( يف المنوذج، فقد اكنت اإ

(dU=2.5>d=2.10>dL=1.5 .حصائيا  (، وابلتايل ميكن اس تنتاج أ ن المنوذج كلك مقبول اإ

 النتاجئ والتوصيات:
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 ميكن تلخيص ما أ ظهرته بياانت ادلراسة بعد حتلهيا احصائيا فامي ييل:

 الإسالمية والعوامل التالية: وجود عالقة طردية ذات دلةل احصائية بني رحبية املصارف .1

 جحم املرصف، ونس بة رأ س املال، ومعدل المنو يف الناجت احمليل الإجاميل، ومعدل المنو يف  عرض النقد. 

 وجود عالقة عكس ية ذات دلةل احصائية بني رحبية املصارف الإسالمية من هجة و الرافعة املالية للمصارف من هجة أ خرى.  .2

 ةل احصائية بني رحبية املصارف الإسالمية ومعدل التضخم. عدم وجود عالقة ذات دل .3

 

 ويف ضوء النتاجئ فاإن الباحث يويص مبا ييل:

ذ اتضح أ ن جحم ال صول يرتبط ارتباطا موجبا بقدرة املرصف عىل  .1 التوسع يف جحم ال صول اململوكة من قبل املصارف الإسالمية، اإ

 حتقيق الرحبية. 

ديونية وعنارص حقوق امللكية بصورة تفصيلية مبا يضمن الاس تفادة مهنا كعنارص مرةحة لزايدة العمل عىل دراسة نس بة نس بة امل .2

 الرحبية.

يالء الفوائض النقدية مزيدا من الاهامتم حيث أ ن هذه الفوائض تؤثر بشلك كبري عىل رحبية املصارف الإسالمية. .3  اإ

 الاقتصادية املؤثرة يف رحبية املصارف الإسالمية. قيام ادلراسات املس تقبلية بأ خذ املزيد من العوامل ادلاخلية و .4
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دراسة استطالعية لعينة من زبائن وكالة الشركة : أثر تبني المسؤولية األخالقية للتسويق كآلية لمكافحة جريمة االحتيال التأميني

 الوطنية للتأمين بوالية المسيلة

 أ س تاذ حمارض جبامعة املس يةلادلكتور طارق قندوز، 

 2016ااير | مايو   6 – 4ادلار البيضاء 

 

 امللخص

يف ماكحفة جرمية الاحتيال والتصدي لهذه الظاهرة غري الصحية يف  التسويق أ خالقيات ترتكه مقاربة اذلي ال ثر دلارسةا هذه تناولت

ذ التأ مني، رشاكت طار حاولت تقدمي اإ ىل ادلراسة، متغريي حول والباحثني الكتاب طرحه مما نظري لبعض اإ طار اإ علمي  جانب اإ

 حني مت يف مس تقل، متغري التسويق بوصفها أ خالقيات عن التعبري مت للتأ مني، وقد لوطنيةا الرشكة زابئن من فرد 120 ل راء حتلييل

ىل ادلراسة وقد خلصت اتبعا. متغري الاحتيال عن حماربة جرمية التعبري ممارسات التسويق  أ ن مقدمهتا يف جاء اس تنتاجات مجموعة اإ

رؤية  بلورة رضورة بيهنا من جبمةل من املقرتحات الرضورية، تخرج كام تقليص خطورة جرمية الاحتيال، تؤدي دورا يف ال خاليق

دراهجا عن فضال التسويق، وفلسفة أ خالقيات  ملفهوم شامةل وواحضة  . ماكحفة الاحتيال الاسرتاتيجية هبدف ال هداف مضن اإ

 التأ مني. رشاكت الاحتيال، جرمية الاجامتعية، املسؤولية التسويق، املفتاحية: أ خالقيات اللكامت

Abstract 

This Study Discussed The Impact Of Marketing Ethics In Contributing Insurancy Fraud, It Tried 

To Introduce A Theoretical Framework About Is Variables According To Previous Literature, It 

Also Introduced An Analytical Framework For The Opinion Of (120) Algerian Insurance 

Company Customers In A Sample, The Marketing Ethics As An Independent Variables Was 

Expressed Through Three Dimensions, While Insurancy Fraud As Dependent Variable. The Study 

Reached At A Set Of Conclusions Among Them Is The Key Role Marketing Ethics In Fighting 

The Insurancy Fraud, It Introduced A Set Of Recommendations Among Them The Necessity Of 

Formulating A Clear Vision About Marketing Ethics Of The Company Under Study, Besides The 

Implication Of Those Ethics In Strategic Objectives To Fighting The Fraud.  

Key Words: Marketing Ethics, Social Responsibility, Fraud Crime, Insurance Company. 

 

 General Framework Of The Studyأ ول: الاطار العام للظاهرة املدروسة 

ىل سواء السبيل. وبعد، فقد  امحلد هلل رب العاملني هل امحلد احلسن والثناء امجليل، وأ صيل وأ سمل عىل من يقول احلق وهو هيدي اإ

ذكا  ن ِظمْي{)سورة القمل، ال ية:  وصف هللا س بحانه وتعاىل الرسول اجملتىب صىل هللا عليه وسمل بقوهل }واإ اعاىلا ُخلٍُق عا (، ونبينا املصطفى 4ل

منا بعثت ل متم صاحل ال خالق{)رواه أ محد يف مس نده عن أ يب هريرة ريض هللا  من جساايه اليت حتىل هبا نقتطف حديثه يف قوهل }اإ

منا ال مم ال خالق ما بقيت-أ محد شويق–عنه(. وهلل در القائل  ن مه ذهبت أ خ * : اإ  .القهم ذهبوافاإ

 Approach Of The Study/ مدخل ادلراسة 1

http://www.gimac.org/
mailto:alserhan@yahoo.com


رمغ الاهامتم املزتايد ابلقرارات التسويقية يبقى موضوع أ خالقيات التسويق هو أ حد املفاهمي اليت مّهشت وأ يسء فهمها وأ صبحت مثارا 

ء من قبل املنظامت أ و املس هتلكني اعامتدا عىل للجدل. فأ غلب القرارات التسويقية ميكن احلمك علهيا بأ هنا مقبوةل أ و مرفوضة أ خالقيا سوا

 طبيعة التنظمي وخربهتم يف احلياة وقميهم الشخصية أ و مرجعياهتم ادلينية. هذه ال خرية اليت ختتلف من جممتع ل خر، لكن القامس املشرتك

 بني جل اجملمتعات هو ال خالقيات املس متدة غالبا من ادلايانت الساموية.

ام ابملثل العليا وال داب الفاضةل والقمي ال خالقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات الإجيابية يعترب من الفلسفات كام أ ن تمنية الالزت 

الرئيسة اليت ينبغي وضعها يف املقام ال ول، وأ ن تسري يف فلكها مجيع الفلسفات ال خرى املنشودة اليت توصل مجيعا حنو حتسني ال داء 

 ش واخلداع والزتوير.وماكحفة ش ىت أ نواع الغ

ن أ خالقيات الإدارة بشلك عام وأ خالقيات التسويق بشلك خاص تمتثل مبدى الزتام مجيع الفاعلني يف النشاط الاقتصادي بواجبات  اإ

كنوع من أ نواع النصب هل تداعيات معينة حمددة يف القوانني وال عراف التجارية، ويف قطاع التأ مني يكرث احلديث عن الاحتيال 

ايْنامُكْ يف معوم قوهل تعاىل:  -بال شك -، حيث تدخل عية واقتصادية سلبية، انهيك عن رأ ي ادلين فيهاجامت امُكْ ب ال اأُُْكُوا َأْموا ل ت }وا

 (188اِبلْبااِطل{)سورة البقرة، ال ية: 

 
ىل املثالية يف التعامالت الاكتتابية وابرام الصفقات الضامنية، حيث لوحظ  لقد أ صبح ينخر هجود مجيع ال طراف الساعية للوصول اإ

وجود نقص فادح يف جانب الرقابة القانونية عىل املعامالت التجارية بني اثلوث املتعاملني، أ ي خمتلف الفاعلني يف نشاط الاكتتاب 

محةل –م ، واملؤمن هل-قنوات التسويق–، وسطاء التأ مني -الهيئات املؤمنة–وتغطية ال خطار وتعويض اخلسائر من: رشاكت التأ مني 

 .-مدخالت وخمرجات–، مبعىن من زاوية احلقوق والواجبات املهنية -الواثئق

التسويق مما س بق جتلت مالمح مدخل الظاهرة املدروسة اذلي ميكن تأ صيل قواعده املفاهميية وتقعيد أ صوهل التطبيقية يف التايل: 

لفساد وحماربة جرامئ الاحتيال داخل مفاصل منظومة الاجامتعي وأ خالقيات الصناعة التأ مينية: مدخل قميي لتقويض أ شاكل ا

 .التأ مينات، وحينئذ اكتساب المتزي التنافيس والقيادة السوقية

 Problem Of The Study/ مشلكة ادلراسة 2

ذ تمت معاجلة املوض دارة النشاط التسويقي أ صبح ظاهرة مأ لوفة، لس امي يف جمال ال دب النظري. اإ ن النقاش حول أ خالقيات اإ وع اإ

ثرائه من وهجة نظر أ ن ال خالق يه ذكل العنرص الاقتصادي املفقود يف املعامالت التسويقية املربمة، لكننا جند أ ن ادلراسات  واإ

ن ال حباث امليدانية يف املؤسسات  ال اكدميية العليا يف اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي من انحية، ومن هجة اثنية فاإ

ن مل تكن موجودة عىل  -نقص فادح–ومنظامت ال عامل املتخصصة يف همنة التأ مينات التجارية تاكد تكون حشيحة الاقتصادية  اإ

الإطالق لتقيمي وتقومي العالقة التأ ثريية بني نظام أ خالقيات التسويق وماكحفة جرامئ الاحتيال يف نس يج التأ مينات. من هذا املنطلق 

ي لإجراء مثل هذه ادلراسة اليت تمتحور معضلهتا العلمية من خالل السؤال الرئيس عن قياس مدى جاء احلافز اذلا ي وادلافع املوضوع

من خالل ما س بق، ميكننا صياغة وجود عالقة تأ ثريية بني أ خالقيات التسويق وماكحفة جرامئ الاحتيال دلى رشاكت التأ مني. وعليه و 

ىل أ ي مدى ميكن أ ن تسهم مقاملعضةل البحثية كام ييل:   اربة التسويق ال خاليق يف التصدي جلرمية الاحتيال يف رشاكت التأ مني؟اإ

 Significance Of The Study/ أ مهية ادلراسة 3

ةل تنبع أ مهية ادلراسة من اتفاق اخلرباء وال اكدمييني املتخصصني عىل أ ن التسويق املعارص شهد تغريات رادياكلية معيقة يف ال عوام القلي

د يف امخلسني الس نة املاضية، وهذا يثبت التطور الضخم اذلي يراه العامل يف خمتلف جمالت التمنية املس تدامة، الفارطة أ كرث مما شه

ن ادلراسات اجلامعية وال حباث التجريبية  وخاصة نطاق املسؤولية الاجامتعية معوما أ خالقيات التسويق عىل وجه التحديد. ول غرو فاإ

ىل نتاجئ هممة تثبت مبا ل  يدع جمال للشك والارتياب بأ ن اعتناق املفهوم احلديث للتسويق من منظور معيار القرارات خلصت اإ

ال خالقية والالزتامات ال دبية بدأ ت حتظى بشعبية منقطعة النظري خصوصا يف غضون الضغوط ادلولية ذات السطوة القانونية اليت 
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لهيا منظامت هيئة ال مم املتحدة ومجعيات حامية املس هتكل  واحملافظة عىل البيئة وتنظاميت اجملمتع املدين عىل الصعيدين الإقلميي جتنح اإ

واحمليل. وقد جاء يف طيات ومضامني هذه البحوث عىل أ ن املسؤولية ال خالقية لرجل التسويق يعترب قضية جوهرية مقدسة جيب أ ن 

فهناك اجامع عىل أ ن أ خلقة اجلهود وال نشطة التجارية متليه املصلحة العامة والقومية وأ ن تكون مس توحاة من الضمري الانساين احلي، 

ىل حتقيق املزية التنافس ية ادلامئة.     س يؤدي ل حماةل اإ

ىل ذكل تكتيس هذه ادلراسة أ مهية ابلغة يف كوهنا متس قطاعا ماليا اسرتاتيجيا، وهو قطاع التأ مني اذلي يقوم بدور مزدوج  ابلإضافة اإ

ة ال شخاص الطبيعيني واملعنويني عىل غرار املؤسسات واحلكومات وال رس وال فراد من ال خطار فهو من هجة يقدم التغطيات محلاي

عرضون احملمتةل اليت قد تصيهبم يف ممتلاكهتم أ و أ رواِحم، من خالل تأ دية التعويضات املادية عن ال رضار املالية واخلسائر املعنوية اليت يت

عادة التأ مني لمتويل املرشوعات الانتاجية لها، زايدة عىل الوظيفة الاستامثرية عن ط ريق حتويل ال موال املودعة دلى رشاكت التأ مني واإ

عادة التأ مني تقدر فرص  وابلتايل الاسهام الفّعال يف المنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية. ويف دراسة لالحتاد اجلزائري للتأ مني واإ

ل أ ن اس تفحال  8-7 الاستامثر غري املس تغةل بقطاع التأ مني الوطين بني مليار دولر أ مرييك، ويعزو الكثري من اخلرباء واملتخصصني اإ

ن ظاهرة الغش والاحتيال تنخر بنية  رسطان الفساد هو من أ كرب العقبات اليت تعيق تطور نشاط الاكتتاب ببالدان، ول شك فاإ

 القطاع بشلك مأ ساوي. 

حتولت جاءت يف مرحةل تعرف فهيا صناعة التأ مني الوطنية  املزتايدة، من كوهنا تس تويح هذه ادلراسة أ مهيهتاابملوازاة مع ما سلف، 

مر  2006فيفري  20املؤرخ يف  06/04معيقة بوترية متسارعة، خصوصا بعد سن القانون   25الصادر يف  95/07املعدل واملمتم لل 

ىل ا1995جانفي  لتوجه حنو الانفتاح عىل املنافسة ال جنبية، أ ين جتد ، فقد أ فضت ال طر الترشيعية واللواحئ التنظميية اجلديدة اإ

الرشاكت احمللية اليوم نفسها يف وضعية حرجة، مما جيعل مسايرهتا لهذه التطورات أ مرا صعبا، عىل خلفية تبعات اتفاقية الرشاكة 

لتسويق ال خاليق مكدخل دينامييك لك هذا يزيد وسشجع من تنايم دور فلسفة ا ال وروبية والتفاقية العامة لتحرير جتارة اخلدمات.

حيوي يتصدى للك حماولت احملتالني والغّشاشني يف القطاع، وهذا يف حد ذاته يعترب مفتاح للنجاح والتفوق عىل املنافسني يف سوق 

 تمتزي ابش تداد حدة التباري واملزامحة.

 Objectives Of The Study/ أ هداف ادلراسة 4

ىل ب  النقاط التالية:لوغ مجةل من املرايم وال غراض نلخصها يف تريم ورقات هذه ادلراسة اإ

  ظاهرة اجامتعية موجود يف لك اجملمتعات ويف لك جمالت ، فالغش -الضمري–تسليط الضوء عىل دور وأ مهية الوازع ال ديب

ىل . ول ن جنحة الاحتيال التأ ميين مكظهر من مظاهر الفساد املايل والاحنراف الاداري حتوي يف ثناحلياة اايها عدة جرامئ تعزى اإ

ابعوا ال زمة ال خالقية اليت يعيشها احملتالون واملعتدون واجلناة عىل أ مالك الغري سواء اكنت عقارات أ و منقولت، هؤلء اللئام 

ش باعا ل طامعهم اخلسيسة  ضامئرمه ، الزتوير، عىل غرار: التدليس، الاستيالء، اخليانة، النصب، الكذب، الغش وأ غراضهم ادلنيئة  اإ

خل؛  اخلداع، التضليل، المتويه، التلفيق، الرشوة، ... اإ

  توضيح مسأ ةل أ ن الالزتام ابل خالقيات التسويقية يف املهنة التأ مينية أ صبح رضورة وليس اختيار، وهو ميس مجيع الرشاحئ

العالقة وأ حصاب املصاحل عىل حد سواء )املؤمنني، جملس الإدارة، املوزعني، املكتتبني،  وامجلاهري، حبيث سس هتدف ال طراف ذوي

خل(؛-املقرضون–البنوك، احلكومة، املالك ومحةل ال سهم، الاعالم، املستمثرين، العائالت، اجملمتع، البنوك   ،  ... اإ

 براز ال مهية النظرية وامليدانية للظاهرة موضع الاس تطالع والاس تكشاف ، جفودة احلقائق املس تخلصة ونوعية التوصيات اإ

املس تنبطة تعد غاية قوية تسرتعي اهامتم ال اكدمييني واملامرسني، حيث يدمع املوضوع التوجه املس تقبيل للمنظامت قيد البحث يف بذل 

زاء أ خالقيات التسويق كدواء جيتث وسس تأ صل داء الاحتيال التأ ميين بطرقه امللتوية ونتاجئه الوخمية عىل الاقتصاد  مزيد من اجلهود اإ

 الوطين، لس امي بعد علمنا أ هنا من اجلرامئ اليت يقل جانب الاهامتم مباكحفهتا والوقاية مهنا لل سف الشديد.

http://www.gimac.org/
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 Hypotheses Of The Study/ فرضيات ادلراسة 5

جابة عن ال س ئةل السابقة، ومن ابب أ ن احلمك عىل اليشء فرع عن تصوره نطرح الفرضية  التالية: توجد عالقة معنوية ذات دلةل ولالإ

حصائية للتسويق ال خاليق )  (.Y) ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين( عىل Xاإ

 ينبثق عهنا ثالث فرضيات فرعية:

 :حصائية لُبعد الصدق يف التسويق ال خاليق ) الفرضية الفرعية ال وىل ( عىل X1توجد عالقة معنوية ذات دلةل اإ

 (.Y) ال التأ ميينماكحفة جرمية الاحتي

 :حصائية لُبعد الالزتام يف التسويق ال خاليق ) الفرضية الفرعية الثانية ( عىل X2توجد عالقة معنوية ذات دلةل اإ

 (.Y) ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين

 :حصائية لُبعد التعامل يف التسويق ال خاليق ) الفرضية الفرعية الثالثة ( عىل X3توجد عالقة معنوية ذات دلةل اإ

 (.Y) ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين

 Previous Studies/ ادلراسات السابقة 6

أ و املتغري التنبؤي  -الشارح-هناك مجموعة من ادلراسات اطلعنا علهيا واعمتدان بعضها سواء تكل اليت مّست جوانب املتغري التفسريي 

 كلك: -املوضوع–أ و الظاهرة املدروسة  -الاس تجايب–
 الجامعة (Pnst.Cerist.Dzنوان الرسالة أو األطروحة )ع الباحث

 جامعة بشار للمؤسسات البعد األخالقي والمسؤولية االجتماعية في الممارسات التسويقية جماعي أم كلثوم

 جامعة األغواط  المستهلك أبعاد المسؤولية االجتماعية للممارسات التسويقية وأثرها على سلوك سيرات سامية

 3جامعة الجزائر المسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسة الحخويلدات ص

بن سحنون 

 سمير

 3جامعة الجزائر إسهام التسويق االجتماعي والبيئي في معالجة اآلثار السلبية للممارسات التسويقية الالأخالقية

 داسجامعة بومر أخالقيات التسويق وتأثيرها على سلوك المستهلك النهائي كحلي المية

الربحية وأثرها في دعم  في تفعيل أخالقيات التسويق المؤسسات 26000دور المواصفة أيزو  مايدي امال

 حركات حماية المستهلك

 جامعة األغواط

 جامعة األغواط أثـر تبني التسويق االجتماعي على الصـورة الذهنية للمؤسسة الرق زينب

 3جامعة الجزائر المراكز االستشفائية الجامعيةدور التسويق االجتماعي في تنمية  قاسي ياسين

نظرا لعدم وجود دراسات سابقة تعاجل املوضوع، ارتأ ينا أ ن ندرج دراسات سابقة تعاجل الك من أ خالقيات التسويق والاحتيال التأ ميين 

 عىل حدى.
 أهم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث المحور

أخالقيات 

 التسويق

زياد هادي 

 (2010)العقايلة 

مدى إدراك السلوك األخالقي لمندوبي 

المبيعات ودوره في تحقيق رضا 

 العمالء.

درجة  –وجود أثر ذو داللة معنوية للسلوك األخالقي  -

الصدق وطريقة التعامل والمظهر الالئق لمندوبي المبيعات 

 في تحقيق رضا العمالء.

سميحة 

مصطفاوي 

(2013) 

في معايير تطبيق أخالقيات التسويق 

 المؤسسات االقتصادية.

وجود تطبيق جزئي ألخالقيات التسويق لدى الشركة -

 الجزائرية لالتصاالت

االحتيال 

 التأميني

رزيقات مراد 

 (2008علي )

عوامل االحتيال على شركات التأمين 

 في السوق السعودية.

ارتباط االحتيال بمجموعة من الصفات الالأخالقية  -

 كالكذب وخيانة األمانة.

يف دراستنا هذه أ هنا حاولت اسقاط الظاهرة املبحوثة عىل قطاع مايل  Scientific Value-Addedمن مظاهر القمية العلمية املضافة 

ىل النتاجئ املتوصل الهيا يف حتسني القرارات التسويقية   Marketing Decisionsيمتزي خبصائص وخصوصيات جتعل احلاجة ماّسة اإ

حدة املنافسة بني القطاعني العمويم واخلاص. ل ن تفعيل مقاربة أ خالقيات التسويق كرافد اسرتاتيجي من  املتخذة لس امي مع اش تداد

روافد املسؤولية الاجامتعية تؤدي دورا تنافس يا همام يف التصدي جلرامئ الاعتداء عىل املمتلاكت )املنقوةل وغري املنقوةل( وال شخاص. 

ىل وهذا ما تفتقر اليه معظم ادلراسات ال  سابقة اليت وقفنا علهيا من خالل مسح ال دب النظري أ و الزايرة الافرتاضية اليت قادتنا اإ

شعار عىل ال طروحات اجلامعية   CERISTمضن املوقع الش بيك ملركز البحث يف الاعالم العلمي والتقين  PNSTالبوابة الوطنية لالإ

 .Scientific Documentation Of Academic Studiesاملتخصص يف التوثيق العلمي لدلراسات ال اكدميية 
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 األخالقيالتسويق 

 -المتغير المستقل-
االحتيال 

 التأميني

المتغير -

 -التابع

 Methodology Of The Study/ مهنجية ادلراسة 7

نظرا ل صاةل الظاهرة املدروسة شالك ومضموان، واليت نتطرق فهيا ملوضوع سشغل حزيا بقصد اثبات حصة الفرضيات ميكننا القول أ نه 

ىل ىل اخللفية النظرية يف البحث ال سايس أ و التطبيقي، ولكون ادلراسة مهنجيا متيل اإ رسد – التطبيقات امليدانية انطالقا من الركون اإ

ن الباحث اس تعان ابملهنج الوصفي التحلييل بغية توصيف وتشخيص ورشح وحتليل -ال فاكر واحلقائق والنظرايت والقوانني ، فاإ

القرار عىل التوقف عند واقع املامرسة ومن مث وتفسري وتركيب املعضةل البحثية ليمت اس تلهام وصفة احللول الناجعة اليت تساعد متخذي 

تصور س ياسات وبرامج أ كرث رقيا ومالمئة ملواكبة بيئة ال عامل الراهنة، وذكل بواسطة تقدمي حزمة من التوصيات اليت تسهم يف بلورة 

ن م ىل ذكل فاإ هنجي الاس تنباط وتفعيل العمل مبقاربة أ خالقيات التسويق من أ جل التخلص من ش ىت طرق الاحتيال، ينضاف اإ

والاس تقراء تنضح هبام الورقات البحثية يف التأ سيس النظري والربط املنطقي للعالقة التفاعلية بني متغريات البحث، ويتجىل ذكل 

واحضا يف تقس اميت وأ جزاء وحماور البحث، ولعل ال ونة ال خرية تعرف البحوث اجلامعية توظيفا هائال للمناجه الاحصائية الوصفية 

ىل تطويع الربجميات التقنية املتخصصة والاس   ضافة اإ كربانمج تدللية من أ جل بيان اخلصائص ادلميغرافية والبياانت الشخصية للعينة، اإ

SPSS  وبرانمجMS EXCEL  براز ال دوات واملناجه اليت تربز قياس ال ثر بني املتغريات املس تقةل واملتغري التابع، من خالل اإ

صايئ ملتغريات ادلراسة، فأ بعاد أ خالقيات التسويق من خالل المتسك والعمل مببادهئا تفِّس لنا التباين يف املس تخدمة ، والتحليل الإح

 ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين.

 

 

 

 

    Model Of The Study/ منوذج ادلراسة 8

                                                            

 

 

 

 

 

 The Limits Of The Studyراسة / حدود ادل9

ىل  2015جانفي  26الاطار الزماين اذلي متت فيه ادلراسة متثل يف الفرتة ما بني احلدود الزمانية:  .أ    ، مت فهيا زايرة 2015ماي  10اإ

 الرشكة وتوزيع الاس تبياانت عىل املس تجوبني واسرتجاعها؛

مسكن بولية  300ة الوطنية لتأ مني، واكةل دائرة أ ولد دراج وواكةل يح : متت ادلراسة يف واكلتني اتبعتني للرشكاحلدود املاكنية .ب 

 املس يةل، والك الواكلتني اتبعتني للمديرية اجلهوية بسطيف.

 The Theoretical Framework Of The Studyاثنيا: الإطار النظري للظاهرة املدروسة 

/ أ ساس يات حول املسؤولية ال خالقية للتسويق1
1

 

فاهمي التسويق ال خاليق علينا أ ول ذكر أ حدث تعريفات التسويق لرائد املدرسة احلديثة، فقد عرفه فيليب كوتلر يف قبل التطرق مل

يصال قمي من أ جل تلبية رغبات سوق حمدد عند مس توى رحب ما، التسويق حيدد  2012س نة  عىل أ نه "عمل وفن اكتشاف، خلق، واإ

 التعامل X2االلتزام 

X3 

الصدق 

X1 

 
X 
 

 
Y 
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وس نعرض خمتلف املفاهمي قيس، وحيدد جحم السوق املس هتدف، وأ يضا يتنبأ  ابل رابح". احلاجات والرغبات غري املش بعة، هو يعرف، ي 

 املتعلقة بأ خالقيات التسويق، ابعتبارها امتداد للتوهجات الاجامتعية احلديثة للمنظامت وتدخل مضن مفاهمي املسؤولية الاجامتعية.

التسويقية املعرب عهنا ابلس ياسات والإجراءات وال فعال اليت حتقق الفلسفة ويف س ياق متصل، يقصد ابملسؤولية ال خالقية للتسويق: "

ميولت املسوقني ابللزتامات اليت يضعوهنا عىل أ نفسهم أ خذين بعني الاعتبار حتقيق "، وأ يضا "مبجملها رفاهية اجملمتع كهدف أ سايس

 ". وعليه ميكن أ ن نستشف ونس تخلص ال  ي:منظمةال رابح، رضا املس هتكل، ورفاهية اجملمتع. وهبا يقاس مس توى ال داء املتحقق لل 

الإدارة التسويقية ال خالقية يه جزء ل يتجزأ  من نس يج املسؤولية الاجامتعية للنشاط التسويقي حتديدا واملؤسسة عىل وجه  .ج 

لتوقعات ال خالقية العموم، فلسفهتا تعكس السلوكيات احلس نة واملنضبطة واملس تدامة، اليت تقوم عىل رضورة استيفاء رشط مقابةل ا

ىل أ ن انعدام وغياب الإدارة الرش يدة وال داب العامة للمجمتع، وهذا بدوره يعطي للمهنة التسويقية طابع الاحرتافية، و  جتدر الإشارة اإ

ىل الاهنيار والزوال  ؛اليت تش تغل مبعزل عن ال خالقيات والضوابط التسويقية س يؤدي كنتيجة منطقية ومصري حمتي اإ

هنة التسويقية يه عبارة عن دس تور تنظميي ودليل داخيل حيوي ممارسات وترصفات وأ فعال ترتبط بش بكة أ خالقيات امل  .د 

تعمتد عىل املبادرات الطيبة دون وجود عالقات املؤسسة مع ال طراف ذوي العالقة وأ حصاب املصاحل، تنطلق من الاعتبار ال خاليق و 

جراءات وتدابري ملزمة قانونيا، فهىي تلقائية وعف وية مبعزل عن لغة الاجبار والاذعان والتعسف، جفوهر هممة أ خالقيات ال عامل يه اإ

 منع وتفادي تعارض املصاحل وتصادهما قدر الإماكن؛

رضاء انتظارات  .ه  ش باع واإ مناء ثروة املؤسسة، اإ املزية التنافس ية ال خالقية تأ خذ يف حساابهتا واعتباراهتا ثالث قيود يه: اإ

نظرا حليوية مفهوم أ خالقيات التسويق ودخوهل يف جوانب تتعلق برضا الزبون وحماوةل الاحتفاظ بولئه متع. الزابئن، ريق وازدهار اجمل 

ول ريب يتفتق عن تبين أ خالقيات التسويق العديد من املزااي التنافس ية املادية واملعنوية تشمل: زايدة رمق ال عامل  أ طول فرتة ممكنة.

ستامثر وتمنية حصة السوق املس هتدف وحتسني املركز التنافيس وبناء الولء وتدعمي الصورة اذلهنية وتعظمي الرحبية والعائد عىل الا

خل؛  والشهرة والسمعة ... اإ

عدم املزجي التسويقي ال خاليق أ و ما يعرف ابلتسويق التكتييك القميي ظهر كرد فعل للترصفات الالمسؤوةل، النامجة عن  .و 

حبيث تعرضت العديد من منظامت ال عامل لنتقادات لذعة بسبب اخلداع والتضليل يف  املهين،المتسك بقواعد السلوك ال خاليق و 

دارة قنوات التوزي  ع(؛  الفّعاليات التسويقية اخملتلفة )العالمة التجارية، خدمات ما بعد البيع، الس ياسة السعرية، التصالت الرتوجيية، اإ

واليت ترتقي ابلنشاط  Marketing Citizenshipواطنة التسويقية هوم املالاسرتاتيجية التسويقية ال خالقية تتضمن مف  .ز 

ىل البعد الانساين، وذكل مثل ال عامل اخلريية. وهو البعد ال كرث حداثة  التسويقي من ال بعاد الاقتصادية والاجامتعية والقانونية اإ

 ؛امتعيةمقة الهرم يف املسؤولية الاجمعارصة يف خوض غامر املنافسة الراهنة، ويه 

النظام التسويقي ال خاليق أ و القميي يتشلك من مدخالت ومعاجلة وخمرجات وتغذية مرتدة، مفدخالت هذه املنظومة يه  .ح 

تكل الطقوس والقمي وال عراف واملعتقدات الاجامتعية اليت يتخلق هبا رجال التسويق، حبيث يكون املناخ التنظميي السائد داخل 

فيه املصداقية يف الوفاء ابلوعود واملوثوقية يف املعامةل اجتاه امجلاهري املس هتدفة، حبيث يؤدي هذا مفاصل الهيلك الوظيفي يتفىش 

ثراء وتقومي السلوكيات حبيث تر  جيابية ملموسة اكجلودة والتنافس ية والمتزي، وتظهر التغذية العكس ية يف اإ ىل نواجت اإ اعي التفاعل املتبادل اإ

 اميت واملدوانت ال خالقية املعمول هبا. عدم خرق القواعد واملعايري والتعل

/ أ ساس يات حول الاحتيال يف رشاكت التأ مني2
2

 

ىل اس تالم : "372عرف املرشع اجلزائري جرمية الاحتيال كجنحة قابةل للتشديد، وذكل يف قانون العقوابت يف املادة  لك من توصل اإ

ىل احلصول عىل  أ و تلقي أ موال أ و منقولت أ و س ندات أ و ترصفات أ و أ وراق مالية براء من الزتامات، أ و اإ أ و وعود أ و خمالصات أ و اإ

ما ابس تعامل أ سامء أ و صفات اكذبة  أ ي مهنا أ و رشع يف ذكل، واكن ذكل ابلحتيال لسلب لك ثروة الغري أ و بعضها أ و الرشوع فيه، اإ

حداث ال مل يف الفوز بأ ي يشء أ و يف وقو  ع حادث أ و أ ية واقعة أ خرى ومهية أ و اخلش ية أ و سلطة خيالية أ و اعامتد مايل خيايل أ و ابإ

ىل مخس س نوات عىل ال كرث وبغرامة من  ىل  500من وقوع يشء مهنا يعاقب ابحلبس من س نة عىل ال قل اإ ". واملرشع دج 20.000اإ

ىل حامية أ مالك الغري.  ملا جرم الاحتيال فهو يريم اإ
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ن موضوع الاحتيال التأ ميين هو امتداد جلرامئ الاحتيال سس   صل حمك الفرع. ويف هذا الإطار، يعد اإ متد منه مضمونه وأ صوهل، ولل 

الاحتيال من اخملاطر ال ساس ية اليت تواجه رشاكت التأ مني خاصة يف ظل ما ينتج عنه من خسائر يف نشاط يعمتد أ ساسا عىل 

طاةل يقصد التعامل مع ال خطار، وترتبط أ رابحه وخسائره مبدى قدرته عىل التقليل من جحم هذه ال خطار و  الس يطرة علهيا. ودون اإ

أ ي معل يقصد منه حتقيق كسب غري رشيف أ و غري رشعي أ و غري قانوين للطرف اذلي يرتكب جرمية بظاهرة الاحتيال التأ ميين: "

حدى  –احملتال –الاحتيال  خفاء أ و كمت أ و عدم الكشف عن اإ أ و ل طراف أ خرى، وميكن حتقيق ذكل من خالل التعمد يف تقدمي أ و اإ

 وعليه ميكن أ ن نكتشف ونس تنبط ال  ي:". و لك احلقائق املادية املتصةل بقرار مايل، أ و معلية أ و تصور لوضع رشكة التأ منيأ  

ىل قيام اجلاين  .أ    الاحتيال التأ ميين هو نوع من أ نواع اجلرامئ املالية هل مفهومه وخصائصه وعقوبته، حبيث يتجه مقصوده اإ

ىل -الضحية–مال منقول أ و غري منقول مملوك للغري  ابلتدليس واخلداع مث الاستيالء عىل ، وذكل بنية مض وحتويل ملكية هذه الرثوة اإ

ملكيته اخلاصة، وهذا الكسب غري مرشوع حتقق بغري وجه حق، وهنا يكون قد ارتكب جرمية خيانة ال مانة. فقد يّدعي صخص 

خل( غري موجود أ صال أ و الادعاء بقيامه بأ داء خدمة مؤمن هل وقوع أ ذى أ و حتقق خطر ما )حادث: رسقة، حريق، اكرثة طبيع  ية، ... اإ

 مل تؤدى؛

ل بد أ ن يتوفر بوضوح يف الاحتيال التأ ميين ركنني أ ساس يني هام الركن املادي واملعنوي، وهذا حىت يكتسب صفة اجلرمية  .ب 

 ويثبت ذكل ابدلليل والربهان:

  تيان فعل التد الركن املادي لالحتيال التأ ميينيتحقق ، -الاستيالء–ليس، اذلي ترتتب عليه نتيجته ويه تسلمي املال ابإ

والتدليس هو تغيري حقيقة واقعة معينة، وجوهره هو الكذب واخلداع والتضليل يف املعلومات اليت يديل ويرصح هبا لتغليط الضحية. 

ىل اجلاين تسلامي انقال للحيازة الاكمةل. وجيب أ ن تتوافر عالقة س ببية بني  أ ما الاستيالء فهو سلوك تسلمي املال من اجملين عليه اإ

 التدليس والاستيالء، حبيث ينترش ذكل يف معاينة ال رضار وسداد التعويضات وتسوية املطالبات واحلوادث؛

  من اجلرامئ العمدية اليت تتطلب القصد اجلنايئ، أ ي عمل  الركن املعنوي لالحتيال التأ ميين عىل اعتبار أ نه يعديتحقق

دراك احمل  رادته يف حتقيق العنارص املادية للجرمية واإ ثبات القصد اجلنايئ وبيان -نية التدليس مث الاستيالء عىل الرتتيب –تال واإ ، ويمت اإ

ىل اجلاين من قبل سلطة الهتام ببيان وتوضيح طريقة الاحتيال.  الواقعة املس ندة اإ

امئ ال موال، ذات طابع ذهين خاص، تقوم عىل أ هنا: من جر تتسم جرمية الاحتيال التأ ميين بطائفة من اخلصائص ويه  .ج 

تزييف احلقيقة ومبشاركة الضحية نفسه، تس تلزم التخصص وادلراية، متجددة ومركبة. حبيث يكون الغرض منه قيام احملتال بتعظمي أ و 

 زايدة مس تحقاته من رشكة التأ مني زورا؛

تتعلق بشخص واحد )موظف، وكيل، زبون(، كام ميكن  ميكن أ ن ارتاكبه من خالل معلية بس يطة الاحتيال يف عقود التأ مني .د 

طار معلية معقدة تتعلق بعدد كبري من ال شخاص أ و املصادر من داخل وخارج رشكة التأ مني، ومعوما يتخذ عدة أ شاكل  أ ن يمت يف اإ

 نوحضها اكلتايل:

  حية لالحتيال ادلاخيل، وهنا تقع رشكة التأ مني كض : -رشكة التأ مني–الاحتيال من طرف جملس الإدارة واملوظفني

ويكون املوظف هو الشخص احملتال، حبيث توجد عدة مسببات ودوافع تزيد من احامتلت حدوث خطر هذه اجلرمية مثل: الهيالك 

خل؛التنظميية املعقدة، هشاشة نظم الرقابة ادلاخلية، مركزية القرارات، الاندماج والاس تحواذ، ضعف الرواتب وال جور، .  .. اإ

  تؤدي الش بكة التجارية دورا ابرزا ومفصليا وحموراي جمسدا يف : -الوالكء والسامرسة–من طرف وسطاء التأ مني الاحتيال

قة أ مه العمليات اليت تقوم هبا رشاكت التأ مني، ويه الوفاء ابللزتامات والتعهدات اجتاه املتعاقدين واملكتتبني، وحيتل الوس يط موضع الث

ىل التورط يف العمليات الاحتيالية مثل: جحز أ قساط مدفوعة بني املشرتكني واملؤّمنني، وعل  ن سوء اس تخدام هذا العنرص يؤدي اإ يه فاإ
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بطال تأ مني عرب  من الزبون عىل أ ن يمت دفع املطالبة، تأ مني حاميل واثئق التأ مني غري موجودين أ ثناء دفع أ ول قسط، حتصيل معوةل، اإ

يقاف دفع مزيد من ال قساط، وقد يظهر ال  من خالل وضع أ حد املؤمن هلم ماكنه يف احلادث بدل عن مرتكب احلادثة تالعب اإ

ن مل يكن مؤمنا يك تتكفل رشكة التأ مني بدفع التاكليف عنه  ؛ال صيل، اإ

  هممني  –املس تقلون أ و غريمه–يعترب العاملون يف املهن التأ مينية املساعدة : -اخلرباء–الاحتيال من طرف همنيو التأ مني

عداد حمارض خربة تتضمن مبالغ تعويضية أ قل وية املطالبات، مفثال قد ي لتوزيع ودفع وتس تواطأ  خرباء الس يارات مع واكلت التأ مني، ابإ

 ؛بكثري من ال رضار احلاصةل للمركبة

  من قبل بعض مشرتيي التأ مني باكفة طبقاهتم مصدره انشئ : -الزابئن–الاحتيال من طرف حاميل واثئق التأ مني

برام عقد التأ مني، أ و عند طلب التعويض، كام ميكن لالحتيال يف املطالبات املالية أ ن يمت من قبل طرف وقد ي الاجامتعية، مت عند اإ

اثلث هل عالقة بتسوية املطالبة، فعىل سبيل املثال، ميكن للعاملني يف اجملال الطيب أ ن يطالبوا بتسديد مقابل خدمات العالج مل يمت 

صالحات ومهية مل تمت، أ و يزورا تقدميها للمرىض، كام ميكن للمهن دسني أ ن يضخموا تاكليف الإصالحات، أ و يطالبوا بتسديد قمية اإ

فواتري بقمية مالية تفوق القمية احلقيقية للمواد املس تخدمة يف الرتماميت، وميكن حلامل الوثيقة أ ن يقوم حبجب أ و تقدمي معلومات أ و 

يال يف املطالبات أ ن يتسم بأ ي من اخلصائص التالية: مطالبة بأ رضار أ و خسائر خلفيات غري حصيحة أ و معلومات أ خرى. وميكن لالحت 

جياد شلك  من نسج اخليال )ومهية(، املبالغة يف ال رضار أ و اخلسائر اليت يغطهيا التامني )مضاعفة التلكفة(، تزوير احلقيقة من أ جل اإ

ترضر )التضليل(، تلفيق وقوع حوادث تتسبب بأ رضار أ و حادث تغطية وثيقة التأ مني )التدليس(، تزوير طريقة عرض اجلانب امل 

 خسائر تغطهيا الوثيقة )اصطناع حادث حريق مثال(.

 هناك الكثري من ال اثر السلبية جلرامئ الاحتيال تقع عىل رشاكت التأ مني نفسها، سوف جنملها عىل النحو التايل: .ه 

  حبوادث ومهية، ومالحقة ومتابعة احملتالني أ مام احملامك  خسائر مالية معتربة نتيجة دفع تعويضات ملطالبات تتعلقتكبد

ثبات املطالبات لتقدمي التقارير املطل وبة واجلهات القضائية وتعيني احملامني، وتعيني احملاس بني واملدققني واخلرباء يف كشف املبالغات واإ

-5الاحتيال عىل رشاكت التأ مني بنس بة ترتاوح بني  جمللس الإدارة، وتعيني مسوي اخلسائر لتقدير هاته ال خرية. وتقدر تلكفة جرامئ

 % من التعويضات املسددة عامليا مببالغ مالية مبليارات ادلولرات؛10

  تكبد خسائر معنوية فادحة للشك والارتياب وتوجيه اللوم والعتاب لبعض املوظفني دون غريمه، ال مر اذلي قد

ىل اهزتاز صورة ومسعة الرشكة أ مام املس تأ منني نتيجة اخرتاق سسبب اهزتاز ولء املوظفني وطموِحم وراحهتم الن  ضافة اإ فس ية، اإ

 احملتالني للرشكة وأ نظمهتا، ال مر اذلي يدفعهم للبحث عن عارضني أ خرين يوفرون هلم حامية أ كرب وتغطيات أ جود؛

 ائر وزايدة نس بة الاضطرار لرفع أ قساط واثئق التأ مني عىل املؤمن هلم من ال فراد أ و املؤسسات لتعويض اخلس

 الاحتياطات املالية، ال مر اذلي سسبب خسارة بعض الزابئن نتيجة فقدان التنافس ية القامئة عىل ال سعار؛ 

  صدار وبيع بعض أ نواع التأ مني نتيجة لرتفاع تلكفة التعويضات، وذكل بسبب العجز املايل الناجت عن التوقف عن اإ

 تفوق التعويضات عن العالوات؛

 كيفية تقليل اخلسائر املالية عوض التوجه حنو زايدة ال قساط املكتتبة؛ب القرار الاداري ابلبحث يف انشغال أ حصا   

 هناك الكثري من ال اثر السلبية جلرامئ الاحتيال تقع عىل اجملمتع كلك، سوف جنملها عىل النحو التايل: .و 

  عبية الولئية والبدلية، فكثري من معامالت ازدايد مظاهر الفساد الإداري يف بعض الهيئات وادلوائر اكجملالس الش

ثبات ببعض الواثئق احلكومية، فيلجأ  احملتال لرشوة بعض املوظفني ممن يتصف بنفس ال خالق ادلنيئة ملساعدته يف  الاحتيال حتتاج لالإ

 احلصول عىل بعض املستندات أ و التقارير املزورة، وهذا يف حد ذاته اعتداء صارخ عىل املال العام؛

 اع دائرة ورقعة اجلرمية، ل ن الاحتيال من اجلرامئ املركبة اليت يعمل من خاللها اجلاين عىل اقرتاف بعض اجلرامئ اتس

 ال خرى اكلرشوة والزتوير وغريها؛
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  حرمان الطبقات حمدودة ادلخل يف اجملمتع من احلصول عىل اخلدمات التأ مينية نتيجة لرتفاع أ سعارها، وابلتايل توس يع

 بني الفقراء وال غنياء؛الفجوة ما 

  فقدان بعض املوظفني ملناصهبم ومصادر رزقهم وقوهتم نتيجة تِسحيهم بعد ثبوت تورطهم جرامئ الاحتيال ال مر اذلي

 ينعكس سلبيا عىل أ رسمه؛

 صعوبة الكشف عن هؤلء احملتالني نتيجة مترسهم عىل املكر وجناِحم يف اخلداع، ال مر اذلي يعمل عىل متادهيم وتنوع 

 جرامئهم الشنيعة؛

  ،ىل التجارة والرحب، ابلبحث عن الرثاء الِسيع املبين عىل النصب والتدليس واجلشع تشويه أ فاكر الش باب يف نظرهتم اإ

 ويكون مههم ال كرب الكسب غري املرشوع؛  

 ىل  مشاريع زايدة جرامئ غس يل ال موال من خالل حتويل ال موال املكتس بة بطريقة غري مرشوعة من تعويضات خضمة اإ

 أ خرى من أ جل حتريف احلقيقة؛

  ىل عدم اس تقرار بيئة ال عامل تأ ثر املناخ العام لالستامثر اليت تلحق ابلبدل اذلي تنترش فيه جرامئ الاحتيال، مما يؤدي اإ

متةل، وهذا يعين وعزوف املستمثرين ال جانب نتيجة للزايدة يف تلكفة املشاريع اليت تس توجب عادة تغطيهتا وحاميهتا من ال خطار احمل 

 تراجع جاذبية البدل يف الاس تقطاب.

/ أ ثر التوجه ال خاليق للتسويق يف ماكحفة الاحتيال التأ ميين3
3

 

ذ شهدت العقود ال خرية اش تغال مزتايدا لهذه اجلرمية، ل هنا متثل خطر  جذب موضوع الاحتيال اهامتم الفاعلني يف الصناعة التأ مينية، اإ

، وتسعى هاته ال طراف ملاكحفة هذا الرش املتنايم، واذلي يعترب وصيف اجلرامئ املالية يف الولايت املتحدة دامه يؤرق أ حصاب املصاحل

ال مريكية بعد الهترب الرضييب، وقد تعددت ال ساليب والطرائق اليت انهتجهتا املنظامت للتخفيف من حدته والتقليل من أ رضاره، ومن 

عامل معوما وأ خالقيات التسويق خصوصا، ويه طائفة من املبادئ اليت من شأ هنا العمل عىل هذه الوسائل واملناجه أ خالقيات ال  

التصدي هل وحصاره ابعتباره نوع من املامرسات غري ال دبية اليت ينجر عهنا نتاجئ خطرية هتدد أ من واس تقرار اجملمتع وتصيب الاقتصاد 

ريية بني أ خالقيات املامرسة التسويقية مكتغري تفسريي وماكحفة جرمية الاحتيال الوطين. ومن خالل هذا احملور حناول قياس العالقة التأ ث

 يف رشاكت التأ مني مكتغري معمتد.

ىل وجود عالقة بني ا ملفاهمي التسويقية ذات الهناية ال خالقية ونشاط تشري ال دبيات النظرية بيشء من التفصيل والبيان والرشح اإ

دارة التعويضات عىل اع  ذ الاكتتاب واإ ميكن القول بأ ن تبار أ ن التأ مني حيوي يف تضاعيفه العديد من اجلهود والفّعاليات التجارية، اإ

دارية انسدلت حتت التوهجات الاجامتعية احلديثة ملنظامت ال عامل، وهاته ال خرية يه غاية  ال خالقيات التسويقية يه فلسفة اإ

ا فيه الاحتيال التأ ميين، هذا ال خري اذلي يزداد خطره عىل املنظامت واجملمتع ووس يةل يف نفس الوقت ملاكحفة الفساد املايل والإداري مب

عىل حد سواء ُكام زادت تشعبات الهيالك التنظميية، حبيث أ ن الاحتيال هو نتيجة حمتية لغياب الرادع ال خاليق والزاجر ال ديب، 

 أ و غياهبا عىل النحو التايل:وهذا ابعتباره نوع من املامرسات الالأ خالقية ، فهو يتأ ثر حبضورها 

  ثقافة أ خالقيات التسويق صامم أ مان يطبق مبدأ  الوقاية خري من العالج فعوض جترمي ال فراد وتسليط العقوابت القاس ية )احلبس

، وعليه فاإن والغرامة(، يمت بث روح الرتبية ال خالقية وتوعية املوظفني والعاملني بأ مهيهتم ودورمه يف بقاء واس مترارية رشكة التأ مني

احامتلت حماربة أ فة الاحتيال سزتداد بشلك أ يل، ل ن شعور املرؤوس واحساسه ابملسؤولية بسبب غرس معاين الاخالص 

 والزناهة والكفاءة والاس تقامة؛    
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  صفية  أ خالقيات التسويق مدخل من مداخل ادارة اخلطر واحتوائه، ول شك أ ن رشاكت التأ مني همددة ابلهنيار والتعرث والت

ذا علمنا بأ ن طبيعة نشاط  والافالس والتسويق القضائية ووقوعها يف مطب العجز املايل نتيجة جرامئ الاحتيال، خصوصا اإ

ن تبين واعتناق الفلسفة ال خالقية للتسويق س يحول دون اس تفحال  الاكتتاب يف حد ذاته يقوم عىل ال خطار املتعددة، ذلكل فاإ

ن وج ود وتفعيل منظومة القمي وال خالق هو اجلهاز املناعي اذلي يربك نشاط احملتالني ورسعان ما هذه الظاهرة املرضية، بل اإ

 يفتضح أ مرمه؛ 

  جتمعها عدة قوامس مشرتكة مع مفهوم احلومكة، حبيث -التدقيق واملراجعة واملتابعة–أ خالقيات التسويق نظام للرقابة ادلاخيل ،

ىل التقليل من خماطر الاحتيال يف رشاكت تتقاطع معها يف مسائل: الافصاح والشفافية و  املساءةل، وهذا دون شك س يفيض اإ

 التأ مني.

 Applied Framework Of The Studyاثلثا: الإطار التطبيقي للظاهرة املدروسة 

 / سوق التأ مني اجلزائري يف ظل الفساد املايل والاداري1

ن احلديث عن خسارة هيئات التأ مني جّراء جرامئ الاحتيال وا فقد ظهر عدد من السلبيات اليت تمكن لغش ليس ومه بل هو واقع، اإ

فالسها، ومن مث فان من يأ خذ  ،Unethical Behavior يف املامرسات والسلوكيات الالأ خالقية  فلك يوم تنرش الصحف العاملية اإ

رابك أ و اإ  ضعاف واإ  فالس رشكة التأ مني.شيئا ليس من حقه القانوين املنصوص عليه يف وثيقة التأ مني فانه سسهم يف اإ

/ البطاقة التعريفية للرشكة الوطنية للتأ مني1-1
4

 

، عىل أ ساس القطاع اخملتلط وذكل ابلتعاون مع الإطارات املرصية لعدم وجود 1963س نة  SAAتأ سست الرشكة الوطنية للتأ مني 

طارات جزائرية، مت تأ مميها س نة  طار احتاكر ادلوةل خملتلف معليات التأ مني 1966اإ ويف نطاق س ياسة ختصص  1976، ففي س نة يف اإ

حتصلت  1989عىل التحول اىل السوق الوطنية لل خطار البس يطة. وس نة  SAAأ نشطة التأ مني أ جربت الرشكة الوطنية للتأ مني 

ىل رشكة ذات طابع اقتصادي أ ي رشكة ذات أ   SAAالرشكة الوطنية للتأ مني  سهم عىل اس تقالليهتا املالية وحتولت من رشكة معومية اإ

(SPA برأ سامل يقدر بـ )مليون دينار جزائري. 80 

 (: تطور سوق التأ مينات واحلصة السوقية لرشكة الوطنية للتأ مني بدلةل الزمن1اجلدول رمق )

 )ال رقام ابملليار دينار جزائري(
الحصة السوقية للشركة  SAAالشركة الوطنية للتأمين  القطاع 

SAA 

 2013 2012 لتغيرا 2013 2012 النسبة 2013 2012

 %22 %23 %12 25.6 23.0 %15 114.0 99.4 رقم أعمال قطاع التأمينات

 %24 %25 - - - %14 105.9 92.8 التأمين على األضرار

 %33 %35 %11 20.5 18.5 %17 61.3 52.6 التأمين على السيارات

 %12 %12 %10 4.4 4.0 %11 35.4 32.0 تأمين األخطار الصناعية والمتنوعة

 %6 %5 %7 0.3 0.3 %3 5.5 5.3 التأمين على النقل

 %16 %11 %74 0.4 0.3 %24 2.8 2.2 تأمين األخطار الزراعية

 %0 %0 - - - %49 0.9 0.6 التأمين على القروض

 .2013املصدر: ابلعامتد عىل التقرير الس نوي للرشكة الوطنية للتأ مني لس نة 

برمق  2013املتعامل رمق واحد يف التأ مني لس نة  SAAرب الرشكة الوطنية للتأ مني تعت 2013حسب تقرير أ نشطهتا الس نوي لس نة 

من سوق التأ مني عىل ال خطار لكن  %24مليار دينار جزائري، وهذا جيعلها القائد يف السوق بنس بة  25.757أ عامل يقدر بـ 

زائري. ومتتكل الرشكة ش بكة توزيع عرب خمتلف مليار دينار ج 20، كام أ ن رأ س مالها يقدر بـ %1بنس بة  2012ابخنفاض عىل س نة 

ىل  495واكةل هجوية اليت بدورها تتحمك يف  15مناطق الوطن، تتأ لف من  واكةل جتارية، وهو عدد كبري سسهم يف وصول منتجاهتا اإ

 .2013يف س نة  4620 نس بة كبرية من الزابئن، كام بلغ عدد القوى العامةل يف الرشكة

مليار دينار  25.757ورمق أ عامل  %24ة الوطنية للتأ مني لها ماكنة كبرية يف السوق حبصة تقدر بـ أ ن الرشك 2013أ كدت س نة 

مليار دينار  20.073بـ  2010جزائري، واملالحظ أ ن رمق ال عامل الإجاميل للرشكة يعرف ارتفاعا مس مترا عىل العموم، فقد قدر س نة 
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. ويف الوقت ذاته يالحظ أ ن احلصة السوقية %22( منوا يقارب 2013-2010جزائري، وهبذا يكون قد حقق خالل هذه الفرتة )

 .%1( قدر 2013-2012شهدت اخنفاضا وتقلصا ملموسا مفثال خالل الفرتة )

/ مؤرش مدراكت الفساد للمنظمة العاملية للشفافية1-2
5

 

 2014-2003يف اجلزائر للفرتة  CPI(: تطور مؤرش مدراكت الفساد 2اجلدول رمق )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الس نة

 3.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.2 3 3.1 2.8 2.7 2.6 النقاط

 100 94 105 112 105 111 92 99 84 97 97 88 الرتبة

 (2013-6-13املصدر: تقارير املنظمة العاملية للشفافية مبيونيخ )

سملذ مؤرش الشفافيةحتلت عىل ، حيث ا2011-2003نقطة يف الفرتة  24ائر بـ يالحظ من اجلدول تدحرج تصنيف اجلز 
()

املرتبة  

، لتتحصل عىل رصيد ضعيف ومنخفض 2014مشهل املسح عام بدل  175من أ صل  100، واملرتبة 10من  2.6بدرجة  2003عام  88

ة عىل التوايل، مبعىن أ هنا مل تس تطع أ ن تقفز فوق حاجز الـ ، ويتكرر هذا السيناريو املأ ساوي واخمليف للمرة التاسع10من  2.9جدًا بـ 

نقاط، دلةل عىل توسع رقعة انتشار الفساد مبنسوب  4نقاط، ل نه حسب الهيئة ادلولية تعترب أ ن حصول أ ي دوةل عىل أ قل من  4

اد، حيث تشهد مؤسسات احلكومة معدلت الفس حبر يف أ كرث عال داخل خمتلف مفاصل ادلوةل، ومنه نس تنتج أ ن البالد تؤكد غرقها

ىل  2006عاجلت احملامك اجلزائرية خالل الفرتة ما بني )خطرية، وتعاين من مس توايت رهيبة منه  أ لف قضية  4ما يزيد عىل  2009اإ

 (.% رشوة10% اختالسات و55فساد مهنا 

سقاطا عىل واقع أ داء قطاع التأ مني اجلزائري ميكن القول أ ن الفساد املايل والاداري عامل تأ ثري سليب ، مهنا تأ ثري الفساد التأ ميين واإ

ىل ذكل غس يل ال موال بهتريهبا  لس امي يف جانب التعويضات عن ال رضار اجلسامنية واملادية، اذلي يعد فضاء خصب للفساد، ينضاف اإ

عادة التأ مني حنو اخلارج خصوصا يف نشاط اإ
()

منا نتيجة ترامك  ن ظاهرة الاحتيال داخل قطاع التأ مني اجلزائري ليس وليد اليوم، واإ . اإ

س نوات من الفشل اذلريع ل هجزة الارشاف والرقابة )مديرية التأ مني بوزارة املالية، جلنة الارشاف عىل التأ مينات، اجمللس الوطين 

عادة التأ مني( يف تأ دية هممهتا املنوطة هبا يف ترقية سوق التأ مني والهنوض به، فقد طغت جرامئ للتأ مينات، الاحتاد اجلزا ئري للتأ مني واإ

التدليس والاستيالء عىل أ موال رشاكت التأ مني أ و محةل واثئق التأ مني عىل احلياة التأ مينية، حبيث أ دت الاجراءات والتدابري اليت 

ىل غياب  املساءةل وانعدام الشفافية والزناهة، مما سامه يف تكرسس ظاهرة الفساد يف لك يشء، فقد مت انهتجهتا اجلهات الوصية اإ

 .تصنيف اجلزائر مضن ادلول ال كرث فسادًا يف العامل حسب تقرير منظمة الشفافية ادلولية

سقاط حق الطعن يف عدد من اجملالت لقطع الطريق أ مام اجلهات اليت تتخ ذ من الطعن أ سلواًب لرحب الوقت، طالبت احملمكة العليا، ابإ

عىل غرار رشاكت التأ مني اليت عادة ما تقوم ابلطعن يف القرارات القضائية، وتأ خري أ جال تنفيذ ال حاكم اخلاصة مبنح التعويضات، 

فعدد الطعون لس امي القضااي املتعلقة حبوادث املرور، وذكل رحبا للوقت وتفادي تسديد املس تحقات للمؤّمنني املتعاقدين دلهيا، 

 .2010-2009طعنا خالل الس نة القضائية  71771املسجةل بلغ 

 Identify Of The Population And Sample Of The Studyحتديد جممتع وعينة ادلراسة / 2

 Population Of The Study/ جممتع ادلراسة 2-1

يمتثل اجملمتع الاحصايئ لدلراسة يف زابئن الرشكة متشاهبة، و يعرف اجملمتع عىل أ نه مجموعة من ال فراد حمل ادلراسة واليت لها خصائص 

 بولية املس يةل ممتثةل يف زابئن فروع الرشكة املنترشة عرب تراب الولية. SAAالوطنية للتأ مني 

  Sampling Technique/ أ سلوب املعاينة 2-2
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. Sampleاسة،  هذه اجملموعة من املفردات تسمى عينة يه معلية مجع البياانت واملعلومات عن مجموعة معينة من مفردات جممتع ادلر 

اقترصت هذه ادلراسة عىل عينة أ فراد عىل مس توى مدينة املس يةل ومدينة أ ولد دراج، وقد مت التصال بفئات متنوعة من وقد 

قطاع اخلاص والعمويم الزابئن من حيث السن، واجلنس، واملس توى التعلميي، ونذكر مهنم أ حصاب حمالت، طلبة جامعيني، وعامل ابل

 وغريمه.

 فرد، مع اسرتجاع ُكي لالس امترات وعدم استبعاد أ ي مهنا فقد اكنت ُكها صاحلة للتحليل. 120وقد بلغ عدد أ فراد العينة 

  Tools Of The Studyال دوات املس تعمةل يف ادلراسة / 3

 Questionnaire( Measuring Instrument/ الاستبانة )أ داة القياس: 3-1

عداد الاس تبيان كام ييل:  شاكلية املوضوع وفرضياته، واكنت خطوات اإ  مت تصممي اس امترة اس تبيان اس تطالعي بناء عىل اإ

 عداد اس تبيان أ ويل من أ جل اس تخداهما يف مجع البياانت واملعلومات؛  اإ

 عرض الاس تبيان للتحكمي متهيدا لسرب أ راء واجتاهات ومواقف العينة؛ 

  جراء دراسة اس تقصائية م  يدانية أ ولية لالس تبيان وتعديهل حسب ما يناسب.اإ

 ومت تقس مي عبارات الاس تبيان ابلشلك التايل:

 عبارة حتدد مدى تطبيق أ خالقيات التسويق دلى الرشكة الوطنية للتأ مني حسب تصور الزابئن،  15: يتكون القسم ال ول

دراج ثالثة أ بعاد: الصدق بــــ   عبارات. 05عبارات + التعامل بـ  05بـــ  عبارات + الالزتام 05وذكل من خالل اإ

 عبارات تبني مدى ماكحفة الاحتيال من خالل ال خالقيات السالفة اذلكر. 05: يتكون من القسم الثاين 

"لكريت" امخلايس يف توزيع درجة الإجاابت، واليت تتوزع من أ قل وزن )غري موافق بشدة(، وقد  Scaleمت اس تخدام مقياس 

ىل أ عىل وزن )موافق بشدة(، واذلي أ عطيت هل مخس درجات، وبذكل تكون دلةل املتوسط احلسايب أ عطيت هل درجة وا حدة اإ

جاابت كام ييل:  لالإ

 = غري موافق بشدة.1= غري موافق / 2= حمايد / 3= موافق / 4= موافق بشدة / 5

ىل الفئات التالية:   ولتحديد قمي املتوسط احلسايب نقسم السمل اإ

 )عدم وجود عالقة( 2.5                  1

 عالية )وجود عالقة( 5               2.5

 (.03وابلتايل يكون متوسط الاس تجابة )

 Validity And Reliability/ صدق وثبات أ داة ادلراسة 3-2

ىل أ ي درجة يقيس املقياس )الاس تبيان( الغرض املصمم من أ جهل )مشلكة  Instrument Validityيقصد بصدق املقياس  اإ

ىل أ ي درجة توفر ال داة بياانت ذات عالقة مبشلكة ادلراسة من جممتع  ادلراسة(، وعليه ميكن تعريف صدق أ داة مجع البياانت اإ

 ادلراسة.

قام الباحث ابلإجراءات املهنجية املطلوبة للتحقق من صدق وحصة صياغة عبارات الاستبانة، حيث مّت التأ كّد من صدق احملتوى 

الاستبانة بعد تصمميها عىل ال اكدمييني واملامرسني، ابلرتكزي عىل ال ساتذة املاهرين يف التسويق واملهنج العلمي،  ل داة ادلراسة بعرض

ذ حتكميها علميًا من قبل املتخصصني واخلرباء يف جمال العلوم التسويقية والتأ مينية  ذ متا واملهمتني مبناجه واملهنيني يف الصناعة التأ مينية، ومن مثا

ضافة أ و  البحث جراءها من اإ جراء التعديالت اليت اس تلزم ال مر اإ خراج استبانة ادلراسة يف صورهتا الهنائية بعد اإ ذ اإ ذ متا العلمي، ومن مثا

 .حذف أ و تعديل

ة للتأ كد من مدى حصة املقاييس أ و العبارات املس تخدمة يف قياس متغريات ادلراسة، مت الاعامتد عىل ما يعرف ابختبارات الثبات بغي

ىل مقاييس ميكن الاعامتد علهيا يف قياس متغريات ادلراسة، ووفقا ذلكل مقنا حبساب قمية معامل الثبات "كرونباخ أ لفا" للك  التوصل اإ

 ( يوحض نتاجئ هذه الاختبارات.2متغري عىل حدة، واجلدول رمق )

 (: درجة ثبات العبارات يف قياس متغريات ادلراسة3اجلدول رمق )
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 معامل ألفا للثبات لعباراتعدد ا المتغيرات

أبعاد التسويق 

 األخالقي

  05 الصدق

  05 االلتزام

  05 التعامل

  15 التسويق اإللكتروني

  05 مدى مكافحة االحتيال من خالل األخالقيات

 0.886 20 االستبيان

 SPSSاملصدر: ابلعامتد عىل خمرجات برانمج 

( 20ات الاستبانة، وسالمة بناء الفقرات اخلاصة ابلظاهرة موضع البحث والبالغ عددها )اتّبع الباحث القياس الإحصايئ لقياس ثب

لقياس مدى ثبات أ داة  ،(Cronbach's Alpha) عرشون فقرة، وذكل ابس تخدام الاتّساق اذلا ي، ويه طريقة كرونباخ أ لفا

 هذه ادلراسة.( وهو قمية ثبات عالية ومقبوةل لغاايت 0.886ادلراسة، واكن معامل الثبات )

ىل اجلدول رمق ) ( يتضح أ ن مس توى الثبات ابس تخدام معامل أ لفا للثبات للعبارات املس تخدمة يف قياس هذه املتغريات، 2ابلنظر اإ

وهو ما يعكس درجة عالية من الثبات يف العبارات املس تخدمة، حيث جتاوزت قمية الثبات الإجاميل للعبارات القمية ادلنيا، حيث ُكام 

ن هذه العبارات صاحلة اقرتب  من الواحد زادت نس بة قبول املعامل، وُكام اكنت قريبة من الصفر أ و سلبية رفضت، وابلتايل فاإ

جيابيا يف الانسجام والتنامغ ادلاخيل.  للقياس، وتمتتع بدرجة جيدة من الثبات أ ي العبارات تسهم اإ

 Display And Analysis Of( Discuss The Results/ عرض وحتليل املعطيات التسويقية )مناقشة نتاجئ الاس تبيان: 4

Marketing Data 

 ( يوحض أ جوبة العبارات املتعلقة ابلصدق4اجلدول رمق )
المتوسط  غ موافق بشدة غ موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم

 الحسابي

الموظفون في شركة  01

الـتأمين يقدمون 

 معلومات كافية .

21 34 19 32 14 3.13 

17.5% 28.3% 15.8% 26.7% 11.7% 

موظفو شركة التأمين  02

 صادقون في التعامل .

13 30 39 24 14 3.03 

10.8% 25% 32.5% 20% 11.7% 

أثق في العروض  03

 التأمينية المقدمة .

16 34 28 29 13 3.09 

13.3% 28.3% 23.3% 24.2% 10.8% 

التابعين  أثق في الخبراء 04

 لتأمين .لشركة ا

12 22 33 36 17 2.80 

10% 18.3% 27.5% 30% 14.2% 

عقد الـتأمين الذي  05

يربطني بالشركة يتمتع 

 بالشفافية .

14 37 33 26 10 3.15 

11.7% 30.8% 27.5% 21.7% 8.3% 

 3.04  المتوسط الحسابي

 Spssاملصدر: خمرجات برانمج 

ىل اجلدول رمق يتبني وجود كفاية يف املعلومات اليت يقدهما موظفو رشكة التأ مني ويظهر ذكل من خالل الاس تجابة العالية  ابلنظر اإ

(، واكنت اس تجابة أ فراد العينة حول العبارة الثانية من 3.13ل فراد العينة عن العبارة اليت تقيس الكفاية، حيث بلغ املتوسط احلسايب )

مما يدل عىل صدق املوظفني يف رشكة التأ مني، ويتبني من نتاجئ الإجابة عىل  (3.03اجلدول عالية أ يضا حيث بلغ املتوسط احلسايب  )

العبارة الثالثة املتعلقة ابلثقة يف العروض التأ مينية املقدمة حيث كنت درجة املوافقة عالية أ يضا وذكل من خالل احلصول عىل متوسط 

تعلقة ابلثقة يف خرباء التأ مني التابعني للرشكة  فقد اكنت يف حزي ( أ ما درجة املوافقة مفا خيص العبارة الرابعة وامل 3.09حسايب بلغ )
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(، أ ما فامي يتعلق بشفافية عقد التأ مني اذلي يربط الزبون ابلرشكة واليت مثلهتا العبارة 2.80القبول حيث بلغ املتوسط احلسايب  لها )

 (.3.15ينة ومتوسط حسايب قدر بـ )اخلامسة حيث حصلت هاته العبارة عىل املوافقة العالية من قبل أ فراد الع 

 ( يوحض أ جوبة العبارات املتعلقة ابللزتام5اجلدول رمق )
موافق  العبارة الرقم

 بشدة

غ موافق  غ موافق محايد موافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

 2.78 19 26 41 30 4 شركة الـتأمين التي تتعامل معها  ملتزمة بتقديم خدمات للمجتمع. 01

3.3% 25% 34.2% 21.7% 15.8% 

 3.15 12 19 35 46 8 تلتزم شركة التأمين بتنفيذ بنود العقد. 02

6.7% 38.3% 29.2% 15.8% 10% 

 2.55 20 47 28 17 8 تلتزم شركة التأمين بدفع التعويضات في الوقت المحدد. 03

6.7% 14.2% 23.3% 39.2% 16.7% 

التأمين بالحيادية في تقدير يتسم خبراء التأمين التابعين لشركة  04

 األضرار.

7 32 40 33 8 2.97 

5.8% 26.7% 33.3% %27.5 6.7% 

 2.85 18 29 35 28 10 العروض الفعلية للشركة مطابقة للعروض المروج لها. 05

8.3% 23.3% 29.2% 24.2% 15% 

 2.86  المتوسط الحسابي

 Spssاملصدر: خمرجات برانمج 

كة التأ مني ملزتمة نوعا ما بتقدمي خدمات للمجمتع حيث يتضح ذكل من خالل الاس تجابة العالية ل فراد العينة يوحض اجلدول أ ن رش 

(، وأ بدى أ فراد العينة اس تجابة مرتفعة فامي خيص العبارة الثانية واملتعلقة 2.78عىل العبارة ال وىل مضن اجلدول مبتوسط حسايب بلغ )

(، واكنت املوافقة متوسطة فامي يتعلق ابلزتام رشكة 3.15د العقد التأ ميين حيث بلغ املتوسط احلسايب )ابلزتام رشكة التأ مني بتنفيذ بنو 

(، واكنت الاس تجابة مرتفعة نوعا ما  فامي يتعلق 2.55التأ مني بدفع التعويضات يف الوقت احملدد واكن املتوسط احلسايب للعبارة )

يادية خرباء التأ مني التابعني للرشكة يف تقدير ال رضار وتطابق العروض التأ مينية الفعلية مع ابلعبارتني الرابعة واخلامسة واملتعلقتني حب 

( عىل التوايل. وعىل العموم تظهر النتاجئ الهنائية لها اجلدول أ ن رشكة التأ مني تمتتع 2.85(، )2.97املروج لها مبتوسطني حسابيني )

 (.2.86افقة املعتربة واملعرب عهنا ابملتوسط احلسايب )بعامل الالزتام يف معامالهتا من خالل درجة املو 

 ( يوحض أ جوبة العبارات املتعلقة ابلتعامل6اجلدول رمق )
المتوسط  غ موافق بشدة غ موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم

 الحسابي

شركات التأمين تراعي  01

وضعيتك االجتماعية في 

 التعامل

7 20 28 47 18 2.59 

5.8% 16.7% 23.3% 39.2% 15% 

تستجيب الشركة لطلباتك  02

 بسرعة .

7 16 36 37 24 2.54 

5.8% 13.3% 30% 30.8% 20% 

أنت مرتاح بالتعامل مع  03

 شركة التأمين الحالية .

14 39 33 27 7 3.21 

11.7% 32.5% 27.5% 22.5% 5.8% 

شركة التأمين التي  تعمل 04

د تتعامل معها على إيجا

 حلول ترضيك .

11 29 43 25 12 3.01 

9.2% 24.2% 35.8% 20.8% 10% 

لديك نية االستمرار في  05

التعامل مع الشركة 

 الحالية.

17 36 39 21 7 3.29 

14.2% 30% 32.5% 17.5% 5.8% 

 2.93  المتوسط الحسابي

 Spssاملصدر: خمرجات برانمج 

كة التأ مني تراعي نوعا ما الوضعية الاجامتعية للزبون خالل تعاملها معه، هذا ما ترتمجه أ ن رش  05يظهر لنا من خالل اجلدول رمق 

جاابت أ فراد العينة عىل العبارة ال وىل اليت تقيس مراعاة الوضعية الاجامتعية حيث بلغ املتوسط احلسايب ) (، واكنت العبارة 2.59اإ
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ما يربز أ ن رشكة التأ مني تس تجيب نوعا ما لطلبات زابئهنا، واكنت املوافقة  ( وهذا2.54الثانية بنفس متوسط العبارة ال وىل تقريبا )

(، وأ يضا اس تجابة عالية فامي خيص سعي الرشكة لإجياد 3.21عالية فامي يتعلق ابلراحة يف التعامل مع الرشكة مبتوسط حسايب قدر بـ )

نيهتم يف الاس مترار يف التعامل مع الرشكة من خالل املوافقة (، وعرب أ فراد العينة عن 3.01حلول تريض زابئهنا مبتوسط حسايب بلغ )

ىل نتاجئ اجلدول بشلك عام جند أ ن متغري التعامل 3.29العالية عىل العبارة اليت تقيس نية الاس مترار حيث بلغ املتوسط ) (. وابلنظر اإ

 (.2.93متوفر وبدرجة مقبوةل دلى رشكة التأ مني حيث بلغ املتوسط العام )

 ( يوحض املتوسطات احلسابية ل بعاد أ خالقيات التسويق7 )اجلدول رمق
 المتوسط الحسابي  المحاور

 3.04 تمسك شركة التأمين بعامل الصدق المحور األول

 2.86 تمسك شركة التأمين بعامل االلتزام المحور الثاني

 2.93 تمسك شركة التأمين بعامل طريقة التعامل المحور الثالث

 2.94 

 Spssرجات برانمج املصدر: خم

(. وهذا يدل عىل أ ن 2.94من خالل اجلدول يتبني وجود اس تجابة مقبوةل للعبارات اليت تقيس ذكل حيث بلغ املتوسط احلسايب )

الرشكة الوطنية للتأ مني مواكبة للتوهجات احلديثة للتسويق القامئة عىل التوجه الاجامتعي اذلي يويل أ مهية قصوى للزبون واجملمتع بغض 

 لنظر عىل حتقيق أ هداف املنظمة الرحبية.ا

لختبار الفرضية الرئيسة واملمتثةل بعالقات الارتباط بني أ بعاد    Pearsonاعمتدت هذه ادلراسة عىل معامل الارتباط البس يط 

ذ يظهر اجلدول رمق ) معامالت الارتباط ( مصفوفة 07املتغري املس تقل )أ خالقيات التسويق( واملتغري املعمتد )ماكحفة الاحتيال(، اإ

ىل جحم العينة ) يف اجلدول  Sig( ونوع الاختبار )خطي( وخمترص 120البس يط بريسون بني أ بعاد هذه املتغريات وسشري اجلدول أ يضا اإ

ىل اختبار معنوية معامل الارتباط من خالل مقارنة قمية ) ذا ظهر وجود Tسشري اإ ( احملسوبة مع اجلدولية مع غري أ ن يظهر قميهتا، فاإ

ن هذا يعين أ ن قمية )ع ( احملسوبة أ كرب من اجلدولية ، ويمت احلمك عىل مقدار قوة معامل الارتباط  Tالمة )**( عىل معامل الارتباط فاإ

 اكل  ي:   Cohenيف ضوء قاعدة 

ذا اكنت قمية معامل الارتباط أ قل من     0.10عالقة الارتباط منخفضة: اإ

ذا اكنت قمية مع   0.30و  0.10امل الارتباط بني عالقة الارتباط معتدةل: اإ

ذا اكنت قمية معامل الارتباط أ عىل من    0.30عالقة الارتباط  قوية: اإ

 وتتفرع عن هاته الفرضية ثالث فرضيات فرعية: 

حصائية بني بعد الصدق ومتغري ماكحفة الاحتيال:  أ / توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإ

( وذات دلةل معنوية عند مس توى 0.30و  0.10عالقة ارتباط معتدةل )ل هنا بني ( بأ ن هناك 07يظهر من جدول مصفوفة الارتباط )

ذ بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط بني هذا البعد واملتغري املذكور 1%) ( بني بعد الصدق ومتغري ماكحفة الاحتيال، اإ

(0.276.)** 

حصائية بني بعد الالزتام ومتغري   ماكحفة الاحتيال:ب/ توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإ

( وذات دلةل معنوية عند مس توى 0.30و  0.10( بأ ن هناك عالقة ارتباط معتدةل )ل هنا بني 07يظهر من جدول مصفوفة الارتباط )

ذ بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط بني هذا البعد واملتغري املذكور 1%) ( بني بعد الالزتام ومتغري ماكحفة الاحتيال، اإ

(0.261.)** 

حصائية بني بعد التعامل ومتغري ماكحفة الاحتيال:  -ج  / توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإ
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( وذات دلةل معنوية عند مس توى 0.30و  0.10( بأ ن هناك عالقة ارتباط معتدةل )ل هنا بني 07يظهر من جدول مصفوفة الارتباط )

ذ بلغت قمي مع5%) امالت الارتباط البس يط بني هذا البعد واملتغري املذكور ( بني بعد التعامل ومتغري ماكحفة الاحتيال، اإ

(0.181.)* 

مع مالحظة وجود عالقة ارتباط معتدةل بني أ خالقيات التسويق بأ بعادها جممتعة )الصدق، الالزتام، التعامل( مع متغري ماكحفة 

 (.%1نوية )**( عند مس توى مع 0.272الاحتيال التأ ميين، حيث بلغت قمية معامل الارتباط بيهنام ) 

 ( يوحض مصفوفة معامالت الارتباط البس يط ملتغريات ادلراسة 8اجلدول رمق )
أخالقيات   

 التسويق

 التعامل االلتزام الصدق مكافحة االحتيال

أخالقيات 

 التسويق

R 

SIG 

N 

1 .272** .882** .912** .872** 

 0.003 0.000 0.000 0.000 

120 120 120 120 120 

 *R .272** 1 .276** .261** .181 حتيالمكافحة اال

SIG 0.003  0.002 0.004 0.048 

N 120 120 120 120 120 

 **R .882** .276** 1 .703** .607 الصدق

SIG 0.000 .002  0.000 0.000 

N 120 120 120 120 120 

 **R .912** .261** .703** 1 .746 االلتزام

SIG 0.000 0.004 0.000  0.000 

N 120 120 120 120 120 

 R .872** .181* .607** .746** 1 التعامل

SIG 0.000 .048 .000 0.000  

N 120 120 120 120 120 

  0.01**س توى املعنوية 

 0.05* مس توى املعنوية 

 Spssاملصدر: خمرجات برانمج 

 Conclusions And Suggestionsرابعا: الاس تنتاجات واملقرتحات 

هذه ادلراسة مت عرض أ ثر التسويق يف حتقيق املزية التنافس ية ال خالقية من خالل التصدي جلرامئ الاحتيال يف رشاكت  من خالل

كن التأ مني. وتسعى الرشكة الوطنية للتأ مني لتعزيز موقعها الهام داخل السوق اجلزائرية واحملافظة عىل مزياهتا التنافس ية ال خالقية للمت

، اليت AXAاةل التنافس ية خاصة مع ادلخول الرشاكت ال جنبية خاصة ذات السمعة العاملية اكلرشكة الفرنس ية من البقاء يف هذه احل

دراج التوجه ال خاليق اكسرتاتيجية أ ساس ية يف معل الرشكة.  فرضت عىل الرشكة أ ن تعمل جاهدة عىل اإ

 / النتاجئ النظرية والتطبيقية1

 القطاعني العام واخلاص للحصول عىل أ كرب حصة سوقية، ويف رمرة التنافس الشديد سشلك احتدام الرصاع بني رشاكت التأ مني يف

بني العارضني للفوز بأ كرب جحم من التغطيات التأ مينية تظهر طائفة من املامرسات الغري أ خالقية والسلوكيات الغري رشيفة خاوية من 

خلدع الرتوجيية، والاحتيال عىل محةل الواثئق التأ مينية. وعليه تزداد املبادئ والقمي مثل املنافسة السعرية املدمرة، وتوظيف احليل وا

ىل صياغة ديباجة مدونة ل خالقيات ال عامل والتسويق داخل املهنة التأ مينية، تكون مبثابة صامم ال مان للوقاية من أ خطار  احلاجة اإ

 التباري غري النظيف.

طار الإحاطة الشامةل جلوانب املوضوع، وبعد اختب ىل النتاجئ التالية، وذكل عىل املس تويني يف اإ اران ملدى حصة الفرضيات، توصلنا اإ

 النظري والتطبيقي من هذه ادلراسة نوجزها فامي ييل:

 / نتاجئ ادلراسة النظرية1-1

نب متخضت هذه الورقات البحثية عن طائفة من الاس تنتاجات اليت تصب يف قضية تفعيل أ ليات الفلسفة ال خالقية وتكرسس اجلوا

ن وجود أ و غياب ال رصدة ال دبية  طار التوهجات الاجامتعية احلديثة لرشاكت التأ مني املعارصة. ودون أ دىن شك فاإ السلوكية يف اإ
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واملواقف القميية للوظيفة التسويقية مرهون مبدى الاقتناع بدور هذه املنظومة املتاكمةل والشامةل يف التصدي للترصفات الاحتيالية 

فراد اذلين مل يردعهم الوازع ادليين واملوروث الرتبوي خصوصا يف غضون الانتشار الرهيب للفساد الاداري واملايل اليت يرتكهبا ال  

 اذلي جيتاح هيئات التأ مني. مفثال سشلك الاحتيال اثين أ خطر اجلرامئ املالية يف الولايت املتحدة ال مريكية بعد الهترب الرضييب.

لهيا من خالل دراستنا النظرية فامي ييل:ميكن حوصةل النتاجئ اليت مت ا  لتوصل اإ

  يعترب التأ مني صورة من صور التضامن والتالمح، قامئ عىل التعاون والتاكفل، حيث تشارك الكرثة املعرضة للخطر يف

ذا اكن القصد والنية نظيفة من  شوائب الاحتيال تعويض القةل اليت حتقق دلهيا اخلطر، وهذا يف مضمونه قمية أ خالقية راقية خصوصا اإ

 ومنغصات الغش ومكدرات الرحب الِسيع؛

 التأ مني عىل هذا النحو قامئ عىل الوعود من قبل طريف العقد، فاخلطر هو جوهر اخلطر والتأ مني وهجان لعمةل واحدة، ف

نه حيتاج ايل قدر كبري ال خالقيات )املصداقية، الالزتام، التعامل، الشفافية ، الافصاح، الوضوح، ال مانة، العملية التأ مينية، ولهذا فاإ

خل( يف مجيع مراحل العمل اخملتلفة، ابتداء من صياغة الوثيقة والرشوط الاساس ية الواردة هبا مث تقدير ال قساط واصدار  الزناهة، ... اإ

من املبادئ ال ساس ية  العقد وانهتاء مبعاينة اخلسائر وتسوية املطالبات وتسديد التعويضات يف أ جالها ومواعيدها، ويضع املرشع مجموعة

ساءة اس تغالل التأ مني سواء ابفتعال اجلرمية سعيا وراء مبلغ التأ مني أ و الاثراء عىل حساب التأ مني؛  والقانونية اليت حتول دون اإ

 / نتاجئ ادلراسة التطبيقية1-2

السات والرشاوي والاحتيال بلك يف ظل الانفتاح الاقتصادي لقطاع التأ مني اجلزائري من انحية، والزتايد اخلطري جلرامئ الاخت

أ شاكلها اليت س بقت الاشارة الهيا، تأ  ي مسأ ةل أ خالقيات ال عامل وتعزيز السلوكيات الاجيابية احلس نة لتلقي بظاللها عىل املامرسات 

ن املزااي ا لتنافس ية ال خالقية التأ مينية، هذه ال خرية اليت أ حضت بني مطرقة اس تزناف مزيانياهتا وس ندان تلطيخ مسعهتا. ول ريب فاإ

أ حضت قمية تلمتس من أ جل اكتساب رشاحئ عريضة من الزابئن ال وفياء. هذا الوفاء النابع من الثقة اليت يضعها محةل الواثئق يف تكل 

 الرشاكت اليت تناضل لتجفيف منابع الفساد واستئصال جرثومة الاحتيال ودرء أ خطاره القاتةل وأ رضاره السامة.

لهيا من خالل دراستنا التطبيقية للموضوع فامي ييل:ميكن حوصةل النتا  جئ اليت مت التوصل اإ

  حصائية للتسويق ال خاليق )الصدق، الالزتام، التعامل( عىل الاحتيال التأ ميين. فالتسويق ال خاليق يوجد أ ثر ذو دلةل اإ

 ين.سسهم اجيااب يف حماربة جرامئ الاحتيال التأ ميين حسب اختبار الاحندار بني املتغري 

ىل مجموعة من النتاجئ  من خالل الإملام امليداين جبميع املعطيات التسويقية اخلاصة ابدلراسة املسحية وحتليلها احصائيا، توصلنا اإ

التطبيقية، مقتبسة من روح الاشاكلية اليت تضمنت معضةل حتدايت مواهجة جرامئ الاحتيال التأ ميين من منظور املقاربة ال خالقية 

 اكلتايل:للتسويق اكنت 

 .حصائية بني متغري أ خالقيات التسويق ومتغري ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين  هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل اإ

 .حصائية بني متغري الصدق ومتغري ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين  هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل اإ

  حصائية  بني متغري الالزتام ومتغري ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين.هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل اإ

 .حصائية بني متغري التعامل ومتغري ماكحفة جرمية الاحتيال التأ ميين  هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل اإ

 / التوصيات املقرتحة يف ادلراسة2

يق يف الرشكة الوطنية للتأ مني، وجب طرح بعض الاقرتاحات من أ جل قيامنا هبذه ادلراسة واخلروج بنتاجئ هممة حول وضعية التسويق ال خالبعد 

 والتدارك واملساعدة يف اختاذ القرارات حبيث تشمل لك أ طراف ومكوانت العملية التأ مينية ويه كام ييل:التحسني 
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  املبادرة لمتويل مدرسة ادلراسات العليا للتأ مني ابجلزائرEcole Des Hautes Etudes D’assurance كون من بني ي

البنود املتفق علهيا تكوين موارد برشية ماهرة ومؤهةل يف جمال أ خالقيات التسويق وحماربة لك أ شاكل الاحتيال التأ ميين، فاملنافسة 

 اليوم سالِحا الفّعال امتالك ال صول اذلهنية والرساميل املعرفية والفكرية؛

 ىل التصال ابجلهات الوصية ُكجنة الارشاف ع ىل التأ مينات بوزارة املالية واجمللس الوطين الاستشاري املسارعة اإ

عادة التأ مني من أ جل تشكيل مجعية حبصانة قانونية حملاربة الاحتيال التأ ميين، يكون من بني  للتأ مينات والاحتاد الوطين للتأ مني واإ

مث اختاذ اجراء تأ دييب ضد العضو اذلي مل ميتثل  هماهما مراقبة تطبيق املعايري ال خالقية للتأ مني من جانب مجيع ال عضاء ابمجلعية، ومن

 لهذه املعايري؛

  تفعيل أ دوات احلومكة وتعزيز أ ليات املنظومة ال خالقية، من أ جل ردع ش باكت الإجرام املايل، وكذا التقليل من الفضاحئ

 والهّزات والتجاوزات واخلروقات؛

 اب السامية واملثل امحليدة والشامئل الكرمية بشلك عفوي تدثر رجال التسويق ابلقمي العليا وال خالق الفاضةل وال د

 وتلقايئ انبع من اذلات دون ضغط خاريج؛

  طارات الرشكة مبنافع التسويق ال خاليق وفوائده ومزاايه، فالرضورة ضاغطة ول حتمتل التأ خري توعية وتنوير مجيع اإ

 واملامطةل؛

  جناح تبين التسويق توفري وتدريب الكفاءات اليت ميكن لها مسايرة التغري ات يف البيئة ادلاخلية واخلارجية من أ جل اإ

 ال خاليق؛

  حتسيس امجلاهري ابدلور احلقيقي لرشكة التأ مني بعيدا عن الغائية الاسرتابحية، من خالل الرتكزي عىل ال مهية التمنوية

 املرشوعات؛يف تقدمي التغطيات وتوفري امحلاية لل شخاص و  -نظرية ال عداد الكبرية-والتضامنية 

  خبطورة الغش والتحايل عىل رشاكت التأ مني، فهذه  -الش بكة التجارية–تبصري الوسطاء من والكء عامني وسامرسة

 ال خرية مربر وجودها هو اس تالم ال قساط وتمثريها وتسوية املطالبات وتعويض الضحااي واملنكوبني من احلوادث ول خطار؛

 عط اهئم ماكنهتم برتغيهبم وترهيهبم عىل حد سواء، وذكل بتسخري التسويق ال خاليق الاهامتم ابلزابئن محةل الواثئق واإ

قامة تواصل دامئ معهم ويف لك ال وقات؛  لإ

  تطوير برامج مدمعة من مزيانية الرشكة لرساء وتأ سيس جو من الثقة والطمأ نينة يف عالقاهتا مع أ حصاب املصاحل

 سة الرشسة من اخلواص.وال طراف ذوي العالقة، خصوصا يف غضون املناف 

ن جرمية الاحتيال يف رشاكت التأ مني تتأ ثر بعوامل أ خرى غري أ خالقيات التسويق، ويه  يف اخلتام ومن ابب ال مانة العلمية فاإ

يف أ هجزة الارشاف والرقابة، والنصوص الترشيعية والتنظميية وال حاكم  -احلومكة–متغريات خارج منوذج ادلراسة، مثل: احلمك الراشد 

، واملنظومة ال منية املتخصصة يف عمل الاجرام، وهيئات ماكحفة الفساد -قانون العقوابت معوما والقانون اجلنايئ خصوصا–القضائية 

ومقع الغش، واملفتش ية العامة للاملية، وغريها من ادلوائر واملصاحل اليت ترضب بيد من حديد صور الفساد الاداري واملايل. ومع ذكل 

دار  ىل بلوغ هدفني حموريني، ال ول تبقى مزية اإ ة أ خالقيات التسويق التنافس ية يف بلورة اسرتاتيجيات حامسة ذات كفاءة وفّعالية ترنوا اإ

طار التنس يق  رضا الزابئن والثاين حتقيق أ رابح عالية عىل عكس ما يتوقعه نقاد املهنج ال خاليق. لكن جيب أ ن يكون ذكل يف اإ

. لقد أ صبح تبين أ خالقيات التسويق كرافد حيوي دينامييك من روافد املسؤولية الاجامتعية والتشاور والتاكمل مع تكل اجلهات

دفع –متطلب رضوري يف صنع القرارات التأ مينية واعداد الاسرتاتيجيات التنافس ية وتقيمي ال داء الاكتتايب من حيث كفاءة الاجناز 

واجلسارة يف حمارصة مسببات الغش  -زايدة جحم العالوات املكتتبة–الرثوة وفّعالية تمثري  -التعويضات املس تحقة للمترضرين والضحااي

 التأ ميين. وهذه يه القمية العلمية املضافة يف دراستنا لهذا املوضوع اجلدير ابلهامتم والتنقيب والمتحيص.

ن غرس أ خالقيات وقمي الصدق ومبادئ الالزتام والوفاء ابلعهد وأ صول التعامل الانساين الرايق خدّل القرأ ن ذكرها ومل تتواىن الس نة  اإ

 املطهّرة يف بيان عاقبة الصادقني والصّديقني، ومزنةل املوفني بعهدمه وماكنة ادلين املعامةل. 
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 ال حاديث النبوية ال ايت القرأ نية 
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 االسالميةوتصور المستهلك التونسي تجاه المصارف  حساسية

 / أ س تاذة مساعدة / املدرسة العليا للتجارة / جامعة منوبة / تونسد.نوال الشاوش 

naoel.chaouch@orange.tn naloe_2006@yahoo.fr/   :الربيد الالكرتوين  

 

 / أ س تاذة مساعدة / املدرسة العليا للتجارة / جامعة منوبة / تونس شاكر د.جناح ادلايل

   najehchakerdaly@planet.tn الربيد الالكرتوين:

 

 امللخص :

ىل:   هدفت هذه ادلراسة اإ

دراك املس هتكل املرصيف ملفاهمي ومن  (1  تجات املصارف الاسالمية.التعرف عىل مس توى معرفة واإ

التعرف عىل تصورات املس هتكل املرصيف حول مدى احرتام املصارف الاسالمية  للضوابط الاسالمية ومتزيها عن املصارف  (2

 التقليدية. 

 و ذكل من خالل وهجة نظر عينة من املتعاملني وغري املتعاملني مع املصارف الاسالمية يف تونس. 

 

 اللكامت املفتاحية :

دراك, تقيمي, ضوابط رشعية, متزي معرف  ة, اإ

 

 

Abstract : 

This study aimed to identify the level of knowledge’ consumer about the concepts and the 

products of Islamic banking and his perceptions about extent of respect for the Islamic principles 

and about distinguish of Islamic banks from traditional banks through the point of view of a 

sample of users and non-users of the Islamic banks services in Tunisia. 

 

Keywords : 

Knowledge, understanding, evaluation, islamic principles, distinction 

 

 

 املقدمة

مية من املؤسسات املالية احلديثة اليت عرفت انتشارا واسعا يف البدلان الإسالمية وغري الإسالمية. وهذا تعد املصارف الإسال

الانتشار الواسع يعود ملا حققته من معدلت منو مزتايد من س نة ل خرى مكهنا من تعزيز ماكنهتا يف النظام املايل. حيث قدر منو 

 .IFSBب جملس اخلدمات املالية الإسالمية حس 2013و 2009بني  %17ال صول الإسالمية ب 

مع انشاء بنك المتويل التونيس السعودي, بنك الربكة حاليا. وقد سامه بنك  1983ويف تونس تعود جتربة املصارف الاسالمية اىل عام 

ل ان نشاطه اكن حمدودا يف السوق  الربكة يف متويل العديد من املشاريع التمنوية ابلبالد التونس ية اىل جانب متويل الرشاكت الكربى اإ
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 التونس ية نظرا لكونه بنك غري مقمي موجه ابخلصوص لمتويل الاستامثر يف القطاعات املصدرة. 

مت انشاء بنك الزيتونة وهو اول بنك اساليم تونيس. ويعترب بنك الزيتونة اول بنك اساليم جتاري يقدم خدمات  2010مث يف عام 

فراد واملستمثرين.  هنا تبقى حمدودة حيث ل تتعدى نس بة الاصول ومنتجات لل  ورمغ قدم جتربة الصريفة الاسالمية يف تونس فاإ

 . 2011% وفقا لتقرير البنك الافريقي للتمنية نرش يف  2.2الاسالمية 

الفاعلني من قبل احلكومات املتعاقبة. حيث يرى العديد من  2011وقد عرفت املالية الاسالمية اهامتما مزتايدا يف اعقاب ثورة 

جياد حلول ملشالك البطاةل  الس ياس يني والاقتصاديني أ ن المتويل الاساليم ميكن أ ن سسامه يف حتقيق الانتعاش الاقتصادي ويف اإ

 والفقر اليت تعترب من أ مه املشالك الاقتصادية. 

عداد الإطار القانوين والترشيعات اخلاصة ابملالية الاسالمية كام أ قرت  وقد بعض التحفزيات اجلبائية عىل بعض وقع الاهامتم ابإ

المتويالت الاسالمية مثل عقود املراحبة والإجارة. كام انتظمت العديد من الندوات واحملارضات العلمية اليت تباحثت دور املالية 

 الاسالمية يف اس تقطاب املوارد املالية داخليا وخارجيا لتحفزي الاستامثر والهنوض ابلقتصاد. 

فراد واملؤسسات ولالقتصاد معوما، فان املصارف الاسالمية مل وعىل الرمغ من الا هامتم املزتايد ابملالية الاسالمية نظرا ل مهيهتا لل 

ن  تمتكن من توس يع قاعدة معالءها ابلشلك الاكيف، وهو ما يثري عديد التساؤلت حول أ س باب عزوف املواطن التونيس. ذلكل فاإ

 املصارف الاسالمية يعد احدى الس بل ملعرفة جوانب القصور فهيا للحد مهنا وهو ما سساعد عىل دراسة العوامل املؤثرة يف قابلية تبين

 تطويرها وادلفع حنو الاقبال عىل خدماهتا.  

 

 مشلكة البحث

برزت مشلكة البحث من خالل الشعور بأ ن هناك ضعف يف تبين اخلدمات املرصفية الاسالمية من طرف املس هتكل املرصيف 

 ا سس توجب البحث يف العوامل املؤثرة يف اختيار وتبين املصارف الاسالمية. التونيس مم

تمتثل فرضية البحث يف التساؤل عن اس باب ضعف تبين اخلدمات املرصفية الاسالمية وهذا التساؤل يقودان اىل تساؤلت فرعية 

دراك وتقيمي املس هتكل املرصيف بوصفها من امه عوامل التبين. و   ميكن تلخيص هذه التساؤلت اكلتايل :حول مدى معرفة واإ

دراك املس هتكل املرصيف التونيس جتاه خدمات ومنتجات املصارف الاسالمية ؟ .1  ما مدى معرفة واإ

 ما هو تصور وتقيمي املس هتكل املرصيف التونيس حول مدى احرتام الضوابط الرشعية من طرف املصارف الاسالمية ؟ .2

 لتونيس حول مدى امتياز املصارف الاسالمية عن التقليدية ؟ما هو تصور وتقيمي املس هتكل املرصيف ا .3

 هل يوجد فروق بني تصورات وتقياميت املتعاملني وغري املتعاملني مع املصارف الاسالمية ؟   .4

 هدف البحث

 هتدف ادلراسة بشلك أ سايس اىل:

دراك املس هتكل املرصيف ملفاهمي ومنتجات املصارف الاسال (1  مية.التعرف عىل مس توى معرفة واإ

التعرف عىل تصورات املس هتكل املرصيف حول مدى احرتاهما للضوابط الاسالمية وامتيازها عن املصارف التقليدية  (2

 من خالل وهجة نظر عينة من مس تخديم اخلدمات املرصفية الاسالمية والتقليدية. 

درااكت العمالء وتصوراهتم وتقياميهتم حول البنوك الاسالمية سساعدها عىل حت ديد جوانب القصور فهيا ويدفعها اىل اختاذ معرفة اإ

 القرارات املالمئة من اجل حتسني حصهتا السوقية وجلب معالء جدد.

 مهنج البحث

 اش متل مهنج البحث عىل حمورين اثنني:
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 احملور الاول نظري: يبحث يف مفهوم التبين ومراحهل, مث يف املبادئ والضوابط الرشعية يف املعامالت املالية ومنتجات -

 البنوك الاسالمية فضال عن العوامل املؤثرة يف تبين البنوك الاسالمية. 

 تضمن وصف ملهنجية البحث امليداين وعرض ل مه النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات. :احملور الثاين تطبيقي -

 

 الاطار النظري :احملور الاول

I) معلية التبين : التعريف والعوامل املؤثرة 

 الاساليم نظام جديد نسبيا نظرا لتارخيه القصري مقارنة ابلنظام املرصيف التقليدي. عىل الرمغ من انشاءه منذ يعترب النظام املرصيف

غري الاسالمية، فانه يعترب جديدا ابلنس بة  س نوات عديدة وختطيه مراحل متقدمة من المنو والتطور سواء يف البدلان الاسالمية او

 ا. للمجمتعات والنظم اليت اعمتدته حديث

من اجل تناول العوامل املؤثرة يف العميل البنيك يف تبين املصارف الاسالمية بوصفها مؤسسات تقدم خدمات بنكية وصيغ متويل 

مبتكرة ترتكز عىل مبادئ وأ ليات ومنتجات غري متعارف علهيا يف النظم البنكية، ل بد من التطرق اىل نظرية تبين الابتاكرات 

 وال فاكر اجلديدة.

I - 1) :تعريف التبين 

التبين عىل أ نه معلية ذهنية مير هبا متخذ القرار. تبدأ  ابملعرفة والوعي اببتاكر جديد او فكرة جديدة او  Wolfe et al, (1990)عرف 

 ممارسة جديدة او تكنولوجيا جديدة او منتج جديد. 

متخذ القرار ابلنتقال من مرحةل املعرفة بوجود املبتكر  التبين بأ نه العملية اذلهنية اليت يقوم من خاللها Rogers, (2003)كام عرف 

  .اىل مرحةل تكوين اجتاه حنو الابتاكر مث اىل مرحةل اختاذ قرار بتبين او رفض هذا الابتاكر

م عىل انه ال لية اليت يمت من خاللها معرفة منتج جديد وجتربته مث اختاذ قرار بتبنيه او عد Kotler et Dubois, (1997)وعرفه 

  .تبنيه

انه مرحةل من مراحل اختاذ قرار ابس تخدام منتج او خدمة جديدة بشلك منتظم تأ  ي بعد الادراك  Schiffman, (2005)واعترب 

 والاهامتم والتقيمي والتجربة. 

نتشار عىل ويعترب تبين منتج او خدمة جديدة جزء من معلية انتشاره عىل نطاق واسع بعد قبوهل من النظام الاجامتعي. ويقوم الا

 تدفق املعلومات والقبول عرب وسائل الاعالم.  

ان املس هتكل مير خبمس مراحل متسلسةل قبل تبين منتج او خدمة  Rogers, (2003), Shiffman (2005),الباحثون  يرى

 .ت التصال املتعددةجديدة، اولها ادراك وجوده ويه مرحةل اكتشاف وجود املنتج او اخلدمة اجلديدة والتعرف عليه من خالل قنوا

ويتودل الشعور بأ مهية الابتاكر حال توافقه مع اهامتمات  .بعد ادراك وجود الابتاكر مير املس هتكل اىل مرحةل الانتباه والشعور بأ مهيته

 وميول الفرد مما يدفع الفرد للبحث عن معلومات حول خصائصه ووظائفه.

ن اجتاه حنو تفضيل او عدم تفضيل املنتج او اخلدمة اجلديدة وفقا ملصادر داخلية او مث مير املس هتكل مبرحةل الاقتناع ويه مرحةل تكوي

 خارجية. ويه مرحةل عاطفية تعمتد عىل املشاعر املتودلة جتاه املنتج اجلديد تبدأ  بعد مرحةل املعرفة والتقيمي. 

   

2-I)  العوامل املساعدة عىل تكوين اجتاه حنو املنتج او اخلدمة اجلديدة 

 مخسة و ميكن تلخيصها اكلتايل : يه

 املزية النسبية للمنتج او اخلدمة اجلديدة حسب تصور املس هتكل:  (1

 من ذكل:

 الرحبية الاقتصادية، -

 مس توى الاداء،  -
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ماكنية الاس تخدام املرحي للمنتج أ و اخلدمة اجلديدة -  اإ

 مدى أ فضلية املنتج أ و اخلدمة اجلديدة عن البديل احلايل.  -

 سبية من اكرث اخلصائص امهية يف معلية اختاذ قرار التبين. وتعترب املزية الن 

ن ما ميزيها عن املصارف التقليدية هو أ هنا مؤسسات مالية تتبىن يف مجيع معامالهتا مبادئ  ويف ما خيص املصارف الاسالمية فاإ

ات بنكية مبتكرة تتوافق مع احاكم الرشيعة الرشيعة الاسالمية وأ ولها عدم التعامل ابلفائدة ل نه حمرم. كام اهنا تقدم صيغ متويل وخدم

 وخمتلفة عن تكل املقدمة من طرف البنوك التقليدية. الاسالمية

 : توافق املنتج او اخلدمة اجلديدة مع احتياجات املس هتكل ومع املعايري والقمي (2

 لعكس حصيح.فلكام اكن املنتج اجلديد متفقا مع قمي ومعتقدات وحاجات الافراد، ُكام زاد معدل قبوهل وا

هنا تقدم منتجات وخدمات تتوافق مع رغبة املتعاملني يف الالزتام ادليين , Hegazy, 1995) ويف ما خيص املصارف الاسالمية فاإ

Metwally, 1996 ,(Metawa & Almoussawi, 1998 .اىل جانب ذكل تعمتد املعايري الاخالقية والاجامتعية عند الاستامثر .

عدة ملن مه بأ مس احلاجة الهيا عرب الاستامثر يف املشاريع الاجامتعية وتقدمي القروض احلس نة. ويه تعمل عىل فهىي ملزمة بتقدمي املسا

 عات.ارساء قمي انسانية وجممتعية من اجل بناء جممتع اساليم متاكفل يقوم عىل التوزيع العادل للرثوات وعىل حتقيق التمنية لل فراد واجملمت

 نتج او اخلدمة اجلديدة:درجة التعقيد/ التبس يط امل   (3

ويقصد هبا مدى صعوبة فهم واس تخدام املنتج او اخلدمة اجلديدة. درجة التعقيد تأ ثر سلبا عىل قرار تبين منتج جديد. فاملس هتكل اذلي 

يم، بقدر ما جيد صعوبة يف فهم واستيعاب املنتج او اخلدمة اجلديدة لن يتبناه بسهوهل. كذكل ابلنس بة ملنتجات وأ ليات المتويل الاسال

 تكون صعبة الفهم والاستيعاب ابلنس بة للمس هتكل بقدر ما تكون قابلية اس تخداهما وتبنهيا ضعيفة. 

من اجل ذكل يلعب العاملون يف البنوك الاسالمية دورا اساس يا يف تبس يط املفاهمي وال ليات املعمتدة يف العمل املرصيف الاساليم. 

ل ا ىل جانب املؤهالت العلمية املتعلقة ابملسائل املالية واملرصفية، املعرفة ابملسائل ذا وهذه املهمة ل تلكل ابلنجاح اإ توفر دلهيم اإ

 الرشعية اليت تعني عىل الإجابة عىل اس تفسارات العمالء يف النوايح الرشعية املرتبطة بعمل املرصف الاساليم.

 املنتج او اخلدمة اجلديدة: قابلية مالحظة  (4

 ااي وسامت املنتج او اخلدمة اجلديدة بواسطة الاخرين يف النظام الاجامتعي. وذكل من خالل رصد مز 

ن قابلية املالحظة تكون عرب:   ويف ما خيص املصارف الاسالمية فاإ

  .تغطية اكرب قدر من اجملمتع من خالل الانتشار اجلغرايف لفروعها ليك توفر خدماهتا للعمالء يف اماكن تواجدمه 

 سالمية عرب وسائل التصال من أ جل "نرش الوعي املرصيف الاساليم وتطوير ثقة املواطنني ابلنظام التعريف ابملصارف الا

نعتاق من  الاقتصادي الاساليم ابعتباره النظام ال مثل للتمنية الاقتصادية والتقدم الاجامتعي لدلول والشعوب الاسالمية وسبيلها لالإ

 (.2001عية " )عيل قنديل حشادة, املشالك وال زمات املالية والاقتصادية والاجامت

 منتج او خدمة اجلديدة:تبين  اخلطر املدرك عند (5

ن ويه اخملاوف املتصةل ابملنتج اجلديد حول النوايح الاقتصادية واملادية والنفس ية والاجامتعية اليت تتودل دلى متخذ القرار. للتقليل م

 وعيوب املنتج اجلديد من احمليطني به لالس تنناس بتجارب وخربات هذا الشعور يبحث الفرد عن املعلومات اليت تتحدث عن مزااي

 الاخرين، مما ميكنه من تكوين اجتاه اجيايب او سليب سساعده عىل اخذ القرار. 

هنا تمتزي ابخنفاض نس بة اخملاطرة مقارنة ابملصارف التقليدية لكوهنا تعمل وفق مبدأ  املشاركة يف الرحب  وخبصوص املصارف الاسالمية فاإ

واخلسارة وهو ما يعين اقتسام خماطر الاستامثر بيهنا وبني املتعاملني معها. كام اهنا تقوم بدراسة معيقة للعوامل ال ساس ية للمرشوع 

ء )اجلدوى الاقتصادية, النفقات, الفرتة الالزمة لس تعادة املبالغ املستمثرة, الرحب ,...( للتحقق من املنفعة اليت ميكن ان حتققها سوا

http://www.gimac.org/
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 ميل او للبنك او للمجمتع. للع 

بعد الاقتناع ابخلدمة اجلديدة مير املس هتكل اىل مرحةل التجريب للتحقق من منافعه وتقيمي تكل املنافع. ومتثل جتربة اخلدمة اجلديدة 

تشجيع املنتفع عىل العامل احلامس يف تيسري معلية اختاذ القرار خاصة ابلنس بة للخدمات القابةل للتجربة. ويلعب املسوق دورا هاما يف 

 تبين اخلدمة من خالل التعريف مبزاايها و تقدمي العروض احملفزة والاستشهاد ابل خرين.  

ويف أ خر مراحل التبين يصل املس هتكل اىل مرحةل اختاذ القرار بتبين او رفض املنتج او اخلدمة اجلديدة. بعد مرحةل الاقتناع 

نتج او اخلدمة اجلديدة سواء بتبنيه او رفضه. ويكون التبين ابختاذ قرار بأ ن يصبح والتجريب يتكون دلى املس هتكل اجتاه حنو امل 

  مس تخدما للخدمة اجلديدة بشلك ُكي ومتكرر. 

II)  تعريف املصارف الاسالمية 

ة تعاريف منذ نشأ ة املصارف الاسالمية اعطى الباحثون والهيئات اليت سامهت يف انشاءها  تعاريف عدة. كام جاء يف كتاابت كثري 

( 1977فعرف الاحتاد ادلويل للبنوك الاسالمية ) (.25, ص2000لل عامل اليت تقوم هبا هذه املؤسسات )عائشة الرشقاوي املاليك, 

نشاء الاحتاد ادلويل للبنوك الإسالمية, يف الفقرة الاوىل من املادة اخلامسة  البنك الاساليم عىل انه  (10, ص1977)اتفاقية اإ

نشاءها ونظاهما الاسايس رصاحة عىل الالزتام مببادئ الرشيعة وعىل عدم التعامل ابلفائدة اخذا وعطاء. املؤسسة اليت ي  نص قانون اإ

وعرف البنك الاساليم عىل انه "املؤسسة اليت تلزتم ابجتناب التعامل ابلفوائد الربوية اخذا وعطاء بوصفه تعامال حمرما رشعا وجينهبا 

 (.2006الاسالمية عىل اساس احملافظة عىل القمي وال خالق الإسالمية" )الكفراوي,  أ ي معل خمالف ل حاكم الرشيعة

وعليه فان البنوك الاسالمية يه البنوك الالربوية او البنوك اليت ل تتعامل ابلفائدة كام يطلق علهيا البعض غري ان هذه اخلاصية ل 

منا ل بد من تبين مجيع احاكم الرشيعة الاسالمية يف مجيع تعامالهتا. تعين احنصار وظيفة البنك الاساليم يف عدم التعامل ابلفائد ة واإ

ل اذا اكنت اعامهل ُكها ملزتمة بأ حاكم الرشيعة الاسالمية قول وفعال وتطبيقا" )د.محمد كامل  "فاملرصف الاساليم ل يكون اسالميا اإ

ذا اكن أ ساس معل املرصف الاساليم هو التعامل وفق 1984عطية,  احاكم الرشيعة الاسالمية فانه يعمل كذكل وفق القمي (. واإ

نسان من أ جل  واملبادئ الاسالمية وينظر اىل املال عىل أ ساس انه وس يةل وليس هدفا حبد ذاته. فهو أ ساسا مكل هلل مسخر لالإ

 اعامر الارض وحتقيق الرفاه والتمنية للمجمتعات. 

ية تعمل عىل جلب املوارد النقدية من افراد اجملمتع وتوظيفها وفقا ل حاكم وقد عرف املرصف الاساليم عىل انه "مؤسسة نقدية مال 

الرشيعة الاسالمية بشلك يضمن منوها وحيقق هدف التمنية الاقتصادية والتقدم الاجامتعي للشعوب واجملمتعات الإسالمية )عيل 

ف التمنية وتعمل يف اطار الرشيعة الاسالمية (. كام عرفت املصارف الاسالمية بكوهنا "اهجزة مالية تس هتد2001قنديل حشادة, 

 وتلزتم بقميها الاخالقية وتسعى اىل تصحيح وظيفة راس املال يف اجملمتع. ابلإضافة اىل كوهنا اهجزة تمنوية اجامتعية فهىي مؤسسات مالية

)امحد  ف اىل خدمة اجملمتع وتمنيته"حيث اهنا تقوم مبا تقوم به البنوك التجارية من وظائف ومعامالت. ويه مؤسسات تمنوية ل هنا هتد

 .(www.kantakji.comابو عبيد,

فنجد من خالل هذه التعاريف ان املصارف الاسالمية ذات رساةل اقتصادية واجامتعية تعمل وفق الالزتام ابل حاكم وال خالق 

ن خالل الاستامثر يف املشاريع الاكرث نفعا ل الاسالمية من اجل املسامهة يف تمنية الاقتصاد واجملمتع. فهىي تقوم بدورها يف اجملمتع م

اىل جانب ذكل تقوم بدورها يف تقدمي اخلدمات املالية واملرصفية. فكوهنا مؤسسات  فقط الاكرث رحبا من اجل حتقيق هذا الهدف.

خمتلف اخلدمات املرصفية لجتذاب املوارد املالية وتوظيفها، فهىي مؤسسات مالية تقوم باكفة املعامالت واخلدمات املرصفية. وتقدم 

اليت تقوم هبا املصارف التجارية كفتح احلساابت اجلارية وحساابت التوفري, حتصيل الش ياكت والتحويالت النقدية واستبدال العمالت 

 اىل جانب فتح حساابت لالستامثر وتوفري المتويالت. 

III) وصيغ متويل املصارف الاسالمية  الضوابط الرشعية 

مالية اسالمية تلزتم املصارف الاسالمية ابن تكون لك اعاملها وفق مبادئ وأ حاكم الرشيعة الاسالمية املس متدة  بوصفها مؤسسات

من القرأ ن الكرمي والس نة النبوية املطهرة. ومتثل احاكم الرشيعة الاسالمية الضوابط الاساس ية لسلوك املتعاملني )البنك, املوظفني 

الل واحلرام واعامتد القمي الاخالقية يف التعامالت املالية. ومضن الزتام البنك الاساليم مببادئ وأ حاكم والعمالء( مضن التقيد بقاعدة احل

 الرشيعة يتوجب عليه ابتداءا اجتناب التعامل ابلفائدة اخذا وعطاء لكوهنا حمرمة. 
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III-1) ال نشطة احملرمة عىل البنك الاساليم 

 :  حترمي الفائدة )أ خذا وعطاءا( .1

ة يه املبلغ املضاف اىل مقدار رأ س املال نظري اقراض املال او امداد اجل السداد. وهذه الزايدة يف املال اليت يدفعها املقرتض الفائد

, للمقرض تعترب راب وهو حمرم رشعا. وقد جاء حترمي الفائدة ابلنص القرأ ين الرصحي يف قوهل تعاىل:"وأ حل هللا البيع وحرم الراب" )البقرة

أ حل هللا البيع وحرم الراب ل ن يف البيع تبادل منافع بيامن يف الراب ظمل واس تغالل حلاجة ال خرين وأ لك ل موال الناس  وقد  (.275

ابلباطل. وعليه فان املصارف الاسالمية مكؤسسات مالية لتجميع الاموال وتوظيفها ملزتمة بعدم التعامل ابلفوائد سواء عند الاقراض 

منا هو او عند استامثر الودائع  ل نه يعترب حمرما. كام اهنا ملزتمة بعدم الاجتار ابملال ل ن املال ل يباع ول سشرتى وليس غاية للرتحب واإ

ستامثر يف أ نشطة اقتصادية توفر فرص معل للتكسب.  وس يةل لالإ

 : حترمي الاحتاكر والاكتناز .2

. اما الاكتناز فهو حبس املال ومنعه من التداول. ويه من الاحتاكر هو رشاء ما حيتاجه الناس وحبسه انتظارا لغالئه وارتفاع مثنه

الانشطة احملرمة لكوهنا تشجع عىل ترامك الرثوة دون هجد. فاكتناز املال يؤدي اىل ترك الاستامثر وتعطيل التمنية والاحتاكر يؤدي اىل 

ع عن متويل انشطة تؤدي اىل اس تغالل وكسب املال بطريق الظمل. وعليه يتوجب عىل البنوك الاسالمية ان متتن اختالل السوق

حماربة الاكتناز  حاجات الناس واحتاكر سلع او حرص المتويل يف انشطة دون اخرى او فئة من العمالء دون اخرى. كام يتوجب علهيا

  .والعمل عىل استامثر املال يف انشطة اقتصادية تسامه يف حتريك ادلورة الاقتصادية وحتقق التمنية

  :حترمي الغرر  .3

الغرر هو بيع غري املعلوم اىل اجل غري معلوم وهو حمرم ملا فيه من الظمل والإرضار مبصاحل الناس. وكون معامالت املصارف الاسالمية 

تقوم عىل املتاجرة يف الاصول العينية للحصول عىل رحب فانه يتوجب علهيا امتالك هذه الاصول قبل املتاجرة هبا اعامتدا عىل عدم 

اجملهوةل لهنىي الرسول صىل هللا عليه وسمل عن بيع الانسان ما ل ميكل. كام يتوجب علهيا توثيق التعامالت املؤجةل وبيان جواز البيوع 

ىل أ جل مسمى" )البقرة,  ذا تداينمت بدين فاكتبوه اإ ( وهو 282لك اراكهنا يف العقود دفعا للغرر اعتدادا بقوهل تعاىل :"اي أ هيا اذلين أ منوا اإ

رشاد منه تع اىل بوجوب كتابة وتوثيق املعامالت املؤجةل ببيان وتفصيل حفظا للحقوق ودرءا للتنازع والتباغض. وعليه فاملرصف اإ

الاساليم ملزتم ابلبتعاد عن الكامتن واعامتد الوضوح والصدق والشفافية يف لك تعامالته حيث ل بد عند اجراء العقود واملعامالت 

راحل. مفثال يف عقود المتويل القامئ عىل البيوع يتوجب تبيان لك عنارص العقد الاول حىت تكون من ايضاح لك العنارص خالل لك امل

معلومة للعميل )املنتج , سعر الرشاء , هامش الرحب , الاجل , املتعاقد الاول ,...(. غري انه جيوز اجلهاةل اليسرية يف بعض البيوع 

 يف عقود السمل.ال جةل من ابب التيسري والتخفيف عىل الناس كام 

 :  حترمي الاستامثر يف الانشطة احملرمة .4

س ئوةل ل جيوز استامثر املال يف املشاريع اليت حرهما هللا عز وجل )مثل جتارة امخلر, اندية القامر, املاليه,...( ل هنا تعترب أ نشطة غري م 

منا جيب استامثره يف الطيبات. وقد حدد ادلين الاساليم  و اوجه انفاق املال ومن ذكل جشع عىل استامثر املال ذات رضر اجامتعي واإ

ن البنوك الاسالمية ملزتمة ابلمتناع عن متويل لك  يف الانشطة الاقتصادية املرشوعة اليت حتقق منفعة وتمنية للفرد واجملمتع. وعليه فاإ

 نشاط حمرم ودمع لك استامثر حالل. 

 

III-2 )صيغ متويل املصارف الاسالمية 

 قامئة عىل املتاجرة مع هامش معلوم : صيغ المتويل ال ( أ  
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 أ نواع:  5ويه صيغ المتويل القامئة عىل البيوع والإجيار واليت يكون فهيا هامش الرحب معلوما. وفهيا 

ضافة نس بة معينة اىل المثن  : املراحبة هواملراحبة  .1 ان يذكر البائع للمشرتي المثن اذلي اشرتى به السلعة وسشرتط عليه رحبا ابإ

وسسمى "بيع املعمتدة يف البنوك الاسالمية عد أ حد صيغ المتويل القامئة عىل البيوع ت(. 124, ص1984ة( )د.محمد كامل عطية , )التلكف

ي املراحبة لل مر ابلرشاء". حيث يقوم البنك برشاء سلعة معينة مبواصفات حمددة لفائدة أ مر الرشاء )العميل( مث يقوم ببيعها هل مراحبة أ  

عليه أ جال او تقس يطا او نقدا. وتعترب هذه الصيغة من اكرث صيغ المتويل ش يوعا يف املصارف الاسالمية ويه تقوم  هبامش رحب متفق

عىل تبادل اصول مقابل املال مع هامش رحب. ويه بديل عن القرض الربوي اذلي يقوم عىل تبادل املال مقابل املال مع زايدة يف راس 

لصحة بيع املراحبة أ ن يكون المثن الاول معلوما للعميل وان يكون الرحب معلوما وان يمتكل البنك املال وهو ما يعترب حمرما. وسشرتط 

 السلعة قبل اعادة بيعها للعميل.

هو من صيغ المتويل القامئة عىل البيوع مثل البيع ابملراحبة غري أ ن المثن يدفع أ جال او تقس يطا. يمت مبوجبه تسلمي  البيع ال جل : .2

 ال مقابل تأ جيل سداد المثن اىل وقت معلوم:السلعة يف احل

ذا مت سداد القمية مع هناية املدة املتفق علهيا فهو بيع أ جل -  فاإ

ذا مت السداد عىل اقساط فهو بيع ابلتقس يط. حيث "جيوز زايدة المثن ل جل التقس يط برشط ان يمت التفاق علهيا عند  - واإ

يف السداد لن القسط صار قرضا ودينا والزايدة عليه راب حمرما" )وهيب الزحييل, التعاقد ول جيوز الزايدة عىل المثن عند التأ خري 
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ويه الصورة العكس ية للبيع ال جل، ففهيا يمت دفع املال مقابل سلعة أ جةل عىل أ ن تكون السلعة حمددة وموصوفة  السمل : .3

قا .وبيع السمل هو من صيغ المتويل اليت سس تخدهما البنك الاساليم لمتويل الانشطة الفالحية والتجارية والصناعية لمتكيهنا وصفا دقي

نتاج. اىل جانب ذكل ميكن اس تعامل السمل يف الانشاءات العقارية لبيع الوحدات قبل انشاءها لتغطية  من تغطية نفقات التشغيل او الإ

ط لصحة بيع السمل ان تكون السلعة مضبوطة ابلوصف, مثبتة يف اذلمة, وان تكون معلومة القدر ومؤجةل مع نفقات الاجناز. وسشرت 

حتديد الاجل بوقت معلوم دفعا للغرر ومتكينا للبائع )العميل( من الوفاء. كام سشرتط يف راس املال ان يكون معلوما وان يقبض عند 

 (.254, ص 1984عطية , د.محمد كامل التعاقد مراعاة حلاجة البائع )

هو من عقود البيوع يعرف بأ نه عقد مع صانع عىل صناعة سلعة موصوفة بناء عىل طلب املس تصنع )املشرتي(  الاس تصناع :  

واحلصول علهيا عند اجل التسلمي عىل ان تكون تلكفة العمل من الصانع وذكل يف مقابل المثن املتفق عليه وعىل كيفية سداده )حال او 

. وهو من صيغ المتويل املالمئة لمتويل املشاريع الاستامثرية والسكنية حيث توفر (1984د.محمد كامل عطية , او مؤجال( ) مقسطا

 للمس تصنع املواد اخلام اضافة اىل العمل نفسه. 

يست سلعة خيتلف عقد الاس تصناع عن عقد السمل لكون السلعة موضوع الاجتار يه مصنعة من طرف مقاول لفائدة املس تصنع ول 

 مشرتاة. وسشرتط يف عقد الاس تصناع ان تكون السلعة املصنعة معلومة وان يكون الاجل حمددا دفعا للغرر وان يكون المثن معلوما.

يه عقد اجيار يقوم مبوجبه البنك بتأ جري اصول اثبتة )اكملباين, ال رايض, ال لت, املعدات( للعميل لالنتفاع هبا  الإجارة : .4

 الاجارة )قمية الاصل مع هامش رحب متفق عليه( اليت تدفع عىل اقساط مدة عقد التأ جري. وهناك صيغتان من عقود واس تخداهما نظري

 الاجارة : 

الاجارة املنهتية ابلمتليك )او الاجارة المتويلية( ويه الصيغة اليت مبوجهبا يصبح العميل مالاك لل صل عند انهتاء مدة  -

 الاجارة.

الاجارة التشغيلية( ويه اليت سسرتجع مبوجهبا البنك الاصل موضوع الاجارة عند انهتاء مدة العقد املشاركة )او -الإجارة -

جياره لعميل أ خر.   ليقوم ابإ

 

 :  املشاركة صيغ المتويل القامئة عىل ( ب

 :ويه صيغ المتويل القامئة عىل الاستامثر املشرتك واليت يكون الرحب فهيا غري معلوم وفهيا نوعان
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( تنعقد بني طرفني صاحب راس املال واملضارب. 183و رشكة يف الرحب بني املال والعمل )د. محمد عطية, ص ه املضاربة : .1

 يكون الطرف الاول مشاراك ابملال والثاين ابجلهد. وهناك صيغتان للمضاربة يف املصارف الاسالمية : 

 متويلية )صاحب العمل او الرشكة( من أ جل ميهل :  ويه ان يدفع البنك راس مال حمددا ومتفقا عليه لع املضاربة ال

توظيفه يف نشاط اقتصادي متفق عليه عىل أ ن يمت توزيع الرحب عىل أ ساس نسب حمددة متفق علهيا. وهذه الصيغة تكون 

غالبا مقيدة برشوط من البنك )صاحب املال( عىل املستمثر )املضارب( لضامن ماهل وتعمتد لمتويل احصاب الانشطة 

 الاقتصادية.

  ويه تقوم عىل اس تقطاب مدخرات العمالء وتوظيفها يف انشطة استامثرية متفق علهيا مع  :ضاربة الاستامثريةامل

عطاء ترصحي  تقامس الرحب حسب نسب متفق علهيا. وتكون غالبا من املضاربة املطلقة حيث يقوم احصاب ودائع الاستامثر ابإ

 لك الترصفات الىت فهيا مصلحة دون الرجوع الهيم. للبنك لستامثر ودائعهم عىل اساس املضاربة والقيام ب

 

وأ طراف اخرى )معيل او اكرث( عىل الاشرتاك يف راس املال والعمل للقيام بأ نشطة اقتصادية حمددة يه عقد بني البنك  املشاركة : .2

لك رشيك يف راس املال هبدف حتقيق الرحب اذلي جيب ان يكون مشرتاك بيهنم. اما اخلسارة ان حدثت فيشرتط ان تكون حسب حصة 

 :  للمشاركة ثالث صيغو   (.223, ص 2008)العجلوين, 

 ويه اليت تس متر مبوجهبا املشاركة اىل غاية تصفية املرشوع موضوع املشاركة. مثال ذكل املشاركة الثابتة املنهتية :

كة )مرشوع معني طويل مشاركة البنك يف متويل صفقة جتارية معينة قصرية الاجل او مشاركة البنك يف راس مال رش 

 الاجل(.

 :أ ي مسامهة متتالية يف راس مال مرشوع معني وابلتايل زايدة حصة املرصف يف راس  املشاركة املتتالية املتغرية

 مال املرشوع عرب الزمن. 

 متليك رشكة )تسمى املشاركة املتناقصة( ويه اليت مبوجهبا تتناقص حصة البنك يف راس مال ال  :املشاركة املنهتية ابل

 ُكام اسرتد جزء من متويهل لتعود فيه ملكية املرشوع لطالب المتويل بعد الانهتاء من تسديد مبلغ المتويل ابلاكمل. 

ل ان اس تخداهما حمدود. ويلعب البنك الاساليم  كام يوجد صيغ اخرى للمشاركة خاصة ابل نشطة الفالحية مثل املساقاة واملزارعة، اإ

ت مياه الرشب والري واس تصالح الارايض لزراعهتا وحتسني مردوديهتا وذكل ابس تخدام التكنولوجيا احلديثة فهيام دور املمول ملرشوعا

يف حني يلعب العميل )صاحب الارض( دور الرشيك القامئ عىل سقي الارض او زراعهتا عىل حسب نوع العقد املربم بيهنام )محمود 

 .(177, ص 2001حسن الصوان , 

IV )ة حول العوامل املؤثرة يف تبين املصارف الاسالمية ادلراسات السابق 

تناولت ادلراسات السابقة العديد من العوامل املؤثرة يف اجتاهات الزبون يف تبين املنتجات واخلدمات املرصفية الاسالمية. وقد 

دراك ومعرفة املس هتكل مبفاهمي وأ ليات المتويل الاساليم اىل جا نب تأ ثري العامل ادليين واملزية تناولت مضن هذه العوامل مساةل اإ

التنافس ية عىل سلوك املس هتكل. مضن هذا الاطار س نقوم ابس تعراض ادلراسات السابقة اليت تناولت اثر املعرفة والإدراك واثر 

ان اغلب العامل ادليين اىل جانب اثر املزية التنافس ية يف اختيارات الزبون التعامل مع املصارف الاسالمية. وميكن الاشارة هنا 

غري ادلينية عىل اختيار املس هتكل بشلك مس تفيض غري ان دراسة  ادلراسات تناولت مساةل تأ ثري العديد من العوامل سواء ادلينية او

مس توى الفهم والإدراك وتقياميت معل املرصف الاساليم من حيث احرتامه للضوابط الرشعية اىل جانب تقياميت مزيته التنافس ية من 

س هتكل املرصيف تبقى قليةل. تأ  ي هذه ادلراسة اس تكامل لدلراسات السابقة للتحدث عن حساس ية وتصور املس هتكل جتاه وهجة نظر امل 
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 املرصفية الاسالمية يف تونس.

تناولت سلوك املس هتكل املرصيف البحريين جتاه املصارف ( (Metawa & Almousawi, 1998دراسة مطاوع واملوسوي  (1

ص مس تخديم اخلدمات املرصفية الاسالمية ودرجة معرفة واس تعامل خمتلف اخلدمات واملنتجات الاسالمية. واهمتت خبصائ

 الاسالمية من طرف املس هتلكني اىل جانب مس توى رضامه عن اخلدمات املقدمة. 

لتوفري و فامي خيص درجة الوعي والاس تعامل خملتلف اخلدمات و املنتجات فقد اظهرت ادلراسة اهنا مرتفعة ابلنس بة حلساابت ا

حساابت الاستامثر واحلساابت اجلارية وكذكل الرصاف ال يل، غري اهنا ضعيفة نسبيا ابلنس بة لطرق المتويل الاساليم. وأ ثبتت 

ادلراسة ان دوافع اختيار املصارف الاسالمية تعود بدرجة اوىل اىل اعتبارات دينية مث للعائد. كام خلصت ادلراسة اىل ان املس هتلكني 

دد من خدمات ومنتجات البنوك الاسالمية وبشلك خاص عن حساابت الاستامثر وحساابت الادخار واحلساابت راضني عن ع

 اجلارية وخدمات الرصاف ال يل. كام اهنم راضون عن موظفي البنك وأ ماكن تواجد البنك.

صارف الاسالمية تناولت دوافع اختيار امل( Haron, Ahmed & Planisek, 1994دراسة هارون , امحد وبالنس ياك ) (2

ساليم( كام هو احلال يف مالزياي. اىل جانب ذكل تناولت مس توى معرفة املس هتكل  يف بيئة تمتزي بنظام بنيك مزدوج )تقليدي واإ

خلصائص املرصف الاساليم. وجاءت ادلراسة بعدم وجود اختالف جوهري بني املسلمني وغري املسلمني من حيث دوافع الاختيار 

خلدمة املقدمة يه أ مه دافع وخباصة رسعة اجناز اخلدمة والفعالية يف أ داهئا اىل جانب املعامةل الودية ملوظفي حيث ثبت ان جودة ا

البنك ورسية التعامل. اما من حيث مس توى املعرفة فان املسلمني هلم فهم اكرب خلاصيات البنك الاساليم مقارنة ابلبنك التقليدي. 

تخدمون بشلك اكرب اخلدمات املتعارف علهيا يف البنوك التقليدية وبشلك اقل وسائل المتويل كام اثبتت ادلراسة ان املس تجوبني سس  

الاسالمية وان اكرث من نصف املس تجوبني مس تعدون لن يصبحوا مس تخدمني ملنتجات املرصف الاساليم اذا توفر هلم فهم لهذه 

 املنتجات.

تناولت دوافع اختيار املس هتكل املرصيف ان ( (Nasser, Ahmed & Al-Khatib, 1999دراسة انرص, امحد واخلطيب  (3

ساليم يف نفس الوقت يف ظل نظام بنيك مزدوج كام هو احلال يف الاردن. وهدفت اىل اختبار مدى  يكون معيال ملرصف تقليدي واإ

يدركون اخلدمات ادراك العمالء خلاصيات البنوك الاسالمية ورضاءمه عن خدماهتا. وتوصلت ادلراسة اىل ان غالبية العمالء 

واملنتجات املقدمة من البنك الاساليم غري ان نس بة الاس تعامل تظهر تباين كبري يف مدى اس تعامل اخلدمات واملنتجات. حيث ثبت 

ل ان نس بة اس تعامل املنتجات املالية  ان نس بة كبرية من املس تجوبني تس تعمل اخلدمات البنكية املتعارف علهيا يف البنوك التقليدية اإ

ل ان نس بة اس تعامهلم لها ضعيفة. ضع  يفة. حيث انه رمغ ادراك العمالء لعدد من املنتجات الاسالمية اكملراحبة , املضاربة واملشاركة اإ

وتوصلت ادلراسة اىل ان امه دوافع لختيار البنك الاساليم يه مسعة البنك اجليدة ومتكنه من كسب ثقة معالءه اىل جانب معل 

يعة. كام توصلت اىل ان العمالء راضني بشلك عام عن اخلدمات واملنتجات اليت تقدهما املصارف الاسالمية. البنك وفق مبادئ الرش 

 وهذا الانطباع الاجيايب حول جودة اخلدمات ساعد عىل اكتساب ثقة العمالء وعزز من مسعة البنك وصورته اجليدة دلى العمالء.

حول معايري اختيار املصارف الاسالمية من طرف ( Gerrard & Cunningham, 1997دراسة جريار واكننغام ) (4

املس هتلكني املسلمني وغري املسلمني يف س نغافورة. وقد افضت نتاجئ ادلراسة اىل عدم وجود اختالفات كبرية بني املسلمني وغري 

رنة بغري املسلمني اكرث املسلمني من حيث معايري الاختيار ومع ذكل مت الكشف عن بعض الاختالفات. حيث تبني ان املسلمني مقا

تأ ثرا من قبل العائةل وال صدقاء ووسائل الاعالم يف معلية اختيار البنك وتعلق امهية اقل للعوائد الناجتة عن ودائعهم. اما من انحية 

نس بة لغري اجلانب املعريف ابلثقافة املرصفية الاسالمية فقد خلصت النتاجئ اىل اهنا حمدودة ابلنس بة للمسلمني وش به منعدمة ابل 

 املسلمني. فعىل الرمغ من درايهتم ابملفاهمي الاساس ية لالإسالم فان املسلمني ل يدركون مفهوم املضاربة واملشاركة والإجارة.

حول العوامل اليت تأ ثر عىل سلوك املس هتكل جتاه اس تخدام املنتجات املرصفية (  ,2012Wahyuniدراسة وهيوين ) (5

اىل حتديد دور لك من املوقف الاجيايب والتأ ثري الاجامتعي واملعرفة والسعر يف نوااي املس هتكل يف  الاسالمية يف اندونيس يا. وهدفت

اس تخدام املنتجات املرصفية الاسالمية. وتوصلت ادلراسة اىل ان موقف املس هتكل الاجيايب ومعرفته هبذه املنتجات هلام تأ ثري حامس 

ل يلعب دورا كبريا وكذا سعر هذه املنتجات. وخلصت ادلراسة اىل ان املس هتكل اذلي عىل نوااي الاس تخدام بيامن العامل الاجامتعي 

 دليه معلومات ضافية حول املنتجات املرصفية الاسالمية تكون دليه نوااي لس تخداهما. 
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. وهدفت حول العوامل احملفزة لختيار العمالء للبنوك الاسالمية يف ابكس تان( Lee & Ullah, 2011دراسة يل واوله ) (6

ادلراسة بشلك خاص اىل النظر يف امهية امتثال البنك الاساليم ل حاكم الرشيعة واخملاطر املرتتبة يف حاةل انهتاكها ابلنس بة للعمالء. 

وكشفت النتاجئ ان العمالء يولون امهية كربى ملدى امتثال البنك للرشيعة وخلصت اىل ان الانهتااكت املتكررة للرشيعة تؤدي اىل 

منا متثل خسط ا لعمالء وتدفعهم اىل حسب ودائعهم. كام توصلت ادلراسة اىل ان الامتثال للرشيعة ليس مقياس الرضاء الوحيد للعمالء واإ

ارحيية ماكن تواجد البنك , تقدمه التكنولويج واس تخدامه الوسائل والتقنيات احلديثة وتوفري الامان ابلنس بة لراس املال عوامل حمفزة 

 لالختيار.

حول العوامل اليت تزيد من القدرة التنافس ية للبنك الاساليم امام ( Awan & Bukhari, 2011اوين والبخاري ) دراسة (7

البنك التقليدي عرب فهم موقف املس هتكل جتاه املنتجات واخلدمات الاسالمية وحبثت ادلراسة رضاء العمالء يف املقارنة بني البنوك 

ت وخدمات عىل اسس اسالمية. وتوصلت ادلراسة بعد مجع البياانت من معالء بنوك اسالمية الاسالمية والتقليدية اليت تقدم منتجا

ومعالء نوافذ اسالمية يف ابكس تان اىل النتاجئ التالية : ل يوجد اختالف يف عوامل اختيار البنوك الاسالمية او النوافذ الاسالمية 

ة الامهية يه قدرة البنك عىل توفري خيارات متويل متنوعة , حيث ثبت ان امه العوامل من وهجة نظر املس تجوبني حسب درج

احلصول عىل عوائد مرتفعة , اخنفاض ُكفة اخلدمة , سهوةل الوصول اىل اخلدمات والسمعة الطيبة للبنك التجاري بيامن العامل ادليين 

امه العوامل يه خصائص املنتجات وجودة  هو الاقل امهية ابلنس بة للمتعاملني مع البنوك الاسالمية. كام توصلت النتاجئ اىل ان

اخلدمة املقدمة. واس تنتج البحث ان البنوك الاسالمية ل تويل امهية اكفية لتوفري خيارات متويل تنافس ية كتكل املتوفرة من طرف 

اس ية لوسائل المتويل البنوك التقليدية وخباصة وسائل الاستامثر طويةل الاجل. كام افضت ادلراسة اىل وجود قةل وعي ابل ليات الاس

الاسالمية ابلنس بة لفئيت املس تجوبني )معالء بنوك ومعالء نوافذ اسالمية(. كام توصل الباحثون اىل ان موظفي البنك يفتقرون اىل 

 القدرة عىل توفري معلومات ذات مصداقية حول مدى الزتام العمل املرصيف الاساليم بأ حاكم الرشيعة.

حول مدى ادرااكت ورضاء العمالء عن جودة اخلدمات واملنتجات املرصفية (  ,2012Faisal Karimدراسة فيصل كرمي ) (8

الاسالمية. وهدفت اىل حتديد مدى رضاء العمالء عن عدد من ابعاد جودة اخلدمات املرصفية يف ابكس تان. وتوصلت النتاجئ بعد مجع 

م حساابت دلى بنك اساليم وتقليدي اىل ان العمالء البياانت من معالء دلهيم حساابت بنكية دلى بنك اساليم وأ خرين دلهي

راضني بشلك عام عن عدد من ابعاد جودة اخلدمات مثل صورة البنك ومسعته اىل جانب احملافظة عىل رسية التعامل. اىل جانب 

بداء روح الصداقة وقدرهتم عىل ان  شاء عالقات ودية عنارص ذكل تعترب كفاءة موظفي البنك وتفاعلهم مع العميل عرب تقدمي املشورة واإ

رضاء من جانب العمالء. كام اظهرت النتاجئ ان العمالء راضون عن اجلوانب امللموسة للخدمة مثل هتيئة الفضاء وادليكور ادلاخيل ملا 

ل ان ادلراسة اظهرت عدم رضاء العمالء عن الس ياسة الاعالنية فامي يتع .توفره من شعور ابلراحة اثناء تواجدمه ابملرصف لق اإ

ابملنتجات اجلديدة. وخلصت ادلراسة اىل ان املزية التنافس ية للبنك الاساليم يه اكتسابه ثقة معالءه وهذا الرضاء عن اخلدمات اكن 

 هل انعاكس عىل ولءمه جتاه البنك. 

مية عن حول العوامل اليت جتعل العمالء خيتارون التعامل مع البنوك الاسال (Bizri Rima, 2014دراسة رميا الزبري ) (9

البنوك التقليدية اىل جانب دراسة اخلاصيات ادلميغرافية اليت متزي معالء البنوك الاسالمية. وتوصلت ادلراسة اىل ان امه مخس دوافع 

 لختيار البنك الاساليم يه الثقة يف البنك ويف مدى الزتامه ابملبادئ الاسالمية , درجة املعرفة بصيغ المتويل , تلكفة المتويل وُكفة

املعامالت اىل جانب تواجد الفروع يف املاكن املالمئ واملناسب وجودة اخلدمة املقدمة. وتوصلت ادلراسة اىل ان من هلم قابلية لن 

 يصبحوا معالء لبنك اساليم مه من املسلمني , العاملني وال كرب س نا. 

  : الاطار التطبيقي احملور الثاين

I) مهنجية البحث التطبيقي 
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ادلراسة من الافراد اذلين يتعاملون او ل يتعاملون مع املصارف الاسالمية املتواجدين يف حمافظة تونس الكربى واذلين  يتكون جممتع

 عاما. 18تزيد اعامرمه عن 

 convenience)معيال لبنوك اسالمية وغري اسالمية مت اختيارها بطريقة املعاينة املالمئة  80تشلكت عينة ادلراسة من 

sampling) قد مت توزيع الاس امترات عىل أ فراد العينة اعامتدا عىل الطريقة اذلاتية وذكل من اجل رفع مس توى الاس تجابة وخفض . و

 . Evrard & al. 1997)مدة مجع البياانت )

املس تجوب  مت مجع البياانت واملعلومات املتعلقة ابدلراسة ابس تخدام اس امترة. بدأ ت الاس امترة بسؤال عن نوع البنك اذلي يتعامل معه

 وذكل للمتيزي بني املس تخدمني من غري املس تخدمني للخدمات املرصفية الاسالمية. تكونت الاس امترة من ثالثة اجزاء:

 اجلزء الاول تضمن فقرتني:  (1

 الفقرة الاوىل: تعلقت بدرجة املعرفة بأ ساس يات العمل املرصيف الاساليم واليت تضمنت : 

 سالمية املعارف املتعلقة بتواجد البنوك الا -

 املبادئ واملفاهمي الاسالمية -

 المتويالت املتاحة واحلساابت القامئة عىل املشاركة والودائع  -

  الفرق بني البنوك الاسالمية والبنوك التقليدية. -

  خمتلف صيغ المتويل الاسالمية املقدمةدرجة معرفة الفقرة الثانية: متحورت حول. 

ل اعرف(  وذكل استنادا اىل البحوث  -دلي القليل من املعرفة   -ف افرغت مضن مقياس بثالث خيارات )اعر وقد  

   (Haron, Ahmad et Planisek, 1994 ; Marimuthu, Jing, Gie, Mun, Ping, 2010)السابقة

 اجلزء الثاين تضمن فقرتني: (2

 مدى احرتام طبيعة البنك الاسالمية و  الفقرة الاوىل تناولت اس ئةل حول تصورات وتقياميت املس تجوبني حول

 الظوابط الرشعية

  الفقرة الثانية تناولت اس ئةل حول تصورات وتقياميت املس تجوبني حول تنافس ية البنك الاساليم ومتزيه عن البنك

 التقليدي. 

غري موافق عىل  –غري موافق  –حمايد  -موافق –افرغت لك هذه ال س ئةل مضن مقياس خبمسة خيارات )موافق بشدة 

 نادا اىل مقياس ليكرت امخلايس. الاطالق( وذكل است 

  اجلزء الثالث تضمن اس ئةل عامة حول اجلنس, الفئة العمرية واملس توى التعلميي. (3

 

ىل اختبار عىل عينة من  صخصا وذكل للتحقق من درجة الوضوح وادلقة وحذف لك العبارات اليت تنطوي عىل  15خضع الاس تبيان اإ

 .سوء الفهم

وصفي لتحليل البياانت واملمتثل يف النسب املئوية واملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري. ومت اس تخدام اسلوب الاحصاء ال

اس تعملت النسب املئوية لوصف العينة واس تعمل املتوسط احلسايب لتحديد مس توى الاجابة عن الاس ئةل املتعلقة بفهم وادرااكت 

  تت عن الوسط احلسايب. وأ راء املس تجوبني واس تعمل الاحنراف املعياري لقياس معامل التش 

احلد الادىن للنس بة  αلختبار مدى اتساق فقرات املقياس املس تخدم. وقد جتاوزت قمية  α Cronbachومت اس تخدام اختبار 

(. ومت اس تخدام اختبار "ت" للفرق بني املتوسطني ملعرفة ما اذا اكن هناك متاثل او اختالف يف تصورات وتقياميت %60املقبوةل )

 .  SPSS Version 20 لني وغري املتعاملني مع املصارف الاسالمية. ومت اعامتد برانمج التحليل الاحصايئاملتعام

II) نتاجئ البحث 
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II -1) خاصيات العينة املدروسة 

 يالحظ من خالل نتاجئ التحليل الاحصايئ خلصائص عينة ادلراسة أ ن:

  أ (نه اجلدول هناك تفاوات يف الفئات العمرية لعينة ادلراسة مثلام يبي(. 

 اجلدول )أ ( : توزيع الفئات العمرية للعينة

  الفئة العمرية 

35- 49 42,5% 

25-34 27,5% 

 % 21,3. س نة مفا فوق 50

 

 ))نس بة الاانث الال ي شاركن يف الاس تطالع اكرب من اذلكور )اجلدول )ب 

 اجلدول )ب(: توزيع أ فراد العينة حسب اجلنس

 النس بة اجلنس

 %32,5 ذكور 

انث  .%67,5 اإ

 

  من العينة دلهيا شهادة  %65تفاوت يف املس توى التعلميي غري ان املس توى اجلامعي هو املهمين حيث يالحظ ان

 جامعية. 

  ل تس تعمل اخلدمات املرصفية من العينة  %67,5وفامي يتعلق خباصية التعامل املبارش مع البنوك الاسالمية فان

 .تس تعملها 32.5 %الإسالمية و

II -2 )مناقشة النتاجئ 

 معرفة اساس يات العمل املرصيف الاساليم -1

 

 

دراك املفاهمي العامة للخدمات املرصفية الاسالمية1اجلدول )  (:نتاجئ التحليل الوصفي الاحصايئ اخلاصة مبس توى معرفة واإ
االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 مستوى المعرفة ال أعرف أعرف قليل أعرف

 

 مفردة % مفردة % مفردة % المقترحات

 وجود بنوك اسالمية 5 % 6,3 16 % 20 55 % 73,8 2,675 0,5905

 المبادئ والمفاهيم 17 % 21,3 39 % 48,8 24 % 30 2,0875 0,7150

 التمويالت المتاحة  38 % 47,5 19 % 23,8 23 % 28,8 1,8125 0,8582

حسابات التوفير الودائع,  38 47,5% 20 % 25 22 % 27,5 1,800 0,8479

والحسابات القائمة على 

 المشاركة

الفرق بين المصارف  14 % 17,5 38 % 47,5 28 % 35 2,175 0,7075

 االسالمية والتقليدية
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وذكل لكون الوسط احلسايب يف حدود او ( ان معرفة أ ساس يات الصريفة الإسالمية حمدودة 1تظهر نتاجئ التحليل الاحصايئ يف اجلدول )

ابس تثناء اجاابت عينة ادلراسة حول معرفة وجود البنوك الإسالمية اليت اكنت اكرب بقليل من متوسط ( 2توسط اداة القياس )اقل من م 

٪ جتهل 6.3٪ تعرف القليل و 20بوجود البنوك الاسالمية يف حني أ ن دلهيا معرفة  ٪ من العينة أ ن73.8اداة القياس. حيث رصحت 

راد العينة عىل عمل بوجود البنوك الإسالمية، فاإن معرفة املبادئ واملفاهمي اخلاصة ابلعمل املرصيف الاساليم ذكل. عىل الرمغ من أ ن غالبية أ ف

٪ 35٪ من العينة اهنم يعرفون مبادئ ومفاهمي الصريفة الإسالمية و 30ومعرفة الفرق بني البنوك الاسالمية والتقليدية حمدودة حيث اعلن 

 الإسالمية والبنوك التقليدية. اهنم يعرفون الفرق بني البنوك 

ط أ ما يف ما خيص المتويالت املتاحة والودائع وحساابت التوفري واحلساابت القامئة عىل املشاركة فان مس توى معرفهتا ضعيف وذكل لكون الوس

يعرفون الاستامثرات  ٪ اهنم27.5٪ فقط من العينة اهنم يعرفون أ ساليب المتويل و 28.8احلسايب اقل من وسط اداة القياس. فقد رصح 

 ٪ من العينة ل يعرفون يشء.47.5املعروضة. بيامن 

ظهر النتاجئ أ ن العمالء احلاليني واحملمتلني ليست دلهيم معلومات اكفية حول أ ساس يات العمل املرصيف الإساليم. عىل الرمغ وبذكل ت 

ل اهنم ل يعرفون سوى القليل عن المت ويالت املتاحة والودائع وحساابت التوفري واحلساابت القامئة من علمهم بوجود البنوك الإسالمية اإ

عىل املشاركة. كام يعرفون القليل عن املبادئ واملفاهمي اليت حتمك معل البنوك الإسالمية، والفرق بني البنوك الإسالمية والبنوك 

 التقليدية. 

 

 معرفة صيغ المتويل الاسالمية -2

 

 حصايئ اخلاصة مبس توى معرفة صيغ المتويل الاسالمية( : نتاجئ التحليل الوصفي الا2اجلدول )
االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 مستوى المعرفة ال أعرف أعرف قليال أعرف

 

 صيغ التمويل
 مفردة % مفردة % مفردة %

 المضاربة 47 % 58,8 20 % 25 13 % 16,3 1,575 0,7593

 لمرابحةا 35 % 43,8 25 % 31,3 20 % 25 1,8125 0,8128

 البيع اآلجل 49 % 61,3 16 % 20 15 % 18,8 1,575 0,7911

 بيع السلم 62 % 77,5 8 % 10 10 % 12,5 1,350 0,6954

 االجارة 48 % 60 17 % 21,3 15 % 18,8 1,5875 0,7907

 االستصناع 64 % 80 7 % 8,8 9 % 11,3 1,3125 0,6674

 

ملتاحة من طرف البنوك الاسالمية حمدودة للغاية وذكل لكون الوسط احلسايب اقل من معرفة المتويالت اأ ن ( 2يتبني من اجلدول )

٪ ل يعرفوهنا. أ ما املضاربة والإجارة فهام معروفتان 43.8٪ من العينة اهنم يعرفون املراحبة بيامن  25وقد رصح   (2).متوسط اداة القياس

٪ معرفته الاس تصناع. 11.3٪ من العينة معرفته بيع السمل و 12.5 اقر بيامن٪ فقط من العينة. 18.8٪ و 16.3عىل التوايل بنس بة 

٪ 60وبذكل تظهر النتاجئ ان معظم صيغ المتويل الإسالمية غري معروفة من قبل غالبية املس تجوبني حيث فاقت نس بة الغري عارفني 

ن نس بة من يقرون مبعرفهتم احملدودة هبا يه يف من أ فراد العينة. وعىل الرمغ من أ ن املراحبة واملضاربة يه الصيغ املعروفة نسبيا ، فاإ

٪ عىل التوايل. وبذكل تشري النتاجئ أ ن مس توى معرفة صيغ المتويل الإسالمية حمدودة للغاية بني العمالء احلاليني 25٪ و 31.3حدود 

 واحملمتلني.

 

 يمتصورات وتقياميت املس تجوبني حول الزتام الضوابط الرشعية من قبل املرصف الاسال -3

 

( : نتاجئ التحليل الوصفي الاحصايئ اخلاصة بتقياميت وأ راء املس تجوبني حول احرتام الضوابط الرشعية من طرف البنوك 3اجلدول )

 الاسالمية
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االنحراف  النتيجة

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

موافق 

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 درجة الموافقة

 المقترحات

اعلى من 

 لمتوسطا

.البنك االسالمي يضمن االمتثال 1 % 5 13,8% 25% 30% 26,3% 3,5875 1,1659

 لمبادئ الشريعة

اعلى من 

 المتوسط

. ال يمارس اسعار الفائدة على 2 7,5% 17,5% 13,8% 22,5% 38,8% 3,6750 1,3480

 القروض

اعلى من 

 المتوسط

 المالية شفافة وواضحة .المعامالت3 2,5% 7,5% 43,8% 30% 16,3% 3,5000 0,9413

اعلى من 

 المتوسط

.يتعامل وفق مبدأ اقتسام االرباح 4 1,3% 6,3% 37,5% 35% 20% 3,6625 0,9132

والخسائر في الصيغ القائمة على 

 المشاركة 

اعلى من 

 المتوسط

 .ال يستثمر في االنشطة المحظورة 5 3,8% 1,3% 16,3% 30% 48,8% 4,1875 1,0075

 

( ان تقياميت عينة ادلراسة اكنت اجيابية حنو املقرتحات اليت تقيس احرتام الضوابط 3حليل الاحصايئ يف اجلدول )تظهر نتاجئ الت

( والاحنراف املعياري اقل من نصف 3الرشعية وذكل لكون الوسط احلسايب ل راء عينة ادلراسة اكرب من متوسط اداة القياس )

 الوسط احلسايب.

حيث بلغ وهو امتثال البنك ملبادئ الرشيعة وافقة العمالء عىل الضابط الاول من الضوابط الرشعية تظهر النتاجئ ارتفاع درجة م

. وهذا سشري اىل تصور العمالء الاجيايب حنو معل املرصفية 1,1659وابحنراف معياري  3,5875متوسط الاس تجابة للعينة 

 املعامالت. غري انه وجب الاشارة ان هذا التصور الاجيايب ل الاسالمية اذلي يقوم عىل الامتثال ل حاكم الرشيعة الاسالمية يف

 ٪ عن حيادمه. 25٪ عن تقوميهم السليب و  18,3سشاطره عدد من املس تجوبني. حيث اعرب 

وتشري النتاجئ اىل ارتفاع مس توى الاس تجابة حنو الضابط الثاين من ضوابط الرشيعة وهو عدم التعامل ابلفائدة وقد بلغ املتوسط 

. وهذا يظهر التقومي الاجيايب للعمالء لعمل املرصف الاساليم اذلي ل يتعامل ابلراب 1,3480وابحنراف معياري  3,6750سايب احل 

ل نه حمرم يف الاسالم. غري انه يالحظ ان الاحنراف املعياري ابلنس بة لهذا الضابط هو الاكرب مقارنة ابلضوابط الاخرى وهذا سشري 

٪ يبدون تصورمه السليب و  25شان الامتثال لهذا املبدأ  من طرف البنك الاساليم. وقد أ ظهرت النتاجئ ان اىل تباين يف ال راء ب 

 ٪ عدم يقيهنم. 13,8

ن شفافية املعامالت حولاما ابلنس بة لتصورات العمالء   الإسالمية اليت تتسم للمعامالت املرصفية النتاجئ تظهر التقيمي الاجيايب، فاإ

 العمالء تبني أ ن هذه النتيجة. و 0.9413الاحنراف املعياري و  3.500بلغ املتوسط احلسايبوقد  الغرر.من  واخللو شفافةوفق رأ هيم ابل 

ىل ل هناذكل و أ قل خماطرة شفافة وتكتنفها  الإسالمية البنوك معامالت أ ن يعتربون ن وجود ومع ذكل .حمددة مس بقا عقود تستند اإ ، فاإ

ممارسات  شكهم يف عدم درايهتم أ و قد يعكساذلي دلى عدد من العمالء  اليقني عدم ظهري ٪( 43.8) احملايدين نس بة عالية من

 .الصريفة الإسالمية

ن تقامس ال رابح وفامي يتعلق مببدأ    3.6625النتاجئ تشري اىل التقيمي الاجيايب للعمالء حيث يبلغ املتوسط احلسايب  واخلسائر، فاإ

 يف عند استامثر الودائع الإساليم ابعامتده تقامس الارابح واخلسائر الزابئن أ ن املرصفيعترب . وعليه 0.9132الاحنراف املعياري و

أ عربت عن عدم ٪( واليت  37,5) من أ فراد العينة نس بة معتربة هذا التصور سشارك ومع ذكل، ل املشاريع ينهتج العداةل يف التوزيع.

 الشكوك.اليقني و 

ن يف أ نشطة غري مرشوعة لإسالميةا اما ابلنس بة لضابط عدم استامثر البنوك وهو املعدل الاعىل   4.1875الوسط احلسايب بلغ، فاإ

ىل أ ن 1.0075 والاحنراف املعياريمقارنة بنتاجئ الضوابط الاخرى  جيابيا هناك تصورا، وهو ما سشري اإ املرصيف  جتاه الاستامثر اإ

 .الرشيعة حتظرها يف أ نشطة تستمثر ل البنوك الإسالمية واثقة من أ ن غالبية الزابئن أ نحيث  الإساليم

http://www.gimac.org/
mailto:alserhan@yahoo.com


وبذكل تظهر نتاجئ تقياميت وأ راء املس تجوبني حول تصوراهتم جتاه املرصف الاساليم من حيث احرتامه للضوابط الرشعية ان هناك 

 تطبيق حولء العمالقبل البعض من  من وتشكيك، غري ان هذا ل ينفي وجود عدم اليقني تقيامي اجيابيا للعمل املرصيف الإساليم عامة

وهذا يتجىل خصوصا ابلنس بة لشفافية املعامالت والتعامل وفق مبدأ  تقامس الارابح ، الضوابط الإسالمية يف املعامالت املالية

 .واخلسائر

 

 تصورات وتقياميت املس تجوبني حول تنافس ية املرصف الاساليم -4

 

ء املس تجوبني حول املزية التنافس ية للبنك الاساليم مقارنة ( نتاجئ التحليل الوصفي الاحصايئ اخلاصة بتقياميت و أ را4اجلدول )

 ابلبنك التقليدي
االنحراف  النتيجة

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

موافق 

 جدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 درجة الموافقة

 المقترحات

اعلى من 

 المتوسط

متمكنون من المالية .الموظفين 1 % 5 % 20 % 27,5 28,8% % 18,8 3,3625 1,1501

 االسالمية

اعلى من 

 المتوسط

.البنوك االسالمية قادرة على منافسة 2 % 5 11,3% 17,5% 40% % 26,3 3,7125 1,1273

 البنوك التقليدية 

اعلى من 

 المتوسط

.خدمات ومنتجات البنوك االسالمية 3 % 2,5 13,8% 27,5% 43,8% % 12,5 3,5000 0,9678

 قليديةمختلفة عن البنوك الت

.خدمات ومنتجات البنوك االسالمية 4 % 11,3 % 20 %31,3 %26,3 % 11,3 3,0625 1,1729 متوسط

 اقل تكلفة من البنوك التقليدية

اقل من 

 المتوسط

.العوائد في البنوك االسالمية أعلى 5 % 7,5 % 23,8 51,3% 12,5% % 5 2,8375 0,9202

 من البنوك التقليدية

 

توسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية لإجاابت عينة ادلراسة عىل املقرتحات اخلاصة بتقياميت املزية التنافس ية ( امل 4يبني اجلدول )

للبنك الاساليم مقارنة ابلبنك التقليدي. حيث يتضح ان املتوسط احلسايب للمقرتح املتعلق بتقيمي همارات املوظفني يف جمال المتويل 

ط اداة القياس وهو ما سشري اىل تقياميت اجيابية لعمل موظفي البنك من حيث درايهتم ابملبادئ الاساليم اعىل بقليل من متوس

٪ عن  27,5حيث اعرب  واملنتجات الاسالمية. ولكن ما جتدر الاشارة اليه هنا ان هذا التقيمي الاجيايب ل يتبناه عامة املس تجوبني

يفتقرون  الإسالمية البنوك أ ن موظفي ناك نس بة معتربة من العمالء يعتقدونوهو ما يعين ان ه  ٪ عن تقيميهم السليب. 25حيادمه و 

ىل   .المتويل الإساليم اخلاصة مبجال وال ليات حول املسائل الرشعية اخلربة واملعرفة اإ

ث بلغ املتوسط اما يف ما يتعلق بقدرة البنوك الاسالمية عىل منافسة البنوك التقليدية فان تقياميت املس تجوبني اكنت اجيابية. حي

 . وهذه النتيجة تبني ان معظم1,1273وهو املعدل الاعىل مقارنة بنتاجئ املقرتحات الاخرى والاحنراف املعياري  3,7125احلسايب 

ل ان هذه النتيجة ل تنفي وجود بعض املشككني  البنوك ىل منافسةع املس تجوبني يعتقدون يف قدرة املصارف الإسالمية التقليدية. اإ

 (.   ٪ 16,3واخملالفني لهذا الرأ ي ) (17,5٪)

  3.500احلسايب بلغ املتوسطعن التقليدية، فقد  تصورات العمالء حول اختالف اخلدمات واملنتجات الإسالميةاما ابلنس بة ل 

ىلوهذا  0 9678.الاحنراف املعياريو بلغت دلى البعض حيث شكوك هناك أ نه عىل الرمغ من ذكل، فان تقيمي اجيايب. غري  سشري اإ

 للمنتجات الإسالمية الطبيعة٪. وهو ما يؤرش اىل وجود تشكيك دلى البعض يف  16,3٪ ونس بة املقميني سلبيا 27,5نس بة احملايدين 

 .وتكل اليت تقدهما البنوك التقليدية بني هذه املنتجات اختالف حقيقيعدم ادراك لوجود الإسالمية و  اليت تقدهما البنوك

ت تنافس ية البنوك الاسالمية من حيث تلكفة اخلدمات واملنتجات متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب وتبني النتاجئ ان تقيامي

. وهو ما يؤرش ان العمالء ل يرون ان البنوك الاسالمية تقدم خدمات ومنتجات منافسة من 1,1729والاحنراف املعياري  3,0625

٪ 31,3تجوبني عن تقيميهم السليب واعتبارمه اهنا مرتفعة التاكليف و ٪ من املس  31,3حيث السعر مع البنوك التقليدية. وقد اعرب 

عن حيادمه. وهذا يعين ان اسعار اخلدمات والمتويالت املقدمة من املصارف الاسالمية تعترب مرتفعة وهو ما من شانه ان يؤدي اىل 

 عزوف الناس عىل الاقبال علهيا نتيجة ارتفاع تاكليف احلصول علهيا.  
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والاحنراف  2,8375خيص تقياميت تنافس ية البنك من حيث العوائد فهىي اقل من املتوسط حيث بلغ املتوسط احلسايب  اما يف ما

٪. وهو ما يعين 51.3٪ من العينة وحياد دلى 31,3. كام تشري النتاجئ اىل ان هناك نظرة سلبية جتاه هذا البعد دلى 0,9202املعياري 

ليست جمزية مبا فيه الكفاية. وهذا من شانه أ ل سشجع الافراد عىل ايداع مدخراهتم دلى البنوك  ان غالبية العمالء يرون ان الودائع

 الاسالمية وابلتايل يقلل من فرص الاستامثر.  

 

 اختالف التصورات والتقياميت بني املتعاملني وغري املتعاملني مع املصارف الاسالمية  -5

 

تقياميت احرتام الضوابط الرشعية من قبل املتعاملني وغري سطني حول تصورات و ( نتاجئ اختبار "ت" للفرق بني املتو 5جدول )

 املتعاملني
مستوى 

 الداللة

 المقترحات  الوسط الحسابي االنحراف المعياري اختبار"ت"

غير 

 المتعاملون

غير  المتعاملون

 المتعاملون

 المتعاملون

سالمي يضمن االمتثال لمبادئ .البنك اال1 3,9231 3,4259 1,1635 1,1427 1,812 0,074

 الشريعة

.البنك االسالمي ال يتعامل بالفائدة على 2 4,000 3,5185 1,3856 1,3138 1,508 0,136

 القروض

.المعامالت المالية للبنك االسالمي شفافة 3 3,500 3,500 1,0296 0,9060 0,000 1,000

 وواضحة

بنك االسالمي يمارس مبدأ اقتسام االرباح .ال4 3,5769 3,7037 0,9868 0,8823 0,579- 0,564

 والخسائر على العمليات التشاركية  

.البنك االسالمي ال يستثمر في القطاعات 5 4,4615 4,0556 0,9047 1,0355 1,709 0,092

 المحظورة 

 

امي يتعلق بتصورات عدم وجود فروق معنوية بني متوسطي العينتني ف 5تطبيق اختبار "ت" يف اجلدول نتاجئ نالحظ من خالل 

وتقياميت ضوابط عدم التعامل ابلفائدة , شفافية ووضوح املعامالت واعامتد مبدأ  تقامس الارابح واخلسائر. غري ان هناك اختالف ذو 

ابلنس بة لتصورات معل البنك الاساليم وفق مبادئ الرشيعة وعدم الاستامثر يف القطاعات احملظورة.  0.1دلةل احصائية وبواقع 

 تشري نتاجئ الوسط احلسايب ان املتعاملني مع املصارف الاسالمية مه اكرث اقتناعا من غري املتعاملني ابلزتام هذه الضوابط.  حيث

 

 

التنافس ية للبنك الاساليم مقارنة ابلبنك  حول تصورات وتقياميت املزية( نتاجئ اختبار "ت" للفرق بني املتوسطني 6جدول )

  وغري املتعاملنيالتقليدي من قبل املتعاملني
مستوى 

 الداللة

 المقترحات  الوسط الحسابي االنحراف المعياري اختبار"ت"

 المتعاملون غير المتعاملون المتعاملون غير المتعاملون

.موظفي البنك االسالمي متمكنون 1 3,3462 3,3704 1,2310 1,1209 0,088- 0,930

 من المالية االسالمية

.البنك االسالمي قادر على منافسة البنك 2 4,000 3,5741 1,0583 1,1427 1,598 0,114

 التقليدي 

.خدمات ومنتجات البنك االسالمي 3 3,5769 3,4630 0,9868 0,9657 0,491 0,625

 مختلفة عن تلك المقدمة من البنك التقليدي

 .خدمات ومنتجات البنك االسالمي أقل4 2,5769 3,2963 1,1017 1,1431 2,667- 0,009

 تكلفة من البنك التقليدي

. .العوائد في البنوك االسالمية أعلى من 5 2,6923 2,9074 0,9282 0,9167 0,979- 0,331

 البنوك التقليدية 
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عدم وجود فروق معنوية بني متوسطي العينتني خبصوص تقياميت وتصورات تنافس ية  6تطبيق اختبار "ت" يف اجلدول تظهر نتاجئ 

مقارنة ابلتقليدية ابس تثناء تصورات تلكفة اخلدمات واملنتجات حيث اظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني املصارف الاسالمية 

أ ن املتعاملني ينظرون سلبا اىل تاكليف اخلدمات واملنتجات مقارنة بغري سط احلسايب . وتشري نتاجئ الو 0.01العينتني وبواقع دلةل 

 املتعاملني. 

ت" ان جتربة التعامل مع املصارف الاسالمية مل تغري كثريا يف تقياميت وتصورات العمالء حول احرتام وبذكل تشري نتاجئ اختبار "

 الضوابط الرشعية واملزية التنافس ية للمرصف الاساليم وهو ما يعين ان قابلية تبين اخلدمات واملنتجات الاسالمية ضعيفة.

III ) الاس تنتاجات والتوصيات 

امام البنوك الاسالمية مجموعة من التحدايت اليت يتعني علهيا مواهجهتا من اجل ان تكسب ماكنة يف  بعد عرض النتاجئ يتضح ان

 القطاع املايل التونيس. س نقوم بعرض الاس تنتاجات املس تقاة من نتاجئ البحث مع التوصيات. 

 حول اساس يات العمل املرصيف الإساليمحيث اتضح ان املعارف  .لمتويل الإساليماب والإملام املعرفة ضعف مس توى أ ظهرت النتاجئ

ابس تثناء  حمدودة جدا.الاسالمية  ابملنتجات املاليةمس توى املعرفة ال لفة و  كام ان .دلى العمالء احلاليني وغري العمالء جزئية

ن "املراحبة" خدمات املرصفية للغري املس تخدمني من قبل عامة العمالء سواء املس تخدمني او غري معروفة  املنتجات الإسالمية، فاإ

 Metawa & Almoussawi (1998), Haron et al (1994), Ahmad et. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه الإسالمية

al (1999)  من حيث ضعف ال لفة مع وسائل المتويل الاسالمية. وضعف الالفة واملعرفة خبصائص المتويل الاساليم يؤدي اىل

 ورات وتقياميت العمالء وقد يؤدي اىل شكوك وعدم اليقني او اىل تصورات خاطئة.ضعف الاقبال عليه ويؤثر عىل تص

المتويل  خصوصياترفع مس توى املعرفة والوعي حول اكفيا ل تبذل هجدا مل الإسالمية البنوك تقودان اىل اس تنتاج انوهذه النتيجة 

محالت  مفن املس تحسن تكثيف الإسالمية. وذلكل، ةاملنتجات واخلدمات املرصفي اس تخدامعىل  حتفزي العموم من أ جل الإساليم

وذكل ابس تعامل  التقليدية العروض مقارنة مع الإسالمية اخلدمات واملنتجات املرصفية خصوصياتنرش املعلومات عن التوعية و 

عالانت الصحف، اىل جانب اس تعامل وامللصقات و  التلفزيون والإذاعة مثلالتقليدية  وسائل الإعالم  عالم التفاعلية مثلوسائل الإ اإ

عالمية رسائلال ينبغي أ ن تكونو  .الانرتنت املنتجات واخلدمات  اس تخدام غنية ابملعلومات من أ جل رشح خصائص ومزااي اإ

 .الإسالمية

ل أ ظهرت النتاجئ وجود بعض الشكوك والتحفظات من قبل العمالء فامي يتعلق ابلمتثال للضوابط الرشعية يف املعامالت املالية مما يد

عىل انه ليس هناك ثقة اتمة يف النظام املرصيف الاساليم. وهذا يعين ان البنوك الاسالمية مل تكسب ثقة معالءها وهو ما من شانه 

ان يعيق حتول العمالء احلاليني اىل متبنني بشلك اتم خلدماهتا كام انه يعيق اس تقطاب معالء جدد. وقد اكدت ادلراسات السابقة 

( ومن Bizri, 2014) التعامل مع البنوك الاسالمية الاساليم مببادئ الرشيعة بوصفها من امه عوامل اختيار امهية الزتام البنك

وعليه جيب عىل البنوك الاسالمية العمل  (Lee & Ullah, 2011).عوامل رضاء العمالء اذلي هل انعاكس عىل ولءمه جتاه البنك 

 كيفية مطابقة معامالهتا مع أ حاكم الرشيعة لكسب ثقة العمالء.  عىل تعزيز الصورة والسمعة اجليدة من خالل بيان

كام أ ظهرت النتاجئ وجود حتفظات وعدم ادراك لالختالفات بني اخلدمات واملنتجات الاسالمية والتقليدية دلى العديد من العمالء. 

ختالف بيهنا وبني ما تقدمه البنوك التقليدية. ذلكل جيب عىل البنوك الاسالمية ان تضع اسرتاتيجيات للامتيز تركز فهيا عىل اوجه الا

 وجيب ان تركز اسرتاتيجيات الامتيز عىل البعد الاخاليق وادليين واخلدما ي لعملها من اجل كسب ثقة ورضاء العمالء.

التقليدية يف وأ ظهرت النتاجئ وجود حتفظات وصورة سلبية دلى العمالء حنو البنوك الاسالمية من حيث قدرهتا عىل منافسة البنوك 

ما خلص و  Metawa & Almoussawi (1998)ما خيص تاكليف المتويل وعوائد الادخار. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه 

حول ان العمالء يدركون ان البنوك الاسالمية ل توفر خيارات متويل تنافس ية لتكل املتوفرة من  Awan & Bukhari (2011)اليه 

ول متنح عوائد مرتفعة. وذلكل ومن اجل حتفزي العمالء عىل اس تعامل اخلدمات واملنتجات الاسالمية جيب عىل قبل البنوك التقليدية 

البنوك الاسالمية ان جتعل عروضها تنافس ية مع تكل املقدمة من قبل البنوك التقليدية. فعمالء البنوك الاسالمية يقميون اخلدمات 

 ال رابح وليس فقط عىل اساس توافقها مع احاكم الرشيعة.   واملنتجات املتوفرة عىل اساس التاكليف و 
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 وأ ظهرت النتاجئ وجود حتفظات وتقيمي سليب دلى البعض فامي يتعلق بكفاءة موظفي البنوك الاسالمية. وهذا التقيمي قد يعود اىل أ ن

موظفي  وتفتقر اىل املؤهالت الرشعية. بيامنالإساليم متتكل مؤهالت يف العمل املرصيف التقليدي  يف القطاع املرصيف غالبية العاملني

 رشح املسائل الرشعية ليصبحوا قادرين عىل يف جمال املرصفية الاسالمية متخصصجيب ان يكون هلم تكوين  الإسالمية البنوك

 .يعةامتثال البنك ل حاكم الرش وثقة يف  اطمئناان لمنتجات واخلدمات الاسالمية وهو ما من شانه ان جيعل العمالء أ كرثل 

 تنظمي الإسالمية البنوك، فعىل الإسالمية لرتوجي للمنتجاتخاصة امللكفني ابلعمالء يف االبنوك و  موظفي اذلي يلعبه واعتبارا لدلور

تقان لمتكيهنم من حلقات دراس ية وتدريبية حىت يمتكنوا من توضيح هذه  املنتجات الإسالميةخصوصيات و  لمتويل الإساليما أ ليات اإ

ل ن هذه املهمة تتطلب املنتجات، وهذه  تسويق مه املسؤولون عن ل هنم ميثل أ ولويةامللكفني ابلعمالء  وتدريب .الءال ليات للعم

والصريفة  الرشيعة مبا فيه الكفاية بقواعد دراية املوظف اذلي هلاملنتجات التقليدية. و همارات خمتلفة عن تكل اليت تتطلب لتسويق 

 .لعمالءا أ فضلنع بصورة ويق  سس تطيع أ ن جيادل الإسالمية
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 امللخص

ىل التعرف عىل أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف  هدفت  هذه ادلراسة اإ

ة الغربية يف فلسطني ولتحقيق هذا الهدف اعمتدت ادلراسة عىل املهنجني النظري والتحلييل والوصفي. كام مت حمافظات شامل الضف

ىل عدد من  5فقرة موزعة عىل  30تصممي استبانة حتتوى عىل  جمالت أ ساس ية لغرض مجع البياانت، حيث أ خضعت هذه البياانت اإ

ىل عدد من النتاجئ اكن من أ مهها:الاختبارات الإحصائية واليت من خاللها توصل البا  حثان اإ

 ليشمل ميتد بل للعميل، التجارية واملسموعات املادي الالزتام عىل لشخصية العميل مفهوهما يف تقترص ل الإسالمية املصارف ( أ ن1)

الئامتن  معليات يف متابعة علمية وعوامل أ سس تتضمن ائامتنية س ياسة ( أ ن املصارف الإسالمية تتبين2وادلينية. ) املسموعات ال دبية

 عىل أ سايس بشلك تركز املصارف الإسالمية أ ن (3الئامتن. ) خماطر من حتمهيا اليت والفاعلية الكفاءة من درجة أ عىل حتقيق بغرض

 دمةاملس تخ ( العوامل4املرصيف. ) للعمل املنظمة البنك والقواعد س ياسة مع هذا الغرض مطابقة ومدى التسهيالت من الغرض معرفة

 الرئييس الاختالف املبارشة، ولكن الئامتنية التسهيالت منح قرار يف النسبية ل مهيهتا ابلنس بة ختتلف قبل املصارف الإسالمية من

 علهيا.  شدة الرتكزي حيث من ابلضامانت اخلاصة ابلعوامل يتعلق اكن بيهنام

من  الزتاماته سداد عىل العميل مقدرة ملدى وافية بدراسة القيام يةالإسالم  املصارف ومن أ مه التوصيات اليت مت اقرتاِحا أ نه جيب عىل

 موضوع تويل كام جيب أ يضا أ ن .اكملشاركة واملضاربة بصيغ المتويل حال يف العميل ملشاريع الاقتصادية اجلدوى وتقيمي دراسة خالل

 القطاعات الاقتصادية وتمنية دلمع وذكل الئامتن، منح عند الاهامتم من أ كرب درجة الاقتصادية حسب القطاعات الئامتنية الرتكزات

 .أ خرى انحية من اخملاطر وتنويع وتوزيع انحية، من اخملتلفة

 . املقدمة1

ذ أ صبحت تعرب عن مس توى من النضوج و  ومنذ أ ن ظهرت املصارف الإسالمية يف عاملنا الإساليم ويه تزداد أ مهية يومًا بعد يوم ، اإ

سالمية ، ابعتبار املصارف الإسالمية صورة من صور الاس تقاللية الاقتصادية عن النظم الغربية ، فلكام التقدم الاقتصادي لدلول الإ 

ماكانهتا ونشاطاهتا املالية انعكس ذكل عىل الاقتصاد واجملمتع ، ويه بذكل تعده عصب الاقتصاد وحمركه الرئييس، ل هنا حتفظ  ازدادت اإ

ن املصارف ال موال، وحتركها، وتمنهيا، وتسّهل تد اولها، وختطط يف استامثرها، وكام هو احلال يف املؤسسات املرصفية التقليدية، فاإ

ىل التقليل من خماطر تعرث العمليات المتويلية والاستامثرية اليت أ برمهتا مع الغري، من خالل  الإسالمية تسعى بدورها يه ال خرى اإ

جراء دراسات تس بق قرارات المتويل)جحازي،  (.6،ص2010اإ

التسهيالت الئامتنية تعترب من أ مه العمليات اليت تقوم هبا املصارف، حيث أ هنا تشلك نس بة كبرية من موجودات أ ي مرصف، ف

ىل نقص يف موارد املرصف  ىل ما تسببه من مشلكة كبرية للمرصف يف حال تعرث احلاصلني عىل هذه التسهيالت، مما يؤدي اإ ابلإضافة اإ

غفال املصارف أ و تغاضهيا عن بعض العوامل والإجـراءات التـي جيب أ ن تأ خذها بعني الاعتبار عند وهذا ميكن أ ن يرجع اإ  .املادية ىل اإ

 .(12،ص2004اختاذها قرارًا مبنح الئامتن للعمالء ومتابعته)عيىس،
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دارة نشاطه والت ىل دراسة اجلدارة الئامتنية للعميل وكفاءة اإ أ كد من حصة املعلومات هيدف القرار المتوييل يف املصارف الإسالمية اإ

والبياانت املقدمة من طرف العميل حول صخصيته و نشاطاته و خمتلف تعامالته املالية و الاقتصادية ، ويه بذكل تُعىن ابدلرجة 

ىل دراسة العملية حمل المتويل بصفة مبارشة ، وقبل امليض يف دراسة  ال وىل بدراسة طالب المتويل و مؤسس ته دون التطرق اإ

 القرار الاستامثري(  .جدواها) 

ن  للقرار المتوييل يف املصارف الإسالمية أ بعادا أ خرى ختتلف عهنا يف املصارف التقليدية من خالل مراحلها وضوابطها المتويلية ،  واإ

ذا اكنت املـصارف العاملـة فـي فلسطني تس تخدم أ ي عوامل عند اختاذ قرار منح الئامتن.  وابلتايل أ تت هذه ادلراسة للتعرف عىل ما اإ

 وهل ختتلف املصارف التجارية عـن املصارف الإسالمية يف اس تخداهما لتكل العوامل؟

 مشلكة ادلراسة: 2.1

متثل مشلكة ادلراسة يف وجود اخنفاض يف جحم التسهيالت الئامتنية والمتويليـة يف املصارف الإسالمية الفلسطينية، ووجود أ خطاء 

دارات املصارف الإسال دارية دلى اإ وىف ظل   مية حتد من اس تخداهما للعوامل احملددة لقرار منح التسهيالت الئامتنية املبارشة للعمالء.اإ

ىل ن احامتل تعرث الكثري من العمالء عن سداد الئامتن املمنوح هلم يعترب أ مر قامئ واذلي يعرض هذه املصارف اإ  هذا املناخ الئامتين فاإ

 اخملاطر .

ن مشلكة ادلراسة ت  ما أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف   :متثل يف التساؤل الرئييس التايللـذكل فاإ

 الإسالمية الفلسطينية يف شامل الضفة الغربية؟ 

 أ مهية ادلراسة: 3.1

ليه، كام تربز أ مهيته مـن اجملـال الـذي س تتناوهل ا دلراسة وهو القطاع املرصيف الإساليم، تنبع أ مهية ادلراسة من الهدف اذلي تسعى اإ

حيث يعترب من القطاعات الاقتصادية الناش ئة يف فلسطني. كام تنبع أ مهية ادلراسة من كوهنا تلقي الضوء عىل أ مه وأ خطر العمليات 

اذلي تعمتد عليه معليات اليت تقـوم هبا املصارف الإسالمية معومًا، حيث تعترب الس ياسة الئامتنية اليت يتبعها أ ي مرصف جحر الزاوية 

 التخطيط املايل وجدوةل ادليون لـدى املـرصف. 

ومن هنا تأ ىت أ مهية هذا البحث يف دراسة وحتليل مشالك جدارة الئامتن يف املصارف الإسالمية الفلسطينية هبدف تقدمي املقرتحات 

 لسلبية .من شأ هنا أ ن تساعد يف ترش يد هذه القرارات وحتد من خماطرها وأ اثرها ا اليت

 أ هداف ادلراسة: 4.1

ىل حتقيق:  هتدف ادلراسة احلالية اإ

التعرف عىل أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف حمافظات شامل الضفة  .1

 الغربية يف فلسطني.

 عند اختاذ قرار منح التسهيالت الئامتنية املباشـرة . بيان العوامل اليت تأ خذها املـصارف الإسـالمية بعني الاعتبار .2

 معرفة وحتديد ال مهية النسبية للعوامل املس تخدمة يف تقيمي العمالء عند اختاذ قرار منح التسهيالت الئامتنية املبارشة هلم. .3

مية العامةل يف حمافظات شامل الضفة التعرف عىل أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسال .4

 الغربية يف فلسطني تبعا ملتغريات ) نوع التسهيالت، نوع القطاع، نوع النشاط(.

تقدمي املقرتحات والتوصيات حول أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية الفلسطينية يف  .5

 .حمافظات شامل الضفة الغربية

 أ س ئةل ادلراسة: 5.1

جابة عن ال س ئةل التالية:  تسعى ادلراسة لالإ

ما أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف حمافظات شامل الضفة الغربية  .1

 يف فلسطني؟

اختاذ قرار منح التسهيالت الئامتنية املباشـرة والتعرف عىل ما يه العوامل اليت تأ خذها املـصارف الإسـالمية بعني الاعتبار عند  .2

ذا اكن هناك فرق بني املصارف الإسالمية والتجارية يف ذكل؟  ما اإ
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 ما ال مهية النسبية للعوامل املس تخدمة يف تقيمي العمالء عند اختاذ قرار منح التسهيالت الئامتنية املبارشة هلم؟ .3

قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف حمافظات شامل الضفة الغربية يف ما أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل  .4

 فلسطني تبعا ملتغريات ) نوع التسهيالت، نوع القطاع، نوع النشاط(؟

عامةل يف حمافظات شامل ما يه املقرتحات حول  أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية ال .5

 الضفة الغربية يف فلسطني؟

 فرضيات ادلراسة: 6.1

 تسعى ادلراسة احلالية لفحص الفرضيات التالية:

حصائية عند مس توى ادللةل )1 ( يف أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية  ≤ 0.05.ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 عامةل يف حمافظات شامل الضفة الغربية يف فلسطني تبعا ملتغري نوع التسهيالت.يف املصارف الإسالمية ال

حصائية عند مس توى ادللةل )2 ( يف أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت  ≤ 0.05. ل توجد فروق ذات دلةل اإ

  فلسطني تبعا ملتغري نوع القطاع.الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف حمافظات شامل الضفة الغربية يف

حصائية عند مس توى ادللةل )3 ( يف أ ثر اجلدارة الئامتنية عىل قرار منح التسهيالت  ≤ 0.05. ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 الئامتنية تبعا ملتغري طبيعة النشاط.

 مهنجية ادلراسة: 7.1

طارها النظري اعمتدت ادلراسة عىل املهنجني النظري والتحلييل والوصفي   ، حيث يتناول املهنج النظري أ دبيات ادلراسة ومعلوماهتا واإ

اليت  ودراساهتا السابقة املتوفرة ابلكتب واملراجع والنرشات وال حباث، واملهنج  الوصفي التحلييل يتناول حتليل ومناقشة النتاجئ امليدانية

 مت مجعها من عينة ادلراسة.

 بقة. الإطار النظري وادلراسات السا2

 الإطار النظري: 1.2

  :تعريف الئامتن املرصيف 1.1.2

 عن نتجت ومدين دائن ، طرفني بني عالقة هو الئامتن بأ ن القول وميكن ، الثقة عىل أ ساس ية بصورة يرتكز املرصيف الئامتن    

 يف ابدلفع وعد مقابل عليه املتفق اجملال يف الثاين الطرف سس تعمهل ليك املال يقدم ال ول الطرف أ ن مبعىن .عاجةل بقمي أ جةل قمي مبادةل

ن املرصيف الئامتن هو املؤلف هذا يف احلديث حمور أ ن ومبا .معني اترخي  مرصفاً  س يكون السابقة العالقة يف لالئامتن املاحن الطرف فاإ

 بني فرق شلك يف الئامتنية ياتهمعل  من عائداً  البنك وحيقق .دليه الودائع عىل القروض متويل يف رئييس بشلك يعمتد واذلي البنك()

    .(10،ص2009الئامتنية )الشواريب، ابلتسهيالت املس تفيدين من علهيا حيصل اليت والفوائد الودائع عن يدفعها اليت الفوائد

أ ن لتعريفات وتعددت تعاريف الئامتن املرصيف، وأ خذت أ شاكًل متنوعًة وفقًا لوهجات نظر الباحثني يف هـذا اجملال، ومن هذه ا    

 الئامتن هو معلية تسلمي نقود أ و بضائع أ و خـدمات ال ن، مقابـل وعـد ابلـدفع فـي املس تقبل، وهو التبادل احلايل للبضائع واملمتلاكت

اري هو مقياس لقابلية الشخص الطبيعي أ و الاعتبو )أ و احلقوق فهيا( مقابـل دفـع القميـة املساوية لها، واملتفق علهيا يف املس تقبل 

ىل وقت معني يف املس تقبل )عامثن،  (.15،ص2013للحصول عىل القـمي احلاليـة )نقود( مقابل تأ جيل ادلفع )النقدي( اإ

 .(21،ص2000)النجار، :ومن خالل التعريفات السابقة ميكننا أ ن نس تنتج أ ن هناك ثالث عنارص رئيس ية فـي تعريـف الئامتن ويه

 الثقة اليت يولهيا املرصف للعمالء.  

 قمية وشلك التسهيالت املمنوحة للعمالء، سواء اكنت نقدية أ و غري نقدية.  
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    الرحب أ و الفائدة اليت حيصل علهيا املرصف مقابل منحه الئامتن للعمالء 

 عنارص الئامتن املرصيف 2.1.2

 الئامتن املرصيف يقوم عىل مجموعة من العنارص الرئيس ية، أ مهها ما ييل:   

 وهو ما سس تلزم قيام البنك بدراسة اكفة املقومات الئامتنية للعميل بقصد التحقق من جدارته الئامتنية.   أ لعميل( ثقة البنك يف1)

اتحة مبلغ من املال،2) اتحة  ( اإ ىل اإ منا يتعدى ذكل اإ وذكل أ ن الئامتن املرصيف ل ينحرص يف قيام البنك بدفع مبلغ نقدي للعميل، واإ

صدار هذا املبلغ للعميل من خالل  ىل حسابه اجلاري أ و اس تخدامه يف فتح اعامتدات مستندية لصاحله أ و اإ ضافته اإ عدة صور أ خرى اكإ

 خطاابت ضامن هل، أ و غري ذكل من صور الإاتحة املتعارف علهيا يف العمل الئامتين.

ن تعددت صوره، وهو ما يعرف ىف ( تعيني مبلغ الئامتن،3) ذ لبد من حتديد مبلغ الئامتن حىت واإ  العرف املرصيف ابمس السقف اإ

 الئامتين للعميل.

حيث يُعترب حصول البنك عىل الفائدة من املقرتضني الهدف الرئيىس من قيامه مبنحهم الئامتن، وميثل  ( حتديد الفائدة عىل الئامتن،4)

 حتديد هذه الفائدة مقدمًا جوهر العمل املرصيف التقليدي.

ذ  ( حتديد الغرض من الئامتن،5) يلزم حتديد الغرض من حصول العميل عىل الئامتن ومعرفة هل س يوجه مبلغ المتويل لعمليات اإ

فيه. ويؤكد الواقع العميل أ ن الكثري من كام يلزم كذكل معرفة النشاط اذلي سوف يمت خض هذا المتويل استامثرية أ م لمتويل رأ س املال العامل. 

 ن املمنوح ل غراض أ خرى غري املمنوح لها الئامتن مع هتاون البنك ىف ذكل.حالت التعرث ىف السداد اكنت بسبب تِسب الئامت

ذ لبد من وجود فاصل زمين بني ما يقدمه البنك لعميهل وما سسرتده منه، ومن هنا اكن لبد من حتديد مدة  ( حتديد ال جل،6) اإ

 ريفه.معينة يقوم خاللها العميل بسداد املس تحق عليه من أ صل القرض وفوائده ومصا

 وىه اليت تُمكن البنك من اسرتداد أ مواهل ىف حاةل وقوع خماطر مس تقبلية. ( الضامانت،7)

واذلي يزداد بزايدة ال جل املمنوح لطالب الئامتن نظرًا لزتايد احامتلت تغري الظروف املس تقبلية. وقد جرى العرف  ( اخلطر،8)

الل ما يعرف ابمس عقد الئامتن أ و التسهيالت الئامتنية أ اًي اكنت صورة املرصيف أ ن يكون تعامل البنك مع طالىب المتويل من خ

 (.19،ص2008الئامتن املمنوحة للعميل )عيد،

  :أ نواع الئامتن املرصيف 3.1.2

ن، ومن الئامتن ميكن أ ن يتخذ تصنيفات متعددة، تبعًا للغرض منه، وتبعًا ملدة الئامتن، ومن حيـث اجلهة املس تفيدة من الئامت    

  :حيث طبيعته. وذكل كام يأ  ي

نتاج وائامتن بغرض الاس هتالك :من حيث الغرض من الئامتن.1 ىل ائامتن بغرض الإ ن اهامتم املصارف التجارية التقليدي هو  .يقسم اإ اإ

قبال العمالء ورغبهتم يف اقتناء ال ش ياء المثي  ل أ نـه ونظراً لإ نتاج، اإ نة وبِسعة دون احلاجة لالنتظار بذكل الئامتن اذلي يكون بغرض الإ

ن  املصارف دخلت حزي املنافسة وبدأ ت  حلني توفر املبلغ املطلوب، ونظرا لزايدة أ عداد املؤسسات اليت تقدم الئامتن الاسـهتاليك، فـاإ

 تقدم قروضًا اس هتالكية للعمالء.

ىل ثالثة أ نواع، قصري و  :من حيث مدة الئامتن .2 والئامتن قصري ال جل هو  .متوسط وطويل ال جلينقسم الئامتن حسب أ جهل اإ

ن مـدة اس تحقاقه ترتاوح بني الس نة وامخلس س نوات، أ ما الئامتن  اذلي سشمل أ ي مدة حىت س نة، أ ما الئامتن متوسط ال جل فاإ

منا يكـون لفتـرة    .أ كرث من مخس س نوات، وغالبًا ما سس تعمل يف متويل رأ س املال الثابت  طويل ال جل، اإ

ىل ائامتن موجه للقطاع اخلـاص، وائمتـان  :ن حيث اجلهة املس تفيدة من الئامتن.م3 ينقسم الئامتن من حيث اجلهة املس تفيدة منه، اإ

للقطاع العام فيشمل،  أ ما الئامتن املوجه للقطاع اخلاص فيشمل ال فراد ورشاكت ال معـال، والئمتـان املوجـه  .موجه للقطاع العام

 ر احلكومية عىل اكفة املس توايت. الوحدات وادلوائ

ىل ائامتن مبارش وائامتن غري مبارش :.من حيث طبيعته4 الئامتن املبارش، هو اذلي مينحه املرصف  .يقسم الئامتن من حيث طبيعته، اإ

غري املبارش، هو  والئامتن .القروض والسلفيات، واجلاري مدين، والمكبيالت اخملصومة :التجاري لعمالئه بـصورة مباشـرة، ويـشمل

 .اذلي مينحه املرصف التجاري لعمالئه بصورة غيـر مباشـرة، وسشمل: خطاابت الضامن، وبطاقات الئامتن، والاعامتدات املستندية

    .(22،ص2000وسوف تركز ادلراسة عىل النوع ال ول من هذا التقس مي، وهو الئامتن املبارش)النجار،
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 أ سس منح الئامتن:  4.1.2

ىل قواعد وأ سس مس تقرة ومتعارف علهيا، ويه: الئامت  ن املرصيف جيب أ ن يمت استنادًا اإ

ىل أ ن املنشأ ة اليت حتصل عىل الئامتن سوف تمتكن من سداد 1 .توفر ال مان ل موال املرصف:   وذكل يعين اطمئنان املرصف اإ

 القروض املمنوحة لها مع فوائدها يف املواعيد احملددة ذلكل. 

رحب:  واملقصود بذكل حصول املرصف عىل فوائد من القروض اليت مينحها متكنه من دفع الفوائد عىل الودائع ومواهجة .حتقيق ال2 

 مصاريفه اخملتلفة، وحتقيق عائد عىل رأ س املال املستمثر عىل شلك أ رابح صافية. 

النقدية  -ن ال موال السائةل دلى املرصف .الس يوةل:  يعين احتفاظ املرصف مبركز مايل يتصف ابلس يوةل، أ ي توفر قدر اكٍف م3 

ما ابلبيع أ و ابلقرتاض بضامهنا من املرصف املركزي ىل نقدية اإ ملقابةل طلبات السحب دون أ ي تأ خري،  -وال صول اليت ميكن حتويلها اإ

مع هدف حتقيق وهدف الس يوةل دقـيق ل نه سس تلزم املوازنة بني توفري قدر مناسب من الس يوةل للمرصف وهو أ مر قد يتعارض 

دارة املرصف الناةحة هممة املواءمة بني هديف الرحبية والس يوةل.   الرحبية، ويبقى عىل اإ

طار يتضمن مجموعة     ويقوم لك مرصف بوضع س ياس ته الئامتنية بعد مراعاة ال سس أ عاله وطبقًا حلاجة السوق، ويه عبارة عن: " اإ

دارة  –املعايري والرشوط الإرشادية  لضامن املعاجلة املوحدة للموضوع الواحد، وتوفري عامل الثقة دلى  –منح الئامتن اخملتصة تزود هبا اإ

ىل  العاملني ابلإدارة مبا ميكهنم من العمل دون خوف من الوقوع يف اخلطأ ، وتوفري املرونة الاكفية، أ ي رسعة الترصف بدون الرجوع اإ

لهيم )عيىس،املس توايت العليا، ووفقًا للموقف، طاملا أ ن ذكل داخل   (.5،ص2004نطاق السلطة املفوضة اإ

 معايري جدارة الئامتن:  5.1.2

أ برز منظومة ائامتنية دلى حمليل وماحني الئامتن عىل مس توى العامل عند منح  5C'Sويعترب منوذج املعايري الئامتنية املعروفة بـ     

 اجلوانب دلى معيهل املقرتح مكقرتض أ و كعميل ائامتن. وفامي ييل القروض، واليت طبقًا لها يقوم املرصف كامحن ائامتن بدراسة تكل

 اس تعراض لهذه املعايري:  

: تعد صخصية العميل الركزية ال ساس ية ال وىل يف القرار الئامتين ويه الركزية ال كرث تأ ثريًا يف اخملاطر اليت Characterأ ( الشخصية 

ن أ مه مسعى عن جراء التحليل الئامتين هو حتديد صخصية العميل بدقة. فلكام اكن العميل يمتتع تتعرض لها املصارف، وابلتايل فاإ د اإ

قناع  بشخصية أ مينة ونزهية ومسعة طيبة يف ال وساط املالية، وملزتمًا باكفة تعهداته وحريصًا عىل الوفاء ابلزتاماته اكن أ قدر عىل اإ

وقياس عامل معنوي كعامل ال مانة والزناهة بدرجة دقيقة أ مر تكتنفه  املرصف مبنحه الئامتن املطلوب واحلصول عىل دمع املرصف هل.

بعض الصعوابت من الناحية العملية، ويمت التغلب عىل هذه الصعوابت من خالل الاس تعالم اجليد ومجع البياانت واملعلومات عن 

واملشالك املالية اليت يعانهيا، ومس تواه الاجامتعي العميل من احمليطني العميل والعائيل هل، ملعرفة املس توى املعييش وموارده املالية 

وجسل أ عامهل اليت قام هبا وماضيه مع املرصف ومع الغري وسابق ترصفاته مع املصارف ال خرى. ويمت ذكل عن طريق التصال ابملنشأ ة 

 والعاملني هبا، ومبوردهيا واملصارف اليت س بق للعميل املقرتح التعامل معها.  

: وتعين ابختصار قدرة العميل عىل حتقيق ادلخل وابلتايل قدرته عىل سداد القرض والالزتام بدفع الفوائد Capacity ب( القدرة 

واملرصوفات والعمولت. ... ومعيار القدرة أ حد أ مه املعايري اليت تؤثر يف مقدار اخملاطر اليت يتعرض لها املرصف عند منح الئامتن. 

ا املعيار من التعرف عىل اخلربة املاضية للعميل املقرتض وتفاصيل مركزه املايل، وتعامالته املرصفية وعليه لبد للمرصف عند دراسة هذ

السابقة سواء مع نفس املرصف أ و أ ية مصارف أ خرى. وميكن الوقوف عىل الكثري من التفاصيل اليت تساعد متخذ القرار الئامتين من 

جيابية زاد  خالل اس تقراء العديد من املؤرشات اليت تعكسها القوامئ املالية اخلاصة ابملقرتض. فلكام اكنت نتاجئ دراسة هذا اجلانب اإ

ىل قدرة املقرتض حمل ادلراسة عىل سداد القرض املطلوب وفق الرشوط املقرتحة للقرض ويف مواعيد السداد  اطمئنان متخذ القرار اإ

 (. 30،ص2009اليت سيمت التفاق علهيا)الشواريب،
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: يعترب رأ س مال العميل أ حد أ مه أ سس القرار الئامتين، وعنرصًا أ ساس يًا من عنارص تقليل اخملاطر الئامتنية Capitalجـ( رأ س املال 

ابعتباره ميثل مالءة العميل املقرتض وقدرة حقوق ملكيته عىل تغطية القرض املمنوح هل، فهو مبثابة الضامن الإضايف يف حال فشل 

ىل أ ن قدرة العميل عىل سداد الزتاماته بشلك عام تعمتد يف العميل يف التسديد. هذا وتشري  ادلراسات املتخصصة يف التحليل الئامتين اإ

ذ ُكام اكن رأ س املال كبريًا اخنفضت اخملاطر الئامتنية والعكس حصيح يف ذكل،  اجلزء ال كرب مهنا عىل قمية رأ س املال اذلي ميلكه، اإ

يرتبط هذا العنرص مبصادر المتويل اذلاتية أ و ادلاخلية للمنشأ ة واليت تشمل لك من رأ س املال فرأ س مال العميل ميثل قوته املالية.  و 

نه لبد أ ن يكون هناك تناسب بني مصادر المتويل للعميل املقرتح اذلاتية  املستمثر والاحتياطيات املكونة وال رابح احملتجزة. حيث اإ

 وبني الاعامتد عىل مصادر المتويل اخلارجية. 

: يقصد ابلضامن مجموعة ال صول اليت يضعها العميل حتت ترصف املرصف كضامن مقابل احلصول عىل القرض،  Collateralلضامند( ا

ول جيوز للعميل الترصف يف ال صل املرهون، فهذا ال صل س يصبح من حق املرصف يف حال عدم قدرة العميل عىل السداد. وقد 

دارة الئامتن يف ضامن تسديد الئامتن. كام ميكن أ ن يكون الضامن يكون الضامن صخصًا ذا كفاءة مالية ومسع ة مؤهةل ليك تعمتد عليه اإ

ن هناك العديد من ال راء تتفق عىل أ ن الضامن ل ميثل ال س بقية [6]مملواكً لشخص أ خر وافق أ ن يكون ضامنًا للعميل  . ومعومًا فاإ

منا الضامن بصفة ال وىل يف اختاذ القرار الئامتين، أ ي عدم جواز منح ا لقروض مبجرد توفر ضامانت يرى املرصف املقرتض أ هنا اكفية. اإ

عامة تفرضه مربرات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض، مثاًل ك ن يرى متخذ القرار الئامتين أ نه ميكن اختاذ قرار مبنح 

منا هناك بعض الثغرات القامئة أ و املتوقعة اليت ميكن تالف هيا بتقدمي ضامن عيين أ و صخيص، أ ي الضامن هنا يقلل من مساحة الئامتن اإ

 اخملاطر الئامتنية املصاحبة لقرار منح الئامتن ومن مث يُطلب من املقرتض املقرتح تقدمي ضامانت بعيهنا. 

يطة ابلعميل طالب :جيب عىل الباحث الئامتين أ ن يدرس مدى تأ ثري الظروف العامة واخلاصة احمل conditionsهـ( الظروف احمليطة 

الئامتن عىل النشاط أ و املرشوع املطلوب متويهل. ويقصد هنا ابلظروف العامة املناخ الاقتصادي العام يف اجملمتع، وكذكل الإطار 

طاره خاصة ما يتصل ابلترشيعات النقدية وامجلركية والترشيعات اخلاصة بتنظمي أ نشط ة الترشيعي والقانوين اذلي تعمل املنشأ ة يف اإ

التجارة اخلارجية اس تريادًا أ و تصديرًا، حيث تؤثر هذه الظروف العامة عىل خمتلف قطاعات النشاط الاقتصادي. أ ما الظروف 

اخلاصة فهىي ترتبط ابلنشاط اخلاص اذلي ميارسه العميل، مثل احلصة السوقية ملنتجات املرشوع أ و خدماته اليت يقدهما،  شلك 

اخلدمة اليت يقدهما العميل، موقع املرشوع من دورة حياته مبعىن هل هو يف مرحةل التقدمي أ و الولدة،  املنافسة، دورة حياة املنتج أ و

 (.6،ص2004أ ويف مرحةل المنو، أ ويف مرحةل الاس تقرار، أ ويف مرحةل الاحندار)عيىس،

ىل أ ن ادلراسة املتعمقة لهذه املعايري جممتعة ميكن أ ن تقدم صورة واحضة عن وضع     العميل طالب القرض أ و الئامتن ومركزه وخنلص اإ

ىل الرتكزي عىل املعايري الثالثة ال وىل كام ي  ل أ ن هذه املعايري تتفاوت يف أ مهيهتا النسبية فهناك بعض املراجع متيل اإ ىل الئامتين، اإ نظر اإ

سة أ عاله احلد ال مثل لها فالضعف يف أ حد الضامن عىل أ نه أ قل هذه املعايري أ مهية. كام أ نه من الطبيعي أ ل تس تويف مجيع املعايري امخل 

املعايري ميكن أ ن يعوض بقوة املعيار ال خر عىل أ ن تكون ادلراسة اليت أ جريت لهذه املعايري امخلسة بشلك اكمل 

 (. 28،ص2000ومتوازن)النجار،

 :أ نواع الضامانت املطبقة يف املصارف الإسالمية  6.1.2

ىل ضام    انت صخصية ، وأ خرى مادية :تنقسم الضامانت بصفة عامة اإ
 

 وتشمل: الضامانت الشخصية 

 . يصال ال مانة باكمل البضاعة ، مقابل اليت اس تلمها أ و ملستندات الشحن املتعلقة هبا  توقيع العميل عىل اإ

 . توقيع العميل عىل ش يك ل مر البنك باكمل قمية العملية ، سس تحق يف هناية مدة المتويل 

  مسحوبة ل مر البنك باكمل القمية البيعية للبضاعة ، تس تحق يف التوارخي احملددة للسداد ، هذا يف حاةل توقيع العميل عىل ش ياكت

 المتويل ابملراحبة .

  يداع اكفة متحصالته عن العملية موضع التعامل مع البنك، سواء نقدا أ و بأ وراق جتارية ، للتحصيل و الإضافة يتعهد العميل ابإ

 و ذاكل لس تخدام حصيةل هذه املدفوعات يف سداد مس تحقاته جتاه البنك . حلسابه اجلاري دلى البنك ،
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  توقيع كفيل أ و أ كرث عىل س ند أ ذين أ و كفاةل تضامنية ، مع مراعاة رشوط الكفاةل اليت أ قرها الرشع الإساليم

 (.56،ص2009)الشواريب،

 وتشمل: الضامانت العينية 

 ين تسليـم ادلائن ) البنك ( منقـول أ و عقـار حيق لدلائن حبــسه أ و استـغالهل حليـــن : هو عقد يلزتم مبقتضــاه املد الرهن احليازي

اس تفاء دينـه ، و الرهن احليــازي تس تخــدمه املصارف عادة عىل السـلع املشرتاة مبــوجب فتــح اعـامتد مستــندي أ و يقبل ما سسحـب 

تأ كيد هنا ، أ ن تسلمي حمل الـرهـن ) ال صل املرهون ( رشط أ سايس لصحة عقد مكبياةل بقمية البضاعة، وجيـب ال  عىل املستــورد  من

 (.77،ص2006الرهن احليازي )ادلغمي،

  الرهن الرمسي يقترص عىل العقارات دون املنقولت ، و يظل ال صل املرهون يف حيازة املدين دون ادلائن ، و الرهن الرمسي:

 ء أ و عدم بقا حمل الرهن حتت حيازة  ترصف ادلائن .بذاكل فهو خيتلف  عن الرهن احليازي يف بقا

 ينشأ  حق الاختصاص لدلائن ، اذلي بيده واجب التنفيذ يلزتم مبقتضاه مدينه بأ ن يدفع هل مبلغا معينا ، وعىل  حق الاختصاص:

عطائه الاختصاص عىل عقار معني مملوك ملدينه)الن (77،ص2000جار،ضوء ذكل يقمي ادلائن دعوى أ مام احملمكة يطلب فهيا ابإ
 

. 

 الرشوط الواجب توفرها يف الضامانت دلى  املصارف الإسالمية :    13.1.2

 (.89،ص2008سشرتط يف الضامانت دلى املصارف الإسالمية اس تفاء الرشوط التالية : )عيد،

  . ىل س يوةل  أ ن تكون ال صول املالية سهةل التس يل : و يقصد هبا رسعة حتويل ال صول حمل الضامن اإ

  عىل أ ساس تقيمي موجودات املرشوع الثابتة واملنقوةل . تسب الضامانتحت 

  .أ ن تكون الضامانت متناس بة قمية و نوعا مع طبيعة العملية ، و مدهتا و مبا ل يرهق املتعاملني مع  البنك 

 . ميكن أ ن يكون الضامن صخصيا أ و ماداي أ و ُكهيام 

 لهيا لس تفاء اكفة جيوز للبنك اختاذ اكفة الإجراءات القانونية ال يت تضمن هل حقه فامي يتعلق ابل صول املرهونة و سهوةل الرجوع اإ

 حقوقه .

  جراء زايرات مفاجئة لل صول حمل الرهن ،و اليت يه يف حوزة العميل ، لتأ كد من سالمهتا و حصة و جودها ، و ميكن للبنك اإ

جراء تقيمي شامل لها .  اإ

  ضافية يف حاةل  تدهور قمية الضامانت ال صلية .جيوز للبنك طلب ضامانت اإ

  . يف حاةل وجود ضامن كفء للعميل ، ميكن للبنك أ ن حيصل عىل ش يك من العميل معززا بش يك أ خر من ضامن العميل 

  ابلنس بة ذلوي ادلخل احملدود ، سشرتط البنك من العميل طالب المتويل من البنك الإساليم  أ ن  حيصل عىل شهادة من

ماكنية اخلصم من اس تحقاق العميل مس تخدم العميل أ و من  الصندوق القويم للمعاشات أ و صندوق الضامن الاجامتعي ، تفيد ابإ

ذا مل تغطى من عائدات العملية حمل المتويل أ و/و من املصادر ال خرى .  الشهري يف حدود ال قساط املتفق علهيا  اإ

 من اخملاطر . اشرتاط البنك من معيهل أ ن تكون ال صول حمل الرهن مؤمنة ضد مجموعة 

 . ل بعد هناية  مدة الرهن تالفها اإ  ل حيق للعميل الترصف يف ال صول املرهونة ، سواء اكن ذكل ببيعها أ و اإ

 . ل حيق للعميل الاعرتاض عىل رشوط أ خرى حول الضامانت اكن قد وافق علهيا من قبل يف عقد المتويل 
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  .أ ن يكون الضامن  مما ميكن الترصف فيه 

 السابقة: ادلراسات 2.2

ىل عدد من هذه ادلراسات عىل سبيل املثال ل احلرص، ومهنا  هناك دراسات عديدة تناولت موضع اجلدارة الئامتين ومت الرجوع اإ

دراسة تطبيقية عىل املصارف الوطنية  :(، بعنوان " التسهيالت الئامتنية املتعرثة يف اجلهاز املرصيف الفلسطيين2006دراسة زايدة، )

ىل انه يوجد ديون متعرثة دلى مجيع املصارف، تتفاوت ما بني املصارف الوطنية والوافدة.  "يف قطاع غزةالعامةل  ، وخلصت ادلراسة اإ

وتسامه ال وضاع الس ياس ية والاقتصادية املرتدية بدرجة عالية يف ارتفاع نسب التعرث يف املصارف مجيعها، وأ ن نس بة ادليون املتعرثة 

ىل التسهيالت الئامتن  من أ كرث النسب ارتفاعا يف  2001،2002،2003ية املمنوحة يف املصارف العامةل يف فلسطني، يف الس نوات اإ

املصارف. وأ ظهرت ادلراسة مجموعة من النتاجئ اكن أ مهها، أ ن موجودات وودائع وتوظيفات املصارف الإسالمية العامةل يف فلسطني 

ل أ هنا متث ل نس بة ضئيةل من مثيالهتا يف اجلهاز املرصيف الفلسطيين، كام أ ن أ غلب توظيفاهتا يـمت عىل الرمغ من منوها مبعدلت مرتفعـة اإ

بأ سلوب املراحبة لل مر ابلرشاء، وحيتل القطاع التجاري أ عىل سمل أ ولوايهتا المتويلية، بيامن يقع القطاع الزراعي يف أ دىن درجات سمل 

فلسطني بنسب هامش ية يف لك من الناجت احمليل الإجاميل و يف القوى  هذه ال ولوايت، وسامهت املصارف الإسالمية العامةل يف

ال س باب اليت  العاملـة فـي فلـسطني، ويعترب عدم الاس تقرار الس يايس بصفة عامة، واندلع انتفاضة ال قىص يف فلسطني، من أ قـوى 

جحام املصارف الإسالمية العامةل يف فلسطني عن فتح فروع جديدة. ىل اإ  أ دت اإ

( بعنوان "أ اثر اخملاطر الئامتنية عىل حمددات قرار الئامتن "دراسة تطبيقية عىل املصارف التجارية العامةل يف 2004أ بو عبدو، ) دراسة

ىل التعرف عىل أ ثر اخملاطر الئامتنية عىل حمددات قرار الئامتن يف املصارف  "قطاع غزة أ ثناء انتفاضة ال قىص ،  هدفت ادلراسة اإ

وبينت ادلراسة أ ن املصارف التجارية العامةل يف قطاع غزة  تتخذ قراراهتا    .يف قطاع غزة أ ثناء انتفاضة ال قىصمةل التجارية العا

واختلف ترتيب هذه احملددات أ ثناء انتفاضة ال قىص عام اكنت عليه قبل الئامتنية قبل وأ ثناء الانتفاضة بشلك مهنجي معمتدة عىل حمددات، 

ترتيب هذه احملددات قبل الانتفاضة كام ييل: مسعة العميل، احملددات ادلاخلية، حمددات سلطة النقد، خصائص الضامانت، الانتفاضة. حيث جاءت 

ليه العميل، قدرة العميل عىل السداد، حمددات ترشيعية  وقانونية، مث حمور أ نواع الضامانت. بيامن جاءت الظروف الاقتصادية للقطاع اذلي ينمتي اإ

ثناء انتفاضة ال قىص عىل التوايل: احملددات ادلاخلية، مسعة العميل، خصائص الضامانت، الظروف الاقتصادية للقطاع هذه احملددات أ  

ليه العميل، حمددات سلطة النقد، قدرة العميل عىل السداد، حمددات ترشيعية وقانونية    .اذلي ينمتي اإ

هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل الس ياسة الئامتنية لعامةل يف فلسطني "، ( بعنوان " الس ياسة الئامتنية للبنوك ا2004دراسة )مقداد، 

للبنوك العامةل يف فلسطني، فهىي احد ادلراسات احمللية املهمـة احلديثـة فـي جمـال الس ياسات الئامتنية يف فلسطني، فقد تركزت هذه 

ظهار أ س باب تدين قمية الئامتن يف املصارف العامةل يف ف   لسطني، واقرتاح طرق واليات لتصحيح املسار الئامتين.ادلراسة عىل اإ

ىل التعرف عىل مشالك عدم املقـدرة علـى ( بعنوان "مشالك عدم املقـدرة علـى السداد" ،2004دراسة )بيويم،      هدفت ادلراسة اإ

اء سوف يزيد املساةل تعقيدا ولن السداد  اذلي يرى عدم فاعلية موضوع القضاء فـي تسـوية املشـالك الئامتنية، حيث اللجوء للقض

رادهتم، ويطالب  يقدم حال بـل بـالعكس سـيعود ابخلسارة عىل املصارف وعىل رجال ال عامل اذلين تعرثوا لظروف خارجة عن اإ

عادة النظر يف أ سعار الفائدة مفن غري املقبول أ ن حيصل البنـك علـي فائدة  ة يف % من املرشوعات الصناعي17الاقتصاديون برضورة اإ

 ابلتوسع يف املرشوعات الصناعية (. (الوقت اذلي نطلب فيه )حكومـة ورجـال أ معـال

وأ ن من طرق ختفيض درجة اخملاطرة اليت تواجه الئامتانت البنكية، يه ان سسكل البنـك أ و اجلهة مقدمة الئامتن تنويعا يف حمفظة     

ة ائامتانهتا يف أ يدي حمددة من ال فراد أ و املؤسسات مما يزيد اخملاطرة بزايدة الئامتانت املقدمة حبيث ل ترتكز نس بة كبيـرة مـن قمي

الرتكزي، كام أ ن معل دراسات مس تفيضة عن هجة طالبة الئامتن ومركزه املايل يه أ يضا كفيلـة بتخفـيض أ خملاطره.حيث أ ثبتت ادلراسة 

ىل يف نتاجئها أ ن أ  معل دراسة جيده عن اجلهة طالبة الئامتن يه ا ل مه يف س ياسة الئامتن البنكـي، وهـو مـن الاقتصاديني ادلاعني اإ

 التشدد يف منح الئامتن حبيث ل ترتكز القروض يف يد عدد حمـدود من رجال ال عامل.

دارة اخملـاطر: حتليـل قضـااي فـي الصـناعة املاليـة الإسالمية":2003دراسة خان، وحبيب، )  ( بعنوان " اإ

دارة اخملاطر يف الصناعة املالية الإسالمية، والتحدايت اليت تواهجها املؤسسات املالية يف العرص هدفت ادلراس     ىل حتليل قضااي اإ ة اإ

احلديث: من حترير للخدمات املالية يف ظل العوملة، وثورة تقنية املعلومات، وتطور غري مس بوق يف احلوس بة واملالية الرايضية، 
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دارة اخملاطر. وكيف  دارة اخملاطر الناش ئة عن تقدمي اخلدمات املالية الإسالمية؟. ومت وتقنيات اإ تنجح املؤسسات املالية الإسالمية يف اإ

جراء ادلراسة عىل  سالمية يف  68اإ  بدلا. 28مؤسسة مالية اإ

التقليدية،  وأ وحضت ادلراسة، أ ن املؤسسات املالية الإسالمية تواجه نوعني من اخملاطر: ال ول مهنا، تشرتك فيه مع املصارف   

وسائط مالية. ومن هذه اخملاطر: خماطر الئامتن، وخماطرة السوق، وخماطرة الس يوةل، وخماطرة  -أ ي املؤسسات الإسالمية -ابعتبارها

ن طبيعة هذه اخملاطر تتغري يف حاةل املصارف الإسالمية والنوع ال خر من اخملاطر  .التشغيل. ولكن ونظرا للتقيد ابملبادئ الرشعية، فاإ

ىل املكوانت املمتزية يف أ صولها وخصوهما. ويتبع ذكل، أ ن تكون العمليات  هو خماطر جديدة، وتنفرد هبا املصارف الإسالمية ابلنظر اإ

دارة اخملاطر عىل نوعني: الطرق املوحدة اليت ل تتعارض مع مبادئ المتويل الإساليم،  والطرق املتاحة للمصارف الإسالمية لتحديد واإ

دارة اخملاطر، وقد يكون تنفيذها  .ة أ و اليت يمت حتويرهاوالطرق اجلديد وقد حددت ادلراسة عددا من املضامني ذات صةل بس ياسات اإ

دارة اخملاطر يف الصناعة املرصفية الإسالمية:  همام لتطوير ثقافة اإ

دارات املصارف أ ن هتئي بيئة لإدارة اخملاطر، وذكل من خالل حتديدها الواحض ل هداف  .1 دارة اخملاطر، ومن خالل حتتاج اإ وخطط اإ

 قيام نظم قادرة عىل حتديد وقياس احامتلت التعرض للمخاطر والس يطرة علهيا ودرء أ اثرها. 

دارة اخملاطر، حتتاج املصارف الإسالمية كذكل أ ن تنشئ نظاما حاذقا للمراقبة ادلاخلية.2  .وللتأ كد من فاعلية معلية اإ

دارة اخملاطر يف .3 عداد حزمة من التقارير ادلورية عن اخملاطر، مثل:  ميكن حتسني نظم اإ املصارف الإسالمية بدرجة كبرية، من خالل اإ

 تقارير رأ س املال اخملاطر، وتقارير خماطر الئامتن، وتقارير خماطر التشغيل، وتقارير خماطر الس يوةل، وتقارير خماطر السوق.

ة، وبعض املصارف الإسالمية تس تخدم حاليا بعض صور التقيمي ادلاخيل. ومع .يصلُح نظام التقيمي ادلاخيل متاما للمصارف الإسالمي4

ن هذه الصور املس تخدمة يف املصارف الإسالمية حتتاج دلمع وحتسني.  ذكل، فاإ

دارة اخملاطر ومعلياهتا. .5 دارة املعلومات عن اخملاطر، واملراجعة ادلاخلية واخلارجية، تدمع كثريا نظم اإ ن اإ  اإ

ن توفرت بعض الوسائل واملؤسسات املساندة. ومهنا: ميكن ختفيض ا .6 خملاطر اليت تواهجها املصارف الإسالمية بدرجة كبرية، اإ

، ونظام حامية الودائع، والإصالحات القانونية اليت متهد لعمل املرصفة الإسالمية وتساعد (تسهيالت املقرض ال خري )املرصف املركزي

 ايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية. يف تسوية املنازعات، والعمل مبوجب مع

ىل أ ثر اخملاطر الئامتنية عىل حمددات قرار الئامتن يف املصارف التجارية يتضح مما س بق أ ن  ىل التعرف اإ ادلراسات السابقة  سعت اإ

ىل   معرفة مصادر منح الئامتن للقطاع اخلاص. وموضوعالعامةل، والتعرف عىل الس ياسة الئامتنية للبنوك العامةل يف فلسطني، ابلإضافة اإ

 الفلسطيين، والاجامتعي الاقتصادي الصعيد ابلغة عىل أ مهية ذا اذلي يعترب موضوع فلسطني، يف العامةل للبنوك الئامتنية الس ياسة

 املصارف التجارية دراسة عىل اقترصت قد السابقة ادلراسات اغلب أ ن وجد ذكل والشائكة، ورمغ الصعبة الظروف ظل يف وخاصة

 فلسطني. يف العامةل للبنوك الئامتنية للس ياسة مبارش بشلك تتعرض ومل وجودها، أ هداف وأ مهية عىل

أ ثر قوة جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف واختلف ادلراسات السابقة عن ادلراسة احلالية يف أ هنا ركزت عىل    

لفلسطينية يف حمافظات شامل الضفة الغربية، وتناولت متغريات ) القدرة الايرادية للعميل، العوامل اخلاصة املصارف الإسالمية ا

ابلعميل، العوامل اخلاصة ابلبنك، العوامل اخلاصة مبوضوع الئامتن( للتعرف عىل أ ثرها يف القرارات اليت تتعلق ابلعوامل اخلاصة مبنح 

الإسالمية. بيامن ركزت ادلراسات السابقة يف مجملها عىل العوامل ادلميغرافية اخلاصة ابملؤهل العلمي، التسهيالت الئامتنية يف املصارف 

 اخلربة، الوظيفة.

 عىل املبارشة الئامتنية منح التسهيالت لقرار احملددة للعوامل وتشاهبت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة يف أ هنا تعرضت     

 حال يف وعها وركزت مجيع هذه ادلراسات ومهنا ادلراسة احلالية عىل عامل الضامانت وجدارة الئامتن للعميلوتن تقس اميهتا اختالف

دارة البنك عىل التوسع يف منح الئامتن للمستمثرين للقيام بأ عامهلم.  الئامتن منح  مما سساعد اإ
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 . الطريقة والإجراءات3

 جممتع وعينة ادلراسة 1.3

(  42ن العاملني يف  املصارف الإسالمية يف شامل الضفة الغربية، حيث أ جريت ادلراسة عىل عينة مكونة من )تكون جممتع ادلراسة م

 مفردة من العاملني يف املصارف الإسالمية يف شامل الضفة الغربية وممن هلم صةل مبارشة أ و غري مبارشة مبنح الئامتن.

 أ داة ادلراسة: 4.3

فقرة( وقد تكون سمل الإجابة عىل لك فقرة من مخس اس تجاابت  30أ عدها الباحثان وحتتوي عىل ) تكونت أ داة ادلراسة من استبانة 

 )حسب مقياس ليكرت امخلايس( موزعة كام ييل :

درجات،غري موافق                                 درجتني، غري موافق بشدة   3درجات، حمايد  4درجات، موافق  5موافق بشدة  

 30=  30×  1درجة، وتكون اقل درجة يف املقياس        =  150=  30×  5وبذكل تكون أ عىل درجة يف املقياس = درجة واحدة. 

 درجة

 أ سلوب وأ داة مجع املعلومات: 5.3

 اس تخدم الباحثان الاس تبيان للمسح امليداين ملالمئته ل غراض ادلراسة.

 ثبات ال داة: 6.3

 أ لفا وقد بلغ معامل الثبات للمجالت كام ييل:اس تخدم الباحثان معامل الثبات كرونباخ 
 معامل الثبات المجال

 0.86 العوامل الخاصة بالعميل

 0.84 العوامل الخاصة بالبنك

 0.85 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان

 0.85 العوامل الخاصة بالسياسات االئتمانية للبنك

 0.95 الدرجة الكلية

 :املعاجلات الإحصائية 9.3. 7.38

( وذكل ابس تخدام املعاجلات الإحصائية  املمتثةل يف spssمن اجل معاجلة البياانت مت اس تخدام الربانمج الإحصايئ للعلوم الاجامتعية )

-Independent-Samples Tاملتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية، واختبار ت جملموعتني مس تقلتني )

testل حادي(، و حتليل التباين ا(One Way ANOVA). 

 . حتليل نتاجئ ادلراسة4

 أ ول : النتاجئ املتعلقة ابلسؤال ال ول واذلي نصه :

 ما هو أ ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية؟ 

جابة عن السؤال اس تخدمت املتوسطات احلسابية والاحن راف املعياري والنسب املئوية للك فقرة وللك جمال وادلرجة اللكية لالإ

ستبانة حيث نتاجئ اجلداول رمق )  ( تبني ذكل.8()7()6()5()4لالإ

 من اجل تفسري النتاجئ اعمتدت النسب املئوية كام ييل: 

 درجة ال مهية                                       النسب املئوية

 %50اقل من                                          درجة قليةل جدا     

 %59.9-%50درجة قليةل                                                  

 %69.9-%60درجة متوسطة                                              

 %79.9-%70درجة كبرية                                                 

 %فأ كرث80درجة كبرية جدا                                               

 أ ول : جمال العوامل اخلاصة ابلعميل

 للعوامل اخلاصة ابلعميلودرجة ال مهية ( املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية 4جدول رمق )
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الر

ت

 بة

الرقم 

باالست

 العوامل الخاصة بالعميل بانة

المتوسط

ات 

 الحسابية

االنحراف 

 % المعياري

درجة 

االهمي

 ة

1 1 

يتعرف البنك على مدى التزام العميل بالشروط واالتفاقيات التي يرتبط بها مع 

 90.40 0.74 4.52 اآلخرين

كبيرة 

 جدا

2 7 

يحتفظ البنك بملفات دقيقة ومتكاملة تتضمن جميع المعلومات والبيانات االئتمانية 

 90.40 0.51 4.52 مانات وذلك لتجنب المفاجآت.الخاصة بالض

كبيرة 

 جدا

3 5 

يتأكد البنك من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل االئتماني مع توفر السيولة لدى 

العميل من خالل دراسة التدفقات النقدية ومصادر الدخل والمصاريف المتوقعة 

 90.40 0.77 4.52 للعميل

كبيرة 

 جدا

4 2 

وامل المميزة لشخصية العميل مثل درجة الثقافة والمركز الوظيفي يهتم البنك بالع

 88.60 0.50 4.43 والعمر وغيرها من العوامل الشخصية عند منح االئتمان.

كبيرة 

 جدا

5 6 

تقوم إدارة االئتمان في البنك بالكشف على مؤسسة العميل وموجوداته وحساباته 

 88.00 0.73 4.40 وكشوفات حسابه لدى المصارف األخرى.

كبيرة 

 جدا

6 4 

يعتبر البنك تطبيق العميل لألساليب الحديثة والمتطورة سواء الفنية أو اإلدارية 

 88.00 0.66 4.40 مؤشراً جيداً نحو كفاءة العميل وقدرته على السداد.

كبيرة 

 جدا

7 8 

يبذل البنك جهوداً كبيرة لمساعدة المقترضين على تجاوز المشاكل وحاالت اإلخفاق 

 87.60 0.58 4.38 إلفالس التي قد يواجهونها نتيجة األوضاع االقتصادية السائدة.وا

كبيرة 

 جدا

8 3 

يتعرف البنك على معامالت طالب االئتمان من خالل العمالء والموردين 

 87.20 0.69 4.36 والمؤسسات التجارية األخرى التي يتعامل معها.

كبيرة 

 جدا

 88.80 0.46 4.44 الدرجة الكلية

بيرة ك

 جدا

( حيث 3,  8,  4,  6,  2,  5,  7,  1( أ ن درجة ال مهية اكنت )كبرية جدا( عىل الفقرات رمق )4يتضح من خالل اجلدول رمق )  

ىل ) % فأ عىل(. أ ما ابلنس بة لدلرجة اللكية للعوامل اخلاصة ابلعميل فلقد اكنت درجة ال مهية )كبرية 80وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

ىل)جدا(   %(.88.80حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

 اثنيا : جمال العوامل اخلاصة ابلبنك

 للعوامل اخلاصة ابلبنكودرجة ال مهية ( املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية 5جدول رمق )

 الرتبة

الرقم 

 العوامل الخاصة بالبنك باالستبانة

المتوسطات 

 الحسابية

ف االنحرا

 % المعياري

درجة 

 االهمية

1 13 

يسعى البنك دائماً البتكار برامج وأنواع جديدة من التسهيالت 

 كبيرة جدا 90.40 0.59 4.52 االئتمانية المباشرة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

2 11 

يلجأ البنك إلى اتباع مبدأ التدرج في منح التسهيالت 

 كبيرة جدا 90.00 0.55 4.50 لية للعميل.االئتمانية الذي يقوم على التجربة الفع

3 12 

يقوم البنك بمتابعة الضمانات المقدمة من قبل العمالء 

 كبيرة جدا 90.00 0.55 4.50 وتحديث األوراق الثبوتية المتعلقة بها بشكل دوري

4 9 

يقوم البنك بإجراء المقابالت مع طالبي االئتمان للتعرف على 

قة هذا الغرض مع سياسة الغرض من التسهيل ومدى مطاب

 كبيرة جدا 89.00 0.71 4.45 البنك والقواعد المنظمة للعمل البنكي.

5 15 

يعمل البنك على الموازنة بين موارده المالية واستخداماتها 

 كبيرة جدا 87.60 0.91 4.38 المختلفة عند منحه التسهيالت االئتمانية للعمالء

6 14 

يدانية للعميل للتعرف على يقوم البنك بإجراء الزيارات الم

 كبيرة جدا 87.60 0.79 4.38 أوضاعه االجتماعية واالقتصادية

7 10 

يسعى البنك إلى التقليل من درجة مخاطر االئتمان من خالل 

 كبيرة جدا 87.20 0.76 4.36 عدم تركيز توظيفاته البنكية في عدد محدود من العمالء.

 جداكبيرة  88.80 0.51 4.44 الدرجة الكلية

( حيث 10,  14,  15,  9,  12,  11,  13( أ ن درجة ال مهية اكنت )كبرية جدا( عىل الفقرات رمق )5يتضح من خالل اجلدول رمق )

ىل )  % فأ عىل(.80وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

لت النس بة املئوية لالس تجابة أ ما ابلنس بة لدلرجة اللكية للعوامل اخلاصة ابلبنك فلقد اكنت درجة ال مهية )كبرية جدا( حيث وص
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ىل)  %(.88.80اإ

 اثلثا : جمال العوامل اخلاصة مبوضوع الئامتن

 للعوامل اخلاصة مبوضوع الئامتنودرجة ال مهية (املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية 6جدول رمق )

 الرتبة

الرقم 

 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان باالستبانة

طات المتوس

 الحسابية

االنحراف 

 % المعياري

درجة 

 االهمية

1 16 

يقوم البنك بالتأكد من أن االئتمان المطلوب يدخل ضمن 

 كبيرة جدا 93.40 0.48 4.67 األغراض التي يمولها البنك طبقاً لسياسته االئتمانية

 بيرة جداك 91.00 0.55 4.55 يقوم البنك بإعداد برنامج للسداد يتفق وإمكانات العميل 18 2

 كبيرة جدا 90.00 0.51 4.50 يتأكد البنك من مصدر السداد لدى العميل 19 3

4 17 

يتأكد البنك من مدى مناسبة قيمة االئتمان المطلوب مع 

 كبيرة جدا 89.60 0.51 4.48 الغرض منه

5 23 

يأخذ البنك بعين االعتبار موضوع التركزات االئتمانية حسب 

 كبيرة جدا 88.00 0.73 4.40 منح االئتمان البنكي القطاعات االقتصادية عند

6 22 

يتأكد البنك من أن التسهيالت الممنوحة للعميل تستخدم في 

 كبيرة جدا 84.20 1.05 4.21 الغرض المحدد لها

7 20 

يشترط البنك أن يكون الغرض من االئتمان المطلوب ال 

 جداكبيرة  83.40 0.79 4.17 يتنافى مع الشريعة اإلسالمية.

8 21 

يتأكد البنك من أن االئتمان الممنوح ال يستخدم في مجاالت 

 كبيرة جدا 82.80 0.84 4.14 تتنافى والقيم السائدة في المجتمع

 كبيرة جدا 87.80 0.50 4.39 الدرجة الكلية

( 21,  20,  22,  23,  17,  19,  18,  16( أ ن درجة ال مهية اكنت )كبرية جدا( عىل الفقرات رمق )6يتضح من خالل اجلدول رمق )

ىل ) % فأ عىل(. أ ما ابلنس بة لدلرجة اللكية للعوامل اخلاصة مبوضوع الئامتن فلقد اكنت درجة 80حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

ىل)  %(.87.80ال مهية )كبرية جدا( حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

 لئامتنية للبنكرابعا : جمال العوامل اخلاصة ابلس ياسات ا

 للعوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنكودرجة ال مهية ( املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية 7جدول رمق )

 الرتبة

الرقم 

 العوامل الخاصة بالسياسات االئتمانية للبنك باالستبانة

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 درجة االهمية % المعياري

1 24 

معرفه نوع قطاع طالب االئتمان له عالقة في قبو ل 

 كبيرة جدا 89.60 0.55 4.48 الطلب او رفضه.

2 25 

هنالك قطاعات تعامل بطريقة حذرة أكثر من 

 كبيرة جدا 88.00 0.50 4.40 قطاعات أخرى عند دراسة طلب االئتمان.

3 26 

عا هنالك سياسة ائتمانية تحدد كميه االئتمان المقدم تب

 كبيرة جدا 87.60 0.53 4.36 لنوع القطاع طالب االئتمان.

4 28 

اإلجراءات المتبعة في دراسة وتحليل طلب االئتمان 

 كبيرة جدا 86.60 0.79 4.33 تختلف من قطاع إلى آخر.

5 30 

هنالك قطاعات تعامل بطريقة حذرة أكثر من 

 يرة جداكب 85.80 0.55 4.29 قطاعات أخرى عند دراسة طلب االئتمان

6 27 

يشترط لبعض القطاعات شروط معينة للموافقة على 

 كبيرة جدا 84.80 0.66 4.24 طلب االئتمان دون قطاعات أخرى.

7 29 

تحديد نوع القرض طويل أو قصير األجل يحدده 

 كبيرة جدا 84.80 0.58 4.24 البنك حسب نوع القطاع طالب االئتمان.

 يرة جداكب 86.60 0.44 4.33 الدرجة الكلية

 

( حيث 29,  27,  30,  28,  26,  25,  24( أ ن درجة ال مهية اكنت )كبرية جدا( عىل الفقرات رمق )7يتضح من خالل اجلدول رمق )

ىل )  % فأ عىل(.80وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

ال مهية )كبرية جدا( حيث وصلت النس بة أ ما ابلنس بة لدلرجة اللكية للعوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك فلقد اكنت درجة 

ىل)  %(.86.60املئوية لالس تجابة اإ
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 خامسا : ادلرجة اللكية  

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح ودرجة ال مهية ل  ( املتوسطات احلسابية والاحنراف املعياري والنسب املئوية 8جدول رمق )

 ل الضفة الغربيةالتسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شام

 الرتبة

أثر جدارة االئتمان على قرار منح التسهيالت االئتمانية في 

 المصارف اإلسالمية العاملة شمال الضفة الغربية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 درجة االهمية % المعياري

 كبيرة جدا 88.80 0.46 4.44 العوامل الخاصة بالعميل 1

 كبيرة جدا 88.80 0.51 4.44 العوامل الخاصة بالبنك 2

 كبيرة جدا 87.80 0.50 4.39 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان 3

 كبيرة جدا 86.60 0.44 4.33 العوامل الخاصة بالسياسات االئتمانية للبنك 4

 كبيرة جدا 88.00 0.42 4.40 الدرجة الكلية

 

ا( عىل اجملالت )العوامل اخلاصة ابلعميل , العوامل اخلاصة ابلبنك , العوامل ( أ ن درجة ال مهية اكنت )كبرية جد8يتضح من خالل اجلدول رمق )

ىل )  % فأ عىل(.80اخلاصة مبوضوع الئامتن , العوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك( حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

هيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية فلقد اكنت ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التس ل   أ ما ابلنس بة لدلرجة اللكية

ىل)  %(.88درجة ال مهية )كبرية جدا( حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابة اإ

حصائية عند املس توى ) ل توجد فروق ذات: اثنيا : النتاجئ املتعلقة ابلفرضية ال وىل واليت نصها دارة الئامتن عىل قرار ثر جل  ( α 0.05≥دلةل اإ

 منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري نوع التسهيالت.

 ( تبني ذكل9ونتاجئ اجلدول رمق ) Independent T-testمن أ جل حفص الفرضية مت اس تخدام اختبار )ت( جملموعتني مس تقلتني 

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري ( جدول اختبار ت ل  9جدول)

 نوع التسهيالت
 نوع التسهيالت

 

 المجاالت

 شخصية

 33=العدد

 مؤسساتي

 9=العدد
)ت( 

 المحسوبة

مستوى 

المتو الداللة

 سط

االنحرا

 ف

المتو

 سط

االنح

 راف

 0.50 4.42 الخاصة بالعميلالعوامل 
4.5

4 
0.33 0.71 0.48 

 0.54 4.42 العوامل الخاصة بالبنك
4.5

2 
0.35 0.54 0.59 

 0.52 4.40 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان
4.3

6 
0.45 0.19 0.85 

العوامل الخاصة بالسياسات االئتمانية 

 للبنك
4.29 0.46 

4.4

9 
0.33 1.24 0.22 

 0.44 4.38 الدرجة الكلية
4.4

8 
0.32 0.60 0.55 

 (α( )2.021 0.05≥)ت( اجلدولية عند مس توى ادللةل )

( أ ن قمي ت احملسوبة للمجالت )العوامل اخلاصة ابلعميل , العوامل اخلاصة ابلبنك , العوامل اخلاصة 9يتضح من خالل اجلدول رمق )

,  1.24,  0.19,  0.54,  0.71رجة اللكية(  اكنت عىل التوايل )مبوضوع الئامتن , العوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك , ادل
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حصائية عند املس توى 2.021( ومجيع هذه القمي اصغر من القمية اجلدولية )0.60 ( وبذكل يتضح بأ نه ل توجد فروق ذات دلةل اإ

(≤0.05 α  )  ية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالم ل

حصائية.   نوع التسهيالت وعىل هذه اجملالت ، وبذكل نأ خذ ابلفرضية الصفرية عىل انه ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 اثلثا : النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية واليت نصها

حصائية عند املس توى ) جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف ثر ل  ( α 0.05≥ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري نوع القطاع.

( املتوسطات احلسابية 10حيث يوحض اجلدول رمق ) ANOVAمن اجل حفص الفرضية مت اس تخدام اختيار حتليل التباين ال حادي 

 نتاجئ اختبار حتليل التباين ال حادي (11بيامن يوحض اجلدول رمق )

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة ل  ( املتوسطات احلسابية  10جدول)

 الغربية تعزى ملتغري نوع القطاع
 نوع القطاع

 المجاالت

 قطاع خاص

 36العدد=

 قطاع عام

 4العدد=

 قطاع أهلي

 2لعدد=ا

 4.50 4.22 4.47 العوامل الخاصة بالعميل

 4.43 4.14 4.48 العوامل الخاصة بالبنك

 3.81 4.06 4.46 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان

 4.36 4.36 4.33 العوامل الخاصة بالسياسات االئتمانية للبنك

 4.27 4.19 4.43 الدرجة الكلية

 

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل ل  ل حادي ( نتاجئ حتليل التباين ا11جدول رمق )

 شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري نوع القطاع
 نوع القطاع          

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

 )ف(

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة

 عوامل الخاصة بالعميلال

 0.113 0.226 2 بين المجموعات
0.51 

 

0.60 

 
 0.220 8.593 39 داخل المجموعات

  8.819 41 المجموع

 العوامل الخاصة بالبنك

 0.200 0.400 2 بين المجموعات
0.77 

 

0.47 

 
 0.260 10.122 39 داخل المجموعات

  10.523 41 المجموع

 وضوع االئتمانالعوامل الخاصة بم

 0.632 1.264 2 بين المجموعات
2.78 

 

0.07 

 
 0.227 8.867 39 داخل المجموعات

  10.131 41 المجموع

العوامل الخاصة بالسياسات 

 االئتمانية للبنك

 0.002 0.004 2 بين المجموعات
0.01 

 

0.99 

 
 0.200 7.819 39 داخل المجموعات

  7.823 41 المجموع

 ة الكليةالدرج

 0.125 0.251 2 بين المجموعات

 0.177 6.920 39 داخل المجموعات 0.50 0.71

  7.171 41 المجموع

 (α(  )3.25 0.05≥)ف( اجلدولية عند مس توى ادللةل )

، العوامل  ( أ ن قمي ف احملسوبة للمجالت )العوامل اخلاصة ابلعميل ، العوامل اخلاصة ابلبنك11يتضح من خالل اجلدول رمق )

،  2.78،  0.77،  0.51اخلاصة مبوضوع الئامتن ، العوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك ، ادلرجة اللكية(  اكنت عىل التوايل )

حصائية عند 3.25( ومجيع هذه القمي اصغر من القمية اجلدولية )0.71،  0.01 ( وبذكل يتضح بأ نه ل توجد فروق ذات دلةل اإ

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية ل  (  α 0.05≥املس توى )
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حصائية.   تعزى ملتغري نوع القطاع وعىل هذه اجملالت ، وبذكل نأ خذ ابلفرضية الصفرية عىل انه ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 الثالثة واليت نصها رابعا : النتاجئ املتعلقة ابلفرضية

حصائية عند املس توى ) ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف ل  ( α 0.05≥ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري طبيعة النشاط.

( املتوسطات احلسابية 12حيث يوحض اجلدول رمق ) ANOVAادي من اجل حفص الفرضية مت اس تخدام اختيار حتليل التباين ال ح

 ( نتاجئ اختبار حتليل التباين ال حادي13بيامن يوحض اجلدول رمق )

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة ل  ( املتوسطات احلسابية  12جدول)

 ري طبيعة النشاطالغربية تعزى ملتغ
 طبيعة النشاط

 المجاالت

 استثماري

 23العدد=

 تجاري

 9العدد=

 صناعي

 2العدد=

 خدمي 

 8العدد=

 4.38 4.31 4.53 4.45 العوامل الخاصة بالعميل

 4.39 4.43 4.54 4.42 العوامل الخاصة بالبنك

 4.31 4.13 4.25 4.49 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان

 4.43 4.43 4.40 4.27 سياسات االئتمانية للبنكالعوامل الخاصة بال

 4.38 4.32 4.43 4.41 الدرجة الكلية

ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل ل  ( نتاجئ حتليل التباين ال حادي 13جدول رمق )

 شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري طبيعة النشاط
 طبيعة النشاط                                

 

 المجاالت

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

)ف( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 العوامل الخاصة بالعميل

 0.045 0.136 3 بين المجموعات
0.20 

 

0.90 

 
 0.228 8.683 38 داخل المجموعات

  8.819 41 المجموع

 العوامل الخاصة بالبنك

 0.038 0.114 3 بين المجموعات
0.14 

 

0.94 

 
 0.274 10.408 38 داخل المجموعات

  10.523 41 المجموع

 العوامل الخاصة بموضوع االئتمان

 0.205 0.616 3 بين المجموعات
0.82 

 

0.49 

 
 0.250 9.515 38 داخل المجموعات

  10.131 41 المجموع

 وامل الخاصة بالسياسات االئتمانية للبنكالع

 0.076 0.228 3 بين المجموعات
0.38 

 

0.77 

 
 0.200 7.595 38 داخل المجموعات

  7.823 41 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.009 0.028 3 بين المجموعات

 0.188 7.143 38 داخل المجموعات 0.99 0.05

  7.171 41 المجموع

 (α(  )2.85 0.05≥ة عند مس توى ادللةل ))ف( اجلدولي

( أ ن قمي )ف( احملسوبة للمجالت )العوامل اخلاصة ابلعميل ، العوامل اخلاصة ابلبنك ، العوامل 13يتضح من خالل اجلدول رمق )

،  0.82،  0.14،  0.20)اخلاصة مبوضوع الئامتن ، العوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك ، ادلرجة اللكية(  اكنت عىل التوايل 

حصائية عند 2.85( ومجيع هذه القمي اصغر من القمية اجلدولية )0.05،  0.38 ( وبذكل يتضح بأ نه ل توجد فروق ذات دلةل اإ
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ثر جدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية ل  (  α 0.05≥املس توى )

حصائية. تع  زى ملتغري طبيعة النشاط وعىل هذه اجملالت ، وبذكل نأ خذ ابلفرضية الصفرية عىل انه ل توجد فروق ذات دلةل اإ

 . مناقشة النتاجئ والتوصيات5

 مناقشة النتاج: 1.5

 بسبب الازدايد يف ال خذة ةلالبطا نسب ختفيض الكبرية يف ملسامههتا الفلسطيين، الاقتصاد تمنية يف ابلغة الئامتانت أ مهية تشلك    

غالق رسائيل، داخل أ لعمل فرص اإ جياد بد من فال اإ  املوهجة الئامتانت تعمل كام العامةل، ال يدي تس توعب بناءه تشغيلية مشاريع اإ

ىل الوصول مث ومن املشاريع تكل تمنية عىل للمشاريع الناةحة  واملاكنة ضاالر  وتعزيز التمنية الشامةل يف سسامه حقيقي اقتصادي منو اإ

عطاء بني املوازنة من بد ل ذكل مع الاجامتعية،  القرار حتقيقه.    ويأ خذ املطلوب للهدف للوصول لها ابملعاير الالزتام القروض وبني اإ

 احلامكة الئامتنية العنارص ضوء يف املرصف املقدمة لعمالء الئامتنية والتسهيالت القروض لطلبات املرشوط القبول أ و الرفض الئامتين

جراء قرار ائامتين لك يتطلب حيث الئامتين، للنشاط  . املطلوب لالئامتن احملمتةل والتلكفة اخملاطر وبني املتوقع العائد بني موازنة اإ

ل من تمت ل املطلوب لالئامتن احملمتةل والتلكفة اخملاطر وبني املتوقع العائد بني املوازنة وهذه     للعمالء ينالئامت امللف دراسة خالل اإ

ىل هيدف واذلي  من للمرصف الئامتنية للس ياسة الئامتنية احلاةل مطابقة مدى عىل والوقوف املتعلقة ابلعميل، املعلومات وحتليل مجع اإ

 احلمك سس تطيعون خاللها من العوامل اليت من مجموعة املرصفيون احملللون أ وجز فقد دقة أ كرث الئامتن منح معلية تكون وليك .عدمه

 .للعميل الئامتن منح عدم أ و مبنح قرار اختاذو 

 املطلوب القرض سداد عىل ورغبة املقرتض قدرة حتديد هو الئامتن حتليل من ال سايس الغرض بأ ن القول ميكن ذكل وعىل   

 بل ومركزه املايل، ملقرتضا عن التارخيية البياانت فقط ليس ودراسة الئامتن بتحليل اخملتصون ويقوم .الئامتن عقد يف احملددة ابلرشوط

 لك ليس ولكنه املس تقبل عىل دلةل يعطي فاملايض قد .املس تقبل يف املقرتض عليه يكون سوف اذلي ابلوضع التنبؤ حماوةل أ يضاً 

نه وذلكل املس تقبل  تقرير ميكن حىت الاقتصادية ابلظروف أ و ابملقرتض خاصة أ اكنت سواء الظروف املس تقبلية حتليل ال فضل من فاإ

ذا ما  ل. أ م القرض منح ال فضل اكن من اإ

 وميكن تلخيص نتاجئ ادلراسة فامي ييل:  

. هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف شامل الضفة الغربية تبعا للعوامل 1

 واحد هبدف العوامل هذه لعميل جيب أ خذها بعني الاعتبار وترتبطاخلاصة ابلعميل، وميكن تفسري ذكل بأ ن هناك عوامل خاصة اب

 اخملاطر، هذه حتمل للمرصف ميكن وهل العمالء، من معني لعميل منحه البنك نتيجة لها يتعرض قد اليت اخملاطر مدى قياس هو

ىل للعميل، الئامتين سالمة املوقف ومدى  وبأ ي التعامل، هذا دود وحمدداتوح العميل، هذا مع التعامل للمرصف ميكن مدى أ ي واإ

استيفاؤها.حيث يتعرف البنك عىل مدى الزتام العميل ابلرشوط والتفاقيات اليت يرتبط هبا مع ال خرين، وحيتفظ  يتعني رشوط

 نالبنك مبلفات دقيقة ومتاكمةل تتضمن مجيع املعلومات والبياانت الئامتنية اخلاصة ابلضامانت وذكل لتجنب املفاجأ ت، حيث أ  

 ليشمل ميتد بل للعميل، التجارية واملسموعات املادي الالزتام عىل لشخصية العميل مفهوهما يف تقترص ل الإسالمية املصارف

 ل هذا ولكن العميل، يف توافرها اليت جيب العوامل أ مه أ حد هو الإساليم للبنك ابلنس بة ادليين فاللزتام وادلينية، املسموعات ال دبية

ذا املسلمني لغري المتويل منح عدم يعين  مصلحة املسلمني . يف ذكل واكن الرشعية والضوابط الإساليم، البنك برشوط ما الزتموا اإ

ىل يرجع ويرى الباحثان أ ن وهذا    الئامتنية التسهيالت منح قرار اختاذ عند البنك دلى من اعتبارات العميل صخصية متثهل ما أ مهية اإ

دارة تأ خذها أ ن جيب اليت الرئيس ية الاعتبارات من العميل تعد صخصية نأ   اعترب للعمالء حيث املبارشة عند  احلس بان يف البنك اإ

 املطلوبة. التسهيالت عىل للحصول العميل أ هلية مدى تقرير

تبعا العوامل . هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل  يف شامل الضفة للغربية 2

ىل اخلاصة ابلبنك، وميكن تفسري ذكل بأ ن  الهدف ال سايس يعترب ال رابح حتقيق أ ن من وابلرمغ ال رابح، حتقيق املصارف تسعى اإ

ل للمصارف، ىل املصارف تسعى ال هداف من أ خرى مجموعة هناك أ ن اإ  الاقتصادية التمنية وحتقيق والاس تقرار حتقيقها الس يوةل اإ

ل .وغريها  وتركزي الاعتبار، بعني الس يوةل دون أ خذ الرحبية هدف عىل البنك تركزي مفثالً  متناقضة، تبدو مجملها يف ال هداف هذه أ ن اإ

 غري الاس تخدام أ وجه من وجه اخلزائن يف النقد ل ن عقاميً، أ مراً  يعترب بعني الاعتبار الرحبية موضوع أ خذ دون الس يوةل عىل البنك
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دارة ىلع فاإن لدلخل، وهكذا املدرة هداف احلكمية املوازنة البنك اإ جراء املقابالت مع طاليب الئامتن  سابقة لل  اذلكر. كام يقوم البنك ابإ

ىل  للتعرف عىل الغرض من التسهيل ومدى مطابقة هذا الغرض مع س ياسة البنك والقواعد املنظمة للعمل البنيك، وسسعى البنك اإ

م تركزي توظيفاته البنكية يف عدد حمدود من العمالء.  ويرى الباحثان أ ن املصارف التقليل من درجة خماطر الئامتن من خالل عد

 والفاعلية الكفاءة من درجة أ عىل حتقيق الئامتن بغرض معليات يف متابعة علمية وعوامل أ سس تتضمن ائامتنية س ياسة الاسالمية تتبين

 الئامتن. خماطر من حتمهيا اليت

عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل  يف شامل الضفة الغربية تبعا العوامل  . هناك أ ثر جلدارة الئامتن3

 يعكس ذكل وأ ن الئامتنية، ادلراسة داخل وحمدداً  واحضاً  الغرض يكون أ ن بد لللعوامل اخلاصة مبوضوع الئامتن، ويفِس ذكل بأ نه 

 التسهيالت، هذه من السحب أ سلوب وطريقة ابلغرض ويرتبط املقرتحة، الئامتنية تسهيالتال  منح هبا سيمت اليت الكيفية يف نفسه

الئامتنية، كام أ ن متخذ  ادلراسة اس تلزمهتا اليت الضامانت بطبيعة يرتبط الغرض كام السداد، هذا وأ سلوب املتوقعة السداد ومصادر

لهيا من امللف الئامتين والاس تعالم البنيك لطالب القرار الئامتين جيب أ ن سستند عىل نوع املعلومات والبياان ت اليت يمت الوصول اإ

ىل قرار سلمي يتسم بدرجة من ادلقة واملوثوقية. كام يقوم البنك ابل  تأ كد الئامتن أ وًل، ومن خالل التحليل املايل اثنيًا من أ جل الوصول اإ

طبقًا لس ياس ته الئامتنية، كام يأ خذ البنك بعني الاعتبار موضوع من أ ن الئامتن املطلوب يدخل مضن ال غراض اليت ميولها البنك 

 الرتكزات الئامتنية حسب القطاعات الاقتصادية عند منح الئامتن البنيك .

وفامي خيص متابعة التسهيالت الئامتنية بعد منحها وجدان أ ن ذكل يمت عن طريق الكشوف امليدانية ول يمت طلب أ ي بياانت دورية    

منا من ا نه ل يتوقف معل التحليل الئامتين عند اختاذ القرار مبنح العميل لالئامتن املطلوب من قبهل واإ لعميل، ويف هذا الصدد نقول اإ

جيب متابعة الئامتن وحتليهل بعد منحه واس تخدامه من قبل العميل للتأ كد من قدرته عىل التسديد عندما حيني موعد الاس تحقاق 

  قد يتعرض لها.والتنبؤ بأ ي حاةل تعرث

جياد عىل أ سايس بشلك تركز ويرى الباحثان أ ن املصارف   دارة متخصصة اإ  أ ن حني يف حتصيهل، ومتابعة الئامتن منح عن ومس ئوةل اإ

 البنك والقواعد س ياسة مع هذا الغرض مطابقة ومدى التسهيالت من الغرض معرفة عىل أ سايس بشلك تركز املصارف الإسالمية

 ملرصيف.ا للعمل املنظمة

 . هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل  يف شامل الضفة الغربية تبعا العوامل4

 العامة الس ياسة مع يتوافق وهل املطلوب التسهيل نوع حتديد للعوامل اخلاصة ابلس ياسات الئامتنية للبنك، ويفِس ذكل بأ نه جيب

 حتول معينة عقبات وهل هناك بمتويهل، س يقوم اذلي النشاط أ و الغرض مع فعالً  يتناسب وهل معها، يتعارض أ م يف البنك امتنلالئ

 ملبلغ ابلنس بة ال مر وكذكل الئامتن، فرتة خالل املس تقبل أ و يف احلارض، الوقت يف سواء العميل جانب من التسهيل هذا سداد دون

 يف البنك أ حرص اكن وُكام سداده، عدم خماطر زادت ُكام معني حد عن املبلغ زاد فلكام ية خاصة،حمور أ مهية هل حيث التسهيل

ما جيرهيا، اليت والبحوث ادلراسات ذا اإ نه يكون صغري املطلوب التسهيل مبلغ اكن اإ ذا عليه احلصول السهل من فاإ  توافرت ما اإ

نية حتدد مكيه الئامتن املقدم تبعا لنوع القطاع طالب الئامتن.  ويرى فيه. حيث أ ن هناكل س ياسة ائامت املعتادة الئامتنية الرشوط

 الئامتنية التسهيالت منح قرار يف النسبية ل مهيهتا ابلنس بة ختتلف قبل املصارف الاسالمية من املس تخدمة العوامل الباحثان أ ن أ ن

 علهيا. شدة الرتكزي حيث من ابلضامانت اخلاصة ابلعوامل يتعلق اكن بيهنام الرئييس الاختالف املبارشة، ولكن

وع . هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل يف شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري ن5

ه سس تطيع عن طريق حتليل اخملاطر التسهيالت، مفتخذ القرار الئامتين يف البنك ل سس تطيع أ ن يتنبأ  بنتاجئ قراره بدقة اكمةل، ولكن

ىل تقدير احامتلت موضوعية حمددة للقرار اذلي سوف يتخذه بشأ ن التسهيالت الشخصية  املصاحبة لعمليات الئامتن أ ن يصل اإ

 درجة والتسهيالت املؤسس ية، فالقرار السلمي هو القرار اذلي تشعر فيه الإدارة بأ ن العائد اذلي سوف يتودل عنه يوازي أ و يزيد عىل
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 اخملاطر اليت حتيط به .

. هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري نوع 6

 طلب قبول يف أ ثرا مرتفعا القطاع ملتغري ان تبني فلسطني يف الاسالمية العامةل للبنوك الئامتنية للس ياسة التحليل خالل القطاع، مفن

ذ رفضه او ائامتن عىل احلصول  ائامتن اىل واحتياجاته القطاع هذا طبيعة حيث التجاري اىل القطاع الئامتانت من مرتفعة نس بة تتجه اإ

 من بد ل ائامتن، ذلكل عىل احلصول ال خرى القطاعات حيرم اذلي ال مر املنخفضة، اخملاطرة نس بة للبنوك بسبب احملبذ ال جال قصري

 القطاعات اىل الئامتانت تقس مي أ يضا وميكن طويل ال جل، ائامتن اىل حتتاج اليت ال خرى للقطاعات ائامتانت منح تشجع س ياسة رمس

 القطاعات. بني توازن لتجعلها مقبول ضغط املصارف حتت ووضع مدروسة بنسب اخملتلفة

طبيعة  الئامتنية يف املصارف الإسالمية العامةل شامل الضفة الغربية تعزى ملتغري . هناك أ ثر جلدارة الئامتن عىل قرار منح التسهيالت7

 عىل املؤثرة والس ياس ية الاقتصادية ابلظروف اخلاصة حول العوامل بيهنا فامي جوهرايً  ختتلف ل الإسالمية املصارف أ نالنشاط حيث 

 عند العميل نشاط عىل املؤثرة والس ياس ية الاقتصادية الظروف ال خذ ابلعتبار أ مهية حول الاختالف ويرجع عدم العميل، نشاط

ىل املطلوبة، منح التسهيالت قرار اختاذ  وس ياس ية . أ زمة اقتصادية من املنطقة به متر وما الفلسطيين الوضع خصوصية اإ

 التوصيات: 2.5

لهيا فميكن اقرتاح التوصيات ال تية :      يف ظل النتاجئ اليت مت توصل اإ

 الاقتصادية اجلدوى وتقيمي دراسة من خالل الزتاماته سداد عىل العميل مقدرة ملدى وافية بدراسة القيام الإسالمية ارفاملص .عىل1

 .اكملشاركة واملضاربة بصيغ المتويل حال يف العميل ملشاريع

 اذلي ابلقدر الئامتن خماطر يللتقل  العمالء، وذكل عن والاس تعالم املعلومات تبادل جمال يف بيهنا فامي املصارف تعاون . رضورة2

 .املصارف ومعالهئا بني املرصفية املعامالت رسية عىل حيافظ

 يف العمالء من اس تحقاقاهتا عىل يف احلصول حقوقها لضامن العمالء من الضامانت طلب عىل عام املصارف بشلك تركز أ ن .رضورة3

 يف القانوين الفراغ تسد اليت والترشيعات القوانني بعض سن عىل ةالسلطة الفلسطيني حث عىل العمل وابملقابل احملددة، أ وقاهتا

 عىل تركزيها رفع درجة من مهنا التجارية لس امي املصارف تمتكن حىت الضامانت، بقانونية يتعلق فامي السلطة الفلسطينية مناطق

 العمالء. قبل من املقدمة الضامانت

أ ن يُرفق طلبه للقرض أ و التسهيالت بسلسةل متصةل من القوامئ املالية وعىل .أ ن يطلب املرصف من العميل فردًا اكن أ م رشكة 4

خضاع تكل القوامئ لدلراسة والتحليل من قبل حملل الئامتن، وذكل للتعرف عىل عوامل الس يوةل  مدار عدة فرتات حماسبية سابقة، واإ

 عىل الئامتن. واجلدارة الئامتنية والكفاءة والرحبية للمنشأ ت اليت تقدمت بطلب للحصول

نشاء مؤسسات ومراكز متخصصة ممهتنة معلية احلصول عىل املعلومات وجتميع البياانت عن الرشاكت وحتليلها ونرشها، 5 . العمل عىل اإ

وذكل ملساعدة املقرضني واملستمثرين أ يضًا يف احلصول عىل معلومات موضوعية تفيد يف تقيمي مسعة الرشكة وابلتايل اختاذ قرارات 

 .رش يدة

 الاهامتم من أ كرب درجة الاقتصادية حسب القطاعات الئامتنية الرتكزات موضوع تويل أ ن الإسالمية وكذكل التجارية املصارف .عىل6

 .أ خرى انحية من اخملاطر وتنويع وتوزيع انحية، من اخملتلفة القطاعات الاقتصادية وتمنية دلمع وذكل الئامتن، منح عند

 لتحسني هتدف اليت التدريب بربامج يتعلق فامي وخصوصاً  اهامتم أ كرب، الئامتن موظفي تويل أ ن الإسالمية املصارف . عىل7

ىل ابلإضافة مبنح الئامتن، يتعلق فامي مس توايهتم  رشاحئ تناسب خمتلف الئامتن ومنح المتويل صيغ من جديدة وأ نواع برامج ابتاكر اإ

 .اجملمتع

 قامئة املراجع 

دراسة تطبيقية عىل املصارف التجارية العامةل يف  -(، أ اثر اخملاطر الئامتنية عىل حمددات قرار الئامتن2004أ بو عبدو، مصطفى ) -1

 قطـاع غـزة أ ثنـاء انتفاضـة ال قىص، رساةل ماجس تري غري منشورة، اجلامعة الإسالمية، غزة، فلسطني.

 عىل تطبيقية ، دراسة2ابزل  ادلولية للمعايري وفقاً  املصارف يف الئامتن خملاطر احلديثة (، الإدارة2007أ بو كامل، مريفت، ) -2

 فلسطني، رساةل ماجس تري، اجلامعة الاسالمية، غزة، فلسطني. يف العامةل املصارف
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(، دراسة حتليلية ملشالك قرارات الئامتن ىف املصارف التجارية من املنظور احملاس يب دراسة مقارنة بني 2011أ بو النرص، عصام ) -3

 صارف املرصية وال وروبية، ُكية التجارة ، جامعة ال زهر، القاهرة.امل

 (، مشالك عدم املقـدرة علـى السداد ،مؤسسة  عامل الكتب للتوزيع، القاهرة.2004بيويم، زكراي) -4

 (، احملاس بة عن القروض والئامتن، ُكية التجارة ، جامعة ال زهر، القاهرة.2010جحازي، وفاء، ) -5

 الإسكندرية. املعارف، منشاة املرصيف، الئامتن اقتصادايت (1997خليل) كامل محمد ي،امحلزاو  -6

دارة اخملـاطر: حتليـل قضـااي فـي الصـناعة املاليـة الإسالمية، منشورات جامعة 2003خان، طارق هللا ، وحبيب، أ محد ) -7 (، اإ

 بسكرة، اجلزائر.

ين ودوره يف ترش يد معليات الإقراض املرصيف ابلتطبيق عىل املرصف الصناعي (، التحليل الئامت2006ادلغمي، عبد العزيز، ) -8

 (، دمشق.3( العدد )28السوري، جمةل جامعة ترشين لدلراسات والبحوث العلمية، سلسةل العلوم الاقتصادية والقانونية اجملدل )

دراسة تطبيقية عىل املصارف الوطنية العامةل  " الفلسطيين (، التسهيالت الئامتنية املتعرثة يف اجلهاز املرصيف2006زايدة، دعاء، ) -9

 ، رساةل ماجس تري، اجلامعة الاسالمية، غزة، فلسطني." يف قطاع غزة

: دراسة 1997(، املبادئ ال ساس ية للرقابة املرصفية الفعاةل الصادرة عن جلنة ابزل للرقابة املرصفية س نة 2005الس يقيل محمد ) -10

 النقد الفلسطينية،أ طروحة ماجس تري، اجلامعة الإسالمية، غزة، فلسطني.  تطبيقية عىل سلطة 

دارة اخملـاطر الئامتنيـة مـن وهجتـي النظـر املرصفية والقانونية ، منشأ ة املعارف الإسكندرية .2009الشواريب، عبد احللمي ) -11  ( اإ

 نشورات جامعة بريزيت، فلسطني.(، مصادر المتويل للقطاع اخلاص الفلسطيين، م 2003صربي، نضال، ) -12

 (، ادارة وحتليل الئامتن وخماطره، دار وائل للنرش، عامن.2013عامثن، محمد ) -13

فلسطني، رساةل ماجس تري، اجلامعة الاسالمية، غزة،  يف العامةل املصارف يف الئامتنية (، الس ياس ية2004عيىس، أ جمد، ) -14

 فلسطني.

 ، القرار المتوييل يف املصارف الإسالمية، منشورات جامعة بسكرة، اجلزائر.(2012الغايل، بن ابراهمي ) -15

 .(، رام هللا، فلسطني117(، الس ياسة الئامتنية للبنوك العامةل فـي فلـسطني، جملـة الرؤاي، العدد )2004مقداد، سايم ) -16

دارة (2000راغب) النجار، فريد -17  اجلامعة، رام هللا ، فلسطني. ش باب مؤسسه املتعرثة، أ ملرصفيه والقروض الئامتن اإ

 الإسالمية املصارف يف مقارنة حتليلية املبارشة، دراسة الئامتنية التسهيالت منح لقرار احملددة (، العوامل2005نصار، صديق، ) -18

 غزة، رساةل ماجس تري، غزة، فلسطني. قطاع العامةل يف والتجارية
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براهمي محمد خرسسد.    اإ
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 املقدمة

 طبيعة وأ مهية البحث :

لواجب اإل به فهو حيتل موضوع التمنية الاقتصادية ماكنة هاّمة يف الإسالم... كيف ل وحنن ملكفون ومطالبون رشعا بعامرة ال رض وتمنيهتا ؟ مفا ل يمت ا

عانة الإنسان عىل عبادة هللا واجب.فعامرة ال رض ل تتأ ىت دون تمنية والتمنية ل تتأ ىت دون  اإنتاج والإنتاج  هو عصب احلياة، به يمت تعمري ال رض واإ

 س بحانه وتعاىل.

سالمية نس تعرض فهيا ال ايت  ويركز هذا البحث عىل ادلور اذلي يلعبه الاقتصاد اللكي يف حتقيق التمنية الاقتصادية من خالل رؤية اإ

ىل الصورة الشامةل دلور الاقتصاد اللكي يف حتقيق التمنية وال حاديث الواردة وال راء اليت أ دىل هبا اخملتصون يف هذا ا جملال للوصول اإ

ساليم .  الاقتصادية من منظور اإ

. كام يتناول ة ويتناول البحث يف جزئه ال ول رؤية الاقتصاد الرأ ساميل حلل املشلكة الاقتصادية اليت تعترب العائق ال ول والامه أ مام أ ي مرحةل تمنوي

الإسالم للمشلكة الاقتصادية والضوابط اليت وضعها حللها، ونظرة الفكر الاقتصادي يف ية الاقتصادية يف الإسالم تعريف ومفهوم التمن 

 أ ما اجلزء الثالث فيتناول معوقات التمنية املس تدامة يف العامل الإساليم وامه املقرتحات للتخفيف من حدهتا.

م مبسأ ةل التمنية ووضعوا لها الضوابط الرشعية لضامن توجهيها حنو املنافع ومنعه من لقد عكف علامؤان القداىم مهنم واحملدثون عىل الاهامت

حداث ال رضار.  اإ

وهذا البحث املوجز حياول تسليط بعض الضوء عىل املهنج الإساليم يف التمنية وخاصة املس تدامة وبيان أ ثر ذكل عىل حتقيق الرفاهية 

 فراد .الاقتصادية واليت ستنعكس حامت عىل رفاهية ال  

 البحث : هدف

ىل تسليط الضوء عىل أ سس الفكر الاقتصادي الإساليم يف  نظرته لقضية التمنية الاقتصادية ودورها يف  حتقيق  هيدف هذا البحث اإ

   مبدأ  الاس تخالف وعامرة ال رض وحتقيق الاعامتد عىل اذلات يف اكفة  اجملالت احلياتية من الرضورايت واحلاجيات والتحس ينيات.

 : هنجية البحثم 

ىل الصورة        مت اس تخدام املهنجني الاس تقرايئ والاس تنباطي يف عرض قضية التمنية الاقتصادية والسامت ال ساس ية للوصول اإ

ساليم.   الشامةل دلور الاقتصاد اللكي يف حتقيق التمنية الاقتصادية من منظور اإ

 :خطة البحث

  ىل ثالثة مباحث رئ  -يسة :لقد مّت تقس مي هذا البحث اإ

 .ال ول : رؤية الاقتصاد الرأ ساميل للتمنية الاقتصادية 

  .الثاين:  رؤية الإسالم للتمنية الاقتصادية 

 .الثالث:  معوقات التمنية املس تدامة يف العامل الإساليم وامه املقرتحات للتخفيف من حدهتا 

 .نتاجئ البحث 
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 .التوصيات 

  قامئة املراجع. 

 

 الإطار النظري

 املبحث ال ول

 ؤية الاقتصاد الرأ ساميل للتمنية الاقتصادية.ر 

منا مصطلح المنو  هو ال كرث اس تخدامًا قبل احلرب العاملية الثانية، ويقصد اب لمنو مل يكن مصطلح  التمنية هو السائد يف الفكر الرأ ساميل واإ

رادي يف معل وأ داء الاقتصا د " .. أ ما التمنية الاقتصادية  فهىي معلية متعددة ال بعاد الاقتصادي بأ نه :   " الزايدة يف الناجت القويم دون تغيري اإ

ذا يه معلية  متاكمةل بشقهيا الاقتصادي ويقصد به : زايدة ادلخل  القويم تمتثل يف الهيالك  الاقتصادية والاجامتعية ، فالتمنية الاقتصادية اإ

ىل جنب احلقيقي للمجمتع ، والشق الاجامتعي ويقصد به أ حداث تغيري اجامتعي وثقايف   وس يايس، و سسري الشقني جنبًا اإ

ن المن و ففي نظر الرأ سامليني أ ن التمنية الاقتصادية  هبذا املفهوم أ وسع وامشل من المنو لن المنو ل ينطوي عىل تفسريات هيلكية، كام اإ

بعكس التمنية اليت تكون خمططة حيث  هيمت ابلمك، أ ما التمنية فهتمت ابلمك والكيف ، كام أ ن المنو حيدث ابلصورة تلقائية غري خمططة.

 تسهم ادلول يف التغريات الاقتصادية والاجامتعية.

ن بعض الاقتصاديني ل يرى ملثل هذه التفرقة أ ساسًا . بل يرى   وعىل الرمغ من أ ن هذه التفرقة بني مصطلح لك من المنو والتمنية فاإ

و ويالحظ اترخييًا أ ن مصطلح التمنية الاقتصادية أ خذ سسود مع تضاؤل  أ هنام مرتادفان سرشحان  نفس الظاهرة دون اختالف بيهنام .

 فلسفة احلرية الاقتصادية وزايدة فلسفة تدخل ادلوةل والتخطيط الاقتصادي . 

 اكن وابلنس بة لتعريف التمنية يف الفكر الرأ ساميل فان مصطلح التمنية مر مبراحل عديدة  تبعًا لتطور هذا الفكر . ففي الفكر الالكس ييك

مفهوم ادلخل القويم هو احملور ال سايس لتعريف التمنية فهىي  :) زايدة ملحوظة يف ادلخل القويم ويف نصيب الفرد منه، تتوزع عىل 

ىل جيل أ و جيلني وتتخذ خاللها صورة ترامكية( .   ال نشطة وفئات ادلخل اخملتلفة وتس متر لفرتة طويةل متتد اإ

منية يأ خذ معىن أ وسع نسبيًا ، حيث عرفت بأ هنا : )مجموعة من الإجراءات والتدابري الاقتصادية وىف العرص احلديث أ صبح تعريف الت 

ىل بناء أ لية اقتصادية  ذاتية، تتضمن حتقيق زايدة حقيقة مضطردة يف الناجت الإجاميل ورفع مس متر دلخ ل والاجامتعية والثقافية الهادفة اإ

ىل حتقيق توزيع عا  دل لهذا الناجت بني طبقات اجملمتع اخملتلفة اليت تسامه يف حتقيقه( . الفرد احلقيقي كام هتدف اإ

كذكل تأ ثر مفهوم التمنية يف الفكر الاقتصادي الرأ ساميل  ابلفشل اذلي حدث للتجارب التمنوية للرأ ساملية يف ادلول النامية  حيث 

جياد مفهوم للتمنية خيرهجا من دائرة التبعية الا  قتصادية فربز مصطلح التمنيةاندت اجملمتعات النامية ابإ

تفكري املس تقةل واذلي هيمت خبلق كيان اقتصادية يتناىم ذاتيًا . فالتمنية الاقتصادية املس تقةل يه "الاعامتد عىل النفس ، أ ي القدرة عىل ال 

هنا جوهر معركة وال داء بشلك مس تقل من خالل الاعامتد عىل تمنية املوارد احمللية يف تلبية قسم كبري من احلاجات الرئي  س ية. واإ

اس تكامل التحرر الوطين اذلي بدا ابلس تقالل الس يايس". وهو التحرر الاقتصادي عن طريق الاعامتد عىل اذلات يف حتقيق التمنية . 

بعيدًا فالتمنية الاقتصادية املس تقةل ل ترفض التعاون مع ال خرين أ و الاس تفادة مهنم ، ولكن يمت ذكل يف شلك تاكمل وتبادل منافع 

قلميي أ و قويم مبا  عن التبعية . فالتمنية املس تقةل يه : " تكل العملية اليت تعظمي القدرات اذلاتية للبدل بشلك منفرد أ و مضن تاكمل اإ

يؤمن اس تقالل القرار الاقتصادي والاجامتعي والس يايس بعيدًا قدر الإماكن عن التأ ثريات اخلارجية " . فالتمنية املس تقةل ل ترفض 

 تعاون مع ال خرين أ و الاس تفادة مهنم ، ولكن يمت ذكل يف شلك تاكمل وتبادل منافع بعيدًا عن التبعية. ال 

ىل الفشل اذلي لزم تطبيق جتارب التمنية الرأ ساملية يف ادلول النامية فان هذه التجارب خلقت مشالك تمنوية يف ادلول  ابلإضافة اإ

سامىل ومن أ مه هذه املشالك مشلكة البيئة ، ومشلكة نقص املوارد والغذاء وىه نتيجة منطقية املتقدمة اقتصاداًي اليت تطبق النظام الرا
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ىل تبذير املوارد  وتلوث البيئة .   للس ياسات التمنوية لالقتصاد الرأ ساميل اليت تؤدى اإ

أ جل ال جيال القادمة يف الاعتبار  ففي بداية الامثنينات مت طرح مفهوم جديد للتمنية يضع معاجلة التلوث البييئ وترش يد املوارد من

.وأ طلق عىل هذا املفهوم مصطلح التمنية املس تدامة . وًعرفت بأ هنا : " السعي ادلامئ لتطوير نوعية احلياة الإنسانية مع الوضع يف 

دارة ق (FAO)الاعتبار قدرات النظام البييئ ". ولقد خرج مؤمتر الـ اعدة املوارد وصوهنا بتعريف أ وسع  للتمنية املس تدامة بأ هنا " اإ

ش باع احلاجات الإنسانية لل جيال احلارضة  واملقبةل بصفة مس مترة يف لك  وتوجيه معلية التغري البيولويج واملؤسيس عىل حنو يضمن اإ

ىل تدهور البيئة وتتسم ابلفنية والقبول".    القطاعات الاقتصادية ، ول تؤدي اإ

 قتصادية :رؤية الفكر الرأ ساميل حلل مشلكة التمنية الا

ترتبط رؤية الفكر الرأ ساميل حلل مشلكة التمنية الاقتصادية من خالل رأ هيم بأ ن املشلكة الاقتصادية تمكن يف حمدودية املوارد ىف 

 مقابل زايدة احلاجات البرشية ،  ل ن املشلكة  يف نظرمه مرتبطة بشح الطبيعة يف مقابل احتياجات البرشية املتعددة واملتجددة 

 الفكر الرأ ساميل عنارص املشلكة فامي ييل :  ولقد حدد

 أ / حتديد احتياجات اجملمتع من السلع واخلدمات وترتيهبا حسب أ مهيهتا النسبية .

نتاج   ب/ تنظمي الإ

نتاج   ج/ توزيع الإ

نتاج وتطوير فنون الإنتاج مع احملافظة عىل وضع التشغيل الاكمل لهذه العنارص ابلنس    بة لدلول املتقدمة د/ كيفية زايدة عنارص الإ

نتاج احملىل اذلي يمنو مبعدلت بدائية .  هـ / زايدة معدلت الاس هتالك يف ادلول النامية اذلي يقابهل يف نفس الوقت ضعف يف الإ

نتاج يف ادلول النامية غري مس تخدمة اس تخدام اكمل   و/ عنارص الإ

 س ذكل عىل البيئة ونقص الغذاء وحاجات ال جيال القادمة ز/ الإرساف يف اس تخدام املوارد من قبل ادلول املتقدمة وانعاك

حرية الاس تغالل وحرية  –ويرى النظام الرأ ساميل  أ ن حل املشلكة يمكن يف احلرية الاقتصادية مبعناها الواسع ، حرية الفرد يف المتكل 

ر التوازن الاقتصادي . وهجاز السوق هو الاس هتالك . فاحلرية يه احملرك ال سايس لتشغيل النظام الاقتصادي الرأ ساميل وىه مصد

 اذلي جييب عىل اكفة ال س ئةل اليت تطرِحا املشلكة  . وىه : ماذا ننتج ؟ أ ي ما يه احلاجات ال وىل ابلإش باع

 جفهاز المثن هو اذلي يقوم  بوظيفة توزيع املوارد عىل الاس تخدامات اخملتلفة جفهاز المثن يعكس رغبات املس هتلكني ويقوم بتوجيه

نتاج السائد يف السوق فان  لهيا مواردمه . أ ما سؤال كيف ننتج ؟ أ ي اختيار أ سلوب الإ ىل ال نشطة اليت جيب أ ن تتجه اإ املنتجني اإ

نتاج اليت سس تخدهما املنتجون حبثا وراء أ كرب رحب واقل تلكفة أ ما السؤال  نتاج يه اليت حتدد طريقة الإ ال سعار النسبية لعنارص الإ

نتاج . أ ما سؤال كيفية ضامن  كيف نقوم بتوزيع نتاج فان هجاز المثن يقوم بتحديد نصيب لك عنرص من عنارص الإ الناجت عىل عنارص الإ

ذا زادت البطاةل فان التنافس بني العامل يف سوق  الاس تخدام الاكمل ملوارد اجملمتع ؟ فان هجاز المثن كفيل حبل هذه املشلكة ، فاإ

ىل التشغيل الاكمل . أ ما سؤال العمل يرتتب عليه اخنفاض ال جر ف نتاج حىت يصل اإ زييد الطلب عىل تشغيل العامل وابلتايل زايدة الإ

م كيف نضمن الزايدة املس مترة يف موارد اجملمتع أ و زايدة الطاقة الإنتاجية ؟ فان هجاز المثن يلعب دورا همام يف ذكل . فالفرد يف النظا

 دخهل ، ل ن سعر الفائدة يلعب دورا هاما يف حتديد نس بة الاس هتالك من ادلخل الرأ ساميل  ليس هل حرية مطلقة يف الترصف يف

 وكذكل نس بة الادخار ، وعىل ضوء ذكل يتحدد مس توى الاستامثر .

س ييك ولقد حاول الفكر الرأ ساميل حل مشلكة التمنية يف ادلول النامية ومعاجلة الاختاللت اليت حتدث يف الاقتصاد الرأ ساميل املتقدم فالالك

نتاجيهتم واس تنباط وسائل ىل رفع املس توى الفين للعامل وزايدة اإ  اعتربوا عالج املشلكة يمت عىل  أ ساس من مبدأ  تقس مي العمل اذلي يؤدي اإ

نتاج وتلكفته . عىل أ ن يكون الرأ ساميل هو حمور النشاط الاقتصادي . كام أ ن احلري ة ومعدات أ كرث جودة وفاعلية توفر يف الوقت الالزم لالإ

 الاقتصادية . وأ لية لك من العرض والطلب هام احملرك الاقتصادي  دون ما تدخل من ادلوةل . 

أ ما الفكر الالكس ييك احلديث فلقد حتولت رؤيته ابجتاه مشالكت املدى القصري حفرص يف دراس ته عىل كيفية توزيع ادلخل أ و نظرية 

نتاج وأ مهل بشلك واسع العنارص الاجامتعية  القمية . فلقد ركز بشلك رئييس عىل مسأ ةل التوزيع الكفء جملموعة من عنارص الإ

هنا معلية متناسقة  تأ  ي ذاتيًا . ومن املبادئ ال ساس ية ال خرى للمدرسة  ىل معلية التمنية الاقتصادية عىل اإ والس ياس ية . كام ينظر اإ

ن التمنية الاقتصادية حتصل بشلك  تدرجيي ومت  واصل . الالكس يكية احلديثة اعتقادها اإ
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 –م 1929أ ما الفكر الرأ ساميل احلديث فلقد ظهرت رؤيته حلل مشلكة التمنية بعد أ زمة الركود الاقتصادي ، وذكل خالل الفرتة )

م( واليت تعترب من الفرتات املظلمة يف اترخي الرأ ساملية  حيث أ برزت عيوب النظام الرأ ساميل . فلقد ظهر من خالل الركود 1933

شالكت اليت مير هبا النظام الرأ ساميل ل تمكن يف جانب عرض السلع واخلدمات اليت اهمت هبا معظم الاقتصاديني . الاقتصادي أ ن امل 

بل تمكن املشلكة يف جانب الطلب الفعيل . فلقد ظهر أ ن  قصور ال سواق جوهر املشلكة الرأ ساملية يف تكل الفرتة . فلقد اهمت 

فض تاكليف الوحدات املنتجة وتعظمي أ رابح املؤسسة الفردية معتقدين أ ن أ رابِحا احملققة الاقتصاديون اذلين س بقوا هذه املرحةل خب

 يه مصدر الرتامك رأ س املال .

سايس وملعاجةل املشلكة فقد أ همت "كيزن " ابلقتصاد القويم وحبث يف الرشوط الالزمة لمنوه . واعترب أ ن الطلب الفعيل هو احملور والرشط ال   

ادية ومسى )ابلطلب الفعال( وعرفه بأ نه : " اجلزء اذلي ينفق من ادلخل القويم عىل الاس هتالك والرتامك ". وحدد املتغريات املؤثرة للتمنية الاقتص

يم يف منو ادلخل القويم وعدها من املسائل ال ساس ية يف المنو الاقتصادي .  وقد أ وجد كيزن عالقة بني زايدة الاستامثرات ومنو ادلخل القو

يل زايدة يف وأ طلق  نفاق عىل الاستامثر س تؤدي اإ عىل طبيعة هذه العالقة مصطلح املضاعف اذلي يبني أ ثر الاستامثر. ذكل أ ن الزايدة يف الإ

ىل هذه نفاق متوال عىل الز ادلخل القويم وذكل بمكيات مضاعفة تقدر ابلإضافة اإ ليه هذه الزايدة اإ ايدة ال ولية يف الاستامثر وذكل مبا تؤدي اإ

الك .  وقد ركز كيزن حول الرشوط الالزمة للمحافظة عىل منو اثبت لدلخل عىل أ ساس العامةل الاكمةل بدون تضخم أ و انكامش نقدي . الاس هت

ماكنية منو ادلخل مبعدل يكفي ملنع الركود طويل ال جل أ و تضخامً طويل ال جل .   وحول مدى اإ

جياد حلول ملشالك ال  تمنية بعد  " كيزن" حيث جاء اهامتهمم ابلتمنية الهيلكية واليت ظهرت يف  وهناكل بعض الكتاب اذلين اهمتوا ابإ

امخلسينات من القرن السابق من قبل كتاب مثل ) بول روسنش تني و نركسه واثر لوسس( اذلين وحضوا مشالك التمنية يف حاةل عدم 

نتاج . وهذه توازن مزيان املدفوعات والبطاةل ومساةل توزيع ادلخل بشلك غري عادل اعامتدا ع ىل صفات معينة للطلب ودوال الإ

نتاج والعامةل والتجارة يه مفاتيح فهم مشلكة التمنية الاقتصادية وعىل سبيل املثال  النظرايت الهيلكية تؤكد عىل أ ن تركيب أ و هيلك الإ

 فان ابسط الامنذج الهيلكية يعرب عن منوذج الاقتصادي املزدوج )القطاع الزراعي والصناعي( . 

ا ا الرؤية املعارصة ملشلكة التمنية هو أ ن النظرايت الرأ ساملية السابقة قد معقت التخلف يف ادلول النامية بدل من أ ن تساعد يف تمنيهتأ م

بسبب أ ن هذه النظرايت قد اعمتدت عىل مفهوم التبعية يف تفسري التمنية ولقد ظهر ذكل جليًا من خالل نظرايت التجارة اخلارجية 

رياكردو( وطورها )هكرش وأ ولني( مما سامه يف أ ن تكون منافع التجارة اخلارجية يف صاحل ادلول املتقدمة . ولقد أ ظهرت اليت أ سسها )

بعض ادلول اليت اعمتدت عىل ذاهتا اقتصادا متطورًا  خاصة اليت اعمتدت يف تطورها الاقتصادي عىل مواردها احمللية بشلك أ سايس 

عية بشلك مس تقل عن اخلاريج ، وميكن القول أ ن الاحتاد السوفييت )السابق( والياابن اكان ابرز وحتريك  مواردها البرشية والطبي 

هذه ادلول . مما جعل ادلول النامية حتاول أ ن تسكل طريق الاعامتد عىل اذلات من أ جل معاجلة قضااي التمنية الاقتصادية خوفًا من 

 رأ ساملية للتمنية فنادت ابعامتد ما سسمى ابلتمنية املس تقةل . ش بح التبعية الاقتصادية النامج عن تطبيق الرؤية ال

ذا اكنت ادلول النامية قد عانت من مظاهر التبعية الاقتصادية اليت أ فرزهتا النظرية الرأ ساملية . فان ادلول الرأ ساملية الغنية نفس  ها قد واإ

جياد حلول ملشلكة التمنية يف بدلاهنا بل أ فرزت مشالك تمنوي ة معارصة مثل مشلكة التلوث البييئ  ونقص املوارد والغذاء فشلت يف اإ

وتزايد حدة الفقر وأ زمات الركود الاقتصادي املتكررة واليت اكنت أ كرثها حدة يف الثالثينات من القرن السابق ، مث عاودت ال زمة 

منا تشمل (م وىه س تكون مؤثرة ليست عىل ادلول اليت تدين اب2008الاقتصادية حدهتا يف هذا العام ) لنظام الراسامىل حفسب ، واإ

ىل جعلها تدور يف فلكها الاقتصادي  .  لك دول العامل اذلي سعت الرأ ساملية اإ

ىف الواقع جند أ ن الفكر الرأ ساميل مازال غري قادر عىل حل مشلكة التمنية الاقتصادية عن طريق هجاز المثن ، فالتمنية الاقتصادية 

نتاج وحريته مطلقة . فاملس هتكل يف نظر الفكر الرأ ساميل يريد حتقيق الرأ ساملية مرتبطة مبس هتكل ل س  ش بع ومبنتج ليس هل حدود يف الإ

ن يصل ل عظم رحب . ومل توىل النظرية الرأ ساملية أ ي اهامتم ابلقمي وال خالق وادل ين اكرب قدر من الذلة ، كام أ ن املنتج يف نظرمه يريد اإ
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ن اكن امل  نتج خبيث أ م طيب ضار أ م انفع ، ول تبحث يف أ ن الرحب اس تغالل أ م عدل غشا أ م أ مانة يف املعامالت ، حيث ل هيم اإ

منا مهها هو املزيد من الرثاء  .  واإ

 املبحث الثاين

 مفهوم التمنية الاقتصادية يف الإسالم

 تعريف التمنية ىف اللغة :

الزايدة كامً ونوعًا  . فالتمنية ىف اللغة تعىن احداث الكرثة التمنية يف اللغة من منا يمنو أ ى زاد . والمنو يف اللغة هو الكرثة و  

والزايدة ، كام وردة ىف القرأ ن مبعىن الامن والزايدة والصالح والطهر والانبات والتنشأ ة والارتفاع والربوز وهو معىن اوسع من جمرد 

هرمه وتزكهيم هبا (  .وُكمة زاك  يف اللغة تعىن الامن الزايدة كام ونوعا . قال تعاىل : )قد افلح من زاكها( )خذ من أ مواهلم صدقة تط 

نبات لغة من )نبت ( أ ى برز وارتفع وزاد . وقال تعاىل : )أ نشأ ان لمك  به والزايدة والصالح والطهر . وقال تعاىل )فانبتنا فهيا حبا (. والإ

 معىن مرادف للتمنية والمنو . جنات من خنيل ( والتنشأ  يف اللغة من )نشأ ( التودل والارتفاع والرتبية  ، وهو 

 تعريف الاقتصاد  يف اللغة  :

ىل التمنية الاقتصادية عندما يمت احلديث عن التمنية . وأ صل ُكمة   لقد ارتبطت ُكمة التمنية بلكمة اقتصاد وابلتايل نشري دامئا اإ

ل تفريط  فيه ومن )امليش( املس توى ،  اقتصاد يه : )القصد( . من )الرجال( هو بني اجلس مي والنحيل ، ومن )ال مور( هو اذلي

ومن )النفقة( التوسط بني التقتري والتبذير . قال تعاىل : ) واقصد يف مش يك (  أ ي  ليس فيه غلو أ و تقصري ، من )قصد( أ ي 

م سابق اس تقام  )وعىل هللا قصد السبيل ( . فالقصد هو التوسط بني الإفراط والتفريط )مفهنم ظامل لنفسه ومهنم مقتصد ومهن

ابخلريات ( . )لو اكن عرضا قريبا وسفرا قاصد لتبعوك ( أ ي وسط بني القريب والبعيد . و هذا يعىن أ ن الاقتصاد مرتبة بني التقتري 

والتبذير . أ ي أ هنا تعىن الوسطية والاعتدال والاس تقامة  واملقتصد هو املعتدل يف املعيشة قل )ص( : )ما عال من اقتصد ( واملقصد 

غة هو اجلهة والغاية ، فالقصد هو التوجه والهنوض حنو يشء بقصد الاس تقامة غري امليل . ورشعا مقاصد الرشيعة تعىن أ هداف يف الل

وغاايت الرشيعة ، فالغاية الامسي للرشيعة الإسالمية والغرض من تزنيلها هو:)حتقيق مصلحة العباد يف ادلنيا وال خرة ليك يقوموا 

خالء اجملمتع من املفاسد ( . خبالفة ال رض وذكل جبلب   املنافع هلم ودفع املضار عهنم واإ

 تعريف الاقتصاد الإساليم :

لهىي املصدر ميد الباحث يف جمال الاقتصاد الاسالىم ابل صول الرشعية املمتثةل يف القرأ ن وال حاديث  الاقتصاد الاسالىم هو عمل اإ

ية يه :  املبادئ والقواعد الاقتصادية الثابتة اليت ميكن صياغهتا يف شلك القدس ية وال حاديث النبوية . وتعترب هذه ال صول الرشع 

نظرية موهجة من خالل اس تخدام الباحث لها يف البحث العلمي املتخصص  . فالنظرية الإسالمية يف الاقتصاد يه مجموعة معارف 

ىل أ فضل وضع مثايل ممكن يف حدو  د القدرات البرشية القامئة بتكل احملاولت . علمية يقوم هبا ابحثني مسلمني من اجل الوصول اإ

فالفكر الوضعي املتعلق ابلبرش يعترب أ ضيق نطاق يف معناه من العمل الشامل ذلكل الفكر البرشى الاسالىم الاجهتادي والتجرييب 

لهىي والتطبيقي الثابت املش تق جذوره من ال صول الرشعية )الكتاب والس نة ( . فالقتصاد الاسالىم يقوم عىل ش قني أ حدهام اثبت اإ

ن النظرية الاقتصادية  املصدر وال خر متغري برشى التحليل والتطبيق . فالبحث يف عمل الاقتصاد جيمع بني العقل والنقل . وابلتايل فاإ

 الإسالمية دامئا ذات نتاجئ هنائية ل تقبل اخلطأ  أ و التأ ويل ، وصاحلة التطبيق يف لك زمان وماكن .

ىل قوانني ومبادئ وفروض ونظرايت  ومن هنا ميكن القول أ ن مصطلح الاقتصاد الاسالىم هو :  "عمل متخصص سسعى للتوصل اإ

 صاحلة للتطبيق الرشعي اذلي حيقق حقق اكرب منفعة للمجمتع الانساىن ".

 مصطلح التمنية الاقتصادية  يف الإسالم : 

رة( واعتربها عبادة هلل تعاىل وجعلها من واجبات الاس تخالف .  لقد اهمت الإسالم ابلتمنية  وأ عطاها معىن أ معق من ذكل وهو )العام

ن يف هذه ال ية دلةل عىل  :قال تعاىل  )..هو اذلي أ نشأ مك من ال رض واس تعمرمك فهيا..( . أ ي طلب منمك عامرهتا. ويقول اجلصاص: "اإ

ن فهيا طلب العامرة  ، والطلب املطلق من هللا تعاىل يكون عىل وجوب عامرة ال رض للزراعية وال بنية "  ويقول القرطيب: " اإ

الوجوب". وعامرة ال رض هبذا املفهوم تسعي خللق جممتع املتقني اذلي سس تخدم املوارد املسخرة هل يف المتتع مبس توي معييش طيب مع 

 استشعار تقوى هللا  يف ذكل . 
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قتصادية  واندي املفكرين منذ صدر الإسالم بعامرة ال رض ، ولقد اس تخدم املسلمون ال وائل لفظ عامرة ال رض لدللةل عىل التمنية الا

ىل واليه يف مرص : )وليكن نظرك يف عامرة ال رض أ بلغ  ىل الولة  عندما كتب  عىل كرم هللا وهجه  اإ ولقد جاء ذكل يف كتاب اخللفاء اإ

ل ابلعامرة ، من طلب اخلراج من غري ع امرة أ خرب البالد( . فلكام اكن هناك من نظرك يف اس تجالب اخلراج ل ن ذكل ل يدرك اإ

نتايج باكفة صورمه ويزداد ادلخل املتودل عنه . مففهوم التمنية يف الإسالم يظهر من خالل  توسع يف عامرة ال رض ازداد نشاط الإ

ل والعقل الهدف من التمنية ، حيث ينحرص هدف التمنية يف الإسالم يف حتقيق مقاصد الرشيعة امخلس وىه ادلين والنفس والنس

 واملال . وحتقيق العداةل الاجامتعية لاكفة اجملمتع الانساىن من خالل التوزيع العادل للموارد . 

يل  وىف الفكر الإساليم املعارص أ و القدمي ل يوجد  أ فضل من ابن خدلون العامل الإساليم يف رشح مفهوم عامرة ال رض حيامن تطرق اإ

ىل متغري الساكن يف أ ي بقعة من ال رض فلكام ازداد عدد الساكنني ُكام ازداد العمران والعكس العمران جفعهل معمتدًا بصفة رضورية ع

هنم يفلحون ال رض ويقميون  ش باع حاجاهتم من مأ لك ومرشب وملبس ومسكن . وابلتايل فاإ ىل اإ حصيح فالساكن سسعون بطبيعهتم اإ

سمون ال عامل فامي بيهنم حيصلون من جراء جمهودمه الانتاىج عىل الصناعات اخملتلفة وسش يدون املباين . وحيث يتعاون الساكن ويقت 

عداد الساكن عىل أ ماهلم  واليت تتوقف عىل املناخ الس يايس  ىل اإ أ كرث من كفايهتم بكثري. مث جعل ابن خدلون العمران معمتدًا ابلإضافة اإ

ذا اكنت ادلوةل متساحمة مع الرعااي وتقترص يف جباية ال موال عىل الواجبات الرشعية مثل الزاكة ،   والاقتصادي السائد يف اجملمتع فاإ

ذا طغت ادلوةل وأ رسفت  نتايج واتسعت ال سواق وازدادت املاكسب . والعكس ابلعكس اإ انبسطت أ مال الرعااي وازداد نشاطهم الإ

ىل اجلباية الرشعية بل وقد تزاح الناس يف نشاطهم اخلاص حينئ  . ذ حيدث اخلراب الاقتصادي يف مجع الرضائب من الناس ابلإضافة اإ

ساليم وربط ذكل    ولقد  تناول بعض الاقتصاديني املعارصين تعريف التمنية يف حماوةل لالقرتاب من مفهوم حمدد للتمنية من منظور اإ

نتاج عايل وتوزيع عادل"    ويضيف)دنيا( أ ن املفهوم  الإساليم ابل دبيات املعارصة ، حيث عرف يوسف التمنية يف الإسالم بأ هنا"اإ

ساليم  ىل أ ن التمنية يف منظور اإ خالص العبادة هلل عز وجل. . أ ما)عفر( فيشري اإ ن ل ول يتضمن اإ والوضعي للتمنية ل خيتلف يف عدا اإ

نتاج وتمنية ثروة اجملمتع من اجل حتقيق مقاصد الرشيعة، وان التمنية معنية بتوفري متطلبات كرامات الإنسان أ ول وم ا مرتبطة بتمنية الإ

يلحق من متطلبات ثقافية ومادية. ويرى )خورش يد( أ ن التمنية ترتبط ابلس تخدام ال مثل للموارد الاقتصادية وتوفري حد الكفاية 

والقضاء عىل الفقر.
 

نفاق عىل ضوء ال حاكم وال داب  وعرف أ محد صفى ادلين التمنية بأ هنا : )العمل اذلي يبحث يف طرق الكسب والإ

سالم ( . وعرفت التمنية الاقتصادية يف املوسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسالمية بأ هنا : ) عمل وسائل اليت تضمنهتا رشيعة الإ 

 اس تخدام الإنسان لسد حاجات الفرد واجملمتع ادلنيوية طبقا ملهنج رشعي حمدد( .

ش باعًا حلاجات ومن هنا ميكن تعريف التمنية الاقتصادية بأ هنا يه: )) مجموع ال حاكم والقواعد والوسائ ل الرشعية املتبعة لعامرة ال رض اإ

 اجملمتع الانساىن ادلنيوية وال خروية وحتقيقا لعبادة هللا تعاىل (( .

 رؤية الإسالم ملشلكة التمنية الاقتصادية :

ذ يرى الإسالم أ ن مشلكة  التمنية الاقتصادية تنطلق رؤية الإسالم حلل مشلكة التمنية الاقتصادية من خالل رؤيته للمشلكة نفسها . اإ

د ل تمتثل يف نقص املوارد أ و خبل الطبيعة كام يرى الفكر الرأ ساميل ، ل ن هللا قد خسر املوارد وىه حتت الطلب أ يامن يطلهبا الإنسان جي

هل . قال تعاىل : )  حاجته مهنا .  ولكن املشلكة الاقتصادية يف الإسالم تمكن يف ظمل الإنسان لنفسه وكفرانه هبذه النعم اليت وههبا هللا

هللا اذلي خلق الساموات وال رض وأ نزل من السامء ماء فأ خرج به من المثرات رزقا لمك وخسر لمك الفكل لتجرى يف البحر بأ مره وخسر 

ن تعدوا نعمة هللا ل حت ن لمك ال هنار * وخسر لمك الشمس والقمر دائبني وخسر لمك الليل والهنار * وأ اتمك من لك ما سأ لمتوه واإ صوها اإ

الإنسان لظلوم كفار ( وهذه ال ايت تقرر أ ن هللا قد وفر لالإنسان املوارد الاكفية لسد حاجته املادية ولكن الإنسان هو اذلي ضيع 

لهية . ويتجسد الظمل الإنسان عىل الصعيد  عىل نفسه هذه الفرصة اليت منحها هللا هل وذكل بظلمه لنفسه وكفرانه ابلنعمة الإ

هامهل لستامثر الطبيعة وموقفه السليب مهنا . الاقتصادي يف   سوء التوزيع . كام يتجسد كفرانه للنعمة يف اإ
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نسان نفسه  نفاق والتبادل وحلل مشلكة التمنية الاقتصادية وضع الإسالم ضوابط تتعلق ابلإ نتاج والإ  والتوزيع .وأ خرى تتعلق بلك من الإ

 -/ضوابط تتعلق ابلعنرص البرشى :1

البرشي هو غاية التمنية البرشية وأ مه وسائلها ، كام انه مس تخلف يف ال رض لعامرهتا وعبادة هللا عز وجل وذلكل اهمت يعترب العنرص 

عداده للقيام مبهمة الاس تخالف ،  ورشط الاس تخالف يعين تسخري هذا املال خلدمة اخللق املس تخلفني ومتكيهنم منه ، أ ي الإسالم ابإ

)أ مل ترى أ ن هللا . قال تعاىل : )ولقد مكنامك يف ال رض وجعلنا لمك فهيا معاسش قلياًل ما تشكرون(  متكني اس تعامل أ و ملكية انتفاع

عداد الإنسان للقيام بواجب الاس تخالف وهو  خسر لمك ما يف الساموات  وما يف ال رض وأ س بغ عليمك نعمة ظاهرة وابطنه ( . ويمت اإ

سالمية حصيح ة وتعريفه ابن املال هو مال هللا قال تعاىل: )وأ تومه من مال هللا اذلي أ اتمك( .  عامرة ال رض عن طريق تربيته تربية اإ

نتاج الطيب والاس هتالك الطيب . وذكل من خالل الإميان  بأ ن هللا هو   وتعريفه انه مطالب ابن حيصل عليه ابحلالل وان يوهجه لالإ

ن  سان مس تخلف علهيا ، فعليه اس تخداهما وتمنيهتا ابلقدر اذلي ميكنه من املاكل احلقيقي لهذه ال موال وهو املترصف فهيا كيفام شاء والإ

الائِفا اَلْرِض( جاء يف تفسري ابن  لامُكْ خا عا ي جا ِ ُهوا اذلذ كثري: )أ ي جعلمك عامرة ال رض اليت اس تخلفه هللا فهيا وأ مره بعامرهتا قال تعاىل: )وا

 .لف . تعمروهنا جياًل بعد جيل وقراًن بعد قرن وخلفًا بعد س

 -:/ ضوابط تتعلق بعنرص العمل 2

لىك يقوم الانسان بعامرة ال رض فالبد من العمل ابس مترار من اجل تمنية أ و تمثري املال لتغطية حاجاته خالل الزمن ، حىت قيام 

وجودها وقميها العليا " .  الساعة . والعمل املقصود هو " بذل اجلهد ادلائب يف تمثري املوارد ، ومضاعفة الغةل من أ جل رخاء ال مة ودمع

وهو العمل الصاحل  واذلي تزىك به  النفس  وتقوم به ال خالق ، وتتسع به دائرة الرب وحيفظ به ادلين والبدن والعقل واملال والنسل . 

صالح ادلين وادلنيا . فالعمل  ل اكن ما أ لك منه هل صدقة ( أ ي العمل اذلي حيقق اإ املقصود هو احلديث )ما من مسمل يغرس غرسا اإ

نسان . وهو العمل اذلي حيقق الاس تخالف يف ال رض . )وعد  العمل اذلي يعمر ال رض ، وينتج الطيبات، وحيقق احلياة الكرمية لالإ

هللا اذلين أ منوا منمك ومعلوا الصاحلات ليس تخلفهنم يف ال رض كام اس تخلف اذلين من قبلهم ولميكنن هلم ديهنم اذلي ارتيض هلم 

ن هللا حيب املؤمن احملرتف ( .  وليبدلهنم من  بعد خوفهم أ منا يعبدونين ل سرشكون يب شيئًا( يف احلديث: )اإ

عداد العنرص البرشى روحيا وفنيا ، جيب توفري فرص العمل وفرضه عىل لك قادر .  الرزق عن  فالإسالم حيث ال فراد عىل اكتسابوبعد اإ

ل  نتاج اخملتلفة كدفعها لس تصالح ال رايض املوات طريق العمل والسبيل احلقيقي للتمنية ل يكون اإ بتعبئة الطاقات البرشية ودفعها يف جمالت الإ

ذا أ صلحها قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: " من مًعر أ رضا ليست ل حد فهو أ حق هبا . قال عروة قىض به معر  اذلي تكس به حق متلكها اإ

نتاجية للمجمتع كام يعترب أ ن توفري ال عامل ريض هللا عنه يف خالفته " واملهنج الإساليم ب  توفري العمل للك قادر يضمن تشغيل اكفة املوارد الإ

 من واجبات الراعي عىل رعيته . 

نفاق 3 نتاج والإ  / ضوابط الإ

نتاج يف املفهوم الإساليم بأ نه : " اس تخدام القدرات اليت أ ودعها هللا تعاىل يف الإنسان يف معاجلة املوارد املادية اليت أ ودعها  يعرف الإ

نتاج هو توفري احلاجات اليت تعني املسمل عىل عبادة هللا  جياد منفعة معتربه رشعا " والهدف من الإ هللا تعاىل يف ال رض من أ جل اإ

نتاج وأ ن قدرة التعاىل .  ولقد أ قر ابن خدلون  فرد بوجوب توفر الغذاء من أ جل أ ن سس متر البقاء وأ ن احلاجة يه ادلافع ال ول لالإ

ن يكون العمل الانساىن منظم تنظاميً اجامتعيا حمكام وبصورة يصبح  الواحد ل متكن من احلصول عىل الكفاية من الغذاء وابلتايل جيب اإ

نتاج اكفيا للمجمتع . وكذكل اندي الإسالم  بتقس مي العمل ، واعترب تطور احلاجة تبعا لتطور اجملمتع . كام أ برز ذكل  ابن خدل ون معها الإ

ىل احلرض . يف   حديث عن أ مهية التطور الفالح من الريف اإ

لهيا أ فراد اجملمتع من انحية وعيل فهم  نتاج الطيبات اليت حيتاج اإ نشاء مرشوعات لإ ويمت الإنتاج من خالل استامثر حقيقي يعمل عىل اإ

منا تمنو ابلشرت  اك الفعيل يف النشاط الاقتصادي . وبتحمل اكمل دقيق لطبيعة النقود أ و املال . فالنقود ل تدل يف حد ذاهتا نقوداً واإ

اخملاطرة نتيجة هذا الاشرتاك . ومن مث قام العمل املرصيف الإساليم يف الوقت الراهن عيل هذا ال ساس . فاملرصف الإساليم ل 

املودعني واملقرضني أ ي  يتاجر يف النقود أ ي ل يقوم ابلوساطة املالية عيل أ ساس القرض أ و ادلين أ و الئامتن بني املقرضني أ ي

منا كرشكة استامثر حقيقي حيمك عالقته بعمالئه يف جانب املوارد عقد املضاربة واذلي يعين : دفع املال من ق  بل املس هتلكني واملنتجني . واإ

 املضارب أ و صاحب املال للغري للعمل فيه والرحب بيهنام عيل الرشط . أ ما يف حاةل اخلسارة فتقع ابلاكمل عيل صاحب املال فيخِس
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ذا  العامل يف املال هجده . وعليه فاملودعني يف املرصف الإساليم مه أ حصاب ال موال واملرصف هو املضارب أ و العامل فهيا . ومن مث اإ

وقعت خسارة دون تعد من املرصف يتحملها املودعون ابلاكمل. وهذا هو شق اخملاطرة اذلي حيل للمودعني مبقتضاه احلصول عيل 

ذا حتقق .نصيب من ا  لرحب حسب التفاق اإ

أ ما ادلور الرئييس يف الاس تخدام الكفء للموارد  وأ حداث معلية التمنية كهدف لهذه املهنج هو تاكمل وتعاون ادلوةل أ و القطاع 

مل ومتوازن ل اخلاص أ ي الإفراد وفقًا لنظام ال ولوايت الإساليم . ويقوم اس تخدام املال ، أ ي املوارد وفقا لهذا املهنج عيل أ ساس شا

هدار الإماكنيات أ و تبديد الطاقات .   يعرف اإ

يل دور حمدد لدلوةل أ و القطاع العام يرتكز يف تمنية الهيالك ال ساس ية واملرافق العامة واملرشوعات اليت  وسستند هذا الاس تخدام اإ

 جة خماطرها.حيجم عن ادلخول فهيا القطاع اخلاص أ ما لكرب جحم المتويل املطلوب لها أ و لرتفاع در 

يل املهمة ال ساس ية لدلوةل واليت تمت  ل بعد أ جال طويةل نسبيًا . هذا ابلإضافة اإ ثل يف أ و لتدين العائد املتوقع مهنا أ و لعدم حتقيق عائد اإ

نتاجية جوهرها حامية كرامة الإنسان واحرتام أ دميته واحلفاظ عيل حريته وصيانة  العمل املس متر عيل قيام بيئة )حصية( حميطة ابلعملية الإ

 حقوقه .

 /ضوابط السوق :4

ويقوم النشاط الاقتصادي اذلي حيرك التمنية من خالل السوق الإسالمية واليت تقوم عيل أ ساس أ ليات )املنافسة الصافية( اليت تدفع 

نتاج وحتسني نوعية املنتجات من خالل املعاوضات امل يل زايدة الإ يل )العدل( يف التعامل ومن مث اإ الية العادةل واملشاراكت معليًا اإ

واليت تتحقق بتفاعل قوي السوق )العرض  الاستامثرية الواحضة ويف جو من الرب والتقوى والتوايص والتناحص والرقابة والتوجيه .

زاةل أ ي شوائب تؤثر عىل حركة العرض والطلب اكلحتاكر والغش والفساد  والطلب ( من خالل مياكنيكية ال سعار مع العمل عىل اإ

 ملاىل وغري ذكل .ا

مام ماكل  : " أ ن معر بن   ولقد اختلف الفقهاء يف مساةل التسعري ولكن اجملزيين اس تدلوا لقول معر ريض هللا عنه يف رواية لالإ

ما أ ن ترقع من سوقنا "  . ما أ ن تزيد يف السعر واإ  اخلطاب مر حباطب بن أ ىب بلتعة وهو يبيع زبيبا هل يف السوق ، فقال هل معر : اإ

ل من قد ك  ام جيب أ ن يتعمل املتعاملني يف السوق أ حاكم املعامالت الرشعية فقد روى عن معر )ريض( قال : " ل يبيع يف سوقنا اإ

وتقوم السوق عىل معايري القمية العادةل ، والصدق قال )ص( "التاجر الصدوق ال مني املسمل مع الشهداء يوم القيامة تفقه يف ادلين ( 

ذا اكلومه أ و وزنومه  فهذه السوق ل ".  ذا اكتالوا عيل الناس سس توفون واإ تعرف التطفيف ول البخس.)ويل للمطففني * اذلين اإ

ل خاطئ " ول يوجد راب يف املعامالت املالية )يأ هيا اذلين امنوا اتقوا هللا وزروا ما  خيِسون( .  ول الاحتاكر قال )ص( "ل حيتكر اإ

ن كنمت مؤمنني ( .  ن بقي من الراب اإ الاختالف بني أ جزاء ال رض سس توجب التبادل التجاري . قال تعاىل :  )وىف ال رض كذكل اإ

ن يف ذكل  قطع متجاورات وجنات من أ عناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان سسقى مباء واحد ونفضل بعضها عىل بعض يف ال لك اإ

ىل مرص من ال مصار  وابعها بسعر يومه فهل أ جر شهيد " . ولكن التبادل ل ايت لقوم يعقلون (. قال )ص( : " من جلب سلعة اإ

هدار للموارد .  جيب أ ن يكون متاكفئا بني ادلول دون مظاهر للتبعية ودون اإ

 /ضوابط التوزيع :5

ومن هذه ويمت توزيع الناجت وفقًا ملعاير توزيع )عادةل( ، تناسب مع اجلهد املبذول أ و اخملاطرة املتضمنة أ و التاكفل الاجامتعي املنشود . 

املعايري : )ال جر( ملن يعمل أ جريا ، و)الضامن( أ ي اخملاطرة رحبًا اكنت أ م خسارة للامل وملن يعمل ابخلاطرة )املضارب( مث )احلاجة( 

عادة( التوزيع وفقًا مل –لغري القادرين  عيار احلاجة جزئًا أ و ُكيًا. فبالنس بة لهؤلء، توجد مس ئولية ادلوةل وبقية أ فراد اجملمتع يف التوزيع و)اإ

 لتوفري احلياة الطيبة للفقراء واملساكني . فالتوزيع أ حد راكئز التمنية يف الإسالم  .

وكذكل يمت التوزيع  يف صورة الصدقات املفروضة ، وعيل رأ سها الزاكة والصدقات التطوعية والاكفرات وغريها من النفقات ، حتقيقًا 
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قامة للتاكفل الا جامتعي وضاماًن ل كفأ  اس تخدام ممكن للامل :) وأ نفقوا مما جعلمك مس تخلفني فيه فاذلين أ منوا لعداةل الترصف يف املال واإ

منمك وأ نفقوا هلم أ جر كبري(:)خذ من أ مواهلم صدقة تطهرمه وتزكهيم هبا(. ويف حديث "أ ن هللا أ فرتض علهيم صدقة يف أ مواهلم تؤخذ من 

عادة توزيع ادلخل فيكون التوزيع يف أ غنياهئم فرتد عيل فقراهئم" . "ما نقص مال من صدق ة " ومن انحية  املصارف تعمل الزاكة عيل اإ

نفاقهم الاس هتاليك من انحية أ خري . ومن مث  نتاج من انحية وزايدة اإ صاحل الطبقات الفقرية  مما سساعد عيل زايدة اشرتاكهم يف الإ

نتاج . سسامه يف زايدة الطلب الفعال والانتعاش الاقتصادي . كام أ هنا تعم ل من حيث مصارفها عيل احلض أ يضًا عيل الاستامثر والإ

منا يعطي القدر اذلي ميكنه من مواصةل الكسب " . وعن  ويف ذكل يقرر الفقهاء ابلإجامع "ابن القادر عيل الكسب حبرفته أ  اي اكنت اإ

ذا أ عطيمت فأ غنوا " .  كام أ ن الزاكة ل عيل العمل والكسب. ويف  -تعطى للقادر جبهده وماهل معر ريض هللا عنه أ نه اكن يقول لعامهل: " اإ

 ذكل يقول الرسول صيل هللا عليه وسمل: " ل حتل الصدقة لغين ول ذلي مرة سوي ".

 

 املبحث الثالث

 التمنية املس تدامة من املنظور الإساليم

يد من املصطلحات املعارصة مثل العوملة، رصاع عيل الساحة ادلولية واحمللية ليك جيد طريقه وسط عد” التمنية املس تدامة” ظهر مصطلح 

وغريها من التعبريات اليت جيب علينا فهمها ليك جند لغة … احلضارات، احلداثة، ما بعد احلداثة، التمنية البرشية، البنيوية، اجلينوم، املعلوماتية، 

مور؛ فالتعريفات للمصطلحات تأ خذ خطاب مع العامل، وأ يضا ليك يكون دلينا الوعي مبفهوم هذه املصطلحات ول يكون ع  ندان لبس أ و خلط لل 

ّن ذكل  منحنيات وتفسريات وتأ ويالت خمتلفة طبقًا لطبيعة البدل وثقافته، ولوهجة نظر واضع املصطلح، وأ يضًا لوهجة نظر املفِس للمصطلح، اإ

 خصصني أ نفسهمخيلق قدرًا من الغموض والالتباس يف معين املصطلح ليس فقط دلي العامة ولكن دلي املت

 أ ول ً: أ سس التمنية املس تدامة ومقوماهتا : 

: ورد مضمون التمنية حتت مصطلح العامرة والتعمري، يقول هللا س بحانه وتعاىل : }هو أ نشأ مك من ال رض واس تعمرمك فهيا { )سورة هود، ال ية 

61 .) 

ن ال ية الكرمية حتث عىل طلب العامرة، والطلب ا ملطلق من هللا يكون عىل سبيل الوجوب، ويف هذه ال ية دلةل عىل ويقول علامء التفسري اإ

وجوب عامرة ال رض، قال عيل بن أ يب طالب كرم هللا وهجه لنائبه عىل مرص "ليكن نظرك يف عامرة ال رض، أ بلغ من نظرك يف اس تخراج 

ل ابلعامرة، ومن طلب اخلراج بغري عامرة أ خرب البالد.   اخلراج، ل ن ذكل ل يدرك اإ

اِسشا ي )سورة ال عراف،  عا لْناا لمك فهيا ما عا كذنذامُكْ يف ال رض وجا اقاْد ما  (. 10ال ية: وهناك مصطلح أ خر هو المتكني : قال هللا تعاىل : ژول

 س بحانه يرى علامء الفقه أ ن للمتكني معنيني : ال ول : اختاذ قرار وماكن وموطن، الثاين : الس يطرة والقدرة عىل التحمك، وهو يعين أ ن هللا

نسان وضع الس يطرة عىل الطبيعة، وطلب منا حتقيق تكل الس يطرة، أ و بتعبري أ خر طلب منا حتقيق التكنولوجيا عىل اعتبار  وتعاىل قد هيأ  لالإ

 أ ن التكنولوجيا يه أ داة تسخري الوسائل العلمية للس يطرة عىل الظروف الطبيعية وتوجهيها لصاحل الإنسان. 

للتمنية املس تدامة ابلإنسان فهو صانع التمنية واملس تفيد ال ول من عوائدها، وهو جزء من الكون، وكرم هللا الإنسان اهمت التصور الإساليم 

س بحانه وتعاىل : }ولقد كرمنا بين أ دم ومحلنامه يف الرب والبحر ورزقنامه من الطيبات   وجعهل مفضال ًعىل كثري من خملوقاته، ويقول هللا

 (. فهو ليس مس هتلاكً فقط، بل هو منتج لنفسه ولغريه70خلقنا تفضيال { )سورة الإرساء، ال ية:  وفضلنامه عىل كثري ممن

قد أ ودع هللا يف الإنسان طاقات كثرية، مهنا ما هو ظاهر، ومهنا ما هو ابطن خفي، ليس تخدهما يف عامرة ال رض واقتضت حمكة هللا س بحانه 

نسان لك ما يف الكون من خم ذ يقول يف قرأ نه الكريـم } أ مل تروا أ ن هللا خسر لمك ما يف وتعاىل أ ن سسخر لالإ لوقاته ونعمه وصدق هللا العظمي اإ

نسان حقًا عىل تكل املوارد،   (20الساموات وما يف ال رض وأ س بغ عليمك نعمه ظاهرة وابطنة { )سورة لقامن، ال ية :  وهو يعين أ ن لالإ

 رة الكون وفق مهنج هللا. والبحث عهنا والانتفاع هبا يف بناء احلياة وعام

ىل   و ل أ ن ملكيته لها ليست مطلقة وجيب أ لذ تؤدي اإ رمغ سلطان الإنسان عىل موارد البيئة اليت اس تخلفه هللا فهيا لتحقيق مصلحته، اإ

شكر وامحلد، وشكرها هو الإميان مفوارد البيئة نعمة من نعم هللا عىل الإنسان، وأ ثر من أ اثر رمحته بعباده، ينبغي أ ن تقابل ابل    الإرضار ابلغري

د هللا مبصدرها واس تعاملها فامي ينفع ال رض وعامرة الكون، وليس الإساءة لغريه ) اكلتلوث البييئ (. أ ي أ ن حق امللكية يف الإسالم مقيد حبدو 

رى هو وكيل امجلاعة يف رعايته وحقوق اجملمتع، حىت أ ن انزتاع هذا املكل من صاحبه جيوز للمصلحة العامة وهو مس تخلف فيه، وبعبارة أ خ
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ذا أ ساء الترصف يف املال اكن من حق امجلاعة أ ن تغل يده حيث قال س بحانه : } أ منوا ابهلل ورسوهل وأ نفقوا مما جعلمك نفاقه فاإ  وتمثريه واإ

 (. 33(. } وأ تومه من مال هللا اذلي أ اتمك { )سورة النور ، ال ية :7مس تخلفني فيه { )سورة احلديد، ال ية: 

ىل حني{)سورة البقرة،  وحق الانتفاع مبوارد البيئة دون حق امللكية، هل حمدودية زمنية، فقد قال س بحانه: }ولمك يف ال رض مس تقر ومتاع اإ

 (. 36ال ية: 

ىل التصحر، . وما نراه اليوم من التعسف يف اس تعامل موارد الطبيعة حرمه الاسالم فالتأ ثري عىل التوازن البييئ، اكلرعي اجلائر اذلي يؤ 7 دي اإ

ىل انقراض كثري من ىل موت العديد من الطيور بتأ ثري تكل املبيدات وأ دى اإ  واس تخدام املبيدات الكمييائية ملقاومة ال فات الزراعية أ دى اإ

الفرئان وأ حلقت  احليواانت الربية والطيور اكلبوم والثعالب اليت اكنت تتخذ من الفرئان غذاء لها، فاختل التوازن بني الطرفني، وظهرت مشلكة

ىل ظاهرة ال مطار امحلضية اليت تعاين مهنا دول شامل غرب أ وراب، حيث قضت ال مطار عىل  مليون فدان  16الرضر ابملزارع. وأ دى التلوث اإ

 من الغاابت يف تسع دول أ وربية. 

نامك أ مة وسطًا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون . فاملطلوب الوسطية أ و الاعتدال يف اس تغالل موادر البيئة، قال هللا تعاىل : } وكذكل جعل 8

 (. 143)سورة البقرة ، ال ية :   الرسول عليمك شهيداً {

عند لك  وهنىى الإسالم عن الإرساف والتبذير يف اس تعامل ما أ نعم هللا به عىل الإنسان من موارد البيئة، قال تعاىل : } اي بين أ دم خذوا زينتمك

نه ل حيب املِسفني{ )سورة ال عراف، ال ية : مسجد وُكوا وارشبوا ول تِس   (.  31فوا اإ

ن الإرساف والتبدير رضب من رضوب الفساد يف ال رض املهنىي عنه رشعًا، قال تعاىل : } فاتقوا هللا وأ طيعوِن ول تطيعوا َأْمرا املِسف ني اإ

 (. 150-151-152اذلين يُْفِسُدونا يف ال رِض ول ُيِْصلحونا { ) سورة الشعراء، ال ايت : 

 

 . املعوقات الرئيسة للتمنية املس تدامة يف العامل الإساليم

 الفقر وترامك ادليون   .1

ال عضاء  57دولر يوميا( يف ادلول ال 1،25حيث أ ظهرت تقارير البنك ادلويل اخنفاضًا يف عدد ال شخاص اذلين يعيشون حتت خط الفقر )

ىل  396ول من القرن احلادي والعرشين من يف منظمة التعاون الإساليم، خالل العقد ال   مليوان، أ ي ما يعادل اخنفاضًا بنس بة  322مليوان اإ

 .(مليون صخص( %74 )18,7

ىل أ ن خط الفقر ظل مرتفعًا 2015، أ شار التقرير الصادر يف عام ”التعاون الإساليم“وعىل الرمغ من التحّسن النس يب لعدد الفقراء يف دول  ، اإ

ذ ابت العامل الإساليم موطنًا لـ جدا يف حصة ادلول ا  973من مجموع الفقراء يف العامل) 2011% يف 33,1لإسالمية من مجموع الفقراء يف العامل، اإ

ىل  . فامي خيىش خرباء ارتفاعا يف عدد الفقراء بسبب التقلبات الاجامتعية اليت تشهدها بعض ادلول ال عضاء 1990% يف عام 22مليوان( ، قياسًا اإ

 .التعاون الإساليميف منظمة 

ينا( اليوم امخليس ) ن التوزيع اجلغرايف للفقر يف دول 2015دسسمرب  10ووفقا للتقرير، اذلي نرشته واكةل ال نباء الإسالمية ادلولية )اإ (، فاإ

، شهدت مجيعها اخنفاضًا مل سشهد تغريات تذكر خالل العقدين املاضيني، فاجملموعات الإقلميية يف منظمة التعاون الإساليم” التعاون الإساليم“

فريقيا، اليت جسلت أ قل تقدم ضد الفقر  .ملعدلت الفقر، ما عدا منطقة جنوب حصراء اإ

فريقيا من   ودلل التقرير عىل ذكل ابرتفاع  137العدد الإجاميل لل شخاص اذلين يعيشون حتت خط الفقر يف منطقة جنوب حصراء اإ

ىل  1990مليوان يف  مليوان( من  193% )60مليوان( و 418% من مجموع ساكن املنطقة )46ميثلون  2011مليوان يف عام  192اإ

 .مجموع الفقراء يف دول التعاون الإساليم
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ذ شهدت حتس نًا حمدودًا  فريقيا جنوب الصحراء الكربى، يف التقدم املتعرث ضد الفقر، جاءت منطقة جنوب أ س يا اإ وقريبا من منطقة اإ

ىل  1990مليوان يف عام  119عدد الفقراء من  يف اخنفاض معدلت الفقر، حيث اخنفض % من 26ميثلون  2011مليوان عام  83اإ

 .مجموع الفقراء يف منظمة التعاون

ىل اخلطوات الكبرية ضد الفقر، اليت حققهتا بدلان أ عضاء يف املنظمة، وحتديدًا يف منطقة رشق أ س يا، حيث اخنفض  ولفت التقرير اإ

ىل  1990مليوان عام  145عدد الفقراء من   . %41مع تقلص معدل الفقر بنس بة  2011مليوان يف عام  83اإ

يعيشون يف البدلان ذات ادلخل حتت املتوسط، يف حني ” التعاون الإساليم“% من فقراء دول 59وكشف التقرير عن أ ن حوايل 

ىل أ ن وترية اخنفاض الفقر يف41يعيش الـ  البدلان املنخفضة ادلخل، اكنت أ بطأ   % الباقون يف البدلان ذات ادلخل املنخفض. مشريًا اإ

اخنفض العدد الإجاميل  2011-1990بكثري خالل العقدين املاضيني من نظرياهتا يف البدلان املتوسطة ادلخل واملرتفعة، فبني عايم 

ذكل  % وعىل العكس من26% ويف دول ادلخل حتت املتوسط بنس بة 73للفقراء يف ادلول ذات ادلخل املتوسط واملرتفع بنس بة 

 .% فقط4جسلت ادلول ذات ادلخل املنخفض تراجعا حمدودا يف عدد الفقراء بنس بة 

يرتكّز بدرجة كبرية يف مجموعة صغرية من ادلول ال عضاء. مبينًا أ نه ” التعاون الإساليم“وأ وحض التقرير أ ن العدد الإجاميل لفقراء دول 

فريقيا، ومناطق جنوب رشق أ س يا، ويعيش بشلك عام ل يزال الفقر عاليًا جدًا يف بدلان جنوب حصرا % من فقراء ادلول 86ء اإ

فريقيا 276الإسالمية أ ي حوايل   .مليون )وفقًا ل حدث التقديرات( يف عرش دول أ عضاء فقط، س بع مهنا يف منطقة جنوب حصراء اإ

د ىل سوء اإ ىل عوامل عدة مهنا ما هو مس يطر عليه، ومهنا ما يرجع اإ ارة العوامل ادلميوغرافية، والاقتصادية، التقرير اذلي أ رجع الفقر اإ

د والبينية، والاجامتعية، والس ياس ية، فّرق يف رصده للفقر يف بدلان التعاون الإساليم، بني نوعني من الفقر، هام الفقر الإنساين املعمت

ليه يف الإحصائيات السابقة، والفقر متعّدد ال بعاد، وهو اذلي يعمتد يف رصده عىل عدد من  عىل قياس جحم ادلخل، كام متت الإشارة اإ

ىل املمتلاكت واخلدمات ىل الصحة اإ  .العوامل املهمة، عىل مس توى ال رس، من التعلمي اإ

اذلي أ صدره مركز ال حباث الإحصائية والاقتصادية  –ويف رصده حلجم هذا النوع من الفقر يف بدلان املنظمة، كشف التقرير 

 –” قياس الفقر يف البدلان ال عضاء يف منظمة التعاون الإساليم“)سيِسك( ومحل عنوان  والاجامتعية والتدريب لدلول الإسالمية

 .% من مجموع الفقراء يف العامل الإساليم68مليون فقري متعدد ال بعاد، يف ادلول ال عضاء، ميثلون ما نسبته  214عن وجود 

ىل أ ن ادلول ال عضاء يف فريقيا جنوب الصحراء الكرب   ولفت التقرير اإ % من الفقراء متعّددي ال بعاد، أ ي حوايل 46ى متثل موطنا لـاإ

% من مجموع فقراء املنظمة، مث 37مليون فقري متعّدد ال بعاد سشلكون  173مليون فقري ، تلهيا منطقة جنوب أ س يا اليت مضت  98

فريقيا بواقع  ىل أ ن حوايل % للك مهنام. فامي أ شار 15رشق أ س يا واحمليط الهادي، والرشق ال وسط وشامل اإ % من مجموع الفقراء 77اإ

 دول أ عضاء 10متعّددي ال بعاد يرتكزون يف 

 البطاةل   .2

أ ن البطاةل ما تزال تشلك أ حد أ خطر التحدايت اليت تواجه التمنية يف ادلول ال عضاء يف منظمة التعاون الإساليم فهىي مل تعد جمرد 

ىل أ ن"معدل مشلكة اقتصادية بل أ صبحت مشلكة اجامتعية خطرية لها  "تداعيات خطرية عىل أ من الناس"، وتشري الإحصاءات اإ

مليون وظيفة عىل مدى  85البطاةل بني الش باب يف ادلول الإسالمية أ عىل بكثري من املتوسط العاملي فاملطلوب خلق أ كرث من 

ىل بناء قدرات العاطلني عن ا لعمل، وتوفري املزيد من الفرص اليت تعيهنم الس نوات العرش املقبةل يف املنطقة، داعيًا ادلول الإسالمية اإ

 عىل املشاركة الفاعةل يف ال نشطة الاقتصادية

يف ضوء مؤرشات أ خر دراسة  2015وعن توقعات منظمة التعاون الإساليم بشأ ن نس بة البطاةل يف العامل الإساليم خالل العام 

ن ادلول ال عضاء يف منظمة التعاون الصا 2014أ جرهتا املنظمة وحبسب تقرير الاجتاهات العاملية للعمل  در عن منظمة العمل ادلولية فاإ

معدلت بطاةل أ عىل من املتوسط العاملي، وخالل هذه الفرتة تراوح متوسط  2012و  2000الإساليم جسلت يف الفرتة بني عايم 

جاميل القوة العامةل يف ادلول الإسالمية يف حني ظل امل 8.8% و7.6معدل البطاةل بني   %7توسط العاملي ملعدل البطاةل حتت % من اإ

وأ ن معدل البطاةل خيتلف بني دول منظمة التعاون الإساليم تبعًا للظروف الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية السائدة يف لك دوةل، 

جاميل القوة العامةل يف دوةل قطر )1فعىل سبيل املثال، سشلك العاطلون عن العمل نس بة تقل عن   أ قل نس بة %( ويه0.6% من اإ

%( هام من بني ادلول العرش اليت دلهيا أ قل معدلت البطاةل عىل مس توى 1.5%( والكويت )1عىل مس توى العامل، كام أ ن بنني )
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%( واجلابون 21.7%( وجوايان )23%( وفلسطني )31العامل ويف الوقت ذاته تشلك البطاةل مصدر قلق ابلغ يف موريتانيا )

ماكنياهتم.%( حي17.6%( والمين )20.3)  .ث ل يمتكن كثري من الساكن الناشطني اقتصاداًي من حتقيق اإ

ذ يبلغ املتوسط أ كرث من  ن دول منظمة التعاون الإساليم يف املنطقة العربية تعاين من أ عىل معدل يف العامل للبطاةل بني الش باب اإ اإ

% فقط مقارنة ابملتوسط العاملي اذلي يبلغ 35قوة العامةل %، ويبلغ متوسط املشاركة يف ال12.9% مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ 25

نه ينبغي عىل ادلول الإسالمية يف املنطقة العربية أ ن ختلق 52 ىل  35%، ول س باب تتعلق ابلرتكيبة الساكنية، فاإ مليون وظيفة  40اإ

 .ليك تبقي فقط عىل متوسط معدل البطاةل احلايل كام هو.

ات الفنية، وعدم توفر التقنيات احلديثة واملالمئة للظروف احمللية للعديد من دول العامل الإساليم لقةل . قةل الإماكانت التقنية واخلرب 3

مفا تزال معظم بدلان العامل   املوارد املالية ويظهر ذكل مكثال فامي يرصف عىل التعلمي يف بعض هذه ادلول مقاراًن ابدلول املتقدمة.

لزامية التعلمي، وبشلك عام الإساليم بعيدة عن حتقيق الاستيعاب  الاكمل لل طفال يف مدارس التعلمي الابتدايئ، رمغ رفعها شعار اإ

ذا اكنت نس بة  يالحظ اخنفاض قدرة التعلمي الثانوي يف بدلان العامل الإساليم عىل استيعاب التالميذ يف الرشحية العمرية املقابةل، واإ

ىل طالب املدارس الإعدادية واملتوسطة تصل يف بعض الب ىل الرشحية 90الد اإ % أ و أ كرث، فاإن نس بة طالب التعلمي الثانوي اإ

ىل  ىل جفاف املنبع اذلي خترج منه 25العمرية املقابةل تنخفض يف بعض بدلان العامل الإساليم لتصل اإ %، ويؤدي هذا ابلتايل اإ

ىل جهرة العقول ىل ادلول املتقدمة.   اخلربات الفنية ابلإضافة اإ  اإ

 نوعية التعلمي بني ادلول الصناعية وادلول النامية ومهنا دول العامل الإساليم ويبدو أ ن تكل الفجوة النوعية يف ـ تزتايد الفجوة يف

ىل أ ن دول أ وراب الغربية اكنت تنفق ما قميته  مثال ملا تنفقه ادلول النامية عىل لك طالب عام  14ازدايد. وتشري الإحصاءات اإ

مثاًل للك طالب، وهذا بطبيعة احلال هل انعاكساته عىل التفاوت  50نفقه ادلول الصناعية بلغت نس بة ما ت  1980، ويف عام 1960

يف مدخالت العميةل التعلميية، واحتياجهتا الفنية، وابلتايل عىل املس توى العلمي ومس توى املهارات خملرجات التعلمي، ومن مث 

عرف ابمس جفوة املعرفة بني ادلول الغنية والفقرية، بل وبني اتسعت الفجوة النوعية بني دول الشامل ودول اجلنوب، وجتسد ما 

 ال غنياء والفقراء يف القطر الواحد. 

ارتباط التمنية البرشية مبفهوم التمنية املس تدامة، حيث تربز هذه العالقة من خالل احلاجة املاسة لإجياد توازن بني الساكن من  4

نتاج، ،انتشار البطاةل وعدم  ، ضعف هجة وبني املوارد املتاحة من هجة أ خرى رأ س املال املتاح لالستامثر يف الهنوض بقطاعات الإ

وجود فرص معل بصفة خاصة للش باب واخنفاض مسامهة قطاع الصناعة يف الناجت احمليل الإجاميل، وازدايد مسامهة القطاع ال ول 

معدلت المنو الساكين، والتبعية الاقتصادية اخلارجية اكلزراعة والصيد والرعي، وقطع ال خشاب، وارتفاع نس بة ال مية، وارتفاع 

خل، واستامثر ال موال العربية يف ادلول الغربية،  والاعامتد عىل سلعة واحدة تقوم ادلوةل بتصديرها، والهجرة من الريف للمدن...اإ

لر، علامً بأ ن الاستامثر يف ادلول مليار دو 800حيث تقدر ال موال العربية املستمثرة يف خارج العامل الإساليم مبا ل يقل عن 

ل أ نه أ كرث أ مااًن. ومما ل شك فيه أ ن هذه ال وضاع الاقتصادية تؤثر عىل تنفيذ مشاريع التمنية  ن اكن أ قل رحبية اإ الإسالمية واإ

 املس تدامة. 

ذا أ خذان . عدم وجود مواءمة بني المنو الساكين واملوارد الطبيعية املتوفرة لتلبية احتياجات معدلت ال  5 منو يف ادلول الإسالمية، فاإ

عىل سبيل املثال ال رايض الصاحلة لالس تخدام جند أ هنا حمدودة ابلنس بة للمساحة اللكية ملعظم دول العامل الإساليم، فهىي تبلغ 

% يف السعودية. وقد أ دت 0,5% يف مرص، ويه منخفضة يف اجلزائر والسودان، وتصل أ دىن النسب 6% يف سوراي، و31,9

ىل ازدايد معدلت ال ىل تزايد التوسع يف زراعة مناطق الرعي الطبيعية والزراعات املطرية، وقد أ دى لك ذكل اإ ضغوط الساكنية اإ

 الرعي اجلائر، والتصحر بني خمتلف أ رجاء العامل الإساليم.

 حلول ُكية اقتصادية للحد من معوقات التمنية املس تدامة:
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  :حتقيق الاس تقرار الاقتصادي - أ

ذكل عن طريق التشغيل الاكمل للموارد الاقتصادية للوصول للمصاحل الرشعية، وسشمل ذكل املوارد البرشية، وذكل ابلرتبية ويتحقق 

ىل امل وارد والتعلمي للمحافظة عىل الطاقة العقلية واس تخدام ال سلوب العلمي والتأ ميل لالس تفادة من اخلربات والعلوم اخملتلفة، ابلإضافة اإ

كن رفع كفاءهتا بتحرمي الراب والاكتناز وفرض الزاكة، وذكل لزايدة رسعة تداول النقود وكفاءة اس تخدام رؤوس ال موال املالية واليت مي

واستامثرها يف ال وجه املرشوعة، ال مر اذلي حيقق توازن عرض النقود مع الطلب علهيا، والعمل عىل ثبات سعر رصف العمةل يف 

قيق التقارب والتساوي بني الاستامثر والادخار، واذلي يتحقق ابل سواق املالية والنقدية الفعاةل، التعامالت ادلاخلية واخلارجية، وحت 

 وهذا ما سساعد عىل حتقيق الاس تقرار الاقتصادي.

 حتقيق التمنية الاقتصادية: - ب

قتصادية اخملتلفة من صناعة وجتارة وذكل ابختاذ الاستامثر ك ولوية يف الاقتصاد الإساليم وحتقيق التوازن والزتامن بني القطاعات الا 

ع ومعران...وتوفري المتويل الالزم للحاجيات الإنسانية، وتيسريها وتذليل الصعوابت اليت تعرتضهم واليت تشمل: حامية البيئة، توفري السل

امةل، اليت حتمكها مبادئ ال مر العامة ال ساس ية، تطوير البحث العلمي، والتكوين الرأ ساميل، والعمل عىل توفري التمنية الاقتصادية الش

 ابملعروف والهنىي عن املنكر. 

عادة توزيع ادلخل والرثوة:  -ج    اإ

نتاج الالزمة، والتوزيع العادل للموارد املتاحة قطاعيا وجغرافيا واجامتعيا.  عن طريق متويل ال رس الفقرية بمتلكها وسائل الإ

ىل ال هداف ال ساس ية للس ياسة النقدية ا لإسالمية هناك مجموعة من ال هداف الثانوية، واليت ل تقل أ مهية، واملتعلقة ابلإضافة اإ

ابلنشاط الاقتصادي اخلاريج، وتشمل العمل عىل حتقيق التوازن يف مزيان املدفوعات اخلارجية، وذكل بتغيري معدل الرحب أ و 

ؤوس ال موال والسلع واخلدمات، وتوفري المتويل الإصدار النقدي فيرتتب عليه تغيري سعر الرصف ومزيان املدفوعات نتيجة حركة ر 

سواق النقدية واملالية احمللية واخلارجية واس تقطاب رؤوس ال موال ال جنبية، ولك هذا لتوفري التمنية  الالزم لها وتوفري الس يوةل لل 

 الاقتصادية والاجامتعية الشامةل.

  تفعيل الس ياسة النقدية الإسالمية: -د

ذا اكن الاقتصاد يعاين من حاةل التضخم، فهذا سس تدعي تقليص مكية عرض تتوقف أ لية معل الس ي اسة النقدية عىل حاةل الاقتصاد، فاإ

النقود يف الاقتصاد الوطين اليت يه وظيفة حرصية للبنك املركزي عن طريق أ دواته اخملتلفة، سواء اس تخدم لك أ داة لوحدها أ و 

  نك املركزي بعكس الإجراءات السابقة يف حاةل الركود.اس تخدام مجموعة مهنا يف نفس الوقت، ويقوم الب 

منا يمت استبعاد ما هو حمرم من أ دوات الس ياسة النقدية  يف الاقتصاد الإساليم نظرية الاقتصاد اللكي ل تتعارض مع هذه املبادئ، اإ

لنقدية الإسالمية هو قدرة القوانني كسعر الفائدة وسعر اخلصم، واستبدالها مبعدل الرحب ونضية الزاكة، وعليه فكفاءة الس ياسة ا

دارة عرض النقود من أ جل حتقيق التوازن النقدي، وحشد وتعبئة مدخرات القطاع  والإجراءات املتعددة للسلطات النقدية يف اإ

 واستامثرها لتحقيق اس تقرار قمية النقود  

اليت يتخذها البنك املركزي للتحمك يف عرض النقود  وبذكل فالعمل الإجرايئ لكفاءة الس ياسة النقدية هو قدرة الإجراءات والوسائل

لتحقيق أ هداف الس ياسة النقدية، أ ي أ ن هناك طرفان لتحقيق هذه العملية أ وهلام البنك املركزي اذلي يأ مر وابلإجراءات والطرف 

 ها.الثاين هو املصارف املطبقة لهذه الإجراءات وبيهنام ال هداف الاقتصادية والاجامتعية املراد حتقيق 

و من أ جل حتقيق ال هداف ال ساس ية للس ياسة النقدية لبد من توفر مجموعة من ال ساس يات ومن أ مهها
6

 : 

  :)توفر السلطة النقدية )البنك املركزي الإساليم 

واذلي يعرب عن املؤسسة احلكومية اليت تنظم وتصدر النقود، وتراقب معل املؤسسات املرصفية، وترمس الس ياسة النقدية وفق 

الرشيعة الإسالمية حيث تمكن أ مهية البنك املركزي من خالل اخلصائص اليت يمتزي هبا، حيث، أ نه املس ئول عن تطبيق النظام 

النقدي واملرصيف الإساليم وفق مبادئ الرشيعة الإسالمية كام يعد حلقة الوصل بني ادلوةل واملصارف الإسالمية وبني هذه املصارف 

صدار الوحدة النقدية والتوجيه والإرشاف عىل الشؤون النقدية والئامتنية، أ ي أ ن معهل فامي بيهنا، وأ نه املؤسسة  الوحيدة املس ئوةل عن اإ

يكون عىل املس توى اللكي، بيامن يرتك العمل عىل املس توى اجلزيئ للمصارف واملؤسسات املالية من ادخار واستامثر وخمتلف صيغ 
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س تقاللية التامة لقرارات وس ياسة البنك املركزي الإساليم ابعتباره القمة والسلطة املشاركة، ولك هذه اخلصائص تكون يف ظل الا

 العليا للنظام النقدي الإساليم والساعي للحفاظ واحملافظة عىل املصلحة العامة لل مة الإسالمية.

  :توفري املدخرات وتوجهيها حنو الاستامثر 

 ط وبرامج التمنية املبنية عىل قاعدة الغمن ابلغرم، أ و املشاركة يف الرحب واخلسارة.وذكل بتوفري أ ساليب الاستامثر املرصيف ملوافقة خط

 :تنظمي عرض النقود  

ل ل س باب اقتصادية حبيث يرتبط معدل التوسع النقدي مبعدل المنو احلقيقي للناجت الوطين، مما حيفظ قمية النقود  وذكل بعم النقود اإ

 ود الئامتنية، والرقابة علهيا.واس تقرارها، والس يطرة عىل توليد النق

 النتاجئ:

التمنية املس تدامة يه معلية تطوير ال رض واملدن واجملمتعات، وكذكل ال عامل التجارية برشط أ ن تليب احتياجات احلارض بدون .1

 املساس بقدرة ال جيال القادمة عىل تلبية حاجاهتا.

تبط ابس مترارية اجلوانب الاقتصادية، والاجامتعية واملؤسس ية والبينية مفهوم شامل ير “أ ن التمنية املس تدامة يف الواقع يه  .2

 .، حيث تُمكُّن التمنية املس تدامة اجملمتع وأ فراده ومؤسساته من تلبية احتياجاهتم والتعبري عن وجودمه الفعيل يف الوقت احلايل”للمجمتع

ىل حتسني .3 ّن معلية التمنية املس تدامة تتضمن تمنية برشية هتدف اإ  مس توى الرعاية الصحية والتعلمي، فضاًل عن عنرص املشاركة اإ

 .حيُث حبيث سشارك الناس يف صنع القرارات التمنوية اليت تؤثر يف حياهتم

ن الفكر الرأ ساميل مازال غري قادر عىل حل مشلكة التمنية الاقتصادية عن طريق هجاز المثن ، فالتمنية الاقتصادية الرأ ساملية  .4 اإ

نتاج وحريته مطلقة.مرتبطة مبس هت  كل ل سش بع ومبنتج ليس هل حدود يف الإ

ذ يرى الإسالم أ ن مشلكة التمنية  .5 تنطلق رؤية الإسالم حلل مشلكة التمنية الاقتصادية من خالل رؤيته للمشلكة نفسها . اإ

حانه قد خسر املوارد ولكن املشلكة الاقتصادية ل تمتثل يف نقص املوارد أ و خبل الطبيعة كام يرى الفكر الرأ ساميل ، ل ن هللا س ب

 .الاقتصادية يف الإسالم تمكن يف ظمل الإنسان لنفسه وكفرانه هبذه النعم اليت وههبا هللا هل

 التوصيات:

حداث تاكمل وتعاون بني ادلوةل و القطاع  .1 ان ادلور الرئييس يف الاس تخدام الكفء للموارد وأ حداث معلية التمنية يمتثل يف اإ

 راد وفقًا لنظام ال ولوايت الإساليم.اخلاص أ ي الإف

، حيث تربز هذه العالقة من خالل احلاجة املاسة لإجياد توازن بني الساكن  ل وجود لتمنية مس تدامة بدون التمنية البرشية .2

 .من هجة وبني املوارد املتاحة من هجة أ خرى

ع الربامج واخلطط  الإسرتاتيجية اليت توفر رضورة تضافر اجلهود للحد من ظاهرة البطاةل اليت تتفىش بني الش باب ووض .3

 فرص معل للعاطلني تفاداي لوقوعهم يف مشالك  اجامتعية وأ خالقية يصعب حلها .

 :املراجع

 م  تونس .2006 2. سامل امليك الاقتصاد يف مقدمة ابن خدلون بني الواقع والنظرية ط1

 م .2004القاهرة  –دار غريب للطباعة  –والتطبيق . د. زينب صاحل الاشوح : الاقتصاد الإساليم بني النظرية 2

 م.1981املذهب الاقتصادي يف الإسالم ، دار عاكظ الرايض -. الفنجرى محمد شويق 3

 –من منشورات مركز   الاقتصاد الإساليم  –الإنسان أ ساس املهنج الإساليم يف التمنية الاقتصادية  –. الغزايل عبد امحليد 4

 .1988 –القاهرة  –يل املرصف الإساليم ادلو

.عيل محمود صاحل ، حبوث التمنية املس تدامة بني النظرية والتطبيق، حبث منشور يف جمةل الزرقاء للبحوث وادلراسات الإنسانية 5
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 .2014، 2العدد 

سرتاتيجية     6     . د.عبدا لرمحن محمد احلسن التمنية املس تدامة ومتطلبات حتقيقها حبث مقدم مللتقى اإ

 . 2011 /  11/  16 – 15كومة  يف القضاء عيل البطاةل وحتقيق التمنية املس تدامة جامعة املس يةل احل    

ىل امللتقى ادلويل ال ول ملعهد  7   سالمية( حبث مقدم اإ نتاج والتمنية  ) رؤية اقتصادية اإ براهمي خرسس ،الإ  . اإ

 الإساليم، الواقع ورهاانت املس تقبل واذلي   العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التس يري بعنوان:الاقتصاد     

 2/2018/ 24-23اجلزائر يف الفرتة  -نظمه املركز اجلامعي بغرداية      

 سلمية طبايبية دور الس ياسات النقدية الإسالمية يف حتقيق تمنية مس تدامة حبث مقدم للمشاركة يف املؤمتر   .8

 اجلزائر. –قاملة  ادلويل التاسع لالقتصاد والمتويل الإساليم    

قلميية التابعة لربانمج ال مم املتحدة الإمنايئ  .9 قلميية للتمنية البرشية: صدرت، بدمع من املاكتب الإ  .2014التقارير الإ
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 الزكاة ومساهمتها في التخفيف من البطالة وتوسيع قاعدة التشغيل: حالة صندوق الزكاة الجزائري

 الاس تاذة فليايش سامية

feliachis@yahoo.fr  

 اجلزائر

Abstract 

 Islam abhors unemployment and encourages work because it is cosidered as a devotion .Working 

is a duty of every one able in Islam and prophets are not excluded .Zakat  plays an important role 

in mitigating unemployment directly by giving persons who do not find a job or those who are 

not able to work a chance to have their own business and to practice their crafts and hobbies by 

giving them all needed farming machines or useful materials .We may give zakat to those who are 

in the domain of charity .Either directly, the eight expenses of zakat lead to the increase of 

consumption as a result ,the demand for labour increases. 

Zakat funds are new way to expense these funds that some  Islamic coutries adopt it to improve 

their propulsion .Algeria is one of these countries that adopted zakat funds in 2003 to propulse 

zakat .So we can say that zakat funds in Algeria wil have an effective role in reducing 

unemployment if we collect all the expected zakat in our country . 

 

 املقدمة :

تعترب البطاةل من أ مه و أ خطر املشالكت اليت تعاين مهنا معظم النظم الاقتصادية يف العامل ،حيث ينجم عهنا نتاجئ سلبية يف اجملال 

النامية نتيجة قصور  الاقتصادي و الاجامتعي و تعمل احلكومات عىل خفض معدلهتا و التخفيف من أ اثرها  .حتدث البطاةل يف ادلول

 المنو الاقتصادي عن مالحقة المنو الساكين و نتيجة لعجز املدخرات احمللية عن متويل الاستامثرات الالزمة لتوفري فرص العمل .

اةل ان الزاكة عبارة عن مورد اقتصادي هام يعمل عىل اعادة توزيع الرثوة بطريقة عادةل ،و الزاكة  أ داة فعاةل للتخفيف من حدت البط

ما مدى مسامهة الزاكة يف توس يع قاعدة التوظيف و التخفيف من البطاةل  ؟  .من خالل البحث ارتأ ينا ان نطرح الاشاكلية التالية :

 من خالل هذه الاشاكلية ميكننا طرح التساؤلت الفرعية التالية :

 ما هو دور الزاكة يف التخفيف من البطاةل ؟ -

 املسامهة يف اخلفيف من البطاةل ؟ كيف ميكن لصندوق الزاكة اجلزائري -

 من خالل عرض الاشاكلية و الاس ئةل الفرعية ميكننا طرح الفرضية التالية : الفرضيات :

 الزاكة مورد اقتصادي ميكنه التخفيف من البطاةل عن طريق صناديق الزاكة .

  أ مهية ادلراسة :

ضيع اليت يعاين مهنا اقتصادايت دول العامل،من خالل هذه ادلراسة ميكننا تربز أ مهية ادلراسة نظرا لعتبار ان البطاةل   من أ مه املوا

 تقدمي بعض احللول املقرتحة لتخفيف من حدت البطاةل .
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 أ هداف ادلراسة :

هتدف ادلراسة ابلتعريف بأ مه الادوات الاقتصادية يف الاقتصاد الاساليم و يه الزاكة و كيف ميكن ان تسامه يف التشغيل و 

 البطاةل . التخفيف من

 املهنج املتبع : 

ان املهنج املتبع يف هذه ادلراسة هو املهنج الوصفي التحلييل نظرا لطبيعة املوضوع اذلي يتناول ابدلراسة دور الزاكة يف التخفيف من 

 البطاةل 

 تقس اميت البحث :

 : و من أ جل الاجابة عىل الاشاكلية و اختبار الفرضية قسمنا البحث اىل ثالثة حماور ويه

 تعريف وأ مهية و خصائص الزاكة. أ ول :

 :دور الزاكة يف التخفيف من البطاةل . اثنيا

 : صندوق الزاكة اجلزائري و دوره يف التشغيل و التخفيف من البطاةل . اثلثا 

 املبحث الاول : تعريف و أ مهية و خصائص الزاكة 

ىل تعد  الزاكة أ داة اقتصادية و ركزية من راكئز النظام الاقتصاد ي الإساليم ل هنا حترك ال موال و حتول دون اكتنازها ، وتدفع هبا اإ

 جمالت التمنية و الاستامثر . من خالل هذا املبحث س نقوم بتعريف ابلزاكة وأ مهيهتا ، كام سنتعرض ل مه خصائصها .

 املطلب ال ول : تعريف و أ مهية الزاكة

ن الزاكة يه ركن من أ راكن الإسالم ودعامئه املالي ة والاقتصادية فرضت يف املدينة املنورة يف شوال من العام الثاين للهجرة ، وقد دل اإ

جامع ال مة ميكننا تعريف الزاكة لغة ويف الاصطالح  و كذكل  عىل وجوهبا كتاب هللا وس نة رسول هللا "صىل هللا عليه وسمل " واإ

  أ مهيهتا  كام ييل:

 تعريف الزاكة لغة:   .1

و و الزايدة، يقال زاك الزرع يزكو أ ي منا، ويه الطهارة أ يضا، ومسيت الزاكة زاكة ل نه يزكو هبا املال ابلربكة ويطهر الزاكة يف اللغة يه المن

ذ منا وزاد هبا املرء ابملغفرة، ويقال زاك اليشء اإ
1

، لقوهل تعاىل: ""قد أ فلح من زاكها""
2

. 

 الزاكة يف الاصطالح: .2

صة، ويف وقت خمصوص، الزاكة يه فريضة دينية ملزمة، ويه حق هللا املعلوم يف الزاكة يه حق واجب يف مال خاص لطائفة خمص

 مال املسمل يفرض عىل مجموع القمية الصافية للرثوة النامية والقابةل للامنء اليت حال علهيا احلول القمري.

يف الاصطالح يه منو وتطهري معا، أ ما ال ول تعترب الزاكة عبادة من انحية وتنظمي اجامتعي من انحية أ خرى، كام يقول الشواكين: الزاكة 

خراهجا سبب الامنء يف املال أ و مبعىن أ ن ال جر يكرث بسبهبا أ و مبعىن تعلقها ابل موال ذات الامنء اكلتجارة والزراعة وأ ما الث اين فل ن اإ

فل هنا طهرت للنفس من رذيةل البخل وطهرت من اذلنوب
3

. 

 مهنا تلعب الزاكة عدة أ دوارأ مهية الزاكة:  .3

                                 
1
: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  )بيروت الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعينعمت عبد اهلل مشهور، .  

 .20(، ص 1993
  .9اآلية  رة الشمس،. سو  2
، مصطفى البابي الحلبي  أحاديث سيد األخيار نيل األوطار ، شرح منتقي األخبار منالشوكاني )محمد بن علي بن محمد (  . 3

 . 98صه ( 1347)مصر: 
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ىل مزيد من ادلمع النفيس للفقري واملسكني ومن يف حمكهام من مس تحقي الزاكة اليت  .1 من الناحية النفس ية: تؤدي الزاكة اإ

منا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني علهيا واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف  جاءت يف سورة التوبة لقوهل تعاىل: ""اإ

بيل فريضة من هللا وهللا علمي حكمي ""سبيل هللا وابن الس 
1

. 

ىل زايدة الطلب اللكي ورفع سمل احلاجات ويه مفاهمي معاكسة للراب وبديل لقوهل تعاىل : ""ميحق  .2 اقتصاداي : تؤدي الزاكة اإ

هللا الراب ويريب الصدقات وهللا ل حيب لك كفار أ ثمي""
2

. 

ىل زايدة ال من فال حاجة ل  .3 لِسقة والاحتيال والغش بل تزيد من الاس تقرار لنتشار التاكفل اجامتعيا : تؤدي الزاكة اإ

الاجامتعي والتضامن والامتسك بني أ فراد اجملمتع
3

. 

ىل تكفري اذلنوب وتطهري القلوب لقوهل تعاىل: ""خذ من أ مواهلم صدقة  .4 ىل هلل تعاىل وتؤدي اإ دينيا : يه عبادة وتقرب اإ

ن صالتك سكن هلم وهللا مسيع علمي"" تطهرمه وتزكهيم هبا وصل علهيم اإ
4

. 

 من بني خصائص الزاكة جند: املطلب الثاين : خصائص الزاكة :

ىل ربه ،   -(1 ن الزاكة يه الركن الثالث من أ راكن الإسالم امخلسة وفريضة اثبتة ابلقرأ ن و الس نة ، كام أ هنا عبادة يتقرب هبا العبد اإ اإ

ذ ابلقوة ممن منعها بقتال من أ ىب ومترد عن دفعها كام حدث يف عهد أ يب بكر ويكفر من جيحدها ، و يفسق من هترب عن دفعها ، وتأ خ

 الصديق.

الزاكة فريضة مالية تبني نظرة الإسالم للامل واليت تقتيض أ ن حرية الترصف يف أ موال ال فراد مقيدة بأ وامر مالكها احلقيقي وهو هللا  -(2

  رشيطة أ داء احلقوق اليت فرضها هللا عليه ومهنا الزاكة.س بحانه وتعاىل. وهبذا يكون الفرد حرا يف اس تخدام ماهل

ن رصف وجباية الزاكة يقع عىل عاتق ادلوةل ، خيصص جزء من مصاريفها وهو العاملني علهيا ، وهذا حىت تضمن فاعلية تنظميها.3  ( اإ

ذا ت4 وفرت فهيا الرشوط الواجب توفرها يف املال ( اتساع وتنوع الوعاء اخلاضع للزاكة ، حبيث سشمل مجيع ال موال القابةل للامنء ، اإ

 املزىك واملمتثةل يف حلول احلول وامللكية التامة وبلوغ النصاب.

نفاق معني نظاما حديثا ، يرى بعض الاقتصاديني أ ن 5 ( للزاكة مصارف مثانية مذكورة يف صورة التوبة ، ويعترب ختصيص الإيرادات لإ

(5)كبريا يف زايدة الإيرادات العامة  تطبيقه يف ادلول النامية سوف حيدث أ ثر
. 

في (  تعفى من الزاكة ال موال الاس هتالكية وال موال غري القابةل للامنء ، كام أ ن ال موال ما دون النصاب وهو احلد ال دىن من الرثوة يع6

 من الزاكة.

 دور الزاكة يف التخفيف من البطاةل  املبحث الثاين:

ىل حدوث تعترب البطاةل مشلكة متعددة ال   طراف لها أ اثر عىل اجلانب الاجامتعي والاقتصادي والس يايس للفرد و اجملمتع ، وقد تؤدي اإ

العديد من ال خطار اخملتلفة ، وحتدث البطاةل يف الاقتصاد عند حدوث اخنفاض يف مس توى التشغيل عن مس توى الطاقة الاكمةل 

نتاج مضن مكية ونوعية املوارد املتاحة. كام للتشغيل ،  يعاين اقتصاد ما من البطاةل عندما ل سس تطي ىل احلد ال قىص لالإ ع الوصول اإ

                                 
  .60 ، اآلية . سورة التوبة 1
 .276، اآلية .سو رة البقر ة 2
 www. Kantakji.org .5، ص  العالمية بة الفقر والبطالة بين المحلية والزكاة ودورها في محار ،  . سامر مظهر قنطقجي 3
  .103، اآلية  . سورة التوبة 4
5
( 2014، )الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ، اقتصاديات الزكاة والدور الجديد للدولة في االقتصاد اإلسالميجمال العمارة -( 

 .19ص 
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نتاج املمكن نتاج الفعيل لالقتصاد والإ تظهر البطاةل عندما تكون جفوة بني الإ
1

والإسالم كره البطاةل وحث عىل السعي للكسب يف  

م مواردها يف التخفيف عن العاطلني بتوفري متطلبات ال رض والزاكة ميكهنا أ ن تسامه يف مواهجة مشلكة البطاةل من خالل اس تخدا

ليه يف هذا املبحث لتعريف  ابلبطاةل مث دور الزاكة يف التشغيل والتخفيف من البطاةل.    حياهتم ال ساس ية. وهو ما سنتطرق اإ

  : تعريف البطاةل املطلب ال ول

نتاج    فقد تتوفر ال رض الزراعية الصاحلة و ل تس تغل لسبب أ و ان مفهوم البطاةل الواسع تعين عدم توظيف عامل من عوامل الإ

ل خر و قد تتوفر الرثوات املعدنية و لكهنا تبقى معطةل ..و لكن جرى التقليد عىل ربط البطاةل ابلعمل
2

،ميكننا تعريف البطاةل أ يضا 

نتاج.عىل أ هنا التعطل الإجباري أ و الاختياري جلزء من القوة العامةل يف جممتع ما ،رمغ قدرهت ا ورغبهتا يف العمل و الإ
3

 

ىل قوة العمل املدنية اللكية واليت تتضمن الك من العاطلني ن البطاةل أ و معدل البطاةل يه  نس بة عدد العامل العاطلني عن العمل اإ  كام اإ

ل أ نه غري قادر عىل احلصول عىل ا لعمل أ و عاطال عن والعاملني أ و يعترب الشخص القادر والراغب ابلعمل مبعدل ال جر السائد اإ

العمل 
4

جبارية وبطاةل اختيارية:  ىل قسمني بطاةل اإ  وتنقسم البطاةل  اإ

نسان فهيا اختيار. ويه انجتة عن عدم تعمل الفرد منذ البطاةل الإجبارية  .1 : ويه البطاةل اليت حتدث دون أ ن يكون لالإ

ىل صغره حلرفة أ و معل يقوم عىل الانتفاع منه ، أ و تعمل همنة مث كسد تسويق  ها لتغيري البيئة أ و تطور الزمن ، فيحتاج اإ

امهتان حرفة أ خرى أ صلح للحال وأ نفع للامل 
5

 . ويندرج مضن هذا النوع من البطاةل :

  ويه احلاةل اليت يتعطل فهيا جزء من القوة العامةل متاثرة حبركة الاقتصاد الوطين و مسرية منوه البطاةل ادلورية :

 ر الاقتصاد مبرحةل الكساد و الركود الاقتصادي .،و ينشأ  هذا النوع نتيجة مرو

   ويه احلاةل اليت يكون فهيا الانتاج احلدي للعامل سساوي الصفر أ و يأ خذ قمية سالبة ،أ ي انه يف البطاةل املقنعة :

 حاةل تشغيل اضايف يكونون يف حاةل بطاةل مقنعة أ ي اهنم لن يضيفوا شيئا للناجت اللكي .

 جحام بعض العاطلني عن العمل عن الاخنراط بوظائف دنيا خوفا من نظرة اجملمتع :حيدالبطاةل السلوكية ث نتيجة اإ

.و بذكل تركت العديد من املهن اليت صنفت مضن الوظائف ادلنيا.
6

 

نتاج ولكهنم يفضلون الراحة ويؤثرون البطاةل الاختيارية  .2 : وتمتثل يف ال شخاص القادرين عىل القيام ابلعمل والإ

نتاجية ول عائق حيول بيهنم وبني السعي و الكسب ، والإسالم أ ن يعيشوا ع اةل عىل غريمه دون مسامهة يف العملية الإ

يقاوم هؤلء ول يرض عن أ فعاهلم. ول يوجب هلم حقوق يف بيت املال أ و يف أ موال الزاكة 
7

.و يندرج مضن هذا النوع ما 

 ييل:

 : علهيم يف حاةل حبث عن معل دون ان جيدون العمل املناسب  تنتج نظرا للوقت اذلي ينقيضالبطاةل الاحتاككية

 هلم 

 : حتدث هذه البطاةل بني عامل بعض املهن اليت يتصف العمل فهيا ابملومسية .البطاةل املومسية 

                                 
1
 88ص ، مرجع سابقمدخل للنظرية االقتصادية من منظور إسالمي، ونإبراهيم حممد البطرانية وآخر   

2
  183 ( ص2009و التوزيع ،اجلزائر ، )داج أسرامة للطبراعة و النشرالمدخل الى علم االقتصاد ،مفاهيم ،مصطلحات ،أسئلة،علي خرالفي ، 

3
 74،ص 2013، 2 طبعةال، دروس في مادتي مدخل لالقتصاد و تاريخ الوقائع اإلقتصاديةمعني أمني السيد، 
 13 (ص2007: هبة النيل للنشر و التوزيع ، مصر ، ) أزمة البطالةصالح حممد عبد احلميد ،    4
 . 10، ص(الطبعة الثرانية 2006)القراهرة:داج الشروق ، الزكاة و دورها في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحها،يوسف القرضراوي 5

6
 79صمعني أمني السيد ،مريع سرابق ، 

7
 20ص مريع سرابق ، ، مدخل للنظرية االقتصادية من منظور إسالمي، إبراهيم حممد البطرانية وآخرون  
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 : يه حاةل تعطل يف أ جزاء من القوة العامةل بسبب التطورات تؤدي اىل اختالف متطلبات  البطاةل الهيلكية

لوطين عن طبيعة نوع العامةل املتوفرة .و تقرتيب فكرة البطاةل الهيلكية من البطاةل الاحتاككية يف هيلك الاقتصاد ا

تطور وسائل الانتاج تؤدي اىل الاس تغناء عن بعض أ فرد القوة العامةل.
1

 

 

 املطلب الثاين : دور الزاكة يف التشغيل والتخفيف من البطاةل

ن الإسالم كره البطاةل و حث عىل العمل  واعترب العمل عبادة. بل هو فرض عني عىل لك قادر عليه و مل سس تثىن يف ذكل ال نبياء و  اإ

يصنع  -عليه السالم–جنارا يأ لك من كس به و اكن داود  -عليه السالم–يزرع ال رض و اكن نوحا  -عليه السالم-الرسل فقد اكن أ دم 

ادلروع و يبيعها فيأ لك و يتصدق....اخل
2

 

 هاما يف املسامهة يف التخفيف من حدة البطاةل بطريقة مبارشة و غري مبارشة س نوحض ذكل يف ما ييل:و تلعب الزاكة دورا 

 ادلور املبارش الزاكة يف التخفيف من حدة البطاةل : -أ  

ذا اكنوا من أ حصاب احلرف أ و  -1 فراد القادرين عن العمل و لكن ل جيدون ما ميكهنم من القيام ابل عامل اإ املهارات  متنح الزاكة لل 

فتعطى هلم ال دوات الالزمة لمهتان حرفهم اكل دوات الزراعية أ و الصناعية
3

 

نفاق من حصيةل الزاكة عىل  عانة نفسه و عياهل ، فقد أ جاز الفقهاء الإ كام ميكن أ ن تسامه يف تدريب الفرد عىل العمل ليكون قادر عىل اإ

نتاج اخملتلفة. و هبذا طالب العمل النافع ، حىت يرفع من مس توى التعلمي و الت دريب و يزيد من قدرة العامل عىل الانتقال من فروع الإ

نتاجية  يؤهل العامل ليكون يف مواقع أ كرث اإ

ىل فريق معل يقوم هبذه املهمة ذلا جند سهم العاملني علهيا يوفر العديد من فرص العمل  -2 ن مجع و حتصيل الزاكة و توزيعها حيتاج اإ اإ

فراد اذلين يعملون ىل زايدة الطلب عىل  لل  عىل حتصيلها من دافعهيا و القيام ابلترصف بشؤوهنا وفق ال سس الرشعية. و هذا يؤدي اإ

 العامل املتخصصني.

نفاقه يف ادلفاع عن بالد املسلمني كبناء احلصون و عامرة  -3 كام سسامه سهم يف سبيل هللا يف ختفيف من حدت البطاةل من خالل اإ

ىل زايدة الطلب عىل العمل للعامرة و  املساجد و جتهزي اجليوش ورشاء املعدات ، و لك هذه ال موال املنفقة من مال الزاكة تؤدي اإ

ىل ختفيض من نس بة البطاةل.البناء. و هذا   يؤدي اإ

  ادلور غري مبارشة للزاكة يف التخفيف من البطاةل: -ب

ما يقومون ابس هتالكه ، و  زايدة اس هتالك الفقراء و تسامه املصاريف الامثنية للزاكة يف زايدة الطلب اللكي عىل مجموع  .1

ىل أ ن ميلهم احلدي لالدخار قليال جدا مقارنة ابل غنياء اذلين يكون ميلهم احلدي  املساكني من نصيهبم من أ موال الزاكة  يؤدي اإ

نتاج لتغطية الطلب املزتايد عىل  الاس هتالك و خاصة يف السلع لالدخار كبيري و  هذه الزايدة يف الطلب اللكي  تؤدي لزايدة الإ

نتاجية و مهنا عىل اخلصوص العامل و هذا يؤدي  الرضورية اليت حيتاهجا الفقراء و املساكني. و هذه الزايدة تتطلب املزيد من املوارد الإ

ىل زايدة ال يدي العامةل لتغطية الطلب املزتايد عىل السلع و اخلدمات كام سيسامه يف ختفيف من عبء البطاةل  بطريقة غري اإ

 ( { 1مبارشة}انظر الشلك رمق)

ىل زايدة القدرة الرشائية مث زايدة الطلب عىل العمل وابلتايل اخنفاض البطاةل  يوحض الشلك ال  ي كيف يؤدي توزيع أ موال الزاكة  اإ

                                 
1
 77،صمعني امني السيد ، مريع سرابق 

2
 310)مريع سرابق(ص  الزكاةنعمت مشهوج،   

3
 .12ص  . (2225األمل للنشر والتوزيع ،داج  األجدن،   مدخل للنظرية االقتصادية من منظور إسالمإبراهيم حممد البطرانية و آخرون،    
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نتايج ، حيث  زايدة حصيةل الزاكة وزايدة ادلخول و ترامك ثروات الفئات املنتجة أ ي زايدة توظيف رؤوس ال موال يف القطاع الإ

س بسبب توسع رشاحئ دافعي الزاكة أ فقيا ومعوداي  وابلتايل يزداد رأ س املال اخلاضع للزاكة  يف الفرتات القصرية مبعدل أ كرب من زايدة رأ  

عفاء رأ س املال الثابت من الزاكة حافز لتوجيه القسم ال كرب من رأ س املال العامل حنو تكوين أ   صول استامثرية املال الثابت و يعترب اإ

ىل انتعاش الاقتصاد مبا فيه القضاء عىل جزء من البطاةل .  ىل فرتات وهذا يؤدي اإ  وهذا حيتاج اإ

 

 ( دور الزاكة يف الانتعاش الاقتصادي1الشلك رمق )

 
لغاء الرضائب املاليتني :سامر مظهر قنطقجي ، املصدر      47(  ص  2008)سوراي :شعاع للنرش والعلوم ،س ياس تا حتصيل الزاكة و اإ

لقد وهجت ال ية الكرمية يف سورة التوبة ابلنس بة لسهم الغارمني دلفع ديون الغارم سدا دلينه و رفعا للحرج اذلي وقع فيه و  .2

ىل ممارسة أ عامهلم نتيجة لتغطية هذه ادليون و  هبذا يقوم هذا السهم بتعويض ال فراد اذلين تلحق هبم ادليون و سساعدمه يف العودة اإ

ذن سسامه بصفة كبرية يف مواهجة البطاةل من خالل ما ييل :هذا ال   سهم اإ

ن كثري من   - ىل الاس تقرار يف مرشوعاهتم و أ عامهلم و الاحتفاظ ابلعامل اذلين يعملون دلهيم اإ قضاء ادليون يدفع أ حصاب ال عامل اإ

ىل  الرشاكت و أ حصاب ال عامل دلهيم الكثري من ادليون عىل الغري و ابلتايل يضطرون يف بعض ال حيان أ مام صعوبة احلصول علهيا اإ

تصفية أ عامهلم و فصل العامل دلهيم، و هو ال مر اذلي يزيد من حدت البطاةل ،   فسداد هذه ادليون من خالل سهم الزاكة حيول دون 

 زايدة حدت البطاةل.

ىل م  - ىل الاس مترار يف معهل و العودة من جديد اإ ن قضاء ادلين عىل املدين يدفعه اإ نتاج و خلق فرص معل جديدةاإ  يدان الإ

ىل مرحةل التصفية و هذا سينعكس سلبا عىل الاقتصاد الوطين و  - قد تتعرض بعض الرشاكت لظروف طارئة فتتعرث و قد تصل اإ

ن تدخل الزاكة من خالل سهم الغارمني سساعد الرشاكت عىل الاس مترار و الاحتفاظ بقوة ال عمل ابلتايل ارتفاع معدلت البطاةل و اإ
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املوجود دلهيا
1

  

سسامه هذا السهم يف زايدة الطلب عىل الاستامثر يف خمتلف القطاعات الاقتصادية و اليت تعمل عىل خلق املزيد من فرص العمل  -

  نظرا لوجود الضامن يف حاةل التعرث.

 املبحث الثالث : صندوق الزاكة اجلزائري و دوره يف التشغيل و البطاةل

احد الاساليب احلديث اليت تعمل عىل جباية و رصف الزاكة اعمتدهتا بعض ادلول الاسالمية حلسن تس يري  يعترب صناديق الزاكة

لتس يري الزاكة  .من خالل هذا املبحث سنتعرض  - 2003-الزاكة ، و اجلزائر احد ادلول اليت اعمتد عىل صندوق الزاكة مؤخرا  

 البطاةل . لتجربة صندوق الزاكة اجلزائري و دوره يف التشغيل و

 

 املطلب ال ول التعريف بصندوق الزاكة اجلزائري 

رشاف وزارة الشؤون ادلينية وال وقاف واليت تضمن هل التغطية  يعترب صندوق الزاكة اجلزائري مؤسسة دينية اجامتعية تعمل حتت اإ

 ية ويه:القانونية بناء عىل القانون املنظم ملؤسسة املسجد ويتشلك الصندوق من ثالث مس توايت تنظمي 

 .اللجنة القاعدية وتكون عىل مس توى ادلائرة هممهتا حتديد املس تحقني للزاكة عىل مس توى ادلائرة 

  لهيا هممة ادلراسة الهنائية مللفات الزاكة عىل مس توى الولية وهذا بعد اللجنة الولئية وتكون عىل مس توى لك ولية وتولك اإ

 .القرار الابتدايئ عىل مس توى اللجنة القاعدية

  اللجنة الوطنية من مكوانهتا اجمللس ال عىل لصندوق الزاكة وأ عضاء الهيئة الترشيعية وممثل اجمللس الإساليم ال عىل وممثلني

عن الوزارات اليت لها عالقة ابلصندوق ،كبار املزكني وفيه مجموع من جلان الرقابة
2

  

 املطلب الثاين:معلية جباية وتوزيع  الزاكة ابلصندوق :

زارة الشؤون ادلينية وال وقاف مبهام مجع وتوزيع الزاكة يف اجلزائر وذكل عرب مديرايهتا عىل مس توى الولايت وادلوائر ، حيث تتكفل و 

قامة أ ايم دراس ية وحتليلية ويمت حتصيل  يمت التعرف ابملرشوع عرب لك الوسائل الإعالمية السمعية والبرصية واملقروءة ويف املساجد وابإ

 عن طريق احلساابت اجلارية يف لك ماكتب القطر الوطين. الزاكة وتوزيعها

ل يمت توزيع أ موال الزاكة ابلصندوق وفقا ملصاريفها الرشعية من الفقراء واملساكني وفقا للرتتيب الوارد  رشعا و قانون ويمت توزيع أ موا

ل عىل أ هل الولية ، وتقسم حصيةل صندوق الزاكة الزاكة يف اجلزائر وفق حملية الزاكة أ ي ال موال اليت جتمع يف ولية معينة ل توز ع اإ

 وفق النسب التالية حسب اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 

                                 
ص .(2005لنشر،ل)اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة  البطالة و دور الوقف و الزكاة في مواجهتهامحمد عبد اهلل مغاري،  1
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 ( نس بة رصف حصيةل صندوق الزاكة اجلزائري1جدول رمق )
 نسب صرف حصيلة الزكاة المعنيين

 ماليين دج 5الحصيلة أكثر من  ماليين دج 5الحصيلة أقل من  

 %50 %87.5 الفقراء والمساكين
 %37.5 / مصاريف تنمية حصيلة الزكاة )قرض حسن ( والقادرين على العمل

 

 

 مصاريف تسيير صندوق الزكاة

 %4.5 توزع كما يلي: 12.5%

لتغطية تكاليف نشاطات اللجنة 

 الوالئية.

لتغطية تكاليف نشاطات  6%

 اللجنة القاعدية.

نصيب في الحساب الوطني  2%

لتغطية تكاليف نشاطات الصندوق 

 ى المستوى الوطني.عل

 

 املصدر : موقع وزارة الشؤون ادلينية وال وقاف

( مت جتميد رصف القروض احلس نة ملدة  ثالث س نوات حىت ينظر يف 2014/2015وجتدر الاشارة ان يف الس نتني الاخريتني )

الاموال اجملمدة 
1

  . 

 املطلب الثالث:مسامهة صندوق الزاكة اجلزائري  يف التخفيف من والبطاةل

ىل اليوم ، يف توزيع مساعدات مالية س نوية،كام مت تقدمي قروض حس نة للعديد من الش باب  لقد سامهت حصيةل الزاكة منذ نشأ هتا اإ

 التايل:-( 2البطال وخرجيي اجلامعات واحلاملني لشهادات همنية والعائالت الفقرية كام يوحضه اجلدول رمق )

 

ىل 2003من ( مجموع املس تفيدين من الزاكة 2جدول رمق)  2013اإ
  2013إلى  2003مجموع المستفيدين من الزكاة بالسنوات من        

 القرض الحسن زكاة الزرع والثمار زكاة المال)القوت( زكاة الفطر السنة

عدد  عدد الطلبات عدد المستفدين عدد الطلبات

 المستفدين

عدد  عدد الطلبات

 المستفدين

عدد  عدد الطلبات

 المستفدين

2003 22725 23774 5739 4441 427 427 7 7 

2004 136413 99771 39888 27119 5064 2835 1193 186 

2005 114019 118233 72880 59052 1600 3828 1786 516 

2006 139391 144055 96246 76123 14194 7764 2167 730 

2007 168595 158254 104551 83446 14115 7887 1855 814 

2008 144831 146219 97837 73040 17802 7348 1951 652 

2009 157615 187333 94991 76465 15428 9990 2073 715 

2010 157771 158647 102105 83066 12653 6394 2602 859 

2011 165836 167496 125419 108142 12390 7052 3447 1123 

2012 181208 182490 126295 104755 14247 8360 5080 1340 

2013 186564 168325 147138 103503 45399 11391 3907 776 

 7718 26068 73276 153259 799152 1013089 1554597 1574968 المجموع

 املصدر:مديرية ال وقاف والزاكة واحلج والعمرة

 (  ميكننا تقدمي املالحظات التالية: 2من خالل اجلدول رمق)

  ىل  2003من وكذكل حصيةل زاكة الفطر تزتايد بصفة مس مترة حسب اجلدول السابق وكذكل جند أ ن حصيةل زاكة املال  2007اإ

 تنايم عدد العائالت املس تفيدة من املساعدات املالية وارتفاع عدد الش باب املس تفيد من القروض احلس نة

  من زاكة املال حصيةل صندوق الزاكة اخنفضت مقارنته ابلس نوات السابقة وهذا ما انعكس يف عدد املس تفيدين  2008يف س نة

 وذكل اخنفاض عدد املس تفيدين من القروض احلس نة.

                                 
1 http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/235123- 
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  ىل  2009من ىل الارتفاع وكذكل زاكة الفطر ارتفعت يه ال خرى من جديد  2013اإ يرادات الصندوق عادت من جديد اإ اإ

جيابيا عىل ارتفاع املس تفيدين من زاكة املال والقروض احلس نة.  وهكذا انعكس اإ

  سهامات كبرية يف جانب البطاةل، من خالل الإحصائيات املقدمة يف  نظرا حلداثة جتربة صندوق الزاكة اجلزائري ، مل تكن هل اإ

ىل  2003اجلدول  أ عاله من حيث عدد املس تفدين، وبلغت حصيةل    املس تفدين من القروض احلس نة منذ س نة  ما عدده  2013اإ

جاميل  7718 قروض بفتح مؤسسات  مصغرة وابلتايل الاس تفادة من دج،  مسحت هذه ال 1.698.395.432.91مس تفيد مببلغ اإ

مناصب شغل وقد يوظف أ خرين ، أ ما العدد الإجاميل من املس تفيدين  من زاكة مال، وزروع والقروض احلس نة لنفس الفرتة فهىي 

 مس تفيد حسب اجلدول التايل 2.434.743

 2013ىل اإ  2003( حصيةل مداخيل صندوق الزاكة وكيفية توزيعها من 3اجلدول رمق)
 2013إلى  2003أوال: حصيلة مداخيل صندوق الزكاة من 

زكاة الزروع  زكاة المال  زكاة الفطر النوع

 والثمار

مجموع زكاة المال+زكاة 

 الزروع والثمار

زكاة المال+زكاة 

الزروع 

 والثمار+زكاة الفطر

المداخيل من 

 2013إلى2003

 ب)دج(

2911509609.41 5207033070.68 373662854.96 5580695925.64 8492205535.05 

 

 

ىل  2003اثنيا:القرض احلسن من   2013اإ

 

 عدد املس تفيدين القرض احلسن ب )دج( 

 7718 1698395432.91 2013-2003من 

 

 

ىل  2003اثلثا: املس تفيدون من اموال الزاكة من   2013اإ

 

 799152 عدد املس تفيدين من زاكة القوت

 73276 زروععدد املس تفيدين من زاكة ال

 872428 اجملموع

 1554597 عدد املس تفيدين زاكة الفطر

 2427025 عدد املس تفيدين من زاكة املال+زاكة الزروع+زاكة الفطر

 7718 عدد املس تفيدين من القرض احلسن

 2434743 اجملموع اللكي للمس تفيدين

 

 املصدر:مديرية ال وقاف والزاكة واحلج والعمرة

 ش تغلون  والبطالون ابل لف مقارنة بعدد القروض احلس نة(:امل 4اجلدول رمق)
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السكان المشتغلون  السنوات

 باآلالف

السكان البطالون 

 باآلالف 

عدد المستفدين من  نسبة البطالة

 القرض الحسن

نسبة القرض الحسن 

 لعدد البطالين

2003 6684 2078 23.17% 7  

2004 7798 1671 17.7% 186 %0.01 

2005 8044 1448 15.3% 516 %0.035 

2006 8868 1240 12.3% 730 %0.05 

2007 8594 1374 13.8% 814 %0.05 

2008 9146 1169 11.3% 652 %0.05 

2009 9472 1072 10.2% 715 %0.06 

2010 9736 1076 10.0% 859 %0.07 

2011 9599 1062 10% 1.123 %0.10 

 

حص عداد الباحثاملصدر:ادليوان الوطين لالإ  اء واإ

 4من خالل هذا اجلدول رمق

 ميكننا تقدمي املالحظات التالية: 

  ن منح صندوق الزاكة للقروض احلس نة عندما تفوق احلصيةل ل  5اإ ن صندوق الزاكة ل يغطي اإ % يف  0.1ماليني دينار ، فاإ

لتايل ابفرتاض أ ن لك قرض حسن يوفر ، واب 2011أ حسن ال حوال من نس بة  عدد الساكن البطالني يف اجلزائر وذكل يف س نة 

 منصب شغل واحد ابعتبارها مؤسسات صغرية.

  ىل زايدة جحم التوظيف والتخفيف من حدة  البطاةل والفقر ن توظيف العاملني عىل صندوق الزاكة سوف يؤدي اإ اإ

 ، ولكن بنس بة  ضئيةل وهذا يعود لضعف جحم حصيةل الزاكة.

  ن القروض احلس نة املمنوحة للش باب الفقري أ اتحت الفرصة للعازفني عن املشاريع الربوية  يف فتح مشاريع استامثرية نظرا اإ

لكون أ ن هذه القروض احلس نة سسرتجعها الصندوق بدون فائدة  ،خالفا للربامج الوطنية ال خرى ، وأ ن املدة القصوى لسرتجاع 

 س نوات لتوزع عىل لفقراء أ خرين. 5هذه القروض يه 

  شاكلية   خماطر القرض احلسن ومهنا ضعف التس يري ، قد يكون املس تفيد كثري من حالت  ال قروض احلس نة وقعت يف اإ

يرادات املرشوع ، من خماطر  من القرض احلسن ماهرا يف حرفته لكنه قد ل يمتكن من ادارة مرشوعه من اجلانب املايل اكس هتالكهم اإ

ند التنفيذ يصطدم مبشلكة تسويق املنتج يف ظل املنافسة و هذا ما القرض احلسن أ يضا مشالك التسويق فرمغ دارسات اجلدوى ، ع 

ىل اخلسارة وابلتايل العجز عن التسديد ، كام أ ن خطر التضخم نتيجة ارتفاع ال سعار،فقد تكون ادلراسة بأ سعار  يؤدي ابملرشوع اإ

 وعند تطبيق املرشوع ترتفع ال سعار مما يضعف القدرة المتويلية للمرشوع .       

 ن ضافية.وهبذا قد يكون هل دور كبري يف معاجلة  اإ لك ما زاد جحم حصيةل الزاكة ُكام متكن الصندوق من خلق مناصب شغل اإ

 مشالكت  البطاةل.

  ن حصيةل الزاكة املمكنة يف اجلزائر تتضاعف بكثري مقارنة مبا هو عليه فعال يف صندوق الزاكة اجلزائري ، فاإن اإ

% من 10مكنة  ابجلزائر ابعتبارها من ادلول اليت متكل مواد معدنية و طاقوية ل تقل عن نس بة تقدير حصيةل زاكة املال امل 

نشاء الصندوق يف  مليون دينار  525232.10و يف هذه الس نة  قدرت ب  2003الناجت احمليل الإجاميل و حصيةل الزاكة منذ اإ

فهىي ل متثل التحصيل التقديري للزاكة يف %  0.01م دج متثل  56.122571.22يف حني أ ن حصيةل نفس الس نة الفعيل  

 اجلزائر

ىل ارتفاع القروض احلس نة و املساعدات النقدية للعائالت.  ذا ارتفعت حصيةل الزاكة فهذا  يقودان اإ  واإ

  لو خصصت مخس الناجت منه ابمس الزاكة ، وهو يقدر  -بصفة عامة –كام أ ن ادلول الإسالمية املنتجة للبرتول

لرات ،ملا وجد يف العامل الإساليم جائع واحد  أ و بطال ، ذكل أ ن ال صل يف أ موال الزاكة أ ن ترصف يف ابلباليني من ادلو
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ماكن حتصيلها ، و ما يزيد عن حاجة فقراء الإقلمي أ و ادلوةل املنتجة للبرتول يوزع عىل سائر ادلول الإسالمية حبسب 

عامل الإساليم .ظروف احتياجاهتا و لقضينا بذكل عىل مشلكة البطاةل يف ال
1

 

  ىل استامثرها نظرا للحرج الرشعي اذلي تصدره بعض وهبذا نس تطيع التخفيف من البطاةل ، ول يقتيض ال مر اإ

الفتوى يف عدم جواز استامثر أ موال الزاكة عن  طريق القرض احلسن ل ن ال صل يف الزاكة هو العطاء انظر )جملس اجملمع 

 ( و امنا ميكن متليك مس تحقي الزاكة لوسائل الانتاج ل حصاب احلرف .1حق)الفقهىي برابطة العامل الاساليم( مل

 اخلامتة

ن العامل العاطل عن العمل لبد أ ن جيد  تعترب البطاةل من املشالكت الاقتصادية والاجامتعية والإنسانية أ ما من الناحية الاقتصادية فاإ

ىل تزايد عدد من  ىل قةل الطلب عىل السلع واخلدمات مما دخل يعيش به. وتفامق حاةل البطاةل يؤدي اإ ل جيدون دخول وهذا يؤدي اإ

ىل اخنفاض النشاط الاقتصادي وابلتايل وجود حاةل الكساد .  يؤدي اإ

ضافة لعدم  أ ما من الناحية الاجامتعية تس تويل  البطاةل عىل طبقة قادرة عىل العمل و راغبة فيه ، و لكهنا تعاين الفراغ و القلق ، اإ

ىل تفكك ال رسة داخل اجملمتع. حصولها عىل  دخل سسد حاجياهتا ال ساس ية مما يؤدي اإ

ن الإسالم كره البطاةل و   ىل عدم الاس تقرار ادلاخيل للمجمتع نتيجة ظهور القلق و فقدان الثقة بني العاطلني. و اإ كام تؤدي البطاةل اإ

 حث عىل العمل واعترب العمل عبادة.

 اكة يف التشغيل و التخفيف من البطاةل ميكننا تقدمي الاس تنتاجات التالية :من خالل اس تعراضنا للبحث و دور الز 

  ذا فراد القادرين عن العمل ما ميكهنم من القيام  ابل عامل اإ للزاكة دورا فعال يف التخفيف من حدت البطاةل عن طريق منح لل 

كام أ ن لسهم العاملني علهيا ما يوفره من  اكنوا أ حصاب حرف أ و همارات ، فتعطى هلم ال دوات الالزمة لمهتان حرفهم ،

 مناصب شغال جديدة

  كام تسامه الزاكة بطريقة غري مبارشة يف التخفيف من حدت البطاةل عن طريق زايدة الطلب اللكي عىل مجموع ما يقومون

ىل زايدة ميله م احلدي لالس هتالك ابس هتالكه ،لن زايدة اس هتالك الفقراء واملساكني من نصيهبم من أ موال الزاكة يؤدي اإ

نتاج لتغطية الطلب املزتايد عىل الاس هتالك و  ىل زايدة الطلب اللكي عىل الاس هتالك و تؤدي زايدة الإ اذلي يؤدي بدوره اإ

نتاجية و مهنا عىل  خاصة يف السلع الرضورية اليت حيتاهجا الفقراء و املساكني. و هذه الزايدة تتطلب املزيد من املوارد الإ

ىل زايدة ال يدي العامةل لتغطية الطلب املزتايد عىل السلع و اخلدمات و هذا سيسامه يف اخلصوص العام ل ، و هذا يؤدي اإ

 التخفيف من عبء البطاةل بطريقة غري مبارشة.

  ىل الاس تقرار يف مرشوعاهتم و أ عامهلم والاحتفاظ ن القضاء عىل ادليون عن طريق سهم الغارمني يدفع أ حصاب ال عامل اإ اإ

 . بعامهلم 

  ل % يف أ حسن ال حوال من نس بة  عدد الساكن البطالني يف اجلزائر وذكل يف س نة 0.1حصيةل الزاكة يف اجلزائر ل تغطي اإ

، وابلتايل ابفرتاض أ ن لك قرض حسن يوفر منصب شغل واحد ابعتبارها مؤسسات صغرية.نظرا لكون حصيةل  2011

ممكنة حتصيلها يف اجلزائر ،نظرا لكون كثري من املزكني ليس هلم ثقة الزاكة الفعلية لصندوق الزاكة ل تعرب عن احلصيةل 

 بصندوق الزاكة.

                                 
1
 265(ص2011، )اإلسكندجية،مصر : داج اجلرامعة اجلديدة ،التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي عبد العزيز قراسم حمراجب ،  
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  ن القروض احلس نة املمنوحة للش باب الفقري أ اتحت الفرصة للعازفني عن املشاريع الربوية  يف فتح مشاريع استامثرية نظرا اإ

امج الوطنية ال خرى ، وأ ن املدة القصوى لكون أ ن هذه القروض احلس نة سسرتجعها الصندوق بدون فائدة  ،خالفا للرب 

 س نوات لتوزع عىل لفقراء أ خرين. 5لسرتجاع هذه القروض يه 

  شاكلية   خماطر القرض احلسن ومهنا ضعف التس يري ، مشالك التسويق كثري من حالت  القروض احلس نة وقعت يف اإ

تطبيق املرشوع ترتفع ال سعار مما يضعف القدرة و خطر التضخم نتيجة ارتفاع ال سعار،فقد تكون ادلراسة بأ سعار وعند 

 المتويلية للمرشوع .       

  ضافية.وهبذا قد يكون هل دور كبري يف ن لك ما زاد جحم حصيةل الزاكة ُكام متكن الصندوق من خلق مناصب شغل اإ اإ

 معاجلة مشالكت البطاةل.

 دور فعال لتخفيف من البطاةل  و توس يع قاعدة  وهبذا نس تطيع ان نقول ان صندوق الزاكة اجلزائري ميكنه ان يكون هل 

 التشغيل اذا اس تطاع حتصيل الزاكة املتوقعة ابجلزائر.
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 (Http://Www.Iasj.Net/Iasj?Func=Fulltext&Aid=53136) 2009بغداد، العراق، 
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 Youtubeمحاضرات مرئية في التسويق عبر اليوتيوب  -*-

 Marketing (Ql7qdvzq-Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Sr): التسويق Kotler Philipفيليب كوتلر  -
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 (Http://Www.Saa.Dz/Images/PDF%20POUR%20SITE.Pdf) 2013الموقع اإللكتروني للشركة الوطنية للتأمين، التقرير السنوي  -

 7الموقع اإللكتروني للمجلس الوطني للتأمينات، تحميل المجلة، العدد  -

(Http://Www.Cna.Dz/Extension/Mydesign/Design/Mydesign/Images/Revue_Assurance_07.Pdf) 
5 

 ينظر إلى الوثائق العلمية التالية:

الموقع اإللكتروني للمنظمة العالمية للشفافية  -

(Http://Www.Transparency.Org/Policy_Research/Surveys_Indices/Cpi/2003_2012) 

للمنظمة العربية لمكافحة الفساد ببيروت، لبنان >تحميل أعداد من مجلة الشفافية< الموقع اإللكتروني  -

(Http://Www.Arabanticorruption.Org) 
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، وتصدر مؤشر قياس مدركات الفساد الذي يعكس مدى تفشي الكائن مقرها بميونيخ 1943تأسست منظمة الشفافية الدولية كهيئة غير حكومية عام 

الخلو واستفحال جرائم الفساد في األقطار، وهو مدرج من صفر )فاسد جداً( إلى عشرة )نظيف جداً(، حيث يمثل الصفر سيطرة الفساد وتمثل العشرة 

ميين وموظفين في القطاع العمومي لكل دولةمن الفساد، ويعتمد هذا المؤشر المهم على تجميع المعطيات من رجال أعمال وأكادي
 

( )
، GAMتوبيخ ومعاقبة الشركة  2010قررت لجنة اإلشراف على التأمينات بالتنسيق مع مديرية مراقبة عمليات الصرف لدى بنك الجزائر عام 

غير شرعية، ومنع الشركة من إبرام عقود  بعد وقوفها على جملة من المخالفات والتجاوزات والخروقات القانونية، بسبب تهريب األموال بطريقة

أورو لكل عقد، ويتعلق  120و 50التأمين الخاصة بالمسافرين المرافقين لسياراتهم، وهي عقود يمكن إبرامها في الخارج مقابل مبالغ تتراوح بين 

م بإخفاء تلك المبالغ بفرنسا رغم أن القوانين المعمول األمر ببيع عقود تأمين المسؤولية المدنية للمهاجرين على البواخر الجزائرية والفرنسية، وتقو

 بها تجبرها على إدخال تلك المبالغ إلى الجزائر حتى تظهر في محاسبة الشركة بالجزائر وحساباتها السنوية
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