
 

1 
 

 الثانيالعدد  –المجلد الثالث 
 0341 رمضانالموافق  8102 أيار|  مايو

Vol 3, Issue 2 
May 2018, Ramadan 1439 

ISSN 2058-637X = Majallatul Edarah Wal Qiyadah Al-islamiah 

 

 
 

 اإلدارة والقيادة اإلسالمية مجلة
 

 المملكة المتحدة -لندن
This journal is published in the United Kingdom 

ISSN 2058-637X 

 



 

 

 

 
  حقوق النشر والطبع محفوظة للهيئة العالمية للتسويق االسالمي والجهات

 المخولة

 ال تقبل المجلة بازدواجية النشر او اعادة النشر اال باذن مسبق 

  دوالرا 01دوالر | االفراد  011رسوم االشتراك السنوي: المؤسسات 

  االبحاث ونشر لتقديم ال تستوفي المجلة اية رسوم 
 

 للتواصل والمراسالت: 
 alserhan@yahoo.comايميل: 
 االردن 11984001726900  هاتف:

 
 

 
 
 
 
 

mailto:alserhan@yahoo.com


 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

3 

 فهرس المحتويات

 4 .......................................................................لةقواعد البياانت اليت تفهرس فيها اجمل

 5 ................................................................ قواعد النشر: جملة اإلدارة والقيادة اإلسالمية

 8 ................................................................ هيئة التحرير: جملة اإلدارة والقيادة اإلسالمية

 أثر توفر القوة واألمانة يف عقد االستئجار

 9 .......................................................................... الباحث املهندس حممد سامل اب عمر
 مية املستدامةصناديق االستثمار اإلسالمية ودورها يف حتقيق التن

 61 .................................................... األستاذة قشرو فتيحة|  عبد اجمليد األستاذ الدكتور أونيس
 يل اخلاص: أية مقاربة تشريعية خللق بيئة صديقة ؟مترد التحكيم التجاري اإلسالمي على قواعد القانون الدو 

 03 .................................................................................... حممد اهلادي املكنوزي
 اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري: دراسة مقارنة ما بني القانون األردين والشريعة اإلسالمية

 16 .................................................................................... د. حممد مقبل العنديل
 من منظور قانوين وإسالمي القروضأتمني 

 30 .......................................................................................... د. سعاد نويري
  احلمالت التنصريية ودعوات حوار األداين: دولة تشاد منوذجا.

 630 ............................................................................... الباحث عبدهللا أبكر داود
 الرأي يف اجملتمع املسلمقيادة الرأي يف التسويق: دراسة استطالعية حملددات قائد 

 660 ............................................................................................ قريين كمال
 األردنية للبنوك اإلسالمية األداء املايلهيكل السوق والتنافسية وأثرمها على 

 600 .............................................................................. حسن النواسران جهاد د. 
 



 

 

 المجلة اقواعد البيانات التي تفهرس فيه
 االلكتروني الموقع الشعار القاعدة

 المنظومة دار

 
http://mandumah.com/islamicinfo 

 المنهل

 
https://www.almanhal.com/ar 

   المعرفة
 

marefa.net/ar-http://www.e/  

 
 

http://mandumah.com/islamicinfo
http://mandumah.com/islamicinfo
https://www.almanhal.com/ar
https://www.almanhal.com/ar
http://www.e-marefa.net/ar/


 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

5 
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يشار إىل املراجع العربّية يف حاشية البحث ابالسم األّول واألخري للمؤّلف، واسم الكتاب، ورقم الصححة أو  .أ
 الصححات اّليت رجع إليها الباحث، وسنة النشر، على سبيل املثال: حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية:

 (. 2336  53نشأهتا ونظامها األساسي 
  ،ويف حالة وجود لثالة مؤلح ن فأكثر يشار إىل االسم األّول واألخري للمؤّلف األّول، ويكتب بعده: وآخرون

 (. 6993 6/623مثل: د. حممد سليمان األشقر وآخرون، حبوث فقهّية يف قضااي اقتصاديّة معاصرة، 
  التوليق اآليت حبيث يكتب االسم األّول واألخري للمؤّلف، واسم الكتاب، ورقم ويف حالة املرجع األجنيب يتبع منط

 الصححة، وسنة النشر، مثل:

 
  : وإذا كان هناك لثالة مؤلح ن فأكثر فيكتب االسم األّول واألخري للمؤّلف األّول، ويكتب بعدهet al ّمث ،.

 اسم الكتاب، ورقم الصححة ، وسنة النشر مثل:

 
 حالة إىل دوريّة فيتّم التوليق ابالسم األّول واألخري للباحث، واسم البحث، واسم الدوريّة، واجملّلد ويف حالة اإل

والعدد، ورقم الصححات، وسنة النشر، مثل : د. علي عبدهللا صحو الدليمي، محهو  املال العا  ونظم محايته يف 
 (. 2334  639الشريعة اإلسثامّية، جمّلة الشريعة والقانون، العدد العشرون، 

 
إن  -مجيع املراجع املشار إليها يف حاشية البحث جيب أن تدرج يف قائمة املراجع يف هناية البحث قبل املثاحق  .ب

 وذلك وفًقا ملا أييت: وترتب هاائيًّا مبتدأة ابملراجع العربّية أّوال مثّ املراجع األجنبّية، -وجدت 

 
 :) الكتب ) العربّية أو اإلجنليزيّة 
املؤلح ن، عنوان الكتاب، اسم احملقق أو املرتجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د.  املؤلف أو اسمـ 

عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الحقهّية، الطبعة األوىل، جدة: دار 
 (.  6990هـ 6460الشروق للنشر والتوزيع والطباعة  

 حالة وجود لثالة ويفـ 
مؤلح ن فأكثر يشار إىل االسم األّول واألخري جلميع املؤّلح ن، وعنوان الكتاب، اسم احملقق أو املرتجم ، الطبعة، بلد 
النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. حممد سليمان األشقر، أ.د. ماجد حمّمد أبو رخية، د. حممد عثمان شبري، د. 

، هـ 6463قهّية يف قضااي اقتصاديّة معاصرة، الطبعة األوىل، األردن: دار النحائس  عمر سليمان األشقر، حبوث ف
6993  .) 

 
 اإلجنليزيّة يف دوريّة: املقال ابللغة العربّية أو البحث أو 
شر، العدد، الصححات، بلد النشر: اسم النا املقال، اسم الدوريّة، اجملّلد أو املؤلح ن، عنوان البحث أو اسم املؤلف أوـ 

سنة النشر. د. صاحل بن عبدهللا الراجحي، حقوق اإلنسان السياسية واملدنّية: دراسة مقارنة ب ن الشريعة اإلسثامّية 
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والقوان ن الوضعّية    حالة اإلعثان العاملي جحقوق اإلنسان ((، جمّلة اجحقوق، العدد األّول، السنة السابعة 
 (.2330كلية اجحقوق،   ، الكويت:636والعشرون، 

 
 :الرسائل اجلامعّية 

اسم مقّد  الرسالة ، عنوان الرسالة، ماجستري أو دكتوراه، اجلامعة املاحنة، السنة. جاسم علي سامل انصر الشامسي، 
 (. 6993   ضمان التعرض واالستحقاق يف العقود، دراسة مقارنة((. رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  

 
 :فصل يف كتاب 

ح ن للحصل، عنوان الحصل، يف: اسم الكتاب، الصححات، اسم معّد الكتاب، واسم املرتجم ، اسم املؤلف أو املؤل
الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. علي مراد، العوامل اّليت سامهت يف انبعاث حركة التاديد يف الحكر 

. إعداد: أنور أبو طه، 649اإلسثامي يف العصر اجحديث، يف: خطاب التاديد اإلسثامي األزمنة واألسئلة، 
 (. 2334وآخرون، ترمجة: حاز  حميي الدين، الطبعة األوىل، دمشق: دار الحكر  

 
 مالحظات النشر:

  .ما ينشر يف اَْلَمَالَّة من آراء يعرب عن أفكار أصحاهبا وال ميَثِّّل رأي اَْلَمَالَّة 
  .ترتيب البحوث يف اَْلَمَالَّة خيضع العتبارات فنية 
  اجمللة أي حبث خمالف لقواعد النشر. تستبعد 
  يُعطى الباحث نُسخة من اجمللة 
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 هتاين بنت عبد هللا القديري. جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ابلرايضالدكتورة 
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 أثر توفر القوة واألمانة في عقد االستئجار

 الباحث المهندس محمد سالم با عمر
 إشراف الدكتور صثاح حممد زكي القادري  

 جامعة العلو  اإلسثامية املاليزية . يادة واإلدارةابحث دكتوراه بكلية الق
 

 مقدمة
 ال شك أن حموَري القوة واألمانة مها مطلبان من أهم مطالب  اإلدارة الناجحة، وهي يف اإلدارة املالية أجنح ألهنا كانت مؤهثات نيب هللا

ت نيب هللا شعيب إذ قالت ألبيها: "اي أبت موسى عليه السثا  حسب مؤهثاته اليت عرف هبا يف معاونة الضعحاء، حكاية عن بن
استأجره إن خري من استأجرت القوي األم ن" وأي إدارة عموما حتتاج إىل قوة وأمانة وخصوصا اإلدارة املالية، وهذه الورقة ستتناول 

ددت اآلايت واألحاديث والقصص قضية األمانة والقوة يف الدورة املالية يف اجملتمع، وخصوصا ب ن األفراد املوظح ن يف الدولة، فقد تع
اليت حتث املوظف على التحلي بصحات متكنه من النااح يف هذه اجحياة،  والقوة واألمانة تعتربان من أهم هذه الصحات، ومها معياران 

د من املوظف مهمان الختيار املوظف ومىت ما توفرت فيه كانت فرصه للتوظيف أفضل من غريه، وال توجد مؤسسة يف العامل أمجع ال تري
الذي سيتم اختياره ليكون موظحا فيها ال تتوافر فيه كثا من القوة واألمانة ولكن تحتقد طرق التوظيف يف املؤسسات إىل املعايري 
واملقاييس املوضوعية حبيث تعتمد على التدخل البشري فتقل مستوايت اجحيادية إىل حد كبري مما يؤدي إىل توظيف الشخص اخلاطئ 

توافر فيه صحات القوة واألمانة ووضعه يف املكان اخلاطئ أو الرتكيز على جانب القوة وإمهال مسألة األمانة والنتياة بشكل والذي ال ت
أكيد ستكون مكلحة للمؤسسات مىت ما اختارت الشخص اخلطأ فيؤدي إىل ضعف االنتاجية والتسيب من العمل ويؤدي إىل أخطاء 

وعد  اإلخثاص يف أداء أي عمل مما يؤدي إىل خسائر كبرية وذلك لنقص القوة واليت تتمثل يف جسيمة أخرى كالغش وانتشار السلبية 
املعرفة واخلربة والقوة البدنية ونقص األمانة اليت تتمثل يف عد  اإلخثاص يف أداء العمل، سوف تتبىن هذه الورقة منهج البحث الوصحي 

وظف إذا توفرت فيه هااتن الصحتان، وسيقو  الباحث إبلقاء الضوء على القوة التحليلي من أجل إظهار هذين املورين وقياس جناح امل
 ومقتضياهتا ومدى أتلريها على جودة اإلنتاج، مث األمانة وألر حتقيقها على اإلنتاج والتنمية يف اجملتمع.

 مشكلة الدراسة 2
فة إسناد األمور إىل غري أهلها، وأييت على رأس شاعت يف كثري من اجملتمعات، وليست اجملتمعات اإلسثامية مستثناة من ذلك، آ

ذلك إسناد الوظائف واألعمال إىل أانس يحتقدون إىل اخلصائص املؤهلة إلسناد أعمال وأشغال ووظائف بعيها إليهم، وعلى رأس 
بشكل مباشر بوضع تلك اخلصائص أييت خلَقي القوة واألمانة، وقد يظهر حام تلك الكارلة إذا ما اعتربان أن ذلك اخللل يتعلق 

موظف أو عامل يف منصب يدير فيه أموال مؤسسة ضخمة أو مدينة كبرية أو دولة مرتامية، إن انحصال هذه الثنائية يف واقع 
ليسوا أكحاء، أو  أانس الناس اليو  جعلهم يحشلون يف كثري من مشاريعهم اخلاصة والعامة، فإن كثريًا من املشاريع اليت توالها

 لَقي القوة واألمانة، ابءت ابلحشل.افتقدوا إىل خ
 أهداف الدراسة
 الوقوف على محهومي القوة واألمانة وبيان العثاقة التثازمية بينهما. -6
 التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة ابعتبارمها من املطالب الشرعية يف املوظف. -2
 روط التوظيف.بيان اآلاثر املرتتبة على افتقاد عنصري القوة واألمانة كأحد ش -0
 أسئلة الدراسة

 ما تعريف القوة واألمانة لغة واصطثاحا؟ -6
 ما التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة يف املوظف؟ -2
 ما اآلاثر املرتتبة على افتقاد القوة واألمانة يف املوظف؟ -0

 منهجية الدراسة 



 

 

واألمانة ومناقشة اخللحية الشرعية املتعلقة بضرورة توفرمها يف  سيقو  الباحث ابستخدا  املنهج الوصحي التحليلي لتناول قضية القوة
املوظف أو املستأجر لعمل أو وظيحة ما، وذلك من خثال معاجلة جمموعة من النصوص القرآنية وكذلك النصوص النبوية اليت 

تنباطاهتم بناء على حتليلهم تناولت بشكل مباشر قضية القوة واألمانة، مع بسط اجحديث عن آراء األوائل يف تلك النصوص واس
وفهمهم هلا، ومن مث استخثاص ما يحيد حبثنا من نقاط تسهم بشكل مباشر يف لحت انتباه اجلميع إىل دور القوة واألمانة يف جناح 

 املها  واألعمال املوكلة، ودور افتقادمها يف البوء ابلحشل وإهدار مقدرات األمة. 
 التالزمية بينهما تعريف القوة واألمانة وبيان العالقة

تستعمل  اترة يف معىن القدرة حنو قوله  خذوا ما آتيناكم بقوة( ويستعمل ذلك يف البدن ويف  القوة يف األصل ضد الضعف: القوة
ذن القلب، أي تستعمل يف األشياء املادية  واملعنوية فيقال : قويت أطرفه ، وقويت عزميته ، وقويت مكانته ومنزلته. فالقوة املعنوية إ

مطلب مهم "وهذه القوة املعنوية فضيلة من الحضائل يعين هبا رجال األخثاق واألدب، فالقرآن يستعمل القوة مبعىن صدق العزمية 
وصثابة اإلرادة كما قال تعاىل:  خذوا ما آتيناكم بقوة( أي تقبلوه واحرصوا عليه، واعملوا جبد ونشاط، وال متيلوا إىل الضعف 

( فهكذا ينبغى أن 21مطلوبة للعمل كما قاىل تعاىل:  إن خري من استأجرت القوى األم ن( القصص: .  فالقوة إذن1والوهن
ومن هنا جيب أن تكون القوه مناسبة   2يكون اأُلجراء ، وهكذا ينبغي أن ختتار العمالة ، فينبغى أن تراعي فيهم القوة واألمانة ."

 هو مادي ، وماهو معنوي . للعمل املراد القيا  به كما قدمنا أن من القوة ما
فقوة العامل املكلف  بعمل أشياء والسعي يف أمور والذهاب واإلايب ، فيختار له االعامل القوى البدن ، وقوة الحثاح تكمن يف   

بدنه ، وقوة الصانع تكمن يف معرفته بصنعته  ومهارته فيها ، واملهندس تكمن قوته يف عمله وحسن ختطيطه ، واملدرس تكمن 
، وهكذا فإن القوة يف كل مهنة حبسبها قوة ومعرفة واتقاانً ويف هذا  يقول ابن تيمية رمحة 3ته يف معرفته بتخصصه وحسن تعليمه قو 

هللا   والقوة يف كل والية حبسبها ، قالقوة يف إمارة اجحرب ترجع إىل شااة القلب وإىل اخلربة ابجحروب .. والقوة يف اجحكم ب ن 
وهذه األعمال اليت يتوىل  .4لم ابلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنه ، واىل القدرة على تنحيذ االحكا  ( الناس ترجع إىل الع

 بعض الناس القيا  هي بثا شك والايت وأماانت فلينظر اإلنسان موقعه من حتمل تلك األمانة. 
o :منها:وهي ضد اخليانة، واألمانة كلمة واسعة املحهو ، يدخل فيها أنواع كثري األمانة   

 :األمانة العظمى
 إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأب ن أب ن محلنها وأشحقن منها ومحلها  وهي الدين والتمسك به، قال تعاىل: 

"أال  اإلنسان إنه كان ظلومًا جهوال( وتبليغ هذا الدين أمانة أيضًا ، فالرسل أمناء هللا على وحيه ، قال صلى هللا عليه وسلم :
أتمنوين وأان أم ن من يف السماء، أيتيين خرب السماء صباحاً ومساء(. وكذلك كل من جاء بعدهم من العلماء والدعاة، فهم أمناء 

  يف تبليغ هذا الدين. وكل ما أييت من أنواع ميكن دخوهلا يف هذا النوع.
  :كل ما أعطاك هللا من نعمة فهي أمانة  

ا أراد منك املؤمتن، وهو هللا جل وعثا، فالبصر أمانة، والسمع أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ححظها واستعماهلا وفق معليك 
 واللسان أمانة، واملال أمانة أيضاً، فثا ينحق إال فيما يرضي هللا.

 العِّرض أمانة:
م عن الوقوع فياب عليك أن حتحظ عرضك وال تضيعه، فتححظ نحسك من الحاحشة، وكذلك كل من حتت يدك، وحتحظه 

  فرجها فيها، قال أيب كعب رضي هللا عنه: من األمانة أن املرأة أؤمتنت على ححظ
 الولد أمانة:
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       فححظه أمانة، ورعايته أمانة، وتربيته أمانة. 
 :العمل الذي توكل به أمانة

وسلم: "إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة"، فتضييعه خيانة، فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  
قال: كيف إضاعتها اي رسول هللا؟ قال: "إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة(، وقال صلى هللا عليه وسلم أليب ذر ملا 

ها وأدى الذي عليه ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يو  القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبق اي أاب …سأله أن يوليه قال: 
 فيها

  السر أمانة: 
وإفشاؤه خيانة، ولو حصل بينك وب ن صاحبك خصا  فهذا ال يدفعك إلفشاء سره، فإنه من لؤ  الطباع، ودانءة النحوس، قال 
 صلى هللا عليه وسلم:  إذا حدث الرجل حبديث مث التحت فهي أمانة(. ومن أشد ذلك إفشاء السر ب ن الزوج ن، فعن أيب سعيد
اخلدري ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن من أعظم األمانة عند هللا يو  القيامة الرجل يحضي إىل 

 امرأته وتحضي إليه، مث ينشر سرها(.
 : األمانة مبعىن الوديعة

سثا ، واعتز هبا العرب قبله، فإذا أرادوا أن وال شك أن األمانة خلق أوجبه اإل وهذه جيب احملافظة عليها، مث أداؤها كما كانت.  
ميتدحوا إنسااًن وصحوه ابألمانه ، وقد أكد القرآن الكرمي يف كثري من أايته على هذا اخللق ، وكذلك فعلت السنة املشرفة فقال 

ماانت إىل أهلها( سورة (، وقال تعاىل:  إن هللا أيمركم أن تؤدوا األ3تعاىل:  والذين هم ألماانهتم وعهدهم راعون( املؤمنون: 
والواقع أن أمور الناس ال تستقيم إال ابألمانه، ومنها أن خيلص يف عبادته، وأن حيسن االنتحاع بوقته، وأن حيسن  (،53النساء: 

اه العامل، والصانع، والتاجر عمله، وأن جيتهد فيه، ومن األمانة أن حيسن املوظف عمله ، وأن يؤدي ما عليه من مسؤولية وتبعة جت
املواطن ن والدولة واألمة مجيعاً. وال شك أن هذا اخللق اجلميل أساس من أسس الدين فقد روى عنه صلى هللا عليه وسلم قوله: 
"اإلميان أمانة، وال دين ملن ال أمانه له"، وملا كانت األمانة خلق الحطرة السليمة  والطبع الكرمي األصيل كان النيب صلى هللا عليه 

وعليه فإذا امجعت القوة واألمانة يف شخص مع ن كان ذلك  5هبا ب ن قومه قبل أن يوحى إليه صلى هللا عليه وسلم . وسلم معروفاً 
أحرى ابلقيا  بعمله على الوجه األكمل وهو األجدر ابلعمل من غريه ، وإن كان اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل كما يقول 

 ابن تيمية رمحة هللا . 
بق أن خري األجراء من متتع بقوة اجلسم واتصف ابألمانة، فإن قوة اجلسم هي املعينة على أداء العمل وإجنازه ، وأن ويظهر مما س

األمانة هي اجحافز الذي يدفع العامل إىل إحسان العمل وإتقانه وإجادته، وهي اخللق الذي حيول بينه وب ن الغش واإلمهال، "اي 
 لقوى األم ن" وال يطمح أصحاب العمل و اليريدون من العامل أكثر من ذلك.أبت استأجره، إن خري من استأجرت ا

لقوة واألمانة صحتان متثازمتان ألداء العمل وضبط إيقاعه، فاربيل عليه السثا  وصحه ربه أبنه ذو قوة وذو أمانة يف قوله تعاىل: وا
َمكِّ ٍن، مُّطَاٍع مَثَّ أَمِّ ٍن(. إذ حيتاج كل عمٍل إىل هذين الوصح ن، فيوسف عليه   إِّنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِّمٍي، ذِّي قـُوٍَّة عِّنَد ذِّي اْلَعْرشِّ 

َعلِّيٌم(، السثا  وصف هبما نحسه ح ن تقد  للعمل حيث قال هللا تعاىل على لسانه:  قَاَل اْجَعْلينِّ َعَلى َخزَائِّنِّ اأْلَْرضِّ إِّيّنِّ َححِّيٌظ 
يف القول والعمل، والعلم يعين القوة يف الضبط والربط وااللتزا . وجاء يف سورة النمل فاجححظ هنا يعين األمانة والصدق واإلخثاص 

َن اجلِّنِّ  َها قـَْبَل َأن أَيْتُوينِّ ُمْسلِّمِّ َن، قَاَل عِّْحريٌت مِّّ مَِّك َوإِّيّنِّ  َأاَن آتِّيَك بِّهِّ قـَْبَل َأن تـَُقوَ  مِّن مََّقا قَاَل اَي أَيُـَّها اْلَمََلُ أَيُُّكْم أَيْتِّيينِّ بَِّعْرشِّ
َعَلْيهِّ َلَقوِّيٌّ أَمِّ ٌن( فرتنو هذه اآلايت الكرميات فيما ترنو إليه إىل التخصص واإلتقان فتلك الصحات النبيلة من خثاهلا يتحقق 

 األمن الوطين سواء األمن االقتصادي أ  االجتماعي.
يه السثا  يف تعليلها املختصر ذاك ب ن أمرين تعاىل: "إن خري من استأجرت القوي األم ن" مجعت فيه ابنة شعيب علإن قوله 

 عظيم ن، ينضوي حتتهما معظم الكماالت اإلنسانية، ومها األمانة والقوة، وهذه وقحات سريعة معهما :
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لحرائض ليست األمانة هنا إال رمزاً ملا يستلزمه اإلميان ابهلل تعاىل من احملامد كاإلخثاص واألمانة والصدق والصرب واملروءة، وأداء ا-أ
(: فاملراد هبا التكاليف 12والكف عن احملرمات؛ وقد قال أكثر املحسرين يف قوله سبحانه: "إان عرضنا األمانة"  األحزاب : 

 الشرعية عامة.
والقوة ليستا شيئ ن متوازي ن دائماً، فقد يتحدان، وقد يتقاطعان، فالصرب جزء من األمانة؛ ألنه قيمة من القيم، وهو األمانة -ب 
 ذات الوقت قوة نحسية إرادية، وإذا كان العلم من جنس القوة، فإنه يولد نوعاً من األمانة؛ إذ أهله أوىل الناس خبشية هللا: "إمنا يف

(. واإلميان أجل القيم اإلسثامية، فهو من جنس األمانة، ومع ذلك فإنه يولد 23خيشى هللّا من عباده العلماء"  سورة فاطر: 
 ية هائلة جتعله يصمد أما  الشدائد صمود اجلبال.لدى الحرد طاقة روح

يظل النمط الذي جيمع ب ن القوة واألمانة اندرًا يف بين اإلنسان وكلما اقرتاب من الكمال يف شخص صار وجوده أكثر سوف -ج
ة كثريون، وقد روي ندرة، والقوي الذي ال يؤمتن، واملولوق العاجز هم أكثر الناس، والذين فيهم شيء من القوة وشيء من األمان

عن عمر رضي هللا عنه: "أشكو إىل هللا َجَلد الحاجر وعاز الثقة"، فكل منهما ال ميثل املسلم املطلوب، ودخل عمر أيضًا على 
لحيف من الصحابة يف جملس هلم فوجدهم يتمنون ضرواًب من اخلري، فقال: أما أان فأمتىن أن يكون يل ملء هذا البيت من أمثال 

 امر اجلمحي ، فأستع ن هبم على أمور املسلم ن.سعيد بن ع
العمل املقبول يف املعايري اإلسثامية هو ما توفر فيه اإلخثاص والصواب واإلخثاص ضرب من األمانة، والصواب وهو هنا -د

ن اآلخر؛ موافقة الشريعة ضرب من القوة، هذا بصورة عامة، لكن يف أحيان كثرية يكون ما يطلب من أحدمها أكثر مما يطلب م
فالثواب يتعلق ابإلخثاص أكثر من تعلقه ابلصواب، فاجملتهد املؤهل ينال أجرًا إذا استحرغ وسعه وإن كان اجتهاده خاطئاً، لكن 
ال لواب ألبتة على عمل ال يراد به وجه هللا تعاىل، أما النااح والوصول إىل األهداف املرسومة يف الدنيا فإنه مرتبط ابلصواب أكثر 

اطه ابإلخثاص، فكم من مؤسسة يديرها أكحاء ليس عندهم شيء من األمانة، مث حققت أهدافها املادية كاملة وكم من من ارتب
 مؤسسة أدارها أخيار غري مؤهل ن، فأعلنت إفثاسها.

 وقد ذكر ابن خلدون أن للناس مذهب ن يف استخدا  األكحاء غري الثقات وتقدميهم على الثقات غري األكحاء، واختار هو
استخدا  غري الثقات إذا كانوا مؤهل ن؛ ألن ابإلمكان وضع بعض التدابري اليت حتد من سرقاهتم أما إذا كان املستخد  ال حيسن 

 (. 219: 2 انظر مقدمة ابن خلدون  شيئاً فماذا نعمل به.
وأورع ؛ ألن القوة  البسالة  أهل الكحاية اجحربية مع أن يف الصحابة من هم أتقى منهم-صلى هللا عليه وسلم-وقد وىل النيب 

وحسن التخطيط( تطلب يف قيادة اجليش أكثر من األمانة ، مع أهنم كانوا بكل املقاييس من األمناء األخيار وطلب بعض 
  الصحابة ممن عرفوا ابلزهادة والورع الوالية على بعض أمور املسلم ن فحابها عنهم لضعحهم.

انب األمانة، وهنمل جانب القوة فإذا ما أخحقنا يف عمل ما قلنا حنن حباجة إىل تقوى يف مراجعة أخطائنا نركز على ج حنن-ــه
وإخثاص، وإن اتباع األهواء هو السبب يف ذلك، وال ريب أن اإلخثاص محتاح القبول والتوفيق وأن التقوى تستنزل الحرج، لكن 

وجود إذا ما أردان التحقق منه وكيف نستطيع التحريق ب ن ما هي املعايري اليت متكننا من قياس درجة التقوى ومقدار اإلخثاص امل
عمل دفع إليه اهلوى وآخر دفع إليه االجتهاد؟! كل ذلك مما يستحيل قياسة، وابلتايل فإنه ال ميكن حتديده وما ال ميكن حتديده 

ن تستطيع أن ترد على أحد منهم ال يصلح ألن يكون هدفًا . وإبمكان الناس أن يقولوا: إىل ما شاء هللا حنن أتباع هوى دون أ
ردًا شافيًا قاطعاً! على ح ن أن قياس القوة ممكن، وإدراك اخللل فيها يكون عادة ظاهرًا ميكن وضع اإلصبع عليه فح ن أييت 
خطيب ليتوىل إدارة جيش، أو التخطيط ملعركة، وح ن يتوىل رسم سياسات العمل رجٌل ال يعرف الواقع، فثا يقرأ جريدة وال 

 مع إىل نشرة أخبار، وال حيسن قراءة أي شيء حييط به، فإن اخللل ال حيتاج إذ ذاك إىل شرح حيث تتوىل شرحه النتائج. يست
قيد على القوة ، فهي اليت حتدد جماالت استخدامها وكيحياته والقوة اآلن يف يد اآلخرين على ما نعرف، والقيود األمانة -و

بعد يو ؛ ألهنا ال تعتمد على إطار مرجعي أعلى مينحها الثبات ومن مث فإن القوة ليست  األخثاقية عندهم آخذة يف الضعف يوماً 
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يف طريقها إىل االنطثاق من أي ضابط أو حسيب، لكنها يف طريقها إىل صنع قيودها بنحسها الصناعة اليت متكنها من مزيد من 
 أحد أن هناك فراغاً أخثاقياً جيب ملؤه. االنطثاق، وهي بذلك جتعل اآلخرين يتومهون أهنا قيود؛ حىت ال يشعر

 التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة-1
فتولية الرجال املناصب تنبين على وجود مقوم ن رئيس ن مها: القوة واألمانة، فمن كان أكمل يف هذين اجلانب ن القوة واألمانة كان 

ب ن أو فيهما فإنه يقد  األمثل فاألمثل، مث إن كان العمل محتقرا إىل أوىل أبن يزكى للعمل، وإذا وجد خلل يف أحد هذين اجلان
ابن  القوة أكثر من افتقاره إىل األمانة قد  القوي، وإن كان غريه أفضل منه يف األمانة والعكس ابلعكس، وقد فصل شيخ اإلسثا 

 ود ويتضح به املقا . خمتصرا يتب ن به املقص  رمحه هللا هذا املعىن وحنن ننقل من كثامه طرفا تيمية
إن خري من " وينبغي أن يعرف األصلح يف كل منصب، فإن الوالية هلا ركنان: القوة واألمانة. كما قال تعاىل: قال الشيخ رمحه هللا:

استأجرت القوي األم ن". وقال تعاىل على لسان صاحب مصر حمداث يوسف عليه السثا : "إنك اليو  لدينا مك ن أم ن". وقال 
يف صحة جربيل: "إنه لقول رسول كرمي" "ذي قوة عند ذي العرش مك ن" "مطاع مث أم ن". والقوة يف كل والية حبسبها؛  تعاىل

فالقوة يف إمارة اجحرب ترجع إىل شااعة القلب وإىل اخلربة ابجحروب واملخادعة فيها؛ فإن اجحرب خدعة. وإىل القدرة على أنواع 
ر وفر وحنو ذلك؛ كما قال هللا تعاىل: "وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل القتال: من رمي وطعن وضرب وركوب وك

ترهبون به عدو هللا وعدوكم". والقوة يف اجحكم ب ن الناس ترجع إىل العلم ابلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإىل القدرة على 
ايته نمنا قليثا، وترك خشية الناس؛ وهذه اخلصال الثثاث اليت أخذها تنحيذ األحكا . واألمانة ترجع إىل خشية هللا وأال يشرتي آب

هللا على كل من حكم على الناس؛ يف قوله تعاىل: فثا ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا آباييت نمنا قليثا. واجتماع القوة واألمانة 
ليك جلد الحاجر وعاز الثقة. فالواجب يف كل يف الناس قليل؛ وهلذا كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: اللهم أشكو إ

والية األصلح حبسبها. فإذا تع ن رجثان أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قد  أنحعهما لتلك الوالية وأقلهما ضررا فيها؛ 
؛ كما سئل على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا -وإن كان فيه فاور  -فيقد  يف إمارة اجحروب الرجل القوي الشااع 

اإلما  أمحد: عن الرجل ن يكوانن أمريين يف الغزو وأحدمها قوي فاجر واآلخر صاحل ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الحاجر 
القوي فقوته للمسلم ن وفاوره على نحسه؛ وأما الصاحل الضعيف فصثاحه لنحسه وضعحه على املسلم ن فيغزى مع القوي 

 عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على اجحرب منذ أسلم وقال: "إن خالد سيف سله هللا على الحاجر. وهلذا كان النيب صلى هللا
قا  مث رفع يديه إىل السماء وقال:  -مرة  -املشرك ن". مع أنه أحياان قد كان يعمل ما ينكره النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إنه 

بين جذمية فقتلهم وأخذ أمواهلم بنوع شبهة ومل يكن جيوز ذلك، وأنكره عليه "اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد" ملا أرسله إىل 
بعض من معه من الصحابة حىت وداهم النيب صلى هللا عليه وسلم وضمن أمواهلم؛ ومع هذا فما زال يقدمه يف إمارة اجحرب؛ ألنه  

هللا عنه أصلح منه يف األمانة والصدق؛ ومع  كان أصلح يف هذا الباب من غريه وفعل ما فعل بنوع أتويل. وقد كان أبو ذر رضي
هذا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: "اي أاب ذر إين أراك ضعيحا وإين أحب لك ما أحب لنحسي: ال أتمرن على الن ن، وال 

ضراء وال أقلت الغرباء تول ن مال يتيم" رواه مسلم. هنى أاب ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيحا مع أنه قد روي: "ما أظلت اخل
وبه يعلم أن مرد األمر إىل املصلحة ومراعاة من هو أقو  بتلك الوظيحة وأقدر عليها وأكمل قوة وأمانة أصدق هلاة من أيب ذر" 

 فتوكل إليه، وقد توكل مهمة ما إىل محضول لكونه أقدر على القيا  هبا على الوجه الذي حيبه هللا من الحاضل.
 قوي األمني كما وضحها القرآناستنباط مقومات ال

طلب يوسف عليه السثا  عندما حاوره ملك مصر أن جيعله على خزائن األرض  وزيرا للتموين يف ذلك الوقت(، وقد حدد 
".  سورة يوسف: اجلدارات اليت يتمتع هبا واليت تؤهلة هلذا العمل، قال تعاىل: "قَاَل اْجَعْلينِّ َعَلى َخزَائِّنِّ اأْلَْرضِّ إِّينِّّ َححِّيٌظ َعلِّيمٌ 

(، وقد ذكر ابن كثري، ححيظ: أي خازن أم ن، عليم: أي ذو علم وبصرية مبا يتواله، وقد سأل هذا العمل لعلمه بقدرته عليه 55
( 216ص:  2وملا فيه من املصاحل للناس فيتصرف هلم على الوجه األحوط واألصلح واألرشد فأجيب إىل ذلك.  ابن كثري، ج

ندما رشح نحسه ليكون وزيرا على خزائن الغثال يف مصر، قد  من مسوغات التعي ن أي اجلدارات املثائمة فيوسف عليه السثا  ع



 

 

هلذه الوظيحة، واليت تشمل: األمانة والعلم. ومها من أهم اجلدارات اليت جيب أن يتحلى هبا شاغل هذا املنصب، واليت يتضمن كل 
 ايت واليت حصرها كالتايل:منها العديد من اجلدارات الحرعية وقد وضحتها اآل

 القدرة على التنبؤ ابملشكلة: مواجهة سبع سن ن عااف. 
 القدرة على التخطيط طويل األمد: ووضع اإلسرتاتيايات املناسبة، وحشد املوارد واإلمكانيات لتحقيق اهلدف. 
 "ِّعلم بطرق التخزين: قال: "َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروُه يفِّ ُسنُبلِّه 
 ظيم والرقابة: حيث فوضه امللك يف كل املها  الوظيحية ملواجهة املشكلةالقدرة على التن. 
 القدرة على التعامل مع املشكثات وحلها ابلطرق اإلبتكارية. 
 القدرة على جدولة وقت حل املشكلة: حتديده لسنوات املشكلة وكيحية مواجهتها. 
 كل هو اجلند إال وجبة واحدة، كما أنه حصل على أخوه القدرة على التألري اإلجتماعي وتعزيز النحوذ السياسي: كان ال أي

 .بنيام ن، وابع للدول اجملاورة أبمواهلم ومتاعهم وأنحسهم مث عحا عنهم
 القدرة على التوجيه واإلشراف: وقال لحتيانه. 
 املرونة يف معاملة األفراد والعمل يف فريق. 
 السن ن اخلصبة على سن ن اجلدب، ووضع معيار صواع سنوي  حسن إستغثال املوارد املتاحة وتوزيعها: توزيع فائض نواتج

 .لَلفراد  محل بعري( خثال سن ن اجلدب
وكان من نتياه اختيار امللك ليوسف عليه السثا  هلذه الوظيحة أنه أنقذ مصر والبلدان اجملاورة من أزمة طاحنة استمرت عدة 

ورة، وما ذكره بعض املحسرين من أنه ابعهم يف السنة األوىل سنوات: حيث كان رمحة من هللا على أهل مصر والبلدان اجملا
 (.461، ص: 2ابألموال، ويف الثانية ابملتاع، ويف الثالثة بكذا، حىت ابعهم أنحسهم مث أعتقهم.  ابن كثري، ج

 خامتة
لعامة، فإن كثريًا من املشاريع يف واقع الناس اليو  جعلهم يحشلون يف كثري من مشاريعهم اخلاصة والنائية القوةواألمانة  إن انحصال

اليت توالها أمناء ليسوا أكحاء ابءت ابلحشل، فلم يشحع هلا أمانة القائم ن، إن من مثامح القوة اليو   التخصص(، فلم يعد 
يل مصطلح  العثامة املوسوعي( له وجوده يف عصر التخصصات الدقيقة اليت انتهت إليها أمهات العلو  والحنون واملعارف، وابلتا

 إذا كان التخصص ضرورايً فاحرتا  آراء املتخصص ن هو نمرته الحعلية، وإال فثا معىن للتخصص إذا مل يؤخذ آبراء املتخصص ن.
إن من أكرب املشكثات اليت نعانيها اليو  أن يتااوز العامل حدود عمله ومقدرته، ويّدعي علم ما مل يعلم، ويقتحم امليادين من ليس 

من ليس مؤهثًا لثاجتهاد، بدعوى  حتصيل األجر الواحد للمخطئ(، ونسي هذا أو جتاهل أن األجر حال أهثًا هلا، وجيتهد 
 اخلطأ واألجرين حال اإلصابة يرتتبان على مقدمة أخرى وهي كون االجتهاد صادًرا من أهله يف حمله.

لتصور الصحيح، الذي هو أساس التخطيط وكذلك فإن من عناصر القوة يف التخطيط املعلومة الصحيحة الدقيقة اليت متكن من ا
السليم، وال خيحى على املهتم ن عناية املؤسسات املتقدمة علميًا وحبثيًا بتأم ن روافد مستمرة للمعلومات من إحصاءات 

 واستطثاعات وأحباث ودراسات، ولقد ساعدت التقنيات اجحديثة ابلتزود واالطثاع بشكل أفضل من ذي قبل على املعلومة. 
ذه الثنائية املنشودة هي الضمان الوحيد للبشرية اليو  وصما  األمان هلا بعد أن تضخمت القوة كثرياً وضعحت األمانة والقيم إن ه

من أن تنحلت القوة من عقاهلا دون ضابط أو كابح، فمع غياب القيم األخثاقية وانكماشها واضطراب األطر املرجعية هلا، فتارة 
إخل، خُيشى من أولئك الذين ميلكون أسرار القوة وآلياهتا، أن جيعلوا العامل على  كف عحريت( كما املصلحة واترة العنصرية...

 األمانة(حطم ودمر، وطغى وظلم، وحنن نرى اليو  صوراً  إذا خرج من قمقمه دون ضابط القيم  القوة( يقولون، ألن هذا املارد
واستغثال لرواهتا، وإركاع األمم، وطمس حضاراهتا، وإذابة هوايهتا  متعددة هلذا االنحثات، لقد سخرت القوة لتدمري الشعوب،

 وخصوصياهتا...إخل.
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أعظم املمالك قوة وتسخرياً، فقد عرض أحد  وضابطها ومرشدها، لنتصور مملكة سليمان مثثًا وهي من القوة قيد األمانة إن
وز جلسة مسر قصرية، فقال:  أان آتيك به قبل أن تقو  جنودها أن أييت بعرش بلقيس من آالف األميال بربهة من الزمن، ال تتاا

من الكتاب فااء به بطرفة ع ن!! فلنتصور هذه القدرات اليت   من مقامك هذا وإين عليه لقوي أم ن(، مث انطلق الذي عنده علم
ذا التسخري العظيم بقوله سخرت لسليمان إذا مل يكن هلا ضابط من دين أو قيم فما الذي إبمكاهنا أن تحعله؟ لقد قابل سليمان ه

  رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علّي علي وعلى والدي وأن أعمل صاجحاً ترضاه(.
ر ويف اخلتا  إذا أدركنا أمهية هذه الثنائية، فعلى املؤسسات التعليمية واملهنية والبحثية على اختثافها أن تقو  بدورها يف تدعيم عناص

على املؤسسات الرتبوية والدينية واالجتماعية بكل أنشطتها أن ترفع من سوية األمانة واإلحساس  القوة يف األمة، وابملقابل
 .ابملسؤولية، وهذا أيخذان بدوره إىل حقيقة مهمة تقول: إن هذه املؤسسات جيب أن تتكامل يف أدوارها، ال أن تتعارض وتتنازع
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 صناديق االستثمار اإلسالمية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة
 عبد المجيد األستاذ الدكتور أونيس

مدير خمرب حبث أداء املؤسسات اجلزائرية يف أستاذ التعليم العايل.  الرتبة:
 ظل احلركية االقتصادية الدولية  

 جامعة بومرداس. اجلزائركلية العلو  االقتصادية والتاارية وعلو  التسيري. 
 00260.112.53.30.49رقم اهلاتف: 

 am_ounis@yahoo.frالربيد االلكرتوين:  

 فتيحة األستاذة قشرو
 عضو خمرب حبثأستاذة حماضرة.  الرتبة:

 كلية العلو  االقتصادية والتاارية وعلو  التسيري.
 اجلزائر  -2جامعة البليدة 
 00260.193.33.10.13رقم اهلاتف: 

 guecheroufatiha@gmail.comالربيد االلكرتوين: 
 

 ورقة البحثيةملخص ال
ا يف متويل التنمية، من خثال نشاط تلقي األموال من األفراد واملؤسسات وتوظيحها تؤدي صناديق االستثمار اإلسثامية دورا ابرز 

عن طريق االستثمار يف األوراق املالية لشركات يكون عملها مباح واستثمار حقيقي يتمثل يف الدخول يف عقود املراحبة، 
م رأمسال املخاطر خاصة من أجل متويل االستصناع، السلم واإلجيار، كما ميكن هلذه الصناديق لعب دور ها  وحيوي لدع

الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تواجه صعوابت للحصول على قروض من البنوك التقليدية، وابلتايل تعزيز دور هذه الشركات يف 
 حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 سؤولية االجتماعية.صناديق االستثمار اإلسثامية، التنمية املستدامة، امل: فتاحيةالكلمات امل
 

Abstract: 
Islamic investment funds play an important role in financing development by the activity 
of receiving funds from individuals as well as institution and their employment by 
investment the firms'financial credits where their action is admitted and real investment 
via entering into profitability contracts ,investment and leasing, such funds can also play 
a paramount , and vital role,in order to support risks' capital,notably in term of financing 
small and medium ,size firms,which confront difficulties to obtain traditional bank 
loams,hence  reinforcing the role of such companies in achieving social and economic 
development. 
Key words: islamic investment funds-sustainable development-social responsibility. 
 

 مقدمة:
مسار العامل يف حتقيق تقد  اقتصادي مل يسبق له مثيل، إال أن تراكم عدد من العادات واملمارسات االقتصادية  على الرغم من

السيئة يف الواقع أدى إىل ضغوط وآاثر سلبية على اجملتمعات والبيئة، مما استدعى التحكري جليا يف اسرتاتياية واضحة للتنمية 
رارات التألري احملتمل على اجملتمع والبيئة واالقتصاد، وهبذا تبلور مصطلح "التنمية املستدامة" يف مستوى عال أتخذ يف االعتبار ق

 من املناقشات العاملية والربامج السياسية.
م إال أن واجحقيقة أن فقهاء اإلسثا  القدامى قد سبقوا كل فكر متقد  يف معاجلة قضااي التنمية وإن مل يشع هذا اللحظ ىف كتاابهت

ذلك اليغري من األمر شيء، حيث شاع يف كتاابهتم لحظ التعمري والعمارة والتمك ن...اخل، ومن أمثال هؤالء ابن خلدون يف 
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 اجحضارة وكيحية حتقيقها( واإلما  الشيباين يف  الرزق املستطاب( وأمحد الدجلي يف  الحثاكه واملحلكون( أي الحقر والحقراء وغريهم 
سثاميون الذين تناولوا مسائل التنمية والتطوير والتعمري من املنظور اإلسثامي الصحيح لكافة جوانب اجحياة من العلماء اإل

 االقتصادية واالجتماعية.
وألن االقتصاد اإلسثامي يقو  على مبادئ وقيم مستمدة من الشريعة اإلسثامية أعطى عناية خاصة بكل ما من شأنه اإلسها  يف 

تدامة من خثال ما حيتويه من مؤسسات وشركات ترعى هذا اجلانب، ومنها صناديق اإلستثمار اإلسثامية. هذه حتقيق التنمية املس
دورا مهما يف متويل وحتقيق التنمية املستدامة اليت تقو  على أساس مراعاة التوفيق ب ن االعتبارات االجتماعية  األخرية تؤدي

اة لطبيعتها املختلحة عن طبيعة صناديق االستثمار التقليدية واملستمدة من ضوابط واالقتصادية معا للماتمعات اليت تعمل هبا نتي
 االستثمار اإلسثامي.

 
 إشكالية الدراسة:-1

إىل أي مدى وكيف تساهم صناديق مما تقد  تتبلور معامل اإلشكالية الرئيسية هلذه الورقة البحثية يف السؤال احملوري التايل : 
 حتقيق التنمية املستدامة؟االستثمار اإلسالمية يف 

 فرضيات الدراسة: -2
 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدان على الحرضيت ن التاليت ن:

التمويل هو قدرة صناديق االستثمار اإلسثامية يف ضمان و توفري السيولة الدائمة للمستثمرين وأصحاب املشاريع ؛على  -
سثامي بصورة أكرب وأسرع من خثال تقدمي منتاات وخدمات مالية أفضل من تعمل صناديق التمويل اإل –التوصل إىل ما 

 منتاات وخدمات املنافس ن من الصناديق والبنوك التقليدية؛
 ميكن تنمية صناديق التمويل اإلسثامية وضمان صريورهتا من خثال توسيع نشاطها التمويلي ابستمرارية مداخيلها وتزايدها.  -
 أهداف الدراسة: -3

 :هذه الدراسة إىل  حتقيق األهداف التالية تسعى
 توضيح املحاهيم النظرية املتعلقة  بصناديق االستثمار اإلسثامية وابلتنمية والتنمية املستدامة؛ -
 إبراز دور وأمهية صناديق االستثمار اإلسثامية يف حتقيق التنمية؛  -
 ن استمرار يته.الوقوف على مدى قدرة هذه الصناديق يف التمويل وكيحية ضما  -
 منهج الدراسة: -4

لإلجابة على إشكالية الدراسة والبات صحة الحرضيات املعتمدة من عدمها اعتمدان على املنهج الوصحي التحليلي، وذلك جبمع 
 لدراسة.البياانت واملعلومات مع حماولة حتليلها وتحسريها للوصول إىل النتائج وتقدمي االقرتاحات والتوصيات بشأن املوضوع حمل ا

أما ابلنسبة ألدوات الدراسة فقد استعملنا املسح املكتيب ملختلف املراجع ذات العثاقة وما تناولته بعض الدراسات والكتاابت 
 املتخصصة يف هذا اجملال.

 ا يلي:وملعاجلة املوضوع وإلرائه  وإعطائه قالبه منهايا ومضموان ، عملنا على تقسيمه إىل لثالة حماور أساسية متكاملة  كم
 اإلطار النظري لصناديق االستثمار اإلسثامية.: احملور األول
 التنمية املستدامة.وطبيعة  ماهية :احملور الثاين
 دور صناديق االستثمار اإلسثامية يف حتقيق البعد اإلقتصادي واإلجتماعي للتنمية املستدامة.: احملور الثالث

 ر اإلسالمية.احملور األول: اإلطار النظري لصناديق االستثما
تعد صناديق االستثمار إحدى اآلليات اجحديثة يف األسواق املالية اليت توفر لَلشخاص الذين ال ميتلكون القدرة على إدارة 
استثماراهتم بصورة مباشرة الحرصة للمشاركة يف هذه األسواق. فعادة ما ينصح املستثمر الذي ميتلك مدخرات حمدودة، أبن ال 



 

 

مالية، نظرا لعد  كحاية تلك املدخرات لشراء تشكيلة من تلك األوراق يكون من شأهنا ختحيض حام املخاطر  يستثمرها يف أوراق
  .اليت قد تتعرض هلا مدخراته، هلذا وجدت صناديق االستثمار كأداة استثمارية ملساعدة املدخرين على االستثمار يف السوق املالية

 إلقتصاد الوضعي: تعريف صناديق االستثمار من وجهة نظر ا 1-
متثل صناديق االستثمار" وعاء استثماري لتاميع مدخرات األفراد واستثمارها يف األوراق املالية من خثال جهة ذات خربة يف 
إدارة حمحظة األوراق املالية وهذا ما ال يستطيع األفراد حتقيقه، فهي أحد األسباب اجحديثة يف إدارة األموال، وذلك وفقا لرغبات 

ثمرين واحتياجاهتم اخلدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر لتحقيق املزااي اليت ال ميكن حتقيقها منحردين مما يعود ابلحائدة على املست
املصرف أو على الشركة اليت تؤسس صناديق االستثمار وعلى املدخرين وعلى االقتصاد الوطين ككل، وهي وسيلة لتمويل 

دخرات الوطنية أبسواق املال مبا حيقق محاية للمستثمرين فهي وجدت خصيصا خلدمة عمليات االقتصاد الوطين عن طريق ربط امل
 عبد  فئة معينة من املستثمرين وخباصة صغار املدخرين إبجياد وسيلة لتنويع استثماراهتم بصورة ال تتاح إال بوجود حمحظة مالية كبرية

 . (45،ص:2331الغحار،
 أنواع صناديق االستثمار -2

 (:353، ص:2339االستثمار إىل نوع ن رئيسي ن مها  عصا  أمحد،تقسم صناديق 

 صناديق االستثمار املفتوحة -2-1

كما تسمى أيضا صناديق االستثمار املشرتكة، وهي صناديق يتم إنشاؤها من شركة استثمار أو بنك أو شركة أتم ن وتقو  إبصدار 
املالية ، وتقو  إسرتاتياية هذا النوع من الصناديق إبصدار أسهم عدد غري اثبت من اجحصص اليت يتم تداوهلا يف سوق األوراق 

جديدة كلما استثمر مستثمر أمواال إضافية يف هذا الصندوق، فتصدر له أسهما بقيمتها. ميكن إعادة بيع هذه األسهم لصندوق 
ديق يوميا بناء على القيمة الصافية االستثمار الذي أصدرها حسب القيمة الصافية لَلصل عند البيع. ويتم تقييم أسهم هذه الصنا

ملوجودات الصندوق، كما يعطي صندوق االستثمار املشرتك شهادة أسهم للمساهم فيه مباشرة أو من خثال وسيط يف سوق 
 األوراق املالية.

 صناديق االستثمار املغلقة 2-2-
تصدر عددا اثبتا من اجحصص يتم تداوهلا يف هي تلك الصناديق اليت تنشئها شركات املسامهة وأطلق عليها وصف مغلقة ألهنا 

السوق املالية، كما تعترب أول نوع ظهر من صناديق االستثمار وهي مقتصرة على فئة حمددة من املستثمرين هلا هدف حمدد وفرتة 
مشرتك يف الصندوق زمنية حمددة ويف هناية تلك الحرتة تتم تصحية الصندوق وتوزع عوائده احملققة على املشرتك ن فيه، وميكن ألي 

 املغلق أن يبيع ما ميتلكه من أصول يف الصندوق يف سوق األوراق املالية عن طريق السماسرة.
 تعريف صناديق االستثمار من وجهة نظر اإلقتصاد اإلسالمي  3-

ية، ويف هذا اجملال قدمت تقو  صناديق االستثمار اإلسثامية ابستثمار أمواهلا يف أدوات مالية غري منافية ألحكا  الشريعة اإلسثام
 التعاريف اآلتية:
: مصطلح "صندوق االستثمار اإلسثامي" يعين وعاء مشرتك يسهم فيه املستثمرون أبمواهلم الحائضة لغرض التعريف األول

ى وليقة استثمارها لكسب األرابح اجحثال مبا يتحق متاما مع مبادئ الشريعة اإلسثامية. وجيوز للمشرتك ن يف الصندوق اجحصول عل
تثبت اشرتاكهم وتؤهلهم للحصول على األرابح تناسب ما حصل فعثا من قبل الصندوق. ميكن أن تسمى هذه الواثئق 

 شهادات، وحدات، أسهم أو ميكن إعطاء أي اسم آخر، مع مراعاة صحتها الشرعية وفق شرط ن أساسي ن: 
ية، يتم اجحصول على عائد ابلتناسب مع ما حصل فعثا من بدال من اجحصول على معدل عائد اثبت مقيد مع القيمة االمس  -أ

قبل الصندوق. أي على األعضاء الدخول يف الصندوق مع فهم واضح أبن يرتبط العائد على مسامهتهم مع األرابح الحعلية احملققة 
م سريتحع حسب كل أو اخلسائر اليت يتكبدها الصندوق. إذا كان الصندوق يكسب أرابحا طائلة، فإن العائد على مسامهته
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حصة. ومع ذلك يف حالة الصندوق يعاين من اخلسارة سيكون عليهم تشاركها أيضا، إال إذا تسبب يف خسارة عن إمهال أو سوء 
 إدارة، يف هذه اجحالة إدارة الصندوق سوف تكون عرضة للتعويض هلم. 

حكا  الشريعة اإلسثامية. فهذا يعين أنه ليس فقط تقيد حىت املبالغ اجملمعة جيب أن تستثمر يف األعمال التاارية املوافقة أل-ب 
 Taqi)قنوات االستثمار ابلشريعة، ولكن أيضا الشروط املتحق عليها معهم جيب أن تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسثامية 

Usmari,2009, p01) . 
مية اليت تتوىل جتميع أموال املستثمرين يف صورة تعترب صناديق االستثمار اإلسثامية "أحد املؤسسات املالية اإلسثا التعريف الثاين:

وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد إبدارهتا إىل جهة من أهل اخلربة واالختصاص، لتوظيحها وفقًا لصيغ االستثمار اإلسثامية 
الشريعة اإلسثامية  املناسبة، على أن يتم توزيع صايف العائد فيما بينهم حسب االتحاق، وحيكم كافة معامثاهتا أحكا  ومبادئ

  (.39، ص:2335 حس ن، والقوان ن والقرارات والتعليمات اجحكومية واللوائح والنظم الداخلية"
ومن خثال ما تقد  ميكن القول أن صناديق االستثمار اإلسثامية عبارة عن "أوعية استثمارية تنشئها شركات االستثمار أو 

، وتلتز  واملؤسسات يف شكل وحدات استثمارية متثل مشاركة يف رأمسال الصندوق داملؤسسات املالية بغرض جتميع مدخرات األفرا
إدارهتا بضوابط الشريعة اإلسثامية يف استثمار املدخرات يف األوراق املالية املصدرة من طرف الشركات اليت يكون عملها مباح، 

ثامي واليت تشمل كل من عقود: املضاربة، املراحبة، وكذا استثمار املدخرات استثمارا حقيقيا يعتمد على صيغ االستثمار اإلس
 على أن يتم توزيع األرابح واخلسائر فيها وفقا ملبدأ املشاركة". ،السلم، االستصناع، التأجري

 الفرق بني صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق االستثمار التقليدية- 4
التقليدية يف لثاث نقاط رئيسية يتم تناوهلا وفق ما يلي  عبد  ختتلف صناديق االستثمار اإلسثامية عن صناديق االستثمار

 (:34، ص:2331اجمليد،

 جماالت االستثمار-4-1
تتميز صناديق االستثمار اإلسثامية أبن جماالت االستثمار اليت توجه هذه الصناديق حنوها مدخرات املسامه ن هي جماالت ال  

يكون من ب ن جماالت االستثمار هذه جماالت حتر  الشريعة اإلسثامية االستثمار  ختالف أحكا  الشريعة اإلسثامية، فثا ميكن أن
فيها كمصانع اخلمور، واملصارف الربوية وأنشطة تبييض األموال، وابلرغم من نمة جماالت ال ميكن لصناديق االستثمار اإلسثامية 

االستثمار ألن جماالت االستثمار املباحة كثرية، ومتعددة أن تلاأ إليها، إال أن هذا ال يعين ابلضرورة حمدودية جماالت صناديق 
 ومتنوعة؛

 صيغ التمويل"األدوات االستثمارية" -4-2
تتميز صناديق االستثمار اإلسثامية أبن أدواهتا االستثمارية تتحق أيضا مع أحكا  الشريعة اإلسثامية، فثا ميكن هلذه الصناديق أن 

ل الحوائد الربوية، وإمنا من خثال صيغ التمويل اإلسثامية املختلحة كاملراحبة لَلمر تستثمر مدخرات املسامه ن فيها من خثا
ابلشراء، واإلجارة املنتهية ابلتمليك وعقود االستصناع، وشركة املضاربة، أو الشركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك إىل غري ذلك من 

 صيغ التمويل اإلسثامية؛
 ة الشرعية على هذه الصناديقوجود هيئات لإلفتاء والرقاب-4-3

تشرف هيئات الحتوى والرقابة الشرعية على هذه األنشطة االستثمارية، وتتأكد من موافقتها ألحكا  الشريعة اإلسثامية، وال 
هذه يقتصر دور هذه اهليئات على جمرد اإلفتاء يف املسائل واملعامثات املالية، واألنشطة االستثمارية، بل يتعدى ذلك إىل مراقبة 

األنشطة والتأكد من عد  خمالحتها ألحكا  الشريعة اإلسثامية، كما تقو  هذه اهليئات بتصحيح املخالحات إن وجدت، وتقو  
 أيضا إبنتاج وتصميم العقود املتوافقة وأحكا  الشريعة.

 النشاط االستثماري لصناديق االستثمار اإلسالمية- 5
 (:365-364، ص:2335ر اإلسثامية ابملراحل اآلتية  صحوت عبد السثا ، مير النشاط االستثماري يف صناديق االستثما



 

 

تقو  املؤسسة املالية اإلسثامية الراغبة يف إنشاء صناديق استثمار ابلبحث عن مشروعات اقتصادية معينة، أو نشاط مع ن،  -
 وإعداد دراسة للادوى االقتصادية لثاستثمار فيها؛

ية بتكوين صندوق استثماري حتدد أغراضه، تعد نشرة اإلصدار اليت تتضمن كافة التحاصيل بعد ذلك تقو  تلك املؤسسة املال -
 عن نشاط الصندوق، مدته، شروط االستثمار فيه، وحقوق والتزامات خمتلف األطراف املشاركة فيه؛

حها للامهور لثاكتتاب يتم تقسيم رأس مال الصندوق االستثماري إىل صكوك مضاربة  وحدات( متساوية القيمة االمسية وطر  -
فيها، ويعترب كل مكتتب يف هذه الصكوك شريكا حبصة شائعة يف رأس مال الصندوق بنسبة اجحصص اليت ميتلكها يف رأس املال. 
تصدر هذه الصكوك عادة امسية وليست جحاملها، وجيوز تداوهلا والتصرف فيها ابلبيع واهلبة والرهن وغري ذلك من التصرفات 

 للمالك؛املقررة شرعا 
بعد تلقي اجلهة املصدرة للصندوق ألموال املكتتب ن وجتميعها، تبدأ يف استثمارها يف اجملاالت احملددة يف نشرة اإلصدار، وعند  -

حتقق األرابح يتم توزيعها على أصحاب صكوك املضاربة ابلنسبة والكيحية املتحق عليها، كما تقو  بتصحية الصندوق يف املوعد 
 احملدد لذلك؛

ميثل الصك أو الوحدة االستثمارية ملكية حصة شائعة يف الصندوق وتستمر هذه امللكية طيلة مدهتا ويرتتب عليها مجيع  -
 اجحقوق والتصرفات املقررة شرعا للمالك يف ملكه من بيع وهبة وإرث وغريها.

 احملور الثاين: ماهية وطبيعة التنمية املستدامة
 مفهوم التنمية املستدامة-1

، بعد ظهورها يف تقرير برونتثاند. نتياة لعقد مجعية األمم 6933طلح التنمية املستدامة يكسب قبوال واسعا يف أواخر بدأ مص
املتحدة جلستها من أجل إنشاء جلنة القرتاح "جدول أعمال عاملي من أجل التغيري يف محهو  وممارسات التنمية"، وتقرير برونتثاند 

طرقنا يف التحكري واملعيشة عن طريق شعار "الوفاء مبسؤولية أهداف وتطلعات البشرية" كما سعت  أشار إىل اجحاجة امللحة إلعادة
إىل لحت انتباه العامل إىل سرعة تدهور البيئة واإلنسان ودعت إىل ضرورة االهتما  بشكل واضح ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 . (Tracy Strange,2008,p 24)معا 
حات واستخدامات للتنمية املستدامة، فالبعض يتعامل مع التنمية املستدامة كرؤية أخثاقية تناسب اهتمامات لقد ظهرت عدة تعري

وأولوايت النظا  العاملي اجلديد، والبعض يرى أن التنمية املستدامة منوذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأمسايل، أو رمبا 
ج يف عثاقته ابلبيئة. ولكن هناك من يتعامل مع التنمية املستدامة كقضية إدارية وفنية أسلوابً إلصثاح أخطاء وتعثرات هذا النموذ 

 حبتة للتدليل على حاجة اجملتمعات اإلنسانية املتقدمة والنامية إىل إدارة بيئية واعية وختطيط جديد الستغثال املوارد.
يات التنمية املستدامة يف املرحلة الراهنة، ولقد حاول تقرير إن هذا اخللط ب ن التعريف والشروط واملتطلبات هي أكثر ما مييز أدب

  والذي ُخصص بكامله ملوضوع التنمية املستدامة، توضيح هذا اخللط، وذلك إبجراء مسح 6992املوارد العاملية الذي نشر عا  
وقد حاول التقرير توزيع هذه التعريحات شامل هلذا املحهو ، واستطاع التقرير حصر عشرين تعريحًا واسع التداول للتنمية املستدامة، 

 .إىل أربع جمموعات هي: التعريحات االقتصادية، والتعريحات البيئية، والتعريحات اإلجتماعية واإلنسانية، والتعريحات التقنية واإلدارية
ومتواصل يف استهثاك هذه : وابلنسبة للدول الصناعية يف الشمال، فإن التنمية املستدامة تعين إجراء خحض عميق أ( فاقتصادايا 

الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية وإحداث حتوالت جذرية يف األمناط اجحياتية السائدة؛ أما ابلنسبة للدول الحقرية: فالتنمية 
 املستدامة تعين توظيف املوارد من أجل رفع املستوى املعيشي للسكان األكثر فقراً يف اجلنوب. 

: فإن التنمية املستدامة تسعى إىل حتقيق االستقرار يف النمو السكاين، ووقف تدفق واإلجتماعي ب( أما على الصعيد اإلنساين
األفراد إىل املدن، وذلك من خثال تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية يف األرايف وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية 

 يف التخطيط وللتنمية. 
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ن التنمية املستدامة هي االستخدا  األمثل لَلرض الزراعية، واملوارد املائية يف العامل، مبا يؤدي إىل فإ ج( وأما على الصعيد البيئي:
 مضاعحة املساحة اخلضراء على سطح الكرة األرضية. 

ت النظيحة فإن التنمية املستدامة هي التنمية اليت تنقل اجملتمع إىل عصر الصناعات والتقنيا د( وأما على الصعيد التقين واإلداري:
اليت تستخد  أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد، وتُنتج اجحد األدىن من الغازات وامللواثت اليت ال تؤدي إىل رفع درجة حرارة سطح 

 (.  2339األرض والضارة ابألوزون  منظمة اإلسيسكو،
ت اجحاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على " التنمية اليت تليب احتياجاكما عّرف املعهد الدويل للتنمية املستدامة على أهنا 

تلبية احتياجاهتا اخلاصة" وحيتوي داخل هذا التعريف محهوم ن رئيسي ن: محهو  االحتياجات وخاصة االحتياجات األساسية 
والتنظيم االجتماعي على للحقراء يف العامل واليت ينبغي أن تعطى األولوية القصوى هلا؛ وفكرة القيود اليت تحرضها حالة التكنولوجيا 

 (.2366قدرة البيئة على تلبية االحتياجات اجحالية و املستقبلية  املعهد الدويل للتنمية املستدامة، 
 العناصر األساسية للتنمية املستدامة: - 2

 هي: االقتصاد واجملتمع والبيئة.  ،على لثالة عناصر أساسيةاملستدامة تقو  التنمية 
العناصر يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخثا كبريا. فاالقتصاد أحد احملركات الرئيسية ومن املثاحظ أن هذه 

شكِّل 
ُ
للماتمع، وأحد العوامل الرئيسية احملددة ملاهيته  جمتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إخل(. واجملتمع هو صانع االقتصاد، وامل

، عتمادا على نوع الحكر االقتصادي الذي يتبناه اجملتمع  الرأمسايل، االشرتاكياألساسي لَلمناط االقتصادية اليت تسود فيه، ا
 (. اإلسثامي

تتألر البيئة بسلوكيات أفراد اجملتمع وتؤلر يف أحواهلم  اوالبيئة هي اإلطار العا  الذي يتألر ابألنشطة االقتصادية ويؤلر فيها، كم
انجح للتنمية املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنساا  ب ن هذه الصحية وأنشطتهم املختلحة. ولذلك فإن أي برانمج 

العناصر الثثالة، وأن يصهرها كلها يف بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء مبستوايت اجلودة لتلك العناصر معا: أي حتقيق النمو 
 الوقت نحسه على حقوق األجيال القادمة من االقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد اجملتمع، وضمان السثامة البيئية، مع احملافظة يف

البيئة املوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيحة. والعثاقة ب ن التنمية املستدامة ومحاية البيئة عثاقة وليقة. ويف هذا الصدد متثل محاية 
ميع املوارد اليت تتطلبها برامج التنمية اهلدف األول يف برامج التنمية املستدامة، ويرجع ذلك إىل أن البيئة هي املصدر األساسي جل

املستدامة ومشروعاهتا. واإلخثال ابلتوازن البيئي يؤدي إىل تدمري النظم البيئية وتدهور حالة املوارد الطبيعية  اجحية وغري اجحية( 
 (01، ص:2362والتعايل بنحاد بعضها أو إفسادها حبيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاداي  حممد عبد القادر، 

 _ التنمية املستدامة من منظور اإلقتصاد اإلسالمي3
 }هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها {ورد مضمون التنمية حتت مصطلح العمارة والتعمري، يقول هللا سبحانه وتعاىل: 

 (. 16 سورة هود، اآلية: 
املطلق من هللا يكون على سبيل الوجوب، ويف هذه اآلية ويقول علماء التحسري إن اآلية الكرمية حتث على طلب العمارة، والطلب 

داللة على وجوب عمارة األرض، قال علي بن أيب طالب كر  هللا وجهه لنائبه على مصر "ليكن نظرك يف عمارة األرض، أبلغ من 
  نظرك يف استخراج اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال ابلعمارة، ومن طلب اخلراج بغري عمارة أخرب البثاد".

 سورة األعراف، اآلية: }وَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف األرض وَجَعْلَنا لكم فيها َمَعايَِّش{ وهناك مصطلح آخر هو التمك ن: قال هللا تعاىل: 
63 .) 

 يرى علماء الحقه أن للتمك ن معني ن:
سبحانه وتعاىل قد هيأ لإلنسان وضع  : السيطرة والقدرة على التحكم، وهو يعين أن هللاالثاين اختاذ قرار ومكان وموطن، األول: 

السيطرة على الطبيعة، وطلب منا حتقيق تلك السيطرة، أو بتعبري آخر طلب منا حتقيق التكنولوجيا على اعتبار أن التكنولوجيا هي 
 أداة تسخري الوسائل العلمية للسيطرة على الظروف الطبيعية وتوجيهها لصاحل اإلنسان .



 

 

 املستدامة من وجهة نظر إسثامية يف التعريف التايل :  وهبذا ميكن تعريف التنمية
التنمية املستدامة من وجهة نظر إسثامية عملية متعددة األبعاد، تعمل على التوازن ب ن أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من 

القائمة عليها من منظور إسثامي  جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، وهتدف إىل االستغثال األمثل للموارد واألنشطة البشرية
يؤكد أن اإلنسان مستخلف يف األرض له حق االنتحاع مبواردها دون حق ملكيتها، ويلتز  يف تنميتها أبحكا  القرآن والسنة النبوية 

االرتحاع الشريحة، على أن يراعي يف عملية التنمية االستاابة جحاجات اجحاضر، دون إهدار حق األجيال الثاحقة، ووصواًل إىل 
 (.41-01، ص:2339ابجلوانب الكمية والنوعية للمادة البشر  منظمة االسيسكو، 

 اإلرشادية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  املبادئ- 4
حيتاج حتقيق أهداف التنمية املستدامة إىل نظا  متسق يضم السياسات االقتصادية واالجتماعية يف خطة شاملة للتنمية. تضمن 

توظيف املوارد الطبيعية ورأس املال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق منو إقتصادى يهدف إىل اإلرتحاع بنوعية اجحياة هذه اخلطة 
 للمواطن مع اجححاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية لَلجيال اجحالية والقادمة.

ادة منها ىف تطوير سياسات فعالة لتحقيق التنمية فيما يلي جمموعة من املبادئ اإلرشادية الىت ميكن للوزارات واهليئات اإلف
 (:2362املستدامة  أمحد السيد، 

 مبدأ التخطيط االسرتاتيجي- 4-1
يتطلب حتقيق التنمية املستدامة إجياد تغيريات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية لتليب االحتياجات اليت مت حتديدها. ويتحقق ذلك 

اتياي". ويستلز  ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي اإلسرتاتياي مث التقييم البيئي الرتاكمى من خثال تطبيق مبدأ "التخطيط االسرت 
عند حتديد األهداف، مث تقييم األلر البيئي لكل مشروع يقر. كما أن تطبيق التخطيط االسرتاتياي جيب أن يعتمد على املشاركة 

 د منها اجلميع. الواسعة جلميع املنتحع ن ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستحي
 مبدأ بناء عملية إعداد اإلسرتاتيجية على التحليل الفين اجليد-4-2

تعتمد اإلسرتاتياية الوطنية للتنمية املستدامة على التحليل الدقيق للوضع الراهن واالجتاهات املستقبلية واملخاطر املتوقعة، مع 
لى سبيل املثال ستدرج الضغوط اخلارجية املحروضة على الدولة، الناجتة حتديد الروابط ب ن التحدايت احمللية والوطنية والعاملية. ع

عن العوملة أو أتلريات تغري املناخ، يف هذا التحليل والذي سوف يعتمد على املعلومات املولقة حول تغري الظروف البيئية 
أبهداف ومؤشرات اإلسرتاتياية وسوف واالجتماعية واالقتصادية والضغوط املحروضة وكيحية االستاابة إليها ومدى ارتباطها 

 تستخد  القدرات احمللية واملعلومات املتاحة بشكل كامل إلجراء التحليل كما سيعكس التحليل أيضا وجهة نظر كافة الشركاء.
 مبدأ وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة-4-3

املرغوب فيها. تعترب األهداف اليت يصاحبها  توضع األهداف للمساعدة يف حتديد كمية وجودة املخرجات املتوقعة أو األوضاع
اجحوافز من أدوات تنحيذ السياسة األكثر فاعلية وستستخد  عندما تتاح القدرة على ذلك، ستمثل األهداف حتداي ومع ذلك فإهنا 

 واقعية وميكن حتقيقها. 
 مبدأ الرتابط بني امليزانية وأولوايت اإلسرتاتيجية - 4-4

 تياية يف عملية ختطيط امليزانية لضمان توفري املوارد املالية ملكوانت اإلسرتاتياية حىت حتقق أهدافها.البد من إدراج اإلسرتا
 مبدأ السياسة املتكاملة بني القطاعات املختلفة-4-5

املعنية ستعمل اللانة الوطنية للتنمية املستدامة على دعم سياسات التنمية املستدامة وسيتم تشكيل جلان مشرتكة ب ن الوزارات 
حسبما تقتضىي اجحاجة لذلك وابإلضافة إىل ذلك يلز  أن تعمل السلطات املركزية واحملافظات ووحدات اإلدارة احمللية على إدراج 
محاية البيئة والرتابط االجتماعي يف مجيع السياسات القطاعية. أما على املستوى احمللي فيلز  القيا  ابلتعديثات املؤسسية املطلوبة 

 حتياجات القطاعات املختلحة لتحقيق التنمية املستدامة.لتعكس ا
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سيكون من مها  جلنة التنمية املستدامة التنسيق ب ن اإلسرتاتيايات واخلطط والربامج القطاعية مع أخذ البيئة والتألريات 
ثل السياسة الزراعية والصناعية االجتماعية يف االعتبار والعمل على دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية يف السياسات القطاعية م

واالجتماعية وسياسة الطاقة والنقل...اخل. سوف يتم ذلك عن طريق حتليل اإلطار الكلي لسياسة الدولة حىت ميكن حتديد 
 السياسات واخلطط والربامج املختلحة ومن أمثلة ذلك:

 خطط العمل واإلسرتاتيايات الوطنية البيئية؛  -
 لوطنية للتنوع البيئي؛خطط عمل اإلسرتاتياية ا -
 اإلسرتاتيايات الوطنية للححاظ على البيئة؛ -
 اخلطط الوطنية ملكافحة التصحر؛ -
 إسرتاتيايات اجحد من الحقر؛ -
 برامج اإلصثاح اهليكلي؛ -
 خطط اسرتاتيايات التنمية العمرانية.  -
 مبدأ احلكم الراشد- 4-6 

يف املستوايت الوطنية واحمللية واحملافظات على الشحافية يف صنع القرار ومشاركة لتحقيق التنمية املستدامة جيب أن يقو  اجحكم 
املواطن ن واجملتمع املدين يف صنع القرار واملسؤولية واملساءلة واحملاسبة يف التنحيذ، كما جيب أن تكون هناك أسس واضحة فيما 

 شيد اإلنحاق واإلنتباه إىل القضااي االجتماعية. يتعلق بتخصيص املوارد واستخدا  األموال العامة وخحض التكلحة وتر 
 مبدأ رفع الوعي-4-7

يؤكد هذا املبدأ على أمهية التعليم وبناء القدرات يف رفع الوعي واستيعاب كل فئات الشعب لقضااي التنمية املستدامة وزايدة 
 ب ن كافة فئات اجملتمع. االهتما  العا  هبذه القضااي ولن تتحقق التنمية املستدامة دون التعاون الحعال

 مبدأ العدالة بني األجيال-4-8
جيب أن ترتك الثروات الطبيعية لَلجيال القادمة بنحس القدر الذي تسلمت به األجيال اجحالية تلك الثروات، حىت يتوفر لَلجيال 

 القادمة نحس الحرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاهتا مثل اجليل اجحايل.
 املوارد الطبيعية مبدأ احلفاظ على- 4-9

يدعو هذا املبدأ إىل ترشيد استخدا  املوارد الطبيعية لضمان إستدامة التنمية حبيث تستخد  املوارد الطبيعية بطريقة تضمن اجححاظ 
تخد  على التنوع البيولوجي ومحاية القيم واملناظر الطبيعية حبيث تستخد  املوارد املتاددة مبا ال يتااوز قدرهتا على التادد، وتس

املوارد غري املتاددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها على املدى الطويل بحاعلية وذلك عن طريق االستعاضة عنها ابملوارد 
األخرى املتاحة أو املواد املصنعة مثل إستبدال الوقود اجحاري ومصادر الطاقة غري املتاددة مبصادر الطاقة املتاددة وإستعادة 

 خلحات.الطاقة الناجتة من امل
 تغرمي اجلهة املتسببة يف التلوث  - 4-10 

يدعو هذا املبدأ إىل أن تقو  اجلهة اليت يتسبب نشاطها يف إحداث ضغوط على البيئة، أو إذا أنتات أو استخدمت أو اتجرت 
ذه اجلهات بدفع رسو  مقابل يف املواد اخلا  أو املنتاات شبه النهائية أو املنتاات اليت حتتوي على املواد املضرة ابلبيئة، تقو  ه

تسببها يف هذا التدهور. كما تتحمل التكلحة ابلكامل لدرء املخاطر البيئية وعثاج األضرار اليت وقعت. هذا ويساعد فرض 
تكاليف التلوث على توفري حافز قوي للصناعة لإلقثال أو اجحد من التلوث حيث سيتضح أن تكلحة اجحد من التلوث استثمار له 

 ى.عائد جمز 
 مبدأ قيام املستخدم ابلدفع - 4-11 



 

 

ينص هذا املبدأ على أن أى فرد يستخد  املوارد الطبيعية جيب أن يدفع سعر واقعي يف مقابل هذا االستخدا  على أن تغطي هذه 
ف الصحي القيمة تكاليف معاجلة خملحات االستخدا  يطبق هذا املبدأ على اخلدمات مثل اإلمداد مبياه الشرب، ومجع مياه الصر 

 ومعاجلتها، ومجع املخلحات البلدية والتخلص منها...اخل.
 مبدأ الوقائية -4-12

تعترب الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من معاجلة التلوث بعد حدوله، وعلى هذا األساس جيب جتنب األنشطة اليت متثل هتديد 
 إىل: للبيئة وصحة اإلنسان على أن يتم تنحيذ وختطيط كل منها بصورة تؤدي

 إحداث أقل تغيري ممكن للبيئة؛ -
 أقل خطورة للبيئة وصحة اإلنسان؛ -
 اجحد من الضغوط على البيئة واالستخدا  الرشيد للمواد اخلا  والطاقة يف البناء واإلنتاج والتوزيع واالستخدا . -

 جية املتاحة.يطبق هذا املبدأ من خثال تنحيذ تقييم األلر البيئي واستخدا  أفضل الوسائل التكنولو 
 العناية ابلعنصر البشري مبدأ- 4-13

إذا كان اإلنسان املَستخلف يف األرض أهم املوارد الطبيعية املتاددة، وهو سبب التنمية وغايتها، فإن من الطبيعي إيثاء االستثمار 
ستوى اجحياة، وذلك عرب ربط يف اإلنسان االهتما  الذي يستحق، وخباصة يف التعليم والتأهيل والصحة وتنظيم األسرة ورفع م

املسألة السكانية بعملية التنمية، وهذا يقتضي ابلضرورة السعي حنو حتقيق جمتمع الكحاية والعدل والتضامن االجتماعي، وخلق 
خثاقية البيئة املتوازنة اليت تؤّمن عد  اتساع اهلوة ب ن مستوايت دخل الشرائح االجتماعية املختلحة. كل ذلك يف إطار من القيم األ

والروحية الراقية اليت تعكس روح التضامن والتكافل والتسامح واحرتا  حقوق اإلنسان على املستوايت القطرية واإلقليمية والدولية 
 (.65، ص:6999على حد سواء  فاروق، 

 احملور الثالث: دور صناديق االستثمار اإلسالمية يف حتقيق البعد اإلقتصادي واإلجتماعي 
 تدامةللتنمية املس

 االقتصادي لصناديق االستثمار اإلسالمية: البعد-1
وهي  يتمتع االستثمار يف صناديق االستثمار ابلعديد من املزااي اليت يستحيد منها املستثمر واجلهاز املصريف وكذا االقتصاد والوطين،

 واليت تتمثل فيما يلي. ثمار فيها، بذلك تساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف الدول اليت تقو  ابالست
 ابلنسبة للمستثمرين املزااي-1-1
: تتمثل يف استحادة املستثمرين من خربات ومهارات اإلدارة احملرتفة اليت تدير الصندوق، فصناديق اإلدارة املتخصصة -

وابلتايل ميكنهم انتقاء األوراق املالية اجليدة  االستثمار يتوىل إدارهتا خرباء يتمتعون بكحاءة عالية ولديهم معرفة كافية أبحوال السوق
اليت حيقق التعامل فيها رحبا جبانب الربح الرأمسايل وهذا ما ال يتوافر للمستثمر الحرد الذي يدير أمواله بنحسه، إذ يقع على عاتقه 

عامثات لَلغراض الضريبية كما عليه اختاذ قرار االستثمار وما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة املثائمة، وحيتحظ بساثات كافة امل
أن يراقب حركة األسعار يف السوق، إضافة إىل ذلك املتابعة املستمرة من جانب املستثمر للمححظة لتحديد درجة خماطرها للتأكد 

ليت تقو  إبدارة من أهنا يف حدود املستوى املقبول من وجهة نظره، كل هذه املها  يلقي املستثمر مبسؤوليتها على اإلدارة احملرتفة ا
 (.665-664، ص:2331صناديق االستثمار  نزيه عبد املقصود، 

: تعترب صناديق االستثمار من أكثر اخلدمات االستثمارية تنظيًما وخضوًعا للرقابة املركزية من قبل الدولة وهي التنظيم والرقابة -
 اقبتها للمصارف وشركات االستثمار؛إما املصارف املركزية وإما هيئات الرقابة على سوق املال من خثال مر 

: يوجد العديد من صناديق االستثمار ختتلف يف أهدافها، وبذلك تليب هدفا أو أكثر من أهداف املستثمرين، تنويع األهداف -
فهناك صناديق هتدف إىل احملافظة على رأس مال املستثمر، وأخرى هتدف إىل  حتقيق أرابح رأمسالية، أو إىل حتقيق الدخل، 
وبذلك فصناديق االستثمار تليب رغبات خمتلحة للمستثمرين؛ كما يشمل التنويع تقليل املخاطر من خثال تنويع رأس املال 
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املستثمر على عدد كبري من األصول اليت ختتلف معدالت العائد عليها كاألسهم والصكوك أو أي أصول أخرى والغرض من 
واحدة أو قطاع واحد مما قد يعرض املستثمر إىل خسائر كبرية يف حالة هبوط سعر ذلك هو جتنب تركيز االستثمار يف ورقة مالية 

 هذه الورقة أو هذا القطاع،
: ميكن للمستثمرين يف صناديق االستثمار االستحادة من الوفرة يف عموالت السماسرة أو الوكاالت عند اقتصادايت احلجم -

الستثمار اليت تتميز بكرب حامها، عادة ما تقو  بشراء أو بيع عدد  شراء الصندوق للحصص املمكنة هلم، ذلك أن صناديق ا
كبري من األوراق املالية، وابلتايل فإن نسبة العمولة املدفوعة لوسطاء التداول تكون أقل من تلك اليت يدفعها املستثمر الحرد 

 (؛31،ص:6993 هشا ، 
-2331اخلدمات للمستثمر ومنها مثثا  أمحد،  : تقد  صناديق االستثمار العديد منتقدمي اخلدمات للمستثمر -

 (:640-642،ص:2333

االحتحاظ بساثات لكافة املعامثات اليت يقو  هبا املستثمر خثال العا ، مثل ساثات توزيعات األرابح، والحوائد واألرابح 
 الرأمسالية، وهي خدمة مهمة جدا للمستثمر.

  ية، وحتصيل التوزيعات والحوائد املستحقة.نقل ملكية األوراق املالية يف احملحظة االستثمار 
 .حتويل املستثمر من صندوق إىل آخر يف الشركات اليت تدير صناديق متعددة، وذلك حسب رغبة املستثمر 
 .إعادة استثمار التوزيعات املستحقة للمستثمر على شكل حصص إضافية يف الصندوق 
  ائب.إبداء النصح واملشورة للمستثمر خاصة فيما يتعلق ابلضر 

 ابلنسبة للجهاز املصريف املزااي-1-2
 (:03، ص:2339تقد  صناديق االستثمار العديد من املزااي للاهاز املصريف يذكر منها  غامن، 

إنشاء أوعية استثمارية بديلة ألذون اخلزينة العامة لتوظيف فائض السيولة النقدية املتواجدة لدى املصارف والناجتة عن االرتحاع  -
 حام الودائع املصرفية وحتويثات املغرتب ن املوجودين يف اخلارج وتوجيهها حنو االستثمار املباشر. الكبري يف

تدوير حمافظ األوراق املالية داخل املصرف بيعا وشراء بدال من االحتحاظ هبا دون حراك، وذلك عن طريق بيع جزء منها  -
 تنشأ من فروق تقييم األوراق املالية اليت يتم بيعها لصناديق االستثمار.لصناديق االستثمار مما يوفر فرصة كبرية لتحقيق األرابح 

 ابلنسبة لالقتصاد الوطين املزااي-1-3
، 2339حتقق صناديق االستثمار العديد من املزااي على مستوى االقتصاد الوطين، وتتمثل هذه املزااي فيما يلي  قاسم انيف، 

 (.224-220ص:

 القنوات لتحويل مدخرات األفراد من أموال معطلة يف االقتصاد إىل أموال نشطة، تساهم  متثل صناديق االستثمار إحدى
 يف رفع مستوى االستثمارات املتاحة يف االقتصاد.

  نظرا لتمتع مديري احملافظ االستثمارية خبربات مالية واقتصادية تدعمها املمارسات العملية والدراية الواسعة مبتغريات
املزااي تكمن يف مساعدة املستثمرين على ترشيد قراراهتم االستثمارية مما سريفع كحاءة السوق فإن إحدى أهم 

 االستثمارات الوطنية.
  تساهم صناديق االستثمار يف تنشيط حركة أسواق رأس املال واملسامهة يف احملافظة على توازن السوق وزايدة كحاءته من

ليل املعلومات اجملمعة عن حركة السوق، وكذلك جذب صغار خثال التصرف الرشيد إلدارة الصندوق يف دراسة وحت
 املستثمرين إليها كما أهنا توفر اجحماية لكل من األسواق وصغار املستثمرين.

  تلعب صناديق االستثمار دورا مهما يف دعم برامج التخصيص يف الدول النامية، وذلك عن طريق مسامهتها يف الرتويج
 ملساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى األفراد.ألسهم الشركات املتخصصة ويف ا



 

 

  اجحث على إنشاء شركات جديدة سواء شركات تقو  إبدارة هذه الصناديق أ  شركات حتصل على التمويل الثاز  لعملها
 من العمليات النهائية هلذه الصناديق وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق املالية بشكل عا .

 ديق االستثمار االسالمية:البعد االجتماعي لصنا-2
يتمثل البعد االجتماعي لصناديق االستثمار االسثامية يف املسامهة يف توفري االحتياجات األساسية للماتمع، وحماربة الحقر 
والبطالة من خثال متويل املشروعات اجحقيقية اإلنتاجية اليت ختلق فرص العمل وحتقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه املشروعات  

ة أ  صغرية أ  متوسطة. واملسامهة يف متويل مشروعات الرعاية الصحية واالجتماعية، واملسامهة يف التأهيل العلمي والقضاء كبري 
 على األمية، وزايدة الوعي االستثماري ألبناء اجملتمع. 

ق االستثمارية ذات املسؤولية أهم البواعث على ظهور الصنادي كما يرتبط البعد االجتماعي لصناديق االستثمار ابألخثاق هلذا من
االجتماعية من جهة، هو حتقيق رغبات وتحضيثات املستثمرين اليت ال تتحقق بصحة مباشرة يف األسواق، ومن أهم تلك 
التحضيثات ما يسمى ابألولوايت االجتماعية، إذ أن كثريًا من املستثمرين يطمح لتحقيق أرابح، إال أنه يرغب أن يكون ذلك 

ق أغراض دينية أو اجتماعية أو سياسية. ومن جهة أخرى هو بلوغ نتياة أكثر قبوال من الناحية االجتماعية، بدون مقيًدا بتحقي
 إحداث اختثاالت اقتصادية كلية وبيئية طويلة األجل، أو حتطيم االنساا  العائلي واالجتماعي أو النسيج األخثاقي للماتمع. 

املسؤولة اجتماعيا "مصطلح عا  لثاستثمارات واسرتاتيايات االستثمارات اليت أتخذ  ويعد االستثمار األخثاقي أو االستثمارات
بع ن االعتبار احملاولة خللق التغيري االجتماعي االجيايب، وتقليل الضرر البيئي ودمج االعتقادات الدينية أو األخثاقية، وبسبب 

تثماراهتم هلا نتائج حول العامل، ومن الصعب اختاذ قرار استثماري العوملة يدرك املشاركون يف سوق األوراق املالية أبن قرارات اس
بدون امتثاك بعض التألري على البيئة والتنمية االجتماعية، مما يدعو إىل املوازنة ب ن حتقيق عائدات مالية اجيابية ومستوايت 

 (1-1،ص2366براق،منخحضة من األضرار البيئية واالجتماعية" حممد 
ستثمار االسثامية تلتز  أبداء حق هللا يف املال من الزكاة، ودور الزكاة يف التنمية االجتماعية غين عن البيان، كما أن صناديق اال

وأبسط ما يقال عنه أن الزكاة هي النتياة اجحتمية للموقف اإلجيايب الذي يتخذه املسلم حيال قضية اإلنتاج أو النشاط االقتصادي 
كتمل إال إذا حقق انتاجًا اقتصاداًي يسد حاجاته أوال مث يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، مث النافع، فكأن إميان املسلم ال ي

يزيد عن النصاب، أو يتحقق فائض من االنتاج أو الدخل، هذا الحائض هو "مطرح الزكاة". ويزيد من وضوح دور الزكاة يف 
جوع الحقري أو اقالة عثرته، وإمنا وظيحتها الصحيحة متك ن الحقري التنمية االجتماعية أن "الحهم الصحيح للزكاة ليس هو جمرد سد 

من إغناء نحسه بنحسه حبيث يكون له مصدر دخل اثبت يغنيه عن طلب املساعدة من غريه، ولو كان هذا الغري هو الدولة فمن  
ته، حبيث يعود عليه من وراء ذلك كان من أهل االحرتاف أو االجتار أعطى من صندوق الزكاة ما ميكنه من مزاولة مهنته أو جتار 

 (.23، ص:2362دخل يكحيه بل يتم كحايته وكحاية أسرته ابنتظا "  حممود، 
 اخلامتة

بناء على املرجعية اإلسثامية اليت قامت عليها صناديق االستثمار اإلسثامية، وتصورها لدور املال يف اجحياة االقتصادية 
قيق مصاحل مالكي األموال، أو االلتزا  بقواعد اجحثال واجحرا  فقط، ولكن يضاف إىل واالجتماعية، فإن دورها ال يقتصر على حت

ذلك ركيزة هامة، وهي مراعاة حق اجملتمع يف هذه األموال، وهبذا تكون مبنية على القيم واألخثاق واحرتا  العامل ن والبيئة وأفراد 
ما أن من أهم مزااي صناديق االستثمار اإلسثامية أهنا ميكن أن اجملتمع، وهتدف إىل تقدمي القيمة املستدامة للماتمع ككل، ك

 تكون أداة ووسيلة لتحقيق التكافل االقتصادي ب ن املسلم ن، وذلك بتسهيل نقل املدخرات من دول الحائض إىل دول العاز.
 نتائج الدراسة:

 خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
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 جتميع أموال املدخرين بغرض استثمارها يف األوجه واجملاالت اليت تتحق مع أحكا   هتدف صناديق االستثمار اإلسثامي إىل
الشريعة االسثامية، للحصول على ربح حثال، ويتسلم املكتتبون يف هذه الصناديق عادة مستندات تثبت نسبة مشاركتهم 

 وحتدد حصصهم يف هذه الصناديق.
 صارف واملؤسسات املالية االسثامية على دور الوسيط ب ن املدخرين ال يقتصر نشاط صناديق االستثمار اليت تنشئها امل

والشركات األخرى، أو االستثمار غري املباشر املتمثل يف تكوين حمافظ لَلوراق املالية وإدارهتا، كما هو اجحال ابلنسبة 
ام ن ، وإمنا يشمل اهليكل لصناديق االستثمار اليت تنشئها شركات االستثمار والبنوك التاارية التقليدية وشركات الت

التمويلي هلذه الصناديق على تكوين حمافظ االوراق املالية وإدارهتا وفق ضوابط االستثمار االسثامي وعلى الدخول يف 
عمليات استثمارية مباشرة يف جماالت خمتلحة من قطاعات النشاط االقتصادي، سواء أكانت يف اجملال التااري أو يف 

 قارية، او يف أنشطة أخرى كالتأجري ، املراحبة و االستصناع وغريها.مشروعات استثمارية ع
  التنمية املستدامة من وجهة نظر إسثامية عملية متعددة األبعاد، تعمل على التوازن ب ن أبعاد التنمية االقتصادية

نشطة البشرية القائمة واالجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، وهتدف إىل االستغثال األمثل للموارد واأل
عليها من منظور إسثامي يؤكد أن اإلنسان مستخلف يف األرض له حق االنتحاع مبواردها دون حق ملكيتها، ويلتز  يف 
تنميتها أبحكا  القرآن والسنة النبوية الشريحة، على أن يراعي يف عملية التنمية االستاابة جحاجات اجحاضر، دون إهدار 

 ووصوالً إىل االرتحاع ابجلوانب الكمية والنوعية للمادة البشر.حق األجيال الثاحقة، 
  صناديق االستثمار اإلسثامية تعد صناديق استثمار ابملعىن اجحقيقي هلذا املحهو ، ألهنا تقو  ابستثمارات حقيقية ومباشرة مما

تقتصر على جمرد القيا  بعمليات يؤدي إىل إحداث زايدة صافية يف األصول اإلنتاجية والثروة القومية يف اجملتمع، وال 
 الوساطة املالية.

  يتمتع االستثمار يف صناديق االستثمار ابلعديد من املزااي اليت يستحيد منها املستثمر واجلهاز املصريف وكذا االقتصاد
 يها،وهي بذلك تساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف الدول اليت تقو  ابالستثمار ف والوطين،

  يتمثل البعد االجتماعي لصناديق االستثمار االسثامية يف املسامهة يف توفري االحتياجات األساسية للماتمع، وحماربة الحقر
والبطالة من خثال متويل املشروعات اجحقيقية اإلنتاجية اليت ختلق فرص العمل وحتقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه 

ة، واملسامهة يف متويل مشروعات الرعاية الصحية واالجتماعية، واملسامهة يف التأهيل املشروعات كبرية أ  صغرية أ  متوسط
 العلمي والقضاء على األمية، وزايدة الوعي االستثماري ألبناء اجملتمع.

 االقرتاحات:     
 من خثال ما سبق تقدميه ميكن اخلروج هبذه االقرتاحات:     

 ق االستثمار االسثامية يف حتقيق ابعاد التنمية املستدامة، ابعتبارها أدوات مالية ضرورة ابراز األمهية االقتصادية لصنادي
 وأوعية ادخارية جديدة هلا أتلريها يف جذب املدخرات وتشايع االستثمار، وحتقيق التكافل االجتماعي.

 عة االسثامية العمل على تشايع إنشاء صناديق استثمار اسثامية، تباشر نشاطها االستثماري وفق ضوابط الشري
 وتساهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع.

  العمل على جتميع الحتاوى الشرعية يف االقتصاد واملعامثات املالية الصادرة عن جهات الحتوى الشرعية، خاصة فتاوي
واالسرتشاد هبا عند جمامع الحقه االسثامي وهيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات واملصارف االسثامية لثاستحادة منها، 

 أتسيس صناديق االستثمار االسثامية.
 قائمة املراجع:

 http://kenanaonlinعلى املوقع  املبادئ اإلرشادية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة،أمحد السيد كردي،  -6
e.com/users/ahmedkordy/posts/126527 

http://kenanaonlin/
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لى قواعد القانون الدولي الخاص: أية مقاربة تمرد التحكيم التجاري اإلسالمي ع

 تشريعية لخلق بيئة صديقة ؟

 دكتور يف قانون األعمال  . محمد الهادي المكنوزي د. 
 أستاذ مشارك جبامعة حممد اخلامس ابلرابط . اململكة املغربية 

 

   ملخص البحث:
السيما مع ظهور مصارف (ل "االقتصاد اإلسثامي" إن اعتماد "حتكيم جتاري إسثامي" ذو أحكا  خاصة ومتميزة، وكذا تدوي 

القانون املطبق على النزاع، أصبح يطرح إشكاالت تدخل يف نطاق "القانون الدويل اخلاص"، من قبيل:  ،)دولية إسالمية
 . ومفهوم النظام العام، وتذييل املقررات التحكيمية ابلصيغة التنفيذية

أية صعوابت مادا  القانون الدويل اخلاص يقد  جمموعة من اجحلول. بيد أن التساؤل كتصور مبدئي، يبدو أن املسألة ال تثري   
هو ما إذا كانت احللول الذي يحرض نحسه فيما خيص االقتصاد اإلسثامي الذي أضحى يعرف تداوالت عابرة للحدود الوطنية، 

 .مياليت يقدمها القانون الدويل اخلاص تتماشى مع قواعد التحكيم التجاري اإلسال
نشري أيضا إىل أنه، كلما ارتحعت وترية تدويل االقتصاد اإلسثامي، إال وازداد حام اهلوة القائمة ب ن التحكيم التااري   

)نقصد كل من اإلسثامي وقواعد القانون الدويل اخلاص، مما يستلز  معه البحث عن مقاربة تشريعية خللق بيئة صديقة بينهما 
 .لقانون الدويل اخلاص(التحكيم التجاري اإلسالمي وا

 .بيئة صديقة -القانون الدويل اخلاص  -التحكيم التااري اإلسثامي  الكلمات الدالة:
How adaptable is Islamic commercial arbitration with International private 
law: what legislative approach for a friendly ground ? 
Mohammed El Hadi El 
Maknou                                                                  
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 .ث الثاين(    
 املبحث األول

 مظاهر مترد التحكيم التجاري اإلسالمي
 على قواعد القانون الدويل اخلاص 
إذا كان التحكيم التااري التقليدي يرتبط أساسا ابالقتصاد الرأمسايل، فإن التحكيم  خصوصية التحكيم التجاري اإلسالمي. .5

ال ميكن أن خيالف أحكا  الشريعة. نتج عن هذا، وجود صعوبة  التااري اإلسثامي يتعلق ابالقتصاد اإلسثامي، حيث إنه
. كما يحرض واقع )املطلب األول(واضحة لتطبيق بعض قواعد القانون الوضعي، السيما تلك املتعلقة ابلقانون الدويل اخلاص 

)املطلب "  ي اإلسالميالنظام العام االقتصاد التحكيم التااري اإلسثامي، التساؤل عن حقيقة تشكل ما ميكن تسميته بـ "
 .الثاين(

 املطلب األول
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 رفض تطبيق قواعد القانون الوضعي
جمموع القواعد اليت تنظم العثاقات داخل جمتمع مع ن، » بصحة عامة، يقصد ابلقانون الوضعي:  املقصود ابلقانون الوضعي. .6

ف السلطة التشريعية، واستثناء من السلطة التحيذية ، إذ أن قواعده يتم سنها أساسا من طر (11  «والذي يسود فيه قدر من النظا  
 يف حاالت واردة على سبيل اجحصر.

فكيحية تشكل قواعد القانون الوضعي يف كثري من األنظمة القانونية، تبتعد عن مسائل من قبيل اجحثال واجحرا . بيد أن هذه 
 ية الوضعية جتد مصدرها يف األحكا  الدينية.املثاحظة ال جيب األخذ هبا على إطثاقها، إذ أن بعض القواعد القانون

  القانون الكنيسي؛ كما أن (12 هكذا مثثا، فرغم أن حترمي الراب جممع عليه يف كل الشرائع واألداين؛ مبا فيها الشريعة اإلسثامية 
كم يف قاعدة قانونية ، إال أن بعض القوان ن الوضعية أدجمت هذا اجح(13 كان مينع القرض بحائدة على أساس أن الوقت ملك هلل 

كان بدوره يتبىن ويدافع عن   القانون الفرنسي القدميعلما أن ، من قانون االلتزامات والعقود املغريب( 870)على غرار الفصل 
 هذا املبدأ.

ايل  يعطي لَلفراد حرية التصرف امل االقتصاد الرأمسايلإذا كان  . مدى جواز اشرتاط التحكيم أو التحاكم إىل قانون وضعي.7
يبحث يف طرق  ؛على العكس من ذلك ؛االقتصاد اإلسالمي، فإن (14 كسبا وإنحاقا يف إعحاء ات  من كل القيود والشروط 

. فهذه االختثافات اجلوهرية القائمة ب ن كل من االقتصاد الرأمسايل واالقتصاد (15 الكسب واإلنحاق وفق أحكا  الشريعة 
 جحلول املعتمدة. اإلسثامي، كانت سببا مباشرا يف تباين ا

إال أن اشرتاط التحكيم أو التحاكم إىل ، (16 متاشيا مع هذا التباين، فرغم أن مشروعية التحكيم اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع 
)التابع لرابطة  اجملمع الفقهي اإلسالميأكد  ،قانون وضعي خمالف للشريعة اإلسثامية خيضع لبعض الضوابط. يف هذا اإلطار

 على ما يلي: (17  إلسالمي(العامل  ا
 ؛« أنه من املعلو  من الدين ابلضرورة أن حتاكم املسلم ن إمنا يكون لشرع هللا »  -
؛ ألنه وبناء على ذلك فإن اشرتاط التحكيم ال جيوز إال إىل شرع هللا سبحانه وتعاىل، وهذا ما ألز  هللا به عباده املؤمن ن»  -

وما جيري يف هذا الزمان من بعض املسلمني من اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية هلل، عثامة اإلميان والتسليم واالنقياد 
 ؛«  املخالفة للشريعة اإلسالمية أمر يتعارض مع األدلة الشرعية الصرحية الصحيحة، وال جيوز للمسلم فعله، وال القبول به

 جيوز للمسلم القبول ابختيار حمكم غري مسلم، ألن شرط ملا كان من حق كل طرف من أطراف النزاع اختيار حمكمه فإنه ال»  -
 ؛« احملكم أن يكون من أهل القضاء وقت التحكيم ووقت اجحكم 

                                                           
(11).  TERRE, F. (1996). Introduction générale au droit. (3e  éd). Paris : Précis Dalloz,  n° 3, p. 

3. 

-616، ص: 6م(، ج:  2440(. الصادق عبد الرحمان العرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، )بيروت: مؤسسة الريان، 1)

610.      

(13). PIEDELIÈVRE, S. (2013). Intérêts des capitaux. Répertoire de Droit Commercial. Paris : 

Dalloz, n° 3, p.2. 

(.   جواد مريد، البنوك اإلسالمية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، )المحمدية: المتقي برينتر، 9)

 .749، ص: 7م(، ط  2472

 . 749م(، ص:  2470يد بن هادي، أصول ضبط المعامالت المعاصرة، )الوكرة: دون ذكر دار النشر، (.  ول10)

(.   سعد الدين صالح دداش، التحكيم في مجلة األحكام العدلية : دراسة مقارنة ألهم قواعد التحكيم بين الفقه اإلسالمي 11)

كيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات وقواعد التحكيم الدولية، المؤتمر السنوي السادس عشر، التح

 . 7247، ص: 6(، المجلد 2449التجارية، )دبي: جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 

القرار األول  بشأن اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي مخالف للشريعة اإلسالمية، الصادر عن المجمع   (.12)

-78اإلسالمي )التابع لرابطة العالم اإلسالمي( المنعقد فى دورته العشرين في مكة المكرمة في الفترة من  الفقهي

م،  2477 -هـ  7062م، مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي،  2474ديسمبر  28-21هـ التي يوافقها  7062محرم  26

  .                        680-686، ص: 20ع 



 

 

املسلمون الذين يقيمون يف جمتمعات أو دول غري إسثامية جيوز هلم عند الضرورة أو اجحاجة أو املنزلة منزلتها التحاكم إىل »  -
حظا جحقوقهم ودفعا لَلضرار عنهم، وذلك ما مل تكن لديهم هيئة حتكيم إسثامية ميكن التحاكم إليها احملاكم القانونية يف بلداهنم ح

.» 
محاد هذا، أن اتحاق األطراف عند إبرا  العقد على أن يرجعا لحض النزاع الذي قد ينشأ بينهم إىل قانون وضعي خمالف للشريعة 

يها أعثاه، حيث إن إعماهلا يؤدي حتما إىل  إبعاد قواعد القانون  املذكور اإلسثامية قضاء أو حتكيما خيضع للضوابط املشار إل
 من  إمكانية التطبيق.

جيب األخذ به يف  )التابع لرابطة العامل اإلسالمي(هكذا، فمحهو  القانون الوضعي يف عثاقته بقرار اجملمع الحقهي اإلسثامي 
ويل اخلاص، كما أن األمر يهم القواعد القانونية املوضوعية وكذا القواعد معناه الواسع، مما جيعله ميتد ليشمل حىت القانون الد

 القانونية الشكلية، ألن كثا النوع ن يصنحان يف خانة القانون الوضعي. 
زايدة على ذلك، فتحرمي اشرتاط التحكيم أو التحاكم إىل قانون وضعي خمالف للشريعة اإلسثامية يهم املرحلة السابقة للتعاقد، 

 لة التعاقد، وكذا اجحالة اليت تؤدي فيها قاعدة اإلسناد إىل تطبيق قانون وضعي أجنيب.ومرح
احملكم يتعني ، شرط اثين يرتبط به ويكمله، حيث إن شرط تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية على التحكيمهذا، وينضاف إىل 
ث حمكم ن، جيب أن يكون كل أعضائها ممن . متاشيا مع هذا، فحي حالة تشكل اهليئة التحكيمية من لثاأن يكون مسلما

 يتخذون اإلسثا  دينا هلم.
ابلتايل، فحرضيات من قبيل: وجود حمكم مسيحي أو من ال دين له، أو أن تتشكل اهليئة من حمكم مسلم وآخرون مسيحيون، 

 .سألة داينة احملكم أي اهتمامعلما أن قواعد التحكيم التقليدي ال تعري ملجتعلنا خنرج عن نطاق التحكيم التااري اإلسثامي، 
إذا كان من الوجيه أن اإلجازة املسبقة ما جيب التأكيد عليه ابلنسبة لثاقتصاد اإلسثامي يف شقه املرتبط ابخلدمات املالية، أنه 

مينع من  ملعامثات املؤسسات املالية اإلسثامية من قبيل هيئاهتا الشرعية يشكل ضمانة لسثامتها من العيوب الشرعية، فهذا ال
نشوب اخلثاف يف قراءة وتحسري ما هو جائز، وابلتايل ال حتول اإلجازة املسبقة للعقود واملعامثات املالية القائمة على أحكا  

 .(18 رصد هيئة التحكيم خللل يف تطبيق العقود اجملازة أو يف بعض شروطها، أو يف تفسري بعض بنودها الشريعة دون إمكانية 
 املطلب الثاين

 "نظام عام اقتصادي إسالمي " ة تشكل حقيق
كل . رغم أن محهو  النظا  العا  يبقى عصيا عن كل حتديد، فإنه ميكن اعتباره . من النظام العام إىل النظام العام االقتصادي8

 . ما يهدد كيان الدولة أو ميس مبصلحة عامة فيها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
إحدى مناهاه، أو عنصر متدخل يف املنهج    الدويل اخلاص، يتم استعمال مصطلح النظا  العا  للداللة على ارتباطا ابلقانون

 . (19  املذكور، أو لتحيد أساس بعض اجحلول املعتمدة
العا  يف . لذلك، جند أن للنظا  (20 يف واقع األمر، يؤدي إعمال قانون أجنيب خارج اجحدود الوطنية إىل منافسته للقانون احمللي 

، حيث يسمح برفض (21 القانون الدويل اخلاص كألر ينطبق على مجيع حاالت تدخله، إبعاد القانون األجنيب عن التطبيق

                                                           
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  67لخويليدي، التحكيم في المعيار الشرعي رقم (. عبد الستار ا13)

اإلسالمية، المؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية، 

    .7716، ص: 6المجلد  (،2449)دبي: جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 

(19). REMY, B. (2008). Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit 

international privé. Coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèse. Paris : Dalloz, n° 5-6, pp. 3-

4. 

(20).  AUDIT, B. (2008). Droit international privé .Coll. Corpus Droit Privé. (5e éd).  Paris : 

ECONOMICA,  n° 308, p.263. 

(21).   LOUSSOUARN, Y. BOUREL, P. et DE VAREILLES-SOMMIERES, P. (2008). Droit 

international privé. Coll. Précis Droit Privé. (8e éd). Paris : Dalloz,  n° 255, p. 352. 
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. إذ عادة ما يقد  القانون األجنيب الذي مت حتديده من طرف قاعدة التنازع حثا غري (22  االعرتاف حبق مكتسب يف اخلارج
 .(23 اع، مما جيعله يرفض إعماله مقبول من القاضي الذي يبت يف النز 

ما يتع ن لحت االنتباه إليه، أن من شأن االستعمال التعسحي للنظا  العا  أن يؤدي إىل إفراغ معظم االتحاقيات الدولية الثنائية 
 .(24  األطراف املربمة ب ن دولة غربية ودولة إسثامية من حمتواها

نظام عام د أصبح يتم اجحديث عن نظا  عا  سياسي، وآخر اجتماعي، وأيضا يف سياق التطورات اليت عرفها النظا  العا ، فق
إبعطاء دفعة أساسية لثاقتصاد الوطين، إذ تدعم بعض  )أي النظام العام االقتصادي(. يسمح هذا املحهو  األخري اقتصادي

ه اقتصادي يذهب إىل حد إعطاء التدخثات التشريعية مبدأ احرتا  حرية املنافسة، يف ح ن تنطلق تدخثات أخرى من فرض توج
. جتد هذه العثاقة مربرها يف البيئة التاارية اليت كل معامثاهتا تتعلق ابملال واألعمال، (25 والشروط      تنظيم دقيق لبعض العقود 

 اللذين يعتربان النواة األساسية لثاقتصاد الوطين.
لنظا  العا  يف شقه االقتصادي، حيث إنه يستعمل من طرف عثاقة ابلتحكيم التااري الدويل، يثاحظ أنه شديد االرتباط اب

 القاضي الذي طلب منه تذييل املقرر التحكيمي التااري الدويل ابلصيغة التنحيذية، قصد إبعاد تطبيق قانون أجنيب.
صوصيات التشريعات فرغم أن التحكيم التااري الدويل يسمح حبل النزاعات املتعلقة ابملبادالت االقتصادية الدولية بعيدا عن خ

، حيث جيد اختصاص احملكم أساسه يف إرادة األطراف كما ُعرب عنها يف (26  الوطنية وعن صعوابت حتديد القاضي املختص
، بيد أن النظا  العا  االقتصادي يشكل وسيلة (28 ، قصد الحصل يف نزاع يرتبط حبقوق والتزامات   جوهرية (27  اتحاق التحكيم

 .رف القاضي لرفض تذييل مقرر حتكيمي ابلصيغة التنحيذية، وابلتايل عد  تطبيق قانون أجنيب على النزاعقانونية تستعمل من ط
. كما سبق بيان ذلك أعثاه، حيظى محهو  النظا  العا  بدور ". من "نظام عام اقتصادي" إىل "نظام عام اقتصادي إسالمي9

دي. فنتياة ظهور حتكيم جتاري إسثامي، وأما  تدويل االقتصاد أساسي عندما نكون بصدد حتكيم جتاري دويل مبعناه التقلي
" النظام العام اإلسثامي حيث أضحت كثري من عملياته عابرة للحدود، ميكن التساؤل عن مدى وجود ما ميكن تسميته بـ : 

 . يضعنا هذا الطرح أما  تصورين متعارض ن، وذلك كما يلي:االقتصادي اإلسالمي "
إذ أن البعد الديين لثاقتصاد  ألول يف مبناه العام على رفض فكرة وجود نظام عام اقتصادي إسالمي:سريتكز التصور ا -

 اإلسثامي حد فاصل مييزه عن االقتصاد الرأمسايل الذي ال يعري أي اهتما  ملسائل من قبيل اجحثال واجحرا  والراب.
لعام االقتصادي قصد استبعاد تطبيق قانون أجنيب، فإن فإذا كان يف التحكيم التجاري الدويل يستعمل النظام ا ابلتايل،

جممع ( الصادر عن  9/8  96القرار رقم  يف هذا السياق جاء يفيرتكز على أحكام الشريعة. التحكيم التجاري اإلسالمي 
حّكم طواعية، فإ »، والسابق اإلشارة إليه أعثاه، أن: الفقه اإلسالمي الدويل

ُ
ن أىب أحد احملتكم ن، األصل أن يتم تنحيذ حكم امل

 .« أو خمالفاا حلكم الشرععرض األمر على القضاء لتنحيذه، وليس للقضاء نقضه، ما مل يكن جوراً بيناً، 

                                                           
(22).   COURT DE FONTMICHEL, A. (2004). L’arbitrage : le juge et les pratiques illicites du 

commerce international. Paris : Editions Panthéon Assas. L. G.D.J,  n° 50, p.49. 

(23).  MAYER, P. et VINCENT, H. (2010). Droit international privé. Coll. Domat Droit Privé. 

(10e éd). Paris : Montchrestien,  n° 199, p.149. 

(24).   GANNAGE, L. (2001). La hiérarchie des normes et les méthodes du droit international 

privé. Coll. Bibliothèque de Droit Privé. (T. 353). Paris : L.G.D.J,  n° 305, p.212. 

(25).   GUERY, G. (1999). Droit des affaires. (8e éd). Paris : Montchrestien, p. 97. 

(26).  ANCEL,  J.P. (2009).  L’arbitrage international en France : Principes et système. In. 

Arbitrage. Archives de philosophie du droit. (T. 52).  Paris : Dalloz, p.197. 

(27).   ERIC, E.A. (2007).  Droit international de l’économie numérique. Coll. Pratique 

Professionnelle. (2e éd). Paris : Litec,  n° 175, p.136. 

(28).  TRAIN, F.X. (2003). Les contrats liés devant l’arbitrage du commerce international. 

Coll. Bibliothèque de Droit Privé. (T. 395). Paris : L.G.D.J,  n° 2, p.2. 



 

 

إذ أن اجححظ الشرعي  .االقتصاد اإلسالمي جيد بعده الديين واألخالقي يف  الفتوى والرقابة الشرعيةأخذا بع ن االعتبار، أن  
، مث التدقيق فيها بعد تنحيذها )الدور اإلفتائي(ابقة على تنحيذ املعامثات قصد ححظها من البطثان يكون من خثال الحتوى الس

 .(29  )الدور الرقايب(جححظ املعامثات من األخطاء التنحيذية اليت قد توقعها يف البطثان 
لقول بوجود حتكيم جتاري إذ أن ا يف حني، سيقوم التصور الثاين على قبول فكرة وجود نظام عام اقتصادي إسالمي: -

 إسثامي على غرار التحكيم التااري التقليدي، يستتبع األخذ بكل مشتمثاته، مبا فيها محهو  النظا  العا  االقتصادي.
كل ما يهدد كيان الدولة أو ميس مبصلحة عامة فيها، سواء  نتياة هلذا التصور، فإنه ميكن اعتبار النظا  العا  مبعناه العا  

 . ة أو اقتصادية أو اجتماعية أو شرعية )نقصد الشريعة اإلسالمية(كانت سياسي
ب ن التحكيم التااري  خلق بيئة صديقةإن من شأن االعرتاف بوجود نظا  عا  اقتصادي إسثامي، أن يشكل خطوة يف اجتاه 

 اإلسثامي والتحكيم التااري التقليدي بوصحه أحد حماور القانون الدويل اخلاص.
 
 
 
 
 

 ثايناملبحث ال
 البحث عن مقاربة تشريعية خللق بيئة صديقة بني التحكيم التجاري اإلسالمي والقانون الدويل اخلاص        

. كثريا ما ينتقد االقتصاد اإلسثامي وذلك ابلرغم من مردوديته املالية املستمرة واملستقرة، السيما . حماولة لتصور بعض املناهج10
 مما حيول دون هذه األخرية أن تتبوأ مركز الرايدة على املستوى الدويل. فيما يتعلق ابملصارف اإلسثامية،

هكذا، فبغض النظر عن املقاربة االقتصادية واملالية، ميكن أن تشكل املقاربة التشريعية إحدى املناهج املمكن اعتمادها خللق بيئة 
أن أتخذ موقعها حمليا وإقيميا  اإلسالمية( )خاصة املصارفصديقة، حىت يتسىن للمؤسسات املرتبطة ابالقتصاد اإلسثامي 

 ودوليا.
ابلتايل، فمن أجل خلق بيئة صديقة ب ن التحكيم التااري اإلسثامي والقانون الدويل اخلاص، ميكن أن تشكل االتحاقيات الدولية 

 .الثاين( )املطلب، وكذا القواعد النموذجية وسيلة ُمثلى للمثاءمة بينهما )املطلب األول(املتعددة األطراف 
 املطلب األول

 االتفاقيات الدولية وسيلة خللق بيئة صديقة
االتحاق الدويل املعقود ب ن الدول يف صيغة » بصحة عامة، يقصد ابالتحاقية الدولية:  . الدور املفرتض لالتفاقيات الدولية. 11

« تان أو أكثر ومهما كانت تسميته اخلاصة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدويل، سواء تضمنته وليقة واحدة أو وليقتان متصل
 .)املادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات(

اليت تقد   املعاهداتبوصحها وسيلة قانونية تنظم أمورًا معينة وجزئية، وب ن  االتفاقياتما يتم التمييز ب ن  فبالرغم من أنه عادة
د حيظى أبمهية كربى يف إطار القانون الدويل، إذ أضحى للعبارت ن نحس املدلول، أحكاما عامة، لكن يثاحظ أن هذا التمييز مل يع

 السيما مع ظهور اتحاقيات خمتلطة تتعلق يف آن واحد ابلعموميات واجلزئيات.

                                                           
محمد أحمين، دور الهيئات الشرعية في البنوك اإلسالمية، الندوة الدولية األولى المنظمة من طرف مركز الدراسات  (.24)

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي، الخدمات المالية 

   .  601(، ص: 2476نية واالقتصادية، )الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، اإلسالمية: المظاهر الشرعية والقانو
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اد يهدف بعضها إىل إجيإن التمعن يف مضمون االتحاقيات الدولية املتعددة األطرف يسمح مبدئيا ابلتمييز ب ن لثالة أنواع، إذ 
، من خثال سنها لقواعد تسمح ابختيار القانون املطبق يف إطار حل إلشكال تنازع القوانني الوطنية أو حتديد القضاء املختص

 املنهج املعتمد من طرف القانون الدويل اخلاص. 
ها على مع ححاظ إعمال مقتضيات موحدة على نوع معني من العالقات التجارية الدوليةيف ح ن، يحرض بعضها اآلخر 

إىل توحيد القواعد مضمون وأحكا  التشريعات الوطنية. على العكس من ذلك، يسعى نوع اثلث من االتحاقيات الدولية 
، حبيث يتم إدماج أحكامها يف التشريع الوطين بعد التوقيع واملصادقة القانونية املطبقة على العالقات التجارية الوطنية والدولية

 عليها.
يف  املفاهيم بني التحكيم التجاري اإلسالمي والقانون الدويل اخلاص من خالل االتفاقيات الدولية.  . إمكانية تقريب12

حكم، واهليئة التحكيمية، واملقرر التحكيمي، وغريها 
ُ
إطار التحكيم التااري اإلسثامي نعاين استعمال مصطلحات من قبيل: امل

كيم جتاري تقليدي. بيد أن خصوصية التحكيم التااري اإلسثامي تتحدد من املحاهيم اليت اعتدان وجودها عندما نكون بصدد حت
 يف كون أحكامه جتد أساسها يف الشريعة اإلسثامية، كما سبق التأكيد على ذلك أعثاه.

 يف مقابل هذا، فعندما نكون بصدد حتكيم جتاري دويل إال وارتبط جزء كبري من مقتضياته ابلقانون الدويل اخلاص، الذي يعترب يف
جوهره قانوان وضعيا. ما يتع ن التأكيد عليه، أن كل نظا  يتوفر على قواعد إسناد تع ن ابلنسبة لكل جمموعة من الروابط املتوفرة 

 .(30 على عنصر أجنيب القانون الواجب تطبيقه، الذي قد يكون إما القانون الوطين وإما قانوان أجنبيا 
 شقه املتعلق ابخلدمات املالية؛ السيما املصرفية؛ انتقل إىل مرحلة التدويل، مما يستلز  ما ميكن اجلز  به، أن االقتصاد اإلسثامي يف

 ، لحض النزاعات املرتبطة هبذا النوع من االقتصاد، واليت تعرب اجحدود الوطنية.حتكيم جتاري إسالمي دويلمعه القول بوجود 
كوسيلة بديلة لحض املنازعات الدولية، حيتاج إلزاما خللق بيئة ابلتايل، فقبول خمتلف املتدخل ن ابلتحكيم التااري اإلسثامي  

 صديقة مع قواعد ومبادئ القانون الدويل اخلاص.
من خالل افرتاض صدور مقرر عن مركز حتكيمي متخصص يف املنازعات املصرفية اإلسالمية، فهل ميكن إلبات هذه اجحقيقة 

 .التنفيذية ؟ ميكن للقاضي الفرنسي مثال أن يقبل تذييله ابلصيغة
مما ال شك فيه، فاملقرر التحكيمي املذكور سياد صعوبة لتذييله ابلصيغة التنحيذية يف دولة غربية حيث سيتم استبعاده على 
أساس تعارضه مع النظا  العا  لدولة القاضي. على العكس من ذلك، ستتقلص احتماالت عد  قبول تذييل هذا املقرر 

 إذا ما عرض على حمكمة توجد يف دولة إسثامية.التحكيمي ابلصيغة التنحيذية 
ميكن أن تشكل االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف وسيلة مثلى خللق بيئة صديقة بني من أجل تحادي هذا الوضع، 

ذييل ، وابلتايل جتاوز إشكاالت من قبيل: القانون املطبق على النزاع، وتالتحكيم التجاري اإلسالمي والقانون الدويل اخلاص
 املقررات التحكيمية الدولية ابلصيغة التنحيذية.

 بشأن االعرتاف مبقررات التحكيم األجنبية وتنفيذها 1958يونيو  10اتفاقية نيويورك املؤرخة يف يف هذا اإلطار، شكلت 
لقانونية. أخذا بع ن آلية قانونية سامهت يف تقوية فعالية التحكيم التااري الدويل ويف خلق بيئة صديقة ب ن خمتلف األنظمة ا

عادة ما تتطرق ملسألة تذييل املقررات التحكيمية  االتفاقيات الدولية الثنائية األطراف املتعلقة ابملساعدة القضائيةاالعتبار، أن 
 .(31 ابلصيغة التنحيذية، ولكن بعضها اآلخر حييل هبذا اخلصوص على اتحاقية نيويورك املشار  إليها 

، أن اتحاقية نيويورك املذكورة مل تتمكن من جتاوز محهو  النظا  العا  كأحد أسباب رفض تذييل املقررات ما يتع ن التأكيد عليه
التحكيمية الدولية ابلصيغة التنحيذية، علما أنه يف ظل هذه االتحاقية جيب تقدير قبول النزاع للتحكيم وتعارضه مع النظا  العا  

                                                           
، ص: 7م(، ط :  7880، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، )بيروت: المركز الثقافي العربي، (. موسى عبود25)

791.                      

(31). HASCHER, D. (2016). Arbitrage du commerce international. Répertoire de droit 

international. Paris : Dalloz, n° 181. 



 

 

. رغم ذلك، فحي (33 حبيث يكون له نحس املدلول الوارد يف قانون مسطري وطين  ،(32  على ضوء النظا  العا  ملكان التنحيذ
بعض اجحاالت قد ينظر إىل املقتضيات املتعلقة بتذييل املقررات التحكيمية الواردة يف القوان ن الوطنية أصلح من تلك املنصوص 

 .(34  6953عليها يف اتحاقية نيويورك لسنة 
ميكن أن حيد من فعالية االتحاقيات الدولية كوسيلة خللق بيئة صديقة ب ن أحكا  وقواعد القانون  عثاوة على هاجس النظا  العا ،

كون هذا األخري جيد بعده األخالقي يف قواعد الشريعة اإلسالمية، واليت ال ختلو الدويل اخلاص والتحكيم التااري اإلسثامي، 
 .عالوة على تعدد مصادرها، من اختالفات مذهبية

ضا، إىل أن املقررات التحكيمية التاارية اإلسثامية الصادرة عن املراكز املعتمدة حترر يف معظم اجحاالت ابللغة العربية نشري أي
، وأن حماولة تذييلها ابلصيغة التنحيذية يف دولة أجنبية قد تتطلب )خاصة املقررات الصادرة عن املراكز التحكيمية العربية(

أن ما يتم تذييله ابلصيغة التنحيذية هو املقرر التحكيمي وليس  (35 أنه من املستقر عليه قضاء  اجحصول على ترمجة رمسية، علما
 .ترمجته

جعل يف مادته الثانية           2362أبريل  61الصادر يف  قانون التحكيم للمملكة العربية السعوديةما يتع ن التأكيد عليه، أن 
عد  اإلخثال أبحكا  » تسمو على قواعد هذا النظا ، لكن شريطة  «رفا فيها االتحاقيات الدولية اليت تكون اململكة ط» 

 .«الشريعة اإلسثامية
 

 املطلب الثاين
 القواعد النموذجية وسيلة خللق بيئة صديقة

توجد بعض اهليئات الدولية اليت تسعى إىل إجياد حلول موحدة للمسائل املرتبطة  . الدور املفرتض للقواعد النموذجية.13
فعثاوة على دورها يف التحكيم التااري الدويل، تقو  الغرفة املذكورة بدور ها   .كغرفة التجارة الدولية بباريسلتاارة الدولية، اب

 500كالنشرة رقم (فيما خيص مثاءمة قواعد وممارسات التاارة الدولية، حيث أصدرت هبذا اخلصوص جمموعة من النصوص 
تعلقة ابالعتمادات املستندية، وكذا النشرة املتعلقة ابملصطلحات التجارية الدولية بشأن القواعد والعادات املوحدة امل

"Incoterms"(  36). 
فإن هذه  ؛واليت بعضها أخذ عن النظا  التحكيمي لغرفة التاارة الدولية بباريس ؛فرغم إحداث عدة مراكز حتكيمية يف العامل

 .(37 لدويلاألخرية تبقى اهليئة الرئيسية للتحكيم التااري ا
التابعة ملنظمة األمم املتحدة على صياغة قواعد حديثة  جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويليف نحس السياق، عملت 

 كما مت تعديلها وتتميمها عدة مرات.   6911بشأن املعامثات التاارية نذكر منها: قواعد التحكيم اليت اعتمدت ألول مرة سنة 
إن  ملفاهيم بني التحكيم التجاري اإلسالمي والقانون الدويل اخلاص من خالل القواعد النموذجية. . إمكانية تقريب ا14

استعراضنا لدور كل من غرفة التاارة الدولية بباريس وجلنة األمم املتحدة للقانون التااري الدويل يف مثاءمة قواعد حل منازعات 
                                                           

(32).   CA. Paris. 12 février 1993. Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 

Economique. N° 4. (1993). Obs. J.C. DUBARRY et E. LOQUIN, p.645.  

(33).    Cass.civ. 24 mars 1998. Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 

Economique. N° 4. (1998). Obs. J.C. DUBARRY et E. LOQUIN, p.837.  

(34).   Cass.civ. 1re. 23 mars 1994. Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 

Economique. N° 4. (1994). Obs. J.C. DUBARRY et E. LOQUIN, p.702.  

(35).      Cass.civ. 1re. 14 janvier 2015. Cité. in., MOREAU, B. (2016). Arbitrage international. 

Répertoire de procédure civile. Paris : Dalloz, n° 273. 

(. يُنظر في هذا المعنى: 67) HASCHER, D. (2009). Chambre de commerce internationale. 

Répertoire de droit international. Paris : Dalloz, n° 33. 

(37).   PHILIPPE-GAZON, M. (1997). Rôle de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. 

Revue de Droit des Affaires Internationales, (4), p.443. 
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ال من أجل التأكيد على القيمة القانونية هلذه املنهجية يف خلق بيئة صديقة إالتاارة الدولية بواسطة بعض القواعد النموذجية، 
 .بني التحكيم التجاري اإلسالمي والقانون الدويل اخلاص

املشار إليه أعثاه، نظاما يزواج يف مضمونه ب ن أحكا   قانون التحكيم للمملكة العربية السعوديةيف هذا السياق، يشكل 
الشيء الذي جيسد ، )قواعد األونسيرتال للتحكيم(د جلنة األمم املتحدة للقانون التااري الدويل الشريعة اإلسثامية وقواع

 . ابمللموس التقارب الواقع بني التحكيم التجاري اإلسالمي والتحكيم التجاري التقليدي
إعداد مشاريع قوان ن واتحاقيات " يساهم يف Unidroit" املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصارتباطا هبذا، نشري أيضا إىل أن 

توحد وتسهل العثاقات الدولية يف مادة القانون الدويل اخلاص، حيث عمل مثثا على جتميع املبادئ األساسية املتحكمة يف 
 العقود الدولية. 

ض التألري على ميكن ملبادئ املعهد املذكور املتعلقة بعقود التاارة الدولية أن متارس بع» أنه:  (38 فعن حق، الحظ البعض 
املمارسات التحكيمية، وعندما نكون بصدد هذه اجحالة فإن ذلك يظهر يف املقررات الصادرة عن اهليئات اليت تطبق النظا  

 .«التحكيمي لغرفة التاارة الدولية بباريس 
وذجية هلذا النوع من إذ من شأن وجود قواعد منهذه املثاحظة ميكن أن تنطبق حىت على التحكيم التااري اإلسثامي الدويل، 

الوسائل البديلة حلل النزاعات املرتبطة ابالقتصاد اإلسالمي، أن يسمح إبدماج كثري من أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن 
 .األنظمة الداخلية للهيئات الدولية الرائدة يف التحكيم التجاري الدويل، واليت ترى أهنا ال تتعارض مع القوانني الوضعية

إىل صدور مقررات عن هيئات دولية للتحكيم، تعتمد يف تعليل ما قضت به على أحكام تنتمي صور، سيؤدي هذا الت
 .للشريعة اإلسالمية، الشيء الذي سيشكل دعامة أخرى خللق بيئة صديقة

سات املالية "هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسالصادر عن  "31"املعيار الشرعي رقم أنه رغم اتسا  ما يتع ن لحت االنتباه إليه، 
ابلواقعية، وذلك ابعتماده ضوابط ال تصاد  القانون الوضعي وال تتنكر يف نحس الوقت ألحكا  الشريعة اإلسثامية  اإلسالمية "

 .إال أن خلق البيئة الصديقة املنشودة يتطلب القيام مببادرة دولية أكثر مشولية، (39 ومبادئها واليت قا  على أساسها املعيار
تعدد املذاهب الفقهية؛ فيما ميكن تسميته ابلقانون اإلسالمي؛ إىل اختالف مقارابت تبين أحكام الشريعة من سيؤدي أيضا، 

، مما يثبت أن التباين ال يوجد فقط ب ن التحكيم التااري اإلسثامي والقانون الدويل (40  دولة إىل أخرى يف العامل اإلسالمي
 مما يعقد إىل حد ما من إمكانيات املثاءمة والتوحيد.اخلاص بل حىت على مستوى الشريعة اإلسثامية، 

، إذ أن احملكم يف التحكيم فال جيب نسيان دور احلرية التعاقدية يف جتسيد البيئة الصديقة املوصوفة أعالهزايدة على ذلك، 
ف أن يسندوا يف االتحاق املرب  . كما يبقى إبمكان األطرا(41  «ملز  بتطبيق القانون الذي مت  اختياره » التااري الدويل التقليدي 

، علما أنه يف إطار (42 بينهم االختصاص لقانون وطين، الذي من املمكن أن يؤدي إىل تطبيق اتحاقية دولية مبثابة قانون منودجي
 التحكيم التااري اإلسثامي نعمل أساسا قواعد وأحكا  الشريعة.

                                                           
(38).    JOLIVET, E. (2005). Les principes UNIDROIT dans l’arbitrage CCI. Bulletin de la 

Cour international d’arbitrage de la CCI, (Supplément spécial), p.71. 

(34 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  67عبد الستار الخويليدي، التحكيم في المعيار الشرعي رقم (. 

                      .7719اإلسالمية، مقال سابق، ص: 

(40). NAMMOUR, F. (2013). De l’applicabilité de la Charia Islamiya dans l’arbitrage 

international. Les Cahiers de la Finance Islamique. Publications de l’Ecole de 

Management Strasbourg. Université de Strasbourg, (5), p.101. 

(41).  DERAINS, Y. (1995). Le choix du droit applicable au contrat et l’arbitrage 

international. Bulletin de la Cour international d’arbitrage de la CCI, (1), p.14. 

(42). MESTERE, J. et PANCRAZI, M.E. (2006). Droit commercial : Droit interne et aspects 

de droit international. (27e éd). Paris : LG.D.J, n° 1443, p.1087. 



 

 

يوجب على  ، جنده(43 سالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم بديبالنظام الداخلي للمركز اإليف نحس السياق، ابلرجوع إىل 
االلتزا  ابلقانون الذي اختاره أطراف النزاع. ويف حالة عد  حتديد القانون » احملكم ن عند حتديدهم للقانون املطبق على النزاع: 

واجب التطبيق األكثر التصاقا ابلعقد واجب التطبيق يف مشارطة أو شرط التحكيم فإنه يتع ن على هيئة التحكيم اختيار القانون 
 حمل النزاع مسرتشدة مبكان انعقاد العقد ومكان تنحيذه وجنسية املتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق.

ويف مجيع األحوال يتوجب على هيئة التحكيم استبعاد األحكام اليت تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف القانون 
هيئات الرقابة   وهليئة التحكيم أن ختتار من بني املذاهب اإلسالمية وآراء اجملامع الفقهية واجتهاداتواجب التطبيق. 

 «.  الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية ما تراه مناسبا ملوضوع النزاع
 استنتاجات ختامية:

  القانونية حسن استعمال بعض اآللياتتظهر جمموع التحليثات املشار إليها أعثاه، أن  . نتائج خلق بيئة صديقة. 15
كاالتحاقيات الدولية املتعددة أو الثنائية األطراف والقواعد النموذجية، سيساهم بحعالية يف التقريب ب ن التحكيم التااري 

 اإلسثامي وقواعد ومبادئ القانون الدويل اخلاص. 
سثامي من طرف املؤسسات الدولية للتحكيم، وابلتايل إذ من شأن خلق بيئة صديقة أن يؤدي إىل قبول التحكيم التااري اإل

إعادة بناء محهو  النظا  العا ، الشيء الذي سيسهل تذييل املقررات الصادرة عن هيئات التحكيم التااري اإلسثامي ابلصيغة 
 التنحيذية عندما نكون بصدد معاملة دولية.

ولية متعددة األطراف، وإيراد مقتضيات تسمح بتذييل إبرام اتفاقية ديبدو أن  . مقرتحات من أجل بيئة صديقة. 16
املقررات التحكيمية اإلسالمية ابلصيغة التنفيذية يف دولة أجنبية داخل االتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي، وكذا سن 

ذا النوع من ، حلول ميكن أن تساعد على خلق بيئة صديقة ب ن هقواعد منوذجية موحدة تتعلق ابلتحكيم التجاري اإلسالمي
 التحكيم والقانون الدويل اخلاص.

جيب االعرتاف، أن اجحول املقرتحة لن تصل إىل درجة حمو اجحدود الحاصلة ب ن التحكيم التااري اإلسثامي والتحكيم التااري 
بيئة صديقة  التقليدي الشديد االرتباط بقواعد وأحكا  القانون الدويل اخلاص، ولكن حسن إعماهلا قد يساهم يف بناء روابط

 بينهما.
 قائمة املصادر واملراجع

 ابلعربية -أوال 
 2362البنوك اإلسثامية يف ضوء املستادات التنظيمية للمنتاات التمويلية ابملغرب،  احملمدية: املتقي برينرت،  جواد مريد، .1

 .6 (، ط 
 .0 (، ج:  2331اين، مدونة الحقه املالكي وأدلته،  بريوت: مؤسسة الر  الصادق عبد الرمحان العرايين، .2
  (.  2364أصول ضبط املعامثات املعاصرة،  الوكرة: دون ذكر دار النشر،  وليد بن هادي، .3
التحكيم يف جملة األحكا  العدلية : دراسة مقارنة ألهم قواعد التحكيم ب ن الحقه اإلسثامي  سعد الدين صاحل دداش، .4

س عشر، التحكيم التااري الدويل أهم اجحلول البديلة جحل املنازعات التاارية، وقواعد التحكيم      الدولية، املؤمتر السنوي الساد
 .0(، اجمللد 2333 ديب: جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية القانون، 

الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  06التحكيم يف املعيار الشرعي رقم  عبد الستار اخلويليدي، .5
ة، املؤمتر السنوي السادس عشر، التحكيم التااري الدويل أهم اجحلول البديلة جحل املنازعات التاارية،  ديب: جامعة اإلسثامي

  .                           0، اجمللد 2333اإلمارات العربية املتحدة، كلية القانون(، 

                                                           
(38 لرابط اآلتي:(. ينظر في هذا الخصوص الموقع اإللكتروني للمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، عبر ا  
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 اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري: دراسة مقارنة ما بين القانون األردني والشريعة اإلسالمية

 أستاذ القانون اإلداري املساعد. د. محمد مقبل العندلي
 كلية اجحقوق، جامعة الزرقاء

 اململكة األردنية اهلامشية 
Mohdal63@yahoo.com 

 ملخص
 أسوًة أبحكا  الشريعة اإلسثامية وضعا اجحلول للتصدي لظاهرة الحساد اإلداري من توصلت هذه الدراسة إىل أن املشرع األردين

خثال التشريعات املختلحة اليت تضمن مكافحته واجحد منه، والنص على إلزا  املوظف ابإلبثاغ عن اجلرائم اليت تصل إىل علمه 
على اجلرائم املخلة بواجبات الوظيحة واليت يعترب القيا  هبا  وحتت طائلة املساءلة، وإيقاع العقوبة يف حال خمالحة ذلك، وكذلك النص

 من قبل املوظف فساداً إدارايً، ووضع العقوابت الرادعة للحد منها.
 كلمات محتاحيه: فساد، اإلخبار، الحساد اإلداري.

 
Abstract 
This study found that Jordanian law similar to the provisions of Islamic Sharia situation 
solutions to address the phenomenon of administrative corruption through various 
legislations that ensure combat and reduce it, and the text to require the employee to 
report crimes that come to his knowledge, and under penalty of accountability and the 
rhythm of punishment in case of violation of this, as well as text the crimes against the 
duties of the office, which is performed by the employee's administrative corruption, 
and the development of deterrent penalties to reduce them. 
Keywords: corruption, Telling, administrative corruption. 

 
 مقدمة:

يعد اجحديث عن الحساد اإلداري أمراً ابلغ اجحساسية واألمهية، فهو جزء ال يتازأ يف الصراعات االجتماعية والسياسية عرب التاريخ، 
يف إحداث ذلك، فكان السثاح الذي  فما قامت لورة أو سقطت أنظمة أو اهنارت أمم إال وكان الحساد اإلداري عنصرًا فاعثاً 

 يشهر يف وجه اجحكم كمربر للدعوة إىل تغيريه، كما كان العنوان األول يف مسرية اإلصثاح يف الكثري من البلدان.
وملا كان القانون اإلداري األردين غري مقنن، األمر الذي جعل الباحث يركز يف هذه الدراسة على القوان ن واألنظمة ذات الصلة  

نون العقوابت، وقانون أصول احملاكمات اجلزائية، وقانون هيئة مكافحة الحساد، فضثًا عن املواد القانونية املتعلقة بذات كقا
 املوضوع، انهيك عن الرتكيز على موقف الشريعة اإلسثامية من الحساد اإلداري وآلية مكافحته.

 مشكلة الدراسة:
دى معاجلة املشرع األردين وأحكا  الشريعة اإلسثامية ملوضوع اإلخبار عن تكمن مشكلة الدراسة بطرح سؤال رئيس يتمثل مب

 الحساد اإلداري؟ ويتحرع عن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الحرعية وهي:
 *هل نظم املشرع األردين موضوع الحساد اإلداري ضمن تشريعاته املختلحة؟

 الذي يقو  ابإلخبار عن جرائم الحساد اإلداري؟*هل وفر املشرع األردين نظا  محاية للموظف أو املواطن 
 *هل تضمنت الشريعة اإلسثامية ما يضمن الوقاية من الحساد اإلداري ومكافحته؟



 

 

 *هل يوجد محهو  واضح للحساد اإلداري؟ 
 أمهية الدراسة:

حساد اإلداري يف اململكة التكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا حماولة جديدة نسبيًا لتسليط الضوء على موضوع اإلخبار عن 
 ، مع بيان موقف الشريعة اإلسثامية منه، وكذلك الوقوف على أسباب الحساد اإلداري وآاثره.-تشريعاً وجزاءً  -األردنية اهلامشية

 أهداف الدراسة:
وعرض موقف املشرع هتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف معاجلة الحساد اإلداري بعرض الوسائل العثاجية يف الشريعة اإلسثامية، 

 األردين منه، وقدرته على عثاجه، وذلك من خثال عرض التاربة األردنية يف هذا اجملال.
 منهج الدراسة:

سوف يعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي املقارن، من خثال حتليل النصوص القانونية الناظمة للحساد يف 
 عة اإلسثامية.القانون األردين، ومقارنتها مع الشري

 خطة البحث:
سيتناول الباحث موضوع الدراسة" اإلخبار عن جرائم الحساد اإلداري يف القانون األردين والشريعة اإلسثامية"، من خثال 

 تقسيمها إىل لثاث مباحث على النحو اآليت:
 التعريف ابلحساد اإلداري، وأسبابه، واآلاثر املرتتبة عليه. املبحث األول:
 اإلخبار عن الحساد اإلداري يف القانون األردين. اين:املبحث الث

 اإلخبار عن الحساد اإلداري يف الشريعة اإلسثامية. املبحث الثالث:
 املبحث األول 

 التعريف ابلفساد اإلداري وأسبابه واآلاثر املرتتبة عليه
األول مضمون الحساد اإلداري ببيان تقسيم: سيتم تقسيم هذا املبحث إىل لثاث مطالب، حبيث يستعرض الباحث يف املطلب 

 محهومه، يف ح ن يستعرض يف املطلب  الثاين أسبابه، أما املطلب الثالث سيخصص لدراسة اآلاثر املرتتبة عليه.  
 املطلب األول

 التعريف ابلفساد اإلداري
دأ بوضع تعريف حمدد له، وهذا ما إن أول خطوة يف عثاج الحساد اإلداري ومكافحته تبدأ مبعرفة املقصود منه، وهذه اخلطوة تب

 سيتم تناوله يف الحروع التالية:  
 الفرع األول 

 مفهوم الفساد اإلداري من الناحية القانونية
ويرجع ذلك إىل أنه ذو محهو  مركب خيتلف  (44 محهو  الحساد اإلداري محهو  واسع جداً حبيث ال ميكن أن حيويه تعريف واحد

األسباب اليت حالت دون وضع تعريف موحد للحساد اإلداري، ورغم املحاهيم اليت نشأت عن من عصر إىل آخر. ورغم تعدد 
 هذه األسباب فإنه ميكن تصنيف اجتاهات الباحث ن للحساد اإلداري يف أربعة معايري:

 املعيار األول: املعيار ألقيمي:
لحساد وتعده مرضاً فردايً هدامًا للشخص، ومن تعريحات هذا وهو املعيار الذي يؤكد املعايري األخثاقية والقيم الدينية اليت حتارب ا

املعيار للحساد اإلداري " إضعاف أو إفساد لثاستقامة والحضيلة أو املبادئ اخللقية" أو اجحث على العمل اخلاطئ بواسطة الرشوة 
 .(45 أو الوسائل غري القانونية األخرى

                                                           
هالل، محمد عبدالغني حسن، مقاومة ومواجهة الفساد"القضاء على أسباب الفساد" مركز تطوير األداء والتنمية، مصر 44

 .74م، ص 2441الجديدة، 
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 ابإلضافة إىل أنه يعترب نسبياً وغري اثبت، وذلك لصعوبة قياسه والتحقق منه.وينتقد الباحث هذا املعيار من حيث أنه غري حمدد، 
 املعيار الثاين املعيار أملصلحي:

ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل الحساد ابعتباره سلوكًا ضاراً ابملصلحة العامة، ويتضمن حتويل املصلحة العامة لتحقيق منافع، فهم 
 Kuper). ومن هذه املحاهيم تعريف كوبر (46 عامة معيارًا للحكم على السلوك الحاسدجيعلون املصلحة اخلاصة واملصلحة ال

الذي عّرف الحساد اإلداري أبنه: " استخدا  الوظيحة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية أو منحعة ذاتية غري 
دارية للحصول على منافع شخصية أو ( الحساد أبنه:" إساءة استعمال الوظيحة اإلclarkشرعية ". وعرف مايكل كثارك  

 . (47 فئوية" 
وأسس حتدد معىن  وينتقد الباحث هذا املعيار لعد  وجود أسس حتدد محهو  املصلحة العامة لتمييزها عن املصلحة الشخصية،
املوظف فساداً إدارايً  إساءة استخدا  الوظيحة العامة أو السلطة، وابلتايل عد  القدرة على حتديد فيما إذا كان الحعل الذي قا  به

 أ  ال.
 املعيار الثالث املعيار القانوين ) التشريعي(:

يركز أنصار هذا االجتاه على أن السلوك املنطوي على الحساد هو ذلك السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية الرمسية اليت يحرضها 
أن القانون والشرعية مها املعيار الوحيد للحكم على الحساد  . إذ يرى أنصار هذا االجتاه(48 النظا  السياسي القائم على مواطنيه

 . (49 اإلداري، وحيصرونه يف خرق القوان ن واألنظمة اليت جيب مراعاهتا وظيحياً 
ومن تعريحات الحساد اإلداري وفق هذا املعيار أبنه:" السلوك املنحرف عن الواجبات الرمسية حماابة العتبارات خاصة كاألطماع 

 .(50 املكاسب االجتماعية، وارتكاب خمالحات ضد القوان ن العتبارات شخصية"املالية و 
وينتقد الباحث هذا املعيار كون القانون ميكن أن يضحي الشرعية أحيااًن على بعض التصرفات اليت تعترب فساداً، كقيا  مسئول 

من املخالحة القانونية، وابلتايل ال يعترب ذلك  بصياغة قواعد دستورية ختد  مصاجحة اخلاصة، أو قدرة أحد املوظح ن على التهرب
خمالحة صرحية للقانون، مما يؤدي إىل عد  اعتبار ما قا  به املوظف فساداً إدارايً دون أن يكون هناك خمالحة صرحية للقانون، وعد  

 إمكانية مساءلة املوظف. 
 املعيار الرابع معيار الرأي العام:
صحه نتياة جمموعة من االختثاالت الكامنة يف اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ينظر هذا االجتاه إىل الحساد بو 

للماتمع، وعلى هذا األساس، فانه حىت يتم الكشف عن أسباب الحساد ومظاهره داخل اجملتمع جيب حتديدها داخل البناء 
 .(52 ما ال يراه كذلك إىل اجلمهور العا  واملوظح نفرتك حتديد ما يراه فاسداً من تصرفات اإلداري ن و ( 51 االجتماعي الشامل

ويرى الباحث أنه وابلرغم من أن هذا املعيار له بعض املزااي الواقعية إال أنه ال ميكن االعتماد عليه، ذلك الن الرأي العا  حقيقة 
ه عمل مشروع وقانوين. كما أن الرأي متغريه عرب الزمن وما ينظر إليه اليو  على أنه عمل فاسد قد ينظر إليه يف املستقبل على أن

 العا  خيتلف من دولة إىل أخرى، وحىت داخل الدولة نحسها من فرتة إىل أخرى. 
وكذلك يرى الباحث أنه ال ميكن االستناد إىل أي من املعايري اليت مت التطرق إليها للتمييز فيما ب ن ما يعترب عمثًا فاسدًا أو 

 ث عن معايري حتيط ابلحساد جبميع صوره حىت ميكن القضاء عليه ومكافحته.مشروعاً، األمر الذي يتطلب البح

                                                                                                                                                                       
، مركز 7ومة ومنظماتها، طداغر، منقذ محمد، عالقة الفساد اإلداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحك 45

 .8م، ص2444اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 
 .64، ص 2446، دار مصر المحروسة، القاهرة،7سالم، حنان، ثقافة الفساد في مصر، دراسة مقارنة للدول النامية، ط46
  71، ص 2449لجامعية،اإلسكندرية، بوادي، حسنين المحمدي، الفساد اإلداري ) لغة المصالح( دار المطبوعات ا47
 .79-71بوادي، حسنين المحمدي، مرجع سابق، ص  48
 .77داغر، مرجع سابق، ص  49
 .70، ص 7881األعرجي، عاصم، دراسات معاصرة في التطوير اإلداري، دار النشر والتوزيع،عمان، 50

 . 78-79بوادي، مرجع سابق، ص  51
 .607داغر، مرجع سابق، ص  52



 

 

ويعرف الباحث الحساد اإلداري أبنه: سلوك املوظف سلوكًا خيالف واجبات وظيحته، وميس كرامتها، لتحقيق أغراض أو منافع 
 شخصية له أو لغريه.
 الفرع الثاين

 مفهوم الفساد اإلداري يف االصطالح الشرعي
لحساد من منظور الشريعة اإلسثامية هو:" كل املعاصي واملخالحات ألحكا  الشريعة اإلسثامية ومقاصدها والعمل هبا". محهو  ا

أما محهو  اإلدارة يف االصطثاح الشرعي فهو: " تنظيم وإدارة القوى البشرية لتحقيق أهداف الدولة اإلسثامية يف إطار أحكا  
 .(53 الشرع"

ساد اإلداري  املحهو  االصطثاحي والشرعي( متحق على أن احنراف املوظف يف سلوكه الوظيحي لتحقيق وإن كل من املحهوم ن للح
 مصلحته أو مصلحة جهة ما هو السبب الرئيس لوقوع الحساد اإلداري.

أللحاظ. ومن وخثاصة القول هو أن املحهو  القانوين والشرعي للحساد اإلداري متحقان من حيث املبدأ وإن اختلحا يف العبارات وا
 خثال التعاريف املتقدمة ميكن استنباط اخلصائص اجلوهرية للحساد اإلداري، وهذا ما سيتم تناوله يف الحرع التايل.

 الفرع الثالث
 خصائص الفساد اإلداري

 أوالا السرية:
ة من جهة القانون أو ؛ وذلك ملا يتضمنه النشاط من ممارسات غري مشروع(54 تتصف أعمال الحساد اإلداري ابلسرية بشكل عا 

 .(55 اجملتمع أو االلن ن معاً 
 اثنياا اشرتاك أكثر من طرف يف الفساد:

قد يقع الحساد اإلداري من شخص واحد، ولكن عادًة ما ترتكب هذه اجلرمية من قبل أكثر من شخص؛ وذلك بسبب العثاقات 
ري عن اتحاق إرادة صانع القرار واملؤلر بتكيحه مع إرادة أولئك التبادلية للمنافع وااللتزامات ب ن أطراف اجلرمية، إذ أن الحساد تعب
 .(56 الذين حيتاجون إىل قرارات حمددة ختد  مصاجحهم الحردية أواًل وأخرياً 

 اثلثاا سرعة االنتشار:
د سلطة الحاسدين يتميز الحساد اإلداري خباصية سرعة االنتشار، وخاصًة عندما يكون الحساد انجتًا عن املسئول ن اإلداري ن، فتزدا

ونحوذهم مما يعطيهم القوة للضغط على ابقي اجلهاز اإلداري للسري على خطاهم طوعاً أو كرهاً. كما أن خاصية انتشار الحساد ال 
تقتصر على حدود اجلهاز اإلداري يف الدولة الواحدة، بل إن الحساد قابل لثانتقال من دولة إىل أخرى خصوصًا يف ظل العوملة 

 .(57 حتوحةوالسوق امل
 رابعاا التخلف اإلداري:

يرتافق الحساد اإلداري أحيااًن كثرية ببعض مظاهر التخلف اإلداري كتأخري املعامثات والتغيب عن العمل وسوء استغثال الوقت، 
 ن الصاجح ن والعصبية ضد املتعامل ن مع اجلهاز اإلداري وغريها من املشاكل اإلدارية، مما يؤدي إىل ظهور شعور عا  لدى املوظح

                                                           
، دار النفائس، عمان، 7كمال، اإلدارة اإلسالمية، دراسة مقارنة بين النظم اإلسالمية والوضعية الحديثة، طأدهم فوزي  53

 . 22، ص2447
، 7880هيئة األمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمان، 54

 12ص
 . 07إلداري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد،األردن، صحراحشة، عبد المجيد، الفساد ا55
، 7880هيئة األمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمان،  56

 .12ص
 .07حراحشة، مرجع سابق، ص 57
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يف اجلهاز اإلداري بعد  الراحة وفقدان اجحافز على العمل اجلاد وخدمتهم من أذى املوظح ن الحاسدين، خاصًة إذا كانوا من 
 .(58 أصحاب القرار يف اجلهاز اإلداري، مما يؤلر على مصلحة اجملتمع أبكمله

 
 املطلب الثاين

 أسباب الفساد اإلداري
كمها يف جمموعها أسباب متداخلة ومتحاعلة فيما بينها، وهذه أسباب متثل بطبيعتها املباشرة أو غري إن ظاهرة الحساد اإلداري حت

 املباشرة اجلذور األساسية النتشار الحساد اإلداري ومن هذه األسباب ما يلي:
ي إىل تغليب املصلحة احنثال البناء ألقيمي وضعف الضوابط األخثاقية يف مؤسسات الدولة واجملتمع عمومًا مما يؤدأوالا: 

الحردية على املصلحة العامة، وتؤدي القيم الثقافية السائدة يف بعض اجملتمعات دورًا ابرزًا يف ترسيخ ظاهرة الحساد، وذلك 
 .(59 بعد  االهتما  بغرس القيم واألخثاق الدينية يف النحوس

، أي أن املنظومة القانونية ال تتضمن تنظيماً وينإما بسبب الغياب القان غياب املسائلة بكل أو معظم صورها، وهواثنياا:
آلليات املسائلة فثا وجود لرقابة دستورية أو مساءلة برملانية وهلا وجود يف املنظومة القانونية، وال وجود ملؤسسات الرقابة 

ود يف املنظومة القانونية ، أي قد تكون املساءلة منظمة قانوانً وهلا وجبسبب عدم فاعلية املنظومة القانونية الداخلية، وإما
 ولكنها غري فاعلة وال تؤدي دورها املرجو منها فوجودها كعدمها.

اختثال موازين توزيع الثروة على أفراد اجملتمع، وغلبة الشعور ابلغنب لدى غالبية أفراد اجملتمع مما يدفع بعضهم إىل اثلثاا: 
عادة التوازن املحقود، حيث يلعب الحقر والعوز وتدين مرتبات ابتداع وسائل الرتبح واختثاس األموال العامة كمحاولة إل

 .(60 املوظح ن دوراً هاماً يف انتشار الحساد اإلداري
الرواتب غري اجملزية ملوظحي القطاع العا ، مما يلائهم إىل البحث عن مصادر أخرى للدخل، فإن مل جيدوا مصادر رابعاا: 

 ل على األموال ولو كان ذلك ضد املصلحة العامة لإلدارة.مشروعة اضطروا إىل استثمار وظائحهم للحصو 
 املطلب الثالث

 آاثر الفساد اإلداري
 أوالا عرقلة النمو وزايدة الفقر والعجز عن مكافحته:

ية ذلك ألن مساعدة الحقراء تتطلب حتويل املوارد العامة إىل أنشطة تصب يف إطار تعزيز النمو، كإلزامية التعليم االبتدائي، والرعا
الصحية األولية، إال أن ذلك ال يناسب السياسي ن الباحث ن عن أموال الحساد فهم غري قادرين على مجع أموال ضخمة إال من 
مستوايت مرتحعة من اإلنحاق اليت تتيح قدرًا أعظم من فرص الحساد كعمليات شراء األسلحة، ومشاريع األعمار الكربى، لذا ال 

سوى أدىن مرتبة يف سلم أولوايت بلدان الحساد السياسي. كما أن للحساد أتلري على النظا   حيتل اإلنحاق ملصلحة الحقراء
االقتصادي من حيث أن له أمهية ابلغة يف بناء وارتقاء اجملتمعات واألمم، والعامل الوحيد لتحقيقها هو النمو االقتصادي، والحساد 

 . (61 ملوارد اليت ترتكز عليها التنميةيشكل أخطر معيق لعملية التنمية إذ يؤدي إىل استنحاذ ا
 :اثنياا احلد من تقدمي اخلدمات

مما يؤدي إىل ارتحاع أعباء توفري كمية قليلة منها، أو على األقل التوزيع غري العادل هلا، أو تردي نوعيتها، أو صعوبة اجحصول 
ومنظومة املبادئ السامية يف اجملتمع وأخثاقيات  عليها دون رشوة أو توسط. كما أن الحساد يؤدي إىل خلل يف القيم االجتماعية

                                                           
 .07حراحشة، مرجع سابق، ص 58
 .1ن منظور إسالمي، مقال منشور على االنترنت، صيماني، هنا، الفساد اإلداري م59
 09، ص 2441الكبيسي، عامر، الفساد والعولمة تزامن ال توأمة، المكتب الجامعي، الرياض، 60
الشيخ داوود، عماد صالح عبد الرزاق، الفساد واإلصالح، منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، أمان، القدس، 61

 717 -714،  ص 2440



 

 

فيؤدي إىل تقليص القيم اإلجيابية وتنشأ بداًل منها قيم وعادات وأعراف جديدة تتحكم هبا وتديرها عقلية السوق ( 62 العمل
 واملنافع اخلاصة اخلاضعة ملعيار الكسب واجلشع والطمع.
، وذلك اخلارج وعزوف االستثمار األجنيب عن االستثمار داخل البالداثلثاا: هروب املستثمرون احملليون لالستثمار يف 

 .(63 الرتحاع تكلحة االستثمارات نتياة دفع الرشوة أو مقابل
 املبحث الثاين

 اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري يف القانون األردين 
بيعة اإلخبار عن اجلرائم، يف ح ن يستعرض تقسيم: سيقسم الباحث هذا املبحث إىل مطلب ن؛ حبيث يتناول يف املطلب األول ط

 يف املطلب الثاين التنظيم القانوين لإلخبار عن الحساد.
 املطلب األول 

 طبيعة اإلخبار عن اجلرائم
أاثر موضوع اإلخبار وال يزال جداًل فقهيًا كبريًا حول الطبيعة اليت حيظى هبا، وذلك حبسب الزاوية اليت ينظر إليه من خثاهلا، 

ذلك على موقف املشرع اجلزائي األردين، فاعل من اإلخبار رخصة لَلفراد فلم يقر املسؤولية اجلزائية ملن يعلم ابجلرمية وال  وانعكس
، ويف الباب الرابع منه على اجلرائم 6913لسنة  61من قانون العقوابت األردين رقم  231خيرب عنها ابستثناء ما ورد يف املادة 

ة، ويف الحصل األول على عقوبة كتم اجلناايت واجلنح وفرض عقوبة من شهر إىل سنة يف حالة العلم ابتحاق املخلة ابإلدارة القضائي
(، 643، 645، 640، 642، 603، 601، 601، 605جنائي الرتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها ويف املواد  

 ة. وجعل من اإلخبار واجباً على كل مكلف. من هذا القانون ومل خيرب بذلك السلطة العامة بوجه السرعة املعقول
ومضمون ذلك ما يتعلق ابجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي سواًء منها ما ميثل اعتداء على حياة جثالة امللك، أو امللكة، أو 

رة عصيان مسلح، وقد ويل العهد، أو أحد أوصياء العرش، أو حريته، أو العمل على تغيري الدستور بطريقة غري مشروعة، أو إاث
 تصل عقوبة بعض هذه اجلرائم إىل اإلعدا . 

وقد أخذ قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين مببدأ اإلخبار من قبل املوظح ن أو السلطة الرمسية، واليت اعتربت اإلخبار واجباً 
و موظف علم ألناء إجراء وظيحته بوقوع جناية على كل سلطة رمسية أ( اليت نصت بقوهلا: "25عليهم، وذلك وفقاً ملنطوق املادة  

 " أو جنحة أن يبلغ األمر يف اجحال املدعي العا  املختص وأن يرسل إليه مجيع املعلومات واحملاضر واألوراق املتعلقة ابجلرمية. 
ئم ورتبت جزاءًا على ذلك والواجب املقصود به هنا، اإلخبار عن اجلرائم، حيث تبنت التشريعات إلزا  األفراد ابإلخبار عن اجلرا

كل   - 6( منه على أن: "21الواجب، فقد أخذ قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين بوجوبية اإلخبار حيث جاء يف املادة  
كل   - 2من شاهد اعتداء على األمن العا  أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك املدعي العا  املختص. 

 ".يف األحوال األخرى بوقوع جرمية يلزمه أن خيرب عنها املدعي العا من علم 
( من قانون العقوابت األردين، كل من علم ابتحاق جنائي الرتكاب أية جرمية من اجلرائم الواقعة على 231وقد عاقبت املادة  

 بس من شهر إىل سنة.أمن الدولة أن خيرب السلطة العامة بذلك وعلى وجه السرعة املعقولة، وإال عوقب ابجح
لذا فموقف املشرع األردين عد اإلخبار واجبًا قانونيًا على األفراد يف بعض اجحاالت ومساءلة األفراد املمتنع ن منهم أمر مهم، 
ويؤيد الباحث هذا التوجه، والسيما يف جرائم الحساد إذ أن ذلك يؤدي إىل رفع وحتحيز الشعور ابملواطنة الصاجحة وحتقيق األمن 

 الجتماعي.ا
 املطلب الثاين

 التنظيم القانوين لإلخبار عن الفساد 
                                                           

، 2440، منشورات االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة، أمان، القدس، 7أبو دية، أحمد، الفساد " سبله وآليات مكافحته، ط62

 0ص
  768سالم، حنان، ثقافة الفساد في مصر، مرجع سابق، ص 63
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يف األردن صثاحية الكشف عن مواطن الحساد جبميع أشكاله مبا يف  2331لسنة  12أعطى قانون هيئة مكافحة الحساد رقم 
 ملال العا  . ذلك الحساد اإلداري واملايل والواسطة واحملسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغري ححاظاً على ا

( منه هليئة مكافحة الحساد صثاحية إجراء التحرايت الثازمة ملتابعة أي من قضااي الحساد من تلقاء نحسها أو 1وأشارت املادة  
 بناًء على إخبار يرد من أي جهة، وإذا تب ن بنتياة التحقيق أو التحري أن اإلخبار الوارد إىل اهليئة كان كاذابً أو كيدايً يتم حتويل

 مقدمة إىل اجلهات القضائية املختصة وفقا لَلصول القانونية املتبعة .
يتميز األردن بوجود منظومة شاملة ملكافحة الحساد، تتضمن اإلطار التشريعي، واإلطار املؤسسي للمؤسسات املكلحة بتنحيذ و 

 هذه املهمة، واليت بدورها تقو  برسم السياسات ملكافحة هذه الظاهرة.
(، ودخلت االتحاقية حيز التنحيذ اعتبارًا من  UNCACردن على اتحاقية األمم املتحدة ملكافحة الحساد   وقد صادق األ

وأصبحت بذلك واجبة التطبيق. أما على املستوى احمللي فهناك جمموعة من التشريعات اليت متنع الحساد  24/2/2335اتريخ 
 وتكافحه، وتضم هذه التشريعات ما يلي:

 (.2331( لسنة  12حة الحساد وتعديثاته رقم  قانون هيئة مكاف .6
تضمن القانون إنشاء هيئة مستقلة ملكافحة الحساد، ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع ابستقثال مايل وإداري، كما متارس مهامها 

اليت تعد  وأعماهلا حبرية واستقثالية دون أي أتلري أو تدخل من أي جهة كانت، وقد حدد القانون أهداف اهليئة، واألفعال
فساداً، والصثاحيات املمنوحة للهيئة يف التحري عن الحساد املايل واإلداري، وتلقي اإلخبارات والشكاوى، ومباشرة 
التحقيق، ومجع األدلة واملعلومات للكشف عن أفعال الحساد، وحاز األموال املنقولة وغري املنقولة، واملنع من السحر، وطلب  

فري اجحماية الثازمة للمبلغ ن والشهود واملخربين واخلرباء، ابإلضافة إىل املسامهة ابسرتداد كف اليد عن العمل، وكذلك تو 
األموال املتحصلة عن أفعال الحساد، إىل جانب ذلك اعتبار كل عقد أو اتحاق أو منحعة أو امتياز مت اجحصول عليــه نتياـــة 

 حملكمة املختصة.فعل يشكل فساداً قابثًا لإلبطـــال أو الحسخ بقرار من ا
حيث تضمن ذلك جمموعة من  2362وقد مت إدخال بعض التعديثات على قانون هيئة مكافحة الحساد األردنية يف العا  

النصوص القانونية اليت تضمنت توفري اجحماية الثازمة للمبلغ ن والشهودواملخربين يف قضااي الحساد واقارهبم واألشخاص وليقي 
 من قانون هيئة مكافحة الحساد وتعديثاتة. 25-20أو إنتقا  حمتمل سنداً لنصوص املواد  الصلة هبم من أي إعتداء

قا  األردن إبصدار نظا  تنحيذي حتت مسمى   نظا  محاية املبلغ ن والشهود واملخربين واخلرباء يف قضااي  2364ويف العا  
ء وحدة محاية املخربين املتخصصة ضمن اهليكل الحساد وأقارهبم واألشخاص وليقي الصلة هبم ( والذي مبوجبه مت إنشا

التنظيمي هليئة مكافحة الحساد. وتتوىل هذه الوحدة مهمة تلقي طلبات اجحماية ودراستها، وتوفري اجحماية املطلوية ابلتنسيق 
اليت قد  مع األجهزة األمنية األخرى ذات العثاقة. كما تضمن النظا  اإلشارة إىل إمكانية تعويض الضحااي عن األضرار

 تلحق هبم من جراء الكشف أو تقدمي الشهادة يف قضااي الحساد
 (. 6913( لسنة  61قانون العقوابت وتعديثاته رقم   .2

جر  قانون العقوابت جمموعة من أفعال الحساد، ومن بينها اجلرائم املخلة بواجبات الوظيحة العامة مثل، الرشوة، واالختثاس، 
عمال السلطة، واإلخثال بواجبات الوظيحة، واجلرائم املخلة ابلثقة العامة مثل: تقليد ختم واستثمار الوظيحة، وإساءة است

 الدولة، وتزوير أوراق البنكنوت، والتزوير اجلنائي، واملصدقات الكاذبة.
 (.6990( لسنة  66رقم   وتعديثاتهقانون اجلرائم االقتصادية  .0

وتشمل جرائم املتعهدين، وجرائم النيل من مكانة الدولة املالية، وجرائم جر  القانون جمموعة من األفعال اليت تعد فساداً، 
ختريب إنشاءات املياه العمومية، كما اعترب القانون بعض اجلرائم الواردة يف قانون العقوابت جرائم اقتصادية إذا كانت تلحق 

لة الوطنية أو األسهم أو السندات أو األوراق الضرر ابملركز االقتصادي للمملكة، وابلثقة العامة  لثاقتصاد الوطين أو العم
املالية املتداولة، أو إذا كان حملها املال العا  وتضم جرائم اجحريق وطرق النقل واملواصثات والغش، واجلرائم املخلة بواجبات 



 

 

ان، وجرائم الغش يف نوع الوظيحة، واجلرائم املتعلقة ابلثقة العامة،وجرائم التزوير، وجرائم السرقة واالحتيال وإساءة االئتم
 البضاعة، واملضارابت غري  املشروعة، واإلفثاس.

 (.2331( لسنة  41قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتعديثاته رقم   .4
( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب جرائم غسل األموال سواًء وقعت هذه اجلرائم داخل 0جرمت املادة 
ارجها بشرط أن يكون الحعل معاقبًا عليه مبوجب القانون الساري يف البلد الذي وقع فيه الحعل، وقد مشلت اململكة أو خ

اجلرائم اليت يعاقب عليها مبقتضى أحكا  التشريعات النافذة يف اململكة، وكذلك اجلرائم اليت تنص اتحاقيات دولية صادقت 
غسل األموال. وقد أنيطت مهمة تنحيذ أحكا  هذا القانون بوحدة  عليها اململكة على اعتبار متحصثاهتا حمثًا جلرمية

 .مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 (.2331( لسنة  41قانون ضمان حق اجحصول على املعلومات رقم   .5

منح القانون اجحق لكل أردين يف اجحصول على املعلومات اليت يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع على 
أن تراعى أحكا  التشريعات النافذة، كما أوجب القانون على املسئول تسهيل اجحصول على املعلومات، وضمان كشحها 
دون إبطاء على أن ميتنع عن الكشف عن املعلومات يف اجحاالت اليت حددها القانون واليت من شأهنا أن ختل ابألمن الوطين 

 أو تعترب بطبيعتها سرية.
 (.2331( لسنة  54املالية رقم  قانون إشهار الذمة  .1

ألز  القانون شاغلي الوظائف العليا يف الدولة على خمتلف أنواعها بتقدمي إقرار عن ذمته املالية وذمة زوجه وأوالده القصر، 
، ابإلضافة إىل رؤساء وأعضاء جلان العطاءات وجلان املشرتايت يف الدوائر اجحكومية واملؤسسات الرمسية العامة والبلدايت

وشاغلي أي وظيحة يقرر جملس الوزراء سراين أحكا  هذا القانون عليهم، ورؤساء جمالس إدارات الشركات اليت تساهم فيها 
(.وقد اعترب القانون إلراء غري مشروع سواًء كان مااًل منقواًل أو غري منقول، منحعة أو حق منحعة %53اجحكومة أبكثر من  

هذا القانون، لنحسه أو لغريه، بسبب استغثال الوظيحة أو الصحة، وإذا طرأت  حيصل عليه أي شخص تسري عليه أحكا 
زايدة على ماله أو على مال أوالدها القصر بعد توليها لوظيحة أو قيا  الصحة وكانت ال تتناسب مع مواردهم وعاز هذا 

 حة.الشخص عن إلبات مصدر مشروع لتلك الزايدة فتعترب انجتة من استغثال الوظيحة أو الص
 (2333( لسنة  66قانون ديوان املظامل رقم   .1

منح القانون اجحق ألي متضرر من أي من قرارات اإلدارة العامة أو اإلجراءات أو املمارسات أو أفعااًل المتناع عن أي منها 
 إذا تب ن بعد أن يتقد  ابلشكوى يف مواجهة اإلدارة العامة أما  ديوان املظامل، وأوجب القانون على رئيس ديوان املظامل

استكمال إجراءاته أبن قرارات اإلدارة العامة أو إجراءاهتا أو االمتناع عن القيا  هبا تتضمن خمالحة القانون، أو عد  اإلنصاف 
أو التعسف أو عد  حتقيق املساواة، أو استنادها بناء على تعليمات غري قانونية أو إجراءات غري عادلة، أو اإلمهال أو 

خلطأ أن يكتب تقريراً محصثاً هبا وإرساله إىل اإلدارة العامة املشكو منها، وهلا اجحق يف تقدمي التوصيات اليت يراها التقصري أو ا
 مناسبة حول موضوع الشكوى.

 املبحث الثالث
 اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري يف الشريعة اإلسالمية.
ات املمنوحة مبوجب والية شرعية عامة بتااوز حدودها املشروعة الحساد اإلداري يف التشريع اإلسثامي هو اإلخثال ابلسلط

 قصداً أو استعماهلا مبا يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسثامية وستكون دراستنا هلذا املبحث من خثال مطلب ن:
 املطلب األول

 دور اإلسالم يف محاية اجملتمع والفرد من الوقوع يف الفساد اإلداري



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

79 

الحساد اإلداري كان موضوع للدراسة لدى الكثري من الباحث ن يف خمتلف العلو  ومنها الشريعة اإلسثامية الحساد بشكل عا  ومنه 
. والدين اإلسثامي يهتم جبعل املصلحة العامة لَلمة اإلسثامية فوق كل االعتبارات األخرى ، وأكدت الشريعة على اإلميان 

 والتقوى للوقاية واجحماية من الحساد.
آية عن حترمي  24آية وتطلب االبتعاد عنه، ووردت  53ثري من اآلايت القرآنية حول موضوع الحساد يف أكثر من وقد وردت الك

األذى واألذية لآلخرين ومنها قوله تعاىل  إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
. وأشار اإلسثا  (64  وا يف األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم(تقطع أيديهم وأرجلهم من خثاف أو ينح

إىل دور املحسدين يف التألري على اجملتمع  البتعادهم عن األخثاق اإلسثامية قال تعاىل  كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون 
 .(65  ان خرياً هلم، منهم املؤمنون وأكثرهم الحاسقون(ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل، ولو آمن أهل الكتاب لك

وركزت الشريعة اإلسثامية على اجلانب ن العقائدي واألخثاقي وما هلما من دور يف التألري على سلوك املوظف، وتضع الوسائل 
ن تلك اجلوانب والوسائل اليت الوقائية املناسبة قبل الوقوع فيه، وكذلك متتلك من الوسائل ما يضمن العثاج واحملاسبة ملن خيرج ع

 حددهتا الشريعة.
وقد حرصت الشريعة اإلسثامية على حث من يعمل ابإلدارة على االلتزا  مببادئ الشرع والعدل إذا مت توليته على أمور املسلم ن 

 وذلك مبساعدة من اجملتمع ويظهر ذلك من خثال:
 هل واألقارب، وذوي املكانة االجتماعية.حترمي الشريعة اإلسثامية على املوظف أن يقو  مبحاابة األ .6
حرمت الشريعة اإلسثامية على املوظف أن يقبل الرشوة وحرمت على غريه أن يدفعها، وكذلك حترمي التوسط فيها  .2

، كما (66  حيث روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه   لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي يف اجحكم (
 .  (67 يعة اإلسثامية على الوالة قبول اهلدااي، كما حرمت أيضا على املتعامل ن معهم دفعهاحرمت الشر 
 املطلب الثاين

 ضبط اإلسالم لصالحيات اإلداريني، وضبطه للشؤون اإلدارية
اإلدارات  وضع اإلسثا  العديد من األسس واملبادئ اليت ميكن أن تشكل عامل وقاية من الوقوع يف الحساد اإلداري على مستوى

 املختلحة واألشخاص القائم ن عليها ومن ذلك:
اختيار ذوي الكحاءات لشغل مثل هذه الوظائف ومن ذلك شروط توافر العدالة يف الشخص الذي يوىل أمراً من أمور  .6

ى أداء املسلم ن. إضافةً  إىل بعض الصحات األخرى للموظح ن العمومي ن ومنها القدرة على حتمل أعباء العمل، واجحرص عل
 .(68 القيا  هبا أبمانة، واجحياء واجلود

اهتما  الحقهاء بوضع تعليمات وأحكا  حتدد وتضبط تصرفات القائم ن على الوالايت العامة واخلاصة وتوجيهها  .2
 الوجهة السليمة مما يؤدي إىل سد ابب الحساد.

ضوع هذه السلطات إلرادة الشخص ضبط السلطات التقديرية املمنوحة ألصحاب الوالايت العامة واخلاصة وذلك خل .0
 الذي يتوىل القيا  هبا، مما ميكنه من استغثاهلا أو إساءة استعماهلا.

 إبراز دور الرقابة واملساءلة كعامل أساسي يف اجحد من ظاهرة الحساد. .4
ها، فإن غصب شيئاً واعتربت الشريعة اإلسثامية املوظف يف الدولة أجري وأم ن على ما حتت يده من أموال، وجيب احملافظة علي

يكون قد مجع ب ن اخليانة والتقصري والنهب، ووجب على من اطلع على ذلك أن ينصحه أواًل إن أمكن ذلك، مع بيان خطورة ما 

                                                           
 66المائدة، آية سورة  64
    774الفاسقون، اآلية سورة  65
  7660باب ما جاء في الرائش والمرتشي، حديث رقم رواه الترمذي في سننه، كتاب األحكام: 66
 127، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج67
وما  0، ص6، ج7882، 2لمزيد من التفصيل: أنظر: الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط68

 .بعدها



 

 

يحعله، فإن مل يحيد ذلك، فاملبادرة إىل إبثاغ املسئول ن ليتخذوا الوسائل الثازمة لردعه وإبعاده، وال يتهاون يف ذلك حرصًا على 
واجملتمع. كما أن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر ال بد أن يناله أذى من جراء اإلبثاغ عن تلك اجلرائم، ومن مث أمر هللا الحرد 

سبحانه وتعاىل ابلصرب واالحتساب حيث قال هللا تعاىل   وأمر ابملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عز  
 .(69  األمور (

إلبثاغ عن جرائم الحساد يف الشريعة اإلسثامية يكون فيه درء للمحسدة عن اجملتمع، وجلب املصلحة له. وجيب وكذلك فإن ا
اإلبثاغ عن مثل هذه اجلرائم، ويف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريحة ما يدل على ذلك حيث جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل 

. وقال صلى هللا عليه وسلم  ال مينعن أحدكم رهبة الناس، أن يتول حبق إذا (70 ن كنتم مؤمن ن""وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إ
. فنهى هنياً مؤكداً عن كتمان اجحق (71  رآه أو شهده، فإنه ال يقرب من أجل، وال يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم (

 قدر هللا شيئاً .خوفاً من الناس، مث ب ن أن الثبات على اجحق ال يغري من 
 اخلامتة

يعترب الحساد اإلداري أكرب معوق للتنمية االقتصادية واألداء اإلداري يف أي جمتمع من اجملتمعات، لذا جيب أن تتضافر اجلهود 
إبتباع وتتاح كافة اإلمكانيات املادية والبشرية للحد من هذه اآلفة املدمرة من خثال حتديد اخللل املسبب هلذا الحساد، واملتمثل 

الشهوات واالحنراف عن الواجبات املوكولة للموظف، فمحاربة الحساد اإلداري يتوقف على مدى وجود إدارة نوعية واعية قادرة 
 على مواجهة هذه الظاهرة وحماصرة مرتكبيها مهما تعالت مناصبهم، وعلى اختثاف وظائحهم.

لى األمن واالقتصاد والتنمية ويؤدي إىل اهنيارها، مما يسبب إعاقة وحترص الدول على حماربة الحساد اإلداري ألنه يشكل خطورة ع
تقد  البلد وهنب لرواته، ومنع حركة العمران والتقد  والرفاهية االقتصادية، ابإلضافة إىل أن  تحشي هذه الظاهرة يؤدي إىل عرقلة 

ل ما تقد  فأن الباحث توصل إىل جمموعة من مسرية تطور الدولة وعد  حتقيق األهداف اليت تتوخاها يف مسرية عملها. ومن خثا
 النتائج والتوصيات يتناوهلا تباعاً.

 أوالا النتائج:
تتعدد وتتنوع صور الحساد ومن أمهها الحساد اإلداري، الذي ترتتب عليه آاثر مدمرة يف اجملاالت كافة سواًء على  .6

 ب الرئيس هلذا النوع من أنواع الحساد.صعيد الدولة أ  األفراد، ويعترب انعدا  العدالة االجتماعية السب
إن ارتباط هيئة مكافحة الحساد ابلسلطة التنحيذية  رئيس الوزراء( يؤلر سلبًا على القرارات اليت ميكن أن تتخذها يف  .2

 ري.بعض القضااي نظراً هلذه التبعية اإلدارية، وابلتايل التألري على نتائج أعماهلا يف مكافحة الحساد ومنه الحساد اإلدا
تنوع ممارسات الحساد بشكل كبري من قبل املوظح ن العمومي ن هبدف اجحصول على أموال ومكاسب غري مشروعة  .0

 موجهة ابألساس خلدمة الصاحل العا .
إن الشريعة اإلسثامية حرمت إعطاء املوظف أي هدية، ألن مثل هذا العمل سوف يؤلر على أعمال وظيحته املكلف  .4

 تع به من حيده ونزاهة.هبا، وعلى ما جيب أن يتم
إن قيا  اإلدارات إبتباع إجراءات روتينية معقدة جيعلها عاجزة عن الوفاء ابلتزاماهتا لكل املتعامل ن معها ويتيح اجملال   .5

 بتسهيل هذه اإلجراءات لبعض األطراف دون أطراف أخرى، مما يساهم يف ازدايد جرائم  الحساد.
   بتعاليم الدين، من أبرز أسباب انتشار الحساد يف اجملتمع ومنه الحساد اإلداري.إن ضعف الوازع الديين، وعد  االلتزا .1
عد  االهتما  هبيكلية الرواتب، وعد  منح املوظف املقابل املادي املناسب والكايف ملعيشته وأفراد أسرته يعترب من أهم  .1

 الدوافع أو األسباب اليت تشاع املوظف الرتكاب جرائم الحساد اإلداري.

                                                           
 .71لقمان، اآلية  69
 . 768آل عمران، اآلية 70
 ماجه عن أبي سعيد الخدري .رواه أحمد والترمذي وابن 71
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معظم الدول ومن بينها األردن أنشأت العديد من األجهزة واملؤسسات اجحكومية لتقو  بدور رقايب للحد من ظاهرة  إن .3
 الحساد اإلداري.

 تشرتط الشريعة اإلسثامية فيمن يتوىل الوظيحة العامة أن يكون صاجحاً هلا، ووضعت العديد من الشروط ملن يتوالها. .9
كبري يف وقاية اجملتمع من الحساد، وهذا ما مييز الشريعة اإلسثامية عن غريها من للعقيدة اإلسثامية والعبادة دور   .63

 القوان ن الوضعية اليت تعىن مبكافحة الحساد بشىت أنواعه ومنه الحساد اإلداري .
 اثنياا التوصيات:

 الرتكيز على الرقابة الذاتية بتنمية الوازع الديين لدى املوظف. .6
صًا املادية، ومنحه املقابل املايل الذي يكحيه وأفراد أسرته حىت ال يضطر للقيا  ببعض االهتما  حبقوق املوظف وخصو  .2

 األفعال اليت تعترب من جرائم الحساد اإلداري.
عقد دورات أتهيلية ملوظحي الدولة وخاصة عند بداية تعيينهم يف الوظيحة العامة، للتعرف على ما اشتملت عليه  .0

 ار عن اجلرائم ومنها جرائم الحساد اإلداري، ومسؤوليتهم جتاه ذلك.القوان ن األردنية خبصوص اإلخب
توحيد جهود أجهزة الدولة، جتنبًا لتداخل املها  واالختصاصات والقرارات الصادرة عنها، مبا يضمن وجود أسس  .4

 ة العامة.واضحة، وواجبات حمددة لكل جهاز من األجهزة املكلحة مبكافحة جرائم الحساد اإلداري، حتقيقاً للمصلح
الطلب من مجيع املوظح ن وبشكل رمسي مقابل التوقيع على تعهد وحتت طائلة املساءلة التأديبية أنه ويف حال أن توفر   .5

لديه ما حيمله على االعتقاد بوقوع أو وشك وقوع أي فعل من األفعال اليت تعد من جرائم الحساد اإلداري، اإلبثاغ عنها 
ملختصة اليت تتمتع بصثاحية التحري والتحقيق يف جرائم الحساد اإلداري ليتم اختاذ اإلجراءات فورًا إىل األجهزة الرقابية ا

 القانونية املناسبة.
االلتزا  بتوفري اجحماية القانونية ألي موظف يقو  ابإلبثاغ عن أي خمالحة ذات صله ابلحساد، والتحقيق فيها، واختاذ  .1

 مع اجلهات املختصة. اإلجراءات القانونية ضد املخالف وابلتنسيق
فك ارتباط هيئة مكافحة الحساد عن اجحكومة ومنحها االستقثالية الكاملة والصثاحية ابلتحقيق مع الوزراء وضبط  .1

أقواهلم، أو ربط هذه اهليئة ابجمللس القضائي، وهو املكان األفضل هلذه اهليئة ملا مينحها من حصانة للقيا  أبعماهلا، والنص 
 صوص الدستور.على تشكيلها ضمن ن

إعادة النظر أبساليب العمل املتبعة يف اإلدارات اجحكومية مما جيعلها أكثر بساطة ومرونة، واللاوء إىل الوسائل  .3
االلكرتونية يف تسيري املعامثات حىت نضمن عنصري اجحيدة  والنزاهة، والبعد عن احملسوبية والواسطة، واللتان تعتربان من أهم 

 مظاهر الحساد اإلداري.
 املراجع

 أوالا : القرآن الكرمي والسنة النبوية
 اثنياا : الكتب واملؤلفات 

 .5ابن حار، فتح الباري، ج  .6
، منشورات االئتثاف من اجل النزاهة واملساءلة، أمان، 6أبو دية، أمحد، الحساد" سبله وآليات مكافحته"، ط  .2

 .2334القدس، 
، دار النحائس، 6ة ب ن النظم اإلسثامية والوضعية اجحديثة ، طأدهم فوزي كمال، اإلدارة اإلسثامية، دراسة مقارن .0

 .2336عمان، 
 .6995األعرجي، عاصم، دراسات معاصرة يف التطوير اإلداري، دار النشر والتوزيع، عمان،  .4
 .2333بوادي، حسن ن احملمدي، الحساد اإلداري  لغة املصاحل( دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،   .5



 

 

 اجمليد، الحساد اإلداري، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، اربد ،األردن.حراحشة، عبد  .1
، مركز 6داغر، منقذ حممد، عثاقة الحساد اإلداري ابخلصائص الحردية والتنظيمية ملوظحي اجحكومة ومنظماهتا، ط .1

  .2333اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتياية، أبوظيب، 
 . 2330، دار مصر احملروسة، القاهرة ،6، دراسة مقارنة للدول النامية، طسامل، حنان، لقافة الحساد يف مصر  .3
 .2330الشيخ داوود، عماد صثاح عبد الرزاق، الحساد واإلصثاح، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  .9

 للدراسات األمنية.الشيخلي، عبدالقادر عبداجحافظ، الواسطة يف اإلدارة " الوقاية واملكافحة "، الرايض، اجمللة العربية   .63
 .2335الكبيسي، عامر، الحساد والعوملة تزامن ال توأمة، املكتب اجلامعي، الرايض،   .66
 . 0، ج6992، 2املوسوعة الحقهية، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسثامية، ط  .62
األداء والتنمية، هثال، حممد عبد الغين حسن، مقاومة ومواجهة الحساد"القضاء على أسباب الحساد" مركز تطوير   .60

  .2331مصر اجلديدة، 
 .6994هيئة األمم املتحدة، الحساد يف اجحكومة، ترمجة اندر أمحد أبو شيخه، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمان،  .64
 مياين، هنا، الحساد اإلداري من منظور إسثامي، مقال منشور على االنرتنت.  .65
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 ميمن منظور قانوني وإسال القروضتأمين 

 د. سعاد نويري 
 أستاذ حماضر بكلية اجحقوق والعلو  السياسية 

 اجلزائر. -جامعة العريب التبسي، تبسة
 

 مقدمة
يعترب موضوع التأم ن على القروض ومحاية املتعامل ن مع البنوك من املوضوعات اهلامة يف جمال الدراسات املالية القانونية 

لتأمينات التقليدية عن توفري ضمان كاف للمقرض للحصول على القرض، فإىل جانب وترجع تلك األمهية إىل عاز ا واإلسثامية.
 خيضع لشروط صارمة  ويكلف  نحقات ابهضة تزيد من تكلحة القرض. -كالرهن أو حق االمتياز–إقامة هذه التأمينات 

ه كامثا، ألن هذا األمر قد ال تنتهي حبصول الدائن على حق (72 فاجحصول على حصيلتها خيضع إلجراءات طويلة ومكلحة 
يتوقف من انحية على املال املرهون أو احململ ابمتياز أو املكحول من انحية أخرى على مرتبة الدائن املرهتن أو صاحب حق 

مبا ميكن معه القول أبن  .(73 والغالب أن تتعرض املؤسسة البنكية للمنافسة من جانب دائن ن آخرين للمقرتض  االمتياز.
 تقليدية ال تكحي دائما ملنح املقرض ضماان أبن عملية اإلقراض ستنتهي على الوجه الذي يتمناه.التأمينات ال

رغم عد  قدرة التأم ن التقليدي على حل مجيع املشكثات اليت يثريها عاز املقرتض عن السدادة، فإنه يبقى قادرا على تقدمي 
فما مدى  ليت تصيب املقرتض  يف شخصية كالوفاة أو العاز.اجحل عندما يكون العاز عن الوفاء انشئا عن بعض  اجحوادث ا

مسامهة التأم ن اإلسثامي كبديل  تلاأ إليه املصارف اإلسثامية لعثاج  خماطر اإلقراض، السيما أن هذه املصارف تعرف ذات 
. (74 و امللتز  التبعي أو كليهمااإلشكاالت، وهي اجحام الكبري للمديونيات املتعثرة، سواء كان التعثر من امللتز  األصلي ابلدين أ

 إىل جانب املصاعب اإلدارية والحنية يف االستيحاء من الرهون.
 وستكون الدراسة وفق نظا  التأم ن كنظا   محائي للقروض لدى املصارف التقليدية وكذا املصارف اإلسثامية.

القدامى واملعاصرين، والبحوث والدراسات وأسأل هللا وأتبع يف الدراسة منهج املقارنة، والتحليل، واالستحادة من جهود العلماء 
عت لتنظيم البنوك  التوفيق والسداد، كما أشري أن الدراسة القانونية ستكون وفقا للتشريع اجلزائري، على أساس أن قوانينها ُوضِّ

 . (75 والتأمينات التقليدية أساسا، وأن البنوك والتأمينات اإلسثامية نشأت مبوجب قوان ن استثنائية
 املبحث األول: مفهوم أتمني القرض

                                                           
حيث يقتضي الحصول المؤسسة المقرضة على حقها، أن تقوم باتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على المال المرهون أو  -72

 المحمل بحق امتياز وهي إجراءات شاقة.
 كالدائنيين أصحاب حقوق االمتياز العامة أو ذوي المرتبة المتقدمة. -73
 ويف.بسبب المماطلة والتس -74
ألن هناك من الدول من أسلمت نظامها المصرفي والتأميني بالكامل أو على وشك ذلك، وهي باكستان والسودان، وعليه  -75

 فإن قطاع التأمين والمصارف تحكمها قواعد واضحة وتتناسب مع طبيعة عملها.

ردن وتركيا، وماليزيا، واإلمارات ودول أخرى تعمل فيها البنوك والشركات التأمين اإلسالمية بموجب قوانين خاصة كاأل

العربية المتحدة، واليمن، حيث العالقة بين المصارف والبنوك المركزية وشركات التأمين اإلسالمية محددة إلى حد ما، راجع 

 .704، ص:0-6-2-7د/ عادل عبد الفضيل عيد، المرجع السابق، هامش 

لقوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية على األعمال راجع حول ذلك: د/ درويش صديق جستنيه وآخرون، تطبيق ا

، 7889المصرفية، دراسة تطبيقية على النظام المصرفي الباكستاني، مركز النشر العلمي الجامعة الملك عبد العزيز، ط 

 .764ص:

اطر االستثمار نقال عن د/ عادل عبد الفضيل عبد، االحتياط ضد مخ 70وأيضا تقرير مجلس الفكر اإلسالمي بباكستان ص:

 .718، ص:2477في المصارف اإلسالمية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 موقع: 2441وقانون بنك السودان المركزي لسنة  2446أيضا: قانون تنظيم العمل المصرفي اإلسالمي السوداني لسنة 

sudan.org/arabicwww.bankof 
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قبل بيان أحكا  أتم ن القرض، شرعا وقانوان، وجب معرفة حقيقته، لذلك سنخصص هذا املبحث لتعريف أتم ن القرض، 
 وأسبابه.

 املطلب األول: تعريف أتمني القرض
دي ن له والقانوني ن، وسنمهد بتعريف تعددت تعاريف أتم ن القرض بتعدد مناذجه  االسرتاتياية، وبتعدد وجهات نظر االقتصا

 االقتصادي ن.
 أوال: تعريف أتمني القرض قانوان

على أنه "اشراك ومشاركة البنوك ومصارف االدخار والتسليف ومنظمات القروض العقارية يف  Alan.Leachحيث يُعرفه 
 .(76 صناعة، تسويق، وتوزيع منتاات التأم ن"

نه: "تقدمي منتاات وخدمات التأم ن على اجحياة من قبل البنوك ووكاالت االئتمان للتأم ن على أ limraويُعرفه قاموس 
 .(77 االجياري"

وُعرف أيضا أنه "يقصد ابلتأم ن املصريف توفري منتاات التأم ن واملصارف من خثال قنوات توزيع مشرتكة جتمع ب ن عمثاء 
 .(78 و إدارة خدمات التأم ن وإمنا يقو  ببيعها وتسويقها" املصارف وعمثاء شركة التأم ن، واملصرف هنا ال يقو  إبنتاج أ

وبناء على ما سبق أيخذ محهو  أتم ن القرض عند االقتصادي ن معىن أوسع حيث يصبح إبمكان زابئن البنك اجحصول على 
املتوفرة لدى البنك، منتاات أتمينية ومصرفية من نحس الشباك ومبعىن أبسط، هو توزيع منتاات التأم ن من خثال قنوات التوزيع 

 ، كما أطلق على املؤسسة املالية اليت متارسه بنك التأم ن.(79 وقد عرف هذا النوع ابلتأم ن املصريف
أما املعىن القانوين لتأم ن القرض هو أّن املؤسسة االئتمانية اليت تقو  إبقراض عمثائها، واليت خُيشى عد  استطاعة العميل سداد 

أو مرضه أو وفاته...اخل، تقو  إببرا  وليقة أتم ن لضمان هذه األخطار، مث تطرحها على عمثائها أقساط القرض بسبب عازه 
املقرتض ن، وقد جتعل االشرتاك يف التأم ن شرطا ال غىن عنه ملنح القرض، حبيث تنطبق أحكا  الوليقة اليت أُبرمت ب ن البنك وب ن 

 .(80 املؤمن على كل مقرتض
 عناصر أتم ن القرض.وبناءا على ما سبق تتضح 
 عناصر أتمني القرض:

إّن املؤسسة البنكية ترب  عقد التأم ن اجلماعي كطالب أتم ن، وتشرتط ملصلحة عمثائها على املؤمن الذي يتعهد بتحليل كل 
البنك، وعندئذ طلب يقد  إليه من أحد هؤالء العمثاء، فإذا قَبِّله منح التأم ن بشروط العقد اجلماعي اليت سبق االتحاق عليها مع 

                                                           
76- Leach Alan, Bancassurance in practice, munich re, groupe, munich, 2001, p02. 

نقال عن: نبيل قبلي، نقماري سفيان، التأمين المصرفي في الجزائر بين النظرية والواقع، بحث بالملتقى الدولي السابع حول 

، 2472ديسمبر  40-46، تجارب الدول، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير

 .42ص:
77- Leach Alan, op.cit,p:02 s. 
بريش عبد القادر، محمد حمو، آفاق تقديم البنوك الجزائرية لمنتجات تأمينية، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصالح  -78

 .288، ص:2442مية الراهنة، الشلف، مارسالنظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العال
تعد فرنسا وإسبانيا أولى الدول التي أطلقت مشروع التأمين المصرفي مع أوائل السبيعينات، حيث استندت في إطالق هذا -79

النشاط على فكرة الوساطة في تأمين القروض الموجهة للمقترضين، لمواجهة حاالت القروض المتعثرة بسبب وفاة 

السباقة كما أطلق عليه بعد خمسة عشر سنة التأمين  ACMتصبح شركة التأمين الذاتي لعمالئها، وبهذا كانت المقترض، ل

، وكذلك  الحال في إسبانيا حيث تسيطر اليوم خمس شركات على ثلث سوق التأمينات  Bancassuranceالمصرفي أو 

 االسباني راجع:

Bethocine Ouiza, La Bancassurance en Algérie réalité et perspective, mémoire de fin d’étude 

en vue de l’obtention du diplôme supérieure des études bancaires, école de banque, 

Algérie,2009. 
لمزيد من التفصيل، راجع د/ جابر محجوب علي، الجوانب القانونية للتأمين الجماعي، دراسة مقارنة، دار النهضة  -80

 .46، ص:7888، القاهرة، العربية
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يشرتط العميل الذي قُبِّل طلبه ضمنيا على املؤمن ملصلحة املؤسسة البنكية، ويكون مضمون االشرتاط حلول املؤمن حمله، عند 
 . يف رد  أقساط القرض املتبقية إىل البنك مبعىن آخر،منح أداء التأم ن إىل البنك مباشرة.(81 حتقق اخلطر املؤمن منه

حىت حيقق هلا ضماان أكيدا لتحصيل ما متنحه من قروض  (82 ة تحرض االشرتاك يف التأم ن على املقرتض نإًذا، املؤسسة البنكي
 وجينبها االصطدا  بصعوابت التحصيل يف حالة عاز املقرتض، مرضه، فقده الوظيحة أو وفاته.

يف سداد ما بقي من القرض مبارد حتقق إذ سيحل املؤمن، يف كل هذه اجحاالت، اليت متثل أخطارا يغطيها التأم ن، حمل املقرتض 
 .(83 اخلطر

 وأسباب تعثر املقرتض يف سداد ديونه عديدة منها:
يضمن املؤمن من حيث املبدأ مجيع أسباب الوفاة، يف مواجهة املؤسسات البنكية وحلوله حمل املقرتض املتويف يف  حالة الوفاة:-أ

 دة قانوان أو اتحاقا.سداد الديون، ويستثىن من أسباب الوفاة تلك املستبع
حيث يضمن املؤمن غالبا نحس االداءات اليت مُتنع يف حالة الوفاة، حبيث حيل املؤمن كما يف  حالة العجز الكلي الدائم:-ب

 حالة الوفاة حمل املقرتض يف أداء  القرض أو ما بقي من أقساط، من اتريخ حتقق اخلطر.
من قيمة القسط  %11تضمن شرطا، مبقتضاه يكون أداء املؤمن بنسبة معينة أما إذا كان العاز جزئيا، فإّن أغلب العقود ت

 .(84 فيشرتط املؤمن عد  التزامه أبي أداء %00فإذا قلت عن  %11-00نسبته العاز 
من أسباب عد  قدرة املقرتض على السداد، مرضه أو تعرضه جحادث يؤدي به إىل التوقف كليا عن  عدم القدرة على العمل:-ج

 عمله.مباشرة 
يف حالة عاز املقرتض عن السداد بسبب فقد وظيحته، حيل املؤمن حمله عند  le perte d’emploiخطر فقد الوظيفة:-د

 حتقق هذا اخلطر يف سداد أقساط القرض.
 اثنيا:تعريف أتمني القرض )أو أتمني الديون( شرعا

يف املصارف اإلسثامية يؤدي حتما إىل ديون كثرية مما يستدعي على غرار البنوك واملؤسسات املالية التقليدية، فإن كثرة املعامثات 
التأم ن على هذه الديون، لضمان الوضع املايل، وللححاظ على أموال املستثمرين، وأتم ن استمرار املؤسسة البنكية وعد  

 إفثاسها.
ن صور أتم ن الديون؟ وما هي ومن ب ن الديون اليت يشملها التأم ن القرض اجحسن، فما هو أتم ن القرض اجحسن كصورة م

 أسبابه؟
إّن أتم ن الدين بصحة عامة والقرض حتديدا، يُقصد منه التأم ن التعاوين أو التكافلي الذي يقو  على أساس التربع والتعاون 

 .(85 ملواجهة املخاطر ابلتعويض عن الضرر واملسامهة يف حتمل اخلسائر

                                                           
مفهوما بالمعنى الواسع، د/ جابر محجوب علي،  une suretéيعتبر بعض الشراح تأمين القرض نوع من الضمان  -81

 .77المرجع السابق، ص:
من األحكام النموذجية لعقد تأمين جماعي لضمان سداد قرض بقولها: "...يجب  40وهو ما يستخلص ضمنيا، من المادة  -82

زبون بطاقة االنخراط في التأمين ويُعبر فيها عن موافقته عليه، ويُعين المستفيد أو المستفيدين من الضمان في حالة  أن يمأل

 الوفاة".
بناءا على هذا الحلول يقترح بعض الفقه نظرية حوالة الحق كأساس لتأمين القرض، راجع حول مضمون هذه النظرية  -83

 واالنتقادات الموجهة لها.

 .41-40ويري، األساسي القانوني للتأمين الجماعي المبرم ضمانا لسداد قروض بنكية، المقال السابق، ص:د/ سعاد ن
84 -Fonlladosa (Laetitia), assurance groupe et répétition de l’indu, lamy assurauces 1996 , 

bulletion d’actualités c, N 3723, p170, col1. 
ليه المجامع الفقهية والندوات والدراسات االقتصادية اإلسالمية، أنظر: أدلة مشروعية التأمين فهو تأمين إسالمي دعت إ -85

هـ، وفي أعمال الندوة  0/0/7681تاريخ  1التعاوني أو التكافلي في قرار هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية رقم 

 .781الفقهية الرابعة ليست التمويل الكويتي، ص:



 

 

ه أصالة التعاون على تحتيت األخطار واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند نزول فتأم ن الدين، أوال هو أتم ن تكافلي يقصد من
الكوارث، واملسامهة يف تعويض الضرر عن طريق إسها  أشخاص مببالغ نقدية لتدفع للمتضرر، دون استهداف للتاارة أو الربح 

 .(86 من أمواهلم أو أموال غريهم
ما يُثَبت يف الذمة من املال، وهي مشروعة يف اإلسثا ، ومهمة يف اجحياة وضرورية  والديون متثل احملل الذي يقع عليه التأم ن وهو

، وهو أحد أسباب (87 يف املعامثات وأسباب وجوهبا عديدة، فقد يكون سبب الدين االلتزا  ابملال عن طريق العقد كالقرض
. وقد أجاز الشرع التأم ن التكافلي (88 يد اجحائز وجوب الدين إىل جانب البيع، اإلجيارة، والعمل غري املشروع، وهثاك املال يف

. ومما (89 اإلسثامي على الديون ألنه قائم على أسس شرعية، وحيقق مقاصد الشريعة اليت تقو  عليها شركات التأم ن التكافلي
يف  الصندوق التباديل( سبق يعين التأم ن على الدين  القرض( أن تلاأ املؤسسة البنكية اإلسثامية إىل إلزا  املدين ابالشرتاك 

الذي أنشأه، وينص نظا  الصندوق على أن املشرتك يسدد نسبة معينة من الدين املؤمن عليه يف حساب خاص هلذه الغاية على 
سبيل التربع حبيث ال يستطيع اسرتداده، مث يستحق املشرتك تعويضا عند التعرض خلطر من اإلخطار اليت تصيب الدين كاملوت 

ع له من أموال الصندوق نسبة معينة من رصيد دين املشرتك القائم املؤمن عليه، وحبد أقصى مع ن وتنتهي عثاقة واالعسار فيدف
 املشرتك ابلصندوق يف حالة تسديد مجيع الدين املؤمن عليه.
 وعليه فالتأم ن من الديون يتكون من عناصر نذكرها تباعا:

 (90  عناصر التأمني من الديون:
 التأم ن اإلسثامي وهي جمموع املسامه ن املتربع ن. وهو شركة املؤمن،-
 ، وهو طالب التأم ن وهو صاحب الدين، وهو أحد املتربع ن املسامه ن يف تكوين رأمسال شركة التأم ن اإلسثامي.املؤمن له-
ه ويكون مقدار وهو الدين موضع التأم ن، وهو الذي يرغب املؤمن له التعويض عنه عند عد  إمكان حتصيل موضوع التأمني،-

 الدين هو املبلغ املذكور يف وليقة التأم ن وهو ما يدفعه املؤمن للمؤمن له.
 .(91 وهو اخلطر احملتمل الوقوع والذي يتعلق هبا الدين املؤمن منه،-
له خثال أو مبلغ التأم ن وهو املقدار الذي يلتز  به املؤمن عند اليأس من حتصيل الدين، وذلك بدفعه للمؤمن  حمل التأمني-

 الحرتة احملددة يف العقد ليكون تعويضا عن الدين.
وهكذا يعترب اخلطر املؤمن منه يف أتم ن الدين من وجهة الشرع ليس فقط عد  السداد، وإمنا ميتد حىت إىل التأخر مهما كان 

 املصارف اإلسثامية عديدة.سببه، ملا يشكل عبئا كبريا على املؤسسات املالية اإلسثامية، وأسباب املتأخرات من الديون يف 
 أسباب عدم سداد الديون والتأخر فيها:

                                                           
 .17، ص:2442مد سالم ملحم، التأمين اإلسالمي، دار اإلعالم، عمان، أنظر: أح -86
وهو موضوع هذا البحث، تأمين القرض من المصارف اإلسالمية، ويستبعد االقتراض من األشخاص أو ما يطلق عليه  -87

 القرض االستهالكي.
، 2440فبراير  24-78ول للتأمين التكافلي، راجع د/ محمد الزحيلي، التأمين على الديون في الفقه اإلسالمي، المؤتمر األ -88

 .40الكويت، ص:
لمزيد من التفصيل راجع: د/ علي قرة داغي، مشكلة الديون المتأخرات، وكيفية ضمانها في البنوك اإلسالمية ضمن  -89

ن المستندات ، د/ عبد القادر جعفر، التأمين التكافلي بي2/081، 2441بحوث ندون ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية دبي، 

الشرعية والقيود القانونية، بحث مقدم للندوة الدولية، شركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسس النظرية 

، جامعة فرحات عباس، سطيف، د/ نويري سعاد، عقود التأمين اإلسالمي وتحديات 2477أفريل  20-21والتجربة التطبيقية 

جامعة أسطنبول؛ د/  2471ماي  9-1-0ث مقدم المؤتمر العالمي السادس للتسويق  اإلسالمي، يومي البيئة التشريعية، بح

سليمان بن ذريع العازمي، التأمين التعاوني معوقاته واستشراق مستق بله، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني بالتعاون مع 

 .2448اض رابطة العالم اإلسالمي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، الري
 .70د/ محمد الزحيلي، المقال السابق، ص: -90
راجع في تقسيم الدين باعتبار إمكان تحصيله، إلى دين مضمون ودين معدوم ودين مشكوك فيه، د/محمد الزحيلي، المقال  -91

 وما بعدها. 49السابق، ص:
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وهي أن يكون املدين فيها قادرا على السداد، ولكنه ميتنع عن الوفاء بديونه، دون أي سبب سوى رغبته يف  :(92)املماطلة-أ
وطأة عما عليه يف املصارف ،واملماطلة يف سداد الدين يف املصارف اإلسثامية أكثر خطورة وأشد (93 اجحاق الضرر ابملصرف

التقليدية، ألن املصارف اإلسثامية تحتقد وجود منحذ للحصول على سيولة نقدية سريعة عند اجحاجة إليها كما هو متاح يف 
. فضثا عن ضرر التسهيثات اليت تضعها املصارف املركزية هلذا (94 املصارف التقليدية من آليات التعويض التلقائي واملعاجلة الذاتية

وتكلف املماطلة والتأخري يف السداد املؤسسات املالية اإلسثامية خسارة جزء من األرابح، لذلك   .(95 الغرض ومواجهة املشكلة
 كان من ب ن البدائل هلذه املشكلة أتم ن الديون.

عرضه خلسارة حيث ترتاجع قدرة املدين على سداد دينه نتياة تغري ظروف السوق، أو ضياع أمواله، أو ت اعسار املدين:-ب
 جتارية فتقو  شركة التأم ن هنا بسداد دينه، إذا كان حاال، وُتربء ذمته.

يتأخر املدين عن سداد دينه للمصرف نتياة عد  تزامن التدفقات النقدية له مع مواعيد استحقاق التزاماته  أسباب فنية:-ج
 يل(، مما جتعل من أتم ن خماطر هذه املتأخرات ضرورة.اجتاه املصرف، أو أتخر مدينيه يف أداء التزاماهتم حنو املدين  العم

ما يؤدي  -غالبا-: قد تتعرض قيمة الديون لتقلبات األسعار وتغري قيم النقود الورقية واخنحاض قوهتا الشرائية تغري قيمة النقود-د
. بينما يواجه املصرف التقليدي (96 إىل أتخر أداء الديون عن مواعيدها، مبا يرتبه هذا التأخري من مشكثات للمصرف اإلسثامي 

هذا التغري جبعل سعر الحائدة املصرفية تعويضا عن التضخم السائد، حيث ال يقتصر سعر الحائدة على عنصر أتم ن خطر تدهور 
 قيمة الديون، فهو حيتوي على عنصر أتم ن خماطر عد  السداد، وعنصر نحقات ومصاريف اإلقراض.

سببا من أسباب عد  السداد يف أتم ن الدين شرعا، ويكون التأم ن من أفضل اجحلول هلذه وعليه يعترب تغري قيمة النقود 
هذا، وتعد كل من الوفاة، والعاز، وفقدان الوظيحة أسباب مشرتكة تستوجب  املتأخرات، وال يعد كذلك يف أتم ن القرض قانوان.

ن املَؤمَّن له  املصرف( لتحقق اخلطر ا ؤمِّّ
ُ
 ملؤمن منه.عند حدولها تعويض امل

 املبحث الثاين: التحول عن الضماانت التقليدية للديون
إن الضماانت التقليدية، أو التأمينات اخلاصة شخصية أو عينية من أهم الضماانت اليت يوّفرها املدين لدائنه، فقد ال تكحي أموال 

 .(98 و غشا، كما قد يتهاون يف تقاضي حقوقه من مدينيه إما إمهاال أ(97 املدين لقضاء ديونه
 وحىت أيمن ويطمئن الدائن إىل استيحاء حقه من مدينه طلب اجحصول على أتمينات خاصة جحقه.

إّما أتمينات شخصية، حيث يصبح للدائن بدل من مدين واحد مدينان أو أكثر مسؤولون كلهم عن الدين، وبذلك يكحل حق 
ية، حيث ماال من أموال املدين خُيصص لوفاء حق الدائن، وإّما أتمينات عين .(99 الدائن أكثر من ذمة مبوجب عقد الكحالة

ويُثبت له عليه حق التقد  وحق التتبع، وابلتايل يصبح يف مأمن من إعسار مدينه ومن غشه ووالقا من اجحصول على حقه يف 

                                                           
وما  104الفضيل عيد، مرجع سابق، ص: راجع حول تعريف المماطلة، أنواعها، أسبابها، حكمها، حقيقتها، د/ عادل عبد -92

 بعدها.
د/ قاسم محمد قاسم، مشكلة المتأخرات في المصارف اإلسالمية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية  -93

 .11، ص:7881، مارس 7، ع1للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن، مج
 لة الديون بالزيادة...الخ.من هذه اآلليات، فوائد التأخير، جدو -94
المشكالت المترتبة على المماطلة في السداد والحلول المقترحة، وجهة نظر مصرفية، د/ موسى عبد العزيز شحادة  -95

 .46، ص:2446الدورة الرابعة عشر الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، والمنعقدة بالدوحة قطر، يناير 
سالمي، يواجه المصرف التقليدي هذه المشكلة بعدة حلول أهمها الشرط الجزائي لمزيد من على عكس المصرف اإل -96

التفصيل، راجع د/ عالء الدين زعتري، الشرط الجزائي في الديون، مؤتمر قضايا فقهية معاصرة من منظور إسالمي، كلية 

 وما بعدها. 78، ص:2440الشريعة، جامعة الزرقاء األهلية، األردن، 
 من القانون المدني الجزائري. 2جميع أموال المدين ضامنة لديونه أنظر المادة ألن  -97
 كأن يتصرف المدين غشا في ماله الخراجه من ضمان دائنيه. -98
راجع حول عقد الكفالة تعريفا، وأركانا وأثارا وانقضاءا، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات  -99

 وما بعدها. 78، ص:74الشخصية والعينية، مج



 

 

قانون  حق االمتياز( أو ميعاده. وهذه الضماانت العينية يف الغالب مصدرها العقد الرهن الرمسي، والرهن اجحيازي، وقد يكون ال
 .(100  القضاء  حق االختصاص(

 أسباب التحول عن التأمينات التقليدية أو اخلاصة:
ُتطَلب يف الغالب املؤسسات البنكية ضماان من املقرتض ن، سواء كانوا أشخاص طبيعي ن أو معنوي ن، عبارة عن رهون وحتديدا 

 ولوية واألفضلية يف استيحاء حقه من نمنه، وحق التتبع يف أي يد كان.رهن رمسي، حيث يكون له على العقار حمل الرهنحق األ
 وجيوز للمصارف اإلسثامية أخذ ضماانت كافية من الكحالة والرهن وحنومها، على الديون سواء كانت ديون قروض أو ديون جتارة.

. وال مينع الرهن املالك (101 لتلك األعيان جيوز رهن األعيان اململوكة للمدين، كما جيوز رهن مستندات ملكيتهابلنسبة للرهن:-
من التصرف يف أمثاكه عدا البيع حىت وفاء الثمن،وخيتلف يف هذا الرهن قانوان عنه شرعا، ألنه حىت يف حالة البيع قانوان يبقى 

فثاس، وال حق املصرف يف التتبع قائم على العقار يف أي يد كان. وللمصرف اإلسثامي األولوية يف حتصيل حقه يف حالة اإل
 أيخذ املصرف حيازة املرهون،وابلتايل ال ينتحع به ألن املقصود من عقد الرهن هذا ضمان الدين واالستيثاق ال االستثمار والربح.

رغم أن الرهن يعترب من أقوى الضماانت، ألنه خيصص عيًنا ماليًة الستيحاء قيمة الدين منها، ويُعطي املرهتن حق امتياز يف هذه 
 .(102 ى سائر الدائن ن اآلخرين، إال أنه أقل مرونة من الكحالةالع ن عل
يف األصل التزا  مال تربعا ابلقول، فاازت من غري حق، كما تشمل كل الدين أو جزء منه،وتنتهي ابنتهاء املدة احملددة  فالكفالة

 .(103 هلا حىت ولو مل يربء املدين األصلي أو مل يسدد قيمة الدين
، ب ن من يعترب لبوت الدين يف ذمة الكحيل واملكحول معا، ولصاحب (104 تكييف كحالة الدين، وحقيقتها وقد اختلف العلماء يف

اجحق املطالبة من شاء منهما، ويكون االستيحاء من أحدمها، وب ن من يعترب التزا  الكحيل ابلدين تبعي، فثا يستوىف اجحق من ذمته 
 إال عند عاز املدين األصلي عن ذلك.

 ك الضماانت اخلاصة وحتديدا الكحالة والرهن قانوان وشرعا يف:وهكذا تشرت 
 أهنما من الضماانت اليت تضمن عد  سداد املدين للدين، واليت تلاؤ هلا املصارف تقليدية كانت أو إسثامية.-

إلسالمية على الصعوابت أو املعوقات اليت واجهت إعمال الضماانت التقليدية خاصة العينية منها يف املصارف التقليدية وا
 حد سواء:

الشك أن سرعة اجحصول على قيمة الدين أاي كان مصدره قرض أو غريه، أو اسرتداداه يف الوقت احملدد من األمور املهمة 
للمصارف، إذ أهنا مبالغ ميكن أن تدخل جمال االستثمار مرة أخرى وحتقق أرابح،فهذا الحرض، تعاز عن توفريه التأمينات أو 

 :(105 ية املعروفة يف القانون كالرهن الرمسي من عدة نواحيالضماانت العين
ألن راغب االقرتاض قد ال يكون مالكا لشيء ميكن أن يكون حمثا للتأم ن العيين الذي يضمن حق البنك، بل هو ينوي  أوال:

و فقد وظيحته، مبا االعتماد يف سداد هذا القرض على جهده وكسب عمله، ويرغب توفري ضمان جحالة إصابته ابملرض والعاز أ
 يؤلر على قدرته على السداد.

 إن التأمينات العينية خاصة الرهن الرمسي، حيتاج إىل جهد ومصروفات ال يتطلبها أتم ن القرض أو الديون بصحة عامة. اثنيا:

                                                           
 وما بعدها. 202لمزيد من التفصيل، راجع السنهوري، المرجع السابق، ص: -100
د/ نصر الدين فضل المولى محمد سليمان، معايير وضمانات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، رسالة دكتوراه، كلية  -101

قال عن د/ عادل عبد الفضيل عيد، مرجع سابق، ، ن290هـ، ص:7048الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 

 .001ص:
 وما بعدها. 070حول عوامل المرونة في الكفالة، راجع د/ عادل عبد الفضيل عيد، المرجع السابق، ص: -102
 .011-010د/ عادل عبد الفضيل عيد، المرجع السابق، ص: -103
؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 0/006هـ، 7440، لمزيد من التفصيل راجع، نهاية المحتاج، محمد بن أحمد الرملي -104

 .7819هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت، 207؛ اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 0/7012هـ،181
 .76-72د/ جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص: -105



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

19 

ن من خثال إن حصول البنك على القرض يف حالة عاز املقرتض عن السداد، ألي سبب من األسباب، من الصعوبة مبكا اثلثا:
. خصوصا إذا  (106 التأمينات التقليدية، حيث يتطلب إجراءات معقدة يقتضيها اجحاز والتنحيذ على املال احململ ابلتأم ن العيين

كان عقارا، كما قد تكون أتمينات أخرى تنقل املال لصاحل دائن ن آخرين غري املقرتض، وابلتايل مراعاة مرتبة كل منهما وقيمة 
 ابملزاد، ومدى كحايته لسداد مجيع الديون املضمونة.املال عند بيعه 

وتلقى املصارف اإلسثامية ذات الصعوابت يف استيحاء الدين من الرهن، حيث تعّقد وطول إجراءات التقاضي، إىل جانب عد  
 .(107 االستطاعة تنحيذ بيع املرهون يف املزاد العلين يف الوقت احملدد

لعقاري بسرعتها نسبيا  يف اجحصول على الضمان يف حاالت املماطلة، ألن الكحيل عادة ما وإن كانت الكحالة متتاز عن الرهن ا
 يلتز  الوقت احملدد للسداد عند عاز املدين األصلي، ملثاءته من انحية، وححاظا على مسعته من انحية أخرى.

ل اخلطر  عد  السداد، التأخري فيه( ليحل وبناءا على ما سبق، وأتسيسا على أن أتم ن القرض يتدخل املؤمن مبارد إعثانه حبصو 
حمل املقرتض  املدين( يف سداد ما بقي من أقساط القرض اعتبارا من هذا التاريخ،ال حيتاج تدخله ألي شكلية أو إجراءات 

لذا  خاصة، وال يتطلب اللاوء إىل القضاء إال عند حصول نزاع، فيكون حصول البنك على حقه أيسر من التأمينات التقليدية، 
 .(108 كانت اجحاجة إىل هذا التأم ن

 املبحث الثالث: أساس أتمني القرض وآاثره
إن ما تربمه املؤسسات البنكية من عقود أتم ن لضمان استيحاء القروض اليت متنحها، وذلك يف حالة عاز العميل  املقرتض( عن 

 السداد، الشك أهنا حتقق مصلحة كل من البنك والعميل.
  ،فالتأم ن يضمن للمقرتض أن عازه لن يؤلر على سري أعماله، وأن فقده الوظيحة لن يعرضه للمتابعة ابلنسبة للمقرتض

القضائية من قبل البنك، وأن وفاته لن تؤلر على مصاحل ورلته من بعده، ألنه عند حتقق أي خطر من هذه اإلخطار سيحل 
 البنك حمله يف الوفاء مبا بقى من أقساط القرض.

  ،يضمن التأم ن للبنك املقرض أّن وفاة العميل أو عازه، لن يؤلر على حتصيل أقساط القرض، ولن يدخله ابلنسبة للبنك
 يف مطالبات قضائية مكلحة وذات نتائج احتمالية.

  وطبيعة هذا النوع من التأم ن  أتم ن القرض( وغايته جتعل حتديد حمتوى العقد مرتوكا لكل من املؤمن وطالب التأم ن
سوى قبول االشرتاك يف العقد الذي  -أن أراد اجحصول على القرض–تدخل من املقرتض الذي ال ميلك  البنك( دون 

 .(109 يقد  له
 :ويثاحظ يف هذا النوع من التأم ن أنه يقو  على لثاث عثاقات 
 .)عثاقة كل من املؤمِّّن وطالب التأم ن  البنك 
 110  العثاقت ن لقانون التأم نوعثاقة العميل  املقرتض( املؤمِّّن له ابملؤمن، وختضع هات ن). 
 111 أما العثاقة ب ن املقرتض والبنك املقرض، فيحكمها عقد القرض املرب  ب ن الطرف ن). 

                                                           
توفير الضمان للمقرض، فحتي  ليست التأمينات الشخصية )الكفالة( بأفضل من الضمانات العينية )الرهن الرسمي( في -106

لو كان الكفيل متضامنا، يظل البنك )المقرض( مهددا باالصطدام باعساره فضال عن اعسار المدين، وعندئذ لن يجدي البنك 

نفعا ضم ذمة إلى ذمة إذا كانتا كليهما في حالة اعسار وهو ما ال يمكن أن يواجه في التأمين. د/ جابر محجوب علي، مرجع 

 76سابق، ص:
 .770، ص:7890نوفمبر  1-0وقائع ندوة البركة الثانية لالقتصاد اإلسالمي، مجموعة دلة البركة، تونس من  -107
، في إطار CPAمع القرض الشعبي الجزائري  CAARأنظر مثال اتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -108

بداية تسويق أربع منتجات كخطوة  2448جويلية  7، حيث كان 2449تنمية وتطوير التأمين المصرفي في الجزائر في ماي 

 أولى ومنها تأمين القروض يراجع الموقع:

http://www.caar.com.dz/bancassurance.htm.le11/02/2017a15.45,p:22. 
 .244-66د/ جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص: -109
 المتعلق بالتأمينات. 40-04المعدل والمتمم بالقانون  41-81في الجزائر األمر  -110
 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم. 77-46ويخضع ألحكام األمر رقم  -111



 

 

 ومنه (112 نتياة هذه العثاقات أُلريت مشاكل على قدر كبري من األمهية تتعلق بتحديد دور كل طرف منها يف العقد ،
 هلذا العقد. األساس القانويناالختثاف حول 

،على أساس أن البنك فضويل واملستحيد هو العميل املقرتض، إال أّن ذلك (113 هناك من الحقه من يلحق هذا التأم ن ابلحضالةف
غري صحيح على أساس أن البنك عندما يرب  أتمينا مجاعيا لضمان حتصيل ما مينحه من قروض للعمثاء، إمّنا ُيرب  ذلك حتقيقا 

 ملصلحته اخلاصة ال مصلحة العميل.
، حيث يكون أتم ن القرض وعد ابلتأم ن، حصل عليه البنك طالب التأم ن من (114 ومنهم من يّكيحه على أنّه وعد ابلتأم ن

ومنهم من يرى  املؤمن لصاحل املقرتض ن املؤَّمن ن، وإن كان هذا الرأي سياعلنا أما  عقود بعدد املقرتض ن، ال عقد أتم ن مجاعي.
وعقد يربط العميل ابلبنك،  د، عقد يربط البنك ابملؤمن، حيث يقو  على جتميع العمثاء مبقابل.يف أتم ن القرض تعدد يف العقو 

وهو عقد القرض الذي يلتز  مبوجبه البنك بوضع مبلغ من املال حتت تصرف العميل، نظري التزا  هذا األخري برد املبلغ وفوائده يف 
 البنك، وهو عقد أتم ن عادي. األجل املع ن، وعقد يربط العميل ابملؤمن الذي خيتاره

وعقد يربط البنك ابلعميل يقو  مبقتضاه البنك بتقدمي خدمة التأم ن، وهو يلعب هنا، دور الوسيط وهو عقد غري مسمى، هذا 
يف رسالتها مل يلق قبوال يف الحقه ألنه ال يتواء  مع روح التأم ن  (Vironique Nicolas 115األساس الذي اقرتحته 

 النظا  القانوين الذي حيكم هذا النوع من التأم ن.اجلماعي، ومع 
 . فإن االجتاه الغالب يعترب:(116 رغم تعدد االجتهادات يف شأن حتديد األساس القانوين لتأم ن القرض

أّن االشرتاط ملصلحة الغري هو اإلطار القانوين الذي يسمح بحهم أحكا  أتم ن القرض، حيث يشرتطالعميل  املقرتض( لصاحل 
املؤسسة االئتمانية، حبيث إذا حصل اخلطر املؤمن منه، وكان سببا يف تعثر املقرتض يف السداد، حيل املؤمن حمله يف الوفاء  البنك

 ابلقرض أو ما بقى منه، مباشرة إىل البنك.
املصاحل املرسلة إذا كان أتم ن القرض يقد  مصلحة ألطرافه، فإن التأم ن اإلسثامي على الديون تتأكد مشروعيته ابالعتماد على 

 وعلى العرف، فهو حيقق مصلحة أكيدة ومشروعة للدائن وحتديدا البنك أو املصرف اإلسثامي، واملدين ويعتمد على: 
  التربع املقرر شرعا وفقها: وفيه ترغيب يف القرآن والسنة، وللمتربع أجر ولواب عند هللا تعاىل يف اآلخرة، وخاصة أنه تربع

التأم ن اإلسثامي حيث يلتز  كل مشرتك ابلتربع، مث التربع من موجودات التأم ن األصلي ملن يتوفر منظم ب ن املشرتك ن يف 
 .(117 فيه سبب التعويض وهو ضياع الدين

  ححظ املال: الذي هو أحد املقاصد اخلمسة للتشريع، ودرء الضرر احملقق عن املستثمرين الذين يضعون أمواهلم يف حساابت
يف سدادها مبا  (118 اإلسثامية بقصد منائها ابلطرق املشروعة إذا ما مت إقراضها وتعثر املقرتض ن االستثمار لدى املصارف

 يهدد بضياعها.
  كذلك محاية أموال املسامه ن الذين حبسوا أمواهلم إلدارهتا واالنتحاع من أرابحها أو ريعها، فإذا أتخر سداد الديون املتولدة

قق الضرر املستثمرين واملسامه ن، وهو ضرر يهدد وجود املصارف اإلسثامية عن عمليات املصارف اآلجلة أو ضاعت جح

                                                           
 السيما حول من يعتبر مستفيد، البنك طالب التأمين أو العميل المؤمن له. -112
لة في الملتقى الوطني راجع د/ نويري سعاد، األساس القانوني للتأمين الجماعي المبرم ضمانا لسداد قروض بنكية، مداخ -113

 جامعة تبسة. 2474ديسمبر  70-76القروض البنكية، يومي 
 .40-46راجع د/ نويري سعاد، المقال السابق، ص: -114
 في رسالتها:    - 115

Véronique ,Nicolas, Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance, thése L.G.D.JN 

1996 préface jacques héron. 
 وما بعدها. 189راجع تفصيال هذه االجتهادات، د/ جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص: -116
 .78د/ محمد الزحيلي، المقال السابق، ص: -117
 .004د/ عادل عبد الفضيل عيد، مرجع سابق، ص: -118
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. فإًذا، التأم ن على الديون حيقق التكافل والتضامن ويدعم رابطة اإلخوة ب ن املسلم ن (119 أصثا، فضثا عن فقدان الربح
 وإغالة امللهوف واملكروب.

 
 
 

 اخلامتة:
 على مدار هذا البحث توصلنا إىل نتائج:

  ّأتم ن القرض كعثاقة عقدية ختضع لكل من أحكا  التأم ن وأحكا  القرض أضيق نطاق من محهومه االقتصادي،  أن
حيث يعترب أتم ن القرض ضمن املنتاات اليت يسوقها البنك يف إطار ما يسمى ابلتأم ن املصريف، أما محهومه شرعا فياعل 

 اق من محهومه قانوان.من أتم ن القرض صورة من صور أتم ن الديون وهو أوسع نط
   أسباب عد  سداد القرض، وهي متثل االخطار اليت يغطيها التأم ن قانوان تقتصر على الوفاة والعاز الكلي الدائم، عد

القدرة على العمل، فقدان الوظيحة بينما تعترب أخطار عند حتققها يغطيها التأم ن على الديون شرعا، إىل جانب عد  
لسداد، وهي أوسع نطاق إىل جانب  األسباب السابقة، مماطلة املدين، تغري قيمة النقود، اجلحود السداد، والتأخري يف ا

 واالنكار، اعسار املدين.
  تُعد أسباب التّحول عن الضماانت التقليدية للديون، وهي مبحهو  املخالحة  صعوابت إعماهلا واحدة، رغم االختثاف يف

رمسي، وعقد الكحالة يف القانون عنه يف الشريعة، وهي  الدافع للتوجه حنو طبيعة هذه الضماانت خاصة عقد الرهن ال
التأم ن كأفضل وسيلة لضمان الديون، مع االختثاف حول طبيعة هذا التأم ن، حيث يعد أتمينا جتاراي قانوان، وأتمينا 

 إسثاميا وفق ضوابط الشريعة اإلسثامية حىت يكون أتم ن القرض جائز شرعا.
 م ن القرض قانوان عن أساسه شرعا، لتباين املصادر الحكرية وآليات العمل والضوابط الحنية فضثا عن خيتلف أساس أت

 املقاصد واألهداف.
ويف األخري هناك توجه الدول اليت تعترب جتربتها مع الصريفة اإلسثامية حديثة كدول  املغرب العريب ومنها اجلزائر، عرب النوافذ 

حول إىل البنوك اإلسثامية والتأم ن اإلسثامي ومنه أتم ن الديون اإلسثامي، ألن عمو   املسلمون اإلسثامية كمرحلية حنو الت
 مقتنعون بضرورة العودة إىل أحكا   الشريعة واعادة صياغة حياهتم املالية يف إطار أحكامها العادلة والشاملة.

 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم   
 املراجع:

حيث يقتضي اجحصول املؤسسة املقرضة على حقها، أن تقو  ابختاذ إجراءات اجحاز والتنحيذ على املال املرهون أو احململ حبق -6
 امتياز وهي إجراءات شاقة.

 كالدائني ن أصحاب حقوق االمتياز العامة أو ذوي املرتبة املتقدمة.  -2
 بسبب املماطلة والتسويف.-0
أسلمت نظامها املصريف والتأميين ابلكامل أو على وشك ذلك، وهي ابكستان والسودان، وعليه  ألن هناك من الدول من -4

 فإن قطاع التأم ن واملصارف حتكمها قواعد واضحة وتتناسب مع طبيعة عملها.

                                                           
حمدي أحمد نقال عن د/  762-72د/ علي محي الدين القره داغي، التأمين على الديون، دراسة فقهية اقتصادية، ص: -119

سعد أحمد، حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني، بحث مقدم في المؤتمر السنوي الثاني 

، ص: 2470ماي  71-70والعشرون الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يوم 

 وما بعدها. 904



 

 

ارات العربية ودول أخرى تعمل فيها البنوك والشركات التأم ن اإلسثامية مبوجب قوان ن خاصة كاألردن وتركيا، وماليزاي، واإلم
املتحدة، واليمن، حيث العثاقة ب ن املصارف والبنوك املركزية وشركات التأم ن اإلسثامية حمددة إىل حد ما، راجع د/ عادل عبد 

 .613، ص:4-0-2-6الحضيل عيد، املرجع السابق، هامش 
اإلسثامية على األعمال املصرفية، راجع حول ذلك: د/ درويش صديق جستنيه وآخرون، تطبيق القوان ن املستمدة من الشريعة 
 .603، ص:6993دراسة تطبيقية على النظا  املصريف الباكستاين، مركز النشر العلمي اجلامعة امللك عبد العزيز، ط 

نقثا عن د/ عادل عبد الحضيل عبد، االحتياط ضد خماطر االستثمار يف  61وأيضا تقرير جملس الحكر اإلسثامي بباكستان ص:
 .659، ص:2366سثامية، دراسة مقارنة، دار الحكر اجلامعي، اإلسكندرية، املصارف اإل

 موقع: 2335وقانون بنك السودان املركزي لسنة  2330أيضا: قانون تنظيم العمل املصريف اإلسثامي السوداين لسنة 
www.bankofsudan.org/arabic 

5- lan, Bancassurance in practice, munich re, groupe, munich, 2001, p02.Leach A 
نقثا عن: نبيل قبلي، نقماري سحيان، التأم ن املصريف يف اجلزائر ب ن النظرية والواقع، حبث ابمللتقى الدويل السابع حول الصناعة 

 .32، ص:2362ديسمرب  34-30ن بوعلي الشلف، التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير، جتارب الدول، جامعة حسيبة ب
1- Leach Alan, op.cit,p:02 s.  
بريش عبد القادر، حممد محو، آفاق تقدمي البنوك اجلزائرية ملنتاات أتمينية، املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول إصثاح النظا   -1

 .299، ص:2332املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة، الشلف، مارس
تعد فرنسا وإسبانيا أوىل الدول اليت أطلقت مشروع التأم ن املصريف مع أوائل السبيعينات، حيث استندت يف إطثاق هذا -3

النشاط على فكرة الوساطة يف أتم ن القروض املوجهة للمقرتض ن، ملواجهة حاالت القروض املتعثرة بسبب وفاة املقرتض، لتصبح 
السباقة كما أطلق عليه بعد مخسة عشر سنة التأم ن املصريف أو  ACMمثائها، وهبذا كانت شركة التأم ن الذايت لع
Bancassurance  :وكذلك  اجحال يف إسبانيا حيث تسيطر اليو  مخس شركات على للث سوق التأمينات االسباين راجع ، 

Bethocine Ouiza, La Bancassurance en Algérie réalité et perspective, mémoire de 
fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme supérieure des études bancaires, 

école de banque, Algérie,2009.  
ملزيد من التحصيل، راجع د/ جابر حماوب علي، اجلوانب القانونية للتأم ن اجلماعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -9

 .30، ص:6999القاهرة، 
محهوما ابملعىن الواسع، د/ جابر حماوب علي، املرجع  une suretéيعترب بعض الشراح أتم ن القرض نوع من الضمان  -63

 .66السابق، ص:
من األحكا  النموذجية لعقد أتم ن مجاعي لضمان سداد قرض بقوهلا: "...جيب  34وهو ما يستخلص ضمنيا، من املادة  -66

 التأم ن ويُعرب فيها عن موافقته عليه، ويُع ن املستحيد أو املستحيدين من الضمان يف حالة الوفاة". أن ميَل زبون بطاقة االخنراط يف
بناءا على هذا اجحلول يقرتح بعض الحقه نظرية حوالة اجحق كأساس لتأم ن القرض، راجع حول مضمون هذه النظرية  -62

 واالنتقادات املوجهة هلا.
 .31-31للتأم ن اجلماعي املرب  ضماان لسداد قروض بنكية، املقال السابق، ص: د/ سعاد نويري، األساسي القانوين

60- Fonlladosa (Laetitia), assurance groupe et répétition de l’indu, lamy assurauces 
1996 , bulletion d’actualités c, N 3723, p170, col1. 

والندوات والدراسات االقتصادية اإلسثامية، أنظر: أدلة مشروعية التأم ن فهو أتم ن إسثامي دعت إليه اجملامع الحقهية  -64
هـ، ويف أعمال الندوة الحقهية  4/4/6091اتريخ  5التعاوين أو التكافلي يف قرار هيئة كبار علماء اململكة العربية السعودية رقم 

 .695الرابعة ليست التمويل الكوييت، ص:

http://www.bankofsudan.org/arabic
http://www.bankofsudan.org/arabic
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 .56، ص:2332 ن اإلسثامي، دار اإلعثا ، عمان، أنظر: أمحد سامل ملحم، التأم -65
وهو موضوع هذا البحث، أتم ن القرض من املصارف اإلسثامية، ويستبعد االقرتاض من األشخاص أو ما يطلق عليه  -61

 القرض االستهثاكي.
، 2331فرباير  23-69فلي، راجع د/ حممد الزحيلي، التأم ن على الديون يف الحقه اإلسثامي، املؤمتر األول للتأم ن التكا -61

 .34الكويت، ص:
ملزيد من التحصيل راجع: د/ علي قرة داغي، مشكلة الديون املتأخرات، وكيحية ضماهنا يف البنوك اإلسثامية ضمن حبوث  -63

عية ، د/ عبد القادر جعحر، التأم ن التكافلي ب ن املستندات الشر 2/191، 2335ندون ترشيد مسرية البنوك اإلسثامية ديب، 
والقيود القانونية، حبث مقد  للندوة الدولية، شركات التأم ن التقليدي ومؤسسات التأم ن التكافلي ب ن األسس النظرية والتاربة 

، جامعة فرحات عباس، سطيف، د/ نويري سعاد، عقود التأم ن اإلسثامي وحتدايت البيئة 2366أفريل  21-25التطبيقية 
جامعة أسطنبول؛ د/ سليمان  2365ماي  3-1-1لعاملي السادس للتسويق  اإلسثامي، يومي التشريعية، حبث مقد  املؤمتر ا

بن ذريع العازمي، التأم ن التعاوين معوقاته واستشراق مستق بله، حبث مقد  مللتقى التأم ن التعاوين ابلتعاون مع رابطة العامل 
 .2339اإلسثامي يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات، الرايض 

 .61حممد الزحيلي، املقال السابق، ص:د/  -69
راجع يف تقسيم الدين ابعتبار إمكان حتصيله، إىل دين مضمون ودين معدو  ودين مشكوك فيه، د/حممد الزحيلي، املقال  -23

 وما بعدها. 33السابق، ص:
وما  543مرجع سابق، ص:راجع حول تعريف املماطلة، أنواعها، أسباهبا، حكمها، حقيقتها، د/ عادل عبد الحضيل عيد،  -26

 بعدها.
د/ قاسم حممد قاسم، مشكلة املتأخرات يف املصارف اإلسثامية، جملة الدراسات املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلو   -22

 .55، ص:6991، مارس 6، ع5املالية واملصرفية، عمان، األردن، مج
 لزايدة...اخل.من هذه اآلليات، فوائد التأخري، جدولة الديون اب -20
املشكثات املرتتبة على املماطلة يف السداد واجحلول املقرتحة، وجهة نظر مصرفية، د/ موسى عبد العزيز شحادة الدورة الرابعة  -24

 .30، ص:2330عشر الحقه اإلسثامي، منظمة املؤمتر اإلسثامي جبدة، واملنعقدة ابلدوحة قطر، يناير 
اجه املصرف التقليدي هذه املشكلة بعدة حلول أمهها الشرط اجلزائي ملزيد من التحصيل، على عكس املصرف اإلسثامي، يو  -25

راجع د/ عثاء الدين زعرتي، الشرط اجلزائي يف الديون، مؤمتر قضااي فقهية معاصرة من منظور إسثامي، كلية الشريعة، جامعة 
 وما بعدها. 69، ص:2334الزرقاء األهلية، األردن، 

 من القانون املدين اجلزائري. 2ال املدين ضامنة لديونه أنظر املادة ألن مجيع أمو  -21
 كأن يتصرف املدين غشا يف ماله الخراجه من ضمان دائنيه.  -21
راجع حول عقد الكحالة تعريحا، وأركاان وأاثرا وانقضاءا، السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، التأمينات الشخصية  -23

 وما بعدها. 69، ص:63والعينية، مج
 وما بعدها. 212ملزيد من التحصيل، راجع السنهوري، املرجع السابق، ص: -29
د/ نصر الدين فضل املوىل حممد سليمان، معايري وضماانت االستثمار يف االقتصاد اإلسثامي، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة  -03

 .445عن د/ عادل عبد الحضيل عيد، مرجع سابق، ص:، نقثا 234هـ، ص:6439والدراسات اإلسثامية، جامعة أ  القرى، 
 وما بعدها. 464حول عوامل املرونة يف الكحالة، راجع د/ عادل عبد الحضيل عيد، املرجع السابق، ص: -06
 .455-454د/ عادل عبد الحضيل عيد، املرجع السابق، ص: -02
؛ ابن رشد اجححيد، بداية اجملتهد، 4/440هـ، 6334 ملزيد من التحصيل راجع، هناية احملتاج، حممد بن أمحد الرملي، -00

 .6913هـ، املكتب اإلسثامي، بريوت، 246؛ اإلما  أمحد بن حنبل، مسند أمحد، 4/6412هـ،595



 

 

 .60-62د/ جابر حماوب علي، املرجع السابق، ص: -04
 توفري الضمان للمقرض، فحيت لو  ليست التأمينات الشخصية  الكحالة( أبفضل من الضماانت العينية  الرهن الرمسي( يف -05

كان الكحيل متضامنا، يظل البنك  املقرض( مهددا ابالصطدا  ابعساره فضثا عن اعسار املدين، وعندئذ لن جيدي البنك نحعا 
ضم ذمة إىل ذمة إذا كانتا كليهما يف حالة اعسار وهو ما ال ميكن أن يواجه يف التأم ن. د/ جابر حماوب علي، مرجع سابق، 

 60ص:
 .664، ص:6934نوفمرب  1-4وقائع ندوة الربكة الثانية لثاقتصاد اإلسثامي، جمموعة دلة الربكة، تونس من  -01
، يف إطار تنمية CPAمع القرض الشعيب اجلزائري  CAARأنظر مثثا اتحاقية الشركة اجلزائرية للتأم ن وإعادة التأم ن  -01

بداية تسويق أربع منتاات كخطوة أوىل ومنها  2339جويلية  6، حيث كان 2333وتطوير التأم ن املصريف يف اجلزائر يف ماي 
 أتم ن القروض يراجع املوقع:

http://www.caar.com.dz/bancassurance.htm.le11/02/2017a15.45,p:22. 
 .233-00د/ جابر حماوب علي، املرجع السابق، ص: -03
 املتعلق ابلتأمينات. 34-31نون املعدل واملتمم ابلقا 31-95يف اجلزائر األمر  -09
 املتعلق ابلنقد والقرض املعدل واملتمم. 66-30وخيضع ألحكا  األمر رقم  -43
 السيما حول من يعترب مستحيد، البنك طالب التأم ن أو العميل املؤمن له. -46
ية، مداخلة يف امللتقى الوطين راجع د/ نويري سعاد، األساس القانوين للتأم ن اجلماعي املرب  ضماان لسداد قروض بنك -42

 جامعة تبسة. 2363ديسمرب  64-60القروض البنكية، يومي 
 .34-30راجع د/ نويري سعاد، املقال السابق، ص: -40
 يف رسالتها:    - 44

Véronique ,Nicolas, Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance, thése 
L.G.D.JN 1996 préface jacques héron. 

 وما بعدها. 593راجع تحصيثا هذه االجتهادات، د/ جابر حماوب علي، مرجع سابق، ص: -45
 .69د/ حممد الزحيلي، املقال السابق، ص: -41
 .113د/ عادل عبد الحضيل عيد، مرجع سابق، ص: -41
نقثا عن د/ محدي أمحد  026-62د/ علي حمي الدين القره داغي، التأم ن على الديون، دراسة فقهية اقتصادية، ص: -43

سعد أمحد، حق اجحلول يف التأم ن على األشياء ومدى تطبيقه يف التأم ن التعاوين، حبث مقد  يف املؤمتر السنوي الثاين والعشرون 
وما  343، ص: 2364ماي  65-64اجلوانب القانونية للتأم ن واجتاهاته املعاصرة، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، يو  

 ا.بعده
 



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

95 

 أثر توفر القوة واألمانة يف عقد االستئجار
 إعداد 

 الباحث املهندس/ حممد سامل اب عمر
 وإبشراف الدكتور/ صالح حممد زكي القادري  

 ابحث دكتوراه بكلية القيادة واإلدارة 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 

 
  
 
 

 احملتوايت
 

 مقدمة -6
 مشكلة الدراسة -2
 أهداف الدراسة -0
 دراسةأسئلة ال -4
 منهاية الدراسة -5
 تعريف القوة واألمانة وبيان العثاقة التثازمية بينهما -1
 التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة  -1
 استنباط مقومات القوي األم ن كما وضحها القرآن -3
 خامتة -9

 املراجع -63
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمة-1

الناجحة، وهي يف اإلدارة املالية أجنح ألهنا كانت مؤهثات نيب هللا ال شك أن حموَري القوة واألمانة مها مطلبان من أهم مطالب  اإلدارة 
موسى عليه السثا  حسب مؤهثاته اليت عرف هبا يف معاونة الضعحاء، حكاية عن بنت نيب هللا شعيب إذ قالت ألبيها: "اي أبت 

وصا اإلدارة املالية، وهذه الورقة ستتناول استأجره إن خري من استأجرت القوي األم ن" وأي إدارة عموما حتتاج إىل قوة وأمانة وخص
قضية األمانة والقوة يف الدورة املالية يف اجملتمع، وخصوصا ب ن األفراد املوظح ن يف الدولة، فقد تعددت اآلايت واألحاديث والقصص 



 

 

أهم هذه الصحات، ومها معياران اليت حتث املوظف على التحلي بصحات متكنه من النااح يف هذه اجحياة،  والقوة واألمانة تعتربان من 
مهمان الختيار املوظف ومىت ما توفرت فيه كانت فرصه للتوظيف أفضل من غريه، وال توجد مؤسسة يف العامل أمجع ال تريد من املوظف 

 املعايري الذي سيتم اختياره ليكون موظحا فيها ال تتوافر فيه كثا من القوة واألمانة ولكن تحتقد طرق التوظيف يف املؤسسات إىل
واملقاييس املوضوعية حبيث تعتمد على التدخل البشري فتقل مستوايت اجحيادية إىل حد كبري مما يؤدي إىل توظيف الشخص اخلاطئ 
والذي ال تتوافر فيه صحات القوة واألمانة ووضعه يف املكان اخلاطئ أو الرتكيز على جانب القوة وإمهال مسألة األمانة والنتياة بشكل 

تكون مكلحة للمؤسسات مىت ما اختارت الشخص اخلطأ فيؤدي إىل ضعف االنتاجية والتسيب من العمل ويؤدي إىل أخطاء أكيد س
جسيمة أخرى كالغش وانتشار السلبية وعد  اإلخثاص يف أداء أي عمل مما يؤدي إىل خسائر كبرية وذلك لنقص القوة واليت تتمثل يف 

األمانة اليت تتمثل يف عد  اإلخثاص يف أداء العمل، سوف تتبىن هذه الورقة منهج البحث الوصحي املعرفة واخلربة والقوة البدنية ونقص 
التحليلي من أجل إظهار هذين املورين وقياس جناح املوظف إذا توفرت فيه هااتن الصحتان، وسيقو  الباحث إبلقاء الضوء على القوة 

 انة وألر حتقيقها على اإلنتاج والتنمية يف اجملتمع.ومقتضياهتا ومدى أتلريها على جودة اإلنتاج، مث األم
 مشكلة الدراسة -2

شاعت يف كثري من اجملتمعات، وليست اجملتمعات اإلسثامية مستثناة من ذلك، آفة إسناد األمور إىل غري أهلها، وأييت على رأس 
ال وأشغال ووظائف بعيها إليهم، وعلى رأس ذلك إسناد الوظائف واألعمال إىل أانس يحتقدون إىل اخلصائص املؤهلة إلسناد أعم

تلك اخلصائص أييت خلَقي القوة واألمانة، وقد يظهر حام تلك الكارلة إذا ما اعتربان أن ذلك اخللل يتعلق بشكل مباشر بوضع 
 واقع موظف أو عامل يف منصب يدير فيه أموال مؤسسة ضخمة أو مدينة كبرية أو دولة مرتامية، إن انحصال هذه الثنائية يف

ليسوا أكحاء، أو  أانس الناس اليو  جعلهم يحشلون يف كثري من مشاريعهم اخلاصة والعامة، فإن كثريًا من املشاريع اليت توالها
 افتقدوا إىل خلَقي القوة واألمانة، ابءت ابلحشل.

 أهداف الدراسة-3
 الوقوف على محهومي القوة واألمانة وبيان العثاقة التثازمية بينهما. -4
 صيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة ابعتبارمها من املطالب الشرعية يف املوظف.التأ -5
 بيان اآلاثر املرتتبة على افتقاد عنصري القوة واألمانة كأحد شروط التوظيف. -1

 أسئلة الدراسة-4
 ما تعريف القوة واألمانة لغة واصطثاحا؟ -4
 ملوظف؟ما التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة يف ا -5
 ما اآلاثر املرتتبة على افتقاد القوة واألمانة يف املوظف؟ -1

 منهجية الدراسة -5
سيقو  الباحث ابستخدا  املنهج الوصحي التحليلي لتناول قضية القوة واألمانة ومناقشة اخللحية الشرعية املتعلقة بضرورة توفرمها يف 

اجلة جمموعة من النصوص القرآنية وكذلك النصوص النبوية اليت املوظف أو املستأجر لعمل أو وظيحة ما، وذلك من خثال مع
تناولت بشكل مباشر قضية القوة واألمانة، مع بسط اجحديث عن آراء األوائل يف تلك النصوص واستنباطاهتم بناء على حتليلهم 

إىل دور القوة واألمانة يف جناح وفهمهم هلا، ومن مث استخثاص ما يحيد حبثنا من نقاط تسهم بشكل مباشر يف لحت انتباه اجلميع 
 املها  واألعمال املوكلة، ودور افتقادمها يف البوء ابلحشل وإهدار مقدرات األمة. 

 
 تعريف القوة واألمانة وبيان العالقة التالزمية بينهما-6

يستعمل ذلك يف تستعمل  اترة يف معىن القدرة حنو قوله  خذوا ما آتيناكم بقوة( و  القوة يف األصل ضد الضعف: القوة
البدن ويف القلب، أي تستعمل يف األشياء املادية  واملعنوية فيقال : قويت أطرفه ، وقويت عزميته ، وقويت مكانته ومنزلته. 
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فالقوة املعنوية إذن مطلب مهم "وهذه القوة املعنوية فضيلة من الحضائل يعين هبا رجال األخثاق واألدب، فالقرآن يستعمل 
العزمية وصثابة اإلرادة كما قال تعاىل:  خذوا ما آتيناكم بقوة( أي تقبلوه واحرصوا عليه، واعملوا جبد  القوة مبعىن صدق

.  فالقوة إذن مطلوبة للعمل كما قاىل تعاىل:  إن خري من استأجرت القوى 120ونشاط، وال متيلوا إىل الضعف والوهن
ينبغي أن ختتار العمالة ، فينبغى أن تراعي فيهم القوة ( فهكذا ينبغى أن يكون اأُلجراء ، وهكذا 21األم ن( القصص:

ومن هنا جيب أن تكون القوه مناسبة للعمل املراد القيا  به كما قدمنا أن من القوة ما هو مادي ، وماهو   121واألمانة ."
 معنوي .

لقوى البدن ، وقوة الحثاح فقوة العامل املكلف  بعمل أشياء والسعي يف أمور والذهاب واإلايب ، فيختار له االعامل ا  
تكمن يف بدنه ، وقوة الصانع تكمن يف معرفته بصنعته  ومهارته فيها ، واملهندس تكمن قوته يف عمله وحسن ختطيطه ، 

، وهكذا فإن القوة يف كل مهنة حبسبها قوة ومعرفة واتقاانً 122واملدرس تكمن قوته يف معرفته بتخصصه وحسن تعليمه 
ية رمحة هللا   والقوة يف كل والية حبسبها ، قالقوة يف إمارة اجحرب ترجع إىل شااة القلب وإىل ويف هذا  يقول ابن تيم

اخلربة ابجحروب .. والقوة يف اجحكم ب ن الناس ترجع إىل العلم ابلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنه ، واىل القدرة على 
قيا  هي بثا شك والايت وأماانت فلينظر اإلنسان موقعه وهذه األعمال اليت يتوىل بعض الناس ال .123تنحيذ االحكا  ( 

 من حتمل تلك األمانة. 
o :وهي ضد اخليانة، واألمانة كلمة واسعة املحهو ، يدخل فيها أنواع كثري منها: األمانة  
 

 :األمانة العظمى
 أب ن محلنها وأشحقن منها ومحلها  إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأب ن وهي الدين والتمسك به، قال تعاىل: 

 اإلنسان إنه كان ظلومًا جهوال( 
"أال أتمنوين وأان أم ن من يف السماء،  وتبليغ هذا الدين أمانة أيضًا ، فالرسل أمناء هللا على وحيه ، قال صلى هللا عليه وسلم :

عاة، فهم أمناء يف تبليغ هذا الدين. وكل ما أييت أيتيين خرب السماء صباحًا ومساء(. وكذلك كل من جاء بعدهم من العلماء والد
  من أنواع ميكن دخوهلا يف هذا النوع.

  :كل ما أعطاك هللا من نعمة فهي أمانة  -
ححظها واستعماهلا وفق ما أراد منك املؤمتن، وهو هللا جل وعثا، فالبصر أمانة، والسمع أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، عليك   

 ة، واملال أمانة أيضاً، فثا ينحق إال فيما يرضي هللا.واللسان أمان
 العِّرض أمانة:

فياب عليك أن حتحظ عرضك وال تضيعه، فتححظ نحسك من الحاحشة، وكذلك كل من حتت يدك، وحتحظهم عن الوقوع  
  فرجها فيها، قال أيب كعب رضي هللا عنه: من األمانة أن املرأة أؤمتنت على ححظ

 الولد أمانة:
       ه أمانة، ورعايته أمانة، وتربيته أمانة.فححظ 

 :العمل الذي توكل به أمانة
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فتضييعه خيانة، فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة"، قال:   
فانتظر الساعة(، وقال صلى هللا عليه وسلم أليب ذر ملا سأله أن كيف إضاعتها اي رسول هللا؟ قال: "إذا أسند األمر إىل غري أهله 

 ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يو  القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها اي أاب …يوليه قال: 
 
  السر أمانة: 

ه، فإنه من لؤ  الطباع، ودانءة النحوس، قال وإفشاؤه خيانة، ولو حصل بينك وب ن صاحبك خصا  فهذا ال يدفعك إلفشاء سر 
صلى هللا عليه وسلم:  إذا حدث الرجل حبديث مث التحت فهي أمانة(. ومن أشد ذلك إفشاء السر ب ن الزوج ن، فعن أيب سعيد 

الرجل يحضي إىل  اخلدري ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن من أعظم األمانة عند هللا يو  القيامة
 امرأته وتحضي إليه، مث ينشر سرها(.

 : األمانة مبعىن الوديعة
وال شك أن األمانة خلق أوجبه اإلسثا ، واعتز هبا العرب قبله، فإذا أرادوا أن  وهذه جيب احملافظة عليها، مث أداؤها كما كانت.  

 من أايته على هذا اخللق ، وكذلك فعلت السنة املشرفة فقال ميتدحوا إنسااًن وصحوه ابألمانه ، وقد أكد القرآن الكرمي يف كثري
(، وقال تعاىل:  إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها( سورة 3تعاىل:  والذين هم ألماانهتم وعهدهم راعون( املؤمنون: 

ه، وأن حيسن االنتحاع بوقته، وأن حيسن والواقع أن أمور الناس ال تستقيم إال ابألمانه، ومنها أن خيلص يف عبادت (،53النساء: 
العامل، والصانع، والتاجر عمله، وأن جيتهد فيه، ومن األمانة أن حيسن املوظف عمله ، وأن يؤدي ما عليه من مسؤولية وتبعة جتاه 

ليه وسلم قوله: املواطن ن والدولة واألمة مجيعاً. وال شك أن هذا اخللق اجلميل أساس من أسس الدين فقد روى عنه صلى هللا ع
"اإلميان أمانة، وال دين ملن ال أمانه له"، وملا كانت األمانة خلق الحطرة السليمة  والطبع الكرمي األصيل كان النيب صلى هللا عليه 

وعليه فإذا امجعت القوة واألمانة يف شخص مع ن كان  124وسلم معروفًا هبا ب ن قومه قبل أن يوحى إليه صلى هللا عليه وسلم .
أحرى ابلقيا  بعمله على الوجه األكمل وهو األجدر ابلعمل من غريه ، وإن كان اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل كما  ذلك

 يقول ابن تيمية رمحة هللا . 
أن ويظهر مما سبق أن خري األجراء من متتع بقوة اجلسم واتصف ابألمانة، فإن قوة اجلسم هي املعينة على أداء العمل وإجنازه ، و 

األمانة هي اجحافز الذي يدفع العامل إىل إحسان العمل وإتقانه وإجادته، وهي اخللق الذي حيول بينه وب ن الغش واإلمهال، "اي 
 أبت استأجره، إن خري من استأجرت القوى األم ن" وال يطمح أصحاب العمل و اليريدون من العامل أكثر من ذلك.

ء العمل وضبط إيقاعه، فاربيل عليه السثا  وصحه ربه أبنه ذو قوة وذو أمانة يف قوله تعاىل: لقوة واألمانة صحتان متثازمتان ألداوا
ن الوصح ن، فيوسف عليه  إِّنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِّمٍي، ذِّي قـُوٍَّة عِّنَد ذِّي اْلَعْرشِّ َمكِّ ٍن، مُّطَاٍع مَثَّ أَمِّ ٍن(. إذ حيتاج كل عمٍل إىل هذي

 تقد  للعمل حيث قال هللا تعاىل على لسانه:  قَاَل اْجَعْلينِّ َعَلى َخزَائِّنِّ اأْلَْرضِّ إِّيّنِّ َححِّيٌظ َعلِّيٌم(، السثا  وصف هبما نحسه ح ن
فاجححظ هنا يعين األمانة والصدق واإلخثاص يف القول والعمل، والعلم يعين القوة يف الضبط والربط وااللتزا . وجاء يف سورة النمل 

َن اجلِّنِّ َأاَن آتِّيَك بِّهِّ قَـ  قَاَل اَي أَيُـَّها الْ  َها قـَْبَل َأن أَيْتُوينِّ ُمْسلِّمِّ َن، قَاَل عِّْحريٌت مِّّ ْبَل َأن تـَُقوَ  مِّن مََّقامَِّك َوإِّيّنِّ َمََلُ أَيُُّكْم أَيْتِّيينِّ بَِّعْرشِّ
تلك الصحات النبيلة من خثاهلا يتحقق َعَلْيهِّ َلَقوِّيٌّ أَمِّ ٌن( فرتنو هذه اآلايت الكرميات فيما ترنو إليه إىل التخصص واإلتقان ف

 األمن الوطين سواء األمن االقتصادي أ  االجتماعي.
تعاىل: "إن خري من استأجرت القوي األم ن" مجعت فيه ابنة شعيب عليه السثا  يف تعليلها املختصر ذاك ب ن أمرين إن قوله 

 لقوة، وهذه وقحات سريعة معهما :عظيم ن، ينضوي حتتهما معظم الكماالت اإلنسانية، ومها األمانة وا
 ليست األمانة هنا إال رمزاً ملا يستلزمه اإلميان ابهلل تعاىل من احملامد كاإلخثاص واألمانة والصدق والصرب واملروءة، وأداء الحرائض-أ
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راد هبا التكاليف (: فامل12والكف عن احملرمات؛ وقد قال أكثر املحسرين يف قوله سبحانه: "إان عرضنا األمانة"  األحزاب : 
 الشرعية عامة.

والقوة ليستا شيئ ن متوازي ن دائماً، فقد يتحدان، وقد يتقاطعان، فالصرب جزء من األمانة؛ ألنه قيمة من القيم، وهو األمانة -ب 
س خبشية هللا: "إمنا يف ذات الوقت قوة نحسية إرادية، وإذا كان العلم من جنس القوة، فإنه يولد نوعاً من األمانة؛ إذ أهله أوىل النا

(. واإلميان أجل القيم اإلسثامية، فهو من جنس األمانة، ومع ذلك فإنه يولد 23خيشى هللّا من عباده العلماء"  سورة فاطر: 
 لدى الحرد طاقة روحية هائلة جتعله يصمد أما  الشدائد صمود اجلبال.

اإلنسان وكلما اقرتاب من الكمال يف شخص صار وجوده أكثر  يظل النمط الذي جيمع ب ن القوة واألمانة اندرًا يف بينسوف -ج
ندرة، والقوي الذي ال يؤمتن، واملولوق العاجز هم أكثر الناس، والذين فيهم شيء من القوة وشيء من األمانة كثريون، وقد روي 

املطلوب، ودخل عمر أيضًا على  عن عمر رضي هللا عنه: "أشكو إىل هللا َجَلد الحاجر وعاز الثقة"، فكل منهما ال ميثل املسلم
لحيف من الصحابة يف جملس هلم فوجدهم يتمنون ضرواًب من اخلري، فقال: أما أان فأمتىن أن يكون يل ملء هذا البيت من أمثال 

 سعيد بن عامر اجلمحي ، فأستع ن هبم على أمور املسلم ن.
والصواب واإلخثاص ضرب من األمانة، والصواب وهو هنا  العمل املقبول يف املعايري اإلسثامية هو ما توفر فيه اإلخثاص-د

موافقة الشريعة ضرب من القوة، هذا بصورة عامة، لكن يف أحيان كثرية يكون ما يطلب من أحدمها أكثر مما يطلب من اآلخر؛ 
ن اجتهاده خاطئاً، لكن فالثواب يتعلق ابإلخثاص أكثر من تعلقه ابلصواب، فاجملتهد املؤهل ينال أجرًا إذا استحرغ وسعه وإن كا

ال لواب ألبتة على عمل ال يراد به وجه هللا تعاىل، أما النااح والوصول إىل األهداف املرسومة يف الدنيا فإنه مرتبط ابلصواب أكثر 
من ارتباطه ابإلخثاص، فكم من مؤسسة يديرها أكحاء ليس عندهم شيء من األمانة، مث حققت أهدافها املادية كاملة وكم من 

 ؤسسة أدارها أخيار غري مؤهل ن، فأعلنت إفثاسها.م
وقد ذكر ابن خلدون أن للناس مذهب ن يف استخدا  األكحاء غري الثقات وتقدميهم على الثقات غري األكحاء، واختار هو 

تخد  ال حيسن استخدا  غري الثقات إذا كانوا مؤهل ن؛ ألن ابإلمكان وضع بعض التدابري اليت حتد من سرقاهتم أما إذا كان املس
 (. 219: 2 انظر مقدمة ابن خلدون  شيئًا فماذا نعمل به.

أهل الكحاية اجحربية مع أن يف الصحابة من هم أتقى منهم وأورع ؛ ألن القوة  البسالة -صلى هللا عليه وسلم-وقد وىل النيب 
يس من األمناء األخيار وطلب بعض وحسن التخطيط( تطلب يف قيادة اجليش أكثر من األمانة ، مع أهنم كانوا بكل املقاي

  الصحابة ممن عرفوا ابلزهادة والورع الوالية على بعض أمور املسلم ن فحابها عنهم لضعحهم.
يف مراجعة أخطائنا نركز على جانب األمانة، وهنمل جانب القوة فإذا ما أخحقنا يف عمل ما قلنا حنن حباجة إىل تقوى  حنن-ــه

هو السبب يف ذلك، وال ريب أن اإلخثاص محتاح القبول والتوفيق وأن التقوى تستنزل الحرج، لكن  وإخثاص، وإن اتباع األهواء
ما هي املعايري اليت متكننا من قياس درجة التقوى ومقدار اإلخثاص املوجود إذا ما أردان التحقق منه وكيف نستطيع التحريق ب ن 

مما يستحيل قياسة، وابلتايل فإنه ال ميكن حتديده وما ال ميكن حتديده  عمل دفع إليه اهلوى وآخر دفع إليه االجتهاد؟! كل ذلك
ال يصلح ألن يكون هدفًا . وإبمكان الناس أن يقولوا: إىل ما شاء هللا حنن أتباع هوى دون أن تستطيع أن ترد على أحد منهم 

ظاهرًا ميكن وضع اإلصبع عليه فح ن أييت  ردًا شافيًا قاطعاً! على ح ن أن قياس القوة ممكن، وإدراك اخللل فيها يكون عادة
خطيب ليتوىل إدارة جيش، أو التخطيط ملعركة، وح ن يتوىل رسم سياسات العمل رجٌل ال يعرف الواقع، فثا يقرأ جريدة وال 

 ئج. يستمع إىل نشرة أخبار، وال حيسن قراءة أي شيء حييط به، فإن اخللل ال حيتاج إذ ذاك إىل شرح حيث تتوىل شرحه النتا
قيد على القوة ، فهي اليت حتدد جماالت استخدامها وكيحياته والقوة اآلن يف يد اآلخرين على ما نعرف، والقيود األمانة -و

األخثاقية عندهم آخذة يف الضعف يوماً بعد يو ؛ ألهنا ال تعتمد على إطار مرجعي أعلى مينحها الثبات ومن مث فإن القوة ليست 
من أي ضابط أو حسيب، لكنها يف طريقها إىل صنع قيودها بنحسها الصناعة اليت متكنها من مزيد من  يف طريقها إىل االنطثاق

 االنطثاق، وهي بذلك جتعل اآلخرين يتومهون أهنا قيود؛ حىت ال يشعر أحد أن هناك فراغاً أخثاقياً جيب ملؤه.



 

 

 التأصيل الشرعي ألمهية خلَقي القوة واألمانة-1
ب تنبين على وجود مقوم ن رئيس ن مها: القوة واألمانة، فمن كان أكمل يف هذين اجلانب ن القوة واألمانة كان فتولية الرجال املناص

أوىل أبن يزكى للعمل، وإذا وجد خلل يف أحد هذين اجلانب ن أو فيهما فإنه يقد  األمثل فاألمثل، مث إن كان العمل محتقرا إىل 
ابن  القوي، وإن كان غريه أفضل منه يف األمانة والعكس ابلعكس، وقد فصل شيخ اإلسثا القوة أكثر من افتقاره إىل األمانة قد  

 خمتصرا يتب ن به املقصود ويتضح به املقا .   رمحه هللا هذا املعىن وحنن ننقل من كثامه طرفا تيمية
إن خري من " واألمانة. كما قال تعاىل: وينبغي أن يعرف األصلح يف كل منصب، فإن الوالية هلا ركنان: القوة قال الشيخ رمحه هللا:

استأجرت القوي األم ن". وقال تعاىل على لسان صاحب مصر حمداث يوسف عليه السثا : "إنك اليو  لدينا مك ن أم ن". وقال 
؛ تعاىل يف صحة جربيل: "إنه لقول رسول كرمي" "ذي قوة عند ذي العرش مك ن" "مطاع مث أم ن". والقوة يف كل والية حبسبها

فالقوة يف إمارة اجحرب ترجع إىل شااعة القلب وإىل اخلربة ابجحروب واملخادعة فيها؛ فإن اجحرب خدعة. وإىل القدرة على أنواع 
القتال: من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر وحنو ذلك؛ كما قال هللا تعاىل: "وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل 

كم". والقوة يف اجحكم ب ن الناس ترجع إىل العلم ابلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإىل القدرة على ترهبون به عدو هللا وعدو 
تنحيذ األحكا . واألمانة ترجع إىل خشية هللا وأال يشرتي آبايته نمنا قليثا، وترك خشية الناس؛ وهذه اخلصال الثثاث اليت أخذها 

عاىل: فثا ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا آباييت نمنا قليثا. واجتماع القوة واألمانة هللا على كل من حكم على الناس؛ يف قوله ت
يف الناس قليل؛ وهلذا كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الحاجر وعاز الثقة. فالواجب يف كل 

عظم قوة؛ قد  أنحعهما لتلك الوالية وأقلهما ضررا فيها؛ والية األصلح حبسبها. فإذا تع ن رجثان أحدمها أعظم أمانة واآلخر أ
على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا؛ كما سئل  -وإن كان فيه فاور  -فيقد  يف إمارة اجحروب الرجل القوي الشااع 

؟ فقال: أما الحاجر اإلما  أمحد: عن الرجل ن يكوانن أمريين يف الغزو وأحدمها قوي فاجر واآلخر صاحل ضعيف مع أيهما يغزى
القوي فقوته للمسلم ن وفاوره على نحسه؛ وأما الصاحل الضعيف فصثاحه لنحسه وضعحه على املسلم ن فيغزى مع القوي 
الحاجر. وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على اجحرب منذ أسلم وقال: "إن خالد سيف سله هللا على 

قا  مث رفع يديه إىل السماء وقال:  -مرة  -أحياان قد كان يعمل ما ينكره النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إنه  املشرك ن". مع أنه
"اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد" ملا أرسله إىل بين جذمية فقتلهم وأخذ أمواهلم بنوع شبهة ومل يكن جيوز ذلك، وأنكره عليه 

نيب صلى هللا عليه وسلم وضمن أمواهلم؛ ومع هذا فما زال يقدمه يف إمارة اجحرب؛ ألنه  بعض من معه من الصحابة حىت وداهم ال
كان أصلح يف هذا الباب من غريه وفعل ما فعل بنوع أتويل. وقد كان أبو ذر رضي هللا عنه أصلح منه يف األمانة والصدق؛ ومع 

ا وإين أحب لك ما أحب لنحسي: ال أتمرن على الن ن، وال هذا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: "اي أاب ذر إين أراك ضعيح
تول ن مال يتيم" رواه مسلم. هنى أاب ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيحا مع أنه قد روي: "ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء 

ظيحة وأقدر عليها وأكمل قوة وأمانة وبه يعلم أن مرد األمر إىل املصلحة ومراعاة من هو أقو  بتلك الو أصدق هلاة من أيب ذر" 
 فتوكل إليه، وقد توكل مهمة ما إىل محضول لكونه أقدر على القيا  هبا على الوجه الذي حيبه هللا من الحاضل.

 استنباط مقومات القوي األمني كما وضحها القرآن-8
لتموين يف ذلك الوقت(، وقد حدد طلب يوسف عليه السثا  عندما حاوره ملك مصر أن جيعله على خزائن األرض  وزيرا ل

".  سورة يوسف: اجلدارات اليت يتمتع هبا واليت تؤهلة هلذا العمل، قال تعاىل: "قَاَل اْجَعْلينِّ َعَلى َخزَائِّنِّ اأْلَْرضِّ إِّينِّّ َححِّيٌظ َعلِّيمٌ 
هذا العمل لعلمه بقدرته عليه (، وقد ذكر ابن كثري، ححيظ: أي خازن أم ن، عليم: أي ذو علم وبصرية مبا يتواله، وقد سأل 55

( 216ص:  2وملا فيه من املصاحل للناس فيتصرف هلم على الوجه األحوط واألصلح واألرشد فأجيب إىل ذلك.  ابن كثري، ج
فيوسف عليه السثا  عندما رشح نحسه ليكون وزيرا على خزائن الغثال يف مصر، قد  من مسوغات التعي ن أي اجلدارات املثائمة 

ظيحة، واليت تشمل: األمانة والعلم. ومها من أهم اجلدارات اليت جيب أن يتحلى هبا شاغل هذا املنصب، واليت يتضمن كل هلذه الو 
 منها العديد من اجلدارات الحرعية وقد وضحتها اآلايت واليت حصرها كالتايل:
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 .القدرة على التنبؤ ابملشكلة: مواجهة سبع سن ن عااف -
مد: ووضع اإلسرتاتيايات املناسبة، وحشد املوارد واإلمكانيات لتحقيق القدرة على التخطيط طويل األ -

 .اهلدف
 علم بطرق التخزين: قال: "َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروُه يفِّ ُسنُبلِّهِّ" -
 .القدرة على التنظيم والرقابة: حيث فوضه امللك يف كل املها  الوظيحية ملواجهة املشكلة -
 .ها ابلطرق اإلبتكاريةالقدرة على التعامل مع املشكثات وحل -
 .القدرة على جدولة وقت حل املشكلة: حتديده لسنوات املشكلة وكيحية مواجهتها -
القدرة على التألري اإلجتماعي وتعزيز النحوذ السياسي: كان ال أيكل هو اجلند إال وجبة واحدة، كما أنه  -

 .م مث عحا عنهمحصل على أخوه بنيام ن، وابع للدول اجملاورة أبمواهلم ومتاعهم وأنحسه
 .القدرة على التوجيه واإلشراف: وقال لحتيانه -
 .املرونة يف معاملة األفراد والعمل يف فريق -
حسن إستغثال املوارد املتاحة وتوزيعها: توزيع فائض نواتج السن ن اخلصبة على سن ن اجلدب، ووضع معيار  -

 .صواع سنوي لَلفراد  محل بعري( خثال سن ن اجلدب
اختيار امللك ليوسف عليه السثا  هلذه الوظيحة أنه أنقذ مصر والبلدان اجملاورة من أزمة طاحنة استمرت عدة وكان من نتياه 

سنوات: حيث كان رمحة من هللا على أهل مصر والبلدان اجملاورة، وما ذكره بعض املحسرين من أنه ابعهم يف السنة األوىل 
 (.461، ص: 2ا، حىت ابعهم أنحسهم مث أعتقهم.  ابن كثري، جابألموال، ويف الثانية ابملتاع، ويف الثالثة بكذ

 خامتة-9
يف واقع الناس اليو  جعلهم يحشلون يف كثري من مشاريعهم اخلاصة والعامة، فإن كثريًا من املشاريع لنائية القوةواألمانة   إن انحصال

، إن من مثامح القوة اليو   التخصص(، فلم يعد اليت توالها أمناء ليسوا أكحاء ابءت ابلحشل، فلم يشحع هلا أمانة القائم ن
مصطلح  العثامة املوسوعي( له وجوده يف عصر التخصصات الدقيقة اليت انتهت إليها أمهات العلو  والحنون واملعارف، وابلتايل 

 آبراء املتخصص ن. إذا كان التخصص ضرورايً فاحرتا  آراء املتخصص ن هو نمرته الحعلية، وإال فثا معىن للتخصص إذا مل يؤخذ
إن من أكرب املشكثات اليت نعانيها اليو  أن يتااوز العامل حدود عمله ومقدرته، ويّدعي علم ما مل يعلم، ويقتحم امليادين من ليس 
أهثًا هلا، وجيتهد من ليس مؤهثًا لثاجتهاد، بدعوى  حتصيل األجر الواحد للمخطئ(، ونسي هذا أو جتاهل أن األجر حال 

 جرين حال اإلصابة يرتتبان على مقدمة أخرى وهي كون االجتهاد صادًرا من أهله يف حمله.اخلطأ واأل
وكذلك فإن من عناصر القوة يف التخطيط املعلومة الصحيحة الدقيقة اليت متكن من التصور الصحيح، الذي هو أساس التخطيط 

ثيًا بتأم ن روافد مستمرة للمعلومات من إحصاءات السليم، وال خيحى على املهتم ن عناية املؤسسات املتقدمة علميًا وحب
 واستطثاعات وأحباث ودراسات، ولقد ساعدت التقنيات اجحديثة ابلتزود واالطثاع بشكل أفضل من ذي قبل على املعلومة. 

ت األمانة والقيم إن هذه الثنائية املنشودة هي الضمان الوحيد للبشرية اليو  وصما  األمان هلا بعد أن تضخمت القوة كثرياً وضعح
من أن تنحلت القوة من عقاهلا دون ضابط أو كابح، فمع غياب القيم األخثاقية وانكماشها واضطراب األطر املرجعية هلا، فتارة 
املصلحة واترة العنصرية...إخل، خُيشى من أولئك الذين ميلكون أسرار القوة وآلياهتا، أن جيعلوا العامل على  كف عحريت( كما 

 األمانة(حطم ودمر، وطغى وظلم، وحنن نرى اليو  صوراً  إذا خرج من قمقمه دون ضابط القيم  القوة( ألن هذا املارديقولون، 
متعددة هلذا االنحثات، لقد سخرت القوة لتدمري الشعوب، واستغثال لرواهتا، وإركاع األمم، وطمس حضاراهتا، وإذابة هوايهتا 

 وخصوصياهتا...إخل.
أعظم املمالك قوة وتسخرياً، فقد عرض أحد   وضابطها ومرشدها، لنتصور مملكة سليمان مثثًا وهي من وةالق قيد األمانة إن

جنودها أن أييت بعرش بلقيس من آالف األميال بربهة من الزمن، ال تتااوز جلسة مسر قصرية، فقال:  أان آتيك به قبل أن تقو  
من الكتاب فااء به بطرفة ع ن!! فلنتصور هذه القدرات اليت   عنده علم من مقامك هذا وإين عليه لقوي أم ن(، مث انطلق الذي



 

 

سخرت لسليمان إذا مل يكن هلا ضابط من دين أو قيم فما الذي إبمكاهنا أن تحعله؟ لقد قابل سليمان هذا التسخري العظيم بقوله 
 ضاه(. رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علّي علي وعلى والدي وأن أعمل صاجحاً تر 

ر ويف اخلتا  إذا أدركنا أمهية هذه الثنائية، فعلى املؤسسات التعليمية واملهنية والبحثية على اختثافها أن تقو  بدورها يف تدعيم عناص
القوة يف األمة، وابملقابل على املؤسسات الرتبوية والدينية واالجتماعية بكل أنشطتها أن ترفع من سوية األمانة واإلحساس 

 .ة، وهذا أيخذان بدوره إىل حقيقة مهمة تقول: إن هذه املؤسسات جيب أن تتكامل يف أدوارها، ال أن تتعارض وتتنازعابملسؤولي
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 الحمالت التنصيرية ودعوات حوار األديان: دولة تشاد نموذجا.

 عبدهللا أبكر داودالباحث 

 الدوحة. جامعة محد بن خليحة. كلية الدراسات اإلسثامية
 

 املقدمة
 نبينا وعلى آله وصحبه.اجحمد هلل رب العام ن وصلى هللا وسلم على 

 وبعد:
  عقدت الكنيسة الكالوليكية اجملمع الحاتيكاين الثاين والذي 6915-6912يف منتصف القرن املاضي وحتديدا يف الحرتة ب ن 

-شهد حتواًل جذراي يف اخلطاب املسيحي جتاه اآلخر، حيث دعا اجملمع إىل فتح قنوات اجحوار مع الدين اإلسثامي، وتبعتها  
 125.الكنائس املسيحية األخرى يف فتح ابب اجحوار املسيحي اإلسثامي -الحقا

ورغم كون اجحوار مع اآلخر املخالف مبدأ إسثامي أصيل، مقرر يف غري ما موضع من القرآن؛ إال أن هذه الحكرة "حوار األداين" 
والدعوة إليها، ومتثل املنظمات التابعة هلا  يف شكلها املعاصر منشؤها هو الكنيسة الكالوليكية، حيث اهتمت بعقد مؤمتراته األوىل

 126.معظم مجعيات اجحوار ب ن األداين
واجحوار هو "فن من فنون الكثا  واحملادلة، وصيغة متقدمة من صيغ التواصل والتحاهم، وأسلوب من أساليب العلم واملعرفة، ومنهج 

 127.من مناهج الوعي والثقافة، ووسيلة من وسائل التبليغ والدعوة"
هو " أداة أسلوبية تستخد  ملعاجلة موضوع من املوضوعات املتخصصة يف حقل من حقول العلم واملعرفة، أو جانب من  أو

جوانب الحكر والعقيدة للوصول إىل حقيقة معينة هبذا الشكل من أشكال األسلوب واحملادلة، وهو عملية تتضمن طرحا من 
ب يولد عند كل منهما مراجعة ملا طرحه الطرف اآلخر، وهذه العملية هي طرف، يتمثله الطرف اآلخر وجييب عليه فيحدث جتاو 

 128.اليت يطلق عليها اجحوار أو احملاورة"
 ومبدأ اجحوار كما وصحه الدكتور عمر عبيد حسنة هو لواز  من لواز  اجحياة.

وقوف يف صف واحد، يف جو إال أن اجحوار اهلادف البناء هو ذلك اجحوار الذي يقو  على أسس ومقومات تضمن ألطرافه ال
يسود فيه االحرتا  واالعرتاف املتبادل أبحقية االختثاف، وأنه حق من حقوق البشر، ومن ذلك حق االعتقاد واإلميان، واجحوار 
بدون هذه املقومات يصبح جمرد شعارات ودعاوى ال جدوى منها، فأي حوار هذا الذي ميكن أن يتم ب ن من ال يعرتف حبق 

 129.ختثافاآلخر يف اال
 وتبدو هذه املعضلة وهي عد  االعرتاف ابألداين والثقافات األخرى هي أكرب ما ميكن أن يواجهه اجحوار ب ن األداين. 

وإذا عدان إىل دعوة االكنيسة ابختثاف مذاهبها لحتح اجحوار مع املسلم ن فإننا نرى أن ذلك جاء بعد اعرتاف منها بعاملية 
الكنيسة، ما يعين اعرتافا ابإلسثا  واعتباره شريكا فيما مسته الكنيسة الغربية ابلرتاث  اخلثاص وإمكانية حتقيقه خارج

 130 .اإلبراهيمي

                                                           
 .2عبدالرحمن السلمي، الحوار بين األديان. حقيقته وأنواعه، ص  125
 المصدر السابق.  126
 .67، ص88اب األمة، العددعبدالستار العيتي، الحوار: الذات واآلخر، كت  127
 المصدر السابق.  128
 .28محمد خليفة حسن، الحوار منهجا وثقافة، ص  129
 .79المصدر السابق، ص  130



 

 

ورغم هذا االعرتاف بعاملية اخلثاص واالعرتاف ابإلسثا  حتديدا واعتباره ضمن جمموعة الرتاث اإلبراهيمي؛ إال أن محثات التنصري 
 ية. فهل تغريت مبادئ اجحمثات التنصريية بعد االعرتاف ابإلسثا  والدعوة إىل اجحوار؟ضلت موجهة إرسالياهتا حنو البثاد اإلسثام

لقد بدأ العمل التنصريي للحركات التنصريية يف تشاد مع بدأ بعد تغلغل املستعمر الحرنسي يف األراضي التشادية، وجناحه يف  
 . 0/6923/-61مستعمرة فرنسية رمسياً إلر مرسو   ، واعتبار منطقة تشاد 6923السيطرة الكاملة على البثاد يف عا  

  وصلت أول بعثة تنصريية اتبعة للكنيسة الربوتستانتية إىل املنطقة اجلنوبية، وكان النشاط التنصريي يف املناطق 6920ويف عا  
من اإلسثا  وأتلرياته، وبسبب  اجلنوبية واليت كانت مستهدفة من قبل اجلمعيات التنصريية الوافدة، ألهنا مناطق ولنية حبتة خالية

اجلهود اجلبارة اليت كان املنصرون يبذلوهنا يف أوساط اجلنوبي ن، وذلك بتقدمي اخلدمات اإلنسانية من توزيع الغثال واجحبوب، 
يت أملت واآلالت الزراعية، واألدوية، وغريها من احتياجات األهايل، ومنع من مل ينصع ألوامرهم وإرشاداهتم واستغثال اجحاجة ال

 أبهايل املنطقة، وقاموا بتشييد الكنائس واملدارس واملستوصحات واملثاجىء النصرانية يف اجلنوب الولين.
الذي عقد حتت اسم  مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصري املسلم ن(    6913ووفق مقررات مؤمتر التنصري األشهر يف كلورادو عا  

وقدمت فيه حبوث حول التبليغ الشامل لإلجنيل. وتقدميه للمسلم ن، واستخدا   ( مشرتكاً، استمر ملدة أسبوع ن،653حضره  
 اجحاجة املاسة إىل الغذاء والصحة كعنصرين يف تنصري املسلم ن، وتنشيط دور الكنائس احمللية يف تنصري العامل اإلسثامي.

 ستانتية يف إفريقيا.والربوت  أخذ جملس الكنائس العاملي على عاتقه مهمة نشر املسيحية األرلوذكسية
فيما اعترب الحاتيكان قارة إفريقيا أرضًا خصبة ومثائمة لكي تكون موطنا صاجحا للمذهب الكالوليكي، خاصة مع تراجع املقبل ن 

حتت شعار "تنصري  6990فرباير 69على الكنيسة الكالوليكية يف الدول الغربية، ومن مث نظم الحاتيكان مؤمتر روما التنصريي يف 
 "2333قيا عا  إفري

لإلنحاق منها على إرسال املنصرين وإجراء البحوث وعقد املؤمترات والتخطيط ورصد مليارات الدوالرات لتنحيذ هذه اجحملة. و 
غري أن دولة تشاد املسلمة حظيت ابهتما  خاص من قبل  لتنصري أبناء افريقيا، وتنظيم وتنحيذ ومتابعة النشاط التنصريي .

كما يظهر ذلك االهتما  اخلاص يف امليزانية    العاصمة أجنمينا عاصمة اإلرساليات التنصريية يف عمو  أفريقيا.املنصرين، فاعتربت 
( مليار دوالر، وكان نصيب 5.0املخصصة للتنصري يف تشاد وحدها،فقد كانت امليزانيُة األولية املخّصصة لثانطثاقة التنصريية  

  2332كما بدا واضًحا يف عدد املنظمات التنصريية العاملة هناك اليت بلغت عا   الر.مليار دو  2تشاد وحدها من هذه امليزانية 
 .( منظمة كنسية2613 

تتزامن مع الدعوة اليت أطلقتها الكنيسة إىل اجحوار ب ن  -الدولة املسلمة حتديًدا-هذه اجحملة التنصريية الشرسة ضد إفريقيا وتشاد 
ر ب ن األداين. هل يرى الحاتيكان أال تعارض ب ن مبدأ اجحوار وب ن اجحمثات التنصريية؟ أ  أن أتباع الدايانت وعقده مؤمترات اجحوا

 الدعوة إىل اجحوار هي ذاهتا وسيلة من وسائل التنصري؟ وملاذا كل هذا االهتما  بتشاد املسلمة يف اجحمثات النتصريية؟
د، ومدى توافق هذا األمر مع دعوات اجحوار اليت تطلقها حياول البحث الوقوف على حقيقة اجحمثات التنصريية يف دولة تشا

الكنيسة، وهل هي حقا دعوة أ  دعوى؟؟؟ .وسوف تكون البداية مع مبحث تعريحي لدولة تشاد: موقعها اجلغرايف، اترخيها، 
 تركيبتها السكانية. وتكمن أمهية هذا املبحث يف الكشف عن سبب الرتكيز على تشاد يف هذه اجحملة.

 اثٍن عن التنصري: تعريحه، واترخيه، والعثاقة بينه وب ن القوى االستعمارية.ومبحث 
 ومبحث اثلث عن محثات التنصري يف تشاد: اسرتاتياية العمل التنصريي، واملنظمات التنصريية.

 املبحث األول: دولة تشاد
أفريقيا  والكامريون، وجنوابً  ونيارياي النيار كّل من  السودان، وغرابً  ليبيا، وشرقاً  تقع تشاد يف وسط القارة األفريقية حتدها مشاالً 

 الوسطى.
 ( وعاصمتها أجنمينا.2كلم  6,234,333وتعترب إحدى أكرب دول القارة من حيث املساحة. حيث تبلغ  

عوامل   وتعد من الدول الغنية ابلثروات الطبيعية، ولكن مع ذلك يعترب شعبها أحد أفقر الشعوب يف العامل، طبعا يعود ذلك إىل



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

105 

كثرية من أمهها : اجحروب الدائمة، فاجحرب األهلية اليت اندلعت بعد استقثال البثاد يف بداية الستينيات من القرن املاضي 
 استمرت حىت أوائل التسعينيات، واالستعمار الذي هنب وما يزال ينهب خريات البلد. 

عاملي للسكان، وتشتمل الرتكيبة السكانية حسب التقرير ال 2335نسمة سنة  63,641,333تشاد  يبلغ عدد سكان
جلمهورية تشاد على جمموعة هائلة من القبائل واألجناس املختلحة، مع اختثاف اللهاات وتباين العادات والتقاليد من منطقة إىل 

 بعض القبائل ( هلاة حملية، إضافة إىل 633( قبيلة، وتتحدث حوايل مائة  653منطقة أخرى، فيقدر عدد القبائل يف تشاد بـ  
العربية اليت وفدت من جنوب شبه اجلزيرة العربية، وتربطهم مجيعا اللغة العربية. وتعترب كل من الحرنسية والعربية لغت ن رمسيت ن 
للدولة، وتعترب اللغة العربية لغة التعامل والتخاطب ب ن كافة مكوانت اجملتمع التشادي، حىت تلك القبائل اليت ليس هلا أصول 

. هذا التنوع  )131(ة، وغري املسلمة. وهي الدولة الوحيدة الناطقة ابلعربية ورغم ذلك هي ليست عضوا جبامعة الدول العربية عربي
يف املكون االجتماعي والثقايف لدولة تشاد، وهذا االندماج الذي حدث ب ن القبائل العربية وغريها، ابإلضافة إىل بعض العوامل 

لوصل ب ن الشرق اإلسثامي العريب، وقارة افريقيا السمراء.وسنتب ن ذلك يف مبحث الرتكيز على األخرى؛ جعل من تشاد حلقة ا
 تشاد يف اجحملة التنصريية لقارة افريقيا.

 الوضع الديين يف تشاد.
. ويسال التواجد املسيحي حضورا يف %٥٨تعترب تشاد دولة مسلمة، حيث يشكل املسلمون يف تشاد النسبة األكرب، ونسبتهم 

 )132(. %٠١و الولنيون وغريهم ونسبتهم .%٨تشاد بنسبة 
 تشاد والدين اإلسالمي.

 (، ومن ذلك التاريخ 111-هـ41وصول اإلسثا  إىل تشاد جاء يف وقت مبكر جداً، وابلتحديد يف القرن األول اهلاري عا   
 )133( .إلسثامية على منطقة تشاد وحىت دخول االستعمار مل تعرف تشاد دينا غري اإلسثا ، وذلك بسبب توايل املمالك ا

 تناوب على حكم تشاد بعد الحتح اإلسثامي وحىت احتثاهلا من قبل املستعمر الحرنسي لثاث ممالك إسثامية: و 
 مملكة كامن ، أو اإلمرباطورية اإلسثامية برنو، أو " اململكة السيحية".

هذه اململكة، وهي أول دولة أتسست على أرض ما يعرف  جد حكا  سيف بن ذي يزن اململكة السيحية نسبة إىل أو مملكة كامن
اليو  بتشاد، أتسست هذه اململكة ابلقرب من حبرية تشاد، وتعترب أول مملكة قامت يف املنطقة، ح ن خرج اليمنيون من شبه 

. وتعترب اللغة العربية لغة )134( اجلزيرة العربية واستوطنوا حول حبرية تشاد، وأقاموا مملكة كامن، فكانت أول مملكة إسثامية يف املنطقة
 )135(.  التعليم ولغة اململكة الرمسية

 مملكة ابقرمي.
وكان سثاط ن هذه اململكة يعطون عناية خاصة للعلم   (.6562-هـ961إال أهنم استقلوا عنها يف   مملكة كامن كانت تتبع

 اإلسثا . والعلماء، فظهرت جمموعة كبرية من العلماء البارزين الذين سامهوا يف نشر
 .( 6933-6165  اإلسالمية وداي مملكة

وسط  ملا هلا من دور يف نشر اإلسثا  والعلم الشرعي يف وسط القارة األفريقية هامًا يفوتعترب هذه اململكة مركزًا إسثاميًا 
يسال التاريخ أن دولة تشاد ابحتضاهنا هلذه املمالك اإلسثامية مل تكن دولة مسلمة فحسب؛ بل  )136(. القارة األفريقية 

ا اجلغرايف املتوسط للقارة االفريقية، ولتعدد الثقافات كانت مركزًا إسثاميُّا هاًما يف نشر الدين اإلسثامي، وال شك أن ملوقعه
 فيها دور مهم، أهَّلها لتتوىل مهمة نشر اإلسثا  يف وسط القارة االفريقية.

                                                           
 .17م (، ص  7804-7980انظر: تشاد من االستعمار حتى االستقالل )131  ( (

 .0ص ( (  حقار محمد أحمد، مؤسسة الخدمات اإلنسانية والتنصير في افريقيا. تشاد انموذجا،132
 .0( (  حقار محمد، مؤسسة الخدمات اإلنسانية والتنصير في افريقيا. تشاد انموذجا، ص133
 .0( (  حقار محمد، مؤسسة الخدمات اإلنسانية والتنصير في افريقيا. تشاد انموذجا، ص134
 -http://sunah.org/main/821-6( (  موسوعة مجلة السنة، 135
 (  المصدر السابق.136
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 التنصري  :املبحث الثاين
 ما هو التنصري؟ 

األمم املختلحة يف دول العامل هو حركة دينية سياسية استعمارية، بدأت ابلظهور إلر فشل اجحروب الصليبية بغية نشر النصرانية ب ن 
  )137(.الثالث بعامة وب ن املسلم ن خباصة هبدف إحكا  السيطرة على هذه الشعوب

وله عند النصارى تعريحات خمتلحة: فهو اترة إرسال مبعول ن ليبلغوا رسالة اإلجنيل لغري املؤمن ن هبا. أو هو حماولة إيصال تعاليم 
و هو إيصال األخبار السارة إىل األفراد واجلماعات ليقبلوا يسوع املسيح رابً، وأن يعبدوه من العهد اجلديد لغري املؤمن ن هبا، أ

 )138(.خثال عضوية الكنيسة 
 ما العالقة بني التنصري والتبشري؟ وهل هناك فرق بينهما؟

له مصطلح التنصري عند املسلم ن يرى الدكتور علي املسريي: أهنما مرتادفان. والتبشري هو التعبري النصراين جحمثات التنصري. يقاب
.)139( 

ورأي آخر يرى أن بينهما فرق. فالتنصري هو حتويل املسلم ن عن دينهم إىل اعتناق النصرانية  املسيحية(، أما التبشري فهو نشر 
 الغاية النهائية، املسيحية ب ن غري املسلم ن، السيما أتباع الدايانت التقليدية غري السماوية، أي أن التنصري والتبشري يتحقان يف

 )140(.ولكنهما خيتلحان من حيث اجلمهور املستهدف
، كل ما يف “املسيح املخلص”واجحقيقة أال فرق بينهما؛ فالتنصري: دعوة إىل اعتناق املسيحية، والتبشري: دعوة لإلميان ببشارة 

 األمر عمو  وخصوص.
 اتريخ احلمالت التنصريية.

لنشر املسيحية توىل رميون لول  يف القرن الرابع عشر مهمة التنصري، ولكن أبسلوب  بعد فشل اجحروب الصليبية يف مهمتها
خمتلف. فانتقد اجحروب الصليبية، مع اعتقاده بحاعلية القوة يف نشر النصرانية، فاهتم ابلشرق األوسط ومشال افريقيا لسبب واحد 

 وهو انتشار االسثا  واللغة العربية.
ية يف فكرة التنصري هو بيري املبال، املولود يف عا  ألف والن ن وتسع ن وتويف يف عا  ألف ومئة وإن كان صاحب الحكرة اجحقيق

وستة ومخس ن كاردينال مدينة كولوين.  لقد أرعبه انتشار اإلسثا ، فاقرتح أن تقو  معركة من نوع آخر مع اإلسثا ، معركة علم 
فكار هي اليت تبناها لول وغريه لشن اجحمثات التنصريية على بثاد وفكر وحبث يف ذات اإلسثا  من أجل اإليقاع به. هذه األ

 )141(.املسل ن الحًقا 
أما عن اتريخ التصري يف افريقيا حتديًدا، فيظهر اسم دانيال كامبوين، ايطايل من القرن التاسع عشر. سافر إىل بثاد السودان، 

رير محصلة عن هذه البثاد، وطلب من الكنيسة االوربية دعما ماليا، وعكف على دراسة البثاد، ولغاهتا، مث عاد إىل اوراب ومعه تقا
وكان له ما أراد، فعاد إىل افريقيا مرة أخرى، وابشر يف تنحيذ خمططه التنصريي. واستحاد من كل مناحي اجحياة: تربوية وتعليمية، 

يف مشروعه التنصريي، فأنشأ نظا  كامبوين: وهو  ودور العبادة، وإعداد منصرين أفارقة. لقد كان كامبوين يدرك ما للتعليم من ألر
عبارة عن مدارس دينية مبختلف املراحل، ومل تقتصر هذه املدارس على التعليم، بل كانت تقد  اخلدمات االنسانية لَلهايل، حىت 

ومتكن هذا االيطايل من  صارت مقصًدا. وأطلق شعارات عديدة " هللا حيب الرجل االفريقي" " ابنو الكنيسة االفريقية ابالفريقي".
 )142(.إدخال مئات األلوف من األفارقة إىل املسيحية. وال زالت بعض اسرتاتياياته إىل اليو  متبعة يف العملية التنصريية يف افريقيا 

                                                           
 /.http://www.saaid.net، مقال على االنترنت: الندوة العالمية للشباب اإلسالمي إعداد(  التنصير، 137
، مقال على االنترنت: جمهورية التشاد نموذجا   -كيف نواجه التبشير في أفريقيا ( علي المسيري، 138

iranarab.com/Default.asp 
، مقال على االنترنت: وذجا  جمهورية التشاد نم -كيف نواجه التبشير في أفريقيا (  علي المسيري، 139

iranarab.com/Default.as 
 montada.echoroukonline.com.(  أيمن شبانة، التنصير افريقيا. جهد كاسح ونتائج كسيحة. مقال على االنترنت 140
 .9(  حقار محمد أحمد، التنصير في افريقيا وضعف المواجهة، ص141

 .8( (  حقار محمد، المصدر السابق، ص142
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 التنصري واالستعمار.
ا روحه ابملناديل القرمزية، روحه يقول االستاذ سونغول: "اجته املستعمرون إىل استعباد اجلسد االفريقي، أما املنصرون فقد استهدفو 

 )143(.ابالجنيل، قالوا: تعالوا إىل هللا فلما جاؤوا إىل هللا؛ وضعوا االجنيل جانًبا ووضعوا السيف على رقاهبم" 
 )144(.ويقول الدكتور والرت وودين: "وقد كانت البعثات التبشريية للمسيحي ن جزًءا من قوى  االستعمار إىل حٍد كبري" 

نيسة أي حرج يف االعرتاف بدعم حركة االستعمار، واملضي جنبا إىل جنب معها لتحقيق هدفها، بل ذهبت إىل أبعد وال جتد الك
من ذلك، أبن حاولت إلبات حق االستعمار وربطه حبق التنصري. يقول العامل الديين اإلسباين فرانسوا دو فيتوراي: " إن هللا خلق 

ي شخص أن يضع العراقيل أما  وصول أي من البشر إىل لروات هذا العامل، ومبا أن العامل جلميع الناس، ولذلك ال يستطيع أ
 )145( .االجنيل يقول: اذهبوا وعلموا مجيع األمم؛ فثا ميكن ألي شخص أن يعرقل الدعوة للداينة املسيحية" 

ري هدفان مشرتكان للغزو الغريب وإذا عدان إىل تعريف التنصري لوجدان أنه حركة دينية سياسية استعمارية. فاالستعمار والتبش
اجحمثات -"عثاقات اإلرساليات  ويف هذا يقول الدكتور القس جون لورمير يف كتابه اتريخ الكنيسة، حتت عنوان املسيحي للعامل.

 :التنسيق ب ن اإلرساليات واالستعمار كما أشران من قبل، كانت هناك صلة ب ن االستعمار واجلهود« ابالستعمار"-التنصريية
اإلرسالية, فبعض املسيحي ن يف تلك اجحقبة مل يروا تناقًضا ب ن أغراض الحئت ن، فكروا يف التاجر واجلندي، واملرسل كازء من جهد 

 )146( .عظيم خلري اإلنسانية يعود ابلنحع على اجلميع 
 مل.فالتنصري واالستعمار ليسا سوى مظهرين من مظاهر سيطرة الرجل األوريب املسيحي على شعوب العا

 املبحث الثالث: تشاد ومحالت التنصري.
"، يف خطوة لنقل اجلهد 2333حتت شعار "تنصري إفريقيا عا   6990فرباير 69عندما نظم الحاتيكان مؤمتر روما التنصريي يف  

 قيا.التبشريي اىل القارة االفريقية. كانت تشاد هي املركز الرئيس هلذا املخطط.، واعتربت عاصمة اإلرساليات يف افري
 )147( .مليار دوالر  2منها  تشاد ( مليار دوالر، كان نصيب5,0فامليزانية األولية اليت خصصت هلذا املشروع  

 ملاذا تشاد حتديًدا؟
 أسباب عدة جعلت من اجحملة التنصريية تويل دولة تشاد كل هذا االهتما  : 
 املوقع اجلغرايف. ●

فقالوا:   تشاد كلها، أشاروا إىل تنصري اجلزء املسلم من أفريقيا نصريلوضع خطة شاملة لت روما عندما أمجع الكرادلة يف
 )148( .“ أفريقيا منطقة هامة، وإن أية فكرة تظهر فيها تلقى سرعة انتشار كبرية لوقوعها يف محرتق الطرق يف قلب تشاد إن»

 ريقيا جنوب الصحراءوتقع تشاد يف قلب القارة األفريقّية يف املنطقة الحاصلة ب ن أفريقيا الشمالية وأف
 التاريخ اإلسثامي لدولة تشاد. ●

يسال التاريخ أن دولة تشاد ابحتضاهنا للممالك اإلسثامية منذ دخول اإلسثا  إليها يف القرن السابع امليثادي وحىت وقوعها 
مي، وال شك أن حتت وطأة االستعمار، مل تكن دولة مسلمة فحسب؛ بل كانت مركزًا إسثاميُّا هاًما يف نشر الدين اإلسثا

الكنيسة قد درست هذا األمر بعناية، ولذلك ركزت على حماولة تنصري تشاد لتتوىل هي املهمة كما فعلت مع اإلسثا . ويف النقل 
 السابق إشارة إىل ذلك.

 متويل اجحملة التنصريية. •
                                                           

 74در السابق، ص( (  المص143
 74( (  المصدر السابق، ص144

 .06(  ممدوح حسين، مدخل إلى تاريخ حركة التنصير، ص 145 (

، مقال على االنترنت. التنصير وعالقته باالستعمار ... للتحذير والتنبيه146  ( (

http://www.muslm.org/vb/showthr. 
 .77يقيا. تشاد انموذجا، ص ( (  حقار محمد، مؤسسة الخدمات اإلنسانية والتنصير في افر147
( (  أحمد محمد أبو زيد، المسلمون في تشاد.. أهداف سهلة لحمالت التنصير، مقال على االنترنت: 148

http://www.alukah.net/world_muslims 



 

 

اآلن لكوهنا من أفقر دول  تشاد يفإن ما ننحقه »ـ:  الحاتيكان وزير خارجية -« أشو غريي األب»ويف هذا الصدد يقول القس  
، واملوظح ن التشادي ن   أفريقيا من أغىن األراضي يف تشاد العامل، نسرتده بكل يسر خثال السنوات األربع القادمة؛ ألن أراضي

(  2331وتشاد مقبلة على مرحلة جديدة من اجحياة االقتصادية، ورمبا تصبح يف عا   «.  منهم من مدارسنا... %93كلهم أو 
 )149(.حسب الدوائر االقتصادية األمريكية  أفريقيا اثلث أهم منطقة اقتصادية يف

وهذا صحيح، فإن أرض تشاد غنية بثروات هائلة كاليورانيو ، واجحديد، والنحاس يف أقصى الشمال ، وكما يوجد البرتول بكميات 
 )150(  هائلة يف اجلنوب وبعض املناطق األخرى 

 أهداف احلملة التنصريية:
 اية النصارى من اإلسثا .مح •
 الوقوف أما  انتشار اإلسثا  إبحثال النصرانية مكانه أو ابإلبقاء على العقائد احمللية املتوارلة.  •
 )151(.العمل على إخراج املسلم ن من اإلسثا   •

 اسرتاتيجية العمل التنصريي يف تشاد.
سلمة، فاألرقا  واإلحصائيات اليت سوف نراها حشدت اجحملة التنصريية كل طاقاهتا للعمل على تنصري دولة تشاد امل

 واالسرتاتيايات املتبعة؛ جتعل املرء يعتقد أن التنصري خلق لدولة تشاد.
 وابلعودة إىل اجحديث عن اسرتاتيايات العمل التنصريي يف تشاد نرى أن التنصري له طريق ن: طريق مباشرة. وأخرى غري مباشرة.

عوة الصرحية إىل اعتناق املسيحية، وهي على ضرب ن: إما من خثال النقاش واجحوار، أو من خثال وتتمثل الطريقة املباشرة يف الد
 )152(.الرتهيب والقسر والغصب بشىت الوسائل 

 وتتوىل بعض املؤسسات التنصريية القيا  هبذا النوع من التنصري، ومن أشهرها:
 وجهة إىل أفريقيا.  وهي م٠١٨١ -هـ  ٠٠١١مجعية لندن التنصريية وأتسست عا   - ٠
   وهتتم ابلطبع والرتمجة والتوزيع.٠٥١١ -هـ ٠١٠١مجعية طبع اإلجنيل وأتسست سنة  - 2
  .٠٥٨٨ -هـ ٠١١٠مجعية الشبان النصارى ونشأت سنة  - 0
  .٠٥٨١ -هـ ٠١١١إرساليات اجلامعات لوسط أفريقيا ونشأت سنة  - 4
 جنبية.مجعية الشباب القوطي ن للتنصري يف البثاد األ - 5
   وهي موزعة وتعىن بتدريب الشباب على التنصري.٠١٨٥ -هـ ٠١١١عمودية التعبئة وأتسست سنة  - 1
  .٠١٨١ -هـ ٠١١١مجعية تنصري الشباب ونشأت سنة  - 1
 مجعية تنصري مشال أفريقيا. - 3
 )153(. مجعية الشباب املسيحي ن  - 9

 تشاد فثا ختتلف عن ابقي دول القارة، حيث يركز املنصرون على استغثال أما األساليب غري املباشرة اليت يسلكها املنصرون يف
 الحقر واجحاجة إىل اخلدمات التعليمية والصحية والغذائية. 

فتقو  بتقدمي املساعدات، وافتتاح املدارس واملستشحيات، وححر اآلابر. وهي هتدف بذلك للسيطرة على مناحي اجحياة وبسط 
 تمع.نحوذها وسيطرهتا على اجمل

                                                           
 ( (  محمد البشير، الغارة الصليبية على تشاد، مقال سابق.149
والمستقبل، مقال على االنترنت، ( (  أحمد موسى، جمهورية تشاد .. الماضي والحاضر 150

http://www.alukah.net/world 
 ( (  المسيري، مصدر سابق.151
 ( (  التنصير في افريقيا جهد كاسح ونتائج كسيحة.، مقال سابق.152
 ( (  المسيري، مقال سابق.153
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اليت ال تليق أبهل أي دين، فضثا عن دين يعترب اإلسثا   -كل السبل الثاأخثاقية  -يف سبيل حتقيق أهدافه-لقد سلك التنصري 
 واملسيحية ضمن مكوانت "الرتاث اإلبراهيمي".

شعوهبا، والضلوع  فتحدلت بعض مقررات مؤمترات العمل التنصريي عن العمل على اجتذاب الكنائس الشرقية الوطنية إىل خيانة 
 154.يف خمطط اخرتاق اإلسثا  والثقافة اإلسثامية للشعوب اليت هي جزء وطين أصيل فيها

مؤمتر   -إن بروتوكوالت هذا املؤمتر التنصريي  ويقول الدكتور حممد عمارة يف فضح الوسائل اليت تتبناها اجحمثات التنصريية: "
دما تقرر أن صناعة الكوارث يف العامل اإلسثامي هي السبيل إلفقاد املسلم ن لتبلغ قمة الثاأخثاقية عن - 6913كولورادو سنة 

  توازهنم الذي يسهل عملية حتوهلم عن اإلسثا  إىل النصرانية! فتقول هذه الربوتوكوالت:
حالة التوازن "لكي يكون هناك حتول إىل النصرانية، فثابد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع الناس، أفراداً ومجاعات، خارج 

اليت اعتادوها. وقد أتيت هذه األمور على شكل عوامل طبيعية، كالحقر واملرض والكوارث واجحروب، وقد تكون معنوية، كالتحرقة 
  العنصرية، أو الوضع االجتماعي املتدين. ويف غياب مثل هذه األوضاع املهيئة، فلن تكون هناك حتوالت كبرية إىل النصرانية" ..

تور: "إن تقدمي العون لذوي اجحاجة قد أصبح عمثًا مهمًا يف عملية التنصري! وإن إحدى معازات عصران أن ويضيف الدك
احتياجات كثري من اجملتمعات اإلسثامية قد بدلت موقف حكوماهتا اليت كانت تناهض العمل التنصريي ؛ فأصبحت أكثر تقبثا 
  للنصارى  ."!

صنع الكوارث يف بثادان، ليختل توازن املسلم ن، وذلك حىت يبيعوا إسثامهم لقاء يسعون إىل  -رغم مسوح رجال الدين-فهم 
يف البثاد -مأوى أو كسرة خبز أو جرعة دواء! وفيما حدث وحيدث لضحااي اجملاعات واجحروب األهلية والتطهري العرقي 

 155.التطبيق العملي هلذا الذي قررته الربوتوكوالت" -اإلسثامية
 ائل التنصري غري املباشرة يف نقاط:وميكن تلخيص بعض وس

 تغريب اجملتمع املسلم يف سلوكياته وممارساته أبنواعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية والعقدية. •
 السيطرة على خميمات الثاجئ ن ومنع املنظمات اإلسثامية من العمل فيها. وذلك مبباركة املحوضية العليا لثاجئ ن. •
 بز مقابل يسوع. إسرتاتياية اخل •
 .خلق األزمات والكوارث يف اجملتمع وظهور الكنيسة بعد ذلك يف موقف املخلص.  •
 السيطرة على مناحي التعليم ومناهاه. •
 حماربة اللغة العربية. •
 بناء الكنائس حىت ولو مل يكن يراتدها أحد. •
 . زرع االضطراابت والشكوك يف املثل واملبادىء اإلسثامية •
الذي وصلوا إليه بتمسكهم ابلنصرانية بينما يعزى أتخر العامل اإلسثامي إىل متسكهم ابإلسثا  ربط تقد  الغرب   •
.)156( 

 وتتوىل تنحيذ خطة التنصري غري املباشر جمموعة منظمات مسترتة حتت غطاء اخلدمات اإلنسانية:
 .منظمة اآلحاد التوراتية التشادية وتعمل يف جمال تطوير اللهاات احمللية 
   اجملاعة وتعمل يف جماالت الصحة ورعاية األمومة والطحل وإنشاء املشاريع التنموية لصاحل اجحركة، وقد آوت حركة ضد

 من األطحال بغية تنصريهم يف املستقبل. ١١١٠مايزيد عن 

                                                           
 .77محمد عمارة، مأزق المسيحية والعلمانية في أوربا، ص  154
 .70-72أوربا، مصدر سابق، صمأزق المسيحية والعلمانية في   155
 .70( (  انظر: المسيري، مقال سابق. وحقلر، مؤسسة الخدمات اإلنسانية والتنصير في افريقيا. تشاد انموذجا، ص156



 

 

   حركة التعاون من أجل التنمية وهي متسرتة حتت غطاء: مساعدة السكان املضطهدين لرفع مستواهم املعيشي
ض فقد املناعة اإليدز بتوزيع كميات كبرية من أكياس الوقاية وتنظيم ندوات لقافية لتوعية السكان هتدف ومكافحة مر 

 إىل تنصريهم يف املستقبل 
منظمة اتحاق الكنائس والبعثات التنصريية يف تشاد وهي متسرتة بغطاء االهتما  ابجلوانب الصحية واالجتماعية والتعليمية  .6

 والتنموية .
هدفه تطويع اقتصاد الدولة لصاحل املؤسسات الكنسية  INNADESريقى للتنمية االقتصادية واالجتماعية املعهد األف .2

 وتعمل يف جماالت خمتلحة منها البحوث العلمية والتنمية الزراعية وتوعية سكان الريف.
ال الصحة ومساعدة أطباء بثا حدود وهي منظمة بلايكية اتبعة للكنيسة الربوتستانتية وهي هتدف إىل الدعم يف جم .0

 املشاريع الوطنية اهلادفة.
البعثة الكنسية ضد مرض اجلذا  وهي منظمة بروتستانتية تعمل يف مكافحة مرض اجلذا ، وتقد  األحذية اليت تناسب  .4

 املصاب ن هبذا املرض .
سلم ن هبدف تنصريهم منظمة اإلغالة الكالوليكية للتنمية وهي تقو  إبنشاء مراكز مهنية للمسيحي ن فقط وتساعد امل  .5

 وقت اجملاعات والكوارث الطبيعية..
 )157(.النظرة العاملية الربوتستانتية ومهمتها رعاية األطحال وختزين الغثال ومحاية البيئة من التلوث وبناء املستشحيات  .1

 وبلغة األرقا  نلحظ أن اجلهود التنصريية يف تشاد قد أسحرت عن:
 أسقحية فقط. 64ضم نمانية أو تسع كنائس. ومل يكن يف تشاد إال أسقحية، كل واحدة منها ت 23إنشاء  ●
 معهد نصراين شرعي. 53ألف منصر جديد، وإنشاء  02ختريج  ●
 هلاة حملية. 00مليون نسخة للكتاب املقدس يف  22طباعة  ●
 قنوات تلحزيونية للتعريف ابملسيحية. 1إذاعة و 62إنشاء  ●
 املسلم ن.مراكز للبحوث والدراسات عن أحوال  9إنشاء  ●
 اثنوية وإعدادية منوذجية. 59إنشاء  ●
 آالف يف مناطق متحرقة. 0تنصري أكثر من  ●
 مجع سبع مليارات دوالر لدعم التنصري يف تشاد. ●
 مستوصف. 64مستشحى عمومي و 65بناء  ●
 )158(.كنيسة يف أوساط املسلم ن   61بناء  ●
 اخلامتة.
 وبعد.. 

شاد املسلمة، وعرفنا ملاذا كان الرتكيز عليها، وأن ذلك يعود إىل أسباب جغرافية فقد رأينا كيف ركز العمل التنصريي على دولة ت
ابعتبار موقعها املتوسط للقارة اإلفريقية، وأسباب اترخيية حيث أن تشاد كانت دوًما مركزًا إسثاميًّا مهًما يف املنطقة، وأسباب 

 السيطرة عليها.اقتصادية لتمويل اجحمثات التنصريية من لروات تشاد الغنية بعد 
ووقحنا على االسرتاتيايات املتبعة يف عملية التنصري، فرأينا أن التنصري سلك كل سبيل ممكنة مشروعة أو غري مشروعة، وكيف 
استغل اجحاالت اإلنسانية لنشر املسيحية، بل شرع لنحسه افتعال تلك األزمات لإلستحادة منها، كما رأينا كيف شكلت محثات 

 مع االستعمار لتحقيق مآرهبا. التنصري حتالًحا

                                                           
 ( (  علي المسيري، مصدر سابق.157
 .9-1( (  حقار، مؤسسات الخدمة االنسانية والتنصير. تشاد نموذجا، ص158
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بقي أن حناول العثور على إجابة على السؤال اآلخر، هل ترى الكنيسة أال تعارض ب ن مبدأ اجحوار وب ن اجحمثات التنصريية؟ أ  
 أن دعوى اجحوار هي يف األصل أحد وسائل التنصري؟

أال تعارض بينهما، فيقول: "إن حوار األداين جزء من  وأتيت اإلجابة من الكنيسة مباشرة، حيث يرى البااب يوحنا بولس الثاين
املهمة التبشريية للكنيسة، ومن هنا كان اجحوار وسيلة جلعل من هم خارج الكنيسة أكثر قبوال لتلك املهمة والنعمة اليت حبا هللا 

 الكنيسة هبا"
اجحوار عنصران ابرزان من عناصر املهمة الشاملة ويضيف: " وليس هناك تناقض ب ن اجحوار والتبشري، فبشارة املسيح واملشاركة يف 

 )159(.للكنيسة" 
ويف هذا يقول الشيخ أمحد ديدات: " إن البااب يعين ابجحوار التأكيد على بعثات الكنائس النصرانية يف البثاد اإلسثامية ملواصلة 

 )160(.ب املسلم ن" العمل اجلاد لتنصري املسلم ن، ألنه لو استعمل كلمة التنصري بداًل من اجحوار ألغض
ورأيي أن استخدا  اجحوار وسيلة للتنصري كما تقول الكنيسة هو حق مشروع، خاصة أن اجحوار هو نوع من الدعوة والبثاغ، بل 
إن القرآن يدعو صراحة إىل اجللوس على طاولة اجحوار مع املخالف هبدف البيان والبثاغ، يقول هللا تعاىل:   ادع إىل سبيل ربك 

 }. 625ملوعظة اجحسنة وجادهلم ابليت هي أحسن( {النحل:ابجحكمة وا
لكن ما يؤخذ على بعض مؤمترات اجحوار كما يقول الدكتور حممد عمارة : "أهنم ال يريدون اجحوار مع املسلم ن حبثًا عن القواسم 

عن املظامل  -أو على األقل يصمتوا-ا املشرتكة حول القضااي اجحياتية اليت ميكن االتحاق على حلول إميانية ملشكثاهتا، وإمنا ليكرسو 
اليت يكتوي املسلمون بنارها، واليت صنعتها وتصنعها الدوائر االستعمارية اليت كثرياً ما استخدمت هذا اآلخر الديين يف فرض هذه 

  "161املظامل وتكريسها يف عامل اإلسثا .
ي والطبيعي يف تقرير املصري واغتصاب أراضيها وليس أدل على ذلك من حرمان كثري من الشعوب اإلسثامية من حقها الحطر 

عنها يف   ومقدراهتا من خثال القوى االستعمارية اليت تعمل جنبا إىل جنب مع اجحمثات التنصريية. وكل هذه أمور مسكوت
  مؤمترات اجحوار الديين.

هذه -ينها كل الكنائس الغربية، تعرتف ويضيف د. عمارة: "بل إن واثئق مؤمترات التدبري لتنصري املسلم ن اليت تتسابق يف مياد
ال يعين التخلي عن اجلهود القسرية والواعية واملتعمدة والتكتيكية جلذب الناس من  -ابلنسبة هلم-أبن اجحوار الديين  -الواثئق

 162. جمتمع ديين ما إىل آخر" بل رمبا كان اجحوار مرحلة من مراحل التنصري"
  سلم ن إمنا أرادت التعّرف على اإلسثا ، ليحذفوه ويطووا صححته بتنصري املسلم ن!إن الكنيسة يف دعوهتا للحوار مع امل

وإذا أتملنا عبارة البااب عندما يقول: "أن اجحوار وسيلة جلعل من هم خارج الكنيسة..." وحللنا مواقف واتريخ اجحمثات التنصريية 
 ح ن ال جتدي وسائل التنصري الصرحية. يف تشاد؛ نرى أن اجحوار مبحهو  الكنيسة ليس إال وسيلة تسلكها

ويف عرضنا لتاربة تشاد رأينا كيف استخدمت اجحمثات التنصريية األوضاع اإلنسانية، وكيف استحادت من القوى االستعمارية  
 يف سحق املخالف، دون أن تحتح معه صححة للحوار، أو ترتكه وشأنه.

وار القائم على أسس ومبادئ ترمسها هي ومتليها على اآلخر. وكيف يكون إن مبدأ اجحوار الذي تدعو إليه الكنيسة هو ذلك اجح
 حوار ب ن طرف ن أ  كيف يثمر وهو يحتقر إىل اهم شرط من شروط اجحوار. 

 إن اجحوار اجحقيقي ينبغي أن يقو  على مبدئ املساواة ب ن أطرافه وضمان حق االختثاف لكل طرف.

                                                           
 ( ( محمد السعيد، محاضرات فصلية.159
 ( ( محمد السعيد، محاضرات فصلية.160
 .8-9مأزق المسيحية، مصدر سابق، ص  161
 .8المصدر السابق، ص  162
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http://www.alukah.net/world_muslims. 
 http://sunah.org/ma، مقال على االنرتنت، الغارة الصليبية على تشادحممد البشري،  .66
، مقال على االنرتنت، مجهورية تشاد .. املاضي واجحاضر واملستقبلأمحد موسى،  .62
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 قيادة الرأي في التسويق: دراسة استطالعية لمحددات قائد الرأي في المجتمع المسلم 

                                                                                 . طالب دكتوراهقريني كمال
                                              213.662.84.53.20+هاتف الباحث: 

                               kamelgrini@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 
                                      -حبث وإبداع–خمرب املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 جامعة مصطحى اسطمبويل 
 معسكر/اجلزائر 

 

  د. بن ثابت بوزيانحتت إشراف: 
 213.552.76.99.59+هاتف الباحث:  
 bbentabet@hotmail.frالربيد اإللكرتوين: 

 -حبث وإبداع–رئيس خمرب املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 جامعة مصطحى اسطمبويل معسكر                                                      

 معسكر/اجلزائر
 

 مقدمة:
، Lazarsfeldسياسية من قبل  نتياة لَلحباث املقدمة يف العلو  ال، وذلك 6943يعود أصل مصطلح قادة الرأي إىل سنة 

Berelsonو ،Gaudet  يف الوالايت املتحدة(. أعضاء مركز البحوث االجتماعية التطبيقية من جامعة كولومبيا. قد اهتم
 133هؤالء الباحث ن مبحددات اختيار الناخب ن ملرشح خثال اجحملة االنتخابية. وأجريت مقابثات مع أربع جمموعات من 

يف  6943ة أبوهايو كل شهر من مايو إىل أكتوبر، مث بعد االنتخاابت. نشرت نتائج هذا البحث يف عا  انخب يف بلدة صغري 
 ."People’s Choiceالكتاب الذي أصبح شهرياً "

بعد فرتة، توجهت األحباث اجلديدة جلامعة كوملبيا حنو املواضيع ذات الطابع التسويقي، وذلك بعدما الحظ مديرو التسويق 
رابت البيوت يف مدينة  ديكاتور إلينوي يف مرحلت ن،  333 ن أتلري الناخب وأتلري املستهلك. أجريت مقابثات مع التشابه ب

على املشرتايت من املواد الغذائية، واألجهزة الصغرية، ومنتاات التنظيف واملثابس واألزايء. مستحضرات التاميل والسينما.  
. يرتكز على حتديد 6955سنة  Katzو Lazarsfeldن طرف " مت نشره مpersonal infuenceكتاب اثين "

اخلصائص اليت متيز القائد عن غريه ويعزز األسس النظرية لنموذج التألري على مرحلت ن، أين يعترب القائد كوسيط لثاتصاالت 
 املنبثقة من وسائل اإلعثا  املكثحة.

الرأي. ارتكزت على مقياس التقييم الذايت لقائد الرأي  يف سنوات السبعينيات، كثرت األحباث التسويقية حول موضوع قائد
(King & Sammers ،1970 بعدمها ،Childers ،1986) القائد )، تعريف خصائصMyers & 

Robertson ،1972)  ونطاق أتلريه(King & Sammers ،1970) طيلة فرتة الثمانينيات وحىت أواسط .
األحباث اليت عملت على حتس ن جودة مقاييس التقييم الذايت  التسعينيات شهد املصطلح ضعحاً، على غرار بعض

(Childers ،1986) به ). ويرجع عد  االهتما  بتطوير املصطلح إىل حسب ما أفادEngel  ،1995وآخرون ،
 فإنه يف الواقع ال ميكن عزل شرحية إعثامية مكونة من قادة: يكون الظهور عرب وسائل اإلعثا  للقادة ممالل لغري (732ص

وزمثاءه: سيكون من نوع "متعدد  Lazarsfeldالقادة. يكون منوذج التألري أكثر تعقيدا من ذلك الذي افرتضه يف البداية 
، متس وسائل (Reynolds & Darden ،1971( ،)Richins & Root-Shaffer ،1988)املراحل" 

 Gilly) حتدث ب ن الباحث ن ومقدمي املعلومات اإلعثا  القادة وغري القادة على حد سواء. نمت العديد من املناقشات اليت
 .(1998وآخرون، 
، عاد قائد الرأي بقوة إىل األدبيات املهنية واألكادميية، مدعوما ابنتشار االنرتنت. أعاد املديرين اكتشاف قوة 2333منذ بداية 

". عند طرح منتج جديد Buzzيت بـ "( واليت مسbouche à oreilleاالسرتاتياية التسويقية املبنية على اهلمس يف األذن  
(Stambouli & Briones ،2002( ،)Dye،2000) وابألخص، الدور األساسي الذي يلعبه قادة الرأي ،

، e’fluential "(Cakim. وقد تكلم البعض عن "(Killer & Berry ،2003)ابعتبارهم مؤلرين يف حميطهم، 

mailto:kamelgrini@gmail.com
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ملعلومات عن طريق املنتدايت، تبادل اإلمييثات وجمموعات إخبارية أخرى. لتسليط الضوء على دور قادة الرأي يف نشر ا (2002
من اجلانب األكادميي، متاشيا مع التيار البسيكوميرتي، مت تقدمي العديد من مقاييس التقييم الذايت اجلديدة لقادة الرأي 

(Goldsmith & Desbordes ،1991( ؛)Ben Miled & Le Louarn ،1994 ؛)
(Weiman ،1994)( ؛Flyn  ،(؛ )1996وآخرونGilly  ،(؛ )1998وآخرونGoldsmith  ،وآخرون

 Vernette)( القادة يف اجملتمع الحرنسي تسمح مبعرفة ترددهم على وسائل اإلعثا  les scores. معايرة درجات  (2003
& Flores ،2004)  وتقرتح أيضا خططا إعثامية ذات كحاءة(Vernette & Schmutz ،2002 ؛)

(Vernette ،2004) لَلسف يوجد القليل من املقارانت ب ن املقاييس، فالبعض منها ختتلف اختثافا كبريا يف أسسها .
النظرية. واإلضافة، حىت وإن كان البعض منها يعمل بطريقة مرضية على الصعيد البسيكومرتي، فإن االرتياب يكمن يف صثاحية 

  اهي حمددات قائد الرأي يف اجملتمع املسلم؟ماحملتوى الذي يقود إىل طرح اإلشكالية األساسية: 
ولإلجابة على هذا التساؤل قمنا ابملراجعة األدبية ملصطلح قيادة الرأي من زاويت ن: األوىل تعىن ابلنظرة اإلدارية للقيادة والثانية 

 تتعلق ابلقيادة يف التسويق مربزين يف السياق التصور القدمي واجحديث لقيادة الرأي. 
 النظري للقيادة: اإلطار -1
 ماهية القيادة: 1-1

إن العدد الكبري من األحباث اليت عاجلت موضوع القيادة أدى إىل خلق نوع من الغموض يف صياغة تعريف شامل حملددات 
 املصطلح، وهذا ما دفعنا إىل الوقوف على التعريحات العامة اليت غطت هذا املحهو .

 لغة: 1-1-1
العربية إىل كلمة قود وقيد أي حبل يقاد به، وهي أيضا مهنة القائد أي املكان الذي يكون فيه القائد  تعود أصول القيادة يف اللغة

. قال ابن منظور: "مصدر من الحعل قاد يقود قـَْوداً، واسم الحاعل منها هو قائد ومجعه قادة، (479، ص2001)ص. محودي، 
ىن الزعامة ، وقاد اجليش: ترأسه، وتدبر أمره، والقيادة هي السبق . والقيادة مبع(371، 1994)ابن منظور، واملحعول َمقود" 

 . (www.almaany.com)الرتياد األفضل للَمقودين
( أي التأمري والتوجيه ما ب ن األشخاص واجلماعات Commandementأما ابلحرنسية فيقابلها مصطلح  

(Larousse ،1985209، ص). 
 (243، صOxford dictionnaire ،2003)( مبعىن توجيه القائد Leadershipأما ابللغة اإلجنليزية فهي  

 اصطالحا: 1-1-2
إن العدد الكبري من األحباث اليت تناولت موضوع القيادة أدت بدورها إىل تعدد التعريحات، وذلك راجع إىل اختثاف الزوااي اليت 

. وكذا تعدد اجملاالت كعلم االجتماع، علم النحس، العلو  اإلدارية وغريها. أما القيادة يف علم ينظر منها كل ابحث إىل املصطلح
"القدرة على معاملة الطبيعة البشرية أو على التأثري يف السلوك البشري لتوجيه مجاعة من الناس حنو هدف النحس فهي 

 . (www.almaany.comمشرتك بطريقة تضمن هبا طاعتهم، ثقتهم، احرتامهم وتعاوهنم")
: "عملية ثري وشحذ مهم املرؤوسني للعمل املشرتك جبهد أن القيادة هي (A. John, 1984, p12)ومن جهته، يرى 

عل بغيت حتقيق أهداف املنظمة. والقيادة هي عالقة بني شخص )قائد( ومجاعة )أتباع(، حيث تتسم هذه العالقة ابلتفا
 .واالندماج بني حاجات األتباع"

 القيادة من املنظور اإلداري: 1-2
 التعريف مبصطلح القيادة اإلدارية: 1-2-1

على الرغم من أن أدبيات القيادة اإلدارية قدمت جتديدا دائما نتياة األحباث املتعددة اليت تناولت هذا املوضوع، إال أنه ال يزال 
عملية التأثري يف نشاطات فرد أو غري أن العديد من الباحث ن اتحقوا على أن القيادة هي: " هنالك لبس يف جوهر هذا املصطلح.

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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، Balvelas)" مجاعة لتحقيق األهداف يف موقف حمدد، وهي نتيجة لتفاعل متغريات القائد، املرؤوسني واملوقف
، Gibb)(؛ Lang ،1999(؛ )Hodgetts ،1982(؛ )Likert ،1961)(؛ Halpin ،1966(؛ )1960
 . (21، ص2004(، )ماهر، Hersey & Blanchard ،1977(؛ )1977)نيول، (؛ 1969

 عناصر القيادة: 3-2-2
تعد القياد دورا مجاعيا، إذ ال ميكن ألي إنسان ان يكون قائدا مبحرده، وإمنا يستطيع إمنا ميارس القيادة من خثال مشاركته الحعالة 

 .(21، ص2004 )ماهر،يف مجاعة ما ضمن إطار موقحي مع ن 
يقود هذا التعريف إىل التسليم أبن هناك لثالة عناصر مكونة للقيادة حيث ال ميكن ألي منها العمل مبعزل عن ابقي العناصر. 

 وهي كاآليت:
 العنصر األول: القائد

ن يرى أن القيادة . فمنهم م(22، ص2004)ماهر، تشري األحباث إىل أن هناك نوع ن من القادة: قادة طبيعيون، وقادة إداريون 
هي موهبة يتم انتقاهلا ب ن األشخاص ابلورالة حيث أن القائد الطبيعي خيلق مبوهبة القيادة، وهذا نظرا للخصال والصحات اليت 

 ميتلكها ابلحطرة. ومنهم من يرى أن القيادة هي مهارات ميكن ألي شخص اكتساهبا وتطويرها ابلتعلم والتدرب.
قدرات اليت ميتلكها الحرد ابلحطرة ميكن ان تصنع من قائدا طبيعيا، لكن هذا ال ميَّكنه من أن يكون يف الواقع، إن الصحات وال

قائدا انجحا يف وظيحته اإلدارية. فهو وإن كان يعتمد على التحاعثات األساسية للمكوانت الشخصية فإنه حيتاج إىل التعلم 
ظل التطورات والتغريات املوقحية لدائرة األعمال وكرب حام املنظمات، األمر  والتدريب املستمرين لتطوير وصقل مهاراته القيادية يف

 الذي أدى إىل تعقيد وتنوع املتطلبات والوظائف واألنشطة. 
 العنصر الثاين: األتباع

ع ن يتألر بنوع ال ميكن ألي شخص أن يكون قائدا مبحرده، فلطاملا ارتبط محهو  القيادة ابجلماعة. يف الواقع، إن التعامل مع التاب
العثاقة القائمة ب ن القائد والعامل ن معه. غذ أن هناك شيئا كامنا ميكن تسميته ابجلاهزية الحكرية والنحسية للتابع ن حنو القيادة، 
وهذا األمر على صلة وليقة ابالجتاهات واألفكار اليت يعيشها التابعون وتؤلر على كيحية قبوهلم أو رفضهم ملعطيات املوقف 

 .(25، ص2004)ماهر، يادي الق
 العنصر الثالث: املوقف

على الرغم من كثرة االحباث اليت عملت على تطوير العديد من الطرق للتعامل مع اإلنسان كحرد يؤلر ويتألر ابلعوامل احمليطة به، 
 رطا فيها.إىل أهنا مل تناح متاما يف تطوير الطرق للتعامل مع العوامل املوقحية اليت جيد االنسان نحسه منخ

 القيادة من املنظور التسويقي: 1-3
يف هذا القسم سوف نتطرق إىل األسس النظرية ملصطلح قيادة الرأي من املنظورين التقليدي واجحديث مربزين يف السياق املحاهيم 

 األساسية واألبعاد املشكلة للمصطلح.
 النظرة التقليدية ملفهوم قيادة الرأي: 1-3-1

يلاأ . (les relations interpersonnelles) العالقات بني األشخاص إطاردة الرأي يف تتم دراسة ظاهرة قيا
إذا رأى أنه ليست له دراية كافية ابملوضوع  املستهلك إىل املصادر الشخصية ألناء حبثه عن املعلومات اخلارجية

(Bertrandias ،2006) ختضع املصادر الشخصية لعدة تصنيحات، حيث قد  العامل ن .(Darpy & Volle ،
التصنيف الذي مييز ب ن املصادر الشخصية التاارية  اليت تسيطر عليها املؤسسة( واملصادر الشخصية غري التاارية اليت  (2003

"األشخاص الذين ينتمون إىل شبكة عالقاتية من املستهلكني، حيث يكونون يف وقت معني يف املوضع الذي تعرف أبهنا 
يف هذا السياق، يتدخل قائد الرأي كمصدر  .(Bertrandias ،2006ومات للمستهلكني")يساعدهم على تقدمي املعل

 .  (Bertrandias ،2006)شخصي خمتص 



 

 

يف الواقع، يعترب قائد الرأي كمصدر متميز للمعلومات وذلك ألن آرائه مطلوبة بشكل عحوي من قبل حميطه الشخصي قبل أو 
خصوصا أن املعلومات املقدمة هلا أتلري كبري على قرارات الشراء املسيطر  .(Vernette ،2004)بعد شراء السلعة أو اخلدمة 

 .(Feick & Price ،1987)عليها من طرف املؤسسة 
مثري للعواطف إن مصدر واجتاه هذا التألري ال يزاالن مثريين للادل، فالقائد يؤلر ما دا  يُنظر إليه ابعتباره خمتص، موضوعي و 

(Vernette ،2002)ر أخرى تتداخل مشرية إىل مصدر هذا التألري كاخلصائص النحسية للقائد مثل املصداقية والثقة، .عناص
الرؤية االجتماعية، ...اخل وهذا جيعل تعريف املصطلح غامضا. مسألة أخرى مل حتسم يف األدبيات فيما خيص معىن هذا التألري، 

ميارس  hétérophilieاآلخر يقول أبنه أتلري عمودي ، والبعض homophilieفالبعض يرى أنه أتلري أفقي على أساس 
 . (Vernette ،2002)من أعلى ألسحل السلم االجتماعي 

 التعريف مبصطلح قيادة الرأي: 1-3-1-1
على الرغم من أن أدبيات قيادة الرأي قدمت جتديدا دائما وعلى الرغم من األحباث العديدة اليت تناولت هذا املوضوع، إال أنه ال 

ولتعريف املصطلح أبزر املسح املعمق لَلحباث  .(Vernette ،2003)هناك العديد من املغالطات جلوهر هذا املصطلح تزال 
 .، واجلدول أدانه يوضح هذه املقارابت(Vernette ،2003)اليت أجريت يف هذا اجملال لثاث مقارابت كثاسيكية 

 : مبادئ املناهج يف تعريف قيادة الرأي1اجلدول 
 االتفاقات/الشكوك المؤلفين لتعاريفا األبعاد

 تبادل

 المعلومات

 & Kingنعتمد تعريف )

Summers،7814) 

عن  القدرة على توفير معلومات"

 مع إلحاح المحيط عليهالموضوع 

 فيما يخص هذا الموضوع"

(King et 

Summers, 

1970) ; (Engel 

et al, 1995) ; 

(Gilly et al, 

1998). 

 االتفاقات:

o ل أحادية الشكmonomorphisme 

 & Vernetteقائد أنشئت في فئة المنتج )لل

Giannelloni ،2440) 

o  نشوء عالقة بين االنخراط الدائم

 & Richinsوالقيادة في فئة المنتج )

Root-Shaffer،7899 ؛)

(Venkatraman،7884.) 

 الشكوك:

تكرار اإللحاح )كم مرة ومتى؟(  -

(Barton, 1985) ; (Merton, 

1949) ; (Bertrandias, 2004). 

 )لماذا؟( حاحسبب اإلل -

نحتاج للقائد بسبب هل  خصوصيات القائد:

(. أو Weimann،7887رؤيته االجتماعية )

 & Kellerنشاطه االجتماعي المكثف؟ )

Berry ،2446) 

هل نحتاج إلى قائد عندما  :حاجة المستهلك

يكون هناك خطر مدرك، أو عدم كفاية 

 المعلومات؟

 القدرة

 على

 يرالتأث

 & Reynoldsنعتمد تعريف )

Wells ،7811) 

يؤثر بشكل غير "الشخص الذي 

على سلوك اآلخرين في  رسمي

 "االتجاه المطلوب

(Reynolds et 

Wells, 1977) ; 

(Flynn et al, 

1996) 

 االتفاقات:

 وجود تأثير. -

 الشكوك:

 رسمي أو غير رسيمي؟ طبيعة التأثير: -

 لفظي أو سلوكي؟ شكل التأثير: -

، Barton)قائد باعتبار أنه خبير يؤثر ال -

 (.Assaèl ،7891(؛ )7891

 بعدين:ال

 التأثير

+ 

 المعلومة

 & Ben Miledنعتمد تعريف )

Le Louarn ،7880) 

"يفترض التواصل بين األشخاص 

بين  بتبادل المعلوماتالذي يترجم 

تأثير  بحدوثاألفراد، ولكن 

على المواقف  شخصي للقائد

Ben Miled et 

Louarn, 

1994) ; 

(Mowen, 

1995) ; (Sheth 

et al, 1999) 

 االتفاقات:

 التأثير -

 تبادل المعلومات -

 الشكوك:

، Mowenكمية المعلومات المتبادلة ) -

7881.) 
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 تكرار التبادل - والسلوكيات"

، .Sheth & alنوعية المعلومات ) -

7888) 

أو  (homophile)التأثير  -

(hétérophile؟ واعي أو ال؟) 

 الباحثمن إعداد املصدر: 
إن املثري لثاهتما  يف حتليل اجلدول أعثاه هو أن وراء اخلثاف الظاهر ب ن التيارات الثثالة من البحث، إال أنه يبدو وجود تناسق 
ضمين للمصطلح، حيث أهنا تتحق جمملها على أن هناك نشاط للقائد  تطوعي أو غري تطوعي(، وحنن ندرك أن غالبية الشكوك 

 لق أساسا ابملعلومات لصقل قياس الظاهرة، وليس إلبات وجود هذه الظاهرة.احمليطة ابلظاهرة تتع
  دور اخلربة يف قيادة الرأي 1-3-1-2

، ولكن بطريقة استكشافية فقط، واليت قد اقرتحت يف اخلربة تناولت األحباث يف هذا املنظور أحد اخلصائص احملددة للقائد:
 هذا املوضوع.األعمال األخرية اليت قا  هبا املختص ن يف 

دائما ما حرك محهو  اخلربة اهتما  الباحث ن، سواء على الصعيد التسويقي أو جماالت أخرى من األحباث. فإذا ما أردان أن جنري 
مسحا للبحوث اليت أجريت على النظرية التنظيمية، فإننا ندرك بسرعة كبرية عددا من األعمال اليت توضح أمهية املوضوع، 

(McGrath ،1984،) (Bottger  وYetton ،1988( ،)Einhorn ،klempner وHogarth ،
1977( ،)Libby ،Trotman وZimmer ،1987). 

يتم تعريف اخلربة من قبل املؤلح ن أبهنا قدرة اإللبات، جيب أن تكون املهمة على مستوى متوسط الصعوبة  مواجهة التحدي(، 
 .(1987وآخرين،  Libby)السماح ابلتغريات اجحساسة يف االداء الحردي 

، .Bryan L. ،Bonner ،Michael R)سلط الضوء على الرابط ب ن اخلربة وقيادة الرأي،  مقال كبري يف
Baumann ،Reeshad S.Dalal ،2002) فقد جنح هؤالء املؤلح ن يف تسليط الضوء من خثال جتربة ذكية .

لقوة الرابطة ب ن الوزن املمنوح لرأي الحرد  القائد( وخربته (، اMastermindابعتماد لعبة املنطق االستنباطي  العقل املوجه/ 
و  Katz)شريطة أن يتم حتديدها وإبثاغها. وحبوث التسويق وصلت بدورها إىل نحس االستنتاجات. وابلتايل، أشار الباحثان 

Lazarsfeld ،1955) كفاءة املدركةبدرجة المقارنة  أن األفراد خيتارون مصدر معلومات على حساب مصدر آخر، إىل. 
، تدعم دراسات أخرى هذا الرأي من خثال اإلصرار على أن قادة الرأي يتميزون عن حميطهم ابخلربة املدركة وعد  التحيز

(Kernan ،1961( ،)Dubois ،1994( ،)Sheth  ،1999وآخرون) . ويرى بعض املؤلح ن قادة الرأي كمزيج
كل هذه النتائج تتقارب إلظهار دور اخلربة . (Price ،1987و Migdley ،1976( ،)Feick)من اخلربة والتألري، 

 & Vernette)يف قيادة الرأي. ومع ذلك، على الرغم من ال يزال هنالك ضعف يف العثاقة املحهومية ب ن اخلربة وقيادة الرأي 
Giannelloni ،2004) . 

 (:Implicationمفهوم االخنراط ) 1-3-1-3
أن لإلخنراط أمهية كبرية إذا ما مت ربطه بقيادة الرأي. يف هذا اجلزء من البحث، سنقو  بتوضيح تب ن من خثال مراجعة األدبيات 

 محهو  االخنراط، وبعد ذلك سنقو  إببراز العثاقة بينه وب ن قيادة الرأي.
 حتديد مفهوم االخنراط: 1-3-1-3-1

املحتاحية اليت هتيكل حتليل السلوك الشراء. ومع ذلك  اتحق الباحثون يف ميدان التسويق على قول أن االخنراط هو أحد املحاهيم
 .(Nathalie ،1999)يبقى محهو  االخنراط غامضا لعد  وضوح حدوده، فهو بذلك يواجه نحس مشكلة قيادة الرأي 

ع، وأخري ولحهم أفضل للمحهو ، هناك لثالة أساليب رئيسية للبحث يف حتديد االخنراط: االخنراط يف التواصل، االخنراط يف الوض
وما يستحوذ على اهتما  هذا البحث االخنراط املستدا ، ألن هذا األخري يربز توضيحا لسلوكيات حبث نشطة عن معلومة قادة 
الرأي. وعثاوة على ذلك، فإن توجه قادة الرأي للمشاركة يف  اهلمس يف األذن  األحاديث املتداولة( يرتبط ابخنراطهم املستدا  يف 



 

 

االخنراط حالة غري مثاحظة من االخنراط املستدا  على أنه: "( Kapferer & Laurent ،1985)رف فئة املنتج.وقد ع
الدافعية، واإلاثرة أو االهتما . يتم إنشاؤها من قبل الشيء أو الوضع الراهن، حتمل بعض أشكال البحث عن املنتاات، ومعاجلة 

 املعلومات وصنع القرار"
 ة بني القيادة الرأي واالخنراط املستدام؟ما هي الروابط املشرتك 1-3-1-3-2

تشري أدبيات التسويق إىل أن هناك رابطة قوية ب ن النخراط وقيادة الرأي، وقد اعترب بعض املؤلح ن أن االخنراط املستدا  يعد مبثابة 
 . وقد أشار(Ben Miled & Le Louarn ،1994) متغري وسيط ب ن خصائص القيادة وقائد الرأي وكذا سلوكه 

 Bloch وآخرون إىل أن االخنراط املستدا  يرتبط بسلوكيات البحث عن املعلومة يف فئة املنتج املطروح. أحباث أخرى ذات )
، Bertrandias)عثاقة، تشيد أبن القائد يحرتض أن يكون على مستوى عال من االهتما  بحئة املنتج اليت يعد فيها قادا 

ثريوا االطثاع على اجملثّات. عثاوة على ذلك، فإنه يبدو أبنه كلما كان االهتما  ابملنتج  . يف الواقع، إن قادة الرأي هم ك(2006
 كبريا كانت قيادة الرأي أكرب.

 رؤية جديدة ملفهوم القيادة: 1-4
 نقاط ضعف النظرة التقليدية لقائد الرأي يف التسويق: 1-4-1

، Vernette & Giannelloni)ث وجهات نظر كما أشران سالحا فإنه تتالى تعريحات قائد الرأي انطثاقا من لثا
(؛ 1996وآخرون،  Flynn). األوىل ترى أن قائد الرأي هو ذلك الشخص الذي يؤلر يف حميطه (2004

(Goldsmith & Witt ،2003) الثانية ترتكز على قدرة القائد على تقدمي املعلومات حول موضوع ما مع إجحاح .
. الثالثة جتمع (1998وآخرون،  Gilly(؛ )King & Sammers ،1970)احمليط عليه فيما خيص ذلك املوضوع 
. وتطرح (Mowen ،1995(؛ )Ben Miled & Le Louarn ،1994)ب ن البعدين السابق ن لتعريف القائد 

 هذه التعريحات مشكلت ن:
علومة(. كذلك  أي التألري يف احمليط وتبادل امل ses conséquencesاستيعاب املصطلح  أي قائد الرأي( لعواقبه  -6

ألن هذا الشخص يعتربه حميطه منوذج للقائد املرجح للتألري يف قرارات الشراء والذي يناقش املنتاات أكثر من غريه يف كثري 
من األحيان. لكن هناك مصادر شخصية أخرى واليت ميكن أن تؤلر و/أو تتبادل املعلومات حول املنتاات: البائع، اخلبري، 

ثري من تعريحات قائد الرأي ال تسمح بتمييزه عن ابقي مصادر التألري ب ن األشخاص. مثثا، خمضر  السمسار، ...إخل. الك
شخص لديه ، قد عرف كذلك على أنه: "6931سنة  Priceو Feick" الذي طرح Market-Mavenالسوق "

هلكني ويرد على معلومات حول كافة أنواع املنتجات، أماكن البيع واألسواق، والذي يبادر ابحلديث مع املست
سنة  Sammersو King". هذا التعريف شبه متطابق كليا مع تعريف قائد الرأي األكثر شيوعا الذي قدمه طلبهم

 ". القدرة على تقدمي معلومات حول موضوع ما مع إحلاح احمليط عليه فيما خيص ذلك املوضوع: "6913
ت اللحظية هي الوحيدة القادرة على التألري يف السلوك. رغم أنه رؤية تقييدية ملصادر التألري. يف الواقع، تعترب االتصاال -2

ميكن للقائد أن يؤلر يف حميطه عن طريق  :163من املسلم به فإن جزاء هاما من االتصاالت هي ذات طبيعة غري لحظية
حية وضع اليدين على إمياءة، وضعية، أو إشارة مميزة  خامت، عطر، لباس، ...إخل(. مثثا طريقة أخذ سالحي آبلة التصوير، كي

مقود السيارة...  كلها تعترب إشارة غري لحظية تقودان إىل التحكري يف أننا أما  قائد، خبري، أو مبتدئ. تقليد إمياءات املشاهري 
 متثل شكل آخر من التألري ب ن األشخاص، يرتكز على االتصال املرئي.

 (Vernette ،2006) وابملثل، فإن العديد من القضااي هي موضع للنقاش، أمهها:
 هل اخلربة مكون أو مصطلح مستقل عن القيادة؟ -

                                                           
 استنادا إلى نتائج أبحاث الخبراء في مجال التواصل غير اللفظي. %94( رقم Zaltamn ،2446قدم )163 
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، (Jacoby & Hoyer ،1981(؛ )1998وآخرون،  Gilly)ابلنسبة للبعض، القيادة تحرتض اخلربة يف فئة املنتج 
 (. قد متت اإلشارة إىل هذه النقطة منcaractère polymorpheوالذي حيتمل قليثا وجود شخصية متعددة األشكال  

من القادة يكونون يف أكثر من أربع فئات من املنتاات. القيادة  %60: فقط 6913سنة  Sammersو Kingطرف 
 Vernetteميكن أن تغطي فئات واسعة من املنتاات، كاملنتاات الغذائية، املثابس، ...إخل. اقرتحت نتائج 

)مثل. د الرأي، كما أشاد بعض الباحث ن أبن اخلربة هي شرط أساسي لكن ليس كافية لقائ 2334سنة  Giannelloniو
Dubois ،1994وابلذهاب إىل أبعد مدى، اخلربة هي بعد أتسيسي أكثر منه سابقة.(141، ص . 

 هل هناك مسات شخصية مشرتكة بني القادة؟ -
، Robertson & Myers) خلصت األحباث اليت جرت يف السبعينيات إىل غياب السمات النحسية املشرتكة ب ن القادة

سنة  Misraو Chun. ولكن أحباث جديدة، مثل اليت قدمها (Myers & Robertson ،1972(؛ )1969
أشادت أبن القادة يقدمون خصائص مشرتكة، مثل القدرة على التميز عن اآلخرين، القدرة على التصرف بشكل  6993

يقد  نوعيات تنبؤيه جيدة  إىل أن سلم القياس الذي يرتكز على قوة الشخصية 6994سنة  Weimannخمتلف. أشار 
 لقيادة الرأي. هذه النتائج تحسر ملاذا مييل بعض األفراد ألن يكونوا قادة أكثر من اآلخرين. وهذا بغض النظر عن فئة املنتج.

أكدت األحباث حول القيادة التنظيمية أن األشخاص الذين يشغلون منصب قيادي تكون لديهم لقة ابلنحس كبرية، وهم أكثر 
. قدرت ارتباطات (108، ص2004وآخرين،  Antonakis)قابل ن للتكيف، متعاون ن ويقظ ن أكثر من اآلخرين  شعبية،

. يف حتليل (1986وآخرين،  Lord)مع الذكاء  3.53مع الرغبة يف اهليمنة، وبـ  3.60، وبـ3.21القيادة مع االنحتاح بـ 
والقيادة. أشار  big fiveمن العوامل الشخصية لنموذج دراسة ألبتت وجود ارتباط ب ن عامل أو أكثر  13جتميعي لـ 

(Judge  ،2002وآخرون)   إىل أن االنحتاح هو العامل األكثر ارتباطا، تليه خاصية الوعي، النوروتيسمneurotisme ،)
 والتحتح الذهين.

 هل االخنراط يف الشبكات االجتماعية هو من خصائص القائد؟ -
( visibilité socialeواحتثال مكانة خاصة يف الشبكات اليت تقود إىل وضوح اجتماعي   تتحقق القيادة من خثال االخنراط

ملحوظ. وعثاوة على ذلك، فإن محهو  الذكاء االجتماعي يبدو مرتابطة إىل حد كبري مع القيادة  كالقدرة على فهم األحاسيس، 
 . (2001، وآخرين Kobe(؛ )Ferentinos ،1996)األفكار، سلوكيات نحسه واآلخرين( 

 النظرة احلديثة لقيادة الرأي يف التسويق 1-4
 قائد الرأي: قوة جذب وقوة اقناع 1-4-1

مسح فحص األدبيات التسويقية والتنظيمية إىل التحكري يف أن قائد الرأي جيمع مسات نحسية مميزة  التعاطف، التمايز، االنحتاح( 
رت أحباث أخرى إىل أن اجلاذبية اجلسدية للمصدر الشخصي جتعل والذي حيظى برؤية اجتماعية ملحوظة. عثاوة على ذلك، أشا

، Chaiken)رسالته أكثر فعالية، مع أتلري قوي جدا على تغيري معتقدات الشرحية املستهدفة أكثر من مصدر غري جذاب 
أكثر دفئا،  إجيابية لَلشخاص اجلذاب ن جسدية: فهم يعتربون -stéréotypes-. يقو  األفراد بتشكيل صور منطية (1979

؛ مبعىن آخر "كل ما هو مجيل فهو جيد". بصحة (1972وآخرين،  Dion)حساس ن، متعاطح ن وسعداء أكثر من غريهم 
عامة، فإن ظهور أحد املشاهري أو شخص ذو جسم جذاب يف اإلشهار يزيد من فعاليته، ولكن جيب أن يبقى منساما مع 

 & Baker)ملوجهة لإلغواء  مثل العطور( وليس املنتاات األكثر نحعية طبيعة املنتج: يكون فعاال ابلنسبة للمنتاات ا
Churchill ،1977) عن طريق القياس، يكمن افرتاض أن املعلومات املقدمة من طرف قائد جذاب جسداي تكون أكثر .

الصلة ابلشخص  منتاات أتلريا يف احمليط من تلك احملصلة من قائد أاي كان، إذا ما كانت هذه املعلومات ختص املنتاات ذات 
 التاميل، العطور، املثابس(.



 

 

يتميز قائد الرأي حبقيقة أن حميطه يعتربه مصدرا للمعلومات الشخصية ذو مصداقية. تشري األحباث إىل أن اخلربة والثقة مها 
. (Dholakia ،1978، وSternthal ،Philipps)البعدين اللذين يشرحان بشكل أفضل مصداقية مصدر ما 

 Herr)أحكا  القادة أكثر مصداقية من اإلشهار، وذلك أهنم يعتربون غري متحيزين  نزهاء( ويرتكزون على خربة مدركة تعترب 
 .(1990وآخرين، 

ولذلك حنن نقرتح تعريف القائد ابعتباره الشخص الذي له القدرة على تطبيق قوة مزدوجة على حميطه: قوة اجلذب الطبيعية وقوة 
 ابجلاذبية اجلسدية، الصحات النحسية والذكاء االجتماعي. والثانية تُعىن مبصداقية األحكا  الراجعة إىل اخلربة اإلقناع. األوىل تُعىن

، أين جند 6935سنة  Mc Guireاملدركة وعد  التحيز  النزاهة(. يعتمد هذا املنظور على منوذج جاذبية املصدر الذي اقرتحه 
سنة  Weissو Hovlandالعوامل احملركة لإلقناع. وتدرج كذلك منوذج املصداقية لـ أن اجلاذبية اجلسدية والقرب النحسي مها 

 والذي يحيد أبن املصداقية تنبثق من اخلربة والثقة. 6956
اجلمع ب ن هات ن القوت ن هو أصل التألري الذي ميارسه القائد على حميطه. ميكن أن حيدث التألري يف خال وجود قوة واحدة فقط، 

عيحا مقارنة مع احتاد القوت ن. يكمن لقوة اإلقناع أن تكون أعلى من قوة اجلذب. يف الواقع، أظهرت نتائج ولكن يكون ض
Norman  أن املصدر الذي يعترب جذااب يؤلر على أحكا  حميطه، حىت مع حاج ذات دالالت ضعيحة. ومن  6911سنة

اقية أعلى من أتلري املصدر اجلذاب، غري أنه يحتقد جهة أخرى، يبقى أتلري اخلبري غري اجلذاب ولكن لديه حاج ذات مصد
 للمهارة.

. ابلنسبة (264، صWeimann ،1994)يف ح ن تبقى مستقلة  Katzأخريا، تعود هذه النظرة إىل املقاربة املبدئية لـ 
ألوىل تُعىن ابلبحث عن هلذا األخري، يتحدد قائد الرأي بناء على لثالة أسئلة بسيطة: "من أان؟"، "ماذا أعرف؟"، "من أعرف؟". ا

 السمات الشخصية املميزة، الثانية تشري بصراحة إىل اخلربة، الثالثة تتعلق ابلذكاء االجتماعي للقائد.
قائد الرأي هو الشخص الذي ميارس قوة تقودان التأمثات السابقة إىل طرح تعريف جديد ملحهو  قائد الرأي يف التسويق: "

ية( على حميطه والذي يتمتع مبصداقية قوية يف فئة املنتج. هذه األحكام والسلوكيات جذب )جسدية، نفسية و/أو اجتماع
والشكل أدانه يلخص مكوانت  .(Vernette ،2006)" املاركات للمحيط يف هذا اجملال  تؤثر على املعتقدات وخيارات

 املصطلح، سابقاته وعملية أتلري القائد.
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 bouche àنحي ن: لحظي ومرئي. انتقال املعلومات عن طريق اهلمس يف األذن  أيخذ التألري املمارس من طرف القائد م

oreille  أو عن طريق لوحة املحاتيح يف حالة املنتدايت أو الدردشة عرب االنرتنت، ب ن القائد وحميطه أيخذ املنحى اللحظي ،)la 
voie verbale كيات القائد أيخذ املنحى املرئي.(. االنتقال املرئي للمعلومات، عن طريق مثاحظة خيارات وسلو 
سنة  Venkatraman( يف فئة املنتاات ميثل سابقة أوىل لقيادة الرأي. l’implication durableاالخنراط املستدا   

 Cristauحسب فئة املنتاات؛ ومن جهتهما  3.55و 3.04قد  روابط ب ن االخنراط والقيادة تتباين ب ن  6993
 .3.14و 3.53ا معامثات ب ن قدم 6991سنة  Strazzieriو

 & Vernette)؛ (1993وآخرين،  Goldsmith)قادة الرأي هم األكثر عرضا عرب وسائل اإلعثا  مقارنة بغريهم 
Schmutz ،2003) ؛(Vernette & Flores ،2004.)  ابإلضافة، ميكن للقائد أن يستحيد من رؤية إعثامية

 قوية نوعا ما ، وذلك حسب درجة شهرته. 
 :C-OAR-SEصطلح قائد الرأي اعتمادا على مقاربة قياس م 1-4-2

، اليت تعترب بديثا ملقاربة C-OAR-SEأن نقيس املصطلح اعتمادا على مقاربة  2332سنة  Rossiterاقرتح 
Churchill  فمن ب ن االنتقادات اليت وجهها 6919سنة .Rossiter  لـChurchill :(Vernette ،2012) 

 املصطلح والشيء واليت تناسب حالة قائد الرأي. يف الواقع، جيب التأكد من أن تلك اليت تتعلق ابلعثاقات ب ن -
مكوانت املصطلح  قائد الرأي( هي نحسها إذا تغري الشيء  فئة املنتج(. إذا كان ليس هذا هو اجحال، فإنه جيب على سثامل 

 القياس أن تكون خمتلحة. 

الرؤية 

 اإلعالمية

التردد على 

 وسائل اإلعالم

االنخراط في 

 فئة المنتج

 المظهر الجسدية:

 االنفتاح، التفتح الذهني، التمايز النفسية:

 التردد، الروابط والشبكات ة:االجتماعي

 
 القدرات الخبرة المدركة:

 النزاهة عدم التحيز:

 

 قوة الجذب

 التعاطف

 قوة اإلقناع

 المصداقية

 التأثير:

 معلوماتلفظي: 

 مرئي غير لفظي:

 النواتج قـــــائــــد الــــــرأي السابقات

 : نموذج تأثير قائد الرأي في التسويق10الشكل رقم 

Source: Vernette E. (2006), Une nouvelle vision du leader d’opinion en marketing : une 
approche phénoménologique. 6ème congrès international sur les tendances du marketing, 
Venise, EAP, ESCP, (Actes CD-ROM). 



 

 

. يقرتح Churchillمن األحيان مشكلة ابلنسبة لـ من جهة أخرى، فإن مسألة بعدية البنية هي يف كثري  -
Rossiter  ،أبنه على الباحث أن يُثبِّت عدد األبعاد اليت هي نظراي تقيس املصطلح، وذلك قبل التحقق من الصثاحية

 بعدها يتحقق من البياانت إن كانت حتقق الحرضية أو ال، وليس العكس.
لى شيء، خاصية أو خاصيات وحكم. يف هذا البحث، األشياء، دعائم ، يعتمد تعريف املصطلح عRossiterابلنسبة لـ 

(  مبعىن الكل ميكنه أن concretاألحكا ، ستكون خمتلف فئات املنتج. حبسب اجحال، ميكن لَلشياء أن تكون ملموسة  
(. مثثا، املثابس، (  تتغري املكوانت والتعريف حسب األفرادabstrait  غري ملموسة حيدد ويصف الشيء بنحس الطريقة(. أو

 السيارات، املكمثات الغذائية هي أشياء ملموسة، أما العطور فهي غري ملموسة.
اخلاصيات اليت تشكل مصطلح قائد الرأي هي ذات طبيعة غري ملموسة. أي أهنا تستثري أشياء خمتلحة نوعا ما حبسب األفراد. 

عددة األبعاد. يف حالتنا، فإن قائد الرأي هو ذلك الشخص الذي هذه اخلاصيات هي من نوع "ُمَشكَّل" إذا ما كانت معقدة ومت
، فإن هات ن اخلاصيت ن مها من Rossiterجيمع ب ن خاصيت ن: قوة اجلذب وقوة اإلقناع. وابالعتماد دائما على ما جاء به 

كَّلة. قوة اجلذب "يف املرتبة الثانية" املرتبة الثانية، مبعىن أهنما كانتا نتاج تركيب جمموعة من اخلاصيات اليت هي يف حد ذاهتا ُمشَ 
نشأت عن املظهر اجلسدي  السن، اجلمال(، الطابع النحسي  االنحتاح، التحتح الذهين، التمايز( والذكاء االجتماعي  عدد 

 اجلماعات املرتدد عليها، عدد األنشطة(. قوة اإلقناع تنشأ عن اخلربة املدركة والنزاهة.
قيِّمة، وتسمى

ُ
 أي اليت مت حتديدها كما هو اجحال ابلنسبة  "اجَحَكم" ستكون من نوع ن: شرحية من احملتمل أن تكون قائد اهليئة امل

 للمقاييس األخرى( وشرحية أخرى مكونة من غري القادة  حددت من نحس املقاييس(.
 منهجية الدراسة: -2

 خصوصيات النهج: 2-1
؛ حيث عرفها على أهنا: "العلم التارييب 6331ول دراسة املعرفة سنة ح Hegelتعود أصول الظاهرة إىل التأمثات الحلسحية لـ 

الذي حُيدث الوعي، والوعي هو املعرفة بشيء داخلي أو خارجي". هي تحضل التأمل على االستبطان، ألن التأمل يساعد الحرد 
ترشيد وتحسري شخصي على الوصف للحقائق املسرتجعة أي العيش اخلا  للتاربة، يف ح ن أن االستبطان ينطوي على 

(Lyotard ،1992) وصف التاربة يعطي لوعي الحرد القدرة على فهم نحسه، أي االستيعاب بشكل تدرجيي للمعىن .
، tissier Desbordes)الذي قاله، أو رواه. الوعي الشخصي للحرد ينتهي ابلحهم التا  ملعىن األشياء بطريقة واضحة 

1998) . 
اض أن املشارك ن من خثال سردهم للتاربة يكونون واع ن لدرجة كبرية ابلعثاقات والتناقضات اليت يستند مجع البياانت على افرت 

يوجد ب ن سلوكياهتم وأفكارهم. الغرض من املقابلة هو اسرتجاع هذه التاارب  اجحقائق، السلوكيات، ووجهات النظر( 
(Thompson ،Locanderو ،Pollio ،1989)الكثاسيكية، احملقق ال يكون  . على خثاف املقابلة املعمقة

ولكنه يتدخل يف كثري من األحيان؛ دليل املقابلة، ذو طابع رمسي نوعا ما، يركز على إعادة ما حدث: القيا  بسرد أول  منسحبا،
 أو آخر جتربة، ما حدث، ملاذا حدث هذا يف ذلك الوقت ابلذات.

. يف (Miles & Huberman ،2003 ،p 23-25)ية تقد  املقاربة الحينومينولوجية العديد من امليزات التحليل
البداية، هي تعرتف بوجود "اجلوهر" الذي حتمًا ال يتااوز مجيع األفراد والذي يستدعي تحسريات متعددة وملزمة. بعد ذلك، 

يص البياانت عندما يتعامل الظواهري "الحينومينولوجي" مع نصوص املقابثات، يكون حذرا، وحىت مراتاب إذا ما تعلق األمر بتلخ
بذال من اللاوء إىل التدوين سلحا، كما يحضل القراءات املتعددة واملتناقضة اللتقاط املادة العميقة  جوهر( للحديث.  ويتابع ما 
هو اثبت يف حياة الشخص على الرغم من االختثافات الواضحة. البحث عن فهم عملي ملعىن النص يتااوز البحث عن قوان ن 

 اربة العملية التالية:عاملية. تتبع املق
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البحث عن عبارات متشاهبة وعثاقات مشرتكة ب ن املتغريات. الشروط والحئات املستخدمة من قبل اجمليب تـَُحوِّقُه على  -
 الشروط والحئات املستخدمة من طرف مسؤويل الدراسة.

ان؛ جيرى التحسري  ذهااب وإاياب يف عزل املخططات والعمليات، النقاط املشرتكة واالختثافات، مث إعادة تطبيقها يف امليد -
 نحس املقابلة مث على جمموع املقابثات الكتشاف معىن البياانت.

االنشاء التدرجيي لسلسلة التعميمات تستند على االطراد املثاحظة. ال يتم تطبيق النموذج األساسي مباشرة على  -
لنتياة، نسعى إىل تسليط الضوء على املوضوعات اليت البياانت لتحسريها. بدال من التحقق من صحة العثاقة ب ن السبب وا

 هتيكل اخلربات.
 ميدان الدراسة والعينة: 2-2

قمنا يف هذه الدراسة ابختيار املثابس النسوية العصرية نظرا لعدة أسباب. يف البداية، كخطوة أوىل للتحقق من صحة النموذج، 
لتألري العثاقات ب ن األشخاص: يف الواقع، الطابع الذي ينطوي عليه انه من الضروري انتقاء املنتج الذي يعترب شراءه حساس 

متيل العديد من حبوث التسويق إلظهار أن املثابس ال تزال . كذلك (Vernette ،2006)شراء األلبسة يعزز أتلري القائد 
(، Lumpkin James R. ،1985)أحد امليادين املحضلة للدراسة للتعرف على ظاهرة قيادة الرأي، 

(Goldsmith ،Moore ،Beaudoin ،1999).   اترخييا، العديد من األحباث يف نظرية املوضةfashion 
theory على خصائص قادة الرأي املبتكرين للمثابس كشرحية محتاحية مستهدفة لشركات املثابس ( ركزت(Gutman & 
Mills ،1982) ، ه الشرائح املستهدفة مقارنة مع السلوك ابإلضافة إىل ذلك، حاولت العديد من الدراسات فهم دور هذ

، Darden & Reynolds  ،1972( ،)Hirshman & Mills)، (King ،1963)الشراء للمثابس، 
1979). 

، Kaiser)عرضت أدبيات التسويق عدت تعاريف فيما خيص قيادة الرأي يف املثابس، نقتبس منها ما جاء على لسان 
فراد األكثر مشاركة رآرائهم من املستهلكني اآلخرين عند مواجهة املالبس، هم قادة الرأي يف املالبس هم األ: "(1990

وابإلضافة إىل ذلك، فإهنم يؤثرون على املستهلكني اآلخرين يف شراء واقتناء األلبسة اجلديدة، أكثر ثقة يف أذواقهم،  
ل هذا التعريف، ينطوي ابلضرورة على دراسة مث ".وميكن هلذا التأثري أن يكون لفظي أو على األقل ابلتعرض لألزايء اجلديدة

اخلصائص اليت ينحرد هبا قادة الرأي يف املثابس. كذلك، خثال الستينات والسبعينات، قد سعى ابحثو التسويق لحهم أفضل هلذه 
املثابس املنتج،  الظاهرة من أجل تطوير إسرتاتيايات التسويق اليت جتتذب هذه الشرحية، الحرضية تقول أبنه إذا اشرتى القادة يف

يليب عدة االحتياجات مثل التعبري اهلوية  فإنه من احملتمل أن يتبعهم مستهلك ن آخرين، فشراء منتج عصري "مثابس"
(Kaiser ،1990)،  صورة الذات(Morganosky & Vreeman ،1986)،  وخاصة لتوفري وسيلة لَلفراد

 .(Gould & Barak ،1986)إلقناع اآلخرين 
النهج الحينومينولوجي، حققنا دفعت ن من املقابثات وجها لوجه. حبيث تسمح الدفعة الثانية بتحقق خمططات التحسري ابلتوافق مع 

 65وجوهر املصطلح الذين مت تعديلهم يف الدفعة األوىل. يف إطار فئة املنتج  األلبسة النسوية العصرية( حتتوي الدفعة األوىل على 
سنة كلهن مسلمات  53و 61مقابلة. والعينة عبارة عن نسوة ترتاوح أعمارهن ب ن  23على مقابلة، وحتتوي الدفعة الثانية 

 مدن خمتلحة. 0ويعشن يف 
 حتليل النتائج: -3

 قائد الرأي يف إطار األلبسة العصرية: 3-1
العينة. اهلدف هو مل نقم بتدوين نقاشات املستاوابت يف املرحلة األوىل، حيث قمنا برصد الثوابت واالختثافات يف أداء أفراد 

الحهم العملي للمعىن، بدال من التحقق من صحة البنية النظرية للمصطلح. ركزان على حتصيل قراءات متسقة وقابلة للتحسري. يف 
 قمنا ابختبار احتمالية البنية النظرية  منوذج الدراسة( من خثال أتلري اخلصائص النصية للمقابثات. املرحلة الثانية، 



 

 

 االختالفات:الثوابت و  3-2
عندما ينظر للمرأة على أهنا قائدة يف حميطها، فإن ذلك يكون بدون قصد. أي أنه ميكن اعتبار الشخص قائد  الثابت األول:

متت اإلشارة إىل هذه النقطة، وذلك لتعارضها مع النظرة الكثاسيكية بدون إي مناقشات جيريها مع حميطه حول املنتج أو املاركة. 
ابلنسبة هلذه األخرية فإن الذي جيعل القائد خيتلف عن حميطه، هو قدرته على إيصال عدد كبري من املعلومات  ملحهو  القيادة.

حول املنتاات واملاركات. ابلنسبة جحالتنا، ميكن لشخصية تلحزيونية أن تؤلر على طريقة انتقاء املثابس ومزج األلوان بدون صياغة 
ماهي ماركته؟" فبالنسبة للمقابلة  ! املثابس، والسؤال املطروح كان: "آه لباسك مجيلواضحة للنصائح: جاء السؤال حول ماركة 

(، صرحت املستاوبة قائلة: "ما يرضيين هو تلك املثابس اليت ترتديها شخصييت املحضلة. يف اجحقيقة أان من املعابات هبا 1 
ميكن أن أسأهلا مباشرة عن املاركة ويف أي متار ميكنين مليون مشرتك حيث  2ومشرتكة معها يف قناهتا على اليوتيوب اليت تعدت 

 أن أجدها".
هو أن القائد ال يؤلر سوى يف أفراد حميطه املتواجدين يف شخصيته. كذلك، حىت وإن كانت املثابس اليت يرتديها  الثابت الثاين:

(: "أحببت هذا النوع من املثابس، 32ة  حمل تقدير، لن ميارس القائد أتلريه إذا مل يكن هناك تقارب يف الشخصيات. املقابل
لكن هذه الحتاة ليس هلا أبدا نحس شخصييت". ومع ذلك، حىت وإن كانت هناك تقارب ب ن الشخصيت ن فإن التألري ال يكون 

ايل أوتوماتيكيا. وذلك رغبة يف اجححاظ على االختثاف حىت يثبت الحرد لنحسه ولآلخرين أنه ليس من السهل أن يتألر. وهو ابلت
 خيتار أحد السلوكيات التالية:

(: "أعابين الثوب الذي ارتدته الحنانة حنان ترك 66اقتناء اللباس رغبة يف التقليد مع معرفة حمدودة. املقابلة   -6
(: "اشرتيت هذا 33يف ححل تكرميي للحنان ن العرب، هلذا اشرتيت مثله حىت أحضر به زفاف أخيت"، املقابلة  

خبار على قناة البثاد لديها مثله وقد أعابين عليها، بل يف اجحقيقة، أحب كل ما تضعه اللباس ألن مذيعة األ
 من ألبسة ومستحضرات التاميل، إهنا نوعا ما مثلي األعلى".

تنويع اقتناء املثابس، مثثا، إبعادة إحياء املوضة القدمية يف الوقت الذي تصبح فيه موضة معينة سائدة يف  -2
"الذي يعابين يف تلك املمثلة أهنا ال تنساق وراء تيارات املوضة اجحديثة دائما، ألنه ال (: 62السوق. املقابلة  

ميكن ارتداء نحس الشيء مع اآلخرين، فهي تقو  ابرتداء موضة قدمية مع بعض التعديثات مثل إضافة 
 أكسيسوارات غريبة مع اللباس"

نحس متثيل اخلبري، اخلبري اجليد هو يف الدرجة األوىل مصمم  هو خربة القائد، حيث أمجعت املستاوابت على الثابت الثالث:
"(، وتكون غالبا املمثثات MBC1" على قناة "styleاألزايء، ويكون يف كثري من األحيان خرباء األزايء  مثل مقدمة برانمج "

هناك العديد من الشخصيات اللوايت ومقدمات الربامج التلحزيونية، أما ابلنسبة ملواقع التواصل االجتماعي كالحيسبوك واليوتيوب 
ينشطن يف جماالت املوضة من خثال صححاهتن اخلاصة أو القنوات اليت يعرضن من خثاهلا خرباهتن يف جمال املوضة والتاميل، 
 وكثريا ما يطلب رأي هذه الشرحية األخرية نظرا لسهولة التواصل معها. والشخصية اخلبرية ال تحرض أحكامها، بل توجه وتنصح.

 فهي بذلك حتافظ على مسافة عاطحية بينها وب ن الشخص الذي طلب الرأي.
من جهة أخرى، يتوجب أن يكون لدى اخلبرية إملا  بسيط ابملنتاات، من حيث املاركات واملستادات  اجللد، الكامشري، 

كسيسوارات حسب طبيعة البشرة اجحرير،...( فمن خثال جتارهبا تتكون لديها قدرة كافية يف التنسيق ب ن ألوان األقمشة واأل
 داكنة، مسراء، شقراء( وحسب املناسبة  ححل، موعد، عمل،...( وحسب املوسم  صيف، شتاء،...(. فكلما كانت املعرفة 
موسعة، كانت القائدة قادرة على حتديد بدقة خمتلف أمناط املثابس. يف املقابل، اخنراط القائد يف فئة املنتج يؤدي به إىل اإلحاطة 

(: "أطلب كذلك النصائح من هذه الشخصية، 31جليدة ابملستادات اليت تساعدة على تقدمي النصائح املحيدة حمليطه. املقابلة  ا
طبعا ال أعرف إن كانت خبرية، ولكن لديها معرفة جيدة ابملستادات املتعلقة ابأللبسة العصرية للمحابات، حيث يبدو أهنا 

يف األساس، تقو  قوة اإلقناع على اخلربة النحسية للقائدة، مبعىن قدرهتا على نصح  عملت على ذلك، إذن هذا مؤلر جدا".
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حميطها ومعاباهتا ومتتبعاهتا مبا يتكيف بشكل جيد مع شخصياهتن.يتم إدراك اجحكم على أنه نزيه وليس أانين. فالقائد ليست 
ملدركة عند النصح هي احملور األساسي لتألري القائد. لديه أي مصلحة مادية أو معنوية عندما يوصي مباركة ما. هذه النزاهة ا

(: "ما يعابين يف هذه الحتاة أهنا تنصح الشخص حسب طبعه، شخصيته، بنيته اجلسدية، هناك مثابس ال تليق 69املقابلة  
نصح كل فتاة على ببعض السيدات، مثثا، مؤخراً، أاثرت موضوع حول املثابس الضيقة والحاضحاضة، واجليد يف األمر أهنا كانت ت

حسب سنها طوهلا وشكل جسمها، فبالنسبة يل نصحتين أن أتحادى لبس املثابس الضيقة نظرا لكوين مسلمة حمابة، وكذلك 
لوزين الزائد، يف املقابل ميكنين لبس املثابس الحضحاضة مع حذاء ذو كعب متوسط العلو حىت تتوافق قاميت مع بنية جسدي وأن 

 ألهنا ختحي الرتهثات". أنتقي األلوان الداكنة
(: "يعتمد األمر على الشخصية يف حد ذاهتا، 61أخرياً، على القائد األمثل أن جيمع ب ن املهارت ن  الحنية والنحسية(. يف املقابلة  

فهي عملت مصممة أزايء، كما أهنا تعتمد على عدة معايري لتقدمي النصح، واألمر األهم حسب طبعها وشخصيتها، فثا ميكن 
 ننصح امرأة حمابة مثثا بلباس مكشوف". أن
 مالءمة الفئات للنموذج األساسي: 3-3

 : سابقات القائد فيما خيص مادة العطر1املرحلة 
 الرؤية اإلعالمية:

كثريا ما حملت املستاوابت إىل حقيقة أن أحد املشاهري ألروا فيهن. فأمساء املمثل ن السينمائي ن واملغني ن يرتبط يف كثري من 
 حيان بشكل منتظم مع األفثا  أو األسطواانت.األ

تكون الرؤية اإلعثامية ضرورية عند اإلشارة إىل أمساء جنو  معروف ن والذين مت استخدامهم من طرف املاركات. قد مت كذلك 
رفض أو امتناع  اإلشارة إىل مجال هؤالء املشاهري من طرف املستاوابت: "طبيعية"، "أنثوية"، "فاتنة"، "مجيلة". فمرارا، سالنا

 عن كل ما ال يدخل يف مدوانت اإلغواء األنثوي.
تظهر رغبة متناقضة: جيب أن تكون الشهرة متاحة حىت يتسىن لغري القائد أن يتحدد. التعرض اإلعثامي يعد يف كثري من األحيان  

( بـ: "املرأة اليت تكون فعثًا La célebrité idéale( عرفت املشهور املثايل  30عائقا أكثر يف ما يتعلق ابلتألري. املقابلة  
طبيعية، اليت تكون فعثا امرأة، اليت ال تكون مثل اللوايت نراهن اآلن، طبيعية فعثًا، امرأة مجيلة، لكن مجال طبيعي... مثل املغنية 

  ايرا( فهي جنمة عظيمة فعثًا. ال أرى أنه ميكننا أن نتحدد مع هذا النوع من األشخاص".
( صرحت املستاوبة بنحس الشيء تقريبا: "جنمة، امرأة مجيلة طبيعيا، فائقة األنولة. إمرأة تكون هادئة ومثرية 64بلة  ابلنسبة للمقا

 يف نحس الوقت، مثل الحنانة اننسي"
 الظهور عرب وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومة:

ة واأللبسة العصرية أتيت ابلدرجة األوىل أفادت املستاوابت أبن وسائل اإلعثا  تبقى هي املصدر األول لثاطثاع على املوض
االنرتنت مث مواقع التواصل من خثال التامعات يف صححات التواصل االجتماعي أو عرب القنوات اخلاصة على اليوتيوب مث يلي 

ل الظهور العحوي ذلك الربامج التلحزيونية املخصصة لَلزايء غري أهنا قليلة جداً. اإلشهارات املباشرة للمثابس أو الرتويج من خثا
يف املسلسثات أو األفثا  أو حىت االستظافة يف أحد الربامج التلحزيونية يوحي ابكتشاف منتج جديد ويسمح للمرأة أن تبقى يف 

(: "نعم، ظهور ممثلة بثوب مجيل يف أحد املسلسثات ميكن أن يكون لديك فكرة عن 65الصورة فيما يتعلق ابملوضة. املقابلة  
 ة يف تلك الحرتة".املوضة السائد

 االخنراط يف فئة املنتج:
( موجودة عند القادة. املثابس تستدعي املتعة. Kartz & Kapferer ،6931خمتلف أبعاد االخنراط احملددة من طرف  

(: 60 (: "دائما ما ترتدي املثابس ذات األلوان الزاهية اليت تشعرها ابلسعادة". هي عملية شراء مهمة. املقابلة 39املقابلة  
"صرحة يف مداخلة هلا على اليوتيوب أبهنا دائما ما تبحث عن النمط الذي يتوافق مع رغباهتا وهي حريصة جدا يف ذلك". ينظر 



 

 

(: "... يف تعليق هلا على أحد االسئلة اليت طرحتها إحدى املعابات( 60إىل احتمال اخلطأ وعواقبه على أنه حقيقي. املقابلة  
للباس بعد عدة ساعات من استعماله هل قماشه من النوعية اجليدة أ  ال، هل يزعاك ألناء املشي به مهم أن نرى ماذا حيدث 

 (: "اللباس يعكس شخصية مرتديه"36أو عند اجللوس...". أخريا، اللباس هو رمز للشخصية. املقابلة  
 : أبعاد القائد2املرحلة 

لري مزدوج: قوة اجلذب اليت تنبع من التعاطف النحسي اجحقيقي، يكشف حتليل إقرارات املستاوابت عن أن القائد ميارس أت
 واملصداقية اليت هي منبع اإلقناع.

 قوة اجلذب:
يوجد يف نصوص املستاوابت العديد من االستحضارات املرتبطة ابجلاذبية اجلسدية  اجلمال، اإلغواء، املظهر اجلسدي والسن( 

(: 35ت وصف الشخص أو األشخاص الذين يؤلرون يف اختياراهتن. املقابلة  اليت استحضرت مباشرة عندما طلب من املستاواب
(: "ميكن المرأة 63(: "ابلنسبة يل هم أشخاص يف مثل سين"، املقابلة  61" سأختار إمراة مجيلة ولديها شخصية"، املقابلة  

(: "إمرأة مجيلة، محعمة األنولة، جتسد 23ة  حلوة أن جتذب أكثر، مما يعطي الرغبة يف اقتناء نحس اللباس الذي ترتديه"، املقابل
اخليال الذكوري النقي، املرأة اليت ترغب ن أن تكون ن هي، وابلنسبة للرجال فهي عشيقتهم". املرجع املباشر واألكثر قوة للااذبية 

سنة،  03يف مثل سين (: "هي مثلي االعلى تقريبا، ألنه عندما أرى كيف هتتم بنحسها وهي 62اجلسدية قد جتسد يف املقابلة  
 أمسع نصائحها وخاصة تلك املتعلقة ابجلمل".

لإلغواء نصيب وافر من عملية اجلذب حيث يسعى العديد من املشاهري للظهور مبظهر ملحت لثانتباه ومثري للعواطف وذلك 
الحتيات لتقليد بعض  (: "يف موعد غرامي مثثا تسعى الكثري من31جلذب املعاب ن من اإلانث والذكور ابألخص. املقابلة  

املشاهري يف املسلسل حيث تغويه صديقه مبثابس تثري عواطحه، حىت وإن كان ال يغويه فإنه يسعده ويلحت انتباهه"، املقابلة 
 (: "اللباس هو ذلك الذي يبقى يف ذهن الناس عندما ترحل ن".23 

الثوابت. اللباس هو العامل احملدد للشخص مما جيعل  اجلاذبية تكون من النوع النحسي. كما رأينا يف الحقرة املتعلقة بعرض
الشخصية تغوينا. تقريبا مجيع املستاوابت يتحقن على أنه ميكن التعبري عن الشخصية من خثال منط اللبس املختار. املقابلة 

الشخص حتقق عثاقة قوية مع القادة:  l’hétérophilie(: "اللباس شخصي، وهو ابلطبع جرء من الشخصية". إذن 32 
(: "الحنان القديرة حنان ترك... بصراحة ألن لديها نحس أذواقي يف املوضة واجلمال". ينظر 66الذي نتمىن أن منثله. املقابلة  

( أقرت املستاوبة 63للقائد على أنه  منوذج( له شخصية مؤكدة، لقة كبرية جدا يف النحس مقارنة مع حميطه. كذلك يف املقابلة  
( الشخصية اليت تؤلر  60ابلنسبة للمقابلة  ها بتلك املمثلة: "ألنه لديها ذوق جيد، وشخصية حمرتمة". ضاحكة عن سبب أتلر 

( أبن: " القائد ينبغي أن تكون له 66كثريا هي: "إمرأة طبيعية، هادئة، ولكن لديها شخصية". أفادت املستاوبة يف املقابلة  
 روح مستقلة قوية وإرادة متيز مؤكدة"

لو شابل ن، حىت بعد انقضاء عدة سنوات، يعيد اللباس التذكري بشخصية القائد، يعيد إحياء وجوده يف عيون متاما مثل شر 
( Nihan ( : "صحيح أن اللباس يف بعض األحيان هو ذكرى لشخص ما، عندما اشرتيت معطف 63احمليط ن به. املقابلة  

وع واليت كانت حتس نحسها جذابة فيه، أحببته عليها لدرجة للمحابات، كان لدي صديقيت املحضلة اليت كانت ترتدي نحس الن
أنين أردت اقتناء واحد مثل. لكن عندما اشرتيته توقحت هي عن لبسه. لو كنت أعرف ما فعلت لكن بقيت هذه اجحادلة ذكرى 

ائد املثايل هو خمتص نحساين ال أنساها، ألنين كلما أرى املعطف أو أفكر فيه أول ما يتبادر إىل ذهين هو صديقيت...". أخريا، الق
(: "شخص يعرف شخصية اآلخرين، شخص نحساين، لديه ذوق، لديه حساسية وشخصية يف نحس 62حقيقي. املقابلة  

 الوقت، ليس ابلضرورة شخص على املوضة بدرجة كبرية".
(: "ال أرغب يف أن 36ابلة  من جهة أخرى هناك بعض املستاوابت الثايت رفضن التألر بقادة الرأي ححاظا على هويتهن. املق

 أبدو مثل شخصية مشهورة أو أن أقلد شخصا ما، أان أسعى الكتشاف نحسي".
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اجلاذبية االجتماعية حتصلت على حصتها من قوة اجلذب، حيث أن القائد وصف من طرف حميطه أبنه شخص لديه العديد من 
 2املعابات هبا ومشرتكة معها يف قناهتا على اليوتيوب اليت تعدت (: "... يف اجحقيقة أان من 31املعاب ن واملتتبع ن. املقابلة  

 مليون مشرتك..." 
 قوة اإلقناع:

اخلربة املدركة تشكل مسة ال ميكن فصلها عن مصطلح القائد. ليس كما أشران سابق أبنه خبري أزايء، لكن شخص قادر على 
قطع واأللوان واألكسيسوارات. قادر على التعرف على شخصية انتقاء املثابس اليت تليق به أكثر وقادر على التنسيق ب ن ال

احمليط ن به ممن يطلبون رأيه، يستطيع أن يحرق ب ن ما حيبه وما يليق ابلشخص الذي يستشريه. ال يحرض أحكامه، بل يقد  
زز لقته من خثال خربة. جمموعة من االقرتاحات يف شكل نصائح تساعد على اختاذ القرار. وهذا ما يشكل قوة اإلقناع لديه وتتع

 يف األخري مصداقية أحكا  القائد تتعزز مبعرفته ابملستادات.
 

 : عواقب أتثري قائد الرأي3املرحلة 
يحسر أتلري القائد بعواقب اختياره  جودة القماش، جودة التصميم، التنسيق ب ن القطع( أكثر مما يحسر حبام املعلومات اليت 

قدمة تساعد على التوجيه، الطمأنة، التأكيد على اخليار للمحيط، وليس الختاذ القرار نيابة عن يقدمها حمليطه. فاملعلومات امل
 شخص ما. وتكون األحكا  عامة نوعا ما:  هذا يليق بك(،  هذا ال يليق بك(.

تحظ جبانب االتصال غري اللحظي يستحوذ هو اآلخر على حصة كبرية من أتلري القائد. وهذا يرتجم بكون اللباس جيب أن حي
(: "إذا ما سأليت صديقيت عن ماركة اللباس الذي أرتديه أو من أين اشرتيته، أجد أن هذا السؤال 36سري، غامض. املقابلة  

غريب، وأنزعج من اإلجابة عليه". يف الواقع، تحضل بعض املستاوابت أن تصرح ابسم املاركة واحملل الذي تباع فيه بطريقة سرية، 
(: "سألتين أحد صديقايت عن أين قمت خبياطة القحطان الذي كنت سأرتديه يف عرس 36املقرب ن. املقابلة  وابألخص لَلصدقاء 

أخيت حىت ختيط مثله، فقلت هلا ال ميكن أن أجيبك... وأضافت ضاحكة بطريقة استهزائية "يقول الناس عين يف العرس أنين أان 
(: " يف اجحقيقة أان من 31يارات القادة من خثال املثاحظة. املقابلة  من قلدها". يف املقابل، يسعى احمليط إىل تقليد اخت

 املعابات هبا..... هي مثلي األعلى دائما وأقلدها يف معظم األشياء اليت تتعلق ابملوضة واجلمال، ابختصار فهي متثلين".
 ملخص النتائج:



 

 

 املثابس العصرية: يوضح املخطط أدانه ملخص إقرارات املستاوابت حول قائد الرأي يف فئة

 خامتة:
مت استخثاص هيكل ومكوانت النموذج االفرتاضي للدراسة من إقرارات املستاوابت، حظيت األبعاد اجلديدة املقرتحة لتحديد 
مصطلح قائد الرأي بتأييد واسع من خثال معايشة جتارب االستهثاك لدى املستاوابت، مل نسال اختثافات كبرية ب ن إقرارات 

حول السمات احملددة القائد، فهناك إمجاع على أنه يتم إدراك القائد ابلطريقة اليت ميثله هبا حميطه. ابلنسبة لقويت  املستاوابت
اجلذب واإلقناع، فقد وجدت يف استحضارات املستاوابت لتاارهبن املعاشة. ترتجم قيادة الرأي بنوع ن من التألريات املميزة اليت 

 حدة: أتلري مرئي  اتصال غري لحظي( وأتلري شحهي  اتصال لحظي(.ميكن اعتبارها وجه ن لعملة وا
إن النتياة املتوصل إليها من خثال هذه الدراسة االستطثاعية خلصت إىل األمهية البالغة لقيادة لرأي يف التسويق. فقد أصبح 

ناع املستهلك مبنتااهتا، آخذت بع ن لزاما على املؤسسات اإللتحات إىل قادة الرأي واجحرص على االهتما  هبم، وتوظيحهم يف إق
 االعتبار السمات اليت يتوجب أن تتوفر عليها هذه الشرحية من اجملتمع.

أمهية : اإلعالمية الرؤية
 مشاهري اإلعثا 

وسائل الرتدد على 
التلحزيون، : اإلعالم

مواقع التواصل 
 االجتماعي، اليوتيوب

االخنراط يف فئة 
قوية من جانب : املنتج

املتعة، أمهية الشراء 
  وعواقب االختيار

 اجلمال، األنولة، األانقة اجلسدية:

الثقة ابلنحس، الرغب يف أن  النفسية:
 نكون مثله

 معاب ن، متتبع ن، أصدقاء االجتماعية:

قدرهتا على تقدمي النصائح  ربة املدركة:اخل
حسب شخصية ومنط حياة طالب الرأي كل 
على حدى، لديها معرفة جيدة ابملستادات 

 املتعلقة ابأللبسة العصرية للمحابات

ال تنصح الناس على أساس ما  عدم التحيز:
حتب هي وتحضل، بل على أساس ما يليق 

 هبم

 : قوة اجلذب

تعاطف قوي: شخصية 
حمرتمة وتنال  قوية ،

 تقدير الناس

 

ترتكز : قوة اإلقناع
مصداقيتها على  

كحاءاهتا النحسية أكثر 
 من التقنية

 وجوبأتثري لفظي قوي: 
معرفة مبختلف املاركات 
واختبارها، احاطة واسعة 

 خبصائص املنتاات.

قدرة  أتثري غري لفظي قوي:
على تنسيق ب ن القطع 
واأللوان، معرفة اختيار ما 

 رتا  املتتبع ن واملعاب ن  ينال اح

 النواتج قـــــائــــد الــــــرأي السابقات

إطار املالبس العصرية : منوذج أتثري قائد الرأي يف (02) الشكل رقم
 للنساء

 : من إعداد الباحثاملصدر
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على عكس سياسات الرتويج اليت تنتهاها املؤسسات يف الرتويج ملنتااهتا، يبقى قائد الرأي املرجع األساسي يف إطار التألري ب ن 
يستمدها من شخصيته القوية، جاذبيته اجلسدية، وكذلك كونه شخص اجتماعي  األشخاص. وذلك نظرا لقوته يف اجلذب اليت

حيث آراءه تنال احرتا  احمليط ن به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قدرته الكبرية على االقناع واليت تعود إىل مصداقيته ونزاهته 
ئة املنتج املنخرط فيه. آفاق الدراسة هلذا البحث تقرتح يف أحكامه النابعة من خربته الواسعة وكذا اإلحاطة ابملستادات املتعلقة بح

حيمل نحس السمات اليت حيملها  Xدراسة حمددات قائد الرأي يف حال اختثاف فئة املنتج، أي هل قائد الرأي يف الحئة املنتج 
 ؟، وهل ميكن إعتبار قائد الرأي قائدا يف أكثر من فئة منتج؟Yقائد لرأي يف فئة املنتج 

 ، دراسة محهو  قيادة الرأي كان أكثر من مهم، ألنه يستند على بنية نظرية غنية ولقيلة ومستمدة من عدد وافر من يف اخلتا
 األعمال املقد  حول املوضوع وعلى اجتاهات خمتلحة للبحث.
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  األردنية للبنوك اإلسالمية األداء الماليهيكل السوق والتنافسية وأثرهما على 

The Market Structure and Competition and their Impacts on the Financial 
Performance of Jordanian Islamic Banks  

 رنا جهاد حسن النواس د.
 
 لخصامل

مستوايت التنافسية  ومعرفةهدفت الدراسة الختبار هيكل السوق والتنافسية وألرمها على األداء املايل للبنوك اإلسثامية األردنية، 
خثال الحرتة بنك ن إسثامي ن أردني ن عينة مكونة من ، وذلك ابالعتماد على مي االردينالسائدة يف السوق املصريف االسثا

( لقياس Panzar-Rosseروز  -األول هو منوذج ابنزرقياسي ن استخدمت الدراسة منوذج ن قد و (. 2333-2365 
يتضمن جمموعة من املتغريات  ، أما النموذج الثاين فهو منوذج اإلحندار الذيH-Statisticالتنافسية من خثال إحصائية 

 . (ROA  املستقلة ملعرفة ألرها على معدل العائد على األصول
نتائج الدراسة وجود نوع من املنافسة االحتكارية يف السوق املصريف اإلسثامي، كما أشارت النتائج لوجود ألر إجيايب وأظهرت 

ائع على نسبة اإليرادات، بينما كان لنسبة امللكية ونسبة األصول لتكلحة املوظح ن وتكلحة الودائع ونسبة التمويثات ونسبة الود
وتكلحة الودائع وحام املوجودات  املوظح نالسائلة ألرًا سالبًا على نسبة اإليرادات، وأظهرت النتائج وجود ألر موجب لتكلحة 

لى معدل العائد على األصول، بينما  ونسبة الودائع ومؤشر هريفندال هريمشان واجحصة السوقية من حيث املوجودات والودائع ع
 كان لنسبة تكلحة رأس املال الثابت ونسبة امللكية ونسبة التمويثات ألراً سالباً على معدل العائد على أصول البنوك اإلسثامية.  

ستثمارية إجياد صيغ إل خاصة من خثالتعزيز دورها التنافسي يف السوق املصريف، ابلسعي البنوك االسثامية وأوصت الدراسة 
 ، مع مراعاة املوازنة ب ن السيولة والرحبية.هلايف التوظيحات املالية  اإلستمرارجديدة و 

 
ABSTRACT 
This study aimed to examine the structure and competitiveness and their effect on the 
financial performance of the Jordanian Islamic banks, and to find out the 
competitiveness levels prevailing in the Jordanian Islamic banking market, based on a 
sample of two Jordanian Islamic banks during the period (2000-2015). The study used 
two econmitric models, the first was Panzar-Rosse model that measure the 
competitiveness through H-Statistic, while the second was a regression model that 
includes a set of independent variables to determine their impact on return on assets 
(ROA). 
The study results showed the existence of a monopolistic competition in the Islamic 
banking market, also the results indicated the presence of a positive impact of the cost of 
labor, the cost of deposits, financing ratio, and the ratio of deposits on total revenues 
ratio, while the equity ratio, liquidity ratio had a negative impact on total revenues ratio. 
The results showed a positive effect of the cost of labor, the cost of deposits, total assets, 
deposits ratio, Herfindahl-Hirschman index, and market share in terms of assets and 
deposits on the return on assets, while the cost of capital, the equity ratio, the facilities 
ratio had a negative impacts on the return on assets of Islamic banks. 



 

 

The study recommended the Islamic banks to enhance its competitiveness in the market, 
in particular through the creation of new investment tools, beside its financial 
investments, taking into account the trade-off between liquidity and profitability. 

 املقدمة . 1
مؤسسات مالية وسيطة حتشد املدخرات وتوفر التمويل الثاز  جلميع ألهنا تشكل تشكل البنوك عصبا رئيسا يف اقتصاد الدول 

وقد . لوصل ب ن الوحدات اليت لديها فوائض مالية وب ن الوحدات اليت تعاين من عاز مايلحلقة امتثل القطاعات، وابلتايل فهي 
تعرض محهو  الوساطة املالية للبنوك للعديد من املناقشات ب ن الباحث ن ، حيث اعتربت بعض الدراسات أن هذا الدور يعزز من  

  .(Gromb and Vayanos, 2010كحاءة النظا  املايل  
املصرفية العاملية لتغيريات كبرية نظرًا للتحوالت والتطورات املتثاحقة اليت شهدهتا الساحة املالية واملصرفية نتياة تعرضت البيئة 

حيث تطور نشاط البنوك وتوسعت دائرة ونطاق أعماهلا املصرفية سواء على وحترير اخلدمات املالية حول العامل،  العوملة املالية
ومع اتساع أبعاد العمل املصريف وازدايد عدد مؤسساته، لذي انعكس على زايدة املخاطر املصرفية، املستوى الداخلي أو الدويل وا

فرض سواٌء ب ن البنوك نحسها أو ب ن البنوك واملؤسسات املالية األخرى، و أصبحت البنوك تواجه حتدايٍت كبرية أبرزها املنافسة 
زاد معها إقبال ول الودائع ومنح التمويثات، إىل أدواٍر أكثر تكامثًا ومشولية ذلك على البنوك االنتقال من دور الوساطة املتمثل بقب

لريتحع بذلك دور وحام البنوك على تقدمي خدمات مالية ومصرفية جديدة والتحول إىل البنوك الشاملة وتنويع النشاط املصريف، و 
 ,Simthson and Charlesيف خمتلف دول العامل   أكثر أمهيةاألنظمة املالية ولتصبح وأمهية البنوك يف اقتصادايت الدول 

منها وذلك بحعل  واسعٌ  نصيبٌ ومل تكن البيئة التنافسية حكراً على البنوك التقليدية وإمنا كان للبنوك اإلسثامية يف العامل (، 2003
منافستها للبنوك التقليدية ازدايد عدد البنوك اإلسثامية حول العامل وتطور أحاامها واشتداد املنافسة فيما بينها من جهة، و 

 (.66-9ص 2339واملؤسسات املالية األخرى من جهٍة أخرى  عبدو، 
وعند اجحديث عن التنافسية ال بد من تناول هيكل السوق املصريف الذي من خثال دراسته سنتمكن من معرفة خصائص هذا 

. ((Bikker and Haff, 2002رية السوق من حيث كونه سوق منافسة اتمة أو سوق إحتكار أو سوق منافسة إحتكا
شكلت العثاقة ب ن التنافسية وهيكل السوق وعثاقتهما مع مؤشرات األداء املايل للبنوك نقطة اهتما  كبرية ب ن الباحث ن حيث 

 (. Al-Muharrami and Matthews, 2009مثل دراسة  
ألخرية واليت انعكست على معظم املؤشرات املصرفية من وقد شهد القطاع املصريف األردين تطوراٍت كبرية خثال العقود الثثالة ا

موجودات وتسهيثات وودائع، وفرضت التطورات السابقة على البنوك يف األردن حتدايٍت كبرية انمجة عن ظروف املنافسة اجحادة 
لرتتحع حصتها السوقية  اليت تشهدها السوق املصرفية، كما أن البنوك اإلسثامية أصبحت حتتل مكانة مرموقة يف السوق األردنية

ارتحعت اجحصة السوقية و ، 2365يف هناية عا   %65.6إىل  2333عا   %1.1من إمجايل أصول البنوك يف األردن من 
 مجعية البنوك يف األردن،  على التوايل  %65.9و  %20.0للبنوك اإلسثامية من التسهيثات االئتمانية والودائع لتصل إىل 

 . (2361، 2365و 2364خثال عامي  يف األردنالعاملة نوك كراسة األداء املقارن للب
بناًء على ما سبق، أتيت هذه الدراسة لتخترب هيكل السوق والتنافسية ملعرفة ألر كل منهما على األداء املايل للبنوك اإلسثامية 

 تحصيلي أكثر فإن هذه الدراسة هتدف إىل ما يلي: وبشكلٍ (. 2365-2333األردنية خثال الحرتة  
التعرف على هيكل السوق ومستوايت التنافسية يف السوق املصريف اإلسثامي األردين، ومعرفة ألرمها على األداء املايل  -

 البنوك اإلسثامية األردنية.
التعرف على ألر أسعار مدخثات اإلنتاج  تكلحة املوظح ن، تكلحة الودائع، تكلحة رأس املال الثابت(على األداء املايل  -

 ثامية األردنية. للبنوك اإلس
امللكية، حام األصول، نسبة حقوق التعرف على ألر العوامل املرتبطة خبصائص البنوك اإلسثامية األردنية  نسبة  -

 التمويثات، نسبة الودائع، نسبة السيولة( على األداء املايل للبنوك اإلسثامية األردنية.
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فندال هريمشان( على األداء املايل للبنوك اإلسثامية التعرف على ألر كل من  اجحصة السوقية، مقياس الرتكز هري  -
 األردنية.

 التعرف على ألر معدل النمو االقتصادي على األداء املايل للبنوك اإلسثامية األردنية. -
 أمهية الدراسة . 2

فسية ومعرفة ألر كل تعترب هذه الدراسة حسب علم الباحثة هي األوىل من نوعها اليت حتاول القاء الضوء على هيكل السوق والتنا
( وتطبيقه على البنوك Panzer – rosseمنهما على األداء املايل للبنوك االسثامية األردنية، حيث مت استخدا  منوذج  

االسثامية األردنية، وهو منوذج يتم استخدامه عادة يف البنوك التقليدية لقياس مستوى التنافسية ومل يستخد  مسبقا لبحث 
(، وبناء على ذلك 2365-2333ابالضافة إىل أهنا أول دراسة تغطي الحرتة  الزمنية  اع املصريف االسثامي، التنافسية يف القط

فمن املتأمل أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج وتوصيات قد يكون هلا إسها  يف تعزيز ودعم املنافسة يف القطاع املصريف االسثامي 
 ايل.األردين، مبا حيقق أفضل مستوايت لَلداء امل

 الدراسات السابقة. 3
 Deقامت العديد من الدراسات السابقة ببحث العثاقة ب ن هيكل السوق والتنافسية وأداء البنوك، حيث هدفت دراسة  

Bandt and Davis, 2000)  لتقييم ألر السوق األوروبية املشرتكة على البنوك العاملة يف دول منطقة اليورو وذلك
بنك خثال الحرتة  151(. واعتمدت الدراسة على عينة من Panzar-Rosseلنموذج   وفقاً  Hابستخدا  إحصائية 

الدراسة ب ن بنوك االحتاد األورويب الكبرية والصغرية، ومقارنتها مع البنوك يف الوالايت املتحدة رنت (. وقا6992-6991 
يست لأن البنوك الكبرية يف االحتاد األورويب  وجدتو األمريكية. واستخدمت متغريين اتبع ن مها دخل الحوائد وإمجايل الدخل، 

لبنوك الصغرية فقد كانت تنافسيتها أقل من البنوك الكبرية اتنافسية متامًا مقارنة مع بنوك الوالايت املتحدة األمريكية، أما ذات 
 وخاصة يف فرنسا وأملانيا.

حتليل العثاقات يف القطاع املصريف، و  الختبار التنافسية وهيكل السوق Bikker and Haaf, 2002)دراسة  وهدفت 
 20(، واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من Panzar-Rosseوقد مت قياس التنافسية من خثال منوذج   املتبادلة بينهما.

، ث تضمنت على عينة البنوك الصغرية، واعتمدت على لثاث عينات فرعية لكل دولة، حي(6999-6993 دولة خثال الحرتة 
أن املنافسة أضعف و نتائج أن املنافسة اإلحتكارية تسود مجيع دول العينة، الأكدت و نوك املتوسطة، وعينة البنوك الكبرية. وعينة الب

ب ن البنوك الصغرية اليت تعمل يف أسواق حملية بينما تكون املنافسة أقوى يف األسواق الدولية حيث تعمل البنوك الكبرية عادًة. كما 
نافسة يف أورواب أقوى من املنافسة السائدة يف كندا والياابن و الوالايت املتحدة األمريكية، ومن خثال وجدت الدراسة أبن امل

 االختبار التطبيقي للعثاقة ب ن التنافسية وهيكل السوق املصريف. 
ين، وذلك ابستخدا  ( العثاقة ب ن تركز السوق املصريف وب ن أداء القطاع املصريف األرد2330واختربت دراسة الحيومي وآخرون  

نسبة تركز أكرب لثالة بنوك من حيث حام األصول كمقياس لرتكز السوق، واستخدا  معدل العائد على امللكية كمقياس ألداء 
البنوك، ابإلضافة جملموعة من العوامل الداخلية للبنوك وجمموعة من العوامل االقتصادية اخلارجية، وابالعتماد على عينة من لثالة 

، أظهرت النتائج أبن حام البنك هو من أهم املتغريات اليت تؤلر على رحبية البنوك 6999 -6990اً خثال الحرتة من عشر بنك
 خثال فرتة الدراسة، وخلصت الدراسة إىل وجود عثاقة مهمة ب ن العائد على امللكية وب ن نسبة تركز السوق.

( X Effeciencyحبث العثاقة ب ن املنافسة والكحاءة س  يف قياس املنافسة املصرفية و  (Weill, 2004وحبثت دراسة  
 Panzar(. واستخدمت الدراسة منوذج  6999-6994دولة من دول االحتاد األورويب خثال الحرتة   62لعينة مكونة من 

Rosse)  متغريات حتليل االحندار ابالعتماد على مقاييس الكحاءة كلغاية اختبار مستوى التنافسية، كما استخدمت الدراسة
اتبعة، ومقاييس الرتكز كمتغريات مستقلة، واستخدمت الدراسة جمموعة من املتغريات الكلية مثل حصة الحرد من الناتج وكثافة 
 الطلب، ونسبة القروض للودائع واملوقع اجلغرايف، وقد وجدت الدراسة أبن املنافسة اإلحتكارية تسود مجيع بلدان االحتاد األورويب.



 

 

من الدراسات الرئيسية اليت مت إجرائها على املنافسة والرتكز يف القطاع  Claessens and Laeven, 2004) وتعترب دراسة 
 Panzarدولة متقدمة وانمية. واستخدمت الدراسة منوذج   53حيث مت تطبيقها ابستخدا  على عينة مكونة من  ،املصريف

Rosse) اليرادات اليت حيققها البنك، كما ربطت الدراسة ب ن مقاييس ملعرفة مدى أتلري التغري يف أسعار املدخثات على ا
الدراسة إىل أن النظم املصرفية املنافسة وب ن مؤشرات هيكل القطاع املصريف والنظم التشريعية السائدة يف كل دولة. وقد توصلت 

وعلى ممارسة النشاط، تكون أكثر  اليت تتمتع مبعدالت دخول أكرب من قبل البنوك األجنبية، وعدد أقل من القيود على الدخول
 تنافسية، ومل أي دليل على وجود عثاقة سلبية ب ن مقاييس املنافسة وب ن الرتكز.

( لبحث ظروف املنافسة ب ن البنوك األردنية وحتليل معطياهتا من Al-Zu’bi and Balloul, 2004دراسة  وجاءت 
رات األداء لدى البنوك العاملة يف السوق األردين. ووجدت الدراسة خثال فحص وتبيان العثاقة ب ن هيكل السوق املصريف ومؤش

أن السوق املصريف األردين يتميز بشكل عا  ابرتحاع درجة الرتكز فيه قياسًا ابلقطاعات االقتصادية األخرى, كما أظهرت النتائج 
( وليس Size Factorبنوك هو عامل اجحام  أن العامل الوحيد الذي أظهر داللة إحصائية كافية وأتلريًا إجيابيًا على أداء ال

 هيكل السوق ومستوى الكحاءة احملققة, مما يشري إىل أن البنوك األردنية تعمل ضمن مستوايت مقبولة من وفورات اجحام. 
-Panzarببحث املقدرة التنافسية للبنوك التاارية احمللية من خثال استخدا  منوذج   (Hashem, 2006وقامت دراسة  

Rosse P-R  وأظهرت النتائج أن البنوك التاارية احمللية حتصل على عوائدها يف ظل 2334-6991( خثال الحرتة .)
ظروف تنافسية إحتكارية، وكذلك البنوك صغرية اجحام لديها عثاقة سلبية مع عوائد الحوائد، وال يوجد عثاقة ب ن القروض 

د البنك وب ن نحقات املوظح ن واليت قد تحسر يف أن ارتحاع اإلنحاق على وعوائد الحوائد، يف ح ن هناك عثاقة اجيابية ب ن عوائ
 القوى البشرية يف البنوك تساعد يف زايدة وتطوير اإلنتاجية. 

( لتقدير كحاءة التكلحة، وكحاءة الربح املعياري، وكحاءة الربح البديل وحتليلها ومقارنتها 2331وهدفت دراسة  الكور والحيومي  
، ابالعتماد على طريقة التوزيع اجحر املعلمية 2334-6990من مخسة عشر بنكًا جتاراًي أردنيًا خثال الحرتة لعينة مكونة 

DFA . األداء التقليدية، بشكل ميكن من خثاله اعتبار  -السلوك –وجاءت النتائج يف صاحل املنافسة، وال تدعم فرضية اهليكل
ات غري التنافسية ب ن البنوك األكثر تركزاً، وأن هذه البنوك تتمتع مبستوايت مرتحعة بعيدة عن املمارس أن البنوك التاارية األردنية

من الكحاءة، فالرتكز ليس حداًث عشوائياً، بل نتياة لكحاءة البنوك، إضافة إىل دور القوان ن والتشريعات اليت سامهت يف تعزيز 
  .ياً جحصة السوقية بشكل قوي نسبورفع مستوايت املنافسة، كما ارتبطت كحاءة الربح مع األداء وا

لتحليل أداء بنك املعامثات األندونيسي من خثال التحليل التطبيقي  (Izhar and Asutay, 2007وهدفت دراسة  
وجدت الدراسة أبن النشاطات التمويلية هي املولد األساسي وقد  .2336 -6991ملعدل العائد على األصول خثال الحرتة 

سثامية، بينما مل يكن لعموالت اخلدمات أتلري يذكر على الرحبية، كما أكدت نتائج الدراسة على وجود لَلرابح يف البنوك اإل
 عثاقة إجيابية ب ن التضخم وب ن الرحبية يف البنوك اإلسثامية حبيث انه كلما ارتحع معدل التضخم ارتحعت رحبية البنوك اإلسثامية. 

تعرف على درجة املنافسة يف قطاع البنوك التاارية يف دولة الكويت، وذلك ( فهدفت لل2339أما دراسة املطريي والعمر  
( الحتساب إحصائية Panzar-Rosseهريمشان لقياس الرتكز، ابإلضافة الستخدا  منوذج   -ابستخدا  مؤشر هريفندال 

H .إىل عا   6990حرتة من عا  وقد استخدمت الدراسة عينة مكونة من سبعة بنوك جتارية، ومت اعتماد بياانت سنوية تغطي ال
، وذلك ابستخدا  منوذج مكون من ستة متغريات.  وبينت نتائج الدراسة أن قطاع البنوك التاارية يف الكويت يعاين من 2335

ارتحاع درجة الرتكز، وابلتايل فإنه يعمل يف ظل ظروف املنافسة اإلحتكارية، وهي نتائج مشاهبة مع تلك اليت توصلت هلا 
 ول الدول األخرى. الدراسات ح

بتحليل جوانب القطاع املصريف األردين املتعلقة هبيكل األداء ودرجة الرتكز املرتبطة هبذه  (Al-Alami, 2009وقامت دراسة  
، واستخدمت الدراسة 2331-2335يف بورصة عمان خثال الحرتة ًا بنكًا أردنيًا مدرج 64العثاقة، ابالعتماد على بياانت 

بعة تقيس أداء أو رحبية البنوك هي العائد على االستثمار، والعائد على األصول، والعائد على امللكية، ومخسة لثالة متغريات ات
متغريات مستقلة هي مؤشر تركز السوق، وحام السوق، ومنو السوق، وحام املصرف، وخماطر املصرف. وتوصلت الدراسة لعد  
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على امللكية، يف ح ن تضمنت نتائج العائد على األصول أن هناك عثاقة وجود أي ألر للمتغريات املستقلة على معدل العائد 
موجبة ومهمة إحصائيًا مع متغري خماطر البنك، ولكن عند استخدا  املتغريات املستقلة البديلة تب ن وجود عثاقة سالبة ومهمة 

ئد على االستثمار أشارت النتائج إىل أن متغري إحصائياً ب ن متغري منو السوق والرحبية يف كافة السنوات. وعند استخدا  معدل العا
خماطر البنك دل على وجود عثاقة موجبة وذات داللة إحصائية، يف ح ن دلت نتائج املتغريات املستقلة البديلة على وجود عثاقة 

 إحصائية سالبة ب ن منو السوق والرحبية، وعثاقة موجبة ملتغري خماطر  البنك. 
لتحديد طبيعة العثاقة ب ن هيكل املوارد وهيكل االستخدامات ودرجة توظيف املوارد، وب ن أداء ( 2363وهدفت دراسة عاصي  

املصرف اإلسثامي، وحتديد طبيعة العثاقة ب ن درجة تنوع استثمارات املصرف ودرجة املخاطرة، وتقييم أداء البنك االسثامي 
توصلت الدراسة إىل أن هناك منوًا كبريًا يف أصول البنك اإلسثامي االردين للتمويل واالستثمار من خثال الرقابة على نشاطاته. و 

خثال فرتة الدراسة مما يعكس كحاءة عالية يف األداء املايل والقدرة على توليد التدفقات النقدية، كما أشارت النتائج إىل وجود 
واألرابح املدورة وحقوق امللكية توازن يف نسبة األصول إىل اخلصو ، ووجود منو مستمر يف رأس املال واالحتياطيات 

 واالستثمارات، واإليرادات واألرابح السنوية ونسب العائد على حقوق امللكية والعائد على األصول. 
-2333( يف درجة التنافسية ب ن وحدات القطاع املصريف يف الكويت خثال الحرتة 2366وحبثت دراسة  حس ن وحممود  

. H. واستخدمت الدراسة منوذج معادلة إيرادات البنوك الحتساب إحصائية (Panzar-Rosse)، ابستخدا  طريقة 2331
أظهرت نتائج الدراسة أبن السوق املصرفية يف دولة الكويت غري حمتكرة، بل قابلة للتسابق وإحراز النااح ب ن املتنافس ن، إال أن و 

رتة التقييم وكأهنا تعمل ضمن شروط املنافسة اإلحتكارية، ومل نتائج التقييم تشري إىل أن البنوك الكويتية اكتسبت إيراداهتا خثال ف
تتوصل هذه الدراسة إىل أي دالالت تب ن أن البنوك الكويتية تعمل ضمن شروط املنافسة الكاملة، وعلى ضوء النتائج املستخلصة 

يكون لتمتع هذه البنوك مبزااي اقتصادايت من هذه الدراسة يعتقد أبن الرتكيز الناتج عن تحضيل البنوك كبرية اجحام على غريها إمنا 
 اإلنتاج واجملال على نطاق واسع. 

تحليل كحاءة وأداء البنوك اإلسثامية ابملقارنة مع البنوك التقليدية يف الباكستان ل Akhter et al, 2011)وهدفت دراسة  
لبنوك اإلسثامية تندرج حتت نسب . واستخدمت تسع نسب مالية لقياس كحاءة وأداء ا2363-2331خثال الحرتة الزمنية 

الرحبية وخماطر السيولة واملخاطر االئتمانية. كما قامت الدراسة بتوظيف حتليل االجتاه الختبار االجتاه الذي تسلكه امليزانية 
لحوائد ذات أمهية إحصائية ب ن الصريفة اخلالية من ا العمومية وقائمة الدخل عرب الزمن. وخلصت الدراسة إىل عد  وجود فروق

والصريفة اليت تستند على الحوائد وذلك من حيث الرحبية، بينما وجدت اختثافًا واضحًا ب ن البنوك اإلسثامية والبنوك التقليدية 
من حيث أداء السيولة واالئتمان، وأظهر حتليل االجتاه وجود اجتاه جيد للميزانية العمومية للبنوك اإلسثامية، بينما مل يظهر 

 أي فرق يف اجتاه قائمة الدخل ب ن البنوك اإلسثامية والبنوك التقليدية.التحليل وجود 
ومدى قدرة  البنوك احمللية على  تحليل تنافسية  البنوك التاارية العاملة يف األردنل( 2360وهدفت دراسة  الصمادي وآخرون  

واعتمدت الدراسة على منوذج ابنزر روز   التنافسية.هم العوامل املؤلرة يفمواجهة التحدايت التنافسية من البنوك األجنبية وحتديد أ
(Panzar-Rosse)   بشكل رئيسي الحتساب إحصائيةH-statistic) مت تطبيق هذه النماذج على بياانت متعلقة . و

. وتوصلت الدراسة إىل أن 2339-2333بتسعة عشر مصرًفا جتاراًي منها ستة مصارف أجنبية خثال فرتة القياس الواقعة ضمن 
لسوق املصريف األردين يعمل يف ظل ظروف املنافسة اإلحتكارية وأن  البنوك التاارية األجنبية تشكل حتداًي تنافسًيا للمصارف ا

احمللية، حيث دلت النتائج على أن رحبيتها كانت أعلى نسبًيا، وأن العوامل املؤلرة يف تنافسيتها كانت خمتلحة عن تلك العوامل يف  
  .البنوك احمللية

( لقياس درجة الرتكز ومعرفة وضع التنافسية يف القطاع املصريف الرتكي Acikalin and Sakinc, 2015هدفت دراسة  و 
. وقامت الدراسة بقياس الرتكز من 2360-2332بنكًا جتاراًي تركيًا خثال الحرتة  22وذلك ابالعتماد على عينة مكونة من 

(، ابإلضافة ملؤشر هريفندال هريمشان. كما CR4تركز أكرب أربعة بنوك   (، ونسبةCR3خثال نسبة تركز أكرب لثالة بنوك  
( املشتقة منه لتقييم مستوى التنافسية. H-statisticوإحصائية   (Panzar-Rosse)استخدمت الدراسة منوذج ابنزر روز 



 

 

نافسية االحتكارية يف السوق خثال فرتة الدراسة، وهو ما يعكس وجود الت 3.599تبلغ  Hوأظهرت النتائج أبن قيمة إحصائية 
 املصريف الرتكي. 

أن الدراسات اليت تناولت ظروف التنافسية يف السوق املصريف اإلسثامي كانت ، يتب ن السابقةالدراسات ومن خثال استعراض   
ة اجحالية يف بينما تبحث الدراسمعظم الدراسات السابقة على السوق املصريف بشقيه اإلسثامي والتقليدي، ركزت قليلة، حيث 

تتميز الدراسة اجحالية بدراستها للتنافسية يف السوق املصريف اإلسثامي، كما   بشكٍل منحصل.ة السوق املصريف االسثامي تنافسي
-Panzarأسلوب  ملايل للبنوك اإلسثامية األردنية، إضافة الستخدا  اختبارها ألر هيكل السوق والتنافسية على األداء او 

rosseتبحث يف واقع التنافسية ب ن ات اليت دراستعترب من أوائل الالدراسة اجحالية ، وابلتايل فإن ى  البنوك اإلسثامية( وتطبيقه عل
 البنوك اإلسثامية وألرها على أداء تلك البنوك.

 االطار النظري للدراسة. 4
 هيكل السوق املصريف 

 ن البنوك العاملة يف السوق، وابلتايل فإن هيكل السوق يعين يبحث محهو  هيكل السوق املصريف يف كيحية توزيع السوق املصريف ب
قياس درجة التنافسية أو الرتكز السائد ب ن البنوك يف السوق هبدف تصنيف السوق إىل منط سوقي معروف ابلشكل الذي يسمح 

السوق املصريف منها الرتكز مبعرفة التطورات اليت طرأت عليه، وهناك العديد من املتغريات اليت ميكن استخدامها لقياس هيكل 
 .(Al-Zu’bi and Balloul, 2004, P. 235واجحصة السوقية  
( ابإلشارة إىل أن هيكل Mazzeo, 2002( و Bresnahan and Reiss, 1991مثل  دراسات وقد قامت عديد 

ايت التنافسية السائدة السوق يعطي معلومات مهمة عن رحبية الشركات، وابلتايل يساعد يف اجحصول على معلومات حول مستو 
يتحدد يف ضوء لثالة فيه لسوق أو استمرارية الشركات القائمة لفيه، كما أكدت تلك الدراسات أن القرار بدخول شركة جديدة 

 عوامل هي التكاليف الثابتة اليت تتحملها الشركة ووضع املنافسة يف السوق، وأوضاع الشركات القائمة. 
ا  هليكل السوق املصريف يشمل مستوايت املنافسة السائدة ب ن البنوك ومدى تركز السوق املصريف يف وترى الباحثة أن املحهو  الع

عدد حمدد من البنوك ذات اجحصص السوقية الكبرية، وألر ذلك على مستوايت األسعار السائدة يف السوق ورحبية القطاع املصريف 
املحاهيم املرتبطة هبيكل السوق املصريف واليت تتضمن على التنافسية، بشكٍل عا  يف تلك الدولة، ويف السياق التايل سنتناول 

 والرتكز، والعثاقة ب ن التنافسية والرتكز. 
 التنافسية

هنا " القدرة على الصمود أما  املنافس ن بغرض حتقيق األهداف من رحبية، ومنو، واستقرار، وتوسع، وابتكار، أبتعرف التنافسية 
(، وقد عرفت األمم املتحدة التنافسية على أهنا الدرجة اليت تستطيع هبا أمة أو بلد، يف ظل 66ص  ،2333وجتديد"  الناار، 

ظروف سوق حرة وعادلة، إنتاج السلع واخلدمات اليت تليب متطلبات األسواق، وبنحس الوقت، رفع مستوى الدخول اجحقيقية 
 (. 99، ص 2360ملواطنيها  الصمادي وآخرون، 

لثالة مستوايت للتنافسية، حيث أن التنافسية على مستوى الدولة ختتص ابألداء التااري هلا يف السوق  وميكن التمييز ب ن
الدولية، وهي هتدف لتحقيق التنمية البشرية وزايدة النمو وحتس ن مستوى املعيشة، أما التنافسية على مستوى القطاع فتختص 

تقدمي منتاات ذات خصائص معينة، وأخرياً، فإن التنافسية على  إشباع حاجات اجملتمع من خثالعلى مبدى قدرة القطاع 
 مستوى الشركة ترتبط أبدائها يف السوق مع إنتاجيتها العالية ومبا حيقق أهداف الشركة من البقاء واالستمرار والرحبية والتوسع

 Budiwibowo et al., 2009, P. 56). 
قياس القدرة التنافسية للمنظمة أو املنشأة، ومن أمهها الرحبية وتكاليف االنتاج وهناك العديد من املقاييس اليت ميكن استخدامها ل

واإلنتاجية واجحصة السوقية. حيث أن الرحبية تعكس قدرة الشركة على حتقيق الربح وقدرهتا على املوائمة ب ن ختحيض التكاليف 
شركة يف احملافظة على رحبيتها هي دليل على قدرهتا وجودة املنتاات، فالرحبية هي اهلدف األساسي لوجود الشركات، وقدرة ال
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التنافسية وصمودها يف وجه املنافسة، وتكاليف االنتاج للشركة ميكن أن تكون مؤشرًا على قدرهتا التنافسية وذلك من خثال 
الشركة يعكس مقارنة تكاليف الشركة مع الشركات األخرى اليت تعمل يف نحس القطاع أو الصناعة، حيث أن ارتحاع تكاليف 

وجود ضعف يف قدرهتا التنافسية بينما يعكس اخنحاض التكاليف وجود أفضلية تنافسية للشركة،  كما ميكن استخدا  مؤشرات 
اإلنتاجية لتقييم املستوى التنافسي للشركة وذلك من خثال مقارنتها مع الشركات األخرى اليت تعمل يف نحس القطاع أو الصناعة، 

لشركة ابحملافظة على حصتها من السوق وتنميتها عرب الزمن تعكس قدرهتا التنافسية، وكلما كانت اجحصة السوقية وأخرياً فإن قدرة ا
 (.2360للشركة أكرب كلما كانت قدرهتا التنافسية أكرب  الصمادي وآخرون، 

اصة للمنتاات املصرفية واليت من جهة أخرى، يعترب القطاع املصريف من القطاعات اليت تواجه تنافسية كبرية بسبب الطبيعة اخل
تتمثل يف كوهنا خدمات غري ملموسة وليس هلا وجود مادي، وبسبب تعدد املؤسسات املصرفية وازدايد عددها، وبسبب املنافسة 

( محهو  التنافسية املصرفية على أنه قدرة املؤسسة 2330من قبل املؤسسات املالية األخرى غري املصرفية، وقد عرف  الغزايل، 
 ملصرفية على التميز ب ن املنافس ن اآلخرين يف القطاع املصريف والتحوق عليهم. ا

 الرتكز املصريف
أما  (.Sathye, 2002, P. 10يعرف الرتكز بشكٍل عا  على أنه درجة سيطرة الشركات الكبرية على النشاط االقتصادي  

مع ن من البنوك، حبيث أنه كلما ارتحع مستوى الرتكز يف السوق  دى تركز السوق املصريف يف عددفيشري ملالرتكز يف القطاع املصريف 
املصريف كلما دل ذلك على اخنحاض مستوى التنافسية وعلى أن السوق مركز يف عدد قليل من البنوك تقو  ابلسيطرة على السوق 

 (.Tushaj, 2010, P. 6-7والتحكم به ويف األسعار السائدة فيه  
أن األسواق ذات الرتكز املرتحع  (Structure Conduct Performance)األداء  وقد أكدت نظرية هيكل ممارسة

تتميز ابخنحاض درجة املنافسة وابلتايل حتكم البنوك املسيطرة يف التسعري مما يؤدي لتوسيع هامش الحائدة وحتقيق أرابح مرتحعة 
 Fernández de Guevara andنتياة فرض معدالت فائدة مرتحعة على القروض وفوائد منخحضة على الودائع  

Maudos, 2007 أي أن ارتحاع الرتكز يزيد من احتماالت تواطؤ البنوك الكبرية املسيطرة على السوق مما يزيد من ،)
(، وقد أشارت األدبيات والدراسات Bain, 1951مستوايت األرابح احملققة لتصل إىل مستوايت مرتحعة وأحياانً غري اعتيادية  

 Baert( و  De Vany and Kim, 2003( و  Al-Muharrami and Matthews, 2009السابقة مثل  
and Vander, 2008:إىل أن هناك عدداً من املقاييس اليت ميكن استخدامها لقياس الرتكز نذكر منها ما يلي ) 

قياس عن الرتكز من (، ويعرب هذا املLerner, 1934  6904لباحث لرينر يف دراسته املنشورة عا  ليعود و أ( مؤشر لرينر: 
خثال العثاقة ب ن الرتكز والرحبية، حيث أن األسواق اليت تتميز ابرتحاع رحبية الشركات فيها تكون أسواق مركزة وذات تنافسية 

 (:De Vany and Kim, 2003, P. 3ضعيحة. ويتم احتساب مؤشر لرينر وفقاً للصيغة التالية  
 (1) Marginal Cost) / Price  … –L = (Price  

( هي التكاليف Marginal Cost( هي سعر املنتج أو اخلدمة، و  Price( هي مؤشر لرينر، و  Lحيث أن  
اجحدية ملنتاات أو خدمات املنشأة. وينبع األساس النظري يف هذا املؤشر من الحرضية اليت تنص على أن الشركات اليت 

(، ويعترب Lerner, 1934بكثري من هوامش تكاليحها   تعمل يف سوق قليل التنافسية تستطيع أن تحرض أسعار أعلى
 ,Tiroleإلحتكار القلة   Cournotهذا املؤشر مشتقًا من منوذج تعظيم الربح اإلحتكاري ملنتج واحد أو منوذج 

(. وكلما كان مؤشر لرينر أكرب كلما دل ذلك على اخنحاض التنافسية يف السوق وابلتايل تركز السوق، بينما أن 1988
ومن أهم عيوب هذا املؤشر هو اجحاجة لتوفر حاض مؤشر لرينر يدل على ارتحاع التنافسية يف األسواق واخنحاض الرتكز. اخن

جعل استخدا  هذا املؤشر حمدودًا لغاايت قياس تركز مما يعترب صعبًا وغري عملي، ما بياانت عن التكاليف اجحدية وهو 
أمهية كبرية ملؤشر لرينر يف الدراسات اليت اهتمت مبحاربة اإلحتكار، األسواق، وعلى الرغم من هذا فقد بقي هنالك 

أخرى للرتكز تربط ب ن  وخاصة من خثال اعتماد تلك الدراسات بشكٍل غري مباشر على هذا املؤشر يف تطوير مقاييس



 

 

 ,De Vany and Kim, 2003التسعري والرتكز ومنها مقياس تركز عدد من الشركات ومؤشر هريفندال هريمشان   
P. 3 .) 

( من الشركات ذات Nنه جمموع اجحصص السوقية لعدد  أبيعرف هذا املقياس ب( مقياس تركز عدد )ن( من الشركات: 
أخذ عدد مع ن من من أكرب الشركات املوجودة يف القطاع أو الصناعة، مث يتم احتساب نسبة يتم اجحصص السوقية األكرب، حيث 

اجحصص السوقية ألكرب شركات يف السوق. ويتم احتساب هذا املقياس وفقًا للصيغة التالية الرتكز يف القطاع من خثال مجع 
 De Vany and Kim, 2003, P. 4 :) 

Concentration Ratio - N (CRN) = ∑MSi  i = 1, 2, …, N 
ق  ( هي اجحصة السوقية للشركة نسبًة إىل السو MS( هو مقياس تركز عدد  ن( من الشركات، و CRNحيث أن  
إىل أن ( Saving, 1970 أشار إىل ن من الشركات. وقد  6( هي الشركات اليت سيتم اعتمادها وهي من iككل، و 

الشركات اليت تعمل يف نحس القطاع تقسم إىل جمموعت ن، حيث أن اجملموعة األوىل هي اجملموعة املتواطئة املسيطرة واليت 
ة الثانية هي اجملموعة اهلامشية اآلخذة للسعر املحروض من اجملموعة تشكل  ن( من الشركات حسب هذا املقياس، واجملموع

 (. De Vany and Kim, 2003األوىل  
(. وال CR4تركز أكرب أربع شركات  ونسب ( CR3ومن األمثلة على هذا املقياس نسبة تركز أكرب لثاث شركات  

ع، حيث يتم حتديد عدد الشركات يف ظل العدد يوجد هناك قاعدة معينة الختيار العدد األمثل من الشركات يف القطا 
الكلي للشركات العاملة يف القطاع حبيث كلما كان عدد شركات القطاع أكرب استوجب ذلك اخذ عدد أكرب من الشركات 

( واحد صحيح وذلك يف حال كان املؤشر مبين على مجيع CRNيف مقياس الرتكز. وتعترب القيمة القصوى لنسبة الرتكز  
اقرتبت نسبة الرتكز من الواحد صحيح كلما دل ذلك على ارتحاع نسبة الرتكز يف السوق وكلما يف القطاع، الشركات 

وابلتايل على اخنحاض املنافسة، أما إذا كانت النسبة منخحضة وقريبة من الصحر فإن هذا يدل على ارتحاع املنافسة يف 
 (. Alegria and Schaeck, 2006( و  Bikker and Haaf, 2000السوق  

الشركات وليس على كل الشركات يف عدد حمدد من أنه يعتمد على يؤخذ عليه وابلرغم من مزااي هذا املقياس، إال أنه 
واضح الختيار معيار عد  وجود بسبب للتحيز  عرضةهذا املقياس كما يعترب القطاع، وابلتايل يتااهل الشركات األخرى،  

مجيع فإن املقياس ال يتضمن على معلومات عن وأخريًا يقة وضع السوق. عكس حقيقد ال وابلتايل عدد الشركات، 
 (Iveta, 2012, P. 145الشركات داخل القطاع وإمنا يركز على الشركات الكربى فقط. 

( على أنه جمموع مربعات اجحصص السوقية جلميع HHIهريمشان  –يعرف مؤشر هريفندال  هريمشان: -ج( مؤشر هريفيندال 
ملة يف القطاع، ويعترب هذا املقياس من أفضل املقاييس املستخدمة لقياس الرتكز وأكثرها شيوعاً واستخداماً نظراً خللوه الشركات العا

هريمشان أيخذ –(، حيث أن مؤشر هريفندال CRNمن العيوب اليت يواجهها مؤشر لينر ومقياس تركز أكرب  ن( من الشركات  
يف نحس القطاع أو الصناعة وال يقتصر على الشركات ذات اجحصص السوقية الكبرية بع ن االعتبار مجيع الشركات اليت تعمل 

 full information measure  Al-Zu’bi andفقط، ولذلك يعترب هذا املؤشر مقياسًا كامل املعلومات 
Balloul, 2004 ع وذلك على (. و يتم احتساب هذا املؤشر من خثال مجع مربع اجحصة السوقية جلميع الشركات يف القطا

 (: Iveta, 2012, P. 144النحو التايل  





n

i

iMSHHI
1

2    , i = 1, 2, …, n 

ويعود السبب يف تربيع اجحصص السوقية إىل أن ذلك من شأنه إعطاء أوزان أكرب للشركات ذات اجحصة السوقية الكبرية 
شر واحد صحيح يف حال كان السوق مكواًن من مقارنًة مع الشركات ذات اجحصص السوقية الصغرية، وتكون قيمة املؤ 

شركة واحدة فقط، وتقرتب القيمة من واحد صحيح يف حال كان هناك عدة شركات مسيطرة على السوق، مما يعين أبن 
السوق منخحض املنافسة وذو تركز كبري، وكلما كان عدد الشركات أكرب وكانت حصصها السوقية متقاربة فإن القيمة 
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 .Iveta, 2012, Pن الصحر مما يعكس ارتحاع تنافسية الشركات واخنحاض الرتكز يف السوق  تنخحض لتقرتب م
144 .) 

تعرب اجحصة السوقية عن حصة البنك من السوق املصريف ككل، حبيث كلما ارتحعت اجحصة السوقية للبنك  د( احلصة السوقية: 
ملصريف، وعادًة ما يعترب السوق الذي ترتحع اجحصص السوقية كلما زادت سيطرته على السوق وابلتايل ارتحع الرتكز يف السوق ا

للبنوك فيه سوقًا قليل املنافسة، بينما يؤدي اخنحاض اجحصص السوقية للبنوك إىل زايدة مستوى التنافسية يف السوق، وابلتايل كلما 
 ( Johnson et al. 2008حاهلا. ارتحعت اجحصة السوقية للمنشأة ارتحعت رحبيتها وذلك ابفرتض بقاء العوامل األخرى على 

ويتم احتساب اجحصة السوقية للبنك ابستخدا  إمجايل األصول أو إمجايل الودائع أو إمجايل التسهيثات االئتمانية، إال أن 
ك احتساب اجحصة السوقية للبنك ابستخدا  إمجايل الودائع يعترب املقياس األكثر شيوعًا حيث يتم قسمة إمجايل الودائع لدى البن

 (. Al-Zubi and Balloul, 2005, P. 24على إمجايل الودائع لدى مجيع البنوك يف السوق  
البنك مسيطرًا أو حمتكرًا للسوق يشري إىل أن واحد من الالقيمة أن اقرتاب ، حيث واحدإىل صحر من اجحصة السوقية وترتاوح 

مقياس اجحصة السوقية من عيب يعاين و لبنك على السوق. فذلك يعين اخنحاض سيطرة اكلما اقرتبت القيمة من صحر املصريف، و 
 لسوق ككل.يف ااجحكم على مستوى التافسية والرتكز يساعد يف هو أنه ال 

 العالقة بني التنافسية والرتكز:
( De Bandt and Davis, 2000استقطبت العثاقة ب ن التنافسية والرتكز اهتمامًا كبريًا من قبل الباحث ن مثل  

(، ومتخض عن هذا بناء العديد من األطر النظرية Budiwibowo et al. 2009( و Allen and Gale, 2003و 
 . اليت تؤيد الرتكز، وأخرى مناهضة له

(، وميكن أن تزيد Sathye, 2002, P. 10ويعرف الرتكز على أنه درجة سيطرة الشركات الكبرية على النشاط االقتصادي  
كبري للشركات املهيمنة على السوق، أو بسبب اخنحاض حام الشركات غري املهيمنة مستوايت الرتكز بسبب التوسع ال

 Athanasoglou et al., 2005.)  االندماج حنو أنصار الرتكز يف القطاع املصريف يعتقدون أن اقتصادايت اجحام تدفع و
ة من السوق وابلتايل يصبح السوق مركزاً، واالستحواذ، وهو ما يؤدي خللق كياانت مصرفية كبرية تقو  ابلسيطرة على أجزاء كبري 

 .Demirgüç -Kunt and Levine, 2000, Pوهكذا فإن زايدة الرتكز تسري بشكٍل مواٍز مع زايدة كحاءة البنوك  
 ب ن الدول أبن األسواق املصرفية األقل تركزاً وتتميز بوجود العديد من البنوك الصغرية هيقارنت (. وقد أظهرت الدراسات اليت 1

األكثر عرضة لَلزمات املالية مقارنًة ابألسواق املصرفية ذات الرتكز املرتحع واليت تتميز بوجود عدد قليل من البنوك الكبرية، وذلك 
ألن اخنحاض الرتكز يف السوق املصريف يساعد على ارتحاع املنافسة ب ن البنوك، أما يف األسواق ذات الرتكز املرتحع فإن البنوك 

(، وقد فسر أنصار الرتكز ذلك Tushaj, 2010, P. 5أكثر قدرة على التنويع وابلتايل أقل أتلرًا ابألزمات  الكبرية تكون 
ركزة املن البنوك الكبرية تكون منوعة بشكل أكرب من البنوك الصغرية، وهذا جيعل األسواق املركزة أقل هشاشًة من األسواق غري أب
 Allen and Gale, 2003 .) 

األسواق املصرفية املركزة على زايدة رحبية البنوك وابلتايل تقلل من هشاشتها يف مواجهة أي طارئ، حيث أن كذلك قد تساعد 
األرابح املرتحعة تشكل وقاية ضد أية صدمات عكسية وتقلل من حوافز البنوك لتحمل خماطر أكرب، كما أن الرقابة املؤسسية تعترب 

العدد القليل من البنوك الكبرية، مقارنًة ابألسواق غري املركزة واليت يوجد هبا عدد كبري أسهل وأكثر كحاءة يف األسواق املركزة ذات 
 (. Beck, Demirgüç -Kunt and Levine, 2003, P. 1من البنوك الصغرية  

ض حام وعلى اجلانب اآلخر، أشار مناهضو الرتكز إىل أن هناك عثاقة واضحة تربط ب ن الرتكز يف السوق املصريف وب ن اخنحا
( إىل أن ارتحاع نسبة اجحصة Berger et al, 1995التسهيثات االئتمانية املقدمة من قبل البنوك، حيث أشارت دراسة  

السوقية للبنوك األمريكية الكبرية يف التسعينيات بسبب حترير القيود اجلغرافية على تلك البنوك يف الوالايت املتحدة، كانت أحد 
 . 6992-6939الئتمان هناك خثال الحرتة أهم األسباب جحدوث أزمة ا



 

 

( إىل أن الرتكز يف السوق Beck, Demirgüç-Kunt and Levine, 2004أشار عدد آخر من الباحث ن مثل  و 
املصريف احمللي يؤدي لرفع أسعار اخلدمات املالية وذلك ألن البنوك تعمل يف بيئة أقل تنافسية وتحرض أسعار فائدة أعلى، وابلتايل 

، فإن صة السوقية للبنوك عالية الرتكزلبنوك، وإذا كان الرتكز مرتبطًا إجيابيًا مع اجحلأرابح البنوك، وهذا يزيد العائد املتوقع  ارتحاع
، وسيزيد بنحس الوقت من التذبذب  اإلحنراف املعياري( يف تلك العوائد العائد املتوقع على أصول البنوكالرتكز عندها سيزيد من 

 Beck, Demirgüç-Kunt and Levine, 2004, P. 2 ومضام ن ذلك أن ارتحاع مستوى الرتكز يف األسواق .)
 (. Tushaj, 2010, P. 5يساعد يف ختحيض مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعي، وابلتايل فإن الرتكز ظاهرة غري مرغوبة  

البنوك الكبرية عادًة ما تكون مدعومة ألن ك ، وذلن هيكل السوق املركز يعزز من هشاشة وضعف البنوكألرتكز ومن سلبيات ا
(،  Boyd and Runkle, 1993ضمنيًا من خثال سياسات "أكرب من أن تحشل" واليت ال تستحيد منها البنوك لصغرية  

ن ألة، ن هلذا الرأي خيالحون مقولة أن عدد قليل من البنوك الكبرية أسهل يف الرقابة من عدد كبري من البنوك الصغري يكما أن املؤيد
اجحام يرتبط اجيابيًا مع مستوى التعقيد والتشابك، وابلتايل قد تكون البنوك الكبرية أكثر غموضًا من البنوك الصغرية، ومن 

 الصعوبة الرقابة عليها، وهذا يؤكد أن زايدة الرتكز تزيد هشاشة البنوك. 
للبنوك تزيد من تكلحة الحرصة البديلة لرأس املال وابلتايل تزيد  وقد أشار عدد من الباحث ن إىل أن ارتحاع الرتكز والبيئة اإلحتكارية

 (.Tushaj, 2010من تكلحة التمويل، وتؤلر سلبياً على النمو االقتصادي للدولة ككل  
ومن خثال ما سبق يتنب أن العثاقة ب ن التنافسية والرتكز ظلت مثار خثاف ب ن العديد من الباحث ن يف هذا اجملال، فحي ح ن 

إضعاف ( أن ارتحاع الرتكز يف السوق من شأنه Bikker and Haaf, 2002دت العديد من الدراسات مثل دراسة  أك
أن أي ، فقد وجدت دراسات أخرى أن املنافسة ال ترتبط سلبياً ابلرتكز، همااملنافسة، وابلتايل التأكيد على وجود عثاقة سلبية بين

ارتحاع املنافسة يف سوق مع ن قد ترجع ألسباب أخرى ألن حاض املنافسة يف السوق، أن يعكس اخنة ضرور من الارتحاع الرتكز ليس 
 Claessens and، وقلة القيود التشريعية املحروضة على أنشطة الشركات  عوائق على دخول الشركات األجنبيةمنها غياب ال

Laeven, 2004, 563 .) 
نظرايت تب ن أن أي منشأة يف السوق تواجه منحىن الب املنشأة ألن ومن املهم عند دراسة هيكل السوق الرتكيز على منحىن طل

طلب للسلعة اخلاصة هبا، ومن خثال دراسة هيكل السوق املصريف ميكن معرفة خصائص السوق املصريف من حيث كونه سوق 
لتامة يواجه البنك (، فحي سوق املنافسة ا2339سوق منافسة إحتكارية  أبومحد، والحضل،  وأمنافسة اتمة أو سوق إحتكار 

رونة مما يعين أن البنك ليس له أي ألر يف حتديد السعر أو التألري عليه ألن السعر يتحدد تبعًا لقوان ن ال هنائي املمنحىن طلب 
أما يف سوق املنافسة اإلحتكارية فيكون هناك بنك أو أكثر مسيطرين على السوق حبيث يكون منحىن الطلب  العرض والطلب.

يعكس قدرة البنوك مما  أسواق قليلة املنافسةذات الرتكز املرتحع األسواق وهنا تعترب ات املصرفية هلذا البنك قليل املرونة، على املنتا
البنوك ذات الرتكز الكبري ميكنها أن تسهم يف ختحيض ألر املنافسة بسهولة من خثال  . كما أنالكبرية على التحكم ابألسعار

ب يسمح بوضع أسعار تزيد عن التكاليف اجحدية وابلتايل حتقيق مستوايت أداء مرتحعة، مما يعكس التحالحات فيما بينها أبسلو 
 (.Smirlock, 1985, 74وجود عثاقة إجيابية ب ن تركز السوق وب ن أداء البنوك  

 تقييم األداء املايل للبنوك
ا قياس األداء الحعلي للبنك ومقارنته ابألهداف احملددة عرف تقييم األداء املايل على أنه جمموعة من االجراءات اليت يتم من خثاهلي

مسبقاً، ملعرفة مدى احنراف األداء احملقق عن الواجب حتقيقه، واختاذ كافة التدابري واالجراءات اليت من شأهنا معاجلة هذا االحنراف 
 (.6993 سويلم، 

دة على شكل خطط موضوعة او سياسات او معايري ويتطلب تقييم األداء وجود أهداف او معايري حمددة مسبقا، وتكون عا 
حبيث تتم مقارنة األداء الحعلي وهو ما مت اجنازه من قبل البنك مع هذه املعايري والسياسات الحتساب مستوى االجناز وحتديد أي 

يتم بعد ذلك العمل على احنرافات إجيابية أو سلبية، مع ضرورة الرتكيز على االحنرافات اهلامة وذات األلر األكرب على البنك، ل
معاجلة هذه االحنرافات واختاذ القرارات الصحيحة ابخلصوص وهذا يعتمد على مدى دقة وصحة البياانت املتوفرة عن االهداف 
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احملددة مسبقا، ومن الضروري االشارة هنا لوجود جهات مستحيدة  تعتمد على البياانت واملعلومات املحصح عنها واخلاصة ابألداء 
للبنك على حنو يساعدهم يف اختاذ قرارت مستقبلية هامة مثل: ادارة البنك، والسلطات الرقابية ممثلة ابلبنك املركزي،   املايل

 (.2363املودع ن، املسامه ن، السوق املايل، السلطة الرقابية، واجلمهور  عاصي، 
 بياانت ومنهجية الدراسة. 5

 جمتمع وعينة الدراسة  -
لثالة بنوك إسثامية هي البنك  2362ع البنوك اإلسثامية األردنية واليت بلغ عددها يف هناية عا  يتضمن جمتمع الدراسة مجي

ردين البنك اإلسثامي األفتضم أما عينة الدراسة  . اإلسثامياإلسثامي األردين والبنك العريب اإلسثامي الدويل وبنك األردن ديب
(. وقد 2365-2333حرتة  الل اللذان تتوفر هلما بياانت خثا الوحيدين البنك نوالبنك العريب اإلسثامي الدويل وذلك ألهنما 

مت مجع بياانت الدراسة ابالعتماد على التقارير املالية السنوية للمصارف اإلسثامية األردنية، ابإلضافة للتقارير الصادرة عن البنك 
 املركزي األردين ومجعية البنوك يف األردن. 

 منهجية الدراسة -
( اهلادف لقياس التنافسية من Panzar-Rosse P-Rروز   –الدراسة على منوذج ن األول هو منوذج ابنزر هذه تعتمد 

روز، أما النموذج الثاين فهو منوذج احندار مشتق من  –، إضافة الختبار التوازن يف منوذج ابنزر H-Statisticخثال إحصائية 
ملستقلة مبا فيها مؤشرات التنافسية ملعرفة ألرها على املتغري التابع معدل روز ويتضمن على جمموعة من املتغريات ا –منوذج ابنزر 

 ويف السياق التايل سيتم مناقشة كل منوذج من هذه النماذج. . العائد على األصول
  روز  –منوذج ابنزر( 1)

وأسواق املنافسة ( بوضع مناذج ألسواق إحتكار القلة، وأسواق املنافسة، Panzar and Rosse, 1987قا  الباحثان  
( H  H-statisticsيسمى إحصائية  اإلحتكارية، كما قا  الباحثان ابشتقاق اختبار إحصائي للتمييز فيما ب ن هذه األسواق

واليت يتم احتساهبا ابالستناد على دالة اإليرادات وذلك من خثال قياس جمموع مروانت إيرادات الشركة ابلنسبة ألسعار 
 (:Casu and Girardone, 2006لة التالية  املدخثات وفقاً للمعاد

 
من العوامل واليت متثل أسعار املدخثات للبنك  mهي عدد   * متثل قيم التوازن(، و  iمتثل إيرادات البنك  حيث أن 

i اليت حيصل عليها يرادات التوازنية  يف اإل . ويتم قياس القوة السوقية من خثال مدى ألر تغري أسعار املدخثات )
 (.Bikker, 2004( و i  .Panzar and Rosse, 1987البنك 

 على النحو التايل:( Panzar-Rosse لنموذج  Hويتم تحسري إحصائية 
تساوي صحر أو أقل من صحر  سالبة( يكون اهليكل التنافسي للسوق على شكل منافسة  Hإذا كانت  -

 و إحتكار القلة  وجود تواطؤ(. إحتكارية أ
 ، فهذا يشري إىل املنافسة الكاملة يف السوق.6تساوي  Hإذا كانت  -
 أكرب من صحر وأقل من واحد، فهذا يشري إىل املنافسة اإلحتكارية. Hإذا كانت  -

 
دا  حتليل االحندار (، فسيتم تطبيق معادلة اإليرادات التالية ابستخPanzar-Rosseيف منوذج   Hولغاايت اشتقاق إحصائية 

 (:Casu and Girardone, 2006املشرتك  



 

 

 
هو نسبة إمجايل اإليرادات إىل إمجايل األصول.  ترمز لعدد البنوك، واملتغري التابع  iترمز لعدد الحرتات، و tحيث أن 

نتاجية للبنك هي املوظح ن (، فسيتم افرتاض لثالة مدخثات اIntermediation Approachووفقًا ألسلوب الوساطة  
هي متوسط تكلحة املوظح ن واليت حتتسب من خثال قسمة الرواتب واألجور  والودائع ورأس املال الثابت، حيث أن 

هي متوسط تكلحة الودائع واليت حتتسب من خثال قسمة مدفوعات العوائد على ودائع  على إمجايل األصول، و
هي متوسط تكلحة رأس املال الثابت واليت حتتسب من خثال قسمة املصاريف التشغيلية واإلدارية األخرى  والعمثاء، 

وإىل جانب أسعار املدخثات، مت استخدا  جمموعة من العوامل اخلاصة ابلبنوك واليت ترتبط ابلعمل املصريف . على إمجايل األصول
وتعين إمجايل حام األصول، وهي و  لكية إىل األصول، و وتعين نسبة امل وهي 

وهي نسبة األصول  وتشري إىل نسبة الودائع إىل إمجايل األصول، و التمويثات إىل األصول، و
، وانت إيرادات البنوك ابلنسبة ألسعار املدخثاتتقيس جمموع مر  Hالسائلة إلمجايل األصول. وكما ذكران مسبقاً، فإن إحصائية 

 (: 0( كما هو مب ن يف املعادلة رقم  β3( و β2( و β1على أهنا جمموع معامثات أسعار املدخثات  ا احتساهبوسيتم 

 
امة إىل عدد أسعار مدخثات االنتاج للبنك واليت يبلغ عددها لثالة مدخثات يف هذه الدراسة. ومن الصحات اهل Jحيث تشري 
واليت جيب أخذها بع ن االعتبار هو أن تكون املشاهدات  البياانت( يف حالة توازن على املدى الطويل. وميكن  Hإلحصائية 

(، مع 2( وذلك وفقًا للمعادلة رقم  Panzar Rosse H-statisticsإجراء اختبار التوازن من خثال إعادة احتساب  
وابلتايل (، ROAوهو إمجايل اإليرادات مبتغري اتبع جديد هو معدل العائد على األصول   استبدال املتغري التابع يف تلك املعادلة

 تصبح املعادلة كما هو مب ن أدانه:

 
أقل أو أكرب من صحر يكون هناك عد  توازن، وإذا   Hأيضاً حبيث إذا كانت قيمة  Hوسيتم تحسري النتائج من خثال إحصائية 

 Claessens and( و Molyneux et al., 1994ك حالة توازن  تساوي صحر يكون هنا Hكانت قيمة 
Laeven, 2004 .) 

 إختبار أثر التنافسية على األداء املايل للبنوك اإلسالمية( 2)
روز ويتضمن على جمموعة من املتغريات املستقلة مبا فيها مؤشرات التنافسية وذلك  –يعترب هذا النموذج مشتق من منوذج ابنزر 

وتتضمن لر هذه املتغريات على املتغري التابع معدل العائد على األصول والذي يعترب مؤشراً ألداء البنوك اإلسثامية. هبدف معرفة أ
املتغريات املستقلة املختارة على العوامل املتعلقة خبصائص  البنك، ومتغريات هيكل السوق املصريف، وعوامل البيئة االقتصادية 

 (.  Ramadan, 2011الكلية  
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( واليت تتضمن على العوامل املتعلقة خبصائص  البنك، Panzar Rosse( اخلاصة بنموذج   4تم استخدا  املعادلة رقم  وسي
(، إضافة ملتغري HHI( ومؤشر هريفندال هريمشان  MSمع إضافة متغريين يتعلقان هبيكل السوق املصريف ومها اجحصة السوقية  

 (.Ramadan, 2011( و GR  )Ariss, 2010النمو االقتصادي   يعكس البيئة االقتصادية الكلية وهو معدل

 
( واجحصة السوقية من MSa( هي اجحصة السوقية من حيث املوجودات  MSوسيتم استخدا  لثالة مقاييس للحصة السوقية  

 (.MSd( واجحصة السوقية من حيث الودائع  MScحيث التسهيثات  
 يفات اإلجرائية ملتغريات الدراسةالتعر  -
 الا: املتغريات التابعة:أو 
إيرادات التمويل وايرادات اخلدمات جمموع (: وهي نسبة إمجايل اإليرادات إىل إمجايل األصول   (6

قياس مدى ل(. وسيتم استخدا  هذا املؤشر Mkrtchyan, 2005املصرفية مقسومة على إمجايل األصول  
 H  Casu andتشكل جمموع مرونتها قيمة إحصائية حساسيته للتغري يف أسعار مدخثات االنتاج اليت 

Girardone, 2006.)  
يعكس  ابلتايل يقيس الربح لكل دينار مستثمر يف األصول، و و (: معدل العائد على األصول   (2

 كحاءة إدارة البنك ابستخدا  املوارد املتاحة لتحقيق األرابح، ويتم احتسابه من خثال قسمة صايف الدخل بعد
كحاءة اإلدارة يف رسم سياستها التشغيلية واالستثمارية يعكس زايدة  صول ، وزايدة النسبة األالضرائب على جمموع 

 (.2332والتمويلية  هندي، 
 اثنياا: املتغريات املستقلة:

بة متوسط (: وهي انتج قسمة الرواتب واألجور على إمجايل األصول، حيث تقيس هذه النستكلحة املوظح ن   .6
تكلحة املوظح ن كنسبة من املوجودات وابلتايل ميكن استخدامها لقياس املدخل األول من مدخثات االنتاج يف البنك 

 Mkrtchyan, 2005.)  
(: وسيتم حساهبا من خثال قسمة العوائد املدفوعة من قبل البنك للمودع ن على إمجايل تكلحة الودائع   .2

 Casu and ى البنك. ويقيس هذا املتغري املدخل الثاين من مدخثات االنتاج يف البنك ودائع العمثاء لد
Girardone, 2006.) 

(: سيتم قياس متوسط تكلحة رأس املال الثابت من خثال قسمة املصاريف التشغيلية تكلحة رأس املال الثابت   .0
 Casu تغري املدخل الثالث من مدخثات االنتاج يف البنك واإلدارية األخرى على إمجايل األصول. ويقيس هذا امل

and Girardone, 2006.) 
(: وهي انتج قسمة إمجايل حقوق امللكية على إمجايل األصول، امللكية إىل إمجايل األصول  حقوق نسبة  .4

إمجايل اإليرادات. من املتوقع أن تكون عثاقة نسبة امللكية سلبية مع  (Molyneux et al., 1994وحسب  
ارتحاع خماطرة حمحظة يعكس ارتحاع نسبة امللكية ( إىل  أن Coccorese, 2004بينما أشار  ومع ذلك، 

 . التمويثات، وابلتايل وجود عثاقة موجبة هلذا املتغري مع إمجايل اإليرادات
البنك. ومت استخدا  إمجايل  (: وهو عبارة عن اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل موجوداتحام األصول   .5

 Casu and األصول لضبط املعادلة لثاختثافات يف حام البنك، وميكن اعتبارها مقياسًا لوفورات اجحام 
Girardone, 2006.)  



 

 

(: وهي عبارة عن نسبة إمجايل التمويثات املمنوحة من قبل إمجايل التمويثات إىل إمجايل األصول   .1
يل األصول. ومن املتوقع أن يكون هذا املتغري ذو عثاقة إجيابية مع املتغري التابع، ألن ارتحاع نسبة البنك إىل إمجا

 (.  Mkrtchyan, 2005التمويثات ستؤدي لتوفري املزيد من اإليرادات للبنك  
قسومة على إمجايل (: وهي عبارة عن نسبة ودائع العمثاء لدى البنك منسبة الودائع إىل إمجايل األصول   .1

 األصول. 
(: وهي عبارة عن نسبة األصول السائلة إلمجايل األصول. نسبة األصول السائلة إلمجايل األصول   .3

وتتضمن األصول السائلة على النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية، واألرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات 
هبا للمتاجرة. ومت استخدا  نسبة السيولة ملراعاة الحروق ب ن سيولة البنوك، حيث  مصرفية، واملوجودات املالية احملتحظ

 (. Casu and Girardone, 2006سلبياً على اإليرادات  ها يتوقع ان يكون أتلري 
أو ودائع مصرف ما إىل جمموع أصول أو متويثات أصول أو  نسبة هي عبارة عن(: و اجحصة السوقية   .9

(. ويتوقع أن يكون ألر اجحصة Ben Naceur and Goaied, 2001أو ودائع مجيع  البنوك   تسهيثات
على األرابح حيث كلما ارتحعت اجحصة السوقية للمصرف استطاع أن يحرض أسعارًا غري تنافسية و إجيايب السوقية 

 (.Malyneux and Forbes, 1995ابلتايل ارتحاع أرابحه  
مجع مربع اجحصة السوقية لودائع مجيع البنوك يف السوق، وسبب وهو حاصل (:مؤشر هريفندال هريمشان   .63

تربيع اجحصص السوقية هو إعطاء وزن أكرب للبنوك ذات اجحصة السوقية الكبرية من البنوك ذات اجحصص الصغرية، 
لبنوك، وكلما زاد عدد البنوك إذا كان السوق مكون من بنك، مث تنخحض القيمة بزايدة عدد ا 6ويتخذ املؤشر القيمة 

 (.Tushaj, 2010وكانت متقاربة يف اجحام كلما كانت قيمة املؤشر منخحضة  
اجيابيًا على رحبية  كون أتلريه أن ييتوقع و ، هو معدل التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل(: النمو االقتصادي   .66

 Ben Naceurسن أداء القطاع املايل وابلتايل ارتحاع الرحبية  البنوك وذلك ألن النمو االقتصادي يؤدي إىل حت
and Goaied, 2001 .) 

 نتائج التحليل اإلحصائي . 6
 نتائج التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة )أ( 

ب ن اجلدول رقم ( نتائج التحليل الوصحي للمتغريات التابعة واملستقلة املتعلقة أبسعار مدخثات االنتاج، بينما ي6يب ن اجلدول رقم  
 الواردة يف هذين اجلدول ن.نتائج ألبرز الوفيما يلي عرض ( اإلحصائيات الوصحية للمتغريات املستقلة األخرى. 2 

 املتغريات التابعة
عياري ، وابحنراف م%0.4للبنوك اإلسثامية األردنية خثال فرتة الدراسة حوايل  (TRنسبة اإليرادات إىل األصول  بلغ متوسط 

وجود تقارب نسيب ب ن البنوك من حيث نسبة اإليرادات يعكس مما ، %5.0إىل  %6.4من نسبة التراوحت و ، 6.6%
معدل العائد على . أما متوسط لَلصول وذلك بسبب اخنحاض املدى ب ن أعلى قيمة وأدىن قيمة واخنحاض االحنراف املعياري

مما يدل ، %3.64إىل  %6.3من عائد وتراوح ال، %3.5قداره ، وابحنراف معياري م%3.31بلغ فقد  (ROAاألصول  
( إىل Jarque-Bera ة وتشري إحصائ. تحاوت يف رحبية البنوك اإلسثامية األردنية من سنة لسنة، ومن بنك آلخرعلى وجود 

 . يعترب طبيعيين التابع ن أن توزيع املتغري 
 املتغريات املستقلة املتعلقة أبسعار مدخالت اإلنتاج

يشري إىل اخنحاض تكاليف ، مما من إمجايل األصول %3.3يف البنوك اإلسثامية األردنية حوايل  (P1تكلحة املوظح ن  ت شكل
تكلحة ضمن مستوايت معقولة. أما لتبقى يف السيطرة على الرواتب واألجور املدفوعة البنوك اإلسثامية املوظح ن ويعكس قدرة 

هذا يعترب لرغم من أن ابو ، أقل من البنوك التقليديةاليت تعترب ، و البنوك اإلسثامية لدى %0.1حوايل  تبلغفقد  (P2الودائع  



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر السرحان | V3 Issue 1 ||    2العدد  3مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: المجلد 

117 

، إال أنه قد يؤدي الخنحاض حام الودائع لديها يف املدى الطويل لصاحل البنوك التقليدية، وهو ما قد ميزة للبنوك اإلسثامية
النسبة  تقد بلغ، ف(P3تكلحة رأس املال الثابت  فيما يتعلق بو  يدفعها لزايدة العوائد بشكل كبري الستقطاب املزيد من الودائع.

كبري يف نسبة تكلحة رأس التذبذب ال، مما يعكس %3.0من إمجايل األصول، وابحنراف معياري يبلغ  %3.1للبنوك اإلسثامية 
 ومن بنك آلخر. املال الثابت من سنة ألخرى، 

خالل الفرتة  املستقلة املتعلقة أبسعار مدخالت االنتاج عة و التاباإلحصائيات الوصفية للمتغريات  (:3جدول رقم )
(2000-2015) 

 TR ROA P1 P2 P3 

Mean 0.0342 0.0086 0.008 0.036 0.007 

Median 0.0383 0.0089 0.007 0.027 0.005 

Maximum 0.0532 0.0180 0.012 0.212 0.015 

Minimum 0.0141 0.0014 0.005 0.011 0.002 

Std. Dev. 0.0112 0.0053 0.002 0.041 0.003 

Skewness -0.19231 0.3917 0.227 1.335 1.243 

Kurtosis 1.8922 2.1572 1.843 8.117 2.932 

Jarque-Bera 1.6519 1.7154 1.973 155.23 5.239 

Probability 0.3826 0.3687 0.312 0.000 0.046 

Observations 32 32 32 32 32 

Cross sections 2 2 2 2 2 

 * القيم الواردة يف اجلدول أعثاه تعكس القيم اجحقيقية للمتغريات قبل احتساب اللوغاريتم. 
 

 املتغريات املستقلة األخرى
سبة امللكية متوسط نأعلى من وهي ، %66.4لبنوك اإلسثامية األردنية خثال فرتة الدراسة ل (EQنسبة امللكية  بلغ متوسط 

عود هذا إىل طبيعة عمل البنوك اإلسثامية وعد  اعتمادها على مصادر التمويل التقليدية اليت تتضمن على ، وييف البنوك التقليدية
مليون  603مليون دينار(، وتراوح من  360لوغاريتم   3.96فبلغ  (SIZE البنوك اإلسثامية أصول . أما حام الحوائد الربوية

 االسثامية األردنية. بنوك ال تحاوت حام، مما يدل على مليار دينار 0.6إىل  دينار
، وتعترب هذه النسبة مقبولة يف ضوء متطلبات السيولة املرتحعة LOAN) 43.6%التمويثات إىل األصول  نسبة وبلغ متوسط 

يف  %15.2فقد بلغت  (DEPنسبة الودائع إىل األصول  أما ويف ظل وجود استثمارات مرتحعة لدى البنوك اإلسثامية. 
عد  استقرار نسبة الودائع لدى البنوك اإلسثامية وهو ما قد جيرب البنوك مما يشري إىل ، %22.9عياري املحنراف املتوسط، وبلغ اال

ط سوبلغ متو سحوابت غري متوقعة يف الودائع ذات الطبيعة غري املستقرة. الاإلسثامية على االحتحاظ بنسب سيولة كبرية ملواجهة 
، وتعترب هذه النسبة مرتحعة نسبياً واليت قد تكون نتياة عد  استقرارية CASH) 46.2%األصول  إىل نسبة األصول السائلة 

 الودائع يف البنوك اإلسثامية، كذلك قد يعود ارتحاع السيولة وإىل اخنحاض توظيحات البنوك اإلسثامية يف بعض السنوات. 
على  %4.1و %4.9و %4.4مويثات والتللبنوك اإلسثامية من حيث األصول والودائع  (MSاجحصة السوقية  متوسط وبلغ 

مؤشر هريفندال هريمشان . وبلغ متوسط %0.3لبنوك يف األردن والبالغة لمن متوسط اجحصة السوقية هي أعلى و التوايل، 
 HHI)   تنافسية يف السوق املصريف اإلسثامي األردين ألن املؤشر كان أقرب للصحر وأبعد مما يعكس وجود (، %06.2حوايل

أعلى قيمة وأدىن قيمة وجود اختثاف كبري يف هيكل السوق املصريف و االحنراف املعياري وتعكس إحصائيات صحيح،  عن الواحد
من املنافسة واقرتب ، ب من اإلحتكارية يف بعض األحيانيكن مستقرًا وإمنا اقرت مل وضع املنافسة حيث أن اإلسثامي عرب الزمن، 

سنوايً،  %5.4خثال فرتة الدراسة حوايل يف األردن  (GRالنمو االقتصادي  متوسط وأخرياً فقد بلغ  الكاملة يف أحيان أخرى.
 .%3.1إىل  %2.6عدل من املتراوح ، و %2.6وابحنراف معياري 

 



 

 

 (2015-2000اإلحصائيات الوصفية للمتغريات املستقلة األخرى خالل الفرتة ) (:2جدول رقم )
 EQ SIZE 

LOA

N 
DEP 

CAS

H 
MSa 

MS

d 
MSc HHI GR 

Mean 
0.114 8.863 0.401 0.652 0.412 

0.04

4 

0.04

9 
0.046 

0.31

2 

0.05

4 

Median 
0.082 8.875 0.394 0.697 0.428 

0.04

3 

0.04

2 
0.051 

0.28

3 

0.05

4 

Maximum 
0.272 9.492 0.731 0.883 0.492 

0.07

7 

0.10

2 
0.095 

0.69

3 

0.08

6 

Minimum 
0.066 8.141 0.183 0.156 0.088 

0.01

3 

0.00

8 
0.002 

0.02

7 

0.02

1 

Std. Dev. 
0.059 0.368 0.164 0.229 0.116 

0.02

3 

0.03

4 
0.026 

0.23

9 

0.02

1 

Skewness 
1.822 

-

0.318 
0.311 

-

0.654 

-

1.783 

0.06

5 

0.15

5 

-

0.282 

0.10

9 

0.07

6 

Kurtosis 

5.188

3 
2.372 3.212 2.192 5.329 

1.44

2 

1.33

5 
1.992 

1.45

0 

1.54

7 

Jarque-Bera 

19.37

9 
1.022 0.516 3.185 

22.31

8 

2.86

6 

3.71

4 
1.577 

3.76

6 

2.46

6 

Probability 
0.000 0.595 0.755 0.187 0.000 

0.24

1 

0.15

8 
0.456 

0.15

2 

0.29

5 

Observation

s 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Cross 

sections 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 لمتغريات قبل احتساب اللوغاريتم. * القيم الواردة يف اجلدول أعثاه تعكس القيم اجحقيقية ل
 حتليل االحندار لنماذج الدراسةنتائج )ب( 

 (TRحتليل االحندار لنموذج الدراسة األول )هيكل السوق( على نسبة  االيرادات )
ايل ( خمرجات حتليل االحندار لنموذج الدراسة األول والذي خيترب ألر املتغريات املستقلة على نسبة إمج0يب ن اجلدول رقم  

 اإليرادات، ومن خثال هذا اجلدول ميكننا استخثاص النتائج التالية: 
ارتحاع تكاليف ، مما يعين أن موجب وذو داللة إحصائية على نسبة اإليراداتألر ( P1تكلحة املوظح ن  لكان  -

رغم من أنه يستلز  زايدة ابلحيقق له إيرادات أكرب توسع البنك ذلك ألن املوظح ن تؤدي لزايدة نسبة اإليرادات، وقد يكون 
ن هذا أليعود قد نسبة اإليرادات. و على موجب وذو داللة إحصائية ألر ( P2تكلحة الودائع  لكان بينما  . عدد املوظح ن

ارتحاع تكاليف الودائع على البنك واليت تشكل تكلحة األموال ستدفع البنك لزايدة نسبة املراحبة اليت يتقاضاها على 
يحافظ على هامش ربح اثبت، كما أن ارتحاع تكلحة الودائع من شأنه زايدة حام الودائع لدى البنك، لالتمويثات وذلك 

أي ( P3تكلحة رأس املال الثابت  لمل يكن و وهو ما يعطي للبنك مقدرة أكرب على توظيف األموال والتوسع يف التمويل. 
ا قد يقلل من ألرها على نسبة وهو م، جداً  ت منخحضةنسبة كانالألن ذلك و ، ذو اللة إحصائية على نسبة اإليراداتألر 

 . اإليرادات وجيعله هامشياً 
نسبة اإليرادات على سالب وذو داللة إحصائية ألر ( CASHولنسبة األصول السائلة  ( EQنسبة امللكية  لكان  -

على داللة إحصائية  موجب وذوألر ( DEPونسبة الودائع  ( LOANنسبة التمويثات  لكان بينما  ، للبنوك اإلسثامية
 على نسبة اإليرادات.  ذو اللة إحصائية( أي ألر SIZEفيما مل يكن جحام املوجودات   نسبة اإليرادات،
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واليت تعكس وجود نوع من املنافسة اإلحتكارية يف السوق املصريف  3.991احملتسبة  Hبلغت قيمة إحصائية  -
التحاوت الكبري يف أحاا  تلك وبسبب قلة عدد البنوك اإلسثامية، ل كون هذا نظراً اإلسثامي وليس املنافسة التامة، وقد ي

 البنوك وحصصها السوقية، مما جيعل للبنك األكرب سيطرة كبرية على السوق املصريف اإلسثامي يف األردن. 
 Durbin-Watson )2.66بلغت إحصائية  و  ،%13.3( حوايل Adj. R2بلغت القوة التحسريية املعدلة   -

مثاءة منوذج إىل وأمهيتها  F، وتشري إحصائية ىل عد  وجود مشكلة االرتباط املتسلسل يف قيم املتغري التابعيشري إمما 
 .(Goodness of fit الدراسة 
 (TRخمرجات حتليل االحندار لنموذج الدراسة األول )هيكل السوق( على نسبة االيرادات ) (:3جدول رقم )

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

P1 0.328 2.125 0.048 

P2 0.678 5.871 0.000 

P3 -0.112 -1.512 0.165 

EQ -0.008 -2.654 0.016 

SIZE 0.034 1.120 0.316 

LOAN 0.038 2.252 0.022 

DEP 0.642 5.412 0.000 

CASH -0.313 -2.127 0.049 

H-Statistic = 0.997 (1>H>0) 

R-squared 0.752 

Adjusted R-squared 0.688 

Durbin-Watson stat 2.113 

F-statistic 8.233 

Prob(F-statistic) 0.000 

* White cross-section standard errors & covariance 
 

 (:TRحتليل االحندار لنموذج الدراسة الثاين )التنافسية والنمو االقتصادي( على االيرادات )
ترب ألر املتغريات املستقلة مبا فيها خيات حتليل االحندار لنموذج الدراسة الثاين الذي خمرجوالذي يب ن ( 4اجلدول رقم  من خثال 

 التنافسية والرتكز والنمو االقتصادي على نسبة اإليرادات، ميكننا استخثاص النتائج التالية: 
 يكنفيما مل اإليرادات،  موجبًا وذو داللة إحصائية على نسبةألرًا ( P2وتكلحة الودائع  ( P1كان لتكلحة املوظح ن    -

 .ذو داللة إحصائية على نسبة اإليرادات أي ألر (P3تكلحة رأس املال الثابت  ل
فيما  سالبًا وذو داللة إحصائية على نسبة اإليرادات، ألراً ( CASHونسبة األصول السائلة  ( EQكان لنسبة امللكية   -

على  ذو اللة إحصائيةموجباً و ألراً  (MSة السوقية  ( واجحصDEPونسبة الودائع  ( LOANلنسبة التمويثات  كان 
موجباً وذو داللة إحصائية على نسبة اإليرادات، مما يعين ألراً ( HHIهريفندال هريمشان  ؤشر مل. وقد كان نسبة اإليرادات

مل يكن وأخرياً  داء.األ –السلوك–فرضية اهليكل، وهو ما يدعم أبن ارتحاع مستوى الرتكز يزيد من إيرادات البنوك اإلسثامية
 . على نسبة اإليرادات أي ألر ذو اللة إحصائية( GRمعدل النمو القتصادي  ( و SIZEجحام املوجودات  

( Durbin-Watson ، وبلغت قيمة %11( للمتغريات املستقلة حوايل Adj. R2بلغت القوة التحسريية املعدلة   -
 .الدراسةوأمهيتها إىل مثاءة منوذج  Fتشري قيمة ، فيما 6.92

 
 



 

 

خمرجات حتليل االحندار لنموذج الدراسة الثاين )التنافسية والنمو االقتصادي( على نسبة االيرادات  (:4جدول رقم )
(TR) 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

P1 0.289 2.113 0.047 

P2 0.611 5.867 0.000 

P3 -0.006 -1.109 0.212 

EQ -0.014 -2.455 0.021 

SIZE 0.053 1.132 0.291 

LOAN 0.043 2.411 0.024 

DEP 0.612 5.325 0.000 

CASH -0.275 -2.318 0.039 

MS 0.779 2.658 0.013 

HHI 1.231 3.445 0.003 

GR 0.125 0.632 0.556 

 

R-squared 0.719 

Adjusted R-squared 0.657 

Durbin-Watson stat 1.925 

F-statistic 7.232 

Prob(F-statistic) 0.000 

* White cross-section standard errors & covariance 
 (:ROAحتليل منوذج التوازن مع متغري العائد على األصول )

مت إجراء اختبار التوازن من خثال، استبدال املتغري التابع إمجايل اإليرادات مبتغري اتبع جديد هو معدل العائد على األصول 
 ROAري النتائج من خثال إحصائية (، ومت تحسH  أيضًا حبيث إذا كانت قيمةH   أقل أو أكرب من صحر يكون هناك عد

 Claessens and( و Molyneux et al., 1994تساوي صحر يكون هناك حالة توازن   Hتوازن، وإذا كانت قيمة 
Laeven, 2004  حيث ميكن من خثال هذا اجلدول ( خمرجات حتليل االحندار لنموذج التوازن5(. ويب ن اجلدول رقم ،

واليت ختتلف عن القيمة املعيارية يف حالة التوازن والبالغة صحر، وهذا يعين  6.509بلغت احملتسبة  Hقيمة إحصائية مثاحظة أن 
ر وهذا يتضمن أن معدالت العائد تعترب مرتبطة إحصائيًا مع أسعاعد  وجود توازن يف السوق املصريف اإلسثامي يف األردن، 

املدخثات وابلتايل فإن التغري يف أسعار املدخثات له أتلري كبري على معدل العائد على األصول حسب ما ورد يف العديد من 
 (. Claessens and Laeven, 2004( و Molyneux et al., 1994الدراسات السابقة مثل   
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 (ROAالعائد على األصول )خمرجات حتليل االحندار لنموذج التوازن مع  (:5جدول رقم )
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

P1 1.889 6.433 0.000 

P2 1.002 4.165 0.001 

P3 -1.355 -5.562 0.000 

EQ -1.291 -3.555 0.002 

SIZE 0.326 2.638 0.015 

LOAN -0.117 -0.777 0.451 

DEP 0.651 1.741 0.096 

CASH 0.001 0.006 0.993 

H-Statistic = 1.539 (H>0) 

R-squared 0.739 

Adjusted R-squared 0.661 

Durbin-Watson stat 2.065 

F-statistic 5.122 

Prob(F-statistic) 0.002 

* White cross-section standard errors & covariance 
 اختبار أثر التنافسية على األداء املايل للبنوك اإلسالمية:

لر املتغريات املستقلة مبا فيها التنافسية والرتكز على معدل العائد على األصول، ومن ألحتليل االحندار نتائج ( 1رقم   يب ن اجلدول
 خثال هذا اجلدول ميكن استخثاص النتائج التالية: 

صول ألر موجب وذو داللة إحصائية على معدل العائد على األ( P2وتكلحة الودائع  ( P1تكلحة املوظح ن   لكان  -
على معدل العائد على وذو داللة إحصائية سالبًا ألرًا ( P3تكلحة رأس املال الثابت  لبينما كان  .ةيف النماذج الثثال

 . يف النماذج الثثاث األصول
كان بينما  ، عائد على أصول البنوك اإلسثاميةمعدل العلى ( ألر سالب وذو داللة إحصائية EQنسبة امللكية  لكان  -

نسبة التمويثات إىل ومل يكن لالعائد على األصول. على وذو داللة إحصائية ًا ( موجبSIZEجودات  حام املو ألر 
 على العائد على األصول. ( أي ألر CASHولنسبة األصول السائلة إىل إمجايل األصول  ( LOANاألصول  

ل العائد على األصول على معد( ألر موجب وذو داللة إحصائية DEPكان ملعامل نسبة الودائع إىل األصول   -
اجحصة السوقية من حيث استخدا   عند استخدا  اجحصة السوقية من حيث املوجودات والتسهيثات، لكن عندوذلك 

وذلك ألن القوة التحسريية للحصة السوقية من التسهيثات كانت ليس ذو اللة إحصائية الودائع أصبح متغري نسبة الودائع 
 أكثر تحسرياً من نسبة الودائع. 

وقد يكون هذا ، مل يكن للحصة السوقية من حيث التسهيثات أي ألر ذو داللة احصائية على العائد على األصول -
تخحيض أسعار لالبنك يف حال رغبته بتوسيع حصته السوقية يدفع انجتًا عن ارتحاع املنافسة يف السوق املصريف مما 

ذو داللة و موجب  ية من حيث املوجودات والودائع ألرلحصة السوق. يف ح ن كان لاملنتاات واخلدمات اليت يقدمها
  .احصائية على معدل العائد على األصول

د على األصول، مما يشري معدل العائعلى ( ألر موجب وذو داللة إحصائية HHIكان ملعامل هريفندال هريمشان   -
يف اإلسثامي يف األردن ألنه كلما كان األداء تنطبق أكثر من غريها على السوق املصر  –السلوك  –فرضية اهليكل إىل أن 

هيكل السوق مركزًا أكثر  وكان عدد البنوك أقل(، فإن النتياة هي فرض أسعار أعلى ومبخرجات أقل، وابلتايل تصبح 
 . بنوك أعلى وذلك على حساب العمثاءالتنافسية منخحضة جداً وترتحع نسبة األسعار للتكاليف وابلتايل تكون رحبية ال



 

 

تشري قيم إحصائية و ، %10إىل  %16( يف النماذج الثثاث من Adj. R2قوة التحسريية املعدلة  تراوحت ال -
 Durbin-Watsonتشري قيمة ، بينما ( إىل عد  وجود مشكلة االرتباط املتسلسل يف قيم املتغري التابعF  وأمهيتها

  .ذج الدراسةاإىل مثاءة من
 (:6جدول رقم ) -

 (ROAمعدل  العائد على األصول )خمرجات حتليل االحندار لنموذج 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Variable Coef. 
t-

Stat. 
Prob. Coef. t-Stat. Prob. Coef. 

t-

Stat. 
Prob. 

P1 1.812 3.636 0.002 1.658 3.409 0.003 2.270 4.980 0.000 

P2 1.061 3.365 0.004 1.025 3.121 0.006 1.231 4.377 0.000 

P3 
-

1.112 

-

4.075 
0.001 -1.031 -3.805 0.001 

-

1.249 

-

4.212 
0.001 

EQ 
-

1.063 

-

1.941 
0.081 -2.032 -2.212 0.035 

-

2.256 

-

2.493 
0.013 

SIZE 0.382 2.389 0.031 0.350 2.340 0.031 0.435 2.031 0.059 

LOAN 
-

0.116 

-

0.689 
0.501 -0.121 -0.793 0.441 

-

0.953 

-

0.948 
0.363 

DEP 0.880 2.109 0.050 -0.591 -0.778 0.447 0.921 2.091 0.052 

CASH 0.245 0.766 0.458 0.260 0.787 0.442 0.210 0.775 0.453 

MSa 1.151 2.321 0.034       

MSd    1.482 3.111 0.006    

MSc       0.911 0.914 0.376 

HHI 0.854 3.120 0.006 1.017 3.557 0.002 0.772 1.853 0.075 

GR 0.101 0.507 0.619 0.046 0.263 0.796 0.098 0.437 0.662 

 

R-squared 0.725 0.729 0.749 

Adj. R-squared 0.634 0.637 0.643 

Durbin-Watson 

stat 
2.173 2.068 2.183 

F-statistic 5.112 3.199 5.285 

Prob(F-statistic) 0.002 0.016 0.001 

* White cross-section standard errors & covariance 
 
 النتائج. 7

هدفت الدراسة الختبار هيكل السوق والتنافسية وألرمها على األداء املايل للبنوك اإلسثامية األردنية، وملعرفة مستوايت التنافسية 
ل الحرتة السائدة يف السوق املصريف االسثامي االردين، وذلك ابالعتماد على عينة مكونة من بنك ن إسثامي ن أردني ن خثا

 2333-2365 .) 
نتائج أن لتكلحة املوظح ن وتكلحة الودائع ونسبة التمويثات إىل األصول ونسبة الودائع إىل األصول ألراً موجباً ومهماً الأكدت وقد 

ومهماً  إحصائيًا على نسبة إمجايل اإليرادات، بينما كان لنسبة امللكية ونسبة األصول السائلة إىل إمجايل األصول ألرًا سالباً 
إحصائيًا على نسبة إمجايل اإليرادات، أما تكلحة رأس املال الثابت وحام املوجودات فقد أكدت النتائج أبهنما ال يؤلران على 

 نسبة اإليرادات. 
احملتسبة على وجود نوع من املنافسة اإلحتكارية يف السوق املصريف اإلسثامي وليس املنافسة التامة،  Hقيمة إحصائية ت دلو 
كما ا  تلك البنوك ويف حصصها السوقية.  التحاوت الكبري يف أحاو قلة عدد البنوك اإلسثامية، الذي قد يكون انمجًا عن و 
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أشارت النتائج إىل عد  وجود توازن يف السوق املصريف اإلسثامي األردين، مما يعين أن معدالت العائد تعترب مرتبطة أبسعار 
 عار املدخثات له أتلري كبري على معدل العائد على األصول.املدخثات وابلتايل فإن التغري يف أس

كان لتكلحة املوظح ن وتكلحة الودائع وحام املوجودات ونسبة الودائع إىل األصول ومؤشر هريفندال هريمشان واجحصة السوقية وقد  
بينما كان لنسبة تكلحة رأس املال  من حيث املوجودات والودائع ألرًا موجبًا وذو داللة إحصائية على معدل العائد على األصول،

الثابت ونسبة امللكية ونسبة التمويثات إىل األصول ألراً سالباً وذو أمهية إحصائية على معدل العائد على أصول البنوك اإلسثامية.  
لبتت النتائج أما نسبة األصول السائلة إىل إمجايل األصول واجحصة السوقية من حيث التسهيثات ومعدل النمو القتصادي فقد أ

 عد  وجود أي ألر هلم على معدل العائد على األصول. 
منافسة وأكثر على توفري صيغ ادخارية لعمل ابالبنوك اإلسثامية اليت مت التوصل هلا، أوصت الدراسة نتائج الابالستناد على و 

وزايدة رع املصريف وعدد املوظح ن، من خثال زايدة التح صولاألوزايدة معدالت العائد على الرحبية تحس ن السعي لو  ،مرونة
 ، والتوسع يف االعمال لزايدة حام املوجودات، مع العمل على تقليل املصاريف التشغيلية.  حصصها السوقية من الودائع

 املصادر واملراجع. 8
 أوالا: املراجع ابللغة العربية

 األردن . -، دار زهران، عمان 6، طياإلقتصاد اإلدار (. 2339أبو محد، رضا صاحب، والحضل مؤيد عبداجحس ن،   .6
، 2015و 4201 يعامخالل كراسة األداء املقارن للبنوك يف األردن (، 2362مجعية البنوك يف األردن   .2

http://www.abj.org.jo. 
، 9200-2000دراسة تطور القطاع املصريف األردين (. 2363مجعية البنوك يف األردن،   .3

http://www.abj.org.jo. 
(. التنافسية والتسابق للسيطرة على حصص السوق: تقييم جترييب 2366حس ن، عبداجحميد علي، و حممود، ظحر،   .4

 . 2366، 6(، العدد 63، اجمللد  اجمللة العربية للعلوم اإلداريةللصناعة املصرفية يف دولة الكويت، 
، مكتبة ومطبعة االشعاع الحنية، مقارن إدارة املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية، مدخل(. 6993م، حممد  سويل .5

 ، مصر.6ج
(، حتليل تنافسية املصارف التاارية األردنية للحرتة 2360الصمادي، سامي، زريقات، زايد، وبن شايب، مرجانة   .1
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