
0 
 

 

 الثاني العدد – الثانياملجلد 

 2131 شعباناملوافق  1023 حزيران | يونيو

Vol 2, Issue 2 

 June 2013, Shabaan 1434 

ISSN 2225-5850 = Al-mag  allaẗ   -         ẗ   - -         -       

 

 وَأََحلَّ اهللُ البَْيعَ 
 

  العاملية للتسويق اإلسالمي املجلة
 علمية محكمةمجلة دورية 

 تصدر عن الهيئة العاملية للتسويق اإلسالمي

 اململكة املتحدة -لندن

 

ISSN 2225-5850 
 

 
  



1 
 

 املجلة العاملية للتسويق اإلسالمي

 بريطانيا \تصدر بأشراف الهيئة العاملية للتسويق اإلسالمي 

 رئيس التحرير

 الدكتور بكر أحمد السرحان

 جامعة اإلمارات –كلية اإلدارة واالقتصاد 

 رئيس الهيئة العاملية للتسويق اإلسالمي

  welcome@iimassociation.com:  لتقديم االبحاث

 هيئة التحرير

 السودان \الخرطوم -أكاديمية السودان للعلوم املصرفية واملاليةاألستاذ الدكتور عصام محمد الليثي. 

 السعودية \جامعة جازان  –الدكتور علي مدبش. وكيل كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة اإلمارات  -الدكتور سعيد البنا. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الجزائر \قسنطينة  –جامعة منتوري الدكتور مرداوي كمال. 

 فلسطين \الدكتور سامر ابو زنيد. رئيس جامعة الخليل 

 األردن \ت. جامعة البتراء الدكتور خالد الحياصا

 أبو ظبي \إدارة الدراسات العليا  -كلية الشرطة الدكتور محمد الكساسبة. 

 جامعة اإلمارات -الدكتور أكثم مغايرة. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الجزائر \قاملة 45 ماي 00جامعة االستاذ أحسن خشة. 

 الجزائر \جامعة معسكر  –إلدارة الدكتور بن عبو الجياللي. نائب عميد كلية االقتصاد وا

 الجزائر \جامعة معسكر  –االستاذة ساره بوقصيري. كلية االقتصاد واإلدارة 

 مصر \جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية الدكتورة فاتن فاروق. 

  فلسطين \غزة  -الجامعة اإلسالمية  –نائب الرئيس للشئون اإلدارية الدكتور علي شاهين. مساعد 

 الكويت \جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  –الدكتورة ضحى عبدهللا الصالح. كلية األعمال 

 مصر \الدكتورة منال القلج. مستشار ومؤسس بوابة مصر 

 السعودية \سمية ابراهيم الناصر. جامعة اليمامة 

 جامعة وهران الجزائر  -ةكلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجاري .الدكتور كربالي بغداد

 

  

mailto:welcome@iimassociation.com


2 
 

 الثاني العدد – الثاني املجلد

 2131 شعباناملوافق  1023يونيو | حزيران 

 جدول املحتويات

 

 3  االسالمي التسويق في للتميز العاملية الجائزة

 4  الجائزة لغاية االبحاث تقييم معايير

 5  املجلة تغطيها التي املواضيع

 6  سالميةاإل  العالمـات نحو الجزائـري  املستهلك توجهــات

 33  االسالمية لالوقاف االجتماعية الريادة

 33  اإلسالمى التسويق فى السمسرة

 54  ملالبسها السعودية املرأة شراء على( التخفيضات) الفرصة مبيعات أثر

 44  املصرفية املنتجات في واالبتكار اإلبداع أهمية

 36  اإلسالمية الشريعة منظور  حسب املستدام التسويق

 114  االجتماعية املسؤولية تحقيق في ودوره املسلم املقاول  سلوك

 

 

  



3 
 

 الجائزة العاملية للتميز في التسويق االسالمي

 1023اسطنبول  شهر ايار  – اإلسالمياملؤتمر العالمي للتسويق 

Review Committee لجنة تحكيم االبحاث لغايات الجائزة     

Dr. Aktham Magayrah, United Arab Emirates University. UAE (Arabic Papers) 

Dr. Riyad Eid, United Arab Emirates University. UAE (Arabic Paper) 

Dr. Mumin Dayan, United Arab Emirates University. UAE 

Dr. Ozlem Sandikci, Bilkent University. Turkey 

Dr. Aisha Boulanwar, Om Alqura University. Mecca, Saudia Arabia. 

Ronald Doherty, International Islamic Marketing Association. Ireland 

Amount Winners Title of Paper 

1st  best paper award 

– Shared 

(4000 USD) 

 Dr. Hayat M. Awan 

and Ahmad Nabeel 

Siddiquei 

 Murad Sherif and 

Tahir Bin Yacoub 

 Factors Affecting Halal Purchase Intentions: Evidence 

Fro  P k    n’  H     Food Sec or 

  أهمية تطبيق مفهوم التسويق املصرفي اإلسالمي في املصارف

 اإلسالمية من وجهة نظر العمالء

 

2nd best paper  award 

– Shared 

(3000 USD) 

 Naili Ilham 

 

 Jamal Mohammed 

Al-Ekam & Nik 

Kamariah Nik 

  أهمية اإلبداع واالبتكار في املنتجات املصرفية في إكساب

 املصارف ميزة تنافسية

 Government Support, Consumer Patriotism, Family and 

Intention  as considerable antecedents to Actual 

Purchase of Domestic Products:  Yemen 

3rd best paper award 

– Shared 

1500 USD 

 Mirdawi Kamal and 

Belhaj Tariq 

 Kim-Shyan Fam 

  :إشكالية العالقة بين القيم االسالمية وثقافة االستهالك املادي

 دراسة استطالعية

 Exploring a consumption value model for Islamic mobile 

banking adoption 

1st  best student 

award 

(1000 USD) 

 Donard Games 

 

 Entrepreneurship, Values And Muslim Values: Some 

Insights From Minangkabau Entrepreneurs 

2nd best student 

paper award 

(500 USD) 

 Arabash Zaina   االجتماعية: سلوك املقاول املسلم و دوره في تحقيق املسؤولية

 دراسة حالة مجموعة من املقاولين الجزائريين

(500 USD) Best research team 

Saliha Maqawsi, Hind Jamouni, and Aisha Shebela 



4 
 

 

 معايير تقييم االبحاث لغاية الجائزة

Award Review Form – Islamic Marketing Conference 

International Islamic Marketing Association - Excellence Awards in Islamic 

Marketing 
Reviewer name: 

……………………………………………. 

Article title:  

………………………………………………… 

Evaluation Criteria P
o

o
r 1

 

2
 

3
 

4
 

E
x

cellen
t 

5
 

Practical applications - are implications for practitioners clearly 

drawn out? 

     

Research applications - does the article suggest areas for further 

research?  

     

Clarity and readability - is attention paid to clarity of expression and 

readability?  

Points to note; sentence structure, jargon, acronyms. 

     

Originality - does it add to the subject area / body of knowledge in 

any way?  

     

Analytical rigour - does the article demonstrate soundness in the way 

in which it  

has been researched and/or argued? 

     

Internationality - will the article be of interest to an international 

audience?  

     

Please specify any other revision criteria or notes.   

Total …… Points 

 

  



5 
 

 مجانا ةتنشر االبحاث املقبولرسوم النشر: 

 املواضيع التي تغطيها املجلة

 اجملتمعات اإلسالميةاالجتماعي  يف   اإلبداع

 اإلسالمي واملمارسات التسويقية القانون

 البيع والشراء من األسواق اإلسالمية

 التمويل اإلسالمي

 احملاسبة االسالمية

  ادارة نظام الزكاة

 الريادة  واملسؤولية االجتماعية للمؤسسة

 نظم األعمال يف اإلسالم

 ادارة شؤون األفراد اإلسالمية

 اإلدارة اإلسالمية

 الريادة  االجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية املسلمون يف الغرب

 محاية البيئة من املنظور اسالمي 

 التعليم  اإلسالمي | االقتصاد اإلسالمي

 قنوات الدعم واإلمداد اإلسالمية

 املزيج التسويقي اإلسالمي

 أخالقيات األعمال يف اإلسالم

 التسويق اإلسالمي

 ميةاملاركات التجارية اإلسال

 املستهلك املسلم

 التاجر املسلم

 استغالل اإلسالم جتاريا

 والسياحة اإلسالمية   الرتفيهتسويق  التمويل اإلسالمي 

 الضيافة اإلسالمية 

 أسواق احلالل

 السوق االلكرتوين اإلسالمي

 أسواق املالبس واملوضة اإلسالمية

 األدوية  ومستحضرات التجميل والعناية اإلسالمية

 التجزئة اإلسالميةجتارة  

 

  



6 
 

 سالمية جزائـري نحو العالمـات اإل التوجهــات املستهلك 

 سالمية في ظـل مبادئ التسويـق اإلسـالمي: دراسـةلعالمـات اإل اتوجهــات املستهلك الجزائـري نحو 

 اللحوم املجمدةميدانية حول سوق 

 مغراوي حمي الدين عبد القادر. 
 بن عبو اجلياليل.

 مصطفـى اسطمبـويل.جامعـة 
 .العنـوان:معسكـــر/ اجلزائر
 + 12..0..70.00.7..24هاتـف الباحث األول: 
 + .0.4...70.02.5..24هاتـف الباحث الثاين:

 045.81.66.73الفاكس:
 mahi_mascara@yahoo.frالربيد االلكرتوين للباحث األول:

 djbenabou@yahoo.frااللكرتوين للباحث الثاين:الربيد 
 ملخص:

وك املستهـلك، و نـظرا للتطـور الذي عـرفه فـكر لا يرتبط مبـدى قـدرهتا على الدراسـة اجليدة لســإن بقـاء املؤسـسة و منوه
عالماهتا اليت متيزهـا عن املستهـلك، كــان من املفروض على املؤسسـات السعي جاهدة إىل بناء صــورة جيدة من خـالل 

ربة، أصبح من الصعب على املستهلك اجلزائـري القيام بعملية االختيـار ـو مع كثرة العالمات التجارية يف السـوق اجلزائ غريهــا.
توجات ، وخصوصـا حتت ظل مبادئ تسويقية حديثة راميـة أساسا إىل احلفـاظ على املستهلك و كسب ثقته نبني خمتلف امل

رؤيـة اجلديدة الئـه من خالل إنتـاج ما يرضيـه و يقنعـه على املدى الطويل. عـلى هذا األساسطـرحت إشكالية و وال
يف ظل التسويـق اإلسالمي الذي يرتكـز على مبـادئ أكثر اهتمامـا باجملتمـع و لحوم اجملمدةالللمستهلك اجلزائري لعالمـات 

 .لى اختياره و توجهه هلذا النوع من العالماتحتقيـق رفاهيتـه،و معرفة العوامل املؤثرة ع
 لحوم اجملمدة، املستهلك اجلزائري.ال، التسويق اإلسالمي،سالمية: سلوك املستهلك، العالمـة اإلالكلمات المفتاحية

Abstract:  

The Organization survival and its growth are related to its capacity to study the 
consumer behavior. Now, companies should look at building a good image through their 
brand. In this paper, we will study the halal meat market and the principal characteristics 
of the Islamic marketing. We will attach a particular importance to the halal meat brands. 
For this reason, we will try to understand the factors that influence the choice of this type 
of meat. 
Key Words: consumer behavior, Islamic brands, Islamic marketing, halal meat, Algerian 
consumer. 

 
Résumé  
La survie de l'organisation et sa croissance sont liées à sa capacité d'entreprendre une 
bonne étude du comportement du consommateur. Les entreprises doivent chercher à 
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construire une bonne image à travers leur marque. De nos jours, il est devenu difficile 
pour le consommateur algérien d'effectuer un processus de sélection du fait que 
plusieurs marques lui sont imposées. Surtout que le marketing moderne se base sur la 
préservation de la fidélité des consommateurs. À partir de ce constat, nous avons tenté 
d'étudier les facteurs qui influencent le choix du consommateur algérien. Une 
importance particulière sera accordée aux facteurs islamiques dans le processus du 
choix des marques de la viande surgelée en Algérie.  
Mots clés : comportement du consommateur,la marque islamique,le marketing 
islamique, viandes surgelées, consommateur algérien. 

 :مقدمة
خاصة أمام التهاب أسعار  -األمهية الكبرية اليت أضحت تشغلها اللحوم اجملمدة بالنسبة للمستهلك يف يومنا هذا بالنظر إىل

 .حلاجة إىل األمساء للتفريق بني املنتوجات املختلفة يف السوقأصبحت احلاجة إىل العالمات التجارية كا -اللحوم الطازجة
من هنا جند املستهلك حيرص على سداد قراراته الشرائية و اختياره للعالمـة اليت حتقق حاجاته و رغباته املتوقعة، والسيما أمام 

ئة على البيئة الكلية، األمر الذي أدى املستجدات التسويقية اليت فرضـها الواقع و املتزامنة مع التغريات املستمـرة الطار 
باملستهلك إىل إعادة النظر يف جل قراراته الشرائية وتغيري إدراكه ملختلف العالمات خاصة أمام ظهور أشكال خمتلفة من 
التسويق، مبا فيها التسويق اإلسالمي الذي يهدف إىل تأسيس منتجات تتالءم مع الدين اإلسالمـي و قيمه اهلادفـة إىل 

 قيق رفاهية املستهلك باقتنائه ملا حلله اإلسالم وابتعاده عن ما حرمه اإلسالم. حت
من هنا و انطالقا مما سبق أصبحت إشكالية تغييـر رؤى املستهلك و تصوراتـه للعالمات املختلفة يف هذااجملال، بل حىت 

أساسا إىل استهـالك ما أحل اهلل و االبتعاد عما  قراراته الشرائيـة تطرح نفسها خاصة يف ظل تعاليم الدين اإلسالمـي املوجهة
 حرمـه اهلل، باعتباره املشرع و اآلمر الذي ينبغي لكل فـرد يف اجملتمع أن يطيعه و خيضع ألوامـره و يبتعـد عن نواهيـه.

 على هذا األسـاس متت صياغة إشكاليـة حبثنا على النحو التـايل:
  توجه نحو العالمات االسالمية للحوم المجمدة ؟بماذا يتأثر المستهلك الجزائري أثناء 

 و قد حصرت فرضيات الدراسة يف النقاط التالية:
o  تؤثر املتغريات الشخصية على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة. 
o تؤثر املتغريات اخلاصة بالعالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة. 
o .يؤثر سعر واتصال العالمة )املتغريات التسويقية( على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة 
o .يوافق املستهلك على أن جناح عالمات اللحوم اجملمدة قائم على تسويقها بطريقة االسالمية 

 النقاط التالية: ولإلملام مبجال الدراسة و من أجل الفهم اجليد للموضوع ارتأينا التطرق إىل
 العالمة التجارية من منظور إسالمي. .1

 مفاهيم نظرية حول التسويق اإلسالمي..4.4
 تسويق العالمة التجارية يف اإلسالم. .2.4

 .دراسة ميدانية حول عالمات اللحوم اجملمدة .2
 وصف الدراسة. 4.2
 .رض وحتلياللدراسةـع.2.2
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 العالمـة التجاريـة من منظور إسالمي: .1
 4.0ديانة يف العامل بعد املسيحية، وذلك بنسبة تقارب أو تفوق  بأن اإلسالم هو ثاين(1) (Al-Buraey 2004)يرى

اطبالقيم الدينية ـالمي تتجه أكثر إىل اإلرتبـدولة. هذه الـدول اليت تتميز بطابعهـا اإلس07مليار مسلـم ويف أكثر من 
 (Al-Mossawi 2002) (2)فيجميـع اجلوانـب اإلجتماعيـةاإلسالميـة واحملافظة عليهـا وعلى تطبيقهـا 

انطالقــــــا من هنا أصبح على املسوقني و خمتلف املؤسسات األخذ بعني اإلعتبار هذا التطور يف الدين ومعرفة قيمه و مبادئه 
ملستمر لنسبة ال سيما مع التزايد ا-لتأسيس عالمات و منتجات تتناسب مع سلوك املستهلكني وخاصة املسلمني منهم

 و بالتايل اإلستمرار يف السوق.  -املسلمني يف العامل
العالمة التجارية حظت بتعريفات خمتلفة من قبل العديد من اخلرباء حبيث لكل منهم وجهة نظر خاصة حول و عموما فإن 

هام باعتبارها عنصـر فعـال مييز  العالمة التجارية، أصلها، استعماهلا....، من هنا يعترب مفهوم العالمة التجارية موضـع نقاش
املنتجات اخلاصة باملؤسسات املختلفـة وتعـريفها للمستهلكـني. ومن أبرز هذه التعاريف جند 

"اسم أو رمز كشعار أو شكل من أشكال التعبئة و  : بأهنا للعالمة التجاريـة الذي يرى4551Aaker(D.(3)(عريفت
 و متيزها عن باقـي املنافسني". التغليف اليت تتيح التعرف على السلع و اخلدمات اليت يقدمها البائع،

 . مفاهيم نظرية حول التسويـق اإلسالمي:1.1
العدالة( وتنظيم جمريات حياته املختلفة، لقد جاء اإلسالم لغاية أساسية و هي تعظيم منفعة الفرد )تطبيق مبادئ املساواة و 

. ويعتبــر التسويـق ميكــانيـزم اجتمــاعي يهــدف إىل تسهيــل املعامـــالت التجارية بني خمتلــف (4)مبا فيهــا معامالته التجارية
 P.Kotler et al)(5)2775راف )و املستهلكني( بطريقـــة مرضيـــة هلـذه األطــــ نياألطـــراف املتعاملني يف الســـوق )املنتج

امليادين املختلفة مبا فيها الثقافية وبالتحديد الديانات املتعددة، ونتيجة لذلك وقد تطور التسويق ليشمل العديد من اجملاالت و 
ظهر ما يعرف بالتسويق اإلسالمي كفرع من باقي الفروع احلديثة للتسويق والرامي إىل إسقاط مبادئ اإلسالم و تعاليمه 

 (RiaMorphitou& Paul Gibbs )(6)الربانية على التطبيقات التسويقية
لعمليـة و االتسويـق اإلسالمـي بأنه"(7)(Md. MahabubAlom, Md. SharifulHaque2011و يعرف )

اإلسرتاتيجية )احلكمة( اهلادفة إىل تلبية احلاجات من خالل تبادل املنتوجات و اخلدمات احلالل مبا حيقق الرضى و السعادة 
 لكال الطرفني و املتمثلني يف البائع و املشرتي من أجل حتقيق الرفاهية املادية و الروحية يف العامل الواقعي و مــا ورائــه". 

التسويق اإلسالمي: "بأنه تطبيق القواعد التسويقية اليت ال تتناىف (AlirezaMiremadi&Others)(8)كما يعرف 
 مع القواعد و النظم اإلسالمية و القرآن الكرمي".

مبــدأتعظيمالقيمـــةعلى أســـاساملسـاواةوالعدالةلتوسيع بأن التسويـــق اإلسالمي: "يتمثـل يف (9)(M.Arham 2010ويرى)
 ."نطاقالرعاية و الرفاهيةللمجتمع

ل حسب ـــمثــــإذن ميكـــــــــن أن نستنج من هذه التعاريـــــــــف بعض املفاهيم األساسيــــــــــة املتعلقة بالتسويــــــق اإلسالمي واليت تت
(2011)Md. Mahabub, Md. Shariful (10)يف: 
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  :احلكم القومي الذي من مصطلح اإلسرتاتيجية، فهو يعنياإلدراكالسليم و مصطلح احلكمة هو قريب الحكمة / اإلستراتيجية
يتالئم مع األزمنة و احلاالت اخلاصة. فالتسويق ينظر إىل اإلسالم على أنه مـرن و ديناميكي ميكننا )املؤسسة( من الوصول 

 إىل أهدافنا على املدى الطويل وبكيفية صحيحة من خالل التفاعلمعالبيئة املتغرية.
د ذكر مصطلح احلكمة يف الكتاب و السنة للداللة على الفطنة و البداهة والقدرة على معاجلة شىت األمور ) مبا فيها وق

قال اهلل تعالى في محكم كتابه العزيز: . األمور التجارية ( بطرق سلمية وحمكمة وأنه من أويت احلكمة فقد نال اخلري كله
ًرا َكِثيًرا    (11)يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

 إذن احلكمة تقود إىل توجيه املوارد املختلفة بصفة منسقة من أجل تلبية ما يلزم اجملتمع ويناسبه على املـدى الطويل. 
  :)ني و مها البائع واملشرتي مرتاضيان إضافة إىل تفادي اإلكراه، يعين ذلك أن يكون كال الطرفالقبول المتبادل )الرضى

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن قال اهلل تعالى: الغش والتضليل حول املنتجات.  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
 (12) ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

  :يرتكز التسويق اإلسالمي على احلاجات اإلنسانية وإرضائها، فقد حدد القرآن الكرمي والسنة احلاجات األساسية الحاجة
للفرد مبا فيها الفيزيولوجية كأوىل احلاجات من أجل التمكن من العيش، مث احلاجات النفسية )العبادة( إضافة إىل التعاون بني 

 االجتماعية(.األفراد لتلبية حاجات كل منهم )احلاجات 
  :اإلسالم مل يأت مصادفة وإمنا ليخط للبشرية مجعاء سري حياهتم بطريقة تسعدهم وعلى حنو يرضي اهلل ولقد وجد الحالل

يف الكتاب و السنة نصوص كثرية حتدد صفات املنتجات احلالل و طرق الكسب احلالل وكيفية قيام املعامالت احلالل، 
ن التسويق اإلسالمي يهدف إىل حتقيق التبادل ملنتجات ال تتنايف مع فاحلالل هو ما أحله اهلل و احلرام هو ما حرمه اهلل. إذ

 الشريعة اإلسالمية بل تتطابق مع أخالقيات اإلسالم ومبادئه وال تضر باملستهلك وبصحته. 
  :)نتج التسويقاإلسالمي يسعى إىل ضمانفالح و سعادة األفرادعلى أسامسنالتعاونواملشاركةبيناملالفالح )الرفاهية االجتماعية

فالتسويق اإلسالمي ينظر إىل السوق على أنه آلية تساعد البائعني و املشرتين على التفاعل مع السلع و واملستهلك. 
يشري اخلدمات املختلفة وختطيط أسعار متوازنة ترضي املستهلك وتكسب املنتج أرباحا معقولة. الفالح إذن مفهوم شامل 

 إلىجميعجوانبالرفاهيةيف هذه احلياة.
 Sula)صـــائــــص املميـــــــزةللتسويــــــــــقاإلســـــــــالمي واليت تتمثــــــــــل يف)جمموعــــــــــة من اخلميكـــــن أن نستخلــــص  ا سبـــــــــقالقـــــــــا ممانط

and Kartajaya, 2006(13):نسانيـة.األخالقيـة واإل ،واقعيـةال روحيـة،ال 
هذه (14)من مبادئ إسالمية )مبادئ التسويق اإلسالمي( فقد عزز )خالد بن عبد اهلل املصلح( ذكرهإضافة إىل ما سبق 

 األخرية حبصره للمبادئ الشرعية يف املعامالت التجارية يف النقاط التالية هي:
 و حظر )اإلبتعاد ( ما حرمه اهلل. األصل يف املعاملة إباحة ما أحل اهلل 
  واملساواة يف املعامالت التجارية.منع الظلم وحتقيق العدل 
 .منع الغرر )إخفاء األخطار، العيوب والنقائص املوجودة يف املنتج( ألن النتائج تكون جمهولة 
  منع الربا )الزيادة يف الدين مقابل تأجيل مدة اإلستحقاق( ملا له من آثار سلبية على املعامالت التجارية ونشر للفساد

 .والظلم وأكل املال بالباطل
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 .األمانة و الصدق يف املعامالت التجارية، وعدم تضليل وخداع املستهلك حول طبيعة املنتج 
 .سد الذرائـع، أي منع ما اجتمع على منعه عامة الناس ألنه يؤدي إىل مفسدة أو مضرة للمجتمع 

 . تسويق العالمـة التجاريـة في اإلسالم:2.1
التجارية تبني بأن هذه األخريةحتضى بأمهية كبرية يف العملية التجارية لتميزها خبصائص انطالقا من املفاهيم السابقة للعالمة 

تفيد املستهلك يف تقييم املنتجات اليت تالئمه، إال أن توسع اإلسالم يف العامل أصبح يفرض عليها اكتساب حلية جديدة 
 من منظور إسالمي قائمة على حتقيق منتجات أكثر مالئمة.

بأن النظرة اإلسالمية مهمة بالنسبة للحقل التجاري بل بالنسبة (11)(Md. Saeed&Others 2001)لذلك يرى
 و ذلك ألسباب جوهرية حصرها فيما يلي: للحقل االقتصادي العام،

 .اإلسالم يوفر إطارا يشكل السلوكات األخالقية واملعنوية للعدد املتزايد من املستهلكني املسلمني حول العامل 
  الدول املسلمة اليت تضم بعضا من املستهلكني األكثر ثراء يف العامل. فعلى سبيل املثال املصارف اإلسالمية تدير ارتفاع نسبة

 (11)(Belder 1993).مليون دوالر 7.أمواال قيمتها حوايل 
 .زيادة و ارتفاع معدل االستثمار يف الدول املسلمة خاصة يف السنوات األخرية 
 تكتالت إقتصادية إسالمية.  االجتاه املتزايد حنو تشكيل 
  احلالة السياسية الراهنة اليت تشري إىل املساعي الكربى حنو حتقيق أكرب قدر ممكن من الدول اإلسالمية عن طريق نشر التعاليم

ة اإلسالمية و الرجوع إىل مبادئ و قيم الشريعة اإلسالمية و تطبيقها على جوانب احلياة، فما أشارت إليه املنظمات العاملي
 من حقوق اإلنسان ومحاية وتأمني عيشه قد وجد يف املنهج اإلسالمي. 

ونظرا لألمهية املتزايدة لإلسالم و ارتفاع نسبة املسلمني بشكل متسارع يف العامل، اجتهت العديد من املؤسسات و خاصة 
رة وتتماشى يف نفس الوقت هذا العام إىل استهداف هذه احلصة اليت تتزايد مبعدالت مرتفعة من خالل إنشاء خطط متطو 

بداية حقيقية لنمو عالماهتا التجارية يف قطاعات و أسواق جديدة وتعديلها تبعا  2742مع القيم اإلسالمية، وجعل سنة 
هلذه القيم، وقد قامت خمتلف املؤسسات باختاذ هذه اإلجراءات املتعلقة بتغيري اسرتاتيجيات عالماهتا نظرا ألسباب هامة 

 :(17)تتمثـــل يف
 2.4مليار نسمة يف أحناء العامل ممن يقولون أن إمياهنم يشكل اختياراهتم اإلسهالكية، وهي سوق تقدر قيمتها بـ 4.1أن 

 تريليون دوالر. 
  إن من ينعش هذه السوق هم أجيال املستقبل، واملتشكلني من الشباب املسلمني والبارعني يف أمور التكنولوجيا والذين

لتمسك هبا، ويف الوقت نفسه يقبلون على احلداثة و التسويق واألهم من ذلك كله العالمات يفاخرون بعقيدهتم و ا
 التجارية.

  تعترب سوق املستهلكني املسلمني من األسواق املرحبة واألقل استهدافا واستغالال، إضافة إىل تشكيلها لقاعدة من املستهلكني
 الذين يتصفون بوالئهم للعالمة التجارية.

 سات املصرفية إىل سوق التمويل اإلسالمي كنتيجة لرتاجع البنوك العاملية وخاصة األوروبية نتيجة ألزمة اليورو.حتول املؤس 
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  تريليون دوالر سنويا، مبا فيها منتجات التجميل احلالل اليت أثبتت تلبيتها  ..2تزايد النظام العاملي للمنتجات احلالل بقيمة
 ىل مكونات أنقى وأكثر طبيعية وأخالقية. الحتياجات املستهلكني الذين يسعون إ

  مليار دوالر نظرا لتحقق فكرة عدم التعارض بني اإلميان واألناقة..5ارتفاع سوق أزياء احملجبات إىل 
وقد وجدت بعض الدراسات احلديثة اليت أثبتت التوجه احلديث للعالمات حنو تطبيقها لقيم اإلسالم و مبادئه، منها الدراسة 

( بشأن "التسويق اإلسالمي للعالمات"، واليت بينت بأن اجليل  Ogilvy & Matherأوغلفيآند ماذر) اليت أجرهتا
اجلديد من املسلمني يعيد تعريف معىن أن يكون املرء مسلمًا عصرياً، مما خيلق مفاهيم جديدة للفخر بالدين، والتقدم 

، TNSاليت أجرهتا أوغلفيآند ماذر بالتعاون مع شركة  االقتصادي، والشعور باإلنتماء العاملي. فبعد عامني من الدراسة
أظهرت النتائج دوافع املستهلكني من املسلمني يف ظل اخللفية الواسعة من التنوع العرقي و اإلقتصادي والسياسي والديين يف 

تأثريه على العالمات العامل اإلسالمي، إذ نظر الباحثون إىل اإلسالم من حيث تأثريه امللموس على أساليب احلياة وكيفية 
واألعمال. كما حددت األحباث كال من االجتاهات والفرص اليت يوفرها "السوق" األكثر ديناميكية وإثارة لالهتمام واجلدل 
على مستوى العامل. يف هذا الصدد صرح مايلز يونغ، الرئيس التنفيذي ألوغلفيآند ماذر حول العامل: "نادرًا ما مت التعّرض 

مليار شخص، ولكن سوقاً هبذا احلجم يوفر فرصاً هائلة للشركات  4.1تهلكني املسلمني الذين يبلغ عددهم إىل سوق املس
حول العامل، وذلك إذا مت إدراك قيم مستهلكيه بالشكل األمثل. و مع وجود االختالفات الواسعة واملتنوعة للسكان الذين 

واملفاهيم اليت من شأهنا أن تكون ذات قيمة للمسوِّقني يف تطوير مشلتهم الدراسة، إال أننا حّددنا االجتاهات السلوكية 
 .(11)عالقات هادفة مع هذا السوق العاملي الناشئ"

حبيث ختتلف كل عالمة عن األخرى  -إن الدور الفعال للعالمة يتمثل يف اكتساهبا ملـزايا خاصة متيزها عن باقي املنافسني 
حقق ذلك جيب عليها أن ترتكز على جمموعـة من العوامل اليت متكنهـــــا من و حىت يت -من خالل مميزاهتا و خصائصها

إرضاء زبائنها احلــاليني و اكتســــاب آخرين جدد، ويتــم ذلك من خــــالل االلتزام بالقيم اإلسالميــة و تطبيقها على العالمة 
  لتتمكن من اكتساب مزايا خاصة حتقق هلا أكرب قدر من الرضا.

بأن العالمات اليـوم تسعـى إىل إثبات أو تأكيد إختالفاهتا (11)(2775N.Riouرى)لذلك يـ
الثقافيـة،الشخصيـة،الرمزيـة... و خالصة القول أنه على العالمـة أن تتميز خبصائـص و مميزات جتعـل املستهـلك يفضلهـا عن 

إذن توجه العالمات التجارية إىل التسويق باإلسالم أصبح ضرورة حتمية فرضتها التغريات البيئية وذلك حىت تضمن  غريهـا.
 بقاءها و استمرارها يف أسواق أكثر تعقدا.

 أت تتعامــل بــه.يوضح بعض العالمــــات الـــيت أدركــت أمهيــــــة التسويـــــق اإلســالمي للعالمـــة وبــــد 74و اجلــــدول رقم 
 .دراسة ميدانية حولسوق اللحوم المجمدة:2

تعترب سوق اللحوم اجملمدة من بني األسواق احليوية يف اجلزائر و اليت تشهد إقباال كبريا من طرف املستهلك اجلزائري خاصة و 
به من العالمات اخلاصة هبذا  ال بأس أن هذه املنتوجات تليب حاجاته الضرورية و اليومية. و تعرف السوق اجلزائرية عددا

 النوع من املنتوجات.
 يوضح بعض عالمات اللحوم اجملمدة املعروفة بالسوق اجلزائرية. 72رقم و اجلدول  
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أمهية هذا املفهوم يف بعد التطرق إىل اجلانب النظري و الذي وضحنا فيه مفاهيم هامة حول التسويق اإلسالمي للعالمة و 
يومنا هذا السيما أمام تزايد وعي املستهلك و ارتفاع نسبة املسلمني يف العامل اليت فرضت على خمتلف املعامالت التجارية يف 

، سيتـم تدعيم ما مت التطرق إليه من خالل الدراسـة املؤسسات انتهاج هذا املسلك من أجل البقاء و االستمرار يف السوق
ألخرية اليت أصبحت تشكل للمستهلك املعوض األساسي عن امليدانية اليت كانت حول عالمات اللحوم اجملمدة، هذه ا

اللحوم الطازجة اليت التهبت أسعارها يف األوقات الراهنة، حيث متت معاجلة و حتليل النتائج املتوصل إليها بطرق و أدوات 
 عن اإلشكالية و التحقـق من الفرضيات املطـروحة. إحصائية ساعدتنا على اإلجابة

 ة:.وصــف الدراســـ1.2
منيـةو تدعيما ملا مت تناوله يف اجلانب النظــــري من البحث، مت إعـداد الدراســـة امليدانية يف إطــــار جممـوعـــة من احلــــــدود الز 

 املكانيـة.
 الحـدود المكـانية للدراسـة:

يف جمـال اللحوم اجملمدة، هذه تضمـن اجلانب امليداين للبحث دراسة توجه املستهلك اجلزائري للعالمـة اإلسالمية و ذلك 
األخرية اليت متيزت باخـتالف طبيعتها وبتنوع عالمـاهتا ، و نظرا لألمهية الكبرية هلذه املنتوجات فيحياة املستهلك اجلزائري و 

زائري دور عالماهتا يف مساعدتـه على متييز األفضل و األحسـن من بينها، مت حتليل العوامل املؤثرة على توجه املستهلك اجل
 للعالمـة اإلسالمية يف هذا اجملـال.

وقد كانت احلـدود املكانية للدراسـة تتمثل يف استقصـاء أفراد العينـة املتمثلة يف املستهلكني للعالمات اإلسالمية اخلاصة  
ببيـع هذه  تتمثل يف احملـالت و األسـواق املختصة(22)باللحوم اجملمدة ، و ذلك يف أماكـن خمتلفة من واليـة معسكـر

 املنتوجـات. وقـد مت توزيـع هذه االستمـارة يف هـذه األماكـن من أجـل اإلجابة عنهـا.
 الحـدود الزمنيـة للدراسـة:

مت من خالهلا القيـام بعدة زيارات للمحالت املختـلفة اليت تبيع  2742استغرقـت فرتة الدراسة املـيدانية مدة شـهرين من سنة  
باملنطقة حيث مت فيها توزيع االستمارة على أفراد العينـة ليتـم بعد ذلك حتصيلها و حتليل هذه املعلومـات  هذاالنوع من اللحوم

 للوصول إىل النتيجـة النهـائية للبحـث.
 مبررات اختيـار موضـوع الدراسـة:

مية يف جمال اللحوم يكمن اهلـدف األساسي من البحث يف حماولة دراسة مدى توجه املستهلك اجلزائري للعالمة اإلسال
( 2742اجملمدة والعوامـل املـؤثرة يف ذلك، ال سيما و أن نسبة استرياد اجلزائر هلذا النوع من اللحوم وصلت مؤخرا )جـــــانفي 

 إىل أكثر 
طن من أجل اإلجابة عن الطلب املتزايد وحماولة لتدعيم القدرة الشرائية للمستهلك من خالل طرحها بأسعار  0777.من 

دج( مقارنة بأسعار اللحوم الطازجة اليت وصلت إىل أعلى املستويات 007دج و107نافسة و معقولة ) ما بني م
دج(. وهو ما أقره رئيساجمللس التنفيذي للمنتوجات احليوانية " كمال شادي" الذي بني بأن املؤسسات العامة و 4277)

 سوق اللحوم اجملمدة و تنظيمها منهااملؤسسة العامة اخلاصة هي اليت قامت باسترياد هذه احلصة من أجل التحكم يف



13 
 

SGP-Proda من خالل فرعهاFrigomeditنقطة بيعية  77.التيسوقت كمية هامة من هذا النوع من اللحوم عرب
 .(21)يف كامل القطر الوطين 

رب موضوع سلوك املستهلك وتعترب طبيعـة موضوع البحث من األسباب الرئيسية اليت دفعتنا إىل اختيار املوضوع، حيث يعـت
من بني املواضيع اهلامة يف الدراسات التسويقية والذي تتحتم دراسته قبـل أي خطوة ختطوها الشركـة، إضافة إىل االجتاهات 

 احلديثـة يف دراسته و عالقته مبختلـف العلـوم وباملواضيـع األخرى.
هد اهتمام العديد من الباحثني بالنظر إىل أمهيتها كعامل باإلضافة إىل طبيعـة موضوع العالمة التجارية أيضا، والذي ش

 أساسي يف التمييز بني املنتوجات املختلفة، وكأداة للتعريف عن املؤسسة ومنتجاهتا.
كذلك إشكالية العوامل األساسية اليت تؤثر على توجه املستهلك للعالمات اإلسالمية للحوم اجملمدة خاصة بعد انتشار 

اتالتجارية يف السـوق اجلزائرية، و اليت جيهل مصدر أغلبها هبذه السوق بل رمبا حىت يف األسواق العربية، العديد من العالمـ
هذه العوامل اليت أصبح املستهلك اجلزائري يأخذها بعني االعتبـار يف عملياتـه الشرائية واختياراتـه بني خمتلف عالمات اللحوم 

سـاس طرحت إشكالية العوامل املؤثرة على توجه املستهلك اجلزائري للعالمـة اجملمدة املتواجـدة بالسوق، وعلى هذا األ
 اإلسالمية يف هذا اجملـال.

كما أن التطرق إىل مثل هذه املواضيـع ميكننا من إعطاء نظرة للمنتجني و البائعني عن كيفية تصـور املستهلك اجلزائري 
 لنظر يف تسويقهم هلذه العالمات.لعالمات اللحوم اجملمدة، و هو ما ميكنهم من إعادة ا

 األدوات المستخدمـة في جمع المعـلومات: 
 قد مت املستـخدم. املتوفـرة حول املوضوع وكذا املنهـج تتحـدد األدوات املنهجية ألي دراسة على ضوء البيانات واملعلومات

ات املتعلقـة بالظاهرة املدروسـة مث ـالبيانات و املعلومالتحليلي و القـائم على مجع املعطيات و  االعتماد على املنهج الوصفي
حتليلها و استنتـاج الدالالت اليت تنطوي عليها هذه املعلومات ،إىل جانب إلقاء الضوء على العالقة بني خمتلف املتغريات و 

 حماولة إعطـاء التفسري املالئـم هلا.
أساسيـة يف  ت املتعلقة باجلانب التطبيقي للبحـث. تعتبـر االستمارة أداةمجع املعلوما من أجل االستـمـارةو مت االعتمـاد على  

مجع البيانات، حيث مت االعتماد عليها باعتبارها وسيـلة هامة ساعدتنا على مجع البيانات اخلاصة باملستهلكني الذين يشرتون 
براز اهلـدف الرئـيسي للبحث و الذي العالمـات املختلفة للحوم اجملمدة يف السوق، كما ساعدت هذه االستمارة على إ

و تدعيم الفرضيات املطروحة  يتمثل يف توضيـح العوامل املؤثرة على توجه املستهلك اجلزائري للعالمـة اإلسالمية يف هذا اجملـال
و التحقـق من صحتها ولضمان اإلجابة الدقيقة على االستمارة متت حماولـة صياغتها بشكـل بسيط يساعد على الفهم 

 األسئلة املطروحة معدة وفقا خلطة البحث وهدف الدراسة. واإلجابة، إىل جانب كون
 وصف عينـة البحـث:

تستوجب الدراسة امليدانية االتصال مبجتمع البحـث الذي يتمثل يف جممـوعة من املستهلكني الذين يشرتون العالمـات 
ة و مت انتقاء أفـرادها من جمموعة احملـالت املسوقـة هلـذه املنتوجـات املختلفة للحوم اجملمدة و قد مت اختيـار عينة عشـوائية بسيط

 بوالية معسكـر.
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% و ذلك باختـالف  ..21% و اإلناث بنسبة 00.0 مستهلك، منهم الذكـور بنسبة 417و قد بلغ عدد أفراد العينـة 
 جتماعيـة.أعمارهم ،مستوياهتم التعليمية، دخـلهم الشهري، مكان إقامتهم، و حـالتهم اال

 وصـف االسـتمـــارة:
من أجل التعمـق أكثر يف البحث ومعرفة العوامل املؤثرة على توجه املستهـلك للعالمات اإلسالمية للحوم اجملمدة، مت إعداد 

 االستمارة النهائية للبحث واليت قسمت إىل مخسة أقسام:
عناصر السـن، اجلنـس، املستوى التعليمي، الدخل  األول يتضمن املعلومات الشخصية للمستهلك املستجوب واملتمثلة يف

 ..إىل  4الشهري، الوضعية االجتماعية والسـكن االجتماعي و اليت مثلت باألسئلة: مـن
اجلزء يف معرفة طبيعة وخصائص املستهلك الذي يفضل ويشرتي العالمات اإلسالمية للحوم  ويكمن اهلدف من هذا

عوامل علىتوجهه و اختياره هلذا النوع منالعالمات حيث تبني لنا بعد التحليل بأن أكثر اجملمدةإضافة إىل مدى تأثري هذه ال
سنة،  25و  27العينة يشكلون الذكور،وأن أغلب من يشرتي هذه العالمـات يرتاوح سنهم ما بني  % من جمتمع07من 

 هذه العينة عينة، كما أن معظم أفرادباإلضافة إىل أن نسبة املتزوجني تطغى على هذه الوأغلبهـم ذوو مستـوى جامـعي، 
 دج، و أن أغلبهم يقيمون باملناطق احلـضرية. 20777و  40777يرتاوح دخلها ما بني 

و قد مثل هذا القسم مظاهر اهتمام املستهلك بالعالمة  .4إىل  0أما القسـم الثاين من االستمارة، فلقد مثل باألسئلة من: 
 جهه هلا.سالمية للحوم اجملمدة و مدى تو اإل

و قد كان اهلدف منه يتمثل يف معرفة تأثري العوامل املتعلقة 40إىل  41و بالنسبة للقسم الثالث، فلقد مثل باألسئلة من: 
 بالعالمة )خصائص العالمة( على توجه املستهلك للعالمة اإلسالمية للحوم اجملمدة.

اهلدف منه يتمثل يف معرفــــــــة تأثري عاملي السعـــــر و و قد كان  24إىل  41أما القسم الرابع، فلقد مثل باألسئلة من: 
 االتصال )العوامل التسويقية( على توجه املستهلك للعالمة االسالمية للحوم اجملمدة.

و قد كان اهلدف منه يتمثل يف معرفة رأي املستهلك  .2إىل  22أما القسم اخلامس و األخري، فلقد مثل باألسئلة من: 
 اإلسالمية للحوم اجملمدة.جتاه العالمة 

استمارة،  417استمارة، إال أنه مل يتم احلصول إال على 400ة، فقد متثل عددها يف ــــو فيما خيص عدد االستمارات املوزعـ
 استمارة. 417أخـرى بسبب نقص اإلجابة عنها، ويف األخري مت استغالل  0منها، ومت إلغاء  47وذلك بعد تضييع 

قبل توزيعها على املستجوبني من املستهلكني على جمموعة من األساتذة واملختصني يف امليدان، حيث  وقد عرضت االستمارة
 متت املوافقة عليها لتأخذ الشكل النهائي الذي وزع على املستهلكني، إضافة إىل اختبار مدى ثباهتا و مصداقيتها.

 رض وتحليل بيانات االستمارة )الدراسة(: ـع.2.2
اجلزء عرض وحتليل نتائج اإلجابة على أسئلة االستمارة و اليت مت توزيعها على جمموعة من املستهلكني الذين سيتم يف هذا 

 يشرتون عالمات اللحوم اجملمدة وذلك بوالية معسـكر.
للعلـوم  بعـد خطـوة مجع املعلومـات قمنا بفرز و معاجلـة البيانـات املتحصـل عليهـا باستعمـال برنامـج احلزم اإلحصائـيةف

 ،مستعينني يف ذلك مبجموعـة مــن األدوات اإلحصائيــة و هـــي كما يلــــي :(SPSS .ver.19)االجتماعيـة
 .حسـاب التكرارات و النسب املئويـة للتعرف على مسات و خصوصيــات املستهـلك املستجــوب 
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 .حسـاب معامل االرتباطالستخالص العالقات بني املتغريات إن وجدت 
  االحندار البسيط ملعرفة تأثري كل عامل من العوامل السابقة على توجه و اختيار املستهلك للعالمات حساب

 اإلسالمية للحوم اجملمدة للتأكـد من صحـة الفرضيـات املطـروحة.
 حسابChi2.لتعزيزالتأكـد من صحـة الفرضيـات املطـروحة 

لدراسـة اليت قمنـا هبـا و املتعلقـة بتوجه و اختيار املستهلك وعليـه ميكـن متثيـل النتائج املتحصـل عليها من خالل ا
 اجلزائري للعالمات االسالمية للحوم اجملمدة ،وفيما يلـي النتائـج.

 المعـلومـات الشخصيـةالقسم األول: 
سنة 25و27أن فئة السـن اليت ترتاوح مابني حسـب الســـنلتوزيع املستهلـكني املستجوبين .7يتضـح من خالل اجلدولرقم 

، 5.و 7.، مث تليها الفئــــة مابيــــن%...1تشكــــل النسبة األكرب من العـينة حمل الدراســـــة وتقدر هـــــذه األخـرية بــــ
 .%..1سنة بنسبة 05و07على التـوايل. ويف األخيـر فئة %40.5،%7.سنة، بنسبة15و17

لتوزيع املستهلكني املستجوبني على حسب اجلنس أن نسبة الذكور أكثر من نسبة  71كما يتضح من خالل اجلـدول رقم 
 على التـوايل.%..21و% 00.0اإلناث وذلك مبعدل 

املبني لتوزيع املستهلكني املستجوبني حسب املستوى الدراسي فيتضـح من خالله أن فئة اجلامعيني  70أما اجلدول رقم 
،مث فئة املستوى األساسي بنسبة %..21، تليها فئة مستوى الثانوي بنسبة %..01جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة 

 %4.1ويف األخيـر فئة بدون مستوى بنسبة  %..1، مث مستوى الدراسات العليا بنسبة 40.0%
ة االجتماعية فيتبني من خالله أن املوضح لتوزيع املستهلكني املستجوبني على حسب الوضعي .7وبالنسبة للجـدول رقم 

 على التـوايل.%1..1و% ...0نسبة املتزوجني أكثر من نسبة العزاب وذلك مبعـدل
لتوزيع املستهلكني املستجوبني حسب الدخـل الشهري الذي يتضـح من خالله أن فئة  70إضافة إىل اجلـدول رقم 

، تليها %..05دينار جزائري جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة  ألف 20و40املستهلكني اليت يرتاوح دخلها الشهـري ما بني 
، %47.0،%24.1ألف بنسب على التوايل  00و  10ألف،  10و0.ألف،  0.و20الفئة اليت يرتاوح دخلها مابني

 . %2.5ألف دج بنسبة  00. ويف األخري فئة الدخل األكثر من 0.0%
جـوبني على حسب السـكن االجتماعي الذي يتضـح من خالله أن نسبـة لتوزيـع املستهلكني املست 71و أخريا اجلـدول رقم 

 على التـوايل.%44.1، %..11املقيمني باملـدن أكثر من نسبة املقيمني باألريـاف وذلك مبعدل
ومن أجل معرفة تأثري املتغريات الشخصية، املتغريات اخلاصة بالعالمة و املتغريات التسويقيةعلى توجه املستهلك حنو 

( مث حماولة التعرف على  Spssاالحندار البسيط)من خالل اختبار  عالمات االسالمية للحوم اجملمدة قمنا باالعتماد علىال
 .العالقة بني هذه العوامل و بني توجه املستهلك هلذا النوع من العالمات

 لشخصية.تأثر توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة باخلصائص االقسم الثاني: 
H1:هناك تأثري للمتغريات الشخصية على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة. 
H0:للمتغريات الشخصية على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة ال يوجد تأثري. 
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تغريات الشخصية و بعد تفسرينا املستجوبـني حسب تأثرهم بامل املستهلكنيتوزيــع املوضح ل 75رجوعا إىل اجلدول رقم 
 .P%يـــــعين قبول الفـــرض العدم و رفض الفــــــــــــــرض البديل، أما إن كـــــــــــــان P. value>5%)للقيمة االحتمالية 

value<5 حصائيعامالالاملفهذا يعين قبول الفرض البديل و رفض الفرض العدم( سنقوم بتفسريChi2(Chi2احملسوبة 
و العكس صحيح(.فبالنسبة للجنس مثال فإن قبول الفرض البديل و رفض الفرض العدماجلدوليةتعنيChi2أكرب من
Chi2 أما 011..2احملسوبة هيChi220و درجــة احلريـــة  7.70عند درجــة املعنوية  0..0.فقد قدرت بـــ  اجلدولية 

قبول الفـــرض العدم و رفض الفــــــــــــــرض البديل، ونفس الشيء بالنسبة للمتغريات االخرى. املتحصــل عليها و هذا ما يعين 
يقيس درجة االرتباط بني املتغريين، هذا االخري يفسر وجود عالقة ارتباط طردية أما بالنسبة ملعامل االرتباط بريسون فهو 

وم اجملمدة وذلك ألن قيمة معامـل االرتبـاط بريسون تساوي ضعيفة بني السن و توجه املستهلك للعالمة االسالمية للح
)قـوة العالقـة(، و خبصوص اجلنس فهناك عالقة ارتباط عكسية ضعيفة بينه )اجلنس( وبني توجه املستهلك للعالمة  7.404

سبة للمتغريات وكذا هو احلال بالن -7.740اإلسالمية للحوم اجملمدة وذلك ألن قيمة معامـل االرتبـاط بريسون تساوي 
 االخرى.

باستثناء  املتغريات الشخصية للمستهلك على توجهه حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدةتأثري  إن هذا ما يوضح عدم
  السن الذي لديه تأثري ضعيف على هذا التوجه.

 اجملمدة.تأثري خصائص العالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم القسم الثالث: 
H1:تؤثر املتغريات اخلاصة بالعالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة. 
H0:للمتغريات اخلاصة بالعالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة ال يوجد تأثري. 

تغريات املتعلقة املستجوبـني حسب تأثرهم بامل املستهلكنيتوزيــع املوضح ل 47بعد تفسرينا للقيمة االحتمالية يف اجلدول رقم 
بني هذا األخري وجود عالقات ارتباط عكسية ضعيفة عامل االرتباط( فقد معامالالحصائيبريسون )املبتفسري بالعالمة سنقوم 

وذلك ألن قيمة معامـل االرتبـاط بني كال املتغريات املتعلقة بالعالمة وتوجه املستهلك للعالمة االسالمية للحوم اجملمدة 
 .-7.0و  7بريسون يف كل احلاالت سالبة و حمصورة مابني 

من خالل التحليل السابق يتأكد لنا حتقق فرضية البديل بالنسبة خلاصييت شخصية العالمة و جودة العالمة و هذا ما يعين 
حتقق فرضية من جهة، و من جهة أخرى  وم اجملمدةهذين املتغريينعلى توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحتأثري 

املستهلك أثناء توجهه للعالمات االسالمية تأثر العدم بالنسبة خلاصييت مسعة العالمة و صورة العالمة و هذا ما يعين عدم
 للحوم اجملمدةهبذين املتغريين.

 لك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة.تأثري السعر واالتصال)املتغريات التسويقية( على توجه املستهالقسم الرابع: 
H1:يؤثرسعر واتصال العالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة. 
H0: لسعر والتصال العالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة.ال يوجد تأثري 

العالمة و بعد تفسرينا  املستجوبـني حسب تأثرهم بسعر و اتصال املستهلكنيتوزيــع املوضح ل 44رجوعا إىل اجلدول رقم 
فبالنسبة لسعر . Chi2بتفسري معاملسنقوم  رفض أو قبول الفرضيةللقيمة االحتمالية املوضحة يف خانة 

احملسوبة Chi2( فإن 24(، اتصال العالمة)سؤال27( واتصال العالمة)سؤال45(، سعر العالمة)سؤال41العالمة)سؤال
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عند درجــة  0..0.فقد قدرت بـــ  اجلدوليةChi2على التواليأما 21.714و  05...، 20.147،  20..0.هي 
 قبول الفـــرض العدم و رفض الفــــــــــــــرض البديل . املتحصــل عليها و هذا ما يعين  20و درجــة احلريـــة  7.70املعنوية 

بني وجود عالقة ارتباط طردية قوية بني عدم تالءم العالمة االسالمية للحم اجملمد ون فقد أما بالنسبة ملعامل االرتباط بريس
مع القدرة الشرائية للمستهلكوبني توجهه هلذه العالمات، وكذا وجود عالقة ارتباط طردية قوية بني عدم تصادف املستهلك 

هه هلذه العالمات، إضافة إىل وجود عالقة ارتباط طردية مع اإلشهارات املروجة للعالمات االسالمية للحوم اجملمدة وبني توج
وقدرة املستهلك ، عالمات اسالمية للحوم اجملمدةاستعداد املستهلك لشراء ضعيفة و أخرى عكسية ضعيفة بني كل من 

 وبني توجهه للعالمة االسالمية للحوم اجملمدة.على حتديد و معرفة هذا النوع من العالمات على التوايل 
لسعر تأثري من خالل التحليل السابق يتأكد لنا حتقق فرضية العدم و رفض الفرض البديل و هذا ما يعين عدم وجود 

 والتصال العالمة على توجه املستهلك حنو العالمات االسالمية للحوم اجملمدة.
 املستهلك جتاه العالمة االسالمية للحوم اجملمدة. معرفة رأيالقسم الخامس: 

H1:ستهلك على أن جناح عالمات اللحوم اجملمدة قائم على تسويقها بطريقة االسالميةيوافق امل. 
H0: يوافق املستهلك على أن جناح عالمات اللحوم اجملمدة قائم على تسويقها بطريقة االسالميةال. 

على تسويقها بطريقة يتبني لنا مدى موافقة املستهلك على أن جناح عالمات اللحوم اجملمدة قائم 42من خالل اجلدول رقم 
 ، و هو ما وضحته الرتددات)عدد املستهلكني اجمليبني بنعم أو ال( و النسب املئوية املرتفعة مقارنة بعينة الدراسة.اسالمية

على  مستوى معنوية االرتباط بني خصائص العالمة االسالمية للحوم اجملمدة و موافقة املستهلكو ما يثبت ذلك أكثر هو 
قبول الفـــرض  7.70 )مستوى املعنوية اصغر من.أن جناحهذا النوع من العالمات قائم على تسويقها بطريقة االسالمية

و ما يعزز 7.70 ، حيث أن مستوى املعنوية يف كل احلاالت اصغر منالبديل و رفض الفــــــــــــــرض العدم و العكس صحيح(
عالمات اللحوم اجملمدة يكمن يف تسويقها بطريقة اسالمية صحة الفرض البديل أي أن املستهلك يوافق على أن سر جناح 

وهذا ما قد يعطي لعالمات اللحوم اجملمدة املسوقة اسالميا ميزة تنافسية، خاصة و أن املستهلك )باعتباره أساس قيام 
ح املؤسسة( يـــــرى بأن تفوقها متوقــــف على مدى تطبيقها للتعاليم الشرعيــــة و احرتامها النشاط التسويقي و مفتاح لنجا 

 لقواعــــد االسالم احلنيف يف املعامـــالت التجاريـــة.
( للمتغريات ككل وذلك ملعرفة مدى Alpha Cronbachويف ختام دراستنا امليدانية قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ )

 تغريات، علما أن معادلة ألفا كرونباخ هي:ثبات امل
 جمموع تباينات األسئلة (– 4معامل الثبات = ن )  
 تباين الدرجات الكلية  4ن ـ  

للعلــوم  اإلحصائـية وبـــاستخدام برنامـج الحزم يف هذه الدراسةـ. .2: عدد أسئلة االختبار وهي ن حيث أن

، وهي داللة جيدة على صدق وثبات 06.0.قيمة ألفاللمتغيــرات ككـل= حصلنا على ت (SPSS.ver.19) االجتماعيـة

 .( وبالتالي صدق وثبات الدراسة00.المقياس )باعتبار أن هذه القيمة تفوق 
  الخاتمة:

 بعد الدراسة اليت أجريناها تبني لنا أمهية التسويق االسالمي لعالمة اللحوم اجملمدة و ضرورة أخذ التعاليم االسالمية بعني
االعتبار أثناء تسويق املؤسسة لعالماهتا و منتوجاهتا السيما و أن املستهلك أعطى أمهية بالغة لتسويق العالمة على الطريقة 
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االسالمية و أن متيزها عن غريها يف السوق قائم على أخذها باالعتبار للشريعة االسالمية و االلتزام مببادئها يف تطبيقاهتا 
أيضا طبيعة العوامل و املتغريات املؤثرة على اهتمام املستهلك بالعالمات االسالمية للحوم اجملمدة مبا  التجارية. كما جتلى لنا

فيها سن املستهلك و مدى تالءم العالمة االسالمية للحوم اجملمدة مع شخصية املستهلك املسلم )شخصية العالمة( إضافة 
خبصائصه الشخصية )عدا السن( و كذا عدم  دم تأثر املستهلكإىل جودة العالمة االسالمية من جهة، و من جهة أخرى ع

 تأثره بسعر العالمة االسالمية للحوم اجملمدة و بسياستها االتصالية أثناء توجهه هلذا النوع من العالمات.
و بأن  االسالميةمدى موافقة املستهلك على أن جناح عالمات اللحوم اجملمدة قائم على تسويقها بطريقة كما تبني لنا أيضا 

 متيزها يبقى حمصورا مبدى التزامها بالتعاليم الشرعية يف خمتلف معامالهتا التجارية.
إن النتائج املتوصل إليها تربز ضعف الدور االتصايل للعالمات االسالمية للحوم اجملمدة يف السوق اجلزائرية باعتبار أن 

يسبق هلا و أن تصادفت مع اشهارات حول العالمات االسالمية  فرد من العينة( من عينة الدراسة مل 477)قرابة  07%
 للحوم اجملمدة و هذا ما يثبت ضعف مكانة هذا النوع من العالمات يف اجملتمع اجلزائري.

من هنا كان على املؤسسات الوطنية املنتجة هلذا النوع من اللحوم السعي جاهدة إىل تسويق عالماهتا بطريقة اسالمية و  
هود االتصالية لرتويج هذه العالمات و ترسيخها بأذهان املستهلكني لتعزيز صورهتا يف فكر املستهلك اجلزائري تكثيف اجل

 للتمكن من تعزيز مكانتها و صـــــورهتا يف الســـــوق و التميز عن غريها. وتقوية سياسـاهتا التسويقيـة
 قائمة الجداول

 التسويق االسالمي للعالمة. : بعض العالمات املتوجهة حاليا إىل21الجدول 
 مظاهر التوجه إلى التسويق االسالمي للعالمة القطــــاع األصــــل العــالمــــة

"مرجان" رائد األسواق املمتازة يف املغرب بدأت تتخلى عن بيع اخلمور  املشروبات مغربية (Marjaneمرجان)
 لدافع ديين و نتيجة لتصاعد املد االسالمي.

Bath and 
body 

" تقوم بالتوسع يف األسواق العربية مبا فيها  Bath and body"  العطور أمريكية
اإلمارات العربية و السعودية باعتبارها سوق املستقبل الراحبة و اآلخذة يف 

 النمو.

F & F األزياء بريطانية  "F & F  متخصصة يف األزياء ذات اجلودة العالية متتلكها شركة "
"Tesco شركة جتزئة يف العامل تقوم باخرتاق أسواق الدول املسلمة " أكرب

 مبا فيها: السعودية، ماليزيا، تايالندا...

 ,www.assadae.comمن إعداد الباحث باالعتماد على بعض املواقع االلكرتونية)المصدر:
daralakhbar.com , www.www.alraimedia.com:2742/.40/7(.تاريخ االطالع. 

 

http://www.assadae.com/
http://www.alraimedia.com/
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 بعض عالمات اللحوم اجملمدة املعروفة بالسوق اجلزائرية. :22الجدول
 الموقع المؤسسة طبيعة المنتوج المنتوج لعالمة

 م.ص.رويبة SARL SIMPEX AFRIC حالل اللحم املفروم اجملمد "KOFTكوفت " 

 اجلزائر SARL CVA عادية اللحوم املعلبة "BELLATبالط "

"FRIGO" حالل اللحوم اجملمدة بأشكاهلا SARL PRIMAVIANDE جباية 

عالمة 
  ORVO"موزع"

عادية  اللحوم اجملمدة  EURL AGRO FROID  وهران 

 من إعداد الباحثني باالعتماد على املواقع االلكرتونية للمؤسسات املذكورة. المصدر:
 .المستجوبـين حسب الســـن المستهلكين:توزيــع 23الجــدول 

النسبة املئوية  النسبة املئوية الصاحلة النسبة املئوية الرتدد الســــــــــــــن
 الرتاكمية

سنة 25إىل  27من   

سنة 5.إىل  7.من   

سنة 15إىل  17من   

سنة 05إىل  07من   

 اجملموع

.4 

12 

20 

42 

417 

1... 

.7 

40.5 

1.. 

477 

1... 

.7 

40.5 

1.. 

477 

1... 

0... 

51.4 

477 

 

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
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 .المستجوبـين حسب الجــنس المستهلكينتوزيــع :24الجــدول 

الصاحلةالنسبة املئوية  النسبة املئوية الرتدد الـجـنـس النسبة املئوية  
 الرتاكمية

 ذكــــــــر

 أنــــــــثى

 اجملموع

47. 

.1 

417 

00.0 

21.. 

477 

75.7 

24.3 

477 

75.7 

100 

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 

 .المستجوبـين حسب المــستوى التـعليمي المستهلكين:توزيــع 21الجــدول 
النسبة املئوية  النسبة املئوية الصاحلة النسبة املئوية الرتدد املــستوى التـعليمي

 الرتاكمية

 ابتــدائي
 ثــــــــانوي
 جـــــامعي
 الدراسات العليا
 بدون
 اجملموع

22 
34 
76 
7. 
72 
417 

40.0 
21.. 
01.. 
1.. 
4.1 
477 

40.0 
21.. 
01.. 
1.. 
4.1 
477 

40.0 
17 
51.. 
51.. 
477 
 

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 

 .المستجوبـين حسب الـوضعية االجتماعية المستهلكين:توزيــع 21الجــدول 
املئوية الصاحلةالنسبة  النسبة املئوية الرتدد الـوضعية االجتماعية النسبة املئوية  

 الرتاكمية

 أعزب

 متزوج

.0 

00 

1..1 

0... 

1..1 

0... 

1..1 

477 
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 477 477 417 اجملموع

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 

 .المستجوبـين حسـب الـدخل الـشهري:النسـب المئويـة للمستهلكين 27الجــدول 
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية الصاحلة النسبة املئوية الرتدد الـدخـــل الـشهـــري

 20.777إىل  40.777من 
 دج

 0.777.إىل  20.777من 
 دج

 10.777إىل  0.777.من 
 دج

 00.777إىل  10.777من 
 دج

دج 00.777اكثر من   

 اجملموع

1. 

.7 

40 

71 

71 

417 

05.. 

24.1 

47.0 

0.0 

2.5 

477 

05.. 

24.1 

47.0 

0.0 

2.5 

477 

05.. 

17.0 

54.1 

50.4 

477 

 

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 

 المستجوبـين حسب الســـكن االجتماعي. المستهلكينتوزيــع :21الجــدول 
النسبة املئوية  النسبة املئوية الصاحلة النسبة املئوية الرتدد الســـكن االجتماعي

 الرتاكمية

 ريفي

 حضري

4. 

421 

44.1 

11.. 

44.1 

11.. 

44.1 

477 
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 477 477 417 اجملموع

 .(SPSS .ver.19)المصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة 
 
 
 
 
 
 
 

 متغيرات الشخصيةالمستجوبـين حسب تأثرهم بال المستهلكينتوزيــع :21الجــدول 
 اختبــــــار الفرضيــــــة عند مستوى معنوية1%)درجة الثقة  %11(

Chi2 معامل االرتباط القيمة االحتمالية  املتغريات الشخصية معامل   رفض أو قبول الفرضية درجة احلرية 

 H0/ رفصH1قبول 75 68.518 7.404 0.043 السن

-7.740 ..7.1 اجلنس / رفص H0قبول 25 23.784 
H1 

-7.415 7.705 املستوى التعليمي / رفص H0قبول 100 105.845 
H1 

/ رفص H0قبول 25 23.436 7.422 7.404 الوضغية االجتماعية
H1 

الشهريالدخل   7..05 7.7.0- / رفص H0قبول 100 177.585 
H1 

/ رفص H0قبول 25 37.441 7.471 7.224 السكناالجتماعي
H1 

 .(SPSS .ver.19)المصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة 
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 متغيرات المتعلقة بالعالمة.المستجوبـين حسب تأثرهم بال المستهلكينتوزيــع :12الجــدول 

 اختبــــــار الفرضيــــــة عند مستوى معنوية1%)درجة الثقة  %11(
 رفض أو قبول الفرضية معامل االرتباط القيمة االحتمالية خصائص العالمة

-45..7 7.777 شخصية العالمة  H0/ رفصH1قبول 

-.7.42 7.410 شهرة/ مسعة العالمة  H1/ رفص H0قبول 

-7.410 7.720 جودة العالمة  H0/ رفصH1قبول 

-7.404 7.700 صورة العالمة  H1/ رفص H0قبول 

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 
 
 
 

 العالمة. المستجوبـين حسب تأثرهم بسعر و اتصال المستهلكينتوزيــع :11الجــدول 
 اختبــــــار الفرضيــــــة عند مستوى معنوية1%)درجة الثقة  %11(

خصائص 
 العالمة

معامل  القيمة االحتمالية  ر.السؤال
 االرتباط

Chi2 معامل  درجة  
 احلرية

رفض أو قبول 
 الفرضية

 سعر العالمة

 

/ رفص H0قبول 20 20..0. 0.068 0.424 41
H1 

/ رفص H0قبول 25 20.147 0.144 7.757 45
H1 

/ رفص H0قبول 20 33.791 0.068 0.427 27 اتصال العالمة
H1 
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/ رفص H0قبول 25 28.041 0.004- 0.965 24
H1 

 .(SPSS .ver.19)المصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة 
 

 رأيهم اتجاه العالمة االسالمية للحوم المجمدة.المستجوبـين حسب  المستهلكينتوزيــع :12الجــدول 
مستوى  النسبة املئوية الرتدد االجابة ر.السؤال رأي املستهلك

 املعنوية
رفض أو قبول 
 الفرضية

 
 السبيل املنتهج لنجاح
 عالمات اللحوم اجملمدة

/ H1قبول  7.777 0.4. 51 نعم 22
 5..2 .1 ال H0رفص

/ H1قبول  .7.74 0.0. 52 نعم .2
 ..1. 11 ال H0رفص

/ H1قبول  7.7.0 52.4 425 نعم 21
 0.5 44 ال H0رفص

حاجة اجملتمع 
 إلىع.إ.ل.م

/ H1قبول  7.777 07.0 55 نعم 20
 ..25 14 ال H0رفص

وجود ع.إ.ل.م 
 بالسوق

/ H1قبول  7.710 10 .. نعم .2
 00 00 ال H0رفص

 .(SPSS .ver.19)برنامـج احلزم اإلحصائـية للعلـوم االجتماعيـة من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
 

 
 
 

 المخصصة للدراسة ميدانية الملحق الخاص باالستمارة
جتاه العالمات التجارية للحوم اجملمدة بالنظر إىل اجلانب الديين، مبعىن آخر  ستهلكهتدف هذه االستمارة إىل معرفة رأي امل

 مدى تأثر املستهلك اجلزائري باإلسالم أثناء اختياره لعالمات اللحوم اجملمدة.
لذلك نرجو منكم تقدمي اإلجابة املعربة عن موقفكم و آراءكم، و أرجوا أن تتأكدوا بأن إجابتكم ستحضى بكل السرية، و 

 .سنأخذها بعني االعتبار للقيام بدراستنا ال حسب .ونشكركم مسبقا على مساعدتـكم
 مـا هو سنك ؟

   سنة 02إلى  .0من   سنة02إلى  .0من
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 سنة 02إلى  .0من   سنة 02إلى  .0من 

 مـا هو جنسك ؟

  أنثى  ذكر 

 . ما هو مستواك التعليمي؟ 0

 ثانوي أساسي

 أكثر جامعي

  بدون

 ؟ .ما هي وضعيتك االجتماعية0

  متزوج  أعزب

  . ما هو دخلك الشهري؟0

 دج ...00إلى  ...00من  دج ...00إلى  ...00من 

 دج ...00إلى  ...00 من دج ...00إلى  ...00من

  دج ...00أكثر من

 . ما هي طبيعة سكنك االجتماعي؟6

  حضري  ريفي

 . هل يخطر في ذهنك فكرة الطريقة التي تمت بها عملية الذبح أثناء شرائك للحم المجمد ؟7

 ال نعم 

  . هل تفضل استهالك :0

 ال يهمني هذا األمر لحوم مذبوحة على الطريقة الشرعية

 . هل تشعر باالرتياح عند شرائك لعالمة للحم مجمد منتج و معبئ على الطريقة االسالمية ؟ 2

 ال نعم

 .هل استهالكك لعالمة للحم مجمد منتج و معبئ على الطريقة االسالمية دليل على سالمته؟.0

 ال نعم

 .هل تبحث عن بلد المنشأ ) الصنع( عند شرائك للحم المجمد؟00

 ال نعم
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 . هل يهمك استهالك عالمة للحم مجمد: 00

 يهمال  مصنوع ببلد مسلم

 .ما هو هدفك الجوهري من وراء شراء اللحوم المجمدة:00

 شراء منتوجات حالل إشباع حاجتك الرئيسية  

 مجمدة إسالمية ؟.هل تحس باالنتماء أكثر إلى المجتمع اإلسالمي عند شرائك لعالمة لحوم 00

 ال نعم

 . هل ترى بأن العالمات اإلسالمية للحوم المجمدة تتميز بسمعة جيدة ؟00 

 ال نعم

 . هل ترى بأن العالمات اإلسالمية للحوم المجمدة رمز للجودة العالية ؟ 06

 ال نعم

 المجمدة تكمن في بيعها بطريقة إسالمية ؟ .هل توافقني الرأي في أن الصورة االيجابية لعالمات اللحوم07

 ال نعم

 . هل تفضل استهالك عالمة للحم مجمد إسالمية المصدر إال أنها ال تتالءم و قدرتك الشرائية ؟00

 ال نعم

 . هل أنت على استعداد لشراء لحوم مجمدة "حالل" في مقابل أسـعارها المرتفعـة؟02

 ال نعم

 يروج عن عالمات للحوم مجمدة "حالل"؟سبق وتصادفت مع إشهار أو إعالن هل. .0

 ال نعم

 . هل بإمكانك تحديد عالمة المنتوج الحالل من بين مجموعة العالمات التقليدية؟00

 ال نعم

 االعتبار أثناء بيعها لمنتوجاتها ؟.هل في رأيك نجاح عالمات اللحوم المجمدة قائم على أخذها للتعاليم الشرعية بعين 00

 ال نعم 

 . هل إهمال عالمات اللحوم المجمدة لمفهوم "الحالل" يؤدي إلى فشل سياستها البـيــعيــة ؟00

 ال نعم 

 .كيف يمكن لعالمات اللحوم المجمدة أن توسع حصتها السوقية و تتميز عن غيرها:00

  البيع على الطريقة التقليدية على الطريقة اإلسالميةتطبيقها للبيع 
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 . في رأيك هل مجتمعنا بحاجة الى منتوجات من هذا القبيل؟00

 ال نعم

 .هل توجد في نظرك عالمات لمنتوجات من هذا القبيل في مجتمعنا ؟06

 ال نعم
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 الريادة االجتماعية لالوقاف االسالمية 
 حممد الربوفيسور عثمان امحد عثمان 

 جامعة الرباط الوطين / السودان 
  77215542.50525هاتف : 
 7721541.20.242 فاكس :

 م .2744اخر درجة علمية : درجة االستاذية ) الربوفيسور ( جامعة الرباط الوطين / السودان / نوفمرب 
 البحث

ا َلُكم مَِّن اأَلْرِض الحمد هلل القائل سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجنَ  
( 217وْا َأنَّ الّلَه َغِنيٌّ َحِميٌد﴾ )البقرة آية:َواَل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم بِآِخِذيِه ِإالَّ َأن تـُْغِمُضوْا ِفيِه َواْعَلمُ 

َه بِِه َعِليٌم﴾ )ال عمران والقائل سبحانه وتعالى: ﴿ َلن تـََناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء فَِإنَّ اللّ 
 (. 12آية :

ول من وقف يف سبيل اهلل القائل : صلى اهلل عليه وسلم: )يف حديث عمر والصالة والسالم على رسول اهلل، الذي كان أ
 هـ ومسلم : ب ت (.414)البخاري:  (4)رضي اهلل عنه : إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا ...(

وقد اقتدى به الصحب الكرام رضي اهلل عنهم ، والتابعون بإحسان، واحملسنون إىل يوم الدين، ليتحقق اخلري والرب  
  (2)واإلحسان.

 -وبعد: يشتمل هذا البحث على أربعة مباحث على النحو التالي : 
 املبحث األول :تعريف الوقف ومشروعيته . 

 ة االجتماعية والصحية ..املبحث الثاىن : ريادة االوقاف يف الرعاي

 املبحث الثالث : ريادة االوقاف يف دور العبادة والتعليم .

 : ريادة االوقاف يف بنية اجملتمع وامنه . املبحث الرابع 

 المبحث األول : تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته .

  : تعريف الوقفالمطلب االول 

 كما أنه يطلق ويراد به املنع.ويراد به احلبس   يطلق الوقف فـي اللغة: اوال : 
فأما الوقف مبعىن احلبس فهو مصدر من قولك: وقفت الشيء وقفاً أي حبسته، ومنه وقف األرض على املساكني، واحلُبس 
بالضم هي ما وقف. وأما الوقف مبعىن املنع: فألن الواقف مينع التصرف يف املوقوف فإن، مقتضى املنع أن حتول بني الرجل 
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ومسى وقفاً: ألن العني موقوفة، وحبساً؛ ألن  هـ(.4.0) ابن منظور :  (.)الذي يريده، وهو خالف اإلعطاءوبني الشيء 
 )الفيومي : ب ت(. (1)العني حمبوسة 

عرفه أبو حنيفة بانه: حبس العني على حكم ملك الواقف،  ثانياً: الوقف فـي االصطالح: عرفه الفقهاء بتعاريف خمتلفة،
هـ( .اما املالكية فعرفوعه بأنه: اعطاء .4.1هـ وابن عابدين :4140)ابن اهلمام: (0)لى جهة اخلريوالتصدق باملنفعة ع

)احلطاب: ب ت(. وعرفه الشافعية بانه حبس مال ميكن  (.)منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيها ولوتقديرا
ه (. وعرفه فقهاء 4.00.) الشربيين : (0)باح موجوداإلنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف يف رقبته على مصرف م

  هـ (1412) ابن قدامة ( 1) احلنابلة بأنه: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة
مشروعية الوقف وحكمته أو سببه، أن الوقف عند اجلمهور غري احلنفية سنة  مشروعية الوقف وحكمته .: المطلب الثانى 

َّ َحىتَّ تُنفرُقوْا ممرَّا حتُربُّوَن َوَما تُنفرُقواْ مرن َشْيٍء فَإرنَّ الّلَه برهر َعلريٌم  }مندوب إليها، فهو من التربعات املندوبة، لقوله:  َلن تـََناُلوْا اْلربر
مَُّمواْ يَا أَيُـَّها الَّذريَن آَمُنوْا أَنفرُقوْا مرن طَيَِّباتر َما َكَسْبُتْم َوممرَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأَلْرضر َواَل تـَيَ  } :(وقوله 52)ال عمران : {

ذريهر إرالَّ أَن تـُْغمرُضوْا فريهر َواْعَلُموْا أَنَّ الّلَه َغينرٌّ محَريدٌ  ْنُه تُنفرُقوَن َوَلْسُتم برآخر والقائل سبحانه ( 2.0)البقرة : { اخْلَبريَث مر
َف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم() وتعالى:)َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلَ 

 (.  11النور:

يف حديث عمر املتقدم: )) إن شئت حبَّست أصلها،  رسول اهلل فهو بعمومه يفيد اإلنفاق يف وجوه اخلري والرب، ولقول  
في الصدقة الجارية: ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: وقوله عليه الصالة والسالم:  (5)وتصدقت هبا ((

حبقوق اهلل  ، والولد الصاحل: هو القائم)مسلم : ب ت(  (12)صدقة جارية ،أو علٍم ينتفع به، أو ولٍد صالح يدعو له
 تعاىل وحقوق العباد.

والوقف من خصائص اإلسالم، وقال النووي : وهو مما اختص به املسلمون، قال الشافعي مل حيبس أهل اجلاهلية فيما  
هـ ( و إمجاع الصحابة منعقد على 4.24)الشافعي : ( 44)علمته داراً، وال أرضًا تربرًا حببسها، وإمنا حبس أهل اإلسالم 

فقد ذكر صاحب المغني ، أن جابًرا رضي اهلل عنه قال : ) لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل  الوقف،صحة 
عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف ، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك ولم 

وقال الحافظ ابن حجر نقال عن اإلمام الترمذي قوله: ) ال  هـ (1412) ابن قدامة  (12)ينكره أحد ، فكان إجماًعا
وقال  هـ (.1411) بن حجر:  (13)نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالفا في جواز وقف األراضين،( 

صاحب اإلسعاف بعد ذكره ألوقاف الصحابة : وهذا إمجاع منهم على جواز الوقف ولزومه ، وألن احلاجة ماسة إىل 
 ( هـ 1421الطرابلسي :)  (41)ازه.جو 

 المبحث الثانى : ريادة االوقاف في الرعاية االجتماعية والصحية.

لعبت ااالوقاف ادورآ متعاعظمه يف اجلانب االجتماعي يف اإلنفاق على املشروعات اخلريية ذات الفائدة اإلنسانية، ويدخل 
ء احلضارة اإلسالمية على أساس املبادئ اليت أقرَّها اإلسالم يف ذلك العمل الصاحل الذي يشمل نفعه عاّمة الناس، وبنا
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وحضَّت عليها النصوص الشرعية. فقد سامهت األوقاف باعتبارها صدقًة جارية بتنمية جمال الرِّعاية االجتماعية، وحتقيق 
املعوزين واحملتاجني كفالًة  الضَّمان االجتماعي، فلم خَيُْل بلد إسالمي وال عصر من عصور اإلسالم من إجناز مشاريع لكفالة

. )الودغريي :ب ت ( وقد مشلت 40تضافرت فيها املبادرات اجلماعية مع املبادرات الفردية واملبادرات الرمسية للوالة واألمراء 
األوقاف رعاية الفقراء واملساكني وأبناء السبيل يف اجملتمع اإلسالمي، ويف هذا امليدان, _ أي الرعاية االجتماعية_ تعدت 
منافع الوقف لتشمل أغراضا شىت كرعاية املكفوفني واملقعدين واملعتوهني، بل عرف الوقف يف هذا اجملال أنواعا خاصة مثل 

اف افتكاك األسرى، وأوقاف إطعام وكساء الفقراء واحملتاجني، ومساعدة املنقطعني والغرباء و ابن السبيل املنقطع ، أوق
واألوقاف للقرض احلسن ، والبيوت اخلاصة للفقراء ، واملطاعم اليت يفرق فيها الطعام للمحتاجني والفقراء ، ووقف بيوت 

اآلبار . بل إنه مشل أيضًا الوقف على شئون الزواج ملن ضاقت أيديهم عن  للحجاج مبكة ينزلون فيها وقت احلج ، ووقف
 هـ(. .414:  السرطاوي) بيلي و ( .4)نفقاته، وغري ذلك 

أن وثائق األوقاف يف غالبها تنص على مساعدة الفقراء واحملتاجني، بل إن هذا يُعد ركنًا أساسيًا يف الوقف، إال أن  
ع خمتلفة، فمن ذلك توزيع املساعدات النقدية، وأحيانًا أخرى العينية كاألكل، واملالبس، املساعدات تكون بأشكال وأنوا 

واألدوات املعيشية وخباصة يف أوقات الغالء واألزمات املالية اليت كانت متر هبا األمة، ومما يذكر يف هذا اجملال أن السلطان 
وجتاوز األمر إىل رعاية أولئك الفقراء حىت بعد وفاهتم ويكون … الظاهر بيربس أوقف وقفاً لشراء اخلبز وتوزيعه على املعدمني

ذلك بتحمل تكاليف تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم، ومن أشهر هذه األوقاف )وقف الطرحاء( الذي جعله الظاهر بيربس 
 م (. 4510)عاشور:  (40)برسم تغسيل فقراء املسلمني وتكفينهم ودفنهم 

ق على أسر السجناء وأوالدهم، حيث يقدم هلم الغذاء والكساء وكل ما حيتاجونه كما كان هناك أوقافًا خريية تنف
حلني خروج عائلهم من السجن، كما وجد مؤسسات وقفية لتجهيز البنات إىل أزوساجهن ممن تضيق أيديهم أو أيدي 

 هـ (. 4140) ابن بطوطة : (41)أوليائهم عن نفقات جتهيزهن
ـ يرمحه اللَّه ـ حينما جعل ما يسمى وقف امليزاب، حيث جعل  الح الدين األيويبولعل أطرف ما يرد هنا ما أوقفه ص

يف أحد أبواب قلعة دمشق ميزابًا يسيل منه احلليب، وميزابًا يسيل منه املاء املذاب فيه السكر، تأيت إليه األمهات الفقريات 
 ب ت ( .  ) السباعي: (45)والسكر يومني يف كل أسبوع ليأخذن ألطفاهلن وأوالدهن ما حيتاجونه من احلليب 

وكذلك اهتمت األوقاف بالقطاع الصحي والرعاية الصحية من خالل إقامة املستشفيات وجتهيزها بكل ما يلزمها ألداء  
فقد ساعد الوقف على مدار التاريخ اإلسالمي بالنهوض باملستوى الصحي  عملها من حيث مستلزمات التطبيب والعالج,

نيت مستشفيات كبرية متكاملة التجهيزات واخلدمات، إضافة إىل معاهد التدريب الصحي. فقد اهتمَّ وطور مؤسساته، وب
الوقف اإلسالمي برعاية املسلم بدنيًّا وعقليًّا، وخصَّص أغنياء املسلمني األحباس الواسعة إلنشاء املستشفيات، وكليات 

ا، واإلنفاق على تأليف ُكتب الصيدلة والطب؛ ككتاب الطب التعليمية، وتطوير الطب والصيدلة والعلوم املرتبطة هب
"الكليات يف الطب"؛ البن رشد، كما أوَقفوا األوقاف الكاملة للمجمعات الصحية اليت ُعررفت باسم: "ُدور الشفاء"، 

ة متكاملة اخلردمات و"ُدور العافية"، و"البيمارستانات" اخلاصة مبعاجلة األمراض النفسية والعقلية والعصبيَّة، وبناء أحياء طبي
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) مشهور :ب ت( بل تعدى الوقف يف املستشفيات عالج اإلنسان إىل  (27)واملرافق؛ لتقوم مبهامِّها على أحسن وجٍه. 
 هـ ( 4140 ) دنيا والسيد:(24)العناية بعلوم البيطرة، والوقف على بنائها والعاملني فيها 

ة متخصصة ؛ ففي املدرسة املستنصرية أحلقت مدرسة للطب، بل امتدت أموال الوقف إىل إنشاء مستشفيات تعليمي 
واشرتطت الوقفية اليت أنشأت هذه الكلية أن يرتدد األطباء األساتذة مع طلبتهم على مرضى املدرسة صباح كل يوم لغايات 

د العينية العالج . كما اشرتطت وجود أقسام داخلية للطلبة مع خمصصات شهرية تدفع لدارسي الطب ، ناهيك عن املوا
 ب ت (. )معروف: (22)

 المبحث الثالث : : ريادة االوقاف في دور العبادة والتعليم 
املسجد هو مدرسة املسلمني األوىل القرتانه بالصالة والصالة عماد الدين، ولذا كان املسجد اللبنة األوىل يف بناء اجلماعة  

عليه الصالة  –هاجر إىل املدينة املنورة.وقد وضع الرسول  اإلسالمية اليت وضعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني
بالبيان العملي رسالة هذه املدرسة اإلسالمية فأراد شراء األرض من بين النجار من حر ماله وأسهم يف البناء  –والسالم 

وهي أول وقوف يف حيث محل على عاتقه الشريف وبيده الكرمية اللنب واخلشب واجلريد للمسجد النبوي وقبله مسجد قباء 
فيقول ابن تيمية رمحه اهلل يف ذلك: وكانت مواضع األئمة وجمامع األمة هي  اإلسالم، وتبعه من بعده السلف الصاحل

املساجد، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسس مسجده املبارك على التقوى، ففيه الصالة وتالوة القرآن والذكر وتعليم العلم 
 ) الصاحل : ب ت (.( .2)وية والرايات، وتأمري األمراء،وتعريف العرفاء، وفيه جيتمع املسلمون أهـ .واخلطب، وفيه عقد األل

وقد تنافس اخللفاء يف توسعة ما أقيم من مساجد ويف إنشاء املزيد منها وميكن أن نشري هنا إىل ما أنفقه اخلليفة األموي  
األموي يف دمشق، واملساجد يف الكوفة والبصرة وجامع املنصور يف الوليد بن عبدامللك من أموال طائلة على بناء اجلامع 

بغداد، وجامع عمرو بن العاص يف مدينة الفسطاط، واجلامع األزهر، وجامع ابن طولون، ويف مشال أفريقيا واألندلس 
 ) الكبيسي : ب ت( . (21)"مسجد القريوان، وجامع القرويني، ومسجد قرطبة" وغريها كثري. 

ورة للوقف هي رعاية املساجد، ودور القرآن، ومؤسسات العلم، وطلبتها، فقد كان الوقف وال يزال مصدرا ان أبرز ص 
لتمويل دور العبادة واملساجد، وكذلك كل ما يتعلق بالنشاط التعليمي والبحث العلمي، وبناء املدارس، واملكتبات، وتشييد 

املنتسبني إىل قطاع التعليم وتأمني احلاجات الضرورية ملنسوبيه   املعاهد والكليات، ورعاية احملاضر والكتاتيب، ورعاية
 م (.2771) فداد :  (20)كالسكن، وامللبس، والغذاء، والرعاية الصحية .

ولعل من أبرز شواهد اهتمام املسلمني بذلك اجلانب يف الوقف: احلرمني الشريفني مبكة املكرمة واملدينة املنورة ، واجلامع  
ة، واملسجد األموي بدمشق، والقرويني باملغرب، والزيتونة بتونس وغريها كثري وكثري، مث يأيت يف املرتبة الثانية من األزهر بالقاهر 

حيث الكثرة العددية واألمهية النوعية املدارس، فلقد بلغت اآلالف على امتداد العامل اإلسالمي، وكان هلا أثر واضح يف نشر 
سلمني. وقد أدى توافد طالب العلم من مجيع أحناء العامل إىل مراكز احلضارة اإلسالمية العلم ورفع مستوى املعرفة بني امل

والعواصم اإلسالمية إىل إنشاء اخلانات الوقفية اليت تؤويهم، إىل جانب هتيئة الطرق، وإقامة السقايات واألسبلة يف هذه 
 هـ (4124) السدحان :  (.2) .الطرق للمسافرين، وكذا دواهبم

 . :ريادة االوقاف في بنية المجتمع وامنه الرابعالمبحث 
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مشل الوقف كل مناحي احلياة دون أن يقتصر على جانب معني أو اجتاه واحد، بل اتسعت جماالته قدر اتساع احتياجات  
ا مما اجملتمع والناس، وتعددت مناحيه بتعدد مناحي احلياة؛ فلم يقتصر على األمور الدينية، بل اتسعت رحابه لتشمل غريه

م (. فقد كان ملؤسسة الوقف دور .455)فهد:  (20)يتطلبه منو اجملتمع وازدهاره، وتغطية حاجات الناس ومتطلبات احلياة .
مهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اإلسالمية عرب التاريخ اإلسالمي الزاهر. فقد تكفلت األوقاف بتمويل 

)جمذوب :  (21)العديد من احلاجات واخلدمات األساسية والعامة للمجتمع مما خفف العبء على الدول وموازناهتا. 
 هـ(.4122

تعدى متويله اخلدمات االجتماعية إىل اإلسهام يف أمن اجملتمع والدفاع عن حياض األمة كتمويل األوقاف لبناء  فقد 
هـ(. كانت هناك أنواع أخرى من الوقف تتم ، 4147) ابو ركبة والتجكاين :  ( 25األسوار، وعمل اخلنادق وغري ذلك. )

) دنيا والرمحاين  (7.)، واملقابر ، مما يعّد من البنية األساسية للدولة واجملتمع  مثل الوقف على الطرق واجلسور ، واآلبار
 هـ(. 4140:
ولعل يف شراء عثمان رضي اهلل عنه لبئر رومة ، وجعلها سبياًل ووقفاً للمسلمني على أن له أن يشرب منها كما يشربون ،  

ما يدل على مشروعية وقف مثل هذه اخلدمات والُبىن األساسية ملصلحة عموم املسلمني ، وهذا ما فهمه اإلمام البخاري 
) البخاري :  (4.)« قف أرضًا أو بئرًا أو اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني باب إذا و » رمحه اهلل حيث بوب على هذا : 

هـ( ، مث ذكر حديثًا عن أيب عبد الرمحن أن عثمان رضي اهلل عنه حيث حوصر، أشرف عليهم وقال: أنشدكم اهلل، .414
من حفر بئر » يه وسلم قال: وال أنشد إال أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول اهلل صلى اهلل عل

فجهزته ، قال : فصدَّقوه مبا قال . « من جهز جيش العسرة فله اجلنة » فحفرهتا، ألستم تعلمون أنه قال: « رومة فله اجلنة 
هـ.( . وكذا احلال فيما يتعلق 4122)الدارقطين: ( 2.)وقد جاء يف بعض رواياته التصريح بأنه جعلها سبياًل للمسلمني .

ت العسكرية اليت تثقل كاهل الدولة ، فنجد أن الوقف قد تكفل هبذا النوع من النفقات من خالل وقف عقارات بالنفقا
 هـ (.4127) السرطاوي : (..)وأراضي زراعية يصرف ريعها للمجاهدين يف سبيل اهلل .

وال الوقف حال بلوغها هذا يف جانب النفقات ، أما جانب اإليرادات ، فنجد أن القول القائل بوجوب الزكاة يف أم
النصاب وكانت وقفاً على قوم بأعياهنم ، يوفر للدولة جانباً من اإليرادات العامة . ولقد أشارت بعض املصادر إىل أن مقدار 

سعيدوين : ب  ) (1.)اجلباية من أراضي الوقف يف بعض اجلهات كانت وفرية ، مما يعكس اإلنتاجية املرتفعة لتلك األراضي. 
 ( . ت
 تائجالن

حققت األوقاف مثارًا عظيمة يف اجملتمعات اإلسالمية عرب التاريخ مشلت مجيع نواحي احلياة العبادية واالقتصادية  .4
 والعلمية والرتبوية .  واالجتماعية

 تتمثل ريادة االوقاف يف بقاء املساجد يف كل أقطار األرض وعمارهتا بالعبادة والعلم. .2
موارد ملساعدة الفقراء واحملتاجني مبا حيقق منافع معيشية واجتماعية وثقافية سامهت االوقاف االسالمية يف بقاء  ..

 مستمرة ومتجددة.
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 تعترب االوقاف سببا يف انتشار العلم وطباعة الكتب، وتوفري التعليم اجملاين . .1
 الريادة الكربى تتمثل يف دعم اجلهاد واحملافظة عليه والذب عن بالد اإلسالم . .0
 اجتماعية ملواجهة النوائب واملشكالت . حتقق االوقاف ضمانات ..
على مدار التاريخ اإلسالمي بالنهوض باملستوى الصحي وطورت مؤسساته، من مستشفياست   ساعدت االوقاف .0

 كبرية و معاهد التدريب الصحي.
 يف بناء البنية التحتية، والتطور العمراين للمدينة اإلسالمية. سامهت االوقاف .1

 -الهوامش: 
، ويف  .201رقم  -512/ص 2باب الشروط يف الوقف ج –يف صحيحه ، كتاب الشروط رواه البخاري  .4

باب الوقف  –( ، ورواه مسلم يف الوصية 2.27حديث رقم )-4745/.الوصايا، باب الوقف كيف يكتب )
 ( .2..4حديث رقم ) - 4200/ص .ج

 .2حممد سامل إجنيه : إحياء ثقافة التطوع وبذل اجلهد د.ت : ص  .2
: دار صادر وبريوت،  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب ،بريوت ابن منظور، ..

 .  .1./ ص 1م. ج .450هـ/4.00
الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعى ب ت ، بريوت، املكتبة  .1

 .  5../ص2العلمية ج 
 – 4ط –هـ( دار الكتب العلمية، بريوت .05هـ(: فتح القدير، شرح اهلداية للمرغيناين )1.4الكمال بن اهلمام ) .0

هـ( حاشية ابن عابدين = رد 4202، و حممد أمني املعروف بابن عابدين ) 0./ ص 0م ج4550هـ/4140
 .. 150/ ..4ص / 1م. ج ..45هـ / .4.1 –القاهرة  –احملتار، مطبعة مصطفى البايب احلليب 

احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد الطرابلسي : مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل ، ب ت ليبيا: مكتبة النجاح  ..
 41ص  .، ج 

ج م 4501هـ/4.00 –القاهرة  –هـ( مغين احملتاج، :مطبعة مصطفى البايب احلليب 500حممد اخلطيب الشربيين ) .0
2 /..0 . 

حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو  2ابن قدامة: املغين ط  -دأبو حممد عبد اهلل بن أمح .1
  411، ص  1م، ج4552هـ/ 4142القاهرة: دار حجر، 

 سبق خترجيه ىف مقدمة هذا البحث . .5
 - 4200/ ص.باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ج  –رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية  .47

 4..4حديث رقم 
/ .ج  هـ4.24هـ( ، كتاب األم / القاهرة : )مطبعة بوالق( ، 271الشافعي ، ابو عبد اهلل حممد بن ادريس ) ت  .44
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حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو  2ابن قدامة: املغين ط  -أبو حممد عبد اهلل بن أمحد .42
  .41ص  ، 1م، ج4552هـ/ 4142القاهرة: دار حجر، 

اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري: اجلامع الصحيح مع شرحه فتح الباري للحافظ بن حجر؛ بريوت، دار الفكر،  ..4
 . 172، ص  0م. ج.455هـ/.414طبعة 

الطرابلسي، برهان الدين إبراهيم بن موسى : اإلسعاف يف أحكام األوقاف طبعة: بريوت، دارالرائد العريب،  .41
 ..4م ، ص 4514هـ/4174

 د/ صفية الودغريي : الوقف واثره يف حتقيق التنمية ؛ مقاالت منشورة علي الشبكة العنكبوتية . .40
،و د/ بيلي إبراهيم : مدى فعالية الضمان  .45د/ فؤاد السرطاوي : التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص ، ص ..4

 . 212المية ، صاالجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي ، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس
سعيد عاشور: املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية يف )موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية(، املؤسسة العربية  .40

 ..1.، /12./ 17.، ص.م، ج4510للدراسات والنشر، بريوت، 
إحياء العلوم، بريوت، ابن بطوطة، حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، حتقيق: حممد العريان، دار  .41

 .445، ص4هـ، ج4140
 .412-414مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، الكويت، ص .45
 . 57 – 15نعمت عبد اللطيف مشهور : أثر الوقف يف تنمية اجملتمع ،ص  .27
 . 217يد : الدور االجتماعي للوقف ص، الس 421شوقي دنيا : أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة ص  .24
 . 10.ناجي معروف : تاريخ علماء املستنصرية ص .22
دكتور/ حممد بن أمحد الصاحل : الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف األهلي من أوراق ندوة الوقف يف الشريعة ص  ..2

:540 . 
تقوية اإلميان وزيادته جامعة اإلميان ابو عبد اهلل حممد حيىي حممد الكبيسى : اوقاف املساجد وكيفية تفعيلها ـ ندوة  .21

 ( 10ص )
مارس  24-.4 -ر نواكشوطالعّياشـي الصادق فـّداد مسائل يف فقه الوقف دورة دور الوقف يف مكافحة الفق .20

 2م .ص2771
هـ ص 4124عبد اهلل بن ناصر بن عبد اهلل السدحان : االثار االجتماعية لالوقاف ؛ الرياض مكتبة امللك فهد  ..2

44. 
؛ الكويت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، .455ع علي فهد: أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف، ، مايو الزمي .20

 . .0مركز أحباث الوقف والدراسات االقتصادية ص 
امحد، جمذوب أمحد : حبث إيرادات األوقاف اإلسالمية ووظيفتها يف إشباع احلاجات العامة جملة جممع الفقة  .21

 وما بعدها222م ص 2774ه 4122العدد ااالول االسالمي السودان 
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. ؛ التجكاين، اإلحسان اإللزامي يف 211أبو ركبة: الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب، ص .25
 .  001-.00اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب ، ص 

 . 14العصر احلديث ص ، الرمحاين : الوقف يف421شوقي دنيا : أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة ص .7.

 . 4724/ص.صحيح البخاري ، كتاب الوصايا ج .4.

 . 450ج /ص1سنن الدارقطين   .2.

 .  .45د/ فؤاد السرطاوي : التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص ص ...

د/ ناصر سعيدوين : أنواع األراضي يف القوانني العثمانية : مشال إفريقية ، ضمن كتاب اإلدارة املالية يف اإلسالم  .1.
 51.ص

 قائمة المصادر والمرجع
حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو  2ابن قدامة: املغين ط  -أبو حممد عبد اهلل بن أمحد .4

 م،. 4552هـ/ 4142القاهرة: دار حجر، 
 وزيادته جامعة اإلميان . ابو عبد اهلل حممد حيىي حممد الكبيسى : اوقاف املساجد وكيفية تفعيلها ـ ندوة تقوية اإلميان .2
 أبو ركبة: الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب،  ..
ابن بطوطة، حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، حتقيق: حممد العريان، دار إحياء العلوم، بريوت،  .1

 هـ،.4140
م. .450هـ/4.00ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب ،بريوت: دار صادر وبريوت،  .0

 . 
امحد، جمذوب أمحد : حبث إيرادات األوقاف اإلسالمية ووظيفتها يف إشباع احلاجات العامة جملة جممع الفقة  ..

 م 2774ه 4122االسالمي السودان العدد ااالول 
 م .2774هـ / 4122:سنن الدار قطين ؛  أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطيناإلمام احلافظ  .0
اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري: اجلامع الصحيح مع شرحه فتح الباري للحافظ بن حجر؛ بريوت، دار الفكر،  .1

 م..455هـ/.414 طبعة
؛ الكويت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، .455الزميع علي فهد: أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف، ، مايو  .5

 مركز أحباث الوقف والدراسات االقتصادية.
 .احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد الطرابلسي : مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل ، ب ت ليبيا: مكتبة النجاح  .47
 – 4ط –هـ( دار الكتب العلمية، بريوت .05هـ(: فتح القدير، شرح اهلداية للمرغيناين )1.4الكمال بن اهلمام ) .44

 م 4550هـ/4140
 الرمحاين : الوقف يف العصر احلديث . .42
اإلسالمية التجكاين، اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب ، املغرب: مطبوعات وزارة األوقاف والشئون  ..4

 م.4557هـ / 4147
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 السيد : الدور االجتماعي للوقف . .41
 . هـ4.24هـ( ، كتاب األم / القاهرة : )مطبعة بوالق( ، 271الشافعي ، ابو عبد اهلل حممد بن ادريس ) ت  .40
 صفية الودغريي : الوقف واثره يف حتقيق التنمية ؛ مقاالت منشورة علي الشبكة العنكبوتية . ..4
 هـ.4124بن عبد اهلل السدحان : االثار االجتماعية لالوقاف ؛ الرياض مكتبة امللك فهد  عبد اهلل بن ناصر .40
مارس  24-.4 -العّياشـي الصادق فـّداد مسائل يف فقه الوقف دورة دور الوقف يف مكافحة الفقر نواكشوط .41

 م .2771
  للرافعىالفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري .45
بيلي إبراهيم : مدى فعالية الضمان االجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي ، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  .27

 م .4552هـ / .414 – .عدد 
ارالرائد العريب، : اإلسعاف يف أحكام األوقاف طبعة: بريوت، د، برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي .24

 م4514هـ/4174
 –هـ( حاشية ابن عابدين = رد احملتار، مطبعة مصطفى البايب احلليب 4202حممد أمني املعروف بابن عابدين ) .22

 م.. ..45هـ / .4.1 –القاهرة 
 حممد بن أمحد الصاحل : الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف األهلي من أوراق ندوة الوقف يف الشريعة .  ..2
 م . 4501هـ/4.00 –القاهرة  –اج، ( مطبعة مصطفى البايب احلليب هـ مغين احملت500حممد اخلطيب الشربيين ) .21
 حممد سامل إجنيه : إحياء ثقافة التطوع وبذل اجلهد د.ت . .20
هـ(، صحيح مسلم / القاهرة : 2.4مسلم ، االمام ابو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري )ت ..2

 )مطبعة مصطفى البايب احلليب( د.ت.
 السباعي، من روائع حضارتنا، االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، الكويت،.مصطفى  .20
 ناجي معروف : تاريخ علماء املستنصرية. .21
ناصر سعيدوين : أنواع األراضي يف القوانني العثمانية : مشال إفريقية ، ضمن كتاب اإلدارة املالية ففي اإلسالم من  .25

 عمان  –ضارة اإلسالمية منشورات اجملمع امللكي لبحوث احل
 نعمت عبد اللطيف مشهور : أثر الوقف يف تنمية اجملتمع . .7.
سعيد عاشور: املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية يف )موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية(، املؤسسة العربية  .4.

 م، 4510للدراسات والنشر، بريوت، 
 هـ .4127م / 4555 – 4األردن ، ط –اع اخلاص ، ، دار املسرية فؤاد السرطاوي : التمويل اإلسالمي ودور القط .2.
/ السنة السادسة  21شوقي دنيا : أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة ، ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصر، عدد  ...

 م 4550هـ / 4140
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 فى التسويق اإلسالمى السمسرة
 الدكتور عبداحلي املدين

 دي للهندسة والتكنالوجيةأستاذ مشارك جبامعة أين إي 
 كراتشي، باكستان

Dr.madni67@gmail.com 
 .7752.77240704جوال: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أمجعني.وبعداحلمدهلل رب العاملني و الصالة والسالم على سيد األنبياءواملرسلني وعلي آله وصحبه وعلى من سار على دربه 
فإّن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل العباد ولذا قد نظمت املعامالت املالية تنظيماً دقيقاً وتضمنت هذه املعامالت 
بعض العقود اليت تنظم العالقة بـني النـاس و قـد أقـرت الشـريعة اإلسـالميةهذه العقـودنظراً لضـرورة التعامـل هبـا بـني النـاس ألّن 

لعصرية متنامية ومتغرية حبسب متطلبات ومقتضيات زمنية ومكانية، والسمسرة كذلك من هذه العقود الـيت مل مصاحل الناس ا
تنكــــر هلــــا الشــــريعة اإلســــالمية بــــل جعلــــت هلــــا أحكامــــاً خاصــــًة متيزهــــا عــــن غريهــــا مــــن العقــــود ؛ ولكــــن الفقهــــاء رمحهــــم اهلل 

 هل هو عقد إجارة أم عقد جعالة أم عقد وكالة؟. اختلفوافيهافيأحكامها وآثارها تبعاً الختالفهم يف تكييفها
فتحتـــاج هـــذه التســـاؤالت إىل دراســـة لبيـــان مشـــروعية السمســـرة وتكييفهـــا الشـــرعي ومـــا يرتتـــب عنهـــا مـــن أحكامهاالشـــرعية 

ا أهنـا وآثارهاالتطبيقية، وال خيفى أنَّ السمسرة تؤدي دوراً هاماً يف الوسـاطة بـني التجاروأصـحاب املصـانع وبـني عمالئهـم، كمـ
أصـبحت ذات أمهيــة كبــرية يف التجــارة والســوق املاليــة نظــراً النتشــار التعامــل هبــا يف مجيــع اجملــاالت، ال ســيما يف العصــر الــذي 
نعيش فيه اتسَم بالنمط السريع للحياة مما جعَل الناس يستعينون بالسماسرة والداللني إلكمال حاجاهتم األساسـية مـن مجيـع 

 سرة أصبحت  اآلن حرفًة ومهنة معرتفاً هبا دولياً ، وأنشئت شركات كربى لتقوم هبذه املهنة.السلع واخلدمات حيت السم
 فأحببت كتابة هذاالبحث لذكرأحكامها يف الشريعة اإلسالمية و بعض تطبيقاهتا املعاصرة. 

 وقد قسمَّت هذا البحث إىل أربعة فصول ، وأدرَجت حتت كل فصٍل مباحث:
فهومها ومشروعيتها وأركاهنا و شروطها وقد ذكَرت يف هذا الفصل مفهـوم السمسـرة ومشـروعيتها الفصل األول : السمسرة م

 لغًة وإصطالحاً مثَّ أركاهنا وشروطها.
 أّما الفصل الثاين : ذكرت فيه أركان عقد السمسرة وشروطه وآدابه، فقد اشتمَل هذا الفصل على ثالثة مباحث :

 املبحث األول : أركان عقد السمسرة .
 املبحث الثاين : شروط عقد السمسرة

 املبحث الثالث : آداب السمسرة .
ويف الفصل الثالث بينت الفرق بني السمسرة و الوكالة ألهّنا صورة معروفة يف األمور التجارية والفصل الرابع:اآلثار املرتتبة عن 

 عقد السمسرة وقد قسَّمت هذا الفصل إىل مباحث ثالثة هي :
 لتزامات السمسار وحقوقه.املبحث األول : إ

mailto:Dr.madni67@gmail.com
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 املبحث الثاين : حقوق السمسار
 املبحث الثالث : إنقضاءعقد السمسرة

 وأخرياً النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها و هوامش وفهرس املصادر واملراجع
 الفصل االول :السمسرة مفهومها ومشروعيتها وأركانها و شروطها

 المبحث االول:مفهوم السمسرة ومشروعيتها
  السمسرة لغًة :هى: التجارة ،وتعىن البيع والشراء.
 (4اصطالحاً : هي التوسط بني البائع واملشرتي. )

 (.2والسمسار ملا أنه يدل املشرتي على السلع، ويدل البائع على األمثان، ويسميه الناسبــ "الدالل")
 (.إلمضاء البيع)والسمسار يف البيع : اسم للذي يقوم بالتوسط بني البائع واملشرتي  

أما مشروعيةالسمسرةوجوازها: فـان مجهورالفقهـاء يـرون عمـل السمسـار جائزاًمـادام كـان وسـيطاً يف املباحـات ومل يقـم مبعصـية 
 (1·)ومل يتوسط هلا، وجيب أن يكون عمله خاليا عن الغشِّ والتدليسر والتغريرر وغري ذلك من املمنوعات الشرعية

 بالقرآن الكرمي والسنة الشريفة واملعقول :واستدلوا على جواز السمسرة 
 من القرآن الكرمي : - أ

إن األدلة العامة من القرآن الكرمي ، واليت تـدل على التعاون على الرب والتعاون هى نفسهاأدلة على مشروعية السمسرة 
َِّوالتَـّْقَوىَوالتَـ  )وجوازها أيضافمن هذه اآليات قول اهلل تعاىل :َوتـََعاَونُواَعَلىاْلربر  ( .0َعاَونُواَعَلىاإلمثْرَواْلُعْدَوانرَواتَـُّقوااللََّهإرنَّاللََّهَشدريُداْلعرَقابر

 وجه الداللة : 
إن السمســرة عمــل يقــوم بــه حمرتفهــا لغــريه بــأجر معلــوم مقابــل هــذه اخلدمــة ، وعلــى ذلــك فهــو عمــل مبــاح ، طاملــا أن أصــل 

عاً ، وهي من التعاون على الرب والتقوى ، كمـا أن السمسار إذا قام ببذل السلعة اليت يبيعها أو يشرتيها صاحل للتعامل فيه شر 
نصيحة ألحد طريف التعامل ، كان ذلك عمـاًل حممـوداً منـه ، وقـد أجـاز العـرف أخـذ األجـر علـى السمسـرة ، واملعـروف عرفـاً  

 كاملشروط شرطاً.
 من السنة الشريفة : - ب

نــا رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وحنــن نتبــايع بالســوق ، وكنــا نــدعى عــن قــيس اجلهــين رضــي اهلل عنــه أنــه قــال : خــرج علي
بالسماســرة فقــال :  يامعشــر التجــار ، إن الشــيطان واإلمث حيضــران البيــع ، فشــوبوا بــيعكم بالصــدقة ، ويف روايــة أخــرى : كنــا 

ه وسـلم، فسـمانا باسـم هـو أحسـن نتبايع األوساقباملدينة ، ونسمي أنفسنا السماسرة ، فخـرج علينـا رسـول اهلل صـلى اهلل عليـ
 ( ..من امسنا ، مث قال : يا معشر التجار، إن البيع حيضره اللغـو واحللف ، فشوبوا بيعكم بالصدقة )

وجـــه الداللــة :إن النــا صــلى اهلل عليــه وســلم شــهدعلى عمــل السماســرة ومل يــنههم عنــه بــل أقــّرهم علــى عملهــم وأمــرهم بــأن 
كفارةملــاجيرى بيــنهم مــن احللــف والكــذب وغريه.والسماســرةمجع مسســار وهــوىف البيــع كماقــال خيلطــوا عملهــم بالصــدقة لتكــون  

 (0العالمة السيوطى:إسم للمتوسط الذى يدخل بني البائع واملشرتى إلمضاءالبيع )
 ومن املعقول : -ج 
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ميكنه اخلروج إىل السوق، وقد إن احلاجة داعية للسمسرة : ألن بعض الناس قد ال يكون ممن ال حيسن البيع والشراء ، أو ال 
يكون له مال وال حُيسن التجارة فيه ، وقد حيسن واليتفرغ ، وقد ال تليق به التجارة أو يكون ممن يتعري هبا ، وحيط ذلك من 

 منزلته ، فأباح الشرع السمسرة ، دفعـاً للحاجة ، وحتقيقاً ملصلحة اإلنسان املخلوق لعبادة اهلل عزَّوجل.
شـــبه مـــا تكـــون بالنيابـــة ، والوكالـــة يف البيـــع والشـــراء ، والوكالـــة جـــائزة بالكتـــاب الكـــرمي ، والســـنة الشــــريفة ، وأن السمســـرة أ

 ( .1واملعقول)
 هذاوقد ثبت عن مجع من األئمة  جواز السمسرة ، وجواز أخذ األجرة عليها . 

 (. 5)منهم اإلمام مالك رمحه اهلل فإهنسئل عن أجر السمسار فقال : ال بأس بذلك . "
يُم َواحلَْسَ  ريريَن َوَعطَاٌء َوإربـْرَاهر ُن برَأْجرر السِّْمَسارر واإلمام البخاري حيث قال يف صحيحه : " بَاب َأْجرر السَّْمَسَرةر . ومََلْ يـََر اْبُن سر

 بَْأًسا . 
ـريريَن : إرَذا قَـاَل وقال عبد اهلل بن عباس : ال بَْأَس َأْن يـَُقوَل : برْع َهَذا الثَـّْوَب َفَمـا زَاَد َعلَـى   َكـَذا وََكـَذا فـَُهـَو لَـَك . َوقَـاَل ابْـُن سر

ُّ َصـلَّى ال نَـَك فَـاَل بَـْأَس بـرهر . َوقَـاَل النَّـيبر لَّـُه َعَلْيـهر َوَسـلََّم : ) اْلُمْسـلرُموَن عرْنـَد برْعُه برَكَذا َفَما َكاَن مرْن ررْبٍح فـَُهَو لَـَك ، أَْو بـَْيـينر َوبـَيـْ
 (47) ُشُروطرهرْم ( "

وقال ابن قدامة رمحه اهلل  "وجيوز أن يستأجر مسسارا ، يشرتي له ثيابـا ، ورخـص فيـه ابـن سـريين ، وعطـاء ، والنخعـي . . . 
َ العمَل دون  وجيوز ملدة معلومة ، مثل أن يستأجره عشرة أيام يشرتي له فيها ألن املدة معلومة ، والعمل معلوم . . . فإن َعنيَّ

ن كــل ألــف درهــم شــيئاً معلومــا ، صــح أيضــا . . وإن اســتأجره ليبيــع لــه ثيابــا بعينهــا ، صــح . وبــه قــال الزمــان ، فجعــل لــه مــ
 (. 44الشافعي ، ألنه عمل مباح ، جتوز النيابة فيه ، وهو معلوم ، فجاز االستئجار عليه كشراء الثياب "  )

ن صاحب مكتب جتاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات وسئلت اللجنة الدائمة هليئةكبارالعلماء ىف اململكة السعودية العربيةع
يف تسويق منتجاهتا ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار يف األسواق ، وبيعها هلم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم 

 االتفاق عليها مع الشركة . فهل يلحقه يف ذلك إمث ؟ 
 (42مولة ، وال إمث عليك " )فأجابت: " إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك الع

 المبحث الثانى :فى أركان السمسرةوشروطها
السمســرة كماســبق هــي التوســط بــني البــائع واملشــرتي ، والسمســار هــو : الــذي يــدخل بــني البــائع واملشــرتي متوســطاً إلمضــاء 

 البيع ،ويسمى الدالل ، ألنه يدل املشرتي على السلع ، ويدل البائع على األمثان .
والسمسرة حيتاج الناس إليها كثرياً ، فكثري من الناس ال يعرفون طرق املساومة يف البيع والشـراء ، وآخـرون لـيس عنـدهم قـدرة 

 على متحيص ما يشرتون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت ملباشرة البيع والشراء بأنفسهم.
 ملشرتي والسمسار . ومن هنا كانت السمسرة عماًل نافعاً ، ينتفع به البائع وا
 الفصل الثانى :أركان عقدالسمسرةوشروطه وآدابه

 المبحث االول: أركان عقدالسمسرة
مــن املعلــوم:أن حقيقــة كــل شــيء التتضــح إالببيــان أركاهنــا إذهــي أجزاؤهــا الذاتيــةالىت تتكــون منهــا ذلــك الشــيء، والسمســرة 

 اء  ثالثة : الصيغة وأطراف العقد وحمله.الميكن حتقق وجودها إالإذااتضحت أركاهنا وهىعندمجهورالعلم
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 الركن األول :
صــيغة عقـــد السمســـرة : لـــيس للسمســـرة صـــيغة حمـــددة معينــة ىف الشـــريعةاملطهرة فهـــي اإلجيـــاب والقبـــول ، فتصـــح بكـــل لفـــظ  

 (..4ومايقوم مقامه ممايدل على اإلذن يف السعي للبيع والشراء )
 الركن الثاين:

 قدان والسمسار:أطراف عقد السمسرة :وهم العا
 العاقدان مها: مالك السلعة والراغب يف اشرتائها، فمالك السلعة هو البائع، و الراغب ىف السلعة هو املشرتى.

السمسار: هو وسيط بني شخصني يف صـفقة ماليـة وهـو يعمـل حلسـاهبما أو حلسـاب أحـدمها حسـب صـيغة اإلتفـاق  الـذي 
أن يوجه إليه اإلجياب كأن يقال لسمسـار معـني إن بعـت سـلعيت فلـك كـذا ، يشهد به العرف ، وقد يكون السمسار معيناً ب

 وقد يكون غري معني ، كما إذا وجه اإلجياب إىل مجاعة من السماسرة بأن يقال : من باع منكم سلعيت فله كذا .
 الركن الثالث:

 حمل عقد السمسرة :وهوالعمل الذي طلب من السمسار اجنازه واألجرة .
 قوم بالسعي بني البائع واملشرتي حىت تتم عملية البيع.عمله: هو أن ي

ويتحــدد عمــل السمســار وفقــاً لإلتفــاق أو العــرف وهــي يف مجيــع احلــاالت إلتــزام أو تعهــد بتحقيــق غايــة ونتيجــة هــي مقصــود 
قيمــة املتبادلــة املتعاقــد معــه، فــإذا حتققــت هــذه الغايــة اســتحق السمســار األجــرة أو العمولــة )العمولـــة هــي : نســبة معينــة مــن ال

حيصل عليها الوسيط الذي ساعد يف حتقيق عملية التبادل ، وذلك مقابل خدماته( املتفق عليها ، وإذا مل تتحقق ال يستحق 
 شيئاً عن جهده الذي بذله.

ذهلا يف فإذا كان عمل السمسار هو بيع السلعة استحق األجرة بالبيع ، فـإذا مل يـتم البيـع ال يسـتحق شـيئاً عـن اجلهـود الـيت بـ
تقريب وجهة نظر طريف الصفقة ، والرتويج للسلعة . وإذا كان عمل  السمسار هو البحث عن مشرٍت للسلعة استحق األجر 

 ( .41عند وجود املشرتي )
 (40األجرة: ال خالف بني الفقهاء يف جواز أخذ األجرةعلى السمسرة )

 المبحث الثانى :شروط عقد السمسرة
 الفقهاء لصيغة السمسرة شروطاً خمصوصة إضافة إىل الشروط العامة للصيغة يف العقود ، وهـي : شروط الصيغة :  مل يشرتط
 أـ وضوح الصيغة وجزمها .

 ب ـ توافق اإلجياب والقبول .
 (..4ج ـ اتصال القبول باإلجياب )

 شروط العاقدين :
غــب يف اشــرتائها ( مــا يشــرتط يف عقــود املعاوضــات أهليـة املتعاقــدين : قــال الفقهــاء يشــرتط يف العاقــَدين ) مالــك السـلعة والرا

 (اكثر الفقهاء مل يذكروا غريهذه الشروط املذكورة ىف العاقدين .40املالية من األهلية والبلوغ والعقل والرشد ، )
 شروط السمسار:
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يشرتط أن يكون بالغاً رشيداً إشرتط الفقهاءفيه شرطاً واحداً وهو أهلية السمسار: يشرتط يف السمسار بأن يكون مميزاً ، وال 
، ألن العقــد ال يتعلــق بــه ، وإمنــا يتعلــق بالعاقــدين ، وهــو وســيط بينهمــا، إال إذا كــان السمســار وكــياًل يف البيــع أو الشــراء ، 

 (.41فيشرتط أن يكون بالغاً عاقاًل ، من أهل التصرف يف البيع والشراء)
ذالك:ذهــب اجلمهــورإىل أنــه  ال يشــرتط تعيــني السمســار عنــد توجيــه  أّمــا إشــرتاط تعيــني السمســار فقــد إختلــف الفقهــاء ىف

اإلجيـاب ، بـل إن مــن علـم أن فالنــاً يريـد أن يبيــع داره بكـذا ، فبــذل جهـداً للبحــث عـن مشــرٍت بشـروط البــائع فوجـده ، فإنــه 
ط ، ذلك أن السمسـرة يستحق العمولة أو السمسرة، إذا أثبت أن مالك السلعة كان قد رغب فعاًل يف بيعها عن طريق وسي

جعالة ، واجلعالة جتوز بالتزام اجلاعل بإرادتـه املنفـردة، بـدفع عـوض ،ملـن يقـوم بعمـل معـني ،ويلـزم اجلعـل إذا قـام شـخص هبـذا 
 (45العمل.)

وكذالك اختلف الفقهـاء يف اشرتاط إسالم السمسار ذهب مجهور الفقهــاء اىل انـه  ال يشـرتط اسـالم السمسـار ، ألن عملـه 
لســـعي بـــني البـــائع واملشـــرتي إلمتـــام العقـــد ، حـــىت ولـــو وكــــل بـــالبيع والشـــراء ، فقـــد أجـــازوا توكيـــل غـــري املســـلم والعكـــس  هـــو ا

 (27كذالك)
 شروط عمل السمسار:يشرتط يف العمل الذى طلب من السمساراجناز ما يأتـي: 
كـان عمـل السمسـار حرامــاً    مشـروعية العمـل : أن يكـون العمـل أو النشـاط الـذي يقـوم بــه السمسـار مباحـاً ، فـإن - أ

كانت السمسرة حمرمة وبطل العقد ، كالوساطة يف صفقة حمرمة ، كاملخدرات مثال أو أن يطلب منـه البـائع نشـاطاً أو عمـاًل 
 (.24غري مشروع يف ترويج السلعة وبيان مواصفاهتا)

، علــى حنــو ميكــن معــه تنفيــذ العلــم بالعمــل : أن يكــون العمــل أو النشــاط الــذي يقــوم بــه السمســار معلومــاً حمــدداً  - ب
العمل ، واستحقاق العمولة املتفق عليها ، وهذا واضح إذا كانت السمسـرة تـدخل حتـت عقـد اإلجـارة أو الوكالـة بالعمولـة ، 
أمـا إذا كانــت يف صــورة اجلعالــة فــال يشــرتط العلــم بالعمــل ، فالسمسـرة جــائزة مــع جهالــة العمــل جهالــًة ال متنــع مــن التنفيــذ ،  

الة، واجلهالة هنا ليست بالعلم بالعمل ولكن يف نوع ومقدار اجلهد الذي يبذلـه السمسـار أو العامـل يف اجلعالـة ، كعقد اجلع
 ألن السمسار أو العامل يف اجلعالة قد يبذل جهودا أو ينفق أوقاتاً طويلة يف سبيل حتقيق النتيجة دون أن حيققها .

، ألن السمســار ال يعلــم مقــدار مــا ينفــق مــن جهــد ووقــت يف حتقيــق النتيجــة  واحلقيقــة أن يف السمســرة باعتبارهــا ُجعالــة غــررا 
كما ال يعلم إن كانت تلك النتيجة سوف تتحقق أم ال ومع ذلك فقـد جـازت اجلُعالـة باعتبارهـا مـن العقـود اجلـائزة أي غـري 

 (.22الالزمة)
بلــة أنــه يشــرتط لصــحة السمســرة أن تكــون األجــرة شــروط األجــرة :يــرى مجهــور الفقهـــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنا

 معلومة فإن كانت األجرة جمهولة فسدت السمسرة.
 ( ..2واستدلوا على ذلك بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم )إذا استأجرت أجرياً فأعلمه أجره()

مل اإلنسان فيجـب أن تكـون وهوالراجح ألنه يشرتط يف أجرة السمسار ما يشرتط يف األجرة يف عقد اإلجارة الواردة على ع
أجرة السمسار معلومة علماً ينفي اجلهالة ويرفع النزاع إال إذا جرى العرف على أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من رأس 

 (.21املال كما هو احلاصل اآلن)
 أّماشرط السمسارنفسه فثالثة البد من توفرها فيه حىت جيوز له أن يقوم هبذا العمل:
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ون خبريًا فيما يتوسط فيه بني البائع واملشرتي، وال يكون من أولئـك األدعيـاء الـذين يـدعون املعرفـة بكـل شـيء أن يك األول:
ويسمسرون يف كل شيء ،وال خربة هلم وال دراية، فيضرون البائع حيًنا ويضرون املشرتي حيًناآخر، بسبب جهلهم باألسـواق 

رتوهنا للمشرتي بطريق الوساطة،.وأن يكونعلى املعرفة التامة باجلوانب القانونية اليت يعملون فيها أو بالسلع اليت يبيعوهنا أو يش
الىت حتكـم املعـامالت ىف السـوق حـىت جينـب عمالئـه خمـاطر خمالفتهـا، كمـا جيـب ان يكـون علـى علـم تـام باجلوانـب اإلجرائيـة 

 الالزمة لتنفيذ األوامر الواردة له من العمالء.
ًنــا ال يغــش البــائع وال يغــش املشــرتي، وال حيلــف بــاهلل هلــذا وال لــذاك، وإمنــا يعــدل بينهمــا ويــذكر أن يكــون صــادقًا أمي الثــاين:

 حماسن السلعة ومساوئها مًعا بال مبالغة. 
 أال يتوسط يف شيء ال حيل بيعه وال متلكه وال االنتفاع به.  الثالث:

 المبحث الثالث :آداب السمسار
الصـفقات هبـدف الـربح ، وقـد خيـالط السمسـرة الكثـري مـن الغـش والتـدليس ، إضـافًة  إّن السماسرة عموماحيرصون علـى إمتـام

إىل أنَّ املتعاقرَدين قدال يعرف أحدمها اآلخر ، ومها: يعتمدان على أمانة السماسرة يف حتقيق أهدافهما ، ولذلك يـذكرالعلماء 
وأن يلتزموا هبا ، خاصة ىف العصراحلاضرحيث غالب  جمموعة من اآلداب اليت ينبغي على السماسرة مراعاهُتا –رمحهم اهلل  –

 الصفقات تتم عن طريق السماسرة والداللني،وهى:
الجيــوز لسمســـارأن يزيـــدىف مثـــن الســـلعة املعـــروف ىف الســوق مـــن تلقاءنفســـه ،وهذايفعلـــه كثـــريمن السماســـرة خاصـــة  -4

ره ،وهذايدخل ىف باب الغش والتدليسالذييوهم اذاكان اجره نسبةمعينةمن سعرالسلعة،فريفع السمسارقيمةالسلعة حىت يزيد أج
 املشرتى الن هذا الثمن هوسعرهذه السلعة ىف السوق.

الينبغـــى لسمســـاران يشـــرتى الســـلعة لنفســـه إالبعـــدإخبارالبائع ألن ىف ذالـــك تعارضـــبني مصلحةالسمسارومصـــلحة  -2
يفعــــل السمســــارذلك إالإذاوجــــدمن البــــائع،ألن السمسارحنيئذسيشــــرتيهابأرخص األســــعاروقديكون أقــــل مــــن سعرالســــوق ،وال

 يشرتيهامنه بأعلى من ذلك،وفيه خيانةلصاحب السلعة.
جيـــب علـــى السمســـارإذاعلم ىف الســـلعةعيبا أن خيرباملشـــرتى ويعلمـــه بـــه الســـيما إذاكـــان العيـــب خمفياداخـــل الســـلعة  -.

رتى إعتمدعليــــــــــه اليــــــــــرى ىف الظــــــــــاهر كالعقــــــــــارات وماشــــــــــاهبها،فإذاكتم  السمســــــــــارالعيب فقــــــــــدخان املشــــــــــرتى ،الن املشــــــــــ
 وبالتاكيديريدسلعةخاليةمن العيوب.

جيــــــــب علــــــــى السمســــــــاران يعــــــــرف صــــــــاحب الســــــــلعة،وذالك ليتاكــــــــدان الســــــــلعةملكه،الن الســــــــلعة اذاظهـــــــــرت   -1
باهنامسروقةاوالميلكها البائعرتتب الضررعلى املشرتى. واذاكان السلعة جلمع مـن النـاس)يعىن جمموعـةمن النـاس شـركاء ىف هـذه 

 (20ان يتأكد ألن مجيع الشركاءيريدون ويرغبون ىف بيعها،وياخذعلى ذالك ميثاقا منهم ) السلعة(جيب عليه
إّن ممــاينبغى لسمســـارأن يســـتعني بفريـــق مــن اخلـــرباء واملستشـــارين مـــن التخصصــات ذات العالقـــة مبعامالتـــه والـــذين  -0

هــذه التخصصــات: اإلســتثمار واإلقتصــاد يقــدمون لــه املعرفــة واملشــورة والــرأي  الســديد ممــا حيتــاج ليقدمــه لعمالئــه، ومــن بــني 
 واملعامالت الشرعية واملعامالت املصرفية وحنو ذلك.
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ينبغى لسمسـارأن ال ميـارس  أى أعمـال تتعـارض مـع املصـاحل املرسـلة املشـروعة الـذى وضـعها املسـؤولون ) اجلهـات  -.
ذلـك ال يتعـارض مـع أحكـام ومبـادئ الشـريعة احلكومية املشرفة واملراقبة لألسواق( لضبط وتنظيم التعامل ىف األسواق مـا دام 

 اإلسالمية واألعراف السائدة.
واخرياينبغى لسمسار ان يكون  دقيقاً ومتقنا ىف تنفيذ األوامـر الـواردة لـه وفقـاً للقـوانني واألعـراف والـنظم واللـوائح،  -0

لك  فقــال: ) إن اهلل حيــب إذا ولــه أن يســتعني ىف ذلــك باألســاليب املعاصــرة، ولقــد أوصــي الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم بــذ
 (.2عمل أحدكم عماًل أن يتقنه( )

 الفرق بين السمسرة و الوكالة الفصل الثالث :
 قبل الدخول ىف صلب املوضوع البدمن التعريف بالوكالة ليسهل الفرق بينهاوبني السمسرة.

 .(20الوكالة : لغة : بالفتح والكسر ـ له معان كثرية ، منها احلفظ ، والتفويض)
ويف االصطالح الفقهي: عرفت عـدة تعريفـات ، اتـار منهـا اآلتـى، إهنـا : عقـد يـتم فيـه تفـويض شـخص مالَـُه فعلـه ممـا يقبـل 

 (21النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته)
 وتقسم الوكالةىف عرف التجاراىل قسمني:

 الوكالةاملطلقة )العادية( - أ
 الوكالةبالعمولة - ب

يفــرتض أن يتعامــل مــع الغــري ويتعاقــد معــه باســم املوكــل وحلســابه ، أي أن يكــون الوكيــل  والفــرق بينهمــا بــأن الوكيــل العــادي
 يفصح عن ذلك يف تعاقداته مع الغري ، ولكن إذا دعت املصلحة إىل إخفاء اسم املوكل خيفي امسه.
عـرف الوكيـل بالعمولـة ،  أما الوكالة بالعمولة أو الوساطة فخصصت حبالة ما إذا كان الوكيل يتعاقد يف الظاهر بامسه ، حيث

أو الوســيط فقيــل الوســيط هــو الــذي يأخــذ علــى نفســه أن يعقــد بامســه اخلــاص ، ولكــن حلســاب مفوضــه بيعــاً أو شــراًء ، أو 
 غريمها من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية.

 العقــد بـل يكــون مسـتقال عــن طــريف ومماسـبق نســتطيع ان نقـول أنّالسمســرة : عمـل ال يقــوم السمســار فيـه بتمثيــل أحـد طــريف
 العقد.

أما الوكالة  فإن الوكيل  ميثل أحد طريف العقد ويعمل حلسابه وبامسـه ىف الوكالةاملطلقـة مـع احتفاظـه بامسـه كوكيل،اويعقدبامسـه 
 (25اخلاص لكن حلساب مفوضه ىف الوكالةبالعمولة )

إمنا ينحصـر دوره يف التقريـب بينهمـا و محلهمـا علـى التعاقـد. و  يعىن أّن السمسار ال يربم عقدا عن الطرفني أو عن أحدمها،
مىت أبرم الطرفان العقد انتهى دور السمسار و استحق عمولة. أما االلتزامات اليت تتولد عن هذا العقد الذي أبرمه الطرفـان، 

هذه االلتزامات، بل إن السمسار فإمنا تتولد يف ذمتهما مباشرة. و ال يلتزم السمسار حبسب األصل بتنفيذ أو بضمان تنفيذ 
 يستحق عمولة حىت و لو مل يتم تنفيذ هذه االلتزامات ما دام العقد قد أبرم نتيجة لوساطته. 

وما دام أّن دور السمسار يقتصر على التقريب بني طريف التعاقد حىت يتم إبـرام العقـد، فإنـه ال ميثـل إذن أحـد الطـرفني، و ال 
باسم من مفوضيه، و هو بذلك خيتلف عن الوكيل العادي الذي يربم العقـد باسـم موكلـه حلسـاب  يربم العقد ال بامسهم و ال

 هذا املوكل .
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وال بــد يف السمســار مــن أن يكــون خبــرياً فيمــا يتوســط فيــه بــني البــائع واملشــرتي ، حــىت ال يضــر واحــداً منهمــا بــدعواه العلــم 
 واخلربة وهو ليس كذلك . 
اً ، ال حيايب أحدمها علـى حسـاب اآلخـر ، بـل يبـني عيـوب السـلعة ومميزاهتـا بأمانـة وصـدق ، وال وال بد أن يكون أميناً صادق

 يغش البائع وال املشرتي .
 الفصل الرابع : اآلثار المترتبة عن عقد السمسرة 

اإللتزامـاتفي يعترب عقد السمسرة من عقود املعاوضة، حيث يرتتب على هذا العقد التزامـات لكلـى الطرفيــــن، و سـأذكر هـذه 
 املباحث االتية: 

 المبحث االول: إلتزامات السمسار وحقوقه
لقــد إّتضــح مماســبق أّن عقدالسمســرة مــن العقودالتجاريةامللزمــةمن اجلــانبني ويرتتــب التزامــاٌت متبادلــة بــني طرفيــه ) السمســار 

السمسار يقتصر علـى التقريـب بـني والعميل (، فالتزامات الطرف األول تعتربحقوق الطرف الثاين، والعكس صحيح، وعمل 
الطرفني،ومحلهما على التعاقد دون أن يكون طرفًا فيه، هلذا فإن العقد يربم بـني البـائع واملشـرتي مباشـرة،لكن هنـاك االتزامـات  

 يفرضها قانون التجارة على السمسار باعتباره تاجرا  وهي كاآليت:
 أواًل: تنفيذ اإللتزام.

التوسط بني شخصني يريدان التعاقد، دون أن يكون السمسار طرفًا يف العقد الـذي يتوسـط يف تقتصر مهمة السمسار على 
إبرامــه، ال بصــفته أصــيال أو نائًبــا عــن أي طــرف أو تابًعــا لــه،وتنتهي مهمــة السمســار مــىت أدت املفاوضــات الــيت أجراهــا بــني 

اآلخــر الــذي ارتضـى التعاقــد مــع العميــل، لكــن ابــرام  الطـرفني، واملعلومــات الــيت أعطاهــاإىل إبــرام العقـد بــني العميــل والشــخص
العقد اليعترب دائما وابدا شرطا حلصول السمسار علـى االجـر ألن السمسـار قـد جيـد املتعاقـد الـذي يبحـث عنـه العميـل وفـق 

لشـخص شروطه إال أن العميل قد عدل عن ابرام العقدويرتتب على السمسار مـن أجـل تنفيـذ املهمـة املكلـف هبـا، أن يعلـم ا
الذي تعاقدمعه بكل املعلومات الالزمة مبا يتعلـق بـالطرف الثـاين الـذي حيـاول أن يتوسـط لديـه للتعاقـد وجيـب أن تكـون هـذه 
املعلومات حقيقية وصحيحة، ويتعني على السمسار أن حييط العميل أو موسطه باملعلومات املتعلقة بشخص املتعاقد اآلخر، 

مـل األهليـة أم نـاقص لألهليـة أم فاقـد هلـا و كـذلك املعلومـات املتعلقـة مبركـزه املـايل  من حيث أهلية هذا الشخص، هل هو كا
 (7.كما لو كان مثال مشهورًا بالوفاء أو مشهورًا باملماطلة أو إذا كان مفلًسا)

 ثانيا :اإللتزام حبفظ الوثائق واملستندات
بصـفته تـاجرًا، واملعـامالت اخلاصـة بالصـفقات الـيت متـت  إّن السمسار ملـزم  بتسـجيل كافـة املعـامالت التجاريـة الـيت يقـوم هبـا

بواسطته وإنه يلتزم كـذلك حبفـظ الوثـائق واملسـتندات الـيت يتسـلمها مـن طـريف العقـد, وأن يعطـي صـورًا طبـق األصـل عنهـا إذا 
افظة عليها وإعادهتا طلب منه أحد املتعاقدين ذلك، وتعترب هذه املستندات والوثائق وديعة لدى السمسار لذا يتعني عليه احمل

 (4.ألصحاهبا عند انتهاء مهمته)
 ثالثا : إلتزام السمسار باحملافظة على العينات.

وإذا توسط مسسار يف بيع أو شراء بضائع أو سلع معينة مبقتضى عينات عن تلك البضائع أو السلع كأن تكون تلـك السـلع 
لزم حبفظ العينات عن تلك البضائع، حبيث ميكن الرجوع هلا عند عبارة عن أجهزة كهربائية أو مالبس أو أدوات منزلية، فهوم
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حـدوث نــزاع بــني املتعاقــدين بشـأن عــدم مطابقــة البضــاعة للمواصـفات املتفــق عليهــا بينهمــا وفًقـا للعينــات الــيت مت إبــرام العقــد 
 (2.مبوجبها)

 المبحث الثانى : حقوق السمسار
تكــون اإللتزامــات فيــه متبادلــة بــني الطــرفني )السمســار والعميــل( فــإّن للسمســار مبــا أّن عقــد السمســرة يعتــرب عقــًدا تبادلًيــا، و 

حقوقًـــا مقابـــل اإللتزامـــات املفروضـــة عليـــه، وقـــد ســـبق أن أشـــرنا إليهـــا يف الفصـــل األول . ويف هـــذا الفصـــل ســـنتناول حقـــوق 
 السمسار واليت هي عبارة عن مقابل اإللتزامات امللقاة على عاتق العميل.

 السمسارأّوال: أجر 
مبــا أن عقــد السمســرة يعتــرب مــن العقــود التجاريــة، لــذلك فــإن السمســار ال يقــوم بأعمــال السمســرة جمانــا وإمنــا يكــون ذلــك 

 مبقابل، و يسمى هذا املقابل أجرا أو عمولة.
 يستحق السمسار أجره إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:

ي إلجياد املتعاقد اآلخر، أي أن يقوم السمسار بعمله مسـتندا أن يكون السمسار مكلفاً فعال من قبل من وسطه بالسع -4
إىل عقد مسسرة يربطه بالعميل، والسمسار يف هذه احلالة يستحق األجر أو العمولة مـن الطـرف الـذي فوضـه فقـط، فـإذا قـام 

ى ذلـك أجـرا، أمـا السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بني املتعاقدين ودون أن يكون قد كلفه أحدمها بذلك فـال يسـتحق علـ
إذا كــان السمســارمكلفا بــذلك مــن قبــل الطــرفني معــا فإنــه يســتحق األجــر أو العمولــة مــن الطــرفني مًعــا، ولكــن بــال تضــامن 

 بينهما.
أّن حيقق السمسار جناحا يف مسعاه وذلك بإمتام الصفقة اليت توسط يف إبرامها، فإذا مل يتم العقد فال يستحق السمسار  -2

اجلهود اليت بذهلا ألن عدم امتام العقد على الرغم من جهـود السمسـار يُعـد مـن خمـاطر املهنـة الـيت يتحملهـا أجرا مهما كانت 
 (..السمسار)

 ثانيا : حق السمسار يف مصاريف الوساطة.
القانون أثناء تنفيذ السمسار لعقد السمسرة، قد ينفق نفقات ومصاريف معينة، لكن مبا أّن السمسار يعترب تاجرًا يف كل من 

التجاري املصري والقانون التجاري األردين فهو يتحمل جانًبا من تلك املصاريف، ألهنا تعترب مصاريف ممارسة املهنة، وذلك 
مثل إجيار احملل الذي ميارس من خالله السمسار أعمال السمسرة، وأجـور املسـتخدمني لديـه يف احملـل، وكـل نفقـات تتطلبهـا 

 ممارسة مهنة السمسرة.
بالنسبة للنفقات اليت ال تقتضيها مهنة السمسرة، بصفتها حرفة، وذلك كأن يكلف العميل السمسار القيام مبهام معينة، أّما 

تتطلــب منــه هــذه املهــام نفقــات خاصــة يف ســبيل القيــام هبــا، مثــل الســفر ملدينــة معينــة أو الســفر إىل حمــل املتعاقــد اآلخــر أو 
و شــراؤها يف إحــدى الصــحف اليوميــة، أو االســتعانة خببــري للتثبــت مــن صــالحية اإلعــالن عــن مواصــفات الســلع املرادبيعهــا أ

البضاعة أو السلعة اليت يتوسط السمسار يف شرائها أو بيعها، فإن هذه النفقات واملصاريف حيق للسمسار املطالبة هبا اذا مت 
 (1.اليت توسط فيها أم مل ينجح)االتفاق على ذلك صراحة يف عقد السمسرة، فسواء جنح السمسار يف ابرام  الصفقة 

 المبحث الثالث : إنقضاءعقدالسمسرة
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بعد أن يتّم إبرام عقـد السمسـرة بـني العميـل والسمسـار مسـتوفياً ألركانـه وشـروطه احملـددة، وفقـاً للقواعـد العامـة يف القـوانني ، 
هبــا مبوجــب عقــد السمســرة، فقــد يــنجح والقواعــد اخلاصــة يف القــانون التجــاري، فــإّن السمســار يبــدأ بتنفيــذ املهمــة املكلــف 

السمسار يف ذلك بالتايل فإن عقد السمسرة يرتب أثراً وينقضي بصورة طبيعية، إال أنه قد يطرأ بعد إبرام العقـد وقبـل تنفيـذه 
 أسباب تؤدي إىل انقضاء عقد السمسرة. 

 وعلى هذاميكن لنا تقسيم إنقضاء عقد السمسرة إىل قسمني:
 ء عقدالسمسرة بالطرق العادية، وميكن تقسيمها إىل فرعني ومها:: انقضا القسم األّول

 الفرع األول: انقضاء عقد السمسرة بتنفيذ السمسار املهمة املكلف هبا. 
فهذا هـو الطريـق الطبيعـي واملـألوف النتهـاء كـل عقـد لـذلك مبـا أن االلتـزام املفـروض علـى السمسـار يتمثـل يف التوسـط إلبـرام 

الطرف االخر)البـائع واملشـرتي( فـإذا كـان السمسـار مكلـف بإجيـاد مشـرتي للبضـاعة الـيت لـدى العميـل، عقد ما بني العميل و 
ضــمن شــروط ومواصـــفات خاصــة يطلبهـــا العميــل، فــإن السمســـار اذا اســتطاع إجيـــاد مشــرتي لتلــك البضـــاعة، وفقــا لشـــروط 

أو يف مكـان واحـد، البـرام العقـد بينهمـا، العميل وقرب بـني العميـل واملشـرتي ومجعهمـا مـع بعضـمها الـبعض يف جملـس واحـد 
 فيكون السمسار هنا قد قام باملهمة املكلف هبا، بذلك يكون العقد قد انتهى بينهما

 الفرع الثاىن : إنقضاء عقد السمسرة النتهاء األجل احملدد له.
ث عــن متعاقــد يرتضــي قــد يكــون عقــد السمســرة مؤقتــا يف وقــت معينــأو حمــدد وذلــك كمــا لــو وســط العمياللسمســار يف البحــ

التعاقد معه، ملدة شـهر أو سـنة مـن تـاريخ إبـرام عقـد السمسـرة، فهـذا سـبب مـن أسـباب انتهـاء عقـد السمسـرة وفقـا للقواعـد 
 العامة، واليت ال تتعلق باملهمة املكلف هبا السمسار وإمنا باملدة اليت تنقضي بتنفيذ هذه األعمال.

 تنفيذ السمسار للمهمة املكلف هبا. : إنقضاء عقد السمسرة قبل القسم الثاىن
وبعد أن يتم ابرام العقـد بـني السمسـار والعميـل، ويبـدأ السمسـار يف تنفيـذ املهمـة املكلـف هبـا، فإنـه قـد يطـرأ سـبب مـا حيـول 
دون إمتــام السمســار هلــذه املهمــة، فبالتــايل تــؤدي هــذه األســباب يف حــال توفرهــا إىل انقضــاء عقــد السمســرة وهــذه احلــاالت  

 تى:كاآل
 األويل: إستحالة تنفيذ عقد السمسرة:

إذا متّإبرام العقد بـني العميـل والسمسـار وشـرع السمسـار يف تنفيـذ عقـد السمسـرة الـذيبينهما ،ولكـن أصـبح تنفيـذ العقـد عنـد 
ممارسته مستحيال، وذلك كأن يكون السمسار مكلف من قبل العميل مبوجب عقد السمسرة بالبحث عن مشرتي لسلع او 

معينة، ولكن بعد ان بذل السمسار كل جهده مل جيد  هلذه البضائع او السـلع مـن يشـرتيها، وىف نفـس الوقـت صـدر  بضائع
 قرار من اهليئة املسؤولة مبنع تداوهلا،األمر الذي سبََّب عدول الناس عن شراءمثل تلك السلع.

ار بالبحث عن مشرتي للمنزل الذي يريـد بيعـه وقدتكون اإلستحالة مادية اليت ترجع إىل الطبيعة، وذلك كأْن يكّلف السمس
 العميل، مث يتبني بعد إبرام العقد ان املنزل قد اهنار بفعل زلزالل أو فيضانات اصابت املنطقة.

 الثانية: الفسخ:
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مبـــا أّن عقـــد السمســـرة عقـــد ملـــزم للجـــانبني لـــذا فهـــو يرتـــب إلتزامـــات متبادلـــة بينطرفيـــه)العميل والسمســـار( فـــإذا أخـــل أحـــد 
طراف بأحد االلتزامات اليت يرتبها عليه العقد فإنه حيق للطرف اآلخر املطالبة بتنفيذ العقد أو بالفسخ حيث ينتهي العقد األ

 اذا رفض التنفيذ.
 الثالثة : وفاة السمسار أو فقدانه األهلية:

مــــة علــــى االعتبــــار وفـــاة السمســــار: ينقضــــي عقــــد السمســــرة بوفــــاة السمســــار، وذلــــك ألن عقــــد السمســــرة مــــن العقــــود القائ
الشخصي، أي اليت يكون لشخصية السمسار أثر يف انعقاد العقد، فال جيوز للسمسار أن ينيب عنه غريه إال مبوافقة العميل 

 إذا تويف السمسار فال يستمر عقد السمسرة مع ورثة السمسار إال إذا وافق العميل علىذلك وكان بعقد جديدبالسمسرة.
ن موت أحدهم ال يؤدي إىل إنتهاء عقد السمسرة، بل ينتهي مع من تويف منهم دون اآلخرين، إال أما إذا تعدد السماسرة فإ

 إذا كان العقد ينص على أن السماسرة يعملون جمتمعني ففي هذه احلالة ينتهي عقد السمسرة مبوت أحدهم.
أو سفه، فإن فقـدان السمسـار  وكذالك ينقضي عقد السمسرة بفقدان السمسار ألهليته، وذلك كأن يصاب جبنون أو عته 

هلذه األهلية يؤدي إىل انقضاء عقد السمسرة وفقا للقواعد العامة، ومبا أن السمسار ميارس عمال جتاريا بطبيعته، ومن مث فهو 
 تاجر يتطلب فيه أهلية التجار 

 الرابعة: وفاة العميل أو فقدانه األهلية:
ذلك يؤدي إىل اهنيار االعتبـار الشخصـي الـذي يقـوم عليـه عقـد السمسـرة، ينقضي عقد السمسرة تلقائيا بوفاة العميل، ألن 

وهذا إذا كان العميل شخصا طبيعيـا، كمـا أن فقـدان العميـل ألهليتـه يـؤدي أيضـا إىل انقضـاء عقـد السمسـرة كمـا هـو احلـال 
 (0.بالنسبة للسمسار، وذلك كأن يصاب العميل باجلنون أوالعته أوالسفه)

 النتائج:
ــــاس جــــاء  -4 اإلســــالم وأتــــى بتنظيمــــات دقيقــــة  للعقــــود يف الفقــــه اإلســــالمي ، وهــــي عقــــود ُشــــرعت لتلبيــــة حاجــــات الن

 االجتماعية واالقتصادية وغريها ، وتيسري تداوهلا بينهم ، وقد نظمت هذه العقود وفق أسس وقواعدعادلة وميسرة.
 الشئون املالية.أصبَحت للسمسرة يف العصر احلاضر أمهية كبرية فياألسواق التجارية و  -2
السمســرة عبــارة عــن التوســط بــني املتعاقــدين للتوفيــق بينهمــا مقابــل أجــرة معلومــة ، وقــد قامــت األدلــة الشــرعية علــى   -.

 جوازها.
السمســـرة تعتــــرب عمـــل نــــافع للمتعـــاملني وللسمســــار ؛ ألنَّ كثــــرياً مـــن النــــاس ال يعـــرف طــــرق الوصـــول إىل شــــراء وبيــــع  -1

 لع واألدوات.واستئجار ما يرغبون فيه من الس
إنَّ احلاجة داعية للسمسرة ؛ ألنَّ بعض الناس قد يكون ممن ال حيسن البيع والشراء ، أو ال ميكنه اخلروج إىل السوق ،  -0

وقـــد يكـــون لـــه مـــال وال حُيســـن التجـــارة فيـــه ، وقـــد حُيســـن ولكنـــه ال يتفـــرغ ، وقـــد ال تليـــق بـــه التجـــارة ، فأبـــاح الشـــرع 
 للمصلحة. السمسرة دفعاً للحاجة وحتقيقاً 

األصــل أنَّ السمســـار أمـــنٌي علـــى الــثمن والســـلعة ، وال يضـــمُن إالَّ يف حالـــة التعــدي ، أو التقصـــري ، أو خمالفـــة شـــروط  -.
 العقد.

 إذاباع السمسارمبايزيد على الثمن الذى حددله فالزيادةلصاحب السلعةوليس للسمسارسوى أجرة السمسرة. -0



50 
 

 هوامش
 4-، بنك اإلسالمي دبئي، صالسمسرة وتطبيقاهتا املصرفية حسني حامدحسان ، -4
-/ص.4-الزبيدى، حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضـى،تاج العـروس مـن جـواهر القاموس،طبعـة الكويـت، ج -2

217 
األفريقي: حممد بن مكرم بن منظور املصري،  لسـان العـرب ، دار صـادر، بـريوت الطبعـة األوىل، بـاب الـراء فصـل  -.

 17.-/ص1-السني، ج
ابــن عابــدين، حممــد امــني بــن عمــربن عبــدالعزيز الدمشــقى ،رداحملتــارعلى دراملختــار املعــروف حباشــية ابــن عابــدين،  -1

 12.-/ص1-م، ج4551داراحياءالرتاث العريب بريوت، الطبعةاالوىل، 
 .10-/ص1-هـ، ج.4.2واالمام مالك بن انس، املدونة الكربى ،دارالصادر،مصر، 

-م، ج4555د عبـــداهلل ابـــن امحـــدابن حممـــد املقدســـى ،املغين،دارعـــامل الكتـــب الرياض،الطبعـــة الرابعـــة، ابـــن قدامـــة ،ابوحممـــ
 17-/ص.

 0/2 القرآن : -0
صــحيح مســلم بشــرح النــووي ،داراملعرفــة، بــريوت، ابواحلســني مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم ، القشــريى النيسابورى، -.

 4022-/ص0-م،ج .455لبنان،الطبعةالثالثة، 
-/ص 0-،حافظ جالل الدين ، شرح السيوطى على سنن النسائى، داراحياءالرتاث العرىب، بريوت، جالسيوطى  -0

41 
 21-/ص1-املغىن، ج -1
 ..1-/ص.-املدونة الكربي،ج -5

م ، 4557البخارى ،ابوعبداهلل ،حممدبن امساعيل البخارى، صحيح البخارى ،دارابن كثـري، دمشـق الطبعةالرابعـة،  -47
 051-/ص2-ج

 12-/ص1-املغين،ج -44
الدويش،امحــــــدبن عبــــــدالرزاق،فتاوى اللجنــــــة الدائمــــــةللبحوث العلميةواالفتاء،نشــــــر رئاســــــة ادارةالبحــــــوث العلميــــــة  -42

 420-/ص.4-م، ج.455االدارةالعامةللطبع والرتمجة الرياض ،الطبعةاالوىل، 
م، .277البهوتى،منصوربن يونس بن ادريس،كشاف القناع عن منت االقناع،نزارمصطفى الباز، دارعامل الكتب،  -.4

 145-/ص2-ج
 والرحياوى الدكتورعبدالوهاب ، التسويق والسمسرة يف التطبيقات املصرفية، 0و1-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية،ص -41

 1.-دارالنهج للدراسات والنشروالتوزيع، حلب، ص
ىل، العســقالىن،احلافظ امحــدبن علــى بــن حجــر، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــارى، دارالريــان للــرتاث، الطبعــة االو  -40

 55-/ص44-واملدونة الكربى، ج 020-/ص1-م، ج4510
 0-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية، ص -.4
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 10.-/ص.-املغين، ج -40
 ..-التسويق والسمسرة، ص .-/ص.-الدردير، أبو الربكات،أمحد بن حممد العدوي،الشرح الكبري، ج -41
 0-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية، ص -45
 07-/ص44-واملدونة الكربى، ج 272-/ص0-املغين، ج -27
 51.-/ص42-املغين، ج -24
 0-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية،ص -22
النسائى ، أبـو عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي، اجملتـا مـن السـنن الصـغرى، مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية،  -.2

 5.-/ص0-ج م.451حلب، الطبعة الثانية، 
  .10-/ص1-املدونة الكربى،ج 5.-/ص0-حاشية ابن عابدين،ج -21

 41-/ص1-املغين،ج
 0-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية،ص -20
املــاوردى ،أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البغــدادي، الرتبــةىف طلــب احلسبة،دارالرســالة، القــاهرة،  -.2

 242-م، ص2772
مـــادة م، 4550بـــريوت، الطبعـــةاالوىل، الفريوزابادى،حممـــدبن يعقـــوب، القـــاموس احملـــيط ،داراحيـــاءالرتاث العـــرىب، -20

 "وكل"
جمموعــة مــن العلمــاء املوســوعة الفقهيــة الكويتية،صــادر عــن وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، الكويــت، الطبعــة  -21

  0-/ص10-ج هـ،4120الثانية، دارالسالسل، 
 15-رحياوي، عبد الوهاب، التسويق والسمسرة يف التطبيقات املصرفية، ص -25
فريــدةاليومورى،القانون التجــارى و  11-لتطبيقــات املصــرفية، صرحيــاوي، عبــد الوهــاب، التســويق والسمســرة يف ا -7.

 .40-م، ص.277االعمال التجاريةوالتاجر، مطبعةالنجاحاجلديدةالدارالبيضاء، الطبعةاالوىل، 
فريــدة اليومــورى، القــانون التجــارى و  10-التســويق والسمســرة يف التطبيقــات املصــرفية لعبــد الوهــاب رحيــاوي، ص -4.

 455-تاجر، صاالعمال التجارية وال
فريـدة اليومـورى، القـانون التجـارى و  1.-رحياوي، عبد الوهاب، التسـويق والسمسـرة يف التطبيقـات املصـرفية،  ص -2.

 274-االعمال التجارية والتاجر، ص
 440-/ص40-السرخسي ، املبسوط ،ج -..
بعــــةاالوىل، احلقوقيــــة بــــريوت، الط مصــــطفى كمــــال طه،العقودالتجاريــــة وعمليــــات البنــــوك، منشــــورات داراحللــــيب  -1.

 05-م، ص.277
 10-السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية، ص -0.

 المصادروالمراجع
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ابــن عابــدين  حممــد امــني بــن عمــربن عبــدالعزيز بــن عابــدين الدمشــقى ،رداحملتــارعلى دراملختــار )املعــروف حباشــية ابــن  -4
 م4551عابدين (داراحياءالرتاث العريب بريوت  ،الطبعةاالوىل سنة 

 بريوت الطبعة األوىل -كرم بن منظور األفريقي املصري  لسان العرب ، الناشر  دار صادر األفريقي: حممد بن م -2
البخــارى ،ابوعبــداهلل ،حممــدبن امساعيــل البخــارى اجلعفــى صــحيح البخــارى ،الناشــر دارابــن كثــري دمشــق الطبعةالرابعــة  -.

 م 4557سنة
،الناشر نزارمصطفى الباز ــ دارعامل الكتب سنة البهوتى ،منصوربن يونس بن ادريس ،كشاف القناع عن منت االقناع  -1

 م.277
 السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية ، بنك دبئي اإلسالمي الدكتور حسني حامدحسان ، -0
 الدردير، أبو الربكات ،أمحد بن حممد العدوي ،الشرح الكبري الناشر دارالكتب العلمية بريوت -.
الدائمــــةللبحوث العلميــــةواالفتاء  ،نشــــر رئاســــة ادارةالبحــــوث العلميــــة الــــدويش ،امحــــدبن عبــــدالرزاق ،فتــــاوى اللجنــــة  -0

 م .455االدارةالعامةللطبع والرتمجة الرياض ،الطبعةاالوىل سنة
الرحياوى الدكتورعبدالوهاب ، التسويق والسمسرة يف التطبيقـات املصـرفية ،الناشـر دارالـنهج للدراسـات والنشـروالتوزيع  -1

 حلب
 عبد الرزاق املرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الناشر: طبعة الكويت. الزبيدى حممد بن حممد بن -5

 السيوطى ،حافظ جالل الدين ، شرح السيوطى على سنن النسائىالناشر داراحياءالرتاث العرىب بريوت -47
ث  الطبعــة العســقالىن ،احلــافظ امحــدبن علــى بــن حجــر ، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــارى الناشــر دارالريــان للــرتا -44

 م4510االوىل سنة 
 م4550الفريوزابادى ،حممدبن يعقوب القاموس احمليط ،الناشر داراحياءالرتاث العرىب بريوت الطبعةاالوىل سنة -42
فريــــــــدةاليومورى  ،القــــــــانون التجــــــــارى االعمــــــــال التجاريــــــــةوالتاجر، مطبعةالنجاحاجلديدةالدارالبيضــــــــاء الطبعــــــــةاالوىل  -.4

 م.277سنة
صــحيح مســلم بشــرح النــووي ،الناشــر داراملعرفـــة ،ابواحلســني ،مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم ، القشــريى النيســابورى  -41

 م .455بريوت لبنان ،الطبعةالثالثة سنة 
 هــ ..4.2االمام مالك بن انس املدونة الكربى ،الناشر دارالصادرمصرسنة  -40
،املغـــين ،دارعـــامل الكتـــب الريـــاض موفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة ،ابوحممـــد عبـــداهلل ابـــن امحـــدابن حممـــد ابـــن قدامةاملقدســـى  -.4

 م4555،الطبعةالرابعة سنة 
دمشق  -املوصلي  أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى ،مسنداىب يعلى ،الناشر: دار املأمون للرتاث  -40

 م  4511الطبعة: األوىل،  
بــةىف طلــب احلســبة ،دارالرســالة املــاوردى ،أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي،  الرت -41

 م 2772القاهرة سنة 
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الكويــت الطبعــة  -جمموعــة مــن العلمــاء  املوســوعة الفقهيــة الكويتيةصــادر عــن : وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية  -45
 هـ4120الكويت سنة   -الثانية ، دارالسالسل 

ـــــيب -27 ـــــوك  ، منشـــــورات داراحلل ـــــة وعمليـــــات البن ـــــريوت  الطبعـــــةاالوىل  مصـــــطفى كمـــــال طـــــه ،العقودالتجاري احلقوقيـــــة ب
 م.277سنة

النسائى ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ، اجملتا من السنن = السنن الصغرى للنسائي الناشر:  -24
 .451حلب الطبعة: الثانية،  -مكتب املطبوعات اإلسالمية 
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 سبسهاأثر مبيعات الفرصة )التخفيضات( على شراء املرأة السعودية ملال
 القديري اهلل عبد بنت هتاين.د  الرتكي سلطان بنت هدى. د.أ

 بالرياض الرمحن عبد بنت نوره األمرية جامعة
 ..5)000105157:  اجلوال
  outa369@hotmail.com اإللكرتوين الربيد

 : المقدمة
 واالجتمـــاعي، االقتصـــادي التطـــور الزمـــت حديثـــة ظـــاهرة بكثـــرة الســـعودية العربيـــة اململكـــة يف التجاريـــة املراكـــز انتشـــار يعـــد

 مبـا السـلع لتوزيع حديثاً  وأسلوباً  املدن لتخطيط طبيعية استجابة ظهورها ويعد العمران، اتساع مع الرئيسية املدن يف وانتشرت
 املتقـــدم العـــامل دول يف كبــرياً  جناحـــاً  حققــت حضـــارية ظــاهرة وهـــي العــامل، دول بـــني االقتصــادي اململكـــة وضــع مـــع يتماشــى
 .أوربا ودول األمريكية املتحدة الواليات يف وخاصة
 املنتجــات وتوزيـع لعــرض وحديثـة جديــدة وطـرق ألسـاليب احتيــاج ظهـور إىل أدت للمملكــة احلاليـة التطــور مرحلـة إن وحيـث
 سياســة وهــي املســتهلكني انتبــاه وجــذب لشــد جديــدة سياســة إىل املســتثمرين التجــار بعــض جلــوء ذلــك صــاحب فقــد امللبســيه
 . Mark down pricing (التخفيضات) الفرصة مبيعات

, البضـــاعة نفقـــات بعـــض تغطـــي حبيـــث كبـــرية بدرجـــة املنـــتج ســـعر ختفـــض الفرصـــة مبيعـــات أن( م4551)الســـاعد وأشـــار  
 أســعارها خفضــت الــيت املنتجــات شــراء علــى املســتهلكني إقبــال نتيجــة عليهــا خيفــض مل الــيت األخــرى املنتجــات مــن واملبيعــات

 . ختفيض عليها يتم مل أخرى وشراء
 جيـري الـيت السـلعة إىل حيتـاجون الـذين املسـتهلكني مـن كثـرياً  أن( م4517) عسـاف ذكره ما التخفيضات مشكالت ومن  

 أشــرتوا قــد الــذين املســتهلكون أمــا املتجــر، أربــاح مــن يقلــل مــا هــذا ويف الفرصــة حتــني أن إىل الشــراء يؤجلــون التخفــيض عليهــا
 تعيـــب الـــيت األمـــور ومـــن.  أغلـــى بـــثمن بشـــرائها لـــتعجلهم النـــدم ويصـــيبهم كثـــرياً  يســـتاؤون فـــإهنم الفرصـــة قبـــل الســـلع بعـــض

 إىل يرجعها مبا األسعار تلك على التخفيض جتري مث الفرصة قبل األسعار زيادة إىل تعمد املتاجر بعض أن: الفرصة مناسبات
 .للمستهلكني غش هذا ويف املعتاد مستواها

 :التالية التساؤالت يف البحث مشكلة تتضح سبق ومما
 السعوديات السيدات من كل على الفرصه مبيعات لظاهرة والسلبيات اإلجيابيات ما -
 .الفرصة مبيعات فرتة يف املستخدمة الرتوجيه الوسائل ما -

 :البحث أهمية
 قويــة منافســة إجيــاد علــى تعمــل حيــث التجــاري القطــاع علــى الواضــحة آثارهــا هلــا الريــاض مبدينــة األســواق انتشــار ظــاهرة إن

 علــى يعمــل كونــه يف البحــث أمهيــة وتنبــع(. الفرصــة مبيعــات) تســميه مــا طريــق عــن املســتهلكني مــن عــدد أكــرب الســتقطاب
 الرتوجيية الوسائل أفضل وحتديد صدقها ومدى امللبسيه، املنتجات على الفرصة مبيعات لظاهرة والسلبيات اإلجيابيات توضيح

 .فيها املستخدمة
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 :البحث أهداف
 الفرصة يف املستخدمة الرتوجيية الوسائل حصر  
 الفرصة مبيعات من امللبسية احتياجاهتا اختيار يف املرأة حتكم اليت العوامل حصر. 
 املستهلك على التخفيضات إجيابياتوسلبيات توضيح . 

 
 :البحث مصطلحات

 : (Discounts)  الفرصة مبيعات
 مـع متفقـة بصـورة احلاليـة األسـعار وتعـديل خصـم أهنـا الفرصـة مبيعـات(  م1989 ) bannock & Manser  عـرف

 .الفائدة سعر يف خصم أو األسعار هلذه املتوقعة املستقبلية التغريات
 فــرتة خــالل خُمفضــة بأســعار للبيــع النســائية واألقمشــة املالبــس حمــالت جتريهــا الــيت التخفيضــات البحــث هــذا يف هبــا ويقصــد
 .حمدودة
 : Commodity)) السلعة
 والغـالف املنـتج وتشـمل امللموسـة، وغـري امللموسـة اخلـواص مـن جمموعـة عـن عبـارة بأهنـا( م.277) والعسـكري الغاليب عرفها
 .ورغباته حاجاته إلشباع املشرتي هبا يقبل خواص وهي والسعر والشركة واللون
 : (Quality)اجلودة
 وغـري حمسوسة خصائص من ونزعاته وميوله جتاربه واقع من املستهلك يصدره حكم أهنا( م2772) االستشاري املركز عرفها

 .واضحة وغري غامضة أحاسيس جملرد حمسوسة
 : (Trading Mark) التجارية العالمة
 عالمــة هـو التجـاري واالسـم. مــنهم مـزيج أو صـورة أو رمـز أو اســم عـن عبـارة: أهنـا التجاريــة العالمـة( م2777) علـي عـرف
 أحـــد يســـتطيع ال حمميـــة جتاريـــة عالمـــة يصـــبح ســـجل وإذا, يكـــون ال وقـــد, حمميـــاً  أو مســـجالً  يكـــون وقـــد هبـــا، الـــتلفظ ميكـــن

 .استخدامها
 : (Advertisement) اإلعالن

 واخلـــدمات الســـلع جلعـــل شخصــي غـــري بشـــكل املمارســـة واألنشــطة املبذولـــة اجلهـــود كافـــة: أنــه( م.451) خضـــري أبـــو عرفــه
 .املستهلك لدى مقبولة واألفكار
 :السابقة الدراسات

 يف امللبســـية البحـــوث اهتمـــت وقـــد.امللبســـية شخصـــيته وتعكـــس, الفـــرد ذات عـــن تعـــرب وهـــي شخصـــيتنا، مـــن جـــزء املالبـــس
 .للفرد امللبسي السلوك على وأثرها للمالبس والنفسية االجتماعية النواحي بدراسة األخرية السنوات

 واألقمشـة اجلـاهزة واملالبـس عـام بشـكل التخفيضـات بعمليـة عالقـة ذات وتطبيقيـة علميـة دراسـات هنـاك أن فيـه الشك ومما
 : التالية الدراسات يف ذلك ويتضح خاص بشكل النسائية

 :وسلوكه املستهلك دوافع -أوالً 
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 وهــذه. مـا بطريقـة يتصـرف أن بـالفرد تـؤدي رغبـة: وهـو معـني، سـلوك إتبـاع حنـو األفـراد حتـرك الـيت الكامنـة القـوى الشـراء يعـد
 احلاجـات هذه إشباع من األفراد يتمكن وحىت معينة، حاجة بإشباع الفرد قيام عدم نتيجة القلق حالة من تأتى الدافعة القوة
, اإلشباع بعملية للقيام األفراد يضعها اليت األهداف ولكن تشبعهم، اليت واخلدمات السلع واستهالك اقتناء إىل يسعون فإهنم

 املسـتهلك، سـلوك لتحليـل األساسـي املـدخل الـدوافع وتعتـرب. والتعلـيم التفكـري ألمنـاط وفقـاً  ختتلـف هبا يقومون اليت واألعمال
 .آلخر شخص من ختتلف إلشباعها املستهلك يسعى اليت األساسية والدوافع فاحلاجات

 اجلماعـــات وهـــي الشـــراء عمليـــة يف تـــؤثر الـــيت العوامـــل مـــن مبجموعـــة يتـــأثر الفـــرد أن( م4551) والعـــالق العبـــديل ذكـــر كمـــا
 والعوامـل والـدخل والتعلـيم، الـوظيفي، املركـز مثـل االجتماعيـة الطبقات الرمسية، واجلماعات واألصدقاء، العائلة، مثل املرجعية
 . بالفرد احمليطة واحلضارية الثقافية
 االخــتالف هــذا أوجــه ومــن الشــراء عمليــة إىل املــرأة نظــرة و الرجــل نظــرة بــني اختالفــاً  هنــاك أن( م4551) الســاعد ووضــح
 املــرأة لــدى الرضــى بعــدم الشــعور الشــراء، يف املــرأة مــن أكثــر والرؤيــة والعقــل املنطــق علــى رأيــه وإبــداء تفكــريه يف الرجــل اعتمــد
 املــرأة عــن احتياجاتــه يف التحــديث إىل الرجــل ميــل وقلــة. اخلــدمات أو بالســلع  يتعلــق فيمــا ســواء بالرضــى شــعورها مــن أســرع
 .للموضة تبعاً  املستمر التغري إىل متيل املرأة إن حيث
 أغلـــب ويف الفـــرد فيهـــا يعـــيش الـــيت الثقافـــة خبصـــائص ويتطبـــع يتكـــون العـــام الســـلوك أن( .277) والعســـكري الغـــاليب وأشـــار

 الـيت البيئـة تناسـب ثقافيـة آراء أو معتقـدات تـأثري حتـت واقـع أنـه يدري ال فهو معينة بطريقة يتصرف حني الفرد فإن األوقات
 .أخرى جمتمعات بثقافات واتصل ثقافته نطاق عن خرج إذا إال معتقداته لتغري الفرصة له تتاح ال وقد فيها يعيش
 :املستهلك محاية - ثانياً 

 سـواء اجتماعيـة أو اقتصـادية أو صـحية أضـراراً  به تلحق قد منتجات من له يقدم مما حقوقه حفظ تعين املستهلك محاية إن 
 أن يشـرتط ال أنـة مبعـىن ظاهر، غري أو ظاهر بشكلٍ  الضرر كان وسواء له، مدرك غري أو الضرر هذا مثل لوقوع مدركاً  أكان
 عنهــا معلــن غــري جانبيــة كآثــار أو مرئــي غــري أو مرئــي بشــكل املســتهلك جســم داخــل ذلــك كــان لــو حــىت الضــرر آثــار تظهــر
 .صاحل غري منتج املستهلك استخدام نتيجة

 نظر ووجهة املستهلكني مطالب تناولت السعودي املستهلك محاية نظم لتقومي دراسة( م4550) وآخرون قريطم أجرى وقد
 يرتـب السـعودي املسـتهلك أن الدراسـة نتـائج وأوضـحت متجـراً  7.و مسـتهلك 177 العينـة حجـم األعمال،وبلغ منظمات
 الصــيانة تــوفري مث% ,51 بنســبة عليهــا خاصــة رقابــة ووضــع, املرتفعــة األســعار مــن احلــد إىل أمهيتهــا حســب احلمايــة عناصــر

 اإلعالنــات ومنــع الضــار، االحتكــار ومنــع واخلطــرة، التالفــة املنتجــات مــن والــتخلص الغيــار، قطــع وتــوفري املطلــوب، باملســتوى
 احلماية جمال يف الدولة به تقوم الذي الدور أولويات يرتب السعودي املستهلك و املتوفرة السلع عن املعلومات وتوفري املضللة

 املستهلك ترشيد أجهزة وإنشاء اجلشعني، التجار على العقوبات وفرض األسواق، على والرقابة األنظمة، و القوانني وضع إىل
 بينمـا املنشـآت، مـن الذاتيـة الرقابـة تـوافر حمدوديـة يـرون العينة من% 02.2 نسبة ويرى. اجلودة ومقاييس املواصفات وحتديد

 عنهـا املعلـن اخلصـومات أن علـى العينـة أفـراد وأتفق ، مطلوب بشكل موجودة ليست الصيانة أن منهم% ..01 نسبة ذكر
 .القدمية البضائع من للتخلص وسيلة وأهنا الواقع تطابق ال
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 تطـــابق تشـــمل أساســـية ركـــائز ثـــالث علـــى تعتمـــد اجلـــاهزة املالبـــس صـــناعة يف الســـلع جـــودة أن( م.455) موســـى وذكـــرت
 معرفـة اجلـودة، درجة قياس هبا ميكن حسابية ملعادلة طبقاً  هلا الفنية القياسية باملواصفات واملنتجات للسلع الفعلية املواصفات
 والسـالمة األمـن تـوفر مـع اجملتمع يف االقتصادية شرائحهم تليب اليت الشرائية قدرهتم على تتوقف واليت املستهلكني احتياجات

 .والسالمة بالصحة تتعلق اليت القوانني خالل من املستهلكني حبماية اجملتمع يهتم والصحة،وأن
 الشراء قرارات:  ثالثا
 كلما وأنه. الشرائي القرار على تؤثر األسرة وحجم, الدخل, العمر, اجلنس مثل الدميجرافيه العوامل أن( م2777) علي بني
 تقـــدميها علــى قـــدرة أكثــر وكـــان أمامــه املتاحـــة البــدائل عــن أكثـــر معلومــات مجـــع إىل مــال للمســـتهلك التعليمــي املســتوى زاد

 عــن توقعاتــه بــني الشــراء عمليــة بعــد يتجــدد املســتهلك ســلوك أن وأضــاف. الفعلــي بالشــراء القــرار اختــاذ قبــل بينهــا واملفاضــلة
 أمامـه فيكـون أكثـر الرضـى لعدم مال كبرياً  الفرق كان وكلما للسلعة شرائه بعد ملسها اليت اخلصائص وبني السلعة خصائص

 اجلهـــات إىل بشـــكوى التقـــدم يف املوجـــود العيـــب إصـــالح حماولـــة  ،و اســـتبداهلا أو الســـلعة إرجـــاع حماولـــة مثـــل البـــدائل بعـــض
 .السلعة سلبيات عن اآلخرين إعالم و الواقع باألمر الرضى و املختصة

 بســبب بســرعة ويــتم مســبقاً  لــه املخطــط غــري العفــوي الشــراء مــن نــوع هــو االنــدفاعي الشــراء أن( م2777) ســليمان وذكــر
 نقطــة عنــد املســتخدمة املبيعــات تنشــيط لوســائل نتيجــة أو التجــاري احملــل داخــل البضــائع عــرض يف املتبعــة البارعــة األســاليب

 نفسي، بإحلاح مصحوبة الفرد لدى الشراء يف وتلقائية مفاجئة رغبة بوجود ويتميز. البيع
 والتضـارب الصـراع مـن نـوع نشـوء الـنفس، علـى السـيطرة علـى القـدرة لعدم الفرد هبا يشعر نفسي توازن عدم حبالة اإلحساس
 .الشراء على املرتتبة بالنتائج االهتمام وعدم السريع بالشراء حله يتم الداخلي

 مـن% 12 حنـو انفـاق علـى األسـرة ميزانيـة علـى أجريـت اليت للدراسات وفقاً  تسيطر املرأة أن( م2774) احلميد عبد وأشار
 وخـدمات سـلع مـن تـراه مـا جتـاه احلـس بــحده الشـرائية خصائصـها خاصـة،وتتميز أمهيـة لـه الـذي العميل العائلي،فهي القطاع
 أن و. مناســبة بصــورة الســلع إعــداد وأســاليب العــرض طــرق يف الكثــري املنتجــني يكلــف ،ممــا املنتجــات تشــطيب جبــودة وهتــتم
 وقتـا املـرأة تأخـذ كمـا.كبري بشكل املظهر على ويعتمدن للسلع الفنية التفاصيل يف الدخول عن يبتعدن السيدات من الكثري
 وتبحـث. للتـأثر عرضـة أكثـر وهـي منـافع، مـن تشـرتي ومـا تـدفع مـا بـني املواءمـة يف لرغبتها الرجل من أكثر التفكري يف أطول
 يف ختتلـف سـلعٍ  شـراء يف وترغـب كبـري، حـد إىل الشخصـي مبظهرهـا هتـتم لذا عنها، اآلخرين انطباع عن األوىل بالدرجة املرأة

 .املوضة خبط وااللتزام جمتمعها يف التميز يف رغبتها إلشباع.األخريات تشرتيها اليت السلع عن مظهرها
 تلــك وتتمثــل. املســتهلك يتخــذه الــذي الشــراء قــرار علــى كبــري أثــر ذات الدميجرافيــه العوامــل أن( م2774) القريــوين وذكــر

 يتميـز حيـث املستهلك سلوكيات على تؤثر اليت املهنة وطبيعة الدخل ومستوى العريف واالنتماء واجلنس السن بفئات العوامل
 قـرارات عـن ختتلف هبم اخلاصة الشراء وقرارات ورغباهتم األطفال فأذواق معني بنمط الفئات هذه من فئة لكل الشراء سلوك

 .بالرجل اخلاصة تلك عن ختتلف املرأة هبا تتميز اليت الشراء قرارات إن كما. واملسنني الشباب
 وأيضـاً  البضـاعة نفقـات بعـض تغطـي حبيـث كبـرية بدرجـة املنـتج سـعر ختفـض الفرصـة مبيعـات أن( م4551) السـاعد وأشار
 الـــيت املنتجـــات شـــراء علـــى املســـتهلكني إقبـــال نتيجـــة عليهـــا خيفـــض مل الـــيت األخـــرى املنتجـــات مـــن املبيعـــات تنشـــيط بغـــرض

 ظهـور قبـل منـتج بيـع أو املرتاكمـة املنتجـات خمـزون مـن الـتخلص الفرصـة مبيعـات مـن اهلـدف أن وأضـاف. أسعارها خفضت
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 التجزئة باعة يقوم ما وغالباً . نقدية سيوله على احلصول أو للمحل، شهرة كسب أو معينة، منتجات ترويج أو جديد، آخر
 .املوسم هناية يف بالتخفيضات

 مدينــة ســكان مــن وامــرأة رجــل 277 مــن عينــة علــى( م2772) والتمويــل لالســتثمار االستشــاري املركــز أجراهــا دراســة ويف
 دلـت وقـد التخفيضـات، ظـاهرة حـول سـعودي لاير 1.... الشـهري دخلهـم ومتوسـط سـنة، 0. أعمـارهم متوسط الرياض
 %5. بنسبة األسعار بتخفيضات العينة أفراد معظم وإقبال ترحيب على الدراسة هذه نتائج

 السـلع ذات احملـالت مـن أكثـر الشـراء علـى إقبـاالً  املتنوعـة السـلع ذات احملـالت وجتـد السـنة، مـدى علـى التخفيضـات وتكرار
 .اليومية اجلرائد مث واألقارب األصدقاء خالل من التخفيضات على للتعرف الطرق أفضل وكانت. املتنوعة غري

 اجتاهاتــــه علــــى التــــأثري إىل يســــعى وإمنــــا باملعلومــــات املتلقــــي مــــد عنــــد يتوقــــف ال اإلعــــالن أن( م4555) احلديــــدي وذكــــرت
 نشـاطاً  جيعلـه ممـا اإلعـالن يف املعلومـات جانـب تـوافر ضـرورة مالحظـة مـع املطلـوب، اهلـدف إىل النهايـة يف ليصل. وسلوكياته

 .اإلعالنية للرسائل املستقبلني من ولغريه املنتظر للمستهلك إجيابياً 
 حمالت أصحاب قيام مثل مباشر، تأثري ذي إعالن إىل منه اهلدف حسب ينقسم اإلعالن أن( م2772) احلاجي ذكر كما

 أي والتصــفية التخفيضــات خــالل مــن وذلــك املبيعــات تنشــيط إىل يهــدف خــاص بنشــاط الســنة فصــول انتهــاء بعــد املالبــس
 . شرائها على اجلمهور يقبل لكي وذلك استعماهلا وقت مضى اليت السلع أسعار ختفيض
 .سلوكه وتغري املستهلك اجتاهات تغري خالل من مباشر غري أو تدرجيي أثر إحداث إىل يهدف مباشر غري تأثري ذو وإعالن
 املستخدمة األنواع أهم ومن. إليهم املعلومات لتوصيل املستهلكني على التأثري يف متعددة وسائل يستخدم املعلن أن وأضاف
 كامللصـــقات اخلارجيـــة اإلعالنـــات الســـينما، دور يف اإلعـــالن والتلفزيـــون، الراديـــو يف اإلعـــالن واجملـــالت، اجلرائـــد يف اإلعـــالن

 .والكتيبات الكتالوجات يف واإلعالن العرض نوافذ يف اإلعالن الربيد، يف اإلعالن والالفتات،
 77. اختــار التليفزيونيــة، التجاريــة اإلعالنــات حنــو العمــاين املشــاهد اجتاهــات عــن( م2772) الشعشــعي أجراهــا دراســة ويف

 األول املركز على حاز التخفيضات بأماكن يعرف الذي اإلعالن أن على البحث نتائج دلت وقد العماين، اجملتمع من عائلة
 يُعــرف الـذي اإلعــالن وأخـريا الســلع اسـتخدام بكيفيــة األطفـال يعــرف الـذي اإلعــالن مث العينـة أفــراد لـدى تفضــيله حيـث مـن

 اليوميـة الصـحف مث اإلعالنـات ملتابعـة وسـيلة أفضـل هـو التلفزيـون أن تـرى العينـة أفراد من% 17 نسبة وكانت.جديد مبتجر
 مقابــل معلومــات، مــن التجاريــة اإلعالنــات حتتويــه مبــا يثقــون ال العينــة أفــراد مــن% 00 أن الدراســة مــن وتبــني% .4 بنســبة
 تـــأثرياً  لإلعـــالن أن يـــرون العينـــة أفـــراد مـــن% 05 أن وذكـــر. معلومـــات مـــن اإلعالنـــات هـــذه حتتويـــه مبـــا يثقـــون مـــنهم% 11

 باإلعالنــات ســلبياً  املتــأثرة الفئــات أكثــر هــي الســيدات فئــة وكانــت.اإلســراف أســباب ومــن  األســرة اســتهالك علــى اقتصــادياً 
 الســـن كبـــار فئـــة مهـــا باإلعالنـــات ســـلباً  املتـــأثرة الفئـــات أقـــل وكانـــت الشـــباب، فئـــة وبعـــدها ، األطفـــال فئـــة تـــأيت مث التجاريـــة
 .والرجال

 مـــــن كثـــــري منتجـــــات علـــــى الطلـــــب زيـــــادة يف املســـــاعدة اإلعـــــالن إجيابيـــــات أهـــــم مـــــن أن( م2772) احلـــــاجي ذكـــــر كمـــــا
 املكــــان يف الســــلع بوجــــود املســــتهلكني تعريــــف ، عنهــــا املعلــــن املنتجــــات علــــى الطلــــب ســــرعة زيــــادة يف املســــامهة.الشــــركات

 .اجلديدة باملنتجات األفراد وتعريف املنتجات جودة على الكبري املطلوب،التأثري
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 يف املستهلكني لدى الرغبة ،إجياد للمستهلكني ومضللة صحيحة غري معلومات تقدمي اإلعالن سلبيات أهم من أن وأضاف
 االدخـــار علـــى األفـــراد قـــدرة ،إضـــعاف عربيـــة غـــري ألفـــاظ اســـتخدام و الـــذوق إفســـاد حيتاجوهنـــا، ال منتجـــات علـــى احلصـــول

 .عنها املعلن واخلدمات السلع على لإلنفاق الندفاعهم وذلك واالستثمار
 : البحث طرق
 : الدراسة منهج

 .الوصفي املنهج الدراسة هذه يف الباحثة استخدمت
 
 

 : الدراسة مجتمع
 يف املتواجـدات الريـاض مبدينـة سنة 07-40 مابني أعمارهن ترتاوح الاليت السعوديات السيدات على الدراسة جمتمع أشتمل
 الريـــاض مدينـــة أســـواق علـــى املـــرتددات الســـعوديات والســـيدات وذووهـــن، البنـــات كليـــات وعضـــوات العـــام التعلـــيم مـــدارس

 .واملوردين املتميزة املاركات ذات التجارية للمحالت الرئيسي واملركز العاصمة لكونه الرياض مدينة واختريت
 :الدراسة عينة

 . سنة 07 -40 مابني أعمارهن وترتاوح سيدة( 50.) من تكونت السعوديات السيدات من قصدية عينة اختيار مت
 :البحث أدوات
 :رئيسني جزئني من وتتكون السعوديات السيدات إىل موجه إستبانه
 .املومسية والتخفيضات الشراء عن معلومات على فيحتوي: الثاين. الدميوجرافيه البيانات ويتضمن:   األول
 : اإلستبانة وصدق ثبات

 عينـة علـى(  السـعوديات بالسـيدات اخلاص) األول اإلستبيان جتربة مت له وضعت الذي للهدف اإلستبانه حتقيق من وللتأكد
 بعـض حـذف مت ومراجعتهـا اإلسـتبانات مجـع وبعـد ، الريـاض مبدينـة األسـواق أحـد مـن إختيـارهن مت ، سـيدة 07 من مكونة

 التجـرييب االختبـار ضـوء علـى اإلسـتبانات طرحـت مث.  مضـموهنا لتوضيح اآلخر العض وتعديل عليها اإلجابة لعدم العبارات
 . البحث عينة على

 :إحصائيا وحتليلها البيانات جتهيز
 :التالية العمليات عليها أجري االستمارات عدد وحصر البيانات مجع عملية بعد
 البيانات وترميز جتهيز: املكتبيةثانياً  املراجعة: أوالً 
 :البحث يف استخدمت اليت اإلحصائية التحاليل: ثالثاً 

 اإلحصائي والربنامج اآليل احلاسب استخدم (SPSS) اإلحصائية البيانات إىل للتوصل. 
 التكرارية واجلداول املئوية النسبة استخدمت 

 :النتائج
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 : العينة ألفراد العامة البيانات:  أوالً 
 اجلامعي التعليم على للحاصالت كانت نسبة أعلى أن ويتضح التعليمي للمستوى طبقاً  العينة أفراد توزيع( 4) اجلدول يبني

 على احلاصالت مث% 24.2 ونسبتهن يعادهلا وما الثانوية الشهادة على احلاصالت ذلك يف يليها% 0... النسبة وبلغت
 لنســبا يف ســنة 20-40و ســنة 0.-20 مــن الســن فئــات وتقاربــت% . 47.74 بنســبة يعادهلــا ومــا املتوســطة الشــهادة
 تقاربــت و% ...24 ســنة 10-0. بــني مــا أعمــارهن تقــع الــاليت نســبة بينمــا%  ..0. ،% 1.4. التــوايل علــى وكانــت
 أفــراد جممــوع مــن%  ..20 ،% 20.4 بنســب لاير 5777-777. ومــن لاير 777.-777. مــن الــدخل فئــات نســبة
 .% 21.2 بنسبة لاير 777. من األقل الدخل نسبة ذلك يف تلتها كما العينة

 العينة ألفراد العامة البيانات يوضح( 4) جدول
 %املئوية النسبة التكرار الصفة

 التعليمي املستوى
 %7.5 . أمية

 %..2 41 ابتدائي
 %47.74 07 يعادله وما متوسط
 %24.2 410 يعادله وما ثانوي

 %0... 114 جامعي
 %4.0 47 عليا دراسات

 السن
 %..0. 2.4 سنه20-40 من
 %1.4. 2.0 سنه0.-20 من
 %..24 407 سنه10-0. من
 %2.0 45 سنه00-10 من

 السعودي بالريال الدخل
 %21.2 4.1 777. من أقل
 %20.4 401 777.-777. من
 %..20 401 5777-777. من
 %41.1 4.4 42777 -5777 من

 %... 11 42777 من أكثر
 %477 50. اجملموع
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 نسـبة أن واتضح املالبس شراء لعملية ميزانية ختصيصهن حسب العينة أفراد توزيع( 2) اجلدول يوضح:والتسوق الشراء: ثانياً 
 .ميزانية ختصيص%  ..40 نسبة وضحت بينما الشراء لعملية ميزانية ختصيص عدم أوضحن العينة أفراد من%  10.7
 الشراء ميزانية لتخصيص تبعاً  العينة أفراد توزيع(  2) رقم جدول

 % املئوية النسبة التكرار ميزانية ختصيص
 %..40 427 نعم
 %10.7 .4. ال

 %0.0. 2.2 أحياناً 
 %477 50. اجملموع
%  ..4. نســـبة أعلــى أن ويبـــدو التخفيضــات بعمليــة معـــرفتهن كيفيــة حســب العينـــة أفــراد توزيــع( .) اجلـــدول مــن يتضــح

 طريــــق عــــن عليهــــا حيصــــلن%  7..2 بينمــــا, اليوميــــة اجلرائــــد يف املوجــــودة اإلعالنــــات طريــــق عــــن املعلومــــات علــــى حيصــــلن
 .الصديقات طريق عن املعلومات على حيصلن%   47.1و, التجارية احملالت على امللصقة اإلعالنات

 
 التخفيضات بعملية  معرفتهن كيفية حسب العينة أفراد توزيع( .) رقم جدول
 % املئوية النسبة التكرار الشراء معلومات على احلصول طرق
 %..4. 121 .واجملالت اجلرائد يف اإلعالن -1
 %0.. .2 .والتلفاز الراديو طريق عن اإلعالن -2
 %7..2 4.7 .احملل على امللصقة اإلعالنات -3
 %47.1 02 .واألقارب الصديقات طريق عن -4
 %..4 5 .احملل صاحب طريق عن -5

 %477 50. اجملموع
 

 علــى تقــدم أن قبــل حقيقيــة التخفيضــات عمليــة أن مــن التأكــد تفضــل العينــة إمجــايل مــن%  07.1 أن( 1) اجلــدول يبــني
 للشراء مباشرة تذهب%  24.5و, الشراء عملية يف ترتدد العينة أفراد من%  ..20 بينما, الشراء
 بالتخفيضات علمهن بعد العينة أفراد أفعال ردود( 1) جدول

 % املئوية النسبة التكرار االختيارات
 %24.5 402 .للشراء مباشرة الذهاب

 %..20 457 .الشراء عملية يف الرتدد
 %07.1 .0. .التخفيضات حقيقة من التأكد
 %477 50. اجملموع
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 يليها بينما%,  00.0 بنسبة جيدة حالة يف التخفيضات فرتة أثناء املعروضة البضاعة يرون العينة أفراد أن( 0) اجلدول يبني
 حالــة يف تكــون البضــاعة أن%  5.1 نســبة أوضــحت كمــا ،. %42.5 بنســبة ممتــازة حالــة يف البضــاعة تلــك أن يــرى مــن

 . رديئة
 التخفيضات فرتة أثناء املعروضة للبضائع العينة أفراد تقييم( 0) جدول

 % املئوية النسبة التكرار العينة أفراد آراء
 %42.5 57 .ممتازة حالة يف
 %00.0 017 .جيدة حالة يف
 %5.1 0. .رديئة حالة يف

 %477 50. اجملموع
%  1.7. أن حـني يف قدميـة، التخفيضـات فرتة يف املعروضة البضاعة تعترب العينة أفراد من%  11.0 أن( .) اجلدول يبني
 .طويلة لفرتة وتدوم جيدة البضاعة يعتربون%  40.0 حوايل وهناك كبرية بسرعة تستهلك البضاعة هذه أن ترى

 التخفيضات فرتة يف املعروضة البضائع جودة ملدى العينة أفراد مرئيات( .) جدول
 % املئوية النسبة التكرار العامة املالحظات

 %1.7. 2.1 .بسرعة تستهلك .4
 %40.0 422 .طويلة فرتة تدوم  .2
 %11.0 75. .قدمية  ..

 %477 50. اجملموع
%  0.7. بينمـا. هلـا فرصـة أحيانـاً  التخفيضـات فـرتة يف الشـراء أن تعتـرب العينـة أفـراد مـن%  7.0. أن( 0) اجلدول يوضح

 .الشراء لعملية مناسبة تعترب ال الفرصة هذه أن%  ..1 نسبة وترى للشراء حقيقية فرصة تعتربها العينة من
 التخفيضات عملية أثناء الشراء لفرصة مرئياهتن حسب العينة أفراد توزيع( 0) جدول
 % املئوية النسبة التكرار التخفيض فرتة يف الشراء لفرصة العينة أفراد مرئيات

 %0.7. .21 نعم
 %..1 7. ال

 %7.0. 122 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 
%  41.0و الســـعر لـــرخص التخفيضـــات فـــرتة يف الشـــراء علـــى حيرصـــن العينـــة أفـــراد مـــن%  05.5 أن( 1) اجلـــدول يوضـــح
 .القادمة السنة يف الستخدامها الفرتة هذه يف تشرتي أهنا%  ..0 نسبة ترى بينما الفوري لالستخدام الشراء على حيرصن
 التخفيضات فرتة أثناء الشراء على العينة أفراد حرص أسباب( 1) جدول

 % املئوية النسبة التكرار األسباب
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 %05.5 000 .الفرتة هذه أثناء السعر لرخص -
 %41.0 474 .مباشرة املالبس الرتداء -
 %..0 5. .القادمة السنة يف لالستخدام -

 %477 50. اجملموع
 

 وضحت بينما التخفيضات، فرتة أثناء فقط إليها حتتاج اليت القطع تشرتي العينة أفراد من%  07.1 أن( 5) اجلدول يوضح
 مــن الفــرتة تلــك يف تشــرتي ال فإهنــا العينــة أفــراد مــن% 41.1 أمــا, فقــط إليــه حتتــاج مــا أحيانــاً  تشــرتي أهنــا مــنهن%  1.1.

 . التخفيضات
 التخفيضات فرتة يف الشرائي سلوكهن حسب العينة أفراد توزيع( 5) جدول
 % املئوية النسبة التكرار التخفيضات فرتة يف الشرائي السلوك

 %07.1 .0. نعم
 %41.1 .47 ال

 %1.1. 2.5 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 فإهنا%  ..25 أما التخفيضات فرتة أثناء كبرية بكميات الشراء يتعمدن العينة أفراد من%  07.1 أن( 47) اجلدول يبني
 .التخفيضات بفرتة هتتم وال العادية األيام خالل أكثر تشرتي
 الشرائية القوة حسب  العينة أفراد توزيع( 47) جدول
 % املئوية النسبة التكرار الشرائية القوة
 %07.1 115 التخفيضات فرتة أثناء

 %..25 .27 العادية األيام خالل
 %477 50. اجملموع
 تؤجـــل% 2... بينمــا املومسيــة التخفيضــات وقــت حيــني أن إىل الشــراء عمليــة تؤجــل ال% 4.5. أن( 44)جــدول يوضــح
 .التخفيضات وقت إىل الشراء تؤجل% 1.5و املومسية التخفيضات من لالستفادة أحياناً  الشراء
 التخفيضات وقت إىل الشراء لعملية تأجيلهن حسب العينة أفراد توزيع( 44) جدول
 % املئوية النسبة العدد التخفيضات فرتة يف الشراء

 %1.5 1. نعم
 %4.5. 1.7 ال

 %2... 2.4 أحياناً 
 %477 50. اجملموع
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 فـرتة بعـد عليهـا خيفـض مث مرتفـع بسـعر املالبـس شـراء عنـد بالنـدم تشـعر العينـة أفـراد مـن% 07.1 أن( 42) اجلدول يوضح
 .التخفيض عملية إجراء بعد الندم أحياناً  يصيبها العينة من% ..24 بينما, بسيطة
 املرتفع السعر ذات املالبس على التخفيضات إزاء الشعور حسب العينة أفراد توزيع( 42) جدول
 % املئوية النسبة التكرار التخفيضات فرتة يف الشراء

 %07.1 152 نعم
 %0.5 00 ال

 %..24 411 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 
 إجراء ستتم أنه علمهن مع التجارية احملال على ترددهن عدم أبدين الاليت العينة أفراد بني النسب تقارب( .4) اجلدول يبني

 وضــحت بينمــا% 14.7 ،% 14.2بنســبة أحيانــاً  حيصــل الــرتدد هــذا أن وضــحن ومــن املعروضــات علــى ختفيضــات عمليــة
 .املعروضات على ختفيض عملية ستتم بأنه علمهن رغم التجارية احملال على يرتددن أهنن% 40.1
 املعروضات على ختفيضات عملية ستتم بأنة العلم مع التجارية احملالت على العينة أفراد تردد( .4) جدول
 % املئوية النسبة التكرار الرتدد
 %40.1 421 نعم
 %14.2 .21 ال

 %14.7 210 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 العينـة أفـراد بـاقي يف النسـبة تسـاوت بينمـا حقيقـة، تكـون قـد أحيانـاً  التخفيضـات أن تـرى%  2.1. أن( 41) اجلدول بني
 .لكليهما%  ..41 بنسبة كذلك ليست بأهنا ترى من ومنهن حقيقية إهنا ترى من فمنهن

 
 التخفيضات حقيقة حول العينة أفراد مرئيات( 41) جدول

 % املئوية النسبة التكرار االختيارات
 %..41 425 نعم
 %..41 425 ال

 %2.1. 1.0 أحياناً 
 %477 50. اجملموع
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 بينمــا للمســتهلك، خــداع فيهــا التخفيضــات عمليــة بــأن أحيانــاً  تشــعر البحــث عينــة مــن%  01.0 أن( 40) اجلــدول يبــني
 فـرتة يف للمسـتهلك خـداع أي وجـود العينـة من%  ..5 وتنفي. فعالً  املستهلك ختدع التخفيض عملية أن تؤكد%  0.0.

 .التخفيضات
 للمستهلك بالنسبة التخفيضات عملية مصداقية( 40) جدول

 % املئوية النسبة التكرار االختيارات
 %0.0. 211 نعم
 %..5 0. ال

 %01.0 17. أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 النوعيــة حيــث مــن القدميــة البضـائع علــى تــتم التخفيضــات أن علــى تؤكـد العينــة أفــراد مــن%  .0.0 أن( .4) اجلــدول يبـني
 املعروضـة البضـاعة تعتـرب ال%  1.5و واملوديـل النوعيـة حيـث مـن أحيانـاً  قدميـة البضـاعة أن تؤكـد%  0.1. بينمـا واملوديل،

 .قدمية
 التخفيضات فرتة يف القدمية البضائع على العينة أفراد مرئيات( .4) جدول

 % املئوية النسبة التكرار القدمية البضائع على التخفيض
 %..00 51. نعم
 %1.5 1. ال

 %0.1. ..2 أحياناً 
 %477 50. اجملموع
%  7.2. بينمــا اجلديــدة البضــائع علــى تــتم ال التخفيضــات أن علــى تؤكــد العينــة مــن%  .... أن( 40) جــدول يوضــح

 .اجلديدة البضائع يشمل التخفيض أن فتؤكد العينة من%  0.. أما اجلديدة، البضائع على يكون التخفيض أن أحياناً  ترى
 التخفيضات فرتة يف اجلديدة البضائع على العينة أفراد مرئيات( 40) جدول

 %املئوية النسبة التكرار اجلديدة البضائع على التخفيض
 %0.. 21 نعم
 %.... 1.4 ال

 %7.2. 247 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

%  1... نسـبة تـرى بينمـا%  1.7. قدرها بنسبة األسرة ميزانية على أحياناً  تؤثر قد التخفيضات أن( 41) اجلدول يبني
 لعمليـــة تـــأثري أي هنـــاك لـــيس أنـــه وضـــحن فقـــد%  21.2 أمـــا األســـرة، ميزانيـــة علـــى تـــؤثر التخفيضـــات أن العينـــة أفـــراد مـــن

 .األسرة ميزانية على التخفيضات
 األسرة ميزانية على التخفيضات تأثري( 41) جدول
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 % املئوية النسبة التكرار التأثري درجة
 %1... 2.0 نعم
 %21.2 .45 ال

 %1.7. 2.1 أحياناً 
 %477 50. اجملموع

 بنســبة التخفـيض فـرتة خـالل اجلـاهزة النسـائية املالبـس شـراء يفضـلن العينـة أفـراد مـن العظمـى الغالبيـة أن( 45) اجلـدول يبـني
 إقبال مدى يوضح وهذا. فقط. % .0 الفرتة تلك خالل النسائية األقمشة شراء يفضلن من نسبة بلغت بينما%.  51.1

 . التخفيض فرتة أثناء اجلاهزة املالبس شراء على السيدات
 التخفيضات فرتة أثناء العينة أفراد لدى املختلفة التفضيالت( 45) جدول

 % املئوية النسبة التكرار التفضيالت
 %51.1 .0. .النسائية املالبس
 %..0 5. .النسائية األقمشة
 %477 50. اجملموع

 ..22 بينمـا الصيفية العطلة أثناء أكرب بنسبة تكون التخفيضات أن ترى العينة أفراد من%  ..07 أن( 27) جدول يبني
 الرمسيــة األعيــاد ومواســم رمضــان شــهر يف تكــون أهنــا يــرين مــن ذلــك يلــي الدراســي، العــام بدايــة يف أكثــر تكــون أهنــا يــرين% 

 .التوايل على%  2.5 ،5.. بنسبة
 التخفيضات فيها تتم اليت الزمنية الفرتات( 27) جدول
 % املئوية النسبة التكرار الزمنية الفرتات
 %..07 154 .الصيفية العطلة
 %..22 400 .الدراسة بداية
 %5.. 20 .رمضان شهر

 %2.5 27 األعياد مواسم
 %477 50. اجملموع
 :النتائج مناقشة
 مســئوولية حتمــل يســتطعن فــإهنن ولــذلك مرتفــع شخصــي دخــل لــديهن%  00.0 إىل تصــل عاليــة نســبة أن النتــائج أظهــرت

 ســلوك بــأن( 4550) العيســوي وأضــاف الشــرائي ســلوكهن يف يــتحكمن فــإهنن ولــذا هبــن اخلاصــة االحتياجــات وتــوفري شــراء
 أو الشـهري دخلـه ومـن اإلستهالك يف أو الشراء يف اجتاهه حتدد اليت وإمكانياته قدرته منها عوامل عدة به يتحكم املستهلك

 .السنوي
 ال العينــة أفــراد مــن% 10 بينمــا حمــددة شــهرية ميزانيــة بتحديــد يقمــن العينــة أفــراد مــن% ..40 أن النتــائج أهــم مــن كــذلك

% 01 أن( م4510) باصـابرين دراسـة مـع يتفـق وهـذا. الشـراء لعمليـة ختصـص قـد أحيانـاً % 0.0. و للشـراء ميزانيـة حتدد
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 كمـا. هلـن خاصـة ميزانيـة ختصـص% .1 بينما املالبس لشراء خمصصة ميزانية لعمل خيططن ال السعوديات األسر ربات من
 اجلرائــد طريــق عــن وذلــك التخفــيض عمليــة قبــل الشــراء معلومــات علــى حيصــلون العينــة أفــراد مــن% ..4. أن أيضــا يتضــح

 أفضــل الصــحف تعتــرب ولكــن متعــددة املســتخدمة اإلعــالن وســائل أن( م4550)ســعيد أكــده مــا مــع يتفــق وهــذا واجملــالت
 لسهولة, املستهلكني جانب من وميوالً  استخداماً  اإلعالنية الوسائل أكثر من أهنا كما هبا اإلعالن تكلفة الافاض الوسائل

 .يومياً  اإلعالن تكرار
 عمليــة علـى اإلقـدام قبـل حقيقــة التخفيضـات عمليـة أن مـن التأكــد تفضـل العينـة أفـراد مــن% 07.1 أن النتـائج مـن ويظهـر

 لطفـي ذكـره مـا مع يتفق وهذا الشراء عند السعوديات السيدات وعي مدى على يدل وهذا النسائية واألقمشة املالبس شراء
 وجـد البحـث عينـة لـدى النسـائية واملالبس األقمشة اختيار أساسها على يتم اليت الشرائية الدوافع بأن( م4510) واخلضري

 هــذا ويف. العملــي الــزي ويليهــا العينــة، مــن% .. لــدى واملالبــس األقمشــة لشــراء تــدفع الــيت هــي الرشــيدة الشــراء دوافــع أن
 إليهـا حاجـة يف لسن اليت املالبس شراء على يقدمن ال البحث عينة من% ..4. أن( م4510) املنعم عبد توضح الصدد
 اتفقــت وأيضــا. األســرة ميزانيــة إربــاك لعــدم أو املالبــس مــن أهــم وضــروريات متطلبــات لوجــود أو األســواق يف املعــروض لكثــرة
 السـعوديات املسـتهلكات لـدى القـرار رشـد علـى يؤكـدان اللـذان( م4552) احملـتالين و احلميـد عبد دراسة مع الدراسة نتائج

 .حبثه عينة أفراد من% .. على الشراء عند األساسية احلاجة دافع ليحظى واملقيمات
 ولكـــن جيـــدة حالـــة يف التخفـــيض فـــرتة خـــالل املعروضـــة البضـــاعة أن تـــرى العينـــة أفـــراد مـــن% 00.0 أن واضـــحاً  يبـــدو كمـــا

 بعـض أن( م4550) السـمان أوضـحته مـا مـع يتفـق وهـذا. املوديـل حيـث من الشيء بعض قدمية تكون املالبس أن يالحظ
 هــذه ألن التخفيضــات، أوقــات يف بعرضــها وتقــوم, األصــلي الســعر مـن أقــل بســعر عاليــة جــودة ذات بضــائع تشــرتي احملـالت
 بأسـعار بيعهـا ليـتم قدميـة أو واضـحة غـري عيـوب ذات أو احملـدودة واأللـوان املقاسـات مـن كبـرية كميـات بشـراء تقوم احملالت
 أن البحــث عينــة مــن% 04نســبة فيهــا أشــارت الــيت(  م4550) عبيــدات دراســة مــع ذلــك وخيتلــف. الفــرتة هــذه يف رخيصــة
 .رديئة نوعية ذات تكون التخفيض يشملها اليت املالبس

 حتــــرص و, التخفـــيض فـــرتة أثنــــاء هلـــن مفيـــد الشــــراء أن يعتقـــدن مـــن العينــــة أفـــراد مـــن% 7.0. أن النتــــائج أوضـــحت كمـــا
 دراســة مــع ويتفــق.احملــددة الفــرتة تلــك خــالل األســعار لــرخص التخفيضــات فــرتة يف الشــراء علــى العينــة أفــراد مــن% 05.5

Woziod & Summers  (1990م  )خاصـة حبثـه عينـة مـن% 12 بنسـبة التسـوق علـى حيرصـن السـيدات بـأن 
 املنـتج علـى احلصـول بـأن( م4550) السـمان ذكرتـه مـا مـع يتفـق ،وهـذا منخفضـة بأسـعار ألطفـاهلن مالبـس علـى للحصول

 .للسيدات جيدة فرصة يكون ما غالباً   أقل وسعر عالية جبودة
 فــرتة بعــد املالبـس تلــك علـى خيفــض مث مرتفـع بســعر الشـراء عنــد بالنــدم تشـعر بأهنــا العينـة أفــراد مـن% 07.1 نســبة وتشـكو

 الفرصة قبل اشرتوا قد يكونون الذين املستهلكني أن( م4517) عساف ذكره ما مع يتفق وهذا ارتدائها، قبل وأحيانا وجيزة
 العينـة أفـراد مـن% 51.1 أن تبـني كمـا.التخفـيض وقـت قبـل أغلـى بـثمن بالشـراء لتعجلهم باحملل الثقة وعدم الندم يصيبهم
 أن( م4557) مصـطفى دراسـة مـع يتفـق وهـذا النسـائية األقمشـة مـن أكثـر التخفيض فرتة أثناء اجلاهزة املالبس شراء تفضل

 .األقمشة خياطة تتطلبه الذي واجلهد الوقت لتوفري اجلاهزة املالبس شراء تفضل خاص بشكل العاملة املرأة
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 يتفـق وهـذا البحـث عينـة مـن% 51 بنسـبة الرجـال عـن التخفـيض فـرتة يف للشـراء إقبـاالً  أكثر السيدات أن أيضا أتضح كما
 عينــــة أفــــراد مــــن% 1. بنســـبة النســــاء التخفــــيض علــــى تقبـــل فئــــة أكــــرب بــــأن( م4511) والقحطـــاين القحطــــاين دراســــة مـــع

 العطلــة خــالل عاليــة وبنســبة تــزداد التخفيضــات بــأن% ..07بنســبة  البحــث عينــة اتفــاق الدراســة مــن أتضــح وقــد.البحــث
 .األعياد موسم خالل وتقل الصيفية

 يف ويتفـق التخفـيض، فـرتة أثنـاء الشـرائية القـوة لـديهن تـزداد البحث عينة سيدات من% 07.1 أن البحث نتائج وأوضحت
 بنسبة التخفيض فرتة خالل املعروضة البضائع على العينة أفراد يقبل بأنة( م2772) والتمويل االستشاري املركز دراسة ذلك
 .التخفيض يشملها ال اليت البضائع من أكثر% 5.

 والتوصيات امللخص
 شـرائها عنـد السـعودية السـيدة علـى الفرصـة مبيعـات لظـاهرة والسـلبيات االجيابيـات علـى التعـرف بغرض الدراسة هذه أعدت

 يعرض وما التخفيضات فرتة يف املستخدمة الرتوجيية الوسائل أفضل على للتعرف كذلك اجلاهزة، واملالبس النسائية لألقمشة
 .الفرتة تلك خالل مالبس من
 من قصديه عينة اختريت وقد.عاماً  07ـ40 بني ما أعمارهن ترتاوح الآليت السعوديات السيدات على الدراسة اشتملت وقد

 ومت. سـيدة 50. العينـة جممـوع بلغ,  البنات وكليات املختلفة للمراحل والتعليم الرتبية لوزارة التابعة املدارس بعض منسوبات
 .ياتالسعود السيدات لدى والتسوق الشراء طرق ملعرفة استبانه باستخدام البيانات مجع
 واستخدمت SPSS اإلحصائي الربنامج باستخدام إحصائيا حتليلها مث ومن البيانات لتفريغ اآليل احلاسب استخدام مت كما

 .وعرضها البيانات تلخيص يف املئوية النسبة وحساب التكرارية اجلداول
 :يلي ما النتائج وأظهرت

 0.ــ20 مـابني السـن فئـات تقاربـت كما جامعي مؤهل ذوات العينة أفراد من% 0... أن اإلحصائية النتائج أظهرت -1
ــــــ40و ســــــنة ــــــت النســــــب يف ســــــنة 20ـ ــــــى وكان ــــــوايل عل ــــــت أيضــــــاً %  ..0. ،1.4. الت ــــــات نســــــبة تقارب ــــــدخل فئ  مــــــن ال

 (4) جدول يف هذا ويتضح% ..20 ، 20.4 بنسبة لاير 5777ـ777. ومن لاير 777.ـ777.
 .(2) اجلدول. النسائية واألقمشة املالبس شراء لعملية ميزانية الختصص العينة أفراد من% 10 أن أيضاً  يتضح -2
 اجلرائد يف املوجودة اإلعالنات طريق عن التخفيضات بأماكن تعلم البحث عينة من% ..4. أن الدراسة نتائج أظهرت-3

 . (.) اجلدول. اليومية
 .(1)اجلدول.الشراء عملية على تقدم أن قبل التخفيضات حقيقة من تتأكد العينة من% 07.1 نسبة وأن -4
 املعروضــة البضــاعة أن البحــث عينــة مــن% 00.0 نســبة أكــدت فقــد التخفيضــات فــرتة يف بالشــراء العينــة بــآراء يتعلــق ميــا-5

 .(0) اجلدول. جيدة حبالة التخفيضات فرتة خالل
 .(.) اجلدول قدمية التخفيضات فرتة خالل املعروضة البضاعة أن% 11.0 نسبة وضحت-6
 .(1) اجلدول. السعر لرخص الفرتة هذه أثناء الشراء على البحث عينة من% 05.5 حيرص كما-7
  (5) جدول الفرتة تلك خالل فقط إليها حتتاج اليت القطع تشرتي البحث عينة من% 07.1 نسبة وأن-8
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% ..25 بينما التخفيضات، فرتة أثناء كبرية بكميات الشراء يتعمدن أهنن العينة أفراد من% 07.1 نسبة أكدت كما-9
 .(47) اجلدول. العادية األيام خالل أكثر تشرتي
% 2... نسـبة بينمـا املومسيـة، التخفيضـات وقـت إىل املالبـس شراء عملية تؤجل ال السيدات من% 4.5. نسبة أن-10
 .(44)اجلدول. املومسية التخفيضات من لالستفادة أحياناً  الشراء يؤجلن
 عمليــة تـتم ذلـك بعـد مث مرتفـع بســعر املالبـس شـراء عنـد بالنـدم يشــعرن بـأهنن البحـث عينـة مـن% 07.1 آراء اتفقـت-11

 .(42) اجلدول. التخفيض
 ومـن املعروضـات على ختفيضات إجراء ستتم أنه علمهن مع التجارية احملال على ترددهن عدم أبدين من نسبة تقاربت-12

 .(.4) اجلدول% .14.7 ،%14.2 بنسبة أحياناً  يتواجد الرتدد هذا أن وضحن
 نســبة وضــحت بينمــا لكالمهــا،% ..41  بنســبة حقيقيــة غــري أو حقيقيــة التخفيضــات ذكــرن مــن نســبة تســاوت أيضــاً -13

 .(41)اجلدول. للمستهلك خداع ذلك يف وأن حقيقية تكون قد أحياناً  التخفيضات أن ترى أهنا% 2.1.
 .(40) اجلدول. للمستهلك خداع فيها التخفيضات عملية بأن أحياناً  يشعرن أهنن% 01.0 ووضح-14
 .(40) جدول العينة أفراد من% .... بنسبة اجلديدة املالبس على التخفيض يشمل ال-15
 .(45) اجلدول. النسائية األقمشة من أكثر اجلاهزة املالبس شراء يفضلن أهنن العينة من% 51.1 نسبة ووضحت-16
 موســم خــالل وتقــل الصــيفية العطلــة خــالل عاليــة وبنســبة تــزداد التخفيضــات بــأن% ..07 بنســبة الســيدات اتفقــت-17

 .(27)  اجلدول. األعياد
 :التوصيات

 : بالتايل الباحثة توصي الدراسة لنتائج العرض هذا خالل من
 .املستهلك حقوق على واحملافظة األسواق ملراقبة التجارة وزارة يف املختصة اجلهات من مستمرة متابعة هناك تكون أن-1
 التوعيـة ونشـرات احملاضـرات طريـق عـن وذلـك الشـراء قـرارات اختـاذ يف التسـرع وعـدم التخفيضـات بظاهرة السيدات توعية-2

 .املتخصصة الكليات عن الصادرة
 غــري بطريقــة املخزنــة أو التالفــة أو النــوع رديئــة الســلع التخفيضــات تشــمل بــأال التجاريــة احملــالت أصــحاب علــى التأكيــد-3

 .املستهلك حقوق على حفاظاً  وذلك سليمة
 .املستهلك إقبال لضمان املعروضات مجيع التخفيضات عملية تشمل أن جيب-4
 .التخفيض ونسبة املعروضات جودة ضمان التجارية الغرفة من ترخيص على التاجر حلصول يشرتط-5
 .التخفيضات عملية وبعد قبل األسعار ومتابعة لألسواق املستمرة املراقبة-6
 .فقط املالبس وليس البضائع من أخرى نوعيات يشمل أن وميكن اجملال هذا يف املتخصصة البحوث من املزيد عمل-7

 : العربية املراجع
 :الكتب
 .اخلوارزمي مركز. واإلعالن التسويق أسس(. م.451. )بسام خضري، أبو -1
 .اللبنانية املصرية الدار. األوىل الطبعة. اإلعالن(. م4555. )مىن احلديدي، -2
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 .للنشر املكتيب دار. األوىل الطبعة. اإلعالن حقيقة(. م2772. )حممد احلاجي، -3
 . الثانية الطبعة. الشامل املفهوم يف التسويق(. م4551. )الساعد،زكي -4
 . اإلسكندرية جامعة ، الزراعة كلية. املالبس موسوعة(. م4550. )سامية السمان، -5
 .البحوث إدارة اإلدارةالعامة، معهد: الرياض.ومبادئ أساسيات التسويق(. م4551. )بشري والعالق، العبديل،قحطان-6

 .للطباعة اجلامعية الدار:  اإلسكندرية. والتسويق االستهالك سيكلوجية(. م4550. )العيسوي،عبدالرمحن -7
 .والطباعة للنشر وائل دار: عمان. األوىل الطبعة. اإلعالن(. م.277. )والعسكري،أمحد الغاليب،طاهر-8 
 .والنشر للطباعة وائل دار: عمان. األوىل الطبعة. احلديث التسويق مبادئ(. م2774. )القريويت،حممد-9

 .والتوزيع للنشر العربية الشركة: القاهرة. الثانية الطبعة. اإلعالن(. م4550. )سعيد،هناء -10
: اإلدارة معهـد. السـعودية السـوق علـى الرتكيـز مـع والتطبيـق النظريـة بـني املسـتهلك سـلوك(. م2777.)سـليمان،أمحد -11
 .الرياض
 .األهرام مؤسسة: القاهرة.اخلامسة الطبعة. دائماً  عميالً  جتذب كيف(. م2774.)طلعت عبداحلميد، -12
 .للنشر املستقبل دار: عمان.  األوىل الطبعة. املستهلك سلوك(. م4550.)عبيدات،حممد -13
 .التسويق أصول(. م4517. )عساف،حممود -14
 .للنشر الرضا دار, األوىل الطبعة. التسويق يف احلديثة األساليب(. م2777. )علي،حسني -15
 :العلمية الرسائل
 غــري ماجســتري رســالة.  التلفزيونيــة التجاريــة اإلعالنــات حنــو العمــاين املشــاهد اجتاهــات(. م2772. )حممــد الشعشــعي،-16

 .اإلعالم قسم اآلداب كلية سعود امللك جامعة:  الرياض. منشورة
 املالبـــس جتـــاره يف( االكـــازيون)  الفرصـــه مبيعـــات سياســـة حتليـــل(. م4511. ) القحطاين،أمحـــد.  ،عـــوض القحطـــاين-17

 .اإلدارية العلوم كليه,  سعود امللك جامعة: الرياض. منشور غري حبث.  اجلاهزة النسائية
 غــري ماجســتري رســالة.  جــده يف اســرهتا مــوارد لــبعض  الســعوديه العاملــة املــرأة إدارة(.  م4510.  ) ســكينه باصــربين،-18

 .منزل وأداره سكن قسم. للبنات الرتبية كلية:جدة. منشورة
 على تطبيقيه ودراسة, املستهلك محاية نظم تقومي(.  م4550.) إبراهيم العيسوي, حسن  ركبه ابو عبداهلادي، قريطم-19

 .واالداره االقتصاد كليه  العزيز، عبد امللك جامعه:جدة. جبدة, السعودية العربية اململكة
 غـــري دكتـــوراه رســـالة. العـــامالت للســـيدات الشـــراء ودوافـــع االســـتهالكي الســـلوك دراســـة(. م4510.)يســـرية عبــداملنعم،-20

 .املنزيل واالقتصاد الزراعة كلية. اإلسكندرية جامعة اإلسكندرية منشورة،
 :الدوريات

ـــة التنـــزيالت(. م4550.)إبـــراهيم,حممـــد,عبيـــدات-21  الثـــاين اجمللـــد. اإلنســـانية العلـــوم. النســـائية املالبـــس عـــن دراســـية حال
 .الثاين العدد,والعشرين

 العــدد,املنــزيل االقتصــاد جملــة. املســتهلك ومحايــة اجلــاهزة املالبــس صــناعة يف اإلنتــاج جــودة(. م.455.)ســهام موســى،-22
 .ديسمرب,عشر الثاين
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 العـــدد.املنـــزيل االقتصـــاد جملـــة. العاملـــة للمـــرأة املالبـــس اختيـــار يف املـــؤثرة العوامـــل دراســـة(. م4557.)اجنهـــان,مصـــطفى-23
 .ديسمرب. السادس
 :األحباث

 .الرياض. مصداقيته مامدى املخفضة باألسعار البيع(.م2772.)والتمويل لالستثمار االستشاري املركز-24
 مدينة يف واملقيمات السعوديات السيدات لدى الشراء سلوك حتليل(.م4552.)طلعت،احملتالين،عبداحلميد,عبداحلميد-25
 .البحوث مركز: جدة مبدينة الصناعية التجارية الغرفة. جدة

 الطالبـــات لـــدى الشـــراء دوافـــع علـــى واالجتماعيـــة االقتصـــادية العوامـــل أثـــر(. م4510.)ليلـــى,اخلضـــري.ســـامية,لطفـــي-26
 .الرياض مبدينة اجلامعيات

 .جدة مبدينة السعودية العاملة للمرأة الشراء ودوافع االستهالكي السلوك دراسة(. م4511.)عيشة,بارضوان رسالة من نقالً 
 : األجنبية املراجع

27-Bannock, G. Manser, W. (1989)International Dictionary of Finance. 
London: Hutchinson Business Books. 

28-Wozniok & Summers. (1990). Discount Store Patronage Preferences of 
Rural and Urban Women. Clothing and Textile Research Journal, Volume: 8 

Spring. 
 

 االستبانة السعوديةرقم العربيـــة اململكة
 بالرياض والفنون التصاميم كلية
 أ ملحق

 ملالبسها السعودية املرأة شراء على(تالتخفيضا) الفرصة مبيعات أثر
 : الدميجرافية املعلومات:  أوالً 

 : التعليمي املستوى . 1-1
 متوسط -2    ابتدائي-1 
 جامعي -1     ثانوي-3 
 ...................... تذكر غريها-5

 : الســــن . 1-2
 . سنة 0. إىل 20 من -2. سنة 20 إىل 40 من-1
 . سنة 00 إىل 10 من -1.  سنة 10 إىل 0. من-3

 : الدخل .1-3
 .لاير777. إىل777. من  - 2.  لاير777. من أقل-1 
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 . لاير 42777 إىل 5777 من  -1.  لاير5777 إىل777. من -3 
 .لاير 42777 من أكثر -5 
 : والتسوق الشراء:  ثانياً 

 : املالبس لشراء ميزانية ختصصني هل .2-1
 أحياناً  -.    ال -2   نعم -1

 ( اثنتان حدود يف اإلجابة الرجاء: ) طريق عن بالتخفيضات اعلم عادة .2-2
 .والتلفاز الراديو طريق عن اإلعالن -2.  واجملالت اجلرائد يف اإلعالن -1

   احملل صاحب طريق عن -1.  احملل على امللصقة اإلعالنات-3  
 .األقارب أو الصديقات طريق عن-5  

 :باأليت أقوم التخفيضات بأماكن معرفيت عند .2-3
 .الشراء يف الرتدد  -2. للشراء مباشرة الذهاب-1

 .التخفيضات حقيقية من التأكد -3  
 : التخفيضات فرتة أثناء املعروضة البضاعة هل .2-4

 .جيدة حالة يف  -2.  ممتازة حالة يف-1
 .رديئة حالة يف -3  

 :أهنا التخفيضات فرتة يف املعروضة البضائع على املالحظ من .2-5 
 .طويلة فرتة تدوم -2.  بسرعة تستهلك-1

 .قدمية -3 
 : فرصة التخفيضات فرتة يف الشراء اعترب .2-6

 أحياناً  -.     ال -2   نعم -1
 :التخفيضات فرتة يف الشراء على احرص .2-7

 .مباشرة املالبس الرتداء -2.الفرتة هذه أثناء السعر لرخص-1
 .القادمة السنة يف لالستخدام-3 

 :فقط إليها احتاج اليت القطع اشرتي التخفيضات فرتة أثناء . 2-8
 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1

 : كبرية بكميات بالشراء أقوم .2-9 
 .العادية األيام يف  -2.التخفيضات فرتة أثناء-1

 :املومسية التخفيضات وقت إىل املالبس من احتياجايت بتأجيل أقوم :2-10
 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1

 ؟ قصرية فرتة بعد عليها التخفيض يتم مث ومن مرتفع بسعر مالبسك شرائك عند بالندم تشعرين هل .2-11
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 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 . املعروضات على ختفيضات عمل سيتم أنه علمي مع أخرى مرة التجاري احملل على أتردد .2-12

 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 : أحياناً  ارتدائها أن قبل املالبس على التخفيض يتم هل .2-13

 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 . نظرك وجهة من حقيقة التخفيضات تعترب .2-14

 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 :واملوديل النوعية حيث من القدمية البضائع على عادة التخفيضات يتم .2-15

 أحياناً  - .    ال - 2   نعم -1
 :اجلديدة البضائع على التخفيض يتم .2-16

 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 :اآلسرة ميزانية يف التخفيضات تؤثر .2-17

 أحياناً  -.    ال -2    نعم -1
 :التخفيض فرتة أكثر علية تقبلني أيهما .2-18

 .النسائية األقمشة - 2. النسائية املالبس - 1
 :فرتة يف عادة التخفيضات تتم  .2-19

 .الدراسة بداية -2. الصيفية العطلة  - 1
 .األعياد مواسم - 1.رمضان شهر -.
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 أهمية اإلبداع واالبتكار في املنتجات املصرفية 
دراسة مقارنة بين املصارف -أهمية اإلبداع واالبتكار في املنتجات املصرفية في إكساب املصارف ميزة تنافسية

 واملصارف التقليديةاإلسالمية 

 إهلام نايلي 
 أستاذة مساعدة قسم ب

 -أم البواقي -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة العريب بن مهيدي 
 .4.71.5........7724: النقال21.15..4.5...7724الهاتف:

 oebnaili@gmail.comالعنوان االلكتروني : 
 :الملخص

يعترب اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية حمددا اسرتاتيجيا لبقاء املصرف و استمراره، إذ أن قدرة املصرف على اإلبداع 
 .واالبتكار يف منتجاته املصرفية و حتسينها باستمرار من شأهنا أن تزيد و تعزز من وضعه التنافسي يف السوق

اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية ضرورة حيوية ميارسها املصرف للمحافظة على مكانته يف السوق. كما  إذ تعد عملية
 .يسعى من خالهلا إىل احملافظة على الزبائن احلاليني وجذب زبائن حمتملني و زيادة قدرته على املنافسة يف تلك السوق

ية ليست أمرا سهال خاصة يف ظل بيئة األعمال احلالية اليت تتميز بالتغري إن استدامة امليزة التنافسية يف املصارف اإلسالم
السريع والتنافس الشديد األمر الذي جيعل املنافسني قادرين على تقليد امليزة التنافسية لذلك ال بد من اإلبداع واالبتكار يف 

 املنتجات املصرفية اإلسالمية.
 المقدمة

وأصبح العامل باتساعه قرية مصرفية تربطها لنسيج االقتصادي ككل تتأثر به وتؤثر فيه،اتشكل املؤسسات املالية جزءا من  
يعرفه وهي بذلك ليست يف غىن عما املصارف وحتكم تدفقات أمواهلا وتغذي وتوجه حركتها مبا ينشر التقدم وحيقق التنمية، 

 لتطورات التكنولوجية.االقتصاد العاملي من حتوالت أفرزهتا معطيات خمتلفة،أبرزها العوملة و ا
 وخطورة ضغط حتت عموما املصارف جعل املنتج عمر وقصر التكنولوجي التغيري مع متزامناً  العاملي التنافس ازدياد إن 

 امليزة تضمن حىت العمل أساليب يف واالبتكار واإلبداع التطوير بسرعة مقرتنة البقاء فأصبحت فرصة وقت، أي يف الفشل
 .املصارف هلذه التنافسية

 وبنيتها القانونية، مناذجها حيث من املالية، املؤسسات من غريها عن ختتلف ال مالية مؤسسات اإلسالمية تعد املصارف 
التزمت  فقد باإلسالمية؛ هلا املخصصة الصفة الذي تقتضيه بالقدر إال األهداف، تلك إىل ووسائلها وأهدافها، التكوينية،

 الغراء. الشريعة حبدود بالتقيد
 هذه من احلرام و عن يغين ما احلالل ويف اخلبائث، عن يغين ما الطيبات يف دائًما لتجعل اإلسالم شريعة جاءت وقد

 الشرعية القواعد أهم ولعل .حمددة وقواعد معينة، أطر ضمن االقتصادي نشاطها ممارسة اإلسالمية املصارف تبدأ املنطلقات
 خاصة قواعد على يقوم الذي اإلسالمي االقتصادي النظام من انطالقها هو اإلسالمية املصارف عمل منها ينطلق اليت

 املال وأن امللكية، هذه على مستخلف اإلنسان وأن شيء، كل مالك هو -وتعاىل سبحانه -اهلل أن تقرر وامللكية، للمال

mailto:oebnaili@gmail.com
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 وحيتمل بالربح يشارك الذي بالعمل مقرتن مردوده نتاج فإن وبالتايل غاية، وليست أداة ملكيته وأن سلعة، وليس وسيلة
 الربا، وأما .الثروات توزيع إىل يهدف حق، واإلرث فريضة، الزكاة وأن باحلالل، يكتسب أن جيب املال وأن اخلسارة،

 نفسه الوقت يف ولكنه الفرد، ملكية حيمي اإلسالم وأن حرام، فجميعها واالستغالل والغرر، واالحتكار، والغش، واإلسراف،
  .واملشاركة التعاون على حيضه

 للزبائن، واملتزايدة املتسارعة االحتياجات تلبية على تساعد عوامل مجيعها والتطوير واالكتشاف واالبتكار اإلبداع إن 
إذ يعترب املنتوج املصريف حمور نشاط إدارة التسويق املصريف، فبواسطته يستطيع  للمصارف، التنافسية امليزة زيادة يف وتساهم
 إشباع رغبات الزبون احلايل واملرتقب،كما أن التوافق مع هذه الرغبات يتطلب اإلبداع واالبتكار يف هذه املنتجات. املصرف

لقد بدا واضحا سعي املؤسسات املصرفية يف االقتصاديات املتطورة حنو اإلبداع واعتماد اسرتاتيجيات االبتكار يف املنتجات  
وتعديل وحتسني املوجود منها حبكم تعرض املنتج املصريف للتقادم كغريه من املنتجات، وكل والسبق حنو تقدمي اجلديد منها 

اإلبداع واالبتكار يف إذ تعترب عملية ذلك من أجل اخرتاق األسواق وكسب املزيد من الزبائن واحتالل موقع تنافسي مرضي. 
وقد ازدادت أمهية اإلبداع واالبتكار خاصة بعد  استمراره. و املصرف لبقاء اسرتاتيجيا عامال مهما وحمددا املصرفية املنتجات

 ظهور االبتكارات التكنولوجية احلديثة.
 األخرى املالية واملؤسسات التقليدية التجارية املصارف مع تتنافس حيث شديدة تنافسية بيئة يف اإلسالمية املصارف تعمل
 املالية واملؤسسات املصارف بقية عن تطويرواستحداث منتجات متمايزةمن  هلا بد ال لذا مماثلة، مصرفية خدمات تقدم اليت
 اإلسالمية. املصارف إال تلبيها ال ورغبات حاجات له مستهدف، سوقي قطاع خلدمة نفسه، الصناعة قطاع يف تعمل اليت

وملا كان ملنتجات العمل املصريف اإلسالمي أمهية بالنسبة لالقتصاد اجلزائري مبختلف قطاعاته، فإننا سنبني أمهية انفتاح  
اجلزائر على اخلدمات املصرفية اإلسالمية من خالل حتسني ظروف العمل واالرتقاء باملمارسات العملية إىل مستوى حتقيق 

 حميط مصريف ومايل تنافسي.
 الدراسة إشكالية

علينا أن نتساءل: على العمل املصريف عامة، وعلى املنتج املصريف خاصة، نظرا ألمهية اإلبداع واالبتكار وإدخال اجلديد 
اختراق األسواق وكسب المزيد من الزبائن واحتالل في المنتج المصرفي على  كيف تساعد عملية اإلبداع واالبتكار

تنافسية من خالل  لميزة التقليدية عامة والمصارف اإلسالمية خاصة المصارفما مدى تحقيق موقع تنافسي مرضي؟ 
 المصرفية ؟ في منتجاتها اإلبداع واالبتكار

  ميكن تلخيصهما فيما يلي: مهمة أسئلة فرعية اإلشكالية هذه تفرض وعليه 
  يف  لية اإلبداع واالبتكارماهي خطوات ومتطلبات عم؟و يف املنتج املصريف اإلبداع واالبتكارما املقصود بعملية

 املنتج املصريف؟
 التجارية عامة  للمصارف التنافسية امليزة يف املنتج املصريف على حتقيق كيف تؤثر عملية اإلبداع واالبتكار

 واملصارف اإلسالمية خاصة ؟
 الدراسة أهمية
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 التنافسية امليزة حتقيق املنتج املصريف يف واالبتكار يف اإلبداع دور على الضوء تسليط خالل من أمهيته الدراسة موضوع يستمد
  .الوطين االقتصاد تنمية يف دور كبري من القطاع هلذا ملا املصريف، القطاع يف
، ملصارفيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات اليت يشهدها هذا العصر يؤثر بصفة مباشرة على قطاع ا الكبري التطور إن 

املصرفية االستجابة هلذه التطورات وتقدمي منتجات مصرفية متطورة ومبتكرة ترضي وهو ما حيتم على مقدمي اخلدمات 
 .ملصارفحاجات ورغبات الزبائن املتغرية وختلق نوعا من الوفاء والوالء جتاه هذه ا

 يعتمد املصرف جناح أن حيث التسويقي، املزيج ضمن املنتج أمهية إىل املنتجات املصرفية يف االبداع واالبتكار أمهية ترجع
 على مقدرته يف يتوقف املصرف واستمراريته وجود فإن ، وبالتايل السوق إىل تقدميه يتم الذي املنتج على أساسية بصفة
  .اجلديدة املنتجات ابتكار على الرتكيز خالل من األرباح حتقيق مث ومن الزبائن احتياجات إشباع

 حياتية أضحت متطلبات أهنا باعتبار اإلسالمية، املصرفية املنتجات وتنمية تطوير ألمهية تستند الدراسة أمهية كما أن  
 رضا وحتقيق جهة، من العامة املصلحة و باملواءمة لألفراد اخلاصة املصلحة حتقيق تراعي اليت الشريعة مقاصد تستدعيها
 التوجهات مع املتعارضة غري املستقبلية الطموحات أو احلاجات بتلبية سواء ثانية، جهة من واملستهلكني املستفيدين
 املنتجات عن بعيدا لإلنسان، كرمية حياة وتوفري األرض عمارة إىل يرمي الذي الصحيح اإلسالمي للمنهج الصحيحة
 .املنتج غري االستهالكي النمط تشجع واليت االجتاه، األحادية املصرفية واخلدمات
 الدراسة أهداف

 : يلي ما إىل هتدف الدراسة هذه فإن السياق هذا ضمن و
 يف املنتج املصريف واخلطوات الواجب اتباعها لطرح منتج جديد؛ عملية اإلبداع واالبتكار واقع على التعرف 
 توضيح عملية االبتكار وأسلوب تطوير املنتج املصريف ومدى مسامهة ذلك يف تعزيز املوقع التنافسي للمصارف؛ 
 القدرة واكتساهبا البنوك اإلسالمية كفاءة يف رفع وتسهم التطوير بعملية القيام تكفل اليت جمموعة من الطرق اقرتاح 

 التقليدية؛ املصرفية الصناعة لسوق التطورية الطبيعة تفرضها التحديات اليت مواجهة على
 تكنولوجيا تطبق مبتكرة صناعة سوق يف املنافسة ملواجهة املصرفية اإلسالمية املستمر يف اخلدمات ضرورة التطوير 

القتناص  وأيضا متنوعة، وخدمات جديدة أدوات وتطرح أدواهتا، يف باستمرار وحتدث منتجاهتا، تقدمي يف عالية
  .ودوليا حمليا اإلسالمية املصرفية اخلدمات على املتزايد للنمو نتيجة اهلائلة الفرص

 الدراسة منهجية
 جمالت و و كتب من املعلومات الدراسة، مع االستعانةمبصادر أسئلة على التحليلي لإلجابة الوصفي لقد استخدماملنهج

 أجنبية.  و عربية دوريات
 لإلجابة على التساؤالت السابقة وحتقيق اهلدف من البحث ، فإننا قسمنا الدراسة إىل احملاور التالية:  

و امليزة التنافسية يف املصارف التقليدية و  : مفاهيم عامة حول اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفيةالمحور األول
 اإلسالمية

  -دراسة مقارنة بني املصارف التقليدية و اإلسالمية  –تقييم واقع اإلبداع واالبتكار يف املصارف اجلزائرية  المحور الثاني:
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ة في المصارف و الميزة التنافسي المنتجات المصرفية المحور األول: مفاهيم عامة حول اإلبداع واالبتكار في
 التقليدية و اإلسالمية

تقوم املصارف بتقدمي منتجات مصرفية جديدة أو بالتحسني يف منتجاهتا احلالية هبدف إرضاء رغبات وحاجات املستهلكني 
 املتجددة واملتنامية باستمرار وكذا هبدف التغلب على املنافسة. 

 عموميات حول المنتجات المصرفيةأوال: 
ات ال ختتلف عن غريها من املؤسسات األخرى يف األهداف و الوسائل، حيث أن طبيعة نشاطها مؤسس املصارفأضحت 

 تستدعي أن تكون هلا مصادر متويل و مدخالت تستخدمها لتقدميمنتجات خمتلفة مقابل هامش ربح. 
 الخدمة( المصرفية المنتج ) مفهوم

املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة ". لقد عرفت اجلمعية األمريكية اخلدمة بأهنا "النشاطات أو 
  ( 40:  2772)الضمور ،

كما تعرف اخلدمة على أهنا "أداء حمقق من طرف املؤسسة، وتشمل كل نشاط مقدم من طرف إىل طرف آخر بدون حتويل   
ف يتبني أن اخلدمات من خالل هذا التعري (Bréchignac-Roubaud , 2002 :71) ملكية سلع ملموسة ".

 متتاز بكوهنا غري مرئية، و ال ميكن نقل ملكيتها. 
وتعرف اخلدمة على أهنا " عبارة عن نشاط أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر، وهي أساسا غري ملموسة وال يرتتب  

 Kotler et) س"عليها نقل ملكية أي شيء،كما أن تقدمي اخلدمة قد يكون مرتبطا أو غري مرتبط مبنتج مادي ملمو 
al,2004 : 482) هذا التعريف يوضح لنا أن اخلدمة نشاط أو منفعة غري ملموسة تقدم لفرد من طرف فرد آخر. ويبقى.

 تقدمي خدمة ذات نوعية جيدة وخلق قيمة للزبون هو احلجر األساس للنجاح.
ه فإنه ال ميكن ختزين اخلدمة،قياسها، متتاز اخلدمات بكوهنا غري ملموسة إذ يصعب تذوقها، ملسها، اإلحساس هبا وعلي 

كما متتاز بعدم االنفصال أو (Bréchignac-Roubaud , 2002 :72) جتريبها أو فحصها قبل الشراء. ".
التالزم وتعين درجة االرتباط بني اخلدمة ذاهتا وبني الشخص الذي يتوىل تقدميها، أي من الصعب أحيانا فصل اخلدمات عن 

فالسلع تُنتج أوال مث تُباع وبعدها ُتستهلك، أما اخلدمات فهي تُباع أوال مث تُنتج وُتستهلك يف نفس شخصية البائع مقدمها.
 Zollinger et Lamarque,2004, 9 )الوقت)

اخلدمات املنتجة إلشباع منفعة واحدة ويشرتك يف استخدامها عدد من الزبائن يتعذر فتماثل الالتغري وعدم متتاز اخلدمات ب
اخلدمات غري قابلة للتخزين، ألن توزيع اخلدمات واستهالكها يتم يف نفس الوقت، األمر الذي جيعل  أنا كم  .تنميطها

 اخلدمات غري قابلة للتخزين.
يعترب املنتج املصريف من أهم عناصر املزيج التسويقي إذ أنه يعد األداة اليت يعتمد عليها البنك يف إشباع رغبات زبائنه،ويف 

لذلك.فاملزيج التسويقي املصريف عبارة عن خمتلف الوسائل املوضوعة حتت تصرف املصرف بغرض حتقيق  حتقيق أهدافه تبعا
 ) Coussergues,1996 : 70 (.أهداف جتارية مرتمجة إىل زبائن وحصص سوقية
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 مبا لعمالئه سيقدمها اليت األنشطة خمتلف ملمارسة اإلسالمي البنك ينهجه الذي باملنهج التسويقي اإلسالمي املزيج يتعلق 
منها  املرجوة املنفعة حتقيق على يعمل ومبا وأيسرها، السبل بأفضل منها املستفيدين إىل ووصوهلا يف انسياهبا يسهم

  (.12.: 2771املغريب،)
 «.نتلك اخلدمات املؤداة من طرف املؤسسات املالية اليت تتضمن اخلدمات املقدمة للزبائ» يعرف املنتج املصريف على أنه 

(Valente, 1993 : 572) 
جمموعة املنافع اليت يقدمها البنك إىل زبائنه وال يرتتب عنها نقل ملكية أي شيء، كما قد يكون »فاملنتجات املصرفية هي  

من خالل  ( Caudanin et Montier,1998 :524 )املنتج املصريف مرتبطا أو غري مرتبط مبنتج مادي ملموس
هذا التعريف نستنتج أن هناك أنواعا خمتلفة من املنتجات املصرفية وهي املنتجات املصرفية اخلالصة واملنتجات املصرفية 

 املختلطة ومنتجات ترتكز على رؤوس أموال.
 نفًعا تحقق التي والمترابطة المتداخلة والعناصر الخصائص من املتكاملة الوحدات إىل اإلسالمية البنوك خدمات تشري
 صورة يف متثلت أو مادية أو نقدية صورة تأخذ أن .. يف ذلك ،يستوى منها والمستفيدين العمالء نظر وجهة من معيًنا

  (.10.: 2771املغريب،) .اجتماعية أو مصرفية وتسهيالت خدمات
اإليداع  خدمات اإليداع، خدمات: مثل لعمالئه يقدمها اليت اخلدمات أنواع حتديد على اإلسالمى البنك يعمل

، مصرفية خدمات ،االجتماعى التكافل خدمات و االستثمار، التمويل خدمات، والتوفري االدخار خدمات، االستثمارى
 ...االستثمار أمناء خدمات

 تأخذ قد االستثمارية فاإليداعات .السابقة اخلدمات أنواع من نوع بكل املتعددة األشكال ببيان اإلسالمى البنك يقوم مث 
 التمويل خدمات تأخذ قد كما التمويل. صكوك ، املخصص االستثمار االستثمار،حساب كحساب أشكال عدة

 .جديدة شركات يف قائمة وكذا املسامهة شركات يف املسامهة و املضاربة، املشاركة،املراحبة مثل متنوعة أشكاال واالستثمار
 اليت واملصرفية املالية اخلدمات من جمموعة إىل يشري الذي المنتجات خط بتحديد اإلسالمي املصرف يقوم الصدد هذا ويف 

 ذلك مثال ، .. توزيعها عند املسار نفس تأخذ أو الزبائن لنفس تقدم أو بطريقة تقدم ألهنا سواء معينة، رابطة بينها تربط
 أيًضا املصرف اإلسالمي ويقوم .واالدخارية واالستثمارية اجلارية صورها مبختلف اإلسالمي بالبنك املصرفية اإليداع خدمات

 اليت اخلدمات كل أي ، لعمالئه املصرف يقدمها الىت املنتجات خطوات جمموعة إىل يشري وهو ، المنتجات مزيج ببيان
 والتنوع التعدد كان إذا أما ، باالتساع يعرف ذلك فإن .وزيادهتا املنتجات خطوات تعدد عند أنه ويراعي لألفراد يقدمها
  (..1.-10.: 2771املغريب،) .بالعمق يعرف فحينئذ الواحد املنتجات خط بداخل

 خصائص المنتجات المصرفية  
 ا يلي:متتاز مباخلدمات املصرفية فإن ، إضافة إىل تلك اخلصائص اخلاصة باخلدمات عموما

 غالبا ما تكون املنتجات املصرفية مشروطة بتشريعات بنكية أو جبائية؛ 
  ال ميكن إعادة توزيع املنتجات املصرفية مرة أخرى؛) Tournois, 1989 : 70 (  
  املنتجات املصرفية غري قابلة لالسرتداد مرة أخرى؛ كما أن  الطلب على املنتجات املصرفية يتميز بالتكرار؛ 
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  يرتبط ارتباطا وثيقا ارتباط املنتج املصريف باسم املصرف مقدم املنتج ودرجة الثقة فيه،إذ أن املنتج املصريف
 بشخصية البنك كبائع للمنتج دون سواه....

 :اإلسالمي المصرفي للمنتج الشرعية الضوابط
 الشريعة فقد جاءت اإلسالمية، الشريعة أحكام أساس على اإلسالمية الدراسات يف السلع واخلدمات يقوم تقسيم 

منهما.  لكل ودرجات مراتب وجود مع خبيثة، أو طيبة إما السلع كانت ولذلك ؛ اخلبائث وحترم الطيبات، لتحل اإلسالمية
 تكون أن ينبغي اليت هي الطيبة املنتجات بأن القول ميكن هنا من اخلبائث". عليهم وحيرم الطيبات هلم لقوله تعاىل "وحيل

 السلع أما واستهالكها، توزيعها مث ومن وصناعتها انتاجها جيوز اليت فهي اإلسالمي، التسويق يف والدراسة البحث حمل
وتتمثل  ( 471: 2775الشيخو آخرون ،  املستهلك.) حملطلب ليست ألهنا الدراسة ضمن تدخل فلن واخلدمات اخلبيثة

 (.2 -22: 2775اإلسالمي يف:) خاجني، ،  املصريف للمنتج الشرعية الضوابط أهم
 أيها " ياغريها،لقوله تعاىل عن اإلسالمية املصارف مييز ما أبرز من وهذا:الحالل غير والخدمات بالسلع التعامل رفض 

 الطيب وأما الشبهات، من وخلص التحرمي، حكم عنه انتفى ما هو فاحلالل ".طيًبا ال حال األرض في مما كلوا الناس
 واخلدمات السلع هذه أبرز ومن(  475 :2775والعقول. )الشيخ و آخرون،  لألبدان ضار غري نفسه، يف املستطاب فهو
 تشمل اليت واخلدمات بالصحة، الضارة املواد و املسكررات، الكحولية املشروبات :ابه التعامل اإلسالمية ترفض املصارف اليت

 اهلل إن" :الكرمي الرسول قال الشأن هذا ويف .واالحتكار واجلهالة الفاحش الغرر املتضمنة املعامالت وكذلك والربا القمار
 .طيًبا" إال يقبل ال طيب تعالى
 تصرفاته مجيع فتحكم اإلسالمية، باألخالق تنضبط ونشاطاته املسلم املنترج سلوكيات إن: األخالق بفضائل المنتج اتسام

 أن ذلك وتطورها؛ اإلنتاجية املشاريع جناح أساس وهذا وثقتهم، اآلخرين حمبة يكسب اخللق حسن فاملنترج .اآلخرين مع
 .املنتجات على املتزايد الطلب لتلبية املشاريع قاعدة يف اتساع ويرافق ذلك ستزداد، السوق يف املنتج حصة
 اليت املصاحل ترتيب حسب مرتبة تنظيمية ضوابط وفق اإلسالم يف اإلنتاج عملية تتم: المنتجات اختيار في األولوية التزام

 وظروف الشريعة مقاصد لتحقيق مراعية واخلدمات املنتجات اختيار عملية تكون أن جيب و .اإلسالمية الشريعة تنظمها
 .التحسينية مث ومن احلاجية واخلدمات السلع لتأمني يتجه مث الضرورية واخلدمات السلع بإنتاج أوال فيبدأ وأحواله، متعلمجا
 فيكون والتفاخري، الرتيف اإلنتاج خيتفي الضابط ذابهو:تمعلمجا ألفراد حقيقية حاجات عن معبرة المنتجات تكون أن

  .االستهالك يف االعتدال وكذلك اإلنتاج، عناصر استخدام يف التبذير وعدم االعتدال
 اهلل رسول قولل منافسيها، أو عمالئها من بكل الضرر إحلاق عن تبتعد أن اإلسالمية املصارف على :ضرار وال ضرر ال

تقدم  كما هلم، املنتجات املصرفية أفضل بتقدمي تقوم انهفإ عمالئها حيث فمن ".ضرار وال ضرر الوسلم" عليه اهلل صلى
 بل .السوق من إخراجهم على العمل عدم خالل من مبنافسيها الضرر إحلاق بعدم كما عليها االلتزام.واملشورة النصح هلم

 .اإلسالمي املصريف بالعمل لالرتقاء الضرورية الشريفة املنافسة قواعد على احملافظة
 المصرفية  اتدورة حياة المنتج 

 تشمل دورة حياة املنتج املصريف أربعة مراحل حيث يتطور رقم أعمال املصارف ومردوديتها مع الوقت. 
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هي أوىل املراحل اليت مير هبا املنتج عند استحداثه،وترتكز اجلهود التسويقية يف هذه املرحلة  مرحلة تقديم المنتج إلى السوق:
رحلة باافاض املبيعات،يف حني تكون التكاليف املنفقة عليه مرتفعة،  على تعريف الزبائن باملنتج اجلديد، تتسم هذه امل

كنفقات الرتويج و تكون األرباح يف هذه الفرتة معدومة أو سلبية )ذلك أن ما ينفقه البنك على املنتج من نفقات يفوق 
 مبيعاته(.

يف هذه املرحلة يزداد التعامل باملنتج وتنمو املبيعات مبعدل أكرب،مما يؤدي إىل ارتفاع أرباح املصرف األمر مرحلة النمو:  
الذي يستهوي املنافسني يف الدخول وتقدمي منتج مماثل، لذاتعد عملية تطوير وحتسني مالمح وجودة هذا املنتج ضرورة 

 حتمية من أجل احلفاظ على املركز التنافسي للمصرف. 
تتميز هذه املرحلة باافاض املبيعاتبينما األرباح تصل إىل أعلى مستوى هلا مث تعود لالافاض خالل هذه  مرحلة النضج :

املرحلة.قد يستخدم البنك جمموعة من اإلجراءات إلطالة عمر املنتج،ولكن ال مفر من إحالل هذا املنتج وزواله، و يصبح 
 املنتج،وتزيد املصارف من ميزانياهتا املخصصة للبحث والتطوير.اجملال مفتوحا لإلبداع واالبتكار يف 

تتصف هذه املرحلة باستمرار اافاض املبيعات يف حني األرباح تتقلص،وخالهلا يتم سحب مرحلة التدهور أو التقهقر:
 املنتج تدرجييا من السوق مع إدخال منتجات جديدة حتل حمله.

 المنتجات المصرفية فيثانيا: عوميات حول اإلبداع واالبتكار 
إن من أهم مقومات البقاء واالستمرار للمصرف أن تكون املنتجات املصرفية اليت يقدمها قادرة على تلبية احتياجات  

الزبائن وإشباع رغباهتم.وأن املصرف الذي يعجز عن اإلبداع واالبتكار وحتسني منتجاته احلالية بشكل يتالءم مع ظروف 
 سوف حيكم على مستقبله بالفشل.البيئة احمليطة، فإنه 

 مفهوم اإلبداع واالبتكار في المنتج المصرفي 
 فإذا .بينهما الفروق بعض توجد أنه إال املعىن، واإلبداع نفس االبتكار ملصطلح أن على األدبيات تدل األحيان غالبية يف

 املالئم أو اخلالق التطبيق هو االبتكار فإن جديدة، فكرة إىل أو ما ملشكلة خالق حل إىل التوصل يف يتمثل اإلبداع كان
. يعرف اإلبداع يف اللغة كما جاء يف)لسان العرب(، من بردُّع الشيء: و هو أنشأه، و جاء يف )املعجم الوسيط( بدعه  هلا

ديع يعين بدعاً: أي أنشأه على غري مثال سابق، وعرفه )القاموس العصري احلديث( بأنه: اإلجياد أو التكوين أو االبتكار.فالب
الشيء اجلديد، والبدع: هو الشيء الذي يظهر ألول مرة، فمبدع الشيء، وأبدع الشيء: أي أنشأه يف صورة جديدة. وجاء 

 (440".) سورة البقرة، اآليةبديع السماوات واألرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكونيف قوله تعاىل: "
 التوصل هو اإلبداع بأن يرى البعض حني (يف 12 : 2003 الصريفي ، موجودة، ) جديدة فكرة تبين بأنه اإلبداع ويعرف 

 إىل التوصل اإلبداع ( يعين17 :2003 جنم ، عبود.) احلل هذا تطبيق هو االبتكار وأن معينة، ملشكلة خالق حل إىل
 األفكار هذه حتويل أما إبداعا يسمى مبتكرة أفكار إىل فالوصول .األفكار هذه بتجسيد يهتم االبتكار بينما خالقة، أفكار

 + اإلبداع = االبتكار :التالية باملعادلة واإلبداع االبتكار بني العالقة عن نعرب أن ميكن و. ابتكارا فيسمى مفيد واقع إىل
 التطبيق

 إىل الفكرة حتويل أو بتنفيذ املرتبط امللموس اجلزء هو االبتكار أن حني يف اجلديدة بالفكرة املرتبط اجلزء هو اإلبداع فإن وهبذا
يقصد باالبتكار تقدمي منتجات جديدة كليا أو جزئيا يف .متعاقبتني كمرحلتني واالبتكار اإلبداع إىل ينظر فإنه وعليه املنتج،
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مقابل احلالة القائمة اليت متثل القدمي، وعلية ميثل االبتكار مصدرا للتجديد من أجل احملافظة على احلصة السوقية وتطويرها: 
 (.0: 2771. )الطائي و العالق، بتكار   الميزة التنافسية المستدامةاال

يقصد باإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية إضافة مزايا جديدة ملنتجات أو خدمات املصرف حبيث تؤدي هذه املزايا إىل 
يف السوق ولكنها جديدة على زيادة الطلب عليها.كما قد تعين عملية اإلبداع واالبتكار طرح منتجات معروفة حاليا 
الصميدعي و عثمان يوسف  املصرف.كما تعين أيضا طرح منتجات جديدة أصال على كل من املصرف والسوق.)

،2774  :202) 
 و تعد عملية اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية ضرورة حيوية ميارسها املصرف للمحافظة على مكانته يف السوق.  

خالهلا توجيه وترشيد عملية  اإلسالمية على االبتكار وحثت عليه، وبينت األسس اليت ميكن من لقد شجعت الشريعة
قال: "من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله  -صلى اهلل عليه وسلم -االبتكار مبا حيقق املصاحل املرجوة. إذ أن رسولنا الكرمي 

رهم شيئاً، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها أجو  أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ال ينقص ذلك من
  ."ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً 

ينفع املسلمني فمجال اإلبداع حينئذ  إن هذا احلديث الشريف ميثل األساس األول يف احلث على اإلبداع واالبتكار الذي
 ومقاصده. املصلحة الشرعية دون اإلخالل حبكم الشرع يف التطبيق واملمارسة، حبيث حتقق هو

  العوامل المؤثرة على عملية اإلبداع واالبتكار في المنتجات المصرفية 
رغم االختالف يف جمموعة العوامل املؤثرة على االبتكار من ناحية الكم والتصنيف، إال أنه ميكن تقسيمها إىل ثالث  

 (11-10: 2770سرحان،جمموعات رئيسية: ) 
وهي جممل العوامل و املؤثرات البيئية اخلارجية، كالظروف االقتصادية واملالية السائدة، االجتماعية  :العوامل الخارجية

 و احلاجات يف املصريف، باإلضافة إىل التغري للنشاط املنظمة احلكومية القوانني و والثقافية والتشريعية والسياسية و األنظمة
 يف السائد التكنولوجي التطور مستوى املالية، و املؤسسات املصارف و بني املنافسةكذا   للزبائن،و االئتمانية و املالية الرغبات

  وخارجها. الدولة
إن هذه العوامل تتعلق بالقدرات املادية و البشرية اليت يتمتع هبا املصرف، واهليكل التنظيمي والثقافة  :العوامل الداخلية

إلبداع التنظيمية، النمط اإلداري السائد، حجم املصرف وعدد فروعه وتنوع أنشطته املصرفية، ودعم اإلدارة العليا ل
  واالبتكار.

اإلبداع واالبتكار مثل العوامل الشخصية واإلدارية والسلوكية اخلاصة ثرة يف وهي جمموعة العوامل املؤ  العوامل الخاصة: 
 باملديرين، واملوظفني الذين لديهم اجتاه حنو اإلبداع واالبتكار واليت متثل حمددات عوامل االجتاه حنو االبتكار. 

 أهداف عملية اإلبداع واالبتكار في المنتجات المصرفية 
أن عملية اإلبداع واالبتكار يف حد ذاهتا هدف كوهنها أساسا من أسس (2.7-225:  4555) اخلضريي ، يرى البعض

  املنتجات املصرفية وحتديثها أهدافا أساسية منها: االستمرار، ومع ذلك فإن لعملية اإلبداع واالبتكار يف
  االستمرار والتواصل؛حتسني الوضع التنافسي للبنك من خالل زيادة حصته يف السوق املصريف اكتساب قدرة على 
 ختفيض تكلفة تقدمي منتجات مصرفية مشاهبة تقدمها مصارف أخرى منافسة؛ 
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  تلبية حاجات ورغبات الزبائن املتطورة باستمرار وحبثهم املستمر عن اجلديد، فاملنتجات اجلديدة قادرة على جذب
 ((De Coussergues , 2005 : 218زبائن جدد وزيادة والء الزبائن احلاليني؛ 

  املنافسة احلادة بني املصارف واليت قد تؤدي إىل اافاض حصة املصرف يف السوق،وبالتايل نسبة الرحبية اليت
 حيققها...

 (07-5.: 2771فتتمثل يف: ) حسانني ،  اإلسالمية املصرفية للصناعة التطوير عملية أما عن أهداف
 االستمرار مع ، واملؤسسات األفراد احتياجات خمتلف لتليب اإلسالمية، املصرفية واملنتجات األدوات تشكيلة تنويع 

 منها؛ جديدة نوعيات طرح يف
 ؛ احلكومي والقطاع اخلاصة واملؤسسات األفراد من اإلسالمية املصرفية اخلدمات سوق يف املشاركني قاعدة توسيع

 املصرفية سوق يف كية والعقاريةاالستهال  والتجارية والتمويلية االستثمارية األنشطة يف املعامالت قاعدة توسيعو 
 اإلسالمية؛

 تطوير أجل ومن املصرفية اإلسالمية، الصناعة قطاع وخدمات ملؤسسات والكفاءة اإلنتاجية رفع بغرض التطوير 
 التكنولوجيا؛ يف تكلفة واألحدث األقل الوسائل

 اإلنتاج باحتياجات بالوفاء تنشغل تنموية كمؤسسات اإلسالمية املصرفية للصناعة االسرتاتيجي التوجه حتقيق 
 اإلسالم؛ يف املال وظيفة ترسيخ من انطالقا وتنميته، احلقيقي

 املتنوعة لالحتياجات يستجيب حديث لكنه إسالمي إطار يف واملنتجات واألدوات والصيغ األساليب تطوير 
 املعامالت عن بعيدا وتداوله واستثماره وتنميته املال توظيف يف الشريعة هدى على واملتطورة املستجدة للخدمات

 الربوية.
 طرق ومسارات االبداع والتطوير: 

: 2771الطائي والعالق ،إلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية وهي: )عادة ما تقوم البنوك باستخدام ثالثة مناهج رئيسية ل
05-17) 

 من خالل استخدام واحد أو أكثر من األساليب التالية: أسلوب اإلبداع واالبتكار من خالل التملك:
 قيام املصارف بالبحث عن مصارف قائمة لشرائها؛ 
 قيام املصارف بشراء حقوق اخرتاعات وابتكارات من مصارف أخرى) شراء جوهر تقنية اخلدمة(؛ 
 .قيام املصارف بشراء حقوق امتياز لتقدمي خدمات مصارف أخرى قائمة 

 : من خالل أسلوبني مهاالبتكار عن طريق تطوير خدمة جديدة تماما: أسلوب اإلبداع وا
 قيام املصارف بابتكار وتطوير خدمات جديدة معتمدة بالكامل على امكانياهتا املادية والفكرية والبشرية؛ 
  قيام املصارف باالتصال بعدد من الباحثني واالستشاريني املستقلني أو بوكاالت متخصصة يف جمال تطوير

 خدمات جديدة.
 إستراتيجيات اإلبداع واالبتكار في البنوك
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تقوم عملية اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية أساسا على دراسة حتليلية وواقعية لسوق املنتج ومعرفة املتغريات املتعلقة  
منتجاته املصرفية، منها ما يتعلق به،وهناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن للمصرف أن يتبناها لإلبداع واالبتكار يف 

 باالبتكار يف املنتج املصريف ذاته ومنها ما يتعلق باالبتكار يف األسواق املتعامل معها.
برنامج ملنتجاته ميكن من خالله ابتكار وترتكز هذه اإلسرتاتيجية على قيام املصرف بإستراتيجية تنمية وتطوير السوق:

 (.20:  2774الصميدعي و عثمان يوسف ، )من الزبائن. إشباع حاجات ورغبات قطاعات جديدة 
: طبقا هلذه اإلسرتاتيجية تبحث إدارة البنك عن الطرق واألساليب اليت حتقق زيادة يف حجم إستراتيجية اختراق السوق

 تعامل البنك من منتجاته احلالية يف سوقه احلايل.
يقوم املصرف بتطوير منتجات مصرفية جديدة أو تعديل املنتجات احلالية لتالءم إستراتيجية االبتكار في المنتجات: 

 ( . 402: 4555) احلداد ، حاجات الزبائن. 
 تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على قيام البنك بابتكار منتجات مصرفية جديدة يف أسواق جديدة. إستراتيجية التنويع: 

 المنتجات المصرفية الجديدة اإلبداع واالبتكار في مراحل ثالثا: خطوات و
يعتمد جناح املصرف واستمراره يف مزاولة نشاطه إىل حد كبري على قدرته يف اإلبداع واالبتكار يف منتجاته احلالية، وعلى  

خلق منتجات جديدة تضاف إىل سلسلة املنتجات اليت يقدمها.لذا يتعني عليه إتباع نظام فعال يضمن له إخراج أفكار 
الوجود،واالبتعاد عن كل األفكار السيئة اليت قد تؤدي به إىل إهدار اجلهد واملال. ويف العادة منيز بني ستة  جيدة إىل حيز

 (  412: 4555مراحل أساسية يف عملية اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية واحلصول على منتج جديد. ) احلداد ، 
هتدف هذه املرحلة إىل توليد أكرب عدد ممكن من األفكار اجلديدة،  المرحلة األولى:البحث عن األفكار الجديدة : 

وجيب حتديد ما إذا كان اهلدف هو تعديل وتطوير منتج مصريف قائم أو إضافة منتج جديد متاما.وهناك مصادر وطرق 
 للحصول على األفكار اجلديدة.

ملنتجات املصرفية، مصدر داخلي واآلخر هناك مصدرين لإلبداع واالبتكار يف امصادر الحصول على أفكار جديدة: 
خارجي، و تشمل املصادر الداخلية للمصرف إدارة البحوث والتطوير باملصرف، إدارة التسويق ، مديرو املصرف ورؤساء 

فتضم كافة  المصادر الخارجيةأما  (2.0:  4555) اخلضريي ، قطاعاته التنفيذيني وموظفو املصرف والعاملني فيه...
ارجية عن املصرف وأمهها زبائن البنك احلاليني، املصارف التابعة والتوكيالت، احلكومات ، املصارف املنافسة، املصادر اخل

 (2.1:  4555) اخلضريي ، معاهد البحث العلمي و وكاالت اإلعالن....
الحدسية أو الطرق هناك طرق أخرى للبحث عن األفكار اجلديدة، وهي نوعان:طرق الحصول على أفكار جديدة:  

(و (Le brainstorming Lendrevie et all,1997 :279التفكير العاصفوجند من بينها طريقة  النفسية:
الطرق العقالنية أو  . أماLa synectique(Kotler et al,2004 : 387)تقنية التحليل "التوفيقة" 

 L'analyseالتحليل الوظيفي ةوطريقL’analyse morphologique التحليل المورفولوجيومن أمهها المنطقية:
fonctionnelle ...Lambin et all ,2005 :448)) 

 المرحلة الثانية: غربلة وتقييم األفكار الجديدة 
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بعد االنتهاء من مجع األفكار يتم غربلتها هبدف معرفة األفكار الواعدة واستبعاد األفكار غري املمكن حتويلها أو تطويرها  
املنتج اجلديد ما بعد هذه املرحلة يتطلب استثمارا  اإلبداع واالبتكار يفإىل منتج،فاحلرص عند الغربلة يعترب أمرا ضروريا ألن 

وعليه فإن دور عملية الغربلة هو الكشف عن األفكار السيئة والتخلي عنها يف أقرب وقت  كبريا من الوقت واملال.
فكرة تدخل لعملية التطوير فإن  477. فقد أثبتت إحدى الدراسات أنه من بني (Badoc,1978:169-170)ممكن
 Lambin et all .أفكار تستطيع النجاح 5فكرة تدخل للسوق و 42منها يتم جتريبها بطريقة أو بأخرى،وأن  20

,2005 :458))  
 المرحلة الثالثة : مرحلة الدراسة االقتصادية ) التحليل االقتصادي (  
بعد مجع األفكار وغربلتها وتقييمها تأيت مرحلة التحليل االقتصادي للمشروع، الذي يهدف إىل تقدير املبيعات والتكاليف  

داد تقديرات على أساس نتائج حتليل السوق وإمكانية تقدمي املنتج،وتقدير واألرباح املستقبلية للمنتج،وتشمل هذه املرحلة إع
 التكاليف والعائد.

 وتحديد مواصفات المنتجاإلبداع واالبتكار المرحلة الرابعة: مرحلة  
أوىل االستثمارات وذلك راجع إىل كوهنا املرحلة اليت تتطلب  اإلبداع واالبتكارتعترب هذه املرحلة هي املرحلة احلامسة يف عملية 

أو هناية فورية للعملية. اإلبداع واالبتكار  نصل إىل انطالق حتمي لعمليةاإلبداع واالبتكار  ويف هناية مرحلة
(Badoc,2004 :306) 

املنتج يسمح بتحديد السياسات التسويقية املتبعة،إذ انطالقا من هذه السياسات نستطيع تعريف  اإلبداع واالبتكار يفإن  
تكييفه،تغيريه حسب حاجات ورغبات املستهلكني.من خالهلا يتم جتسيد املنتج على أرض الواقع انطالقا من املنتج،

املعلومات اجملمعة من الدراسات واالختبارات اليت أجريت سلفا،واملرور بذلك إىل صنع مناذج أولية للمنتج اجلديد،هذه 
 العملية قد تستغرق أسابيعا أو أشهرا أو حىت سنوات.

 مرحلة الخامسة:مرحلة تجربة واختبار المنتج ال 
املنتجات املصرفية،إذ تكون غالبا حمفوفة باملخاطر  اإلبداع واالبتكار يفميكن القول أن هلذه املرحلة أمهية قصوى يف عملية  

وتشكل عبئا على موارد املصرف املالية واإلدارية على السواء،ويف نفس الوقت ليس مؤكدا جناح فكرة املنتج،ومع أنه ال ميكن 
بطرح املنتج اجلديد. التنبؤ بنجاح أو فشل املنتج اجلديد.إال أن دور التسويق هو حماولة ختفيض نسبة عدم التأكد احمليطة 

 ((Badoc,2004 :307ويكون لبحوث التسويق دور رئيسي يف توضيح التغريات اليت يظهرها املنتج اجلديد. 
 المرحلة السادسة:مرحلة اإلطالق 

 تشمل هذه املرحلة جمموعة األنشطة اليت يقوم هبا البنك بعد ظهور نتائج اختبار السوق،وذلك من أجل تقدمي املنتج اجلديد 
 إىل السوق بشكل فعلي.

 رابعا: أهمية االبداع واالبتكار في المصارف التقليدية لتحقيق الميزة التنافسية
 على املؤسسة فهي تعد مبثابة العامل الرئيسي الذي يساعد األعمال، إدارة جمال يف حقيقية ثورة التنافسية امليزة مفهوم يعترب 

فالدخول يف دائرة التنافس ال يعين القضاء على املنافسني وإمنا تقدمي منتجات  منافسيها.حتقيق التميز والتفوق املستمر على 
 ترضي املستهلكني ختتلف عن املنافسني.



85 
 

 عموميات حول الميزة التنافسية في المصارف التقليدية
 عما تزيد للزبائن ومنافع قيم إنتاج للمؤسسة يتيح الذي املتميز املورد أو التقنية أو املهارة" :أهنا على التنافسية امليزة تعرف
 والتميز االختالف هذا يتقبلون الذين الزبائن نظر وجهة من املنافسني هؤالء عن واختالفها متيزها ويؤكد املنافسون، يقدمه
 ( 2774:471اآلخرون". )السلمي، يقدمه ما على تتفوق اليت والقيم املنافع من املزيد هلم حيقق حيث

 منتجات من تقدمه مبا زبائنها إقناع التنافسية هي قدرهتا على امليزة امتالكها خالل من املؤسسة حتققها اليت من أهم املزايا
 األمر للمؤسسة السوقية احلصة زيادة على التنافسية امليزة تعمل رضاهم. حتقيق بالتايل و املنافسني عن منتجات متميزة تكون

 (2007:203 ، بقائها. )البكري و وبالتايل استمرارها املالية عوائدها زيادة يف الذي يساهم
يقصد بامليزة التنافسية للمصرف" الوضع الذي يتيح له التعامل مع خمتلف األسواق املصرفية ومع عناصر البيئة احمليطة به  

بصورة أفضل من منافسيه ، مبعىن أن امليزة التنافسية تعرب عن مدى قدرة املصرف على األداء بطريقة يعجز منافسيه عن 
 ( 440:  2777القيام مبثلها". )طه ، 

يعد اكتساب وتطوير امليزة التنافسية هدفا اسرتاتيجيا تسعى املصارف لتحقيقه يف ظل التحديات التنافسية جراء حترير  
اخلدمات املصرفية، إذ ينظر للميزة التنافسية على أهنا قدرة املصرف على حتقيق حاجات الزبون املصرفية يف الوقت واملكان 

مة اليت يتمىن احلصول عليها من اخلدمة مثل اجلودة العالية. وبالتايل فهي استثمار جملموعة املناسبني وبالسعر املناسب، أو القي
 (5: 2771األصول املالية والبشرية والتكنولوجية هبدف انتاج قيمة للزبائن تليب احتياجاهتم والتميز عن املنافسني.) زيدان ،

 المصارف في التنافسية المزايا لبناء المتبعة السياسات
  (220-221: 4555 ، اخلضريي يف: ) أمهها يتمثل التنافسية املزايا لبناء السياسات من العديد املصارف تستخدم
 ؛ حتديثها و اخلدمات املصرفية وتطوير السوق يف جديدة خدمات إضافة سياسة  
 ؛ للعمالء املردودية و العائد مضاعفة  
 ؛ املصرفية للخدمة االبتكاري التطوير و البحث 
  ؛ االقتصادي االندماج و التكتالت 
  للدولة. االقتصادي النشاط تنمية و املصرفية بتفعيل التغريات مواكبة  

 تحقيق الميزة التنافسية في المصارف التجارية عن طريق اإلبداع واالبتكار
 أهم أمر وتطويرها تنميتها غري أن طريقة قصوى، أمهية من هلا ملا نظرا تنافسية، ميزة تسعى املصارف جاهدةلكسب

 أساسيا عامال االبتكار يعد و للمنافسة، وأفضل جديدة سبل و طرق على اكتشاف حيث تقوم املصارف عليها، للمحافظة
 إىل يتعدى بل التكنولوجية التطورات و التحسينات على االبتكار يقتصر ال اجلديدة. و التنافسية امليزة هذه خلق و تنمية يف

 حبوث إجراء خالل من ذلك املصرفية. ويتحقق اخلدمة يف التغريات من جمموعة بإحداث وذلك مرتفعة، أداء أساليب تقدمي
 فقط هو ليس خدمات من املصارف تقدمه ما أن إىل اإلشارة املعارف. وجتدر و املهارات تنمية يف االستثمار و التطوير
 املصارف هلذه تتوفر اليت واملعرفة والتقنيات اخلربات وهي التنافسية للميزة أخرى مصادر ولكن هناك التنافسية، امليزة مصدر

 .تكرارها املنافسني على ويصعب
 التنافسية في المصارف الميزة المؤثرة في تطوير العوامل 
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-.4: 2747 ، يلي: )طرطار و حليمي على مستوى املصارف ما وتطويرها التنافسية امليزة يف تؤثر اليت العوامل أهم من 
40) 

 للزبائن؛ املقدمة املنتجات و التسويق جماالت يف جديدة فرص خلق شأهنا من جديدة تكنولوجيا ظهور  
 ؛ جديدة تنافسية ميزة بعث أو التنافسية امليزة تنمية أو تعديل إىل يؤدى مبا للعميل جديدة حاجات تغري أو ظهور 
 الزبائن من خاصة جمموعة إىل للوصول منافذ إجياد إىل إضافة املصرفية، اخلدمات قطاع يف جديدة طرق ظهور. 

 جديدة؛ تنافسية ميزة خلق شأنه من وهذا
 التنويع املصرفية املؤسسات على يفرض املصريف السوق يف جدد منافسني ظهور أن إذ املصرفية املنتجات يف التنويع 

 املقدمة. واخلدمات املنتوجات يف
 ويف .للتنافس أساسيا بعدا بوصفها األدىن التكلفة على منصبا العشرين القرن وستينيات مخسينيات يف الرتكيز كان  

 بسبب التسعينيات يف تنافسي بعد أهم املرونة أصبحت مث العالية، اجلودة وهو آخر بعدا أضيف والثمانينيات السبعينيات
 مما املاضيني، العقدين خالل فاعال دورا أديا فقد السوق وظروف التكنولوجي للتطور بالنسبة أما .الدولية األسواق ديناميكية

 التنافس. أبعاد من أساسي كبعد االبتكار إبراز اإلبداع و يف ساهم
إن استدامة امليزة التنافسية ليست أمرا سهال خاصة يف ظل بيئة األعمال احلالية اليت تتميز بالتغري السريع والتنافس الشديد 

 التنافسية ولذلك ال بد من اإلبداع واالبتكار يف املنتجات املصرفية.األمر الذي جيعل املنافسني قادرين على تقليد امليزة 
تويل املصارف املعاصرة أمهية قصوى للميزة التنافسية القائمة على االبداع واالبتكار مما جيعلها يف حبث مستمر عن خمتلف 

التكتالت والتحالفات واالندماجات هبدف الوسائل اليت من شأهنا حتقيق هذا االبداع واالبتكار وتنميته، سواء من خالل 
اقتناء تكنولوجيا جديدة و أفكار جديدة وابداعات جديدة، أو معلومات تساهم يف تعزيز قدرة املصارف على ابتكار 

 خدمات تعزز ميزهتا التنافسية.
بد هلاته الصناعة أن تعمل على لقد بلغت املصرفية االسالمية عمرا وإن كان بلغة العقود ال يتجاوز الرقم الرابع. إال أنه ال

هذا التجديد الذي البد أن ميس منتجاهتا اليت تقدمها، سواء كان بتجديد القدمي املنسي، من إتاحة املكان .جتديد نفسها
لصيغ املشاركة واملضاربة اليت متثل لب العمل املصريف اإلسالمي التشاركي، أو بالعمل على ابتكار منتجات مالية مقيدة 

حمتاطة من سلبيات االبتكارات املالية للصناعة  .ط الشرعية من جهة ومتوافقة مع املقاصد الشرعية من جهة ثانيةبالضواب
 .املالية الغربية وما جنم عنها يف أكثر من مرة

 ( 4: 2744شوادر، شروط تحقيق االبتكار المالي في المصارف اإلسالمية )
البتكار، ألهنا الوسيلة الوحيدة اليت متكنها من البقاء واالستمرارية وسط وجب على املصارف اإلسالمية أن هتتم بوظيفة ا

البيئة التنافسية القوية ، وتزايد الطلب على خدماهتا ومنتجاهتا، خاصة يف ظل اعتمادها على منتجات مصرفية تقليدية 
يل يف املصارف اإلسالمية جملموعة حيتاج االبتكار املا .أصبحت غري صامدة حني مقارنتها مع منتجات املصرفية التقليدية

 :أركان
 على إدارة املصرف اإلسالمي أن جتعل عنصر االبتكار بندا مهما يف  :وجود إدارة مؤمنة بأهمية االبتكار وضرورته

 .خطتها العملية واسرتاتيجيتها التطويرية
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 على حتليل الواقع والبيئة مبا  االبداع ليس نشاطا أو عمال، بل هو القدرة :وجود عاملين تتوفر فيهم روح اإلبداع
يسمح خبلق أفكار ورؤى تتوج بربط الفكرة بالواقع. وهاته العملية حتتاج لشخص غري عادي ال يف تفكريه وال يف رؤيته 

 .للواقع
 ر حني تتوفر اإلدارة املؤمنة بأمهية االبتكار والتطوير يف املصرف، ما جيعلها تبحث عن الكواد :البيئة المناسبة للتطوير

 .الفنية املؤهلة للقيام باإلبداع، يكون لزاما أن نوفر للمبدع البيئة املناسبة اليت جتعل أفكارها تتدفق وحلوله تنطلق
 يف مصرفية إسالمية حتكم منتجاهتا الضوابط الشرعية، قد ال يلزمنا فقط توفر  :المستوى الشرعي للكوادر المبدعة

ن يكون ملما بالقواعد الشرعية اليت من شأهنا أن حتدد دائرة اإلبداع روح االبداع يف العامل والكادر، بل جيب أ
 .واالبتكار جبملة القيود الشرعية

 اهلدف من االبتكار أن نوفر اخلدمة واملنتج الذي يرغب فيه العمالء،  :مراعاة متطلبات البيئة واحتياجات العمالء
 .رغبات يتم توجيه عجلة االبتكار والتطويرسواء كانوا مودعني أو طاليب متويل، ووفق تلك الطلبات وال

إن الصناعة املصرفية اإلسالمية كوهنا صناعة ناشئة باملقارنة بنظريهتا التقليدية تعد يف أمس احلاجة إىل عمليات التطوير 
 حتقيق إسالمية أصيلة للمحافظة على هوية الصناعة وتقيها شرور التقليد. وهذا كله سيسهم يف واالبتكار ملنتجات مصرفية
 .وينعكس حتماً على استدامة املؤسسات املصرفية اإلسالمية منو مستدام للصناعة ككل

وإجياد املنتجات اإلسالمية البديلة لكن علينا أال  إن إجياد البدائل للمنتجاتاملصرفية التقليدية هي وسيلة لإلبداع والتطوير
ص املبدعني ومساهتم واالهتمام هبم، وثقافة املؤسسات املصرفية نغفل دور البيئة اليت حتفز على اإلبداع وتسهله، واألشخا

املبدعني باملفاهيم الشرعية اليت من شأهنا تعزيز اإلبداع  اإلسالميةومدى اهتمامها بعمليات البحوث والتطوير، ومدى إملام
ة ومالية إسالمية يف منطقة مؤسسة مصرفي 42السنوية ألكرب  ... ويكفي هنا أن نشري إىل أنه بعد االطالع على التقارير

خمصصات تنفقها تلك املؤسسات على  العثور ال من قريب وال من بعيد على أي إشارة تفيد أن هناك اخلليج العريب مل يتم
 )تسعة بنوك أوروبية ما يربو على مليار دوالر على عمليات البحوث والتطوير البحوث والتطوير، يف الوقت الذي أنفقت فيه

 (4:ظهري
دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية و  –تقييم واقع االبداع واالبتكار في المصارف الجزائرية  لمحور الثاني:ا

 –اإلسالمية 
لقد شهد النظام املصريف يف اجلزائر مرحلة مهمة مازالت آثارها مسيطرة على األداء واملعامالت املصرفية، مرحلة التسيري  

دوائر احلكومية واخلزينة يف تسيري التنمية االقتصادية وإبعاد دور املصارف عن دراسة اجلدوى املوجه الذي يعتمد على دور ال
االقتصادية للمشاريع االستثمارية ومسامهتها يف التنمية.إن هذا الدور اهلامشي الذي استمر على مدار ثالثني سنة تقريبا 

جدا مقارنة مبا وصلت إليه املصارف العاملية وكثري من أكسب املصارف العمومية اجلزائرية طريقة أداء وتفكري متأخرة 
 مصارف الدول السائرة يف طريق النمو.

شهدت فرتة الثمانينات صعوبات عديدة على املستوى االقتصادي بشكل عام وخاصة على مستوى املؤسسات العمومية،  
 .451أوت  45بتاريخ  12-11وكنتيجة لذلك أُدخلت تغيريات على سري املنظومة املصرفية واملالية.فصدر قانون مصريف 

هذا القانون دور البنك املركزي واملصارف التجارية يف ظل التوجه  ، الذي كان غرضه حماولة إصالح النظام املصريف. إذ وضح
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يف تطبيق برنامج إصالحي  4511حنو اقتصاد السوق، كما أدى إىل اعتماد خمطط وطين للقرض. وشرعت اجلزائر منذ 
في جان 42املؤرخ يف  21-11واسع مس جمموع القطاعات االقتصادية خاصة املؤسسات العمومية؛ حيث منح قانون 

للمؤسسات العمومية االقتصادية استقالليتها، وشكلت املصادقة على هذا القانون بالنسبة للمصارف اجلزائرية  4511
مرحلة أساسية نظرا لكوهنا مؤسسات عمومية خول هلا القانون االنتقال إىل االستقاللية مما مينحها بالفعل القدرة على 

ا مسح هذا القانون للمصارف واملؤسسات املالية اللجوء إىل القروض متوسطة التدخل يف السوق طبقا لقواعد املتاجرة. كم
من القانون (.ومنحت للمصارف حرية اختيار متعامليها أي متتعها  0وطويلة األجل يف السوق الداخلية واخلارجية.)املادة 

 باالستقاللية.
،اتضح أهنا ال تتالءم مع الوضعية االقتصادية .451على الرغم من التعديالت اليت أدخلت على القانون املصريف بعد عام 

والذي أعاد التعريف كلية هليكل النظام  4557أفريل  41املؤرخ يف  47-57اجلديدة،فجاء القانون املتعلق بالنقد والقرض 
تطورة، فوضع املصريف اجلزائري،وجعل القانون املصريف اجلزائري يف سياق التشريع املصريف الساري العمل به يف البلدان امل

 (412-414: .455) محيدات ،التعريف بالقانون األساسي للبنك املركزي ونظم البنوك والقرض يف آن واحد 
واملتعلق بالنقد والقرض يف الوقت الذي  .277أوت  .2املؤرخ يف  44/.7صدور األمر رقم  .277كما شهدت سنة   

التأسيس والرقابة على املصارف واملؤسسات املالية.من جهته وضع يُبقي فيه على حترير القطاع املصريف،فإنه يدعم شروط 
 وأصبح النظام املصرفييتشكل من: بنك اجلزائر آليات تتسم بدقة كبرية وختص الرقابة والسهر واإلنذار.

جلريدة من ا 47-57من القانون  44: وهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل )املادة بنك الجزائر
 ختضع له املصارف التجارية واملؤسسات املالية، ويتكون من:.(41الرمسية رقم 

 يقوم باختاذ كافة االجراءات التنظيمية وإصدار القوانني واللوائح اليت تنظم عمليات بنك مجلس إدارة البنك الجزائر :
 اجلزائر؛

 كسلطة نقدية.: ويتمتع بصفتني األوىل استشارية والثانية  مجلس النقد والقرض 
 اليت تعمل على مراقبة حسن تطبيق القوانني اليت خيضع هلا اجلهاز املصريف. اللجنة المصرفية 

أما عن عدد املصارف  يعمل يف اجلزائر حاليا جمموعة من املصارف واملؤسسات املالية، والمؤسسات المالية: المصارف
ي ستة بنوك عمومية و أربعة عشرا بنكا خاصا ومثانية مؤسسات فه .274واملؤسسات املالية املتواجدة باجلزائر حىت سنة 

 ( www.bank- of- algeria.dz)بنك اجلزائر ،من املوقع : مالية.
 خصائص النظام المصرفي الجزائري:

 ميتاز النظام املصريف اجلزائري جبملة من املميزات نوردها فيما يلي:
من إمجايل املوارد واالستخدامات يف السوق املصرفية اجلزائرية وهذا  %57تستحوذ املصارف العمومية على أكثر من  -

 %57راجع لدعم الدولة هلا وكذا االنتشار الكبري لفروعها ووكاالهتا على مستوى الوطن. وبلغت حصة املصارف العمومية
 .%50من إمجايل الودائع، يف حني قدرت حصتها من إمجايل القروض ب 
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مت انشاء شركة النقد اآليل  4550لوجيا املصرفية ضعيفا يف املصارف اجلزائرية حيث يف سنة ما زال استخدام التكنو  -
 SATIM : Société d’Automatisation ,de Transactionsوالعالقاتالتلقائية بني املصارف

Interbancaire et de Monitique  
 SATIMمبشاركة شبكة ومؤسسة بريد اجلزائر  قررت جمموعة البنوك املكونة للشبكة املالية مابني البنوك 4550ويف سنة  

هي بطاقة  La carte inter bancaire (CIB)البطاقة البيبنكية -وضع نظام جديد للدفع بواسطة البطاقة املصرفية 
 DAB  (Distributeur Automatique deدفع وسحب إلكرتونية تستعمل بواسطة موزع أوتوماتيكي لألوراق 

Billet . استحدث نظام الدفع  2771بطاقة فيزا الدولية. ويف سنة  القرض الشعيب اجلزائري أصدر .277ويف سنة
ظهر نظام التسوية بني البنوك للقيم الكبرية والعاجلة.  .277باملقاصة وهو اجلزائر للمقاصة مابني البنوك عن بعد، ويف سنة 

من املعامالت  % 17حظ تأخر استخدام أنظمة الدفع اإللكرتونية يف املصارف اجلزائرية األمر الذي جعل ومما سبق يال
التجارية يف اجلزائر تتم نقدا. كما نالحظ التأخر الكبري يف استخدام األنرتنت من قبل هذه املصارف حيث أن معظمها 

 (.44:  2747يس لتسهيل املعامالت املصرفية.) غريب، متلك مواقع على شبكة األنرتنت غري أهنا مواقع تعريفية ول
وكالة للبنوك اخلاصة و  .1.وكالة مقابل  .4.71بلغت شبكة التوزيع للمصارف العمومية  2744مع هناية سنة  -

رصيد بنكي لكل  ..2نسمةو 20077املؤسسات املالية. و يف نفس التاريخ كانت اجلزائر تتوفر على شباك بنكي لكل 
مليون نسمة(  ..غري أن معدل التغطية مازال حمدودا إذا ما قورن مبعدل السكان)  السن القانونية للعمل. شخص بلغ

شخص(. )بن خلفة،  077نسمة )وهو معدل يتجاوز بكثري املعدل العاملي فرع بنكي /  21777مبعدل وكالة بنكية / 
2771 :4) 

مليار دج كقروض موجهة لالقتصاد ما يشكل ارتفاعا  77..1ما يقارب  20منحت البنوك الناشطة الـ  2742و يف  -
% مع إدراج الديون غري الناجعة حسب نفس املصدر. و من جمموع هذه 40و قد يبلغ  2744مقارنة بسنة  %..40بـ 

%( من بينها ...02مليار دج للمؤسسات اخلاصة ) 2215القروض اليت منح نصفها على املدى البعيد خصصت 
 2711مع أكثر من  2742% سنة ...10أما حصة القطاع العمومي فقدرت بـ  % 11..لألسر مليار دج  250.0

 % .7.74دج  112.777مليار دج من القروض يف حني قدرت قيمة القروض املمنوحة لإلدارات احمللية بـ 
 20حنو  2770ام املاضي وقد بلغ حجم القروض البنكية املوجهة للمشاريع االقتصادية واالستثمارية يف اجلزائر خالل الع-

وفق أرقام بنك اجلزائر املركزي، وتسعى احلكومة اجلزائرية للوصول سنة  .277مليار دوالر يف عام  20مليار دوالر مقابل 
للبنوك  % 7.من تداوالت السوق البنكية، مقابل غالبية % 17إىل متكني القطاع اخلاص من االستحواذ على  2747

 من هذه السوق. % 90يوم على العمومية اليت تستحوذ ال
 المصارف اإلسالمية في الجزائر

تنشط يف اجلزائر أربع مؤسسات مالية تعمل وفق املبادئ املالية اإلسالمية، ويتعلق األمر ببنك الربكة وبنك اخلليج باجلزائر  
وبنك السالم وشركة سالمة للتأمينات. وتظل حصة البنوك اإلسالمية يف السوق املصرفية اجلزائرية هامشية، حبيث ال تتجاوز 

 .% 42ة على السوق املصرفية يف اجلزائر، وال حيوز القطاع اخلاص منها إال وتسيطر البنوك العمومي % 1,5
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 20بتاريخ أنشئ اجلزائر، يف أبوابه يفتح اخلاص و العام القطاع مشرتك بني إسالمي مصرف أول هو اجلزائري الربكة مصرف
 سنة ماله رأس قيمة برفع املصرف قام دج، وقد مليون 500 اإلنشاء عند املصرف رأمسال . بلغ مسامهة كشركة1991ماي

 الريفية" التنمية و الفالحة وهو مصرف خمتلط بني الشريك اجلزائري بنك مليون دوالر(، 417مليار دج ) 47إىل 2775
B.A.D.R وكالة  20. ميتلك املصرف %.0والشريك السعودي "جمموعة الربكة املصرفية" بنسبة  % 11" بنسبة

 http://www.albaraka-bank.com طين )مصرف الربكة اجلزائري من املوقع:مصرفية موزعة على الرتاب الو 

من  % 4.0حساب، يستحوذ املصرف على  77.777.(.بلغ عدد احلسابات املصرفية املفتوحة على مستوى املصرف 
 (.44:  2747من حصة القطاع اخلاص من حيث الودائع والتمويالت. ) غريب،  % 40السوق املصرفية اجلزائرية و 

جمموعة الربكة املصرفية هي شركة مسامهة حبرينية مرخصة كمصرف مجلة اسالمي من مصرف البحرين املركزي،ومدرجة يف 
مصرف يف العامل من حيث قيمة العالمة  077بورصيت البحرين و ناسداك ديب. تصنف اجملموعة ضمن قائمة أكرب 

وكمة املؤسسية.وتقدم مصارف الربكة منتجاهتا وخدماهتا املصرفية التجارية، ونالت جائزة أفضل مؤسسة مالية عربية يف احل
واملالية وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء يف جماالت مصرفية التجزئة ، والتجارة، واالستثمار باإلضافة إىل 

متثيل يف مخسة عشر دولة تدير خدمات اخلزينة. وللمجموعة انتشار جغرايف واسع ممثاًل يف وحدات مصرفية تابعة ومكاتب 
 2012 العام املايل خالل مرحيا منوا أظهرت املصرفية الربكة املالية جملموعة املؤشرات فرع يف هذه الدول. إن 177أكثر من 

 العمالء ودائع . وشهدت حسابات% 11 نسبته مبعدل منو دوالر مليون 235 قدره أرباح اجملموعة صايف حققت حيث ،
 يشري مما ، 2012 ديسمرب هناية دوالر يف مليار 16.4 وبلغت% 12 قدرها زيادة االستثمار حساباتحاملي  وحقوق

العربية،  املصارف الفروع.)جملة احتاد شبكة توسع نتيجة واتساع قاعدهتم باجملموعة العمالء والتزام ثقة إىل تنامي
 (72:  2013شباط

اجلزائري ورغم خضوعه آلليات الرقابة التقليدية من قبل بنك اجلزائر، فإن مصرف الربكة توصلت إحدى الدراسات إىل أن 
وضعه التنافسي مل يتأثر أمام املصارف التقليدية، حيث يتصدر قائمة املصارف اخلاصة سواء من ناحية تعبئة املوارد املالية أو 

 (44:  2747ات التالية: ) غريب، حجم التمويالت املمنوحة أو االلتزام بقواعد احليطة واحلذر، وذلك لالعتبار 
  مصرف الربكة مقارنة بباقي املصارف اخلاصة؛طول فرتة نشاط 
 احتكار مصرف الربكة للنشاط املصريف اإلسالمي يف السوق املصرفية اجلزائرية؛ 
 .كفاءة املسريين يف احملافظة على توازن املؤشرات املالية للبنك 
 (21: 2006 : )ناصر، :زائرالج في الجزائري البركة بنك تجربة واقع

 خاصة و األجل قصري التمويل على اعتماده حيث من اإلسالمية البنوك بقية عن كثريًا خيتلف ال اجلزائري الربكة بنك إن -
 الكبري متويله عنه املراحبة،كما أن أهم موارده قصرية األجل مما يتطلب توظيفها يف مشاريع قصرية األجل.كما يالحظ بصيغة
 عند اإلسالمية بالبنوك املنوط و التنموي الكبري الدور من يّقلل ما وهو أخرى، حيوية لقطاعات وإمهاله التجارة لقطاع

 .اليد العاملة وتشغيل االقتصادي النمو معدالت رفع و اإلنتاجية املشاريع يف االستثمار مثل إنشائها
استمر مصرف الربكة اجلزائري بصيغ التمويل باملشاركة واملضاربة يف الفرتة األوىل فقط من إنشائه إذ بلغت نسبة التمويل  -

 ؛%7.72إىل  2777من إمجايل التموالت، لتصل هذه النسبة سنة  % 20.20نسبة  4552باملشاركة سنة 
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ظ حيث اجلزائري، الربكة بنك يف البشري باجلانب الكايف االهتمام عدم-  املوظفني معظم أن البنك هذا مع املتعامل يالحر
 أن إذ اإلسالمية، املالية املعامالت و اإلسالمي النظام املصريف حول الكافية باملعلومات ملمة غري البنك إطارات حىت و

 هو كما هلا تكوينية دورات إقامة عدم إىل إضافة األخرى، التقليدية البنوك من جلبها مت بالبنك العاملة اليد من األكرب العدد
 .اخلليج أو باملشرق العاملة اإلسالمية البنوك يف الشأن

 يف يرون والذين اجلزائري اجملتمع يف معها املتعاملني طرف من الكايف بالشكل اإلسالمية املصارف عمل طبيعة تفهم عدم-
 .السوق يف السائد الفائدة معدل عن تقل ال املصرف بأرباح يطالبون املودعني أن كما ربويًا، دخال املصرف إيرادات بعض

وخاصة ما تعلق األمر بتحديد نسبة االحتياطي القانوين  اجلزائر، مع بنك التعامل يف إشكالية اجلزائري الربكة بنك جيد-
األخرى دون وامتصاص فائض السيولة، وكذلك تعامله معه كملجأ أخري لإلقراض. حيث خيضع للقانون املنظم للمصارف 

 مراعاة طبيعته اخلاصة.
أعد مصرف الربكة اجلزائري قوائمه املالية وفق النماذج اليت يشرتطها بنك اجلزائر على املصارف التقليدية، علما أن هذه -

 النماذج ال تراعي أسس العمل املصريف اإلسالمي.
املنضبط لدى معظم املؤسسات اخلاصة يف اجلزائر،  تأثر مصرف الربكة اجلزائري من غياب التسيري املايل واالداري العلمي-

وغياب املصداقية يف حماسبة هذه املؤسسات، وتواجد ممارسات غري نزيهة يف احمليط االقتصادي؛ كما أن هيمنة الطابع 
 العائلي املغلق على هذه املؤسسات جعلها تنمو يف بيئة مغلقة ال تقبل االنفتاح على الرأمسال األجنيب. 

مليار دينار وذلك يف  0.5مشروع مصغر بقيمة  777.سامهت املنتجات املصرفية املعتمدة من قبل مبصرف الربكة يف -
مؤسسة مصغرة يف إطار آليات تشغيل الشباب املعتمدة من قبل الدولة، عالوة على  .44إطار القرض احلسن، وكذا يف 

ار املشاريع الوقفية اليت يتم تعميمها حاليا لتشمل مسامهة املواطنني بعثه ملشاريع جديدة مطابقة للشريعة اإلسالمية على غر 
ويستحوذ على حوايل % 40الربكة الذي حيقق معدل منو سنوي يقارب  مصرفالراغبني يف الدخول يف رأمساهلا. كما أن 

، يستعد لبعث مشروع ''الربكة إجيار'' وهو فرع متخصص يف اجلزائرمن حصة القطاع اخلاص يف السوق املالية ب % 27
إلسالمي خدمة اإلجيار وفق النظام اإلسالمي، وذلك بالشراكة مع الشركة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص التابعة للبنك ا

 (http://www.djazairess.comللتنمية.) من املوقع
 مصرف السالم الجزائري

،  .277/.71/7اجلزائر مؤسسة مالية شاملة ومثرة لتعاون جزائري ـ إمارايت؛ مّت تأسيس املصرف بتاريخ -مصرف السالم
ال مكتتب ومدفوع قدره برأس م 27/47/2771و بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ  47/75/2771كما مت اعتماده بتاريخ 

( مستهدفا تقدمي خدمات مصرفية 1: : ) شوادر مليون دوالر أمريكي.477مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 0.2
واجهة التحديات املستقبلية يف األسواق احمللية و اإلقليمية والعاملية معتمدا على أرفع معايري اجلودة يف األداء ولعبر ملمبتكرة 

سوق الصريفة اإلسالمية من خالل منتجات وحلول مصرفية فريدة، صممت من قبل خرباء متخصصني يف دوٍر ريادي يف 
 107هذه الصناعة اليت بدأت حتتل مركز الصدارة بني األعمال املصرفية على مستوى املنطقة، بأصول يزيد حجمها على 

يقرتح مصرف السالم جمموعة ( www.alsalamalgeria.comاجلزائر من املوقع:  –مصرف السالم مليار دوالر .)
 منتجات مبتكرة مما صاغته الصريفة املعاصرة و حيرص على حسن تقدميها لعمالء املصرف.

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.alsalamalgeria.com/
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 الخاتمة
تلبية احتياجات إن من أهم مقومات البقاء واالستمرار للمصارف أن تكون املنتوجات املصرفية اليت يقدمها قادرة على 

الزبائن وإشباع رغباهتم.وأن املصرف الذي يعجز عن تقدمي منتوجات مصرفية مبتكرة وجديدة ترقى إىل مستوى حاجات 
ورغبات الزبائن املتطورة واملتغرية، أو أن يكون عاجزا عن تطوير وحتسني منتوجاته احلالية بشكل يتالءم مع ظروف البيئة 

 مستقبله و مصريه بالفشل واخلروج من دائرة املنافسة يف السوق املصرفية. احمليطة، فإنه سوف حيكم على
 نتائج الدراسة 

 :كما يلي احلقائق بعض استنتاج ميكن جلملة من املفاهيم النظرية املتعلقة مبوضوع الدراسة، فإنه ضنا استعرا خالل ومن 
 الزبائن على اإلبقاء و جدد زبائن استقطاب على للعمل ضرورية عملية املصرفية املنتوجات يعد اإلبداع واالبتكار يف .4

  استمرارها؛ املصارف و لبقاء حتمية احلاليني،ألنه ضرورة
تسعى املصارف من خالل اإلبداع واالبتكار يف منتوجاهتا املصرفية إىل حتقيق رضا الزبائن اجتاه منتجاهتا أوال،  .2

 هذه املصارف؛  والبحث فيما بعد عن خلق والء من قبل الزبائن اجتاه
 قدراته على ينعكس املصرف مما منتجات تشكيلة اتساع إىل يؤدي املصرفية املنتجات جمال يف االبتكار إن اإلبداع و ..

 زبائن جدد؛ إرضاء على قدرته يعين ما وهذا جديدة، سوقية لقطاعات االستجابة يف
 تنافسية؛ تعمل على خلق وتنمية مزايا جيدة بصورة املصرفية املنتجات اليت تواكب اإلبداع واالبتكار يف املصارف إن .1
تسعى املصارف لتلبية حاجات ورغبات زبائنها املتغرية باستمرار من خالل عرضها املستمر للمنتجات اليت تتماشى  .0

 والتطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 التنافسية امليزة يعمل على تعزيز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا عامل يف املستجدات آلخر مواكبة املصارف إن ..

 لديها. ويقويها
توسيع شبكة توزيع املنتجات املصرفية اإلسالمية يف السوق اجلزائرية خاصة أهنا سوق خصبة جلميع املتعاملني  .0

 اخلواص.
 التوصيات

 لي:يف هناية املطاف ميكن استخالص عدة توصيات من خالل هذه الدراسة، وهي كما ي
املصريف  املنتج على فقط الرتكيز تنويع عملية اإلبداع واالبتكار لتشمل جماالت املزيج التسويقي املصريف ككل وعدم .4

 أمهيته؛ من بالرغم
 أجل حتفيز من اإلبداعية واالبتكارية العملية يف يسامهون الذين باألفراد خاص واملكافآت للحوافز نظام إنشاء .2

 فيه، املسامهة املصارف عمال جلميع ميكن لألفكار صندوق باالبتكار ، وكذا وضع لدى املصارف العاملني
 بفكرة؛ يبدأ ابتكار كل أن باعتبار

 على واحلرص املصرفية والنظم واالتصاالت التكنولوجيا عامل يف املستجدات آخر متابعة يف املصارف استمرار ..
  وتعزيزها؛ وتطويرها تطبيقها
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 على احلرص خالل من العمالء مع جيدة عالقات خبلق التنافسية ميزهتا تعزيز على تعمل أن املصارف على .1
 مقرتحاهتم؛ منهم ودراسة الراجعة بالتغذية واالهتمام العمالء مع التعامل و التواصل أساليب حتسني

 ومدىالزبائن  آراء على والتعرف قدراهتا تطوير على ملساعدهتا دورية ودراسات ببحوث قيام املصارف ضرورة .0
 .احتياجاهتم مع يتناسب مبا اخلدمات هذه تطوير وكيفية هلم املقدمة اخلدمات عن رضاهم

ضرورة التوّسع يف استخدام شبكة اإلنرتنت لتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية املتنوعة، وتشجيع العمالء على  ..
 والتمويلية.طلب هذه اخلدمات، والعمل على إعادة تصميم مراحل تقدمي اخلدمات املصرفية 

 المصادر والمراجع: 
 ورقةللبنك  التنافسية الميزة كآلية لتفعيل المصرفية الخدمات جودة ،2747أمحد طرطار، سارة حليمي، .4

 41يومي اخلدمات"، املنعقد جبامعة منتوريقسنطينة، قطاع يف الشاملة اجلودة حبثيةمقدمة يف ملتقىدويل حول "إدارة
 .2-4، ديسمرب 40و

  ،عمان جهينة دار األوىل ، الطبعة التسويق استرايجيات ،2007 ، البكري ياسر تامر .2
، منتدى احلوار يف الصناعة واملنتجات املصرفية  تجديد المصرفية االسالمية بين االبتكار والمحاكاة محزة شوادر، ..

 منتديات موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمياإلسالمية، 
بنك السالم يبدأ نشاطه في الجزائر، الموقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي ، من الموقع:  محزة شوادر، .1

http://isegs.com/forum 
، الطبعة العربية ، دار اليازوري العلمية للنشر المنتجات وتسعيرهاتطوير ، 2771محيد الطائي، بشري العالق،  .0

 والتوزيع، عمان، األردن
مدخل –التسويق المصرفي ، التسويق المصرفي، 2774ردينة عثمان يوسف ،حممود جاسم الصميدعي ، ..

 الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان  -استراتيجي ،كمي ، تحليلي
تقييم تجربة الخدمات المالية اإلسالمية في السوق الجزائرية وآفاقها ، 2747ريب،عبد احلليم غ .0

،مداخلة مقدمة يف الندوة العلمية الدولية حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، المستقبلية
 .0. -4أفريلبجامعة فرحات عباس بسطيف، اجلزائر 41،45،27املنعقدة خالل الفرتة 

 اإلسالمي الطبعة األوىل،البنكاإلسالمية، البنوك في اإلستراتيجية اإلدارة ،2771عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، .1
 والتدريب، جدة  للبحوث اإلسالمي املعهدللتنمية و

عبد الرمحان بن خلفة، املعامل األساسيةللقطاعاملصريف اجلزائري وحماور حتديثه وتطويره، موقع احتاد املصارف العربية:  .5
http://www.uabonline.org/magazine/ 

موقع اهليئة العاملية من موقع ، المية اإلبداعنتائج الهندسة المالية ترتبط بتفهم المصارف اإلسعثمان ظهري،   .47
 اإلسالمية لالقتصاد و التمويل اإلسالمي، منتدى التمويل اإلسالمي

اإلبداع واالبتكار التسويقي في تحقيق الميزة التنافسيةللبنوك التجارية ،دور  2770عطا اهلل فهد سرحان،  .44
 أطروحة دكتوراه منشورةيف فلسفة التسويق، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن األردنية،

http://www.iefpedia.com/vb/index.php?s=6178f672eccb3f5a2cb1c51c4cd82065
http://isegs.com/forum
http://isegs.com/forum
http://www.uabonline.org/magazine/
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 القاهرة  للنشر، غريب دار ،"االستراتيجية البشرية الموارد إدارة، 2774 السلمي، علي .42
 الطبعة األوىل،البيان للطباعة والنشر تسويق الخدمات المصرفية،، 4555عوض بدير احلداد ، ..4
 المالية الخدمات صناعة والخدمات في المنتجات تطوير ،آليات،2771، حسانني املنعم عبد فياض .41

 (50-1.جوان )  7.-25الفرتة  يف طرابلس مبدينة املنعقداإلسالمية  المالية الخدمات اإلسالمية،مؤتمر
التنافسية مدخل متكامل للبنوك المتالك منظومة المزايا -التسويق المصرفي،4555حمسن أمحد اخلضريي، .40

 الطبعة األوىل،ايرتاك للنشر والتوزيع ،القاهرة في عالم ما بعد الجات،
 احلصول ملتطلبات ال ، حبث مقدم استكمااإلسالمية المصارف في التسويقي المزيجخاجني، الدين اءبه حممد ..4

 واملصرفية. املالية للعلوم العربية اإلسالمية، األكادميية املصارف ختصص املاجستري يف شهادة على
  ،يف ملتقى ورقة حبثية مقدمةدور التسويق المصرفي في زيادة القدرة التنافسية للبنوك ، حممد زيدان ،  .40
  األردن عمان، الصفاء، األوىل، دار ،الطبعةالرائدة اإلدارة، 2003 الصريفي، الفتاح عبد حممد .41
 اإلسالمية المصارف تطبيق ، مدى2221 إمساعيل، تركي هاشم ، شاكر نائل الشيخ ،طارق سعيد مصطفى .45

 للبحوث الزرقاء مجلة -األردن دراسة حالة -العمالء نظر وجهة من اإلسالمي المصرفي التسويق لمفهوم
 124-121 األول، العدد -التاسع المجلد -اإلنسانية والدراسات

 للنشرو التوزيع، وائل دار -الحديثة والتجارب والخصائص المفاهيم-االبتكار ادارة ،2003 جنم، عبود جنم .27
 عمان، األردن األوىل، الطبعة

،  1عدد  – الباحث ،جملة واآلفاق الواقع – الجزائر في االسالمية البنوك تجربة، 2006 سليمان ناصر، .24
2.-25 

 ،دار الكتب للنشر، القاهرةإدارة البنوك و نظم المعلومات المصرفية، 2777طارق طه ، .22
من  ، عدد شباط ، العربية املصارف ،جملة احتاد 2013،  2742قراءة يف أداءجمموعة الربكة املصرفية للعام املايل  ..2

 http://www.uabonline.org/rاملوقع 
24. Béatrice Bréchignac-Roubaud ,2002,Le marketing des services du projet au plan 

marketing ,6éme tirage ,édition d’Organisation ,Paris  
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,Paris  
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 التسويق املستدام حسب منظور الشريعة اإلسالمية
 د. سامية حلـولود. زكية مقري

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 اجلزائر  –خمرب: إدارة، نقل وإمداد، جامعة باتنة 

 ملخص:
املستدام وأبعاده من منظور الشريعة اإلسالمية. ويتم ذلك ببحث تطور مفهوم هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مفاهيم التسويق 

املسؤولية االجتماعية للتسويق وكيفية حتوله إىل مستدام من خالل تكامله مع أبعاد التنمية املستدامة، باإلضافة إىل الوقوف 
يق التنمية املستدامة من وجهة نظر الشريعة على كيفية مسامهة مكونات التسويق املستدام )بيئي، مسؤول، اجتماعي( يف حتق

 اإلسالمية.
ارتباط مفهوم املسؤولية االجتماعية للتسويق بالتنمية املستدامة من خالل إلزامه النتائج املستخلصة من البحث وقد أظهرت  

االقتصادية واالجتماعية. وقد جاءت  املنظمة، باإلضافة إىل البحث عن الثروة والربح، االهتمام بالبيئة واملشاركة يف التنمية
لمنهج اإلسالمي احملدد كتأكيد ل)األخضر واملسؤول واالجتماعي( يف حتقيق التنمية املستدامة  مسامهة التسويق املستدام 

 للعالقات اإلنسانية واالجتماعية واملعامالت وتوضيحها من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تزخر بالعديد من
التعاليم املبينة لدقائق هذا املنهج وتفصيالته. وعليه، يتضح أن التسويق املستدام )األخضر واملسؤول واالجتماعي( استمد 

 مفاهيمه وأبعاده من مقاصد الشريعة اإلسالمية. 
 عة اإلسالمية.الشري –التسويق اجملتمعي  –التسويق املسؤول  –التسويق البيئي  –التسويق املستدام الكلمات المفتاحية: 

 
 Abstract : 

This study aims to highlight the concepts of sustainable marketing and dimensions from 

the perspective of Islamic law. And are therefore examined the evolution of the concept 

of social responsibility for marketing and how to turn it into a sustainable through its 

integration with the dimensions of sustainable development, in addition to stand on how 

to contribute to sustainable marketing components (environmental, Responsible, social) 

in the achievement of sustainable development from the point of view of Islamic law. 

The findings showed the search link the concept of social responsibility for marketing to 

sustainable development through compel the organization, in addition to the search for 

wealth and profit, concern for the environment and to participate in economic and social 

development. The contribution came marketing sustainable (green, responsible and 

social) in the achievement of sustainable development as an affirmation of the Islamic 

approach selected for the humanities and social relations and transactions and clarified 

through the Quran verses and prophetic replete with many of the teachings set forth for a 

few minutes of this approach and its specificity. Thus, it is clear that marketing 

sustainable (green, responsible and social) derived concepts and dimensions of the 

purposes of Islamic law. 

Keywords: Sustainable Marketing - Environmental Marketing - Marketing Responsible – 

Social Marketing - Islamic law. 

 



97 
 

 مقدمة
يأيت املصدر األول هلذه االهتامات من األنظمة االشرتاكية واجه التسويق عدة انتقادات واهتامات من عدة جهات، حيث 

اليت مل تؤمن يف البداية بفكرة التسويق على اعتبار أنه أداة من أدوات النظام الرأمسايل تستعمل للتالعب مبقدرات األفراد 
ما املصدر الثاين هلا فهو من الدول الرأمسالية ذاهتا اليت أصبحت تضع الكثري من القيود لتحقيق أكرب قدر ممكن من األرباح. أ

 على املمارسات التسويقية ملؤسساهتا خاصة بعد صعود االجتاهات البيئية. 
املدنية املعاصرة يف األضرار اليت حلقت بالبيئة من خالل اآلثار املدمرة اليت تنتجها مبسامهة التسويق  وتقضي هذه االنتقادات

من إنتاج السيارات وعبوات حتتوي مادة الفلوروكربون اليت أضرتبطبقة األوزون وتلوث األهنار والبحريات من جراء رمي 
التفكري يف إنشاء وجهة نظر جديدة يف التسويق وهذا األمر الذي أدى إىل  النفايات واستعمال بعض السلع املضرة بالصحة.

رد املستهلك )يف احلصول على سلع جيدة غري ضارة وبأسعار معقولة( واملؤسسة الصانعة )عن تتبىن مصلحة كل من الف
طريق احلصول على عائدات مناسبة على استثماراهتا ومقابل حتملها للمخاطر( واجملتمع ككل )عن طريق عدم اإلضرار 

 بالبيئة والصحة العامة(. 
دي واجتماعي( جتتمع على غاية واحدة مفادها خدمة البشرية حاضرا وانطالقا من أن للتنمية عدة أبعاد )بيئي، اقتصا 

النظرة اإلسالمية ومستقبال، أكد التسويق دوره الفعال يف كل هذه األبعاد من خالل املسؤولية االجتماعية. كما توجب 
ذه الضوابط هي اليت حتول دون الشاملة للتنمية املستدامة أال تتم هذه التنمية مبعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية، ألن ه

 أية جتاوزات تفقد التنمية املستدامة مربرات إستمراريتها.
 مشكلة البحث

االستهالك  أبرزها ترشد من ضوابط وأسس لذلك. ولعل إجياد على حتقيق التنمية واستدامتها سبيل يف اإلسالم حرص
وضع إطار أخالقي حيدد عمليات التجارة والتبادل، باإلضافة إىل فرض العقوبات وضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل و 

فيه املنظمة نصيب من احلظ أو اخلري. ويف املقابل يطالب التسويق من أجل حتقيق التنمية املستدامة بتوجيه املنظمات واألفراد 
ءت به الشريعة اإلسالمية. وعلى ضوء ذلك ميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال ملبادئ وتعاليم مشاهبة متاما ملا جا

 الرئيسي التايل: كيف استمد التسويق املستدام مفاهيمه وأبعاده من مقاصد الشريعة اإلسالمية؟ 
  :وهييسعى البحث إىل معاجلتها،  فرعية طرح عدة تساؤالتوللوصول إىل عمق هذه اإلشكالية سيتم 

 ؟حتول املمارسات االجتماعية والبيئية قيقة العالقة ما بني التسويق والتنمية املستدامة يف ظلما هي ح -
 ما مدى مسامهة التسويق يف البعد البيئي للتنمية املستدامة حسب منظور الشريعة اإلسالمية؟  -
 اإلسالمية؟ما مدى مسامهة التسويق يف البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حسب منظور الشريعة  -
 ما مدى مسامهة التسويق يف البعد االجتماعي للتنمية املستدامة حسب منظور الشريعة اإلسالمية؟ -

 الفرضيات
 من أجل معاجلة اإلشكالية السابقة، مت وضع فرضية سيتم اختبار مدى صحتها من خالل هذه الدراسة، وهي:

 أبعاد التسويق املستدام منبثقة من الشريعة اإلسالمية. -
 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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 الفرضية الفرعية األوىل: مبادئ التسويق البيئي مستمدة من الشريعة اإلسالمية.
 الفرضية الفرعية الثانية: مبادئ التسويق املسؤول مستمدة من الشريعة اإلسالمية.

 الشريعة اإلسالمية.الفرضية الفرعية الثالثة: مبادئ التسويق اجملتمعي مستمدة من 
  أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، منها ما يلي:
املسامهة يف تأطري االجتاهات احلديثة اليت تربز أمهية التسويق املستدام، ال سيما من حيث انعكاساته على حتقيق أبعاد  .4

 التنمية املستدامة.
املسامهة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة حسب منظور الشريعة التعرف على أهم مكونات التسويق املستدام  .2

 اإلسالمية. 
 .من مقاصد الشريعة اإلسالمية)أخضر، مسؤول وجمتمعي( مفاهيمه وأبعاده توضيح كيف استمد التسويق املستدام  ..

 أهمية البحث
ام )أخضر، مسؤول وجمتمعي(وما جاء به إدراك العالقة ما بني التسويق املستديستمد هذا البحث أمهيته من احلاجة إىل  

 اإلسالم منذ أربعة عشر قرن من مبادئ تضمن حتقيق التنمية واستدامتها. 
 منهجية الدراسة

مت إتباع املنهج الوصفي القائم على استخدام أداة التحليل الختبار الفرضيات املوضوعة. وألجل ذلك مت االستعانة باملراجع  
ختصة يف جمال التأصيل اإلسالمي للتسويق، فضال عن مراجع أخرى تناولت التسويق املستدام واملواقع االلكرتونية امل

 واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
 أوال، تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للتسويق وتحوله إلى مستدام: 

يف املرحلة الراهنة وظروفها انطالقا  ظهرت احلاجة إىل ضرورة إعادة صياغة مفهوم جديد للتنمية يتناسب وواقع اجملتمعات 
. ومن خالل التوفيق بني أهداف التنمية وضرورة محاية البيئة (4.7: 2770)مصطفى وحفظي،  من عالقتها مع البيئة

تكون هذه العالقة متبادلة من أجل احلفاظ على األوىل وضمان استمرار الثانية. فإذا كانت البيئة هي املكان الذي يعيش فيه 
راد، تتمثل التنمية يف األفعال اليت يقوم هبا هؤالء لتحسني حياهتم على هذه البيئة، ومن مث يعترب املفهومان متالزمان. األف

وهذا يعين إعادة النظر من طرف املنظمات واألفراد يف أمناط التنمية اليت سار عليها إىل حد اآلن، واليت ال تنسجم مع 
 (.www.isesco.org.ma/pubالتوازنات البيئية )

ومع استمرار املواجهة للبيئة مع التنمية، وبفحص العالقة بينهما، ازداد اهتمام التقرير الذي أعدته اللجنة العاملية للبيئة 
هبا نتيجة بعض األحداث البيئية )مثل تسرب الغاز يف بوبال باهلند وانفجار املفاعل النووي يف  4510والتنمية عام 

ة حدة بعض املشكالت البيئية مثل تغري املناخ واتساع ثقب طبقة األزون. كما أدت العديد من تشرنوبل(، إىل جانب زياد
املشكالت اليت تعاين منها الدول النامية مثل الفقر والنمو السكاين املرتفع وإتباع اسرتاتيجيات تنموية غري مالئمة إىل مزيد 

قضايا البيئية وعالقتها مع التنمية من الضغوط على البيئة. ومنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام بال
(www.unep.fr/shared/publications/pdf.) 
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وكل ما سبق كان السبب يف وجوب حتول املمارسات االجتماعية والبيئية اليت تغطيها التنمية إىل ممارسات تساهم يف 
ملة ألبعاد التنمية يف مفهوم جديد هلا وهو االاراط يف السالمة والتوازن واالستمرارية، األمر الذي أدى إىل ظهور الرؤية الشا

(. وبذلك، تكون التنمية Rchibugi, 1989 : 49 ) Développement durableالتنمية املستدامة 
وتعرف التنمية املستدامة بأهنا ضرورة مقابلة حاجات األفراد يف احلاضر  مستدامة مىت أقيمت على مبادئ ايكولوجية سليمة.

 األجيال املستقبلية على مقابلة حاجاهتادون املساس بقدرة 
(fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland) . ويوضح هذا التعريف فكرة التطور االقتصادي الذي

يهدف إىل إشباع حاجات األفراد بطريقة عادلة بإعطاء األولوية للحاجات األساسية للفقراء، وأن التنمية املستدامة هي 
طلب فكرة استدامة التنمية إعادة النظر يف منط اإلنتاج واالستهالك حلماية البيئة أين التوازنات هشة تنمية مشرتكة. كما تت

 (.fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durableواملوارد حمدودة )

 التطور االقتصادي. وهذا جيب أن توازن التنمية املستدامة ما بني البيئة والتقدم االجتماعي، باإلضافة إىل ومن هذا املنطلق، 
ال يتم فقط على مستوى السوق أو البلد ولكن على مستوى الكوكب كله. ويرجع ذلك إىل تفاعل لكل العوامل املسامهة يف 

 يوضح دعائم التنمية املستدامة. 4التوازن البيئي والتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي. والشكل رقم 
ول أن التنمية املستدامة تركز على تعاليم مبادئ اإلسالم، حيث تتمثل فلسفتها يف االبتعاد عن وانطالقا مما سبق، ميكن الق 

الكالسيكية اجلديدة والتوصل إىل اقتصاد أقرب إىل منوذج االقتصاد اإلسالمي من خالل التأكيد على املساواة والعدالة 
من منظور إسالمي، وهي: التغيري اهليكلي يف البيئة االجتماعية وإعادة التوزيع. وعليه، مت اقرتاح تعريف جديد ملفهوم التنمية 

واالقتصادية اليت جتري بالتزامن مع اعتماد قوانني الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية واالستفادة إىل أقصى حد للموارد 
املتاحة ضمن التوازن ما بني األهداف املادية والروحية 

(http://conference.qfis.edu.qa/app/media/324.) 
التنمية  أبعاد بني التوازن حتقيق على تعمل األبعاد، متعددة عملية اإلسالمي املنظور يف املستدامة التنمية وعليه، تعترب

منظور  من عليها القائمة البشرية واألنشطة للموارد األمثل االستغالل إىل وهتدف البيئي، والبعد واالجتماعية االقتصادية
 ويلتزم يف ملكيتها، حق دون مبواردها االنتفاع حق له األرض، يف مستخلف اإلنسان أن على املنظور هذا ويؤكد إسالمي.

 حق دون إهدار احلاضر، حلاجات االستجابة التنمية عملية يف يراعي أن على الشريفة، النبوية والسنة القرآن بأحكام تنميتها
 (.10لإلنسان )منظمة اإلسيسكو:  والنوعية الكمية باجلوانب االرتقاء إىل ووصوال الالحقة، األجيال

وباإلضافة إىل اعتبار التنمية املستدامة غاية مرغوبة من طرف اجملتمع ككل ومدعومة بعدد من القيم ورؤية للعمل، فهي  
التسويق دوره .وقد أكد (Louppe, 2004بالتوازي ) جتماعية والبيئيةاألهداف االقتصادية واالأيضا أداة لتحقيق 

 الفعال يف كل هذه األبعاد من خالل املسؤولية االجتماعية
(www.congoforum.be/upldocs/Marketing....pdf). جمتمع فإن والتسويق بقدر ما هو مهم ألي

أمهيته يف اجملتمعات املتقدمة رمبا تكون قد وصلت إىل مرحلة االهتمام بالنواحي الرتفيهية، أما يف الدول النامية فإمنا هو 
 (..2-20: .455مرادف حقيقي وأساسي لرفع مستوى معيشة أفراد اجملتمع، بل ولعملية التنمية بأكملها )بعرية، 

http://conference.qfis.edu.qa/app/media/324
http://www.congoforum.be/upldocs/Marketing....pdf
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 والفكر اإلسالمي والسنة القرآن يف وفرية أدلة هلا اليت املتواصلة التنمية مفهوم ظهور يف ئيسالر  السبب البيئة محاية ربوتعت 
 املفهومني بني للتقارب جماال يفتح الوضعي الفكر يف بالتنمية "االستدامة"أو  "التواصل" مفهوم إرفاق عامة. وأن بصفة

 أهداف يف ظاهري تقارب هو إمنا املفهومني بني التقارب أن ذلك على ما يالحظ ولكن هلا، واإلسالمي للتنمية الوضعي
 (.5: 2774هذه األهداف عبد الرمحان يسري،  حتقيق دوافع يف وليس التنمية

وعليه، سامهت حتديات العوملة )االهتمام حبقوق اإلنسان( والتطور التكنولوجي )االهتمام جبودة املنتجات والعمليات وتنمية 
ط احلكومية والشعبية )االهتمام حبقوق املستهلكني(، باإلضافة إىل املنافسة والكوارث والفضائح مهارات العاملني( والضغو 

األخالقية يف بروز وتنامي دور املسؤولية االجتماعية بأبعادها املختلفة، اإلنسانية والقانونية واالقتصادية واألخالقية اليت 
لرتكيز على خلق وتسليم جودة أفضل للحياة بدال من جمرد رفع املستوى أصبحت مجيعها تؤثر يف الربامج التسويقية بإلزامها ا

  (.415املعيشي املادي )عرفة وشليب، 
تعرف املسؤولية االجتماعية للتسويق على أهنا "التوقف عن تقدمي املفاهيم واملمارسات املتعلقة بالتضليل واخلداع". وقد و 

املعرب عنها بالسياسات واإلجراءات واألفعال اليت حتقق مبجملها رفاهية اجملتمع  عرفت حديثا على أهنا "الفلسفة التسويقية 
وبذلك، تتمثل املسؤولية االجتماعية للتسويق عند تكامله مع أبعاد  (.05: 2771كهدف أساسي )الربواري والربزجني، 

النشغاالت االقتصادية والبيئية التنمية املستدامة. وهذا يعين أن التسويق جيب أن يشمل بطريقة طوعية يف أنشطته ا
 (.GUERET & Villeretواالجتماعية )

.كما انتقدأيضا اهتم البعض التسويق بالتبذير للموارد احملدودة وعدم احلفاظ على البيئة وعلى صحة املستهلك ويف املقابل،
وجود خالفا وجدال يف نظرة اجملتمع  لرفضه تغيري فلسفته لدمج مفهوم التنمية املستدامة يف براجمه اليومية. وعلى الرغم من

للتسويق من مهامجة وتأييد، غري أنه طور أساليب وتقنيات متوافقة مع متطلبات التنمية املستدامة أين تتجه الطبيعة 
كما مت  (.LENDREVIE & LÉVY, 2011 : 1واألهداف إىل اجلماعية، اإليثار، اإليكولوجية واالجتماعية )

ت بوجوب الدخول يف عصر التنمية املستدامة من خالل التسويق باعتباره الباب املفتوح ما بني اإلدراك من طرف املنظما
(. وبذلك، ال ميكن أن يتم تقييم إمكانيات التنمية يف املدى املتوسط GUERET & Villeretاملؤسسة وبيئتها )

غرايف، البيئي، االجتماعي، الثقايف، التكنولوجي، والطويل للمنظمة، إال بإدماج جمموعة من التغريات احملتملة يف احمليط الدمي
التنظيمي، اخل. ومبا أن التسويق هو املسؤول على توجيه خمتلف املهام من أجل االستعداد إىل التغريات املستقبلية احملتملة 

احلاجات وهدف  للسوق، فهو يعمل من مبدأ وجوب القدرة على االستباق وتغيري التكنولوجيا وحىت املهنة إذا ألزمه تطور
 .(Louppe, 2004) البقاء

وباعتبار أن التسويق يتوجه له كل االنتقادات من طرف دعاة محاية البيئة واملناهضة للعوملة، على املنظمة ترمجة التزاماهتا من 
اد للتنمية املستدامة، وهي: "األفر  «les «4 P’sخالله. وبذلك، ينبغي أن يكون التسويق مستداما باالعتماد على 

Personnes الكوكب ،Planète الربح ،Profits  وتقدم البشريةProgrès de l’humanité "
(PASTORE-REISS, 2007 : 98.) 
وعلى ضوء ما سبق، ميكن تعريف التسويق املستدام على نطاق واسع وضيق،فحسب املنظور األول، يعرف بأنه"كل شكل  

 : LENDREVIE & LÉVY, 2011) التنمية املستدامة"من أشكال التسويق اليت تأخذ يف االعتبار قضايا 
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(. وبذلك، يستجيب التسويق إىل طلب السوق بدوافع من قضايا التنمية املستدامة. ويف حالة عدم املسامهة الفعلية 4
غري  للمنتجات واخلدمات يف أهداف ورهانات وقيود التنمية املستدامة، ميكن أن يستغل التسويق توقعات املستهلكني بطريقة

. بينما إذا مت اقرتاح (greenwashing ou éco-blanchiment)صحيحة، وهو ما يسمى بالغسل األخضر
 عروض جمددة لتقدمي مسامهة حقيقية للتنمية املستدامة، ميكن أن يكون التسويق مستدام.

م مسامهة حقيقية للتنمية ويف املقابل، يعرف التسويق املستدام من املنظور الضيق بأنه"السياسات التسويقية اليت تقد
 éco-responsableوبذلك، يلتزم التسويق باملسؤولية البيئية  (.LENDREVIE & LÉVY, 2011 : 4) املستدامة"

. كما يعترب مسؤوال عن تنظيم اللقاء ما بني العرض والطلب املسؤول باعتباره socio-responsableواالجتماعية 
خيلق قيمة للمشرتي بتشجيعه على تغيري اختياراته ومنط استهالكه للمسامهة يف التوازن إسرتاتيجية للتأثري على السوق الذي 

اإليكولوجي واالجتماعي للكوكب. وخيلق التسويق املستدام قيمة اقتصادية للمنظمة من خالل حتويل حساسية السوق 
عطاء معىن لصورة العالمة واملنظمة. ، باإلضافة إىل إsolvableللتنمية املستدامة إىل طلب فعلي أو قادر على السداد 

وبذلك، يعرف التسويق املستدام من خالل منفعته للتنمية املستدامة، فهو يرتكزعلى حكم القيمة اليت يتفق على 
 صعوبةتشكيلها. 

ل وقد أدى املزج ما بني التسويق والتنمية املستدامة، الذي ال يزال يف مراحله األوىل، إىل استخدام عدة مصطلحات مث
 Michèle Bernard التسويق األخضر، املسؤول، املستدام وغريها. كما ظهرت عدة مقاربات ملعاجلة هذا املزج، فحسب

& Jacques Boisvert( توجد مقاربتني للتسويق األخضر ،neumann.hec.ca/chaireomerdeserres): 
وتنطلق هذه املقاربة من فكرة السماح لقوى السوق بالعمل. واألساس يف هذه الرؤية هو  :volontaireطوعية  -

"االستهالك األخضر" سواء من طرف املستهلكني النهائيني أو املنظمات. ومن أجل الوصول إىل هذا النوع من 
ممارسة الضغط على االستهالك، جيب ترمجة ذلك إىل أفعال مثل أمهية التغريات يف السلوك الشرائي من أجل 

املنظمات. والشرط الثاين لتأهل هذا املفهوم الطوعي للتسويق هو إدراك املنظمات نفسها هلذا املوضوع، حيث تفقد 
 هذه املقاربة كل اتساقها يف حالة عدم شعور املنظمة بأهنا مستعدة لالستجابة لتغيري عادات املستهلكني.

ة من فكرة أن التسويق األخضر يعود مصدره من مبادرة الدولة بدفع : وتنطلق هذه املقاربinitiativeتحفيزية  -
املنظمة من خالل قوانني وتشريعات حىت يتبىن املستهلك سلوك مسؤول. فمثال قانون يفرض على املنظمات األخذ يف 

 االعتبار اجلانب البيئي يف عملية إنتاج سلعة استهالكية معينة. 
لتسويق األخضر تعود إىل اآلثار النامجة عن التحول ألمناط االستهالك على إنتاج وباختصار، يعتقد هؤالء أن تسمية ا

وتوزيع وتسويق السلع واخلدمات. وبسبب صعوبة تطبيق هذه املقاربة عمليا واعتبارها نظرية نوعا ما، قدم خمتصني يف جملس 
على الدمج ما بني التسويق والتنمية  مقاربة أخرى تدل RSEالتنمية املستدامة أو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

أنواع للتسويق املسؤول: التسويق األخضر، وهو  .هناك  Stanislas Dupréاملستدامة بطريقة أكثر واقعية، فحسب 
الذي يسلط الضوء على القيمة األخالقية للمنتوج؛ والتسويق املسؤول، وهو الذي مينع جتاوزات التسويق؛ والتسويق 

 (.www.documents.com.co/-agirلذي يقوم برتويج السلوك املسؤول )االجتماعي، وهو ا
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ولكن بطريقة خمتلفة. فحسباآلثار املرتتبة  M. Dupréومن نفس املنظور، اقتبس خمتص آخر يف التسويق من فكرة  
خضر"، أين تعترب مستويات، هي: "الطالء األ .للتنمية املستدامة على إسرتاتيجية املنظمات، ميكن أن يتصل التسويق عرب 

أنشطة االتصاالت للمنظمات جمرد واجهة وإغراء جلذب الزبائن؛ أو أن تعتقد املنظمات اغتنام فرص ألسواق جديدة من 
خالل تطوير منتجات أو خدمات "مستدامة"؛ أو أن تدمج املنظمات التنمية املستدامة يف صلب إسرتاتيجيتها 

(www.abcmarketing.fr/abchtml.)/ 
مفهومني يعربان عن دمج التسويق بالتنمية املستدامة،  Marie Le Gallيز أكثر على اجلانب البيئي، قدمت وبالرتك
 (:GUERET & Villeretومها)
: يفرتض عدم إمكانية تغيري سلوك املنظمات أو املستهلكني إال يف الوقت الذي يكون فيه وعي التسويق اإليكولوجي -

وبذلك، جيب أن تقدم البيئة كحجة بيع فقط إذا كانت أفضل وسيلة للحفاظ على املوارد للمشاكل البيئية يف جمملها. 
الطبيعية. وباختصار، يفرتض التسويق االيكولوجي أن عرض املنتجني ال يتبع الطلب الفعالللمستهلكني، ولكن ينتج 

 عن اختيار املنظمة القرتاح خدمة أو منتوج "أخضر".
العكسية، حيث يتبع املنتجني طلب املستهلكني للمنتجات "اخلضراء" ولكن مييلون  : وهي الفرضيةالتسويق األخضر -

 Leإىل املبالغة يف التقدير. وبذلك يكون منهج املنظمات من ضغوطات السوق وليس بدافع معنوي وجمتمعي. وحسب
Gallستهلكني للمنتجات يبقى هذا املفهوم حمدود. ويف الواقع، أدت قلة عدد املنظمات اليت تستجيب إىل طلب امل

 اخلضراء إىل حمدوديتها.
رؤية أخرية لتحالف التسويق والتنمية املستدامة. وتظهر هذه املقاربة يف حالة أكثر Christine Bathelierكما تقرتح

-www.technologiesجديدة ) « 3p »حرجة من سابقاهتا، حيث ترى بأن هذا التحالف يكون على شكل 
ropres.com/:) 

: تؤخذ البيئة يف االعتبار يف كل عمليات اإلنتاج. وبذلك، تظهر التكنولوجيا النظيفة اليت  Productionاإلنتاج -
 تعرف باستخدامها القليل للمواد األولية، باإلضافة إىل آثارها الضعيفة على البيئة.

 لصحة املستهلكني اليومية. toxique: منتجات أقل مسية  Produitالمنتوج -
هو التقليل من حجم écolo marketing: إن اهلدف ملا وصفته بالتسويق البيئي Poubelleالمهمالت  -

 النفايات.
، تباع املنتجات املعلن عنها بأهنا "خضراء" )أي القابلة للتحلل écolo marketingوحتت شعار التسويق البيئي 

biodégradableبدون فوسفات ،sans phosphate  قابلة إلعادة التدوير ،recyclable،  بدون حافظsans 
conservateur منتوج بيئي ،écoproduit اخل(. وكمثال على هذا األخري كانت...Rhone Poulenc  راعي

 لعدة سنوات، حيث يسمح هذا النوع من الرعاية خلق واحلفاظ على صورة اجيابية للمنظمة. Ushuaiaلربنامج 
وجهة نظر دينية جند أهنا مؤطرة يف الشريعة اإلسالمية ويف ممارسات  عند النظر ملفهوم التنمية املستدامة منوجممل القول أنه  

وقد حث عليها اإلسالم من أوجه خمتلفة. وقد وضع اإلسالم األطر العامة لعالقات  -صلى اهلل عليه وسلم  -سيدنا حممد 
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كل ذلك جاء يف مضمون التسويق أفراد اجملتمع ودورهم يف التنمية العامة، وعكس ذلك يف املسؤولية الفردية جتاه اجملتمع.  
 املستدام.

 من منظور الشريعة اإلسالميةفي تحقيق التنمية المستدامة التسويق البيئي ثانيا: دور 
البيئة هبة اهلل، خلقها لتلبية حاجات الفرد احلياتية. وينبغي على األفراد واجملتمعات والدول محايتها وتنمية مواردها الطبيعية،  

مبا يف ذلك اهلواء واملناخ واملاء، باإلضافة إىل البحر واحلياة النباتية واحليوانية. كما ال جيوز إحداث أي تلويث أو تغيري 
نظام البيئة خيل بتوازهنا. كما من حق الفرد العيش يف بيئة نظيفة من املفاسد واألوبئة لتكون حياته جوهري يف عناصر 

صحية. وعلى اجملتمع والدول توفري لإلنسان وفق األنظمة املتبعة كل احلقوق للتمتع بإنسانيته كاملة يف ظروف مادية ومعنوية 
دامة للمجتمع مقبولة ليتمكن بدوره من اإلسهام يف التنمية املست

(www.isesco.org.ma/pub/ARABIC.)  
وعلى ضوء ما سبق، ترتكز فلسفة التنمية املستدامة على أن االهتمام بالبيئة وما حتتويه من موارد طبيعية هو أساس التنمية 

آثارها البعيدة على االقتصادية والصحية والثقافية وغريها. وهذا يتطلب إعداد خطط تنموية هتتم باملشروعات احلالية وهتتم ب
البيئة وعلى الناس يف املستقبل، وبذلك تستمر التنمية. ومبا أن الفرد هو أساس اجملتمع، ال تشمل اخلطط التنموية فقط على 

  دور الدول واملؤسسات يف املشروعات اليت تقيمها وإمنا أيضاً دور الفرد يف اجملتمع.
لتنمية، حيث أدى تنامي االهتمام باالعتبارات البيئية وتبين مبادئ التسويق وعليه، يأخذ البعد البيئي أهم شق يف أبعاد ا 

البيئي إىل التأثري على مواقف واجتاهات املستهلكني وقيمهم وسلوك الشراء لديهم واملرتبط بسلع وخدمات معينة، األمر 
جات أكثر تكيفا مع االعتبارات الذي أوجب على املسوقني فهم املضامني املتعلقة هبذه املستجدات من أجل تقدمي منت

 (. .27: 2771البيئية ومبادئ التسويق البيئي )عبيدات، 
االستجابات التسويقية  وقد استمد التسويق البيئي مفهومه وأبعاده من مقاصد الشريعة اإلسالمية، حيث يتضح ذلك من

الكيماوية اليت تدخل يف بعض الصناعات؛  املناسبة لالعتبارات البيئية املتمثلة يف ضرورة التخلص من استخدام املواد
استخدام أقل لعناصر الطاقة اهليدروكربونية؛ التحول عن شراء املنتجات املصنوعة من أخشاب الغابات االستوائية؛ التحول 

ديد إىل مصادر الطاقة املتجددة مثل الرياح. كما تقوم أهم مبادئ التسويق البيئي على مقاطعة املنتجات اليت تؤدي إىل هت
)عبيدات، حياة املستهلك واآلخرين وخاصة الصحية، واليت حتدث ضررا ملموسا للبيئة سواء خالل تصنيعها أو استخدامها 

2771 :27.-270). 
النبوية سبقت التشريعات البيئية املعاصرة اليت ينادي هبا السنة القرآن الكرمي و من عامة ويف نفس السياق، مثة قواعد فقهية 

ويعترب ترشيد استهالك املوارد والثروات الطبيعية من بني اآلليات األساسية لتحقيق  .البيئي لتحقيق التنمية املستدامةالتسويق 
وقد اهتم اإلسالم هبذه القضية، فحّث األفراد على . وأهم الوسائل العملية حلماية البيئة واحملافظة عليها التنمية املستدامة

، فال إفراط وال تفريط، وال إسراف وال تقتري. وقد جعل اهلل عز وجل قضية الرتشيد يف اإلنفاق االعتدال يف شؤون احلياة كافة
(. 0.واالستهالك من صفات املؤمنني، فقال تعاىل: واللذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما )الفرقان: 

 (.4.اشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني )األعراف: يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا و  وقال أيضا:
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لقد كشف التوجه البيئي أو االيكولوجي عن حقيقة مهمة غيبت لفرتة طويلة مفادها أن كل استهالك له منافع وعيوب. وقد  
املساوئ يف  كان للتسويق قسطا معتربا يف تفشي املساوئ الناشئة عن تزايد كميات االستهالك، وإداريا يتجلى ضرر هذه

ارتفاع تكاليفها اليت ظلت منسية لفرتة طويلة. لذلك بات من الضروري األخذ بعني االعتبار هذه التكاليف االجتماعية 
  ملقابلة ندرة املوارد ووضع حد للتبذير املفرط هلا.

ود ثروات وموارد غري ويتحقق الرتشيد باستخدام أو استهالك املوارد حسب احلاجة إليها وبشكل منظم وخمطط. وهذا لوج
متجددة )مثل مصادر الوقود األحفوري من النفط والفحم( تنفد باالستهالك بشكل تدرجيي. ولالستفادة من هذه املوارد 
أطول فرتة ممكنة جيب ترشيد االستهالك. وميثل اإلسراف يف استنـزاف املوارد واستهالكها نوعا من األنانية املذمومة، حيث 

خرين من هذه املوارد، باإلضافة إىل قصور وسائل اإلنتاج بشىت صورها عن توفري املتطلبات األساسية يؤدى إىل حرمان اآل
 للمجتمع. 

وعليه، فإن يف اإلسراف إهدارا لنعم اهلل عز وجل ومضيعة هلا على عكس الرتشيد واالعتدال. ومها مفهومني يقصد هبما  
تفاع هبا. ويندرج حتت هذه الركيزة أيضا عدم الفساد يف األرض بإهالك احملافظة على النعم والعمل على استدامتها واالن

اإلسراف احلرث والنسل وجتنب اإلسراف يف استخدام املوارد أو يف استخدام املواد اليت تؤثر يف جودة هذه املوارد ونوعيتها، ك
ث يد احلياة الربية وتلو يار والبحريات وهتداألهننوعية مياه إىل تدهور  ، مما يؤدييف استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات

 .(www.hrdiscussion.comنسان واحليوان )/اإل اءغذ
تأثريات بيئية على مستويات عديدة حمليًا وعاملياً. وتسببت وخاصة غري السليم منها، وباملقابل، نتج عن استخدام الطاقة،  

 تغري املناخ. كما ميثل احرتاق الوقود األحفوري أحد مصادر يف أضرار مثل التصحر والتحمض وتلوث اهلواء، باإلضافة إىل
تلوث اهلواء املدمرة للصحة، وخاصة انبعاث الغازات الدفيئة. وثبت أن انبعاث اجلزئيات الدقيقة الناشئة عن احرتاق خشب 

لك إىل اإلصابة مبرض الفحم ووقود الديزل واجلازولني يتسبب بصورة كبرية يف حدوث مشاكل يف اجلهاز التنفسي ويؤدي بذ
السرطان. كما يعترب حرق الفحم واخلشب داخل املنازل، وكذا استخدام املنتجات البرتولية أو األنواع األخرى من وقود 
الكتلـة احليوية مصدرًا رئيسيًا للتلوث اهلوائي يف املنازل الريفية. وذلك ملا حتتويه من كميات كبرية من مواد سامة تؤدي إىل 

اجلهاز التنفسي. يف حني تعترب الطاقة الذرية اليت تستعمل لتوليد الكهرباء يف العديد من بلدان العامل مصدراً غري مشاكل يف 
  1آمن على الصحة والسالمة والبيئة، األمر الذي يلزم بذل جهوداً فنية ومالية هامة للسيطرة والتعامل مع نفاياهتا.

وعليه، أدت كل السلوكيات السابقة إىل اإلخالل بالتوازن البيئي. وقد دعا اإلسالم إىل احملافظة على هذا التوازن، حيث  
خلق اهلل كل شيء بقدر، وجعل التوازن ينتظم كل شيء، قال تعاىل: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني 

 (.15وقال أيضا: إنا كل شيء خلقناه بقدر )القمر:  (.0ر )الرعد:(. وقال أيضا: وكل شيء عنده مبقدا45)احلجر: 
وعلى ضوء ما سبق، أجرب التوجه البيئي للتسويق األفراد واملنظمات على وجوب تغيري النظرة حنو االستهالك، وجعل محاة  

حجمها، وخباصة إذا ما قورنت  البيئة ينادون بضرورة االهتمام بالتكاليف االجتماعية لالستهالك وتبيان التضخم املتزايد يف

                                                           
1
الطاقة ألغراض  مثة معلومات أكثر يف: جتدر اإلشارة إىل أن الطاقة الذرية غري مستخدمة حالياً لتوليد الكهرباء يف أي من الدول العربية. -  

 www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapters.doc         املستدامة يف املنطقة العربية: إطار للعملالتنمية 
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ندرة املوارد بالتزايد غري املراقب للنفايات، وألزموا املنظمات مبعاجلة هذا الوضع بتحديد أسعار الستعمال البيئة اليت اعتربت 
 .(Lambin et R. Chumpitaz, 2002 : 31ولفرتة طويلة منتوج جماين )

إىل نبذ اإلسراف بشىت صوره، مبعىن أن تستغل النظم  لشريعة اإلسالميةا دعت احملافظة على التوازن البيئيولتحقيق مقصد 
دعا اإلسالم إىل الوسطية أو االعتدال و الوسطية"، فال إفراط أو تفريط.البيئية استغالال علميا رشيدا ومستداما، وفقا ملنهج "

ا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم قال اهلل تعاىل : وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونو  2يف استغالل موارد البيئة.
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما مل خيالطه إسراف أو خميلة : (.وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.41شهيدًا )البقرة، 

  .(4452: 70..والقزويين، احلديث رقم  ابن ماجه)
كما اعترب اهلل عز وجل اإلسراف والتبذير من الفساد يف األرض املنهي عنه شرعاً، فقال تعاىل : فاتقوا اهلل وأطيعونر وال   

لحوَن )الشعراء:  ُدوَن يف األرضر والُ ْيصر وقد ربطت السنة النبوية (. .40-402-404تطيعوا أَْمَر املسرفني الذين يـُْفسر
ة واحملافظة على البيئة ورعايتها، كما ربطت بينهما وبني اإلميان. وجعلت إماطة األذى من الشريفة بني التنمية املستدام

الطريق شعبة من شعب اإلميان. واإلحسان إىل أحياء البيئة مدعاة إىل الفوز برضوان اهلل وجنته، واإلساءة إليها توجب دخول 
 (.www.hrdiscussion.comاملسيء النار )/

طي التسويق األخضر مجيع عمليات االتصال املوجهة لرتويج منتوج على أساس صفاته البيئية وأيضا يغومن نفس املنظور،  
". وعليه، تتمثل األبعاد املميزة للتسويق األخضر يف البعد Ethiqueاالجتماعية: أي "بيع منتجات مع حجج أخالقية 

بطريقة مسؤولة ومواطنة  التجاري ومرجعية القيم أين يتحرك إحساس املستهلك جتاه تصرف الشراء
(www.unep.fr/shared/publications/pdf.) 

احلجة اليت من خالهلا حيدد  –وعمليا، ميكن دمج احلجج األخالقية يف كل مرحلة من مراحل تطوير أي مفهوم تسويقي 
متوقع املنتوج: الفكرة )صياغة املشكلة أو توقع خاص أين يدعي املنتوج استجابته(، الفوائد العملية أو الرمزية للمنتوج 

)سبب االعتقاد  crédibleى االستجابة على التوقعات وجتعله موثوق به ووصف خصائصه الذاتية، واليت تربر قدرته عل
reason to believe وتقيد هذه النظرة للتسويق األخضر يف أبعاد اتصالية وتروجيية. يف حني يتأسف بعض .)

( على أن التسويق األخضر عادة ما ينظر له على أنه منهج J.M. Polonsky 1994 ; Fuller 1996الكتاب)
 (.www.unep.fr/shared/publications/pdfفقط عند الصيغ العلمية واحلجج املغرية ) يتبع

ومع مطلع األلفية امليالدية الثالثة، ازداد االهتمام بتأصيل القيم األخالقية يف جمال التعامل مع البيئة، والربط بني هذه القيم 
ت والربامج املتخصصة حبماية البيئة. وبادرت اهليئات وبني أهداف التنمية املستدامة اليت تسعى إىل تنفيذها الوكاال

املتخصصة يف محاية البيئة إىل توظيف القيم الدينية املرتبطة حبماية البيئة لتفعيل براجمها اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامة اليت 

                                                           
2
األمة الوسط هي األمة األعلى واألشرف بني األمم، ألهنا تقوم على طريق احلق والعدل. وللوسطية عدة مظاهر، منها : الوسطية يف التصور  -  

كلها للمشاعر والضمائر وال تدعها كلها للتشريع والتأديب، وإمنا ترفع ضمائر البشر    حيث ال تدع احلياة واالعتقاد؛ الوسطية يف التنظيم،
العالم اإلسالمي وتحديات التنمية بالتوجيه والتهذيب؛ الوسطية يف االرتباطات والعالقات أي املسؤولية املشرتكة. مثة معلومات أكثر يف: 

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm    المستدامة
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لزراعية والعمرانية والبشرية توازن بني االستغالل الرشيد للموارد البيئية وبني توفري متطلبات التنمية الصناعية وا
/(www.hrdiscussion.com). 
وحسب املفهوم الواسع، ميكن أن يغطي التسويق األخضر جمموع عمليات التطوير والتسويق اليت تكون قبل اإلنتاج واليت  

 B2B Businessتربره. وال يشري هنا فقط إىل املنتجات االستهالكية ولكن أيضا يف إطار اخلدمات واإلنتاج الصناعي 
to Business وبذلك، يشمل التسويق األخضر أو البيئي كل األنشطة اليت هتدف إىل توليد وتسهيل التبادالت اليت .

غايتها إشباع احلاجات والتطلعات اإلنسانية. وذلك بالكيفية اليت يكون فيها هذا اإلشباع مع احلد بقدر اإلمكان من التأثري 
وعليه، يشري التسويق األخضر أيضا إىل األنشطة التجارية املصممة لكي تكون اجتماعيا السليب على البيئة الطبيعية. 

 .(www.hrdiscussion.com)/واقتصاديا فعالة حسب متطلبات التنمية املستدامة 
تهلك وتعكس التنمية املستدامة التعرف على طبيعة تداخل االقتصاد، البيئة واحلياة االجتماعية عن طريق دمج وتوعية املس

بطبيعة مكونات السلع. وذلك من أجل التأكد من احلاجة للمادة املنتجة أو املستوردة وربطها بالعامل البيئي. وجتدر االشارة 
إىل أن الصناعات اليت ال تراعي التأثريات اجلانبية املضرة بالبيئة وعلى املدى البعيد، سوف ختسر ثقة املستهلك على الصعيد 

 (.www.sdnp.jo/pdf/sdnp_inv.pdfا سيؤدي إىل اإلفالس وتراجع املستوى االقتصادي )احمللي والعاملي. وهذ
ويف املقايل، ميكن أن تتمتع عدة سلع وخدمات بالقبول نتيجة خربة املستهلك من استخدامها. وهذا ليس هو احلال  

بالنسبة للمنتجات املستدامة، حيث ال تعلم خربة املستهلك الفضائل أو القصور البيئي واالجتماعي للمنتوج. وعليه، يلجأ 
سه من خالل شراء ماركة موثوق منها بشهادة جهات ذات مصداقية مثل املستهلك إىل وضع معايري لالختيار وطمأنة نف

 من اهليئات احلكومية.  certification"الصندوق العاملي للطبيعة" أو شهادة مصادقة label WWFتسمية 
)لعدم وجود عالمات  l’étiquetage écologiqueكما تؤيد ماركة املنتوج من خالل العالمات اإليكولوجية   

حوار التنمية  certificationاملستخرجة من إجراءات منح شهادات املصادقة  les labelة(، والتسميات اجتماعي
 ,LENDREVIE & LÉVYاملستدامة للمنتجات. وبذلك تعطي هلا شرعية اخلطاب عن التنمية املستدامة )

2011 : 16.) 
تهالك األكثر مسؤوال. ويؤدى هذا الدور بطريقة وعلى ضوء ما سبق، يتضح الدور األساسي للتسويق البيئي يف تنمية االس

املزيد من االرتباك الذي ال يساعد auto décernésسيئة جدا، حبيث ختلق كثرة التسميات الرمسية واليت متنح ذاتيا 
 املستهلك. وهذا الوضع سوف يستمر ألهنا حمفوظة من قبل مصاحل وطنية ومصاحل املؤسسات. 

للمنتجات املستدامة. حيث  les labelsن هناك الكثري من العالمات أو التسميات % من الفرنسيني أ 0.ويعتقد 
عالمة أو تسمية بيئية مستخدمة يف فرنسا ومسرية من طرف هيئات التصديق مستقلة أو  ..أكثر من  IFOPأحصت 

ملفتعلة من " مثل املنظمات املهنية. وهذا دون حساب التسميات الومهية ا semi-indépendante"نصف مستقلة 
(. وتوضح www.terre-finance.fr/Dans-la-jungle-des-logosماركات أو منظمات مشتبه هبا )

 احملرتمة. écolabelsاألشكال املوالية بعض األمثلة للتسميات اإليكولوجية 
 المحترمة  écolabelsبعض األمثلة للتسميات اإليكولوجية 
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ENERGY STAR وكالة حكومية أمريكية حلماية البيئة؛ :BDIH تسمية ملستحضرات التجميل؛ التسمية :
 . bio؛ التسمية األوروبية UEالرمسية لالحتاد األورويب 

وجممل القول، أن التسويق األخضر يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل توفريه للمنتوج األخضر أو املسؤول وتركيزه 
ية تعرب عن الصفات املادية أو الرمزية له. وتكون هذه احلجج أيضا على منط إنتاج املنتوج، على جودته على حجج أخالق

اجلوهرية )بدون فوسفات مثال( أو أيضا على الفائدة البيئية اليت تعود من جراء استعماله )قابل للتدوير، خيفض من انبعاث 
Co2األفراد واملنظمات إىل وجوب تغيري  ية املستدامة من خالل توجيه(. كما يتضح دور التسويق البيئي يف حتقيق التنم

 النظرة حنو االستهالك واالهتمام بالتكاليف االجتماعية.
لمنهج اإلسالمي احملدد لعالقة اإلنسان بالبيئة ألن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وقد جاءت هذه املسامهة كتأكيد ل 

تبني دقائق هذا املنهج وتفصيالته. وعليه، يتضح أن التسويق األخضر استمد مفهومه وأبعاده  تزخر بالعديد من التعاليم اليت
من مقاصد الشريعة اإلسالمية. وهو إثبات للفرضية الفرعية األوىل للدراسة: مبادئ التسويق البيئي مستمدة من الشريعة 

 اإلسالمية.
  من منظور الشريعة اإلسالميةثالثا: دور التسويق المسؤول في تحقيق التنمية المستدامة 

، ولكن جيب أن تدمج التنمية éco-efficaceإن التزام املؤسسة ال ينتهي عند تصميم وإنتاج منتجات إيكولوجية فعالة  
ادي للتنمية الذي يساهم فيه التسويق البعد االقتصاملستدامة ضمن مجيع وظائف املؤسسة. وذلك ما يتضح من خالل 

(. كما 20، 2771بصورة فعالة من خالل تصميم وتقدمي وتوصيل مستوى معني من املعيشة للمجتمع )جاسم جميد، 
دور التسويق فيه بأنه منظم للتبادل واالتصاالت ما بني املنتجني واملشرتين  Lambin & Chumpitazاعترب 

(Lambin et R. Chumpitaz, 2002 : 10).  
وعليه، ال ميكن أن تتم التنمية االقتصادية اليت تسعى مجيع الدول بدرجات متفاوتة إىل حتقيقها بشكل مرضي بدون تطوير  

ومنو أنظمتها اإلدارية مبا فيها التسويق. ومن هذا املنطلق، يتفق العديد من الباحثني على أن كفاءة النظام اإلنتاجي وحده 
توى معيشي مرتفع، بل أن وجود نظام تسويقي ال يقل أمهية عن النظام اإلنتاجي املتقدم )الصحن، ليست كافية إلتاحة مس

4551 :22-2..) 
ويتضمن النظام التسويقي كافة املنظمات والقوى ذات التأثري واليت تربط املنظمة بأسواقها. وميكن التمييز بني ثالثة 

العملي، وهي: النظام التسويقي الرئيسي للمنظمة )الوسطاء، املوردون، مستويات متثل عناصر النظام التسويقي يف الواقع 
املنافسون والعمالء(، مجاهري املنظمة )املالك، البنوك، وسائل اإلعالم، مصلحة الضرائب، الرأي العام واهليئات احلكومية 
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ه، فمثال يبحث العميل عن منتجات والتشريعية(، والبيئة اخلارجية. وختتلف أهداف عناصر النظام التسويقي وتوقعاهتم من
متنوعة وعالية اجلودة بأسعار معقولة ومتاحة يف أماكن مالئمة؛ بينما حياول املنتج مجع الكثري من املعلومات عن العمالء 
 وحاجاهتم، املنافسني وهتديداهتم، الوسطاء وخدماهتم...مث تطبيق املفهوم التسويقي لتطوير وتقدمي عروض جذابة؛ أما مجاهري
املنظمة واليت هلا مصاحل مشرتكة مع املنظمة، حتاول االطمئنان على اجلانب اإلنساين واألخالقي الذي جيب على املنظمة 

 (.41-.4التقيد به )عنان وثابت: 
ومما سبق، يتضح أن تلتزم املؤسسة بدمج التنمية املستدامة ضمن مجيع وظائف املؤسسة. وميثل التسويق املستهدف املباشر  
مهور املؤسسة وكل عناصر النظام. وباعتبار أن التسويق يتوجه له كل االنتقادات من طرف دعاة محاية البيئة واملناهضة جل

 للعوملة، على املؤسسة ترمجة التزاماهتا من خالله. 
من: مسامهني،  يف أن عليه أن يتعامل مع مجيع األطراف للتنمية املستدامة االقتصاديدور التسويق يف البعد  وعليه، يتلخص

بشكل مسؤول مبين على أسس أخالقية و  الذي يعمل يف وسطه والبيئة مستثمرين، موظفني، عمالء، موردين، واجملتمع
 .مبادئ و شفافية تعود على هذه األطراف باالجيابية، حبيث حتقق النمو واحلفاظ على احلقوق

العمليات اليت هتدف إىل تطوير وتعزيز مسؤولية إىل جمموعة  marketing responsable ويشري التسويق املسؤول
املؤسسات يف جمال االتصاالت. وميكن منع جتاوزات التسويق من خالل إنشاء نظم إدارية أو أطر للعمل املتخصص. كما 
ميكن جعل هذا االلتزام ملموس من خالل نشر معلومات تتعلق بسياسات االتصال/التسويق، باإلضافة إىل األنشطة 

 (. www.communicationresponsable.comعية والبيئية للمؤسسة )االجتما
وعليه، يتمثل دور التسويق املسؤول يف تقدمي أفضل املنتجات أو اخلدمات اليت تساهم يف حتسني نوعية احلياة، باإلضافة  

ي املستهلكني. وبذلك، ال إىل تطوير سلوكيات استهالكية جديدة إجيابية وجيدة للبيئة سيما من خالل املعلومات وزيادة وع
يعترب التسويق املسؤول جمرد مصدر للقيود، ولكن لديه أيضا عدة فوائد. فهو يسمح للمؤسسة االبتكار، التمييز، خلق قيمة 

 وإعطاء معىن للمنتجات، بشرط أن تكون هلا اجلرأة يف إظهار التزاماهتا. 
ريفة اليت ميكن االستشهاد هبا حول البعد األخالقي يف اإلسالم وهناك العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الش

وتنظيمه آلليات التعامل بني املؤسسة واجملتمع ككل إذ ال إدارة يف اإلسالم بال أخالق. ويف ضرورة االلتزام واملسؤولية جتاه ما 
 (.71/4.عن رعيته" )البخاري:  يناط بالفرد من مهام يقول النيب حممد "صلى اهلل عليه وسلم" كلكم راع وكلكم مسؤول

كما وضع اإلسالم إطارا أخالقيا حمددا لعمليات التجارة والتبادل، وفرض العقوبات اليت تكفل محاية املستهلك واحلث على 
(. ويف هذا قال تعاىل: فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا 0.: 2775األمانة يف البيع والشراء وعدم الغش )نصري وامساعيل، 

(. كما قال صلى اهلل 10ناس أشيائهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني )األعراف، ال
عليه وسلم "من غشنا فليس منا" )البخاري(. وحول جودة املنتوج أشار صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك بقوله: إن اهلل حيب 

 إلتقان هنا يأيت مبعىن اجلودة. إذا عمل أحدكم عمال أن ليتقنه )الطرباين(. وا
 (:visionary.files.wordpress.comوتتمثل عوامل جناح التسويق املسؤول فيما يلي ) 
ال ينبغي أن يكون االلتزام حركة إعالنية، ولكن جيب أن يكون مضمن يف ثقافة ورسالة املؤسسة. كما جيب إدماجه يف  -

 أنظمة اإلدارة؛
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 وشفاف ومتفق مع سوق ومهنة املؤسسة؛جيب أن يكون االلتزام بسيط  -
 جيب أن يعرب عن االلتزام بأفعال أكثر من الكلمات؛ -
جيب أن يعرب االلتزام يف التفاصيل الصغرية ملمارسات املؤسسة: التعبئة والتغليف، وسائل االتصال، موقع الويب،  -

 الرتويج، ...؛
 جيب أن يكون االتصال صادق وحمرتم؛ -
 حقيقية مع العمالء وأصحاب املصلحة.جيب إنشاء عالقة صادقة و  -

ويف الوقت الذي يتم فيه توضيح هذه املبادئ، تطور املؤسسة إسرتاتيجية تسويقية مكيفة تتوافق مع املنتجات املصممة 
. وقد خصصت عدة مؤسسات مبادئ خاصة للتسويق، ولكن ال تكون املتابعة منتظمة ونادرا éco-conçusإيكولوجيا 

وتشري قضية إدارة االتصاالت إىل جمموعة السياسات واإلجراءات اليت تنفذها املؤسسة لتسيري أعماهلا يف ما تنشر النتائج. 
التسويق واالتصاالت واإلعالن بطريقة مسؤولة. وينظر هلذا التسيري املسؤول من عدة مستويات: ذلك اخلاص بتعريف 

الغرفة  Chambre Internationale du Commerceالسياسة املخصصة أو االنضمام إىل املعايري احلالية )
(؛ وتلك اخلاصة بتنفيذ هذه السياسة يف املؤسسة )االتصال الداخلي، التدريب(؛ باإلضافة إىل تلك ISOالدولية للتجارة، 

 (. www.communicationresponsable.comاخلاصة مبتابعتها ونشر النتائج )
ومن منظور إسالمي، عرف العرب املعايري من خالل "قانون أو نظام احلسبة" الذي أنشأه الرسول، وهو نظام إسالمي من  

أعظم اخلطط الدينية جيمع بني نظر شرعي وديين. وقد مشل هذا النظام كل ما يتعلق بالقناطري واملثاقيل والدراهم، ويف معرفة 
سبة على العالفني، الطحانني، الفرانني، اخلبازين، الشوايني، وأصحاب السفن واملراكب، املوازين واملكاييل واألذرع، ويف احل

اخل. وهو أيضا نظام ينظم العالقة بني البائع واملشرتي، باإلضافة إىل محاية املستهلك من الغش …الفخارين، النجارين،
 (.57: 2774املالمسة )اخلري، والتالعب، حيث هنى اإلسالم عن بيع الغرر، بيع النجش، بيع املنابذة و 

وقد مشل قانون احلسبة أكثر من مخسني مهنة أو صنعة، وكان لكل من تلك املهن مواصفات حمددة يلتزم هبا صاحبها 
ويتعرض ملراقبة احملتسب دومًا وباستمرار. كما كانت حقوق املستهلك حمفوظة واحتياجاته مؤمنة، على خالف ما كانت 

 (. 451: .450لغريب يف القرون الوسطى )القرشي، عليه أوضاع املستهلك ا
ويعترب حترمي الغش والتغرير من الوسائل الشرعية اليت اتبعها اإلسالم حلماية املستهلك، فمن حق املستهلك فسخ العقد سواء  

املستهلك يضمن  أكان البائع يعرف بالعيب يف املنتوج أم ال. كما لويل األمر )احلاكم( حق اختاذ أي إجراء مناسب حلماية
من خالله عدم عودة البائع إىل الفعل من هذه األفعال. وميكن للمستهلكني مقاطعة من اشتهر عنه التدليس. بينما يتم 
النهي عن الغرر باملستهلك بوسيلة كاذبة برتغيبه يف العقد ومحله عليه من خالل طرق رد املنتوج وفسخ العقد بسبب التغرير 

  .(17-1.: 2775)نصري وإمساعيل، خر يراه احلاكم مناسب يف هذا الشأن أو عن طريق أي إجراء آ
وقد أصبحت إدارة االتصاالت يف الوقت احلايل حتدي هام ال سيما يف القطاعات املتعلقة بالصحة والتغذية، حيث تأيت 

ن ذكر مثال لـتأطري أنشطتها التسويقية. وميك un code de conduiteمعظم املنظمات مع مدونة قواعد سلوك 
، قامت بوضع إجراء للتحقق من ادعاءاهتا عن «DANONE Way »اليت، يف إطار برناجمها  Danoneجملموعة 

 (.www.communicationresponsable.comالتغذية والصحة )
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تكون  وانطالقا مما سبق، يرتكز التسويق املسؤول أساسا على مدونات حمددة لقواعد السلوك وعلى طرق تنفيذها. األدوات
خاصة من االتصاالت الداخلية والتدريب وهتدف إىل ضمان التطبيق يف املؤسسة لقواعد السلوك. وقد حددت مؤسسة 

Vodafone 3  مدونة للممارسة اجليدة املكرسة لتأطري أنشطة اجملموعة وخاصة يف جمال التسويق.  2772مثاليف سنة
باشر ومنافذ البيع بالتجزئة اليت مت تطبيقها بعد االستشارة الداخلية وتغطي مدونة التسويق املتخصصة اإلعالن والتسويق امل

ومجع رأي بعض املنظمات غري احلكومية. كما وزعت هذه املدونة على الوحدات والوكاالت اإلعالنية 
(www.communicationresponsable.com.) 

o  وظفني يف املتاجر.، مت توزيع دليل خاص بالتسويق املسؤول على العاملني وامل2770يف ماي 
o  ينبغي أن تساعد قائمة مرجعيةun check-list  للتسويق املسؤول فرق التسويق والوكاالت على حتديد املشاكل

 احملتملة عند تصميم احلمالت اإلعالنية.
o .توجه برامج التدريب إىل أقسام التسويق والتنمية املستدامة والقانونية كما تقدم إىل كل الوحدات التابعة 
o تكلف فرق للمراقبة من أجل مراقبة تطبيق هذه املعايري يف كل شركة تابعة هلا.2770نذ م ، 
o  تتبعVodafone  مؤشرات لتقييم أداء سياستها: عدد الشكاوي اليت أبلغ عنها اهليئات الوطنية املنظمة لإلعالن

 يف كل شركاهتا التابعة؛ نشر هذه املدونة مع إجراء استطالعات رأي حملية.
قرنا من الزمن، يف جمال أخالقيات العمل اإلسالمية، مبادئ وقواعد  41نفس السياق، شرع اهلل عز وجل قبل أكثر من ويف 

عمل أخالقية سبقت القوانني الوضعية وكانت كاملة وشاملة. وإذا ما مت االلتزام هبا فإهنا تعد املالذ وفيها اخلري الكثري لكافة 
قني وغريهم من فئات اجملتمع. قال تعاىل: كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف اجملتمعات من أفراد ومنظمني ومسو 

 (.447وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل )آل عمران، 
"الطريق املسؤول" على سياستها اخلاصة  «The responsible Way »دليال بعنوان  SABMillerوقد عممت 

تدريبية باستخدام أمثلة إعالنية متوافقة وغري متوافقة من أجل  باحلماية من االستهالك املفرط للكحول. وتنظم حلقات
دليال  Carlsbergالتعريف مبدونة االتصاالت التجارية وتضمن قدرة العاملني على تطبيقه بشكل صحيح. كما طور 

 عليمي( موجه ملساعدة املسؤولني يف التسويق ووضع مدونة يف التطبيق بفضل التوضيحات والنصائح العملية.بيداغوجي )ت
كما يشري التسويق املسؤول أيضا إىل املبادرات اليت تتخذها املؤسسات إلظهار التزامها خبصوص االتصال واملعلومة الشفافة. 

ت التقارير يف جمملها )التقرير السنوي، تقرير التنمية املستدامة، مواقع وبذلك ميكن النظر من خالل هذه الزاوية إىل نشاطا
الشركات( مبا يف ذلك تقرير االتصاالت. وعموما، تستثمر كثريا القطاعات املعرضة أكثر لالنتقادات يف تقرير االتصاالت 

 من أجل مصداقية وشرعية املعلومات املنشورة.
ة من املنظور اإلسالمي، حيث تشري بعض مهامه إىل املفهوم احلديث يف ويقع ما سبق ضمن اختصاصات نظام احلسب

العلوم اإلدارية حول الوظيفة الرقابية اليت تقوم هبا الدولة عن طريق موظفني خمتصني باألنشطة االقتصادية والقانونية حتقيقا 
د اإلعجاز القرآين يف التسويق وإدارة األعمال الكثري من اآليات اليت تؤك للعدل وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية. وعليه، توجد

بشكل عام، كسورة املطففني اليت تنهى عن الغش التجاري واليت تعمل هبا هيئات عاملية ومجعيات محاية املستهلك. وبذلك، 

                                                           
3
  - Vodafone  دولة. .2مليون مستهلك يف  400هو مزود اخلدمات اهلاتفية ونقل البيانات للخواص واملؤسسات، له 
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والكيل، منع يتمثل عمل هذه اهليئات يف تطبيق فقط للسور القرآنية ومبادئ الشريعة اإلسالمية مثل منع التطفيف يف امليزان 
أكل األموال بالباطل، إباحة الطيبات وحترمي اخلبائث، منع الغش، منع االحتكار، حتديد إطار امللكية العامة، الثمن العادل، 

 (.uaesm.maktoob.com/vb/uae119580وغريها من املبادئ )/
يف أن عليه أن يتعامل مع مجيع األطراف  للتنمية املستدامة االقتصاديدور التسويق املسؤول يف البعد  وجممل القول، يتلخص

بشكل مسؤول مبين على أسس أخالقية و مبادئ وشفافية، األمر الذي يؤدي إىل  الذي يعمل يف وسطه والبيئة واجملتمع
كما نالحظ أن آليات التعامالت االقتصادية حمددة ودقيقة يف الشريعة اإلسالمية من   .حتقيق النمو واحلفاظ على احلقوق

وهو إثبات للفرضية الفرعية الثانية للدراسة: مبادئ التسويق املسؤول مستمدة من  خالل ما يسمى حديثا بالتسويق املسؤول.
 الشريعة اإلسالمية.

 من منظور الشريعة اإلسالميةلمستدامة االجتماعي في تحقيق التنمية االتسويق رابعا: دور 
يلزمه احرتام حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت مبا يف ذلك حقوق  للتنمية املستدامة االجتماعيدور التسويق يف البعد إن  

لعمل املرأة والطفل والبيئة. كما يلزمه أيضا السعي لدعم املنظمات العاملة يف هذا اجملال. وبذلك جيب التفرقة بني دعم ا
املدين، فالعمل اخلريي رغم أمهيته يف رفع املعاناة عن  اخلريي ودعم األهداف التنموية اليت تسعى لتحقيقها منظمات اجملتمع

 .املستدامة بعض الفئات االجتماعية ال حيقق التنمية
ؤسسات وتزيد من وبقدر ما حيقق تطبيق التسويق االجتماعي من فائدة للمنظمات وللمجتمعات عموما، فهي تفيد امل 

أرباحها يف الوقت نفسه. وعليه، جيب اإلشارة إىل استهداف بعض املنظمات من إعالهنا عن التزامها باملسؤولية االجتماعية 
أو  املدين إىل حتسني صورهتا الذهنية يف اجملتمع ودفعه للتغاضي عن األضرار اليت تسببها يف البيئة ودعهما ملنظمات اجملتمع

امالهتا غري السوية أو استغالهلا ملوظفيها وغري ذلك التغاضي عن تع
(kenanaonline.com/users/ahmedkordy/post.) 
" وباالعتماد على ما يسمى باملقدرة املرتسخة اجتماعيا إىل Robinson et O’Brienومن نفس املنظور، أشار كل من" 

أن امليزة التنافسية تتحقق من خالل تكامل املنظمة مع بيئتها والتعلم منها وحتقيق التحالفات اإلسرتاتيجية مع اجلهات ذات 
من خالل جتهيز منتجات ذات العالقة، باالستناد إىل حتليل وحتديد أصحاب املصاحل ومبا حيقق املنافع للمجتمع واملنظمة 

 . (00: .450)القرشي، قيمة اجتماعية 
وعليه، ال يسعى التسويق إىل حتقيق أهداف املنظمة فقط، وإمنا يهدف إىل حتقيق رفاهية اجملتمع وسعادته من خالل  

ما يتعلق بنوعية احلياة، تقدمي املسؤولية امللقاة على عاتقه واليت تبدأ من االهتمام مبشاكل اجملتمع إىل تقليل آثارها وخاصة في
املنتوج األفضل، مواجهة البطالة واستياء وتذمر املستهلكني...اخل عن طريق اعتبار املسؤولية االجتماعية املعيار األساسي يف 

 أدائها.
ظمة ورسالتها ألهداف املن كما أن قيام التسويق بدوره جتاه املسؤولية االجتماعية يضمن إىل حد ما دعم مجيع أفراد اجملتمع

التنموية واالعرتاف بوجودها واملسامهة يف إجناح أهدافها وفقا ملا خطط له. وهذا باإلضافة إىل املسامهة يف سد احتياجات 
ومتطلباته احلياتية واملعيشية الضرورية، إضافة إىل خلق فرص عمل جديدة من خالل إقامة مشاريع خريية واجتماعية  اجملتمع

 (.kenanaonline.com/users/ahmedkordy/postsذات طابع تنموي )
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حث اإلسالم على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه املنظمة نصيب من احلظ أو اخلري ومن املنظور اإلسالمي، 
، الذي ميكن أن جتنيه جراء قيامها بأنشطتها املختلفة، وميكن االستشهاد هنا بالعديد من اآليات واألحاديث النبوية الشريفة

حيث يقول صلى اهلل عليه وسلم: خريكم خريكم ألهله. ويف حثه على عمل اخلري يقول صلى اهلل عليه وسلم: إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له. وقد يكون ضمن الصدقات اجلارية 

 اليت ميكن االنتفاع هبا.بناء املساجد أو املدارس أو اخلدمات العامة 
كل عمليات االتصال اليت هتدف إىل تشجيع املستهلكني للقيام بسلوكات  ويف املقابل، يشري التسويق االجتماعي إىل

اجتماعية أو مستدامة. كما هتدف إىل تشكيل أو بناء صورة إجيابية للمؤسسة أو املنظمة، وليس مباشرة على املنتجات أو 
املنظمة يف هذا اإلطار الدور الرتبوي أو التعليمي وتستدعي حساسية املواطنة للمستهلكني، وتضع نفسها وتتبىن  اخلدمات.

يف سجل االلتزام. كما ميكن أن ينظر للتسويق االجتماعي على أنه شكل من أشكال االتصال املؤسسي 
(www.unep.fr/shared/publications/pdf.)  

املنظمة املسؤولة أو املواطنة، ختتلف كثريا الوسائل االتصالية اليت تدعم هذا اهلدف. وتعتمد ويف إطار بناء والتعبري على صورة 
على اجلمهور اليت تتوجه له )الرأي العام، املستهلكني، العاملني، املسامهني، املشرعني، اخل(. ويف هذا اإلطار ميكن التمييز ما 

 (:www.unep.fr/shared/publications/pdfبني نوعني من املقاربات )
  منهج "سبب العالمةcause branding عملية التسويق من خالل االتصال يف الوقت املناسب مرتبطة بسبب "

 وجيه.
  منهج االتصال للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةSRE إسرتاتيجية االتصاالت على املدى الطويل املرتكزة على :

 احلوار مع أصحاب املصلحةاملمارسات االجتماعية والبيئية للمؤسسة أو على 
كما تلتزم القطاعات ذات األثر البيئي الكبري يف االستثمار يف التسويق االجتماعي باستمرار حىت تضمن احرتام وثقة 

 our)طاقتنا هي طاقتكم  « BP Beyond Petroleum , Total »املستهلكني: مثل حالة الصناعة البيرتوكيميائية 
energy is your energy.) 

عليه، جيعل الطابع غري التجاري للتسويق االجتماعي منفرد ومتميز، حيث ال يستهدف االتصال يف هذا اإلطار إىل ترويج و  
املنتوج ولكن السلوكيات واالستخدام املسؤول. كما يهدف التسويق االجتماعي أيضا إىل مساعدة املستهلكني على فهم 

 EROSKIستهالكهم. فمثال قامت ثالث سلسلة توزيعية يف اسبانيا املنتجات ووعي العواقب البيئية واالجتماعية ال
 écoles de consommateurs( "www.unep.fr/shared/publications/pdf.)بتأسيس "مدارس للمستهلكني 

وميكن أن يكون لالتصال يف التسويق االجتماعي حتدي كسب دعم املستهلكني لسياسة املنظمة. وعادة ما هتدف هذه 
احلمالت على تشجيع عند املستهلكني سلوك مسؤول ودمج املسؤولية االجتماعية لعروض منتجاهتا أو خدماهتا. وبذلك 

 (. 0.-1.: 2771هتا فعالة حقيقة )عبيدات، فهي حتتاج إىل التزام متبادل لعمالئها حىت تكون ممارسا
ويف املقابل، تعترب الزكاة وتشجيع الصدقات واألوقاف وكل أوجه الرب واخلري واإلحسان من بني آليات التسويق االجتماعي 
حسب املنظور اإلسالمي. كما يتجسد أيضا من خالل قيام الدولة بإنشاء صناديق من األموال العامة واشرتاك املنظمات 

ول يف األرباح واخلسائر كشريك يف تلك املشاريع.كما يعترب عدم مطاردة عن طريق املنح أو القروض اخلريية أو الدخ
صاحب الدين أو القانون للمعسر حىت يوسر من بني أوجه التسويق اإلسالمي احملقق للبعد االجتماعي. وال ميكن ترك هذا 
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ا اخلري، فهو خري لنفسه املعسر من طرف اجملتمع وعليه دين، فاهلل يدعوا صاحب الدين أن يتصدق بدينه إن تطوع هبذ
وللمدين وللمجتمع ككل. وعليه، يتم تنمية الشعور باإلخاء الصادق بني التجار وأصحاب رؤوس األموال وبني املعوزين، 

 (. 217حيث قال تعاىل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون )البقرة: 
التسويق االجتماعي املساهم يف األعمال اخلريية ليشمل توفري آليات فاعلة للتصدي وجممل القول، تتعدى مسؤوليات  

للتحديات االجتماعية القائمة وحماولة إجياد احللول لديها، باإلضافة إىل توفري الدعم واملساندة من قبل إدارة املنظمة من 
كما نالحظ أن آليات   على املستوى احمللي أو العاملي.املستدامة يف اجملتمعات اليت تعمل هبا سواء  أجل التوصل إىل التنمية

التعامل مع اجملتمع حمددة ودقيقة يف الشريعة اإلسالمية من خالل ما يسمى حديثا بالتسويق االجتماعي. وهو إثبات 
 للفرضية الفرعية الثالثة للدراسة: مبادئ التسويق االجتماعي مستمدة من الشريعة اإلسالمية. 

 الخاتمة
ارتباط مفهوم املسؤولية االجتماعية للتسويق بالتنمية املستدامة من خالل إلزامه النتائج املستخلصة من البحث  أظهرت 

االقتصادية واالجتماعية. وتتضح مسامهة  املنظمة باإلضافة إىل البحث عن الثروة والربح االهتمام بالبيئة واملشاركة يف التنمية
البيئية من خالل تبين مبادئ التسويق البيئي من منظور الشريعة اإلسالمية. ويتم ذلك االهتمام باالعتبارات يف  التسويق

وهذا ما دعت األفراد واملنظمات إىل وجوب تغيري النظرة حنو االستهالك املسؤول واالهتمام بالتكاليف االجتماعية.  توجيهب
نبذ اإلسراف واستغالل النظم البيئية بطريقة  خاللمن  احملافظة على التوازن البيئيلتحقيق مقصد  له الشريعة اإلسالمية

 أو االعتدال يف استغالل موارد البيئة. الوسطيةعلمية ورشيدة ومستدامة وفقا ملنهج 
كما يساهم التسويق يف البعد االقتصادي بصورة فعالة من خالل مبادئ التسويق املسؤول املتمثلة يف ضرورة التعامل مع  

بشكل مسؤول مبين على أسس أخالقية و مبادئ وشفافية، األمر  الذي يعمل يف وسطه والبيئة مجيع األطراف واجملتمع
يرتكز أساسا على مدونات حمددة لقواعد السلوك وعلى طرق تنفيذها. و  .الذي يؤدي إىل حتقيق النمو واحلفاظ على احلقوق

ار األخالقي احملدد لعمليات التجارة والتبادل، املسؤولية من خالل اإلطلتحقيق مقصد  وهذا ما دعت له الشريعة اإلسالمية
 وفرض العقوبات اليت تكفل محاية املستهلك واحلث على األمانة يف البيع والشراء وعدم الغش.

تتعدى كما أوضحت النتائج أيضا أن دور التسويق يتضح يف البعد االجتماعي للتنمية املستدامة من خالل مسؤولياته اليت   
مال اخلريية لتشمل توفري آليات فاعلة للتصدي للتحديات االجتماعية القائمة وحماولة إجياد احللول لديها، املسامهة يف األع

لتحقيق الدور االجتماعي  وهذا ما دعت له الشريعة اإلسالمية باإلضافة إىل توفري الدعم واملساندة من قبل إدارة املنظمة.
لمجتمع الذي تعمل فيه املنظمة نصيب من احلظ أو اخلري الذي للمنظمات، حيث حث اإلسالم على ضرورة أن يكون ل

ميكن أن جتنيه جراء قيامها بأنشطتها املختلفة من خالل الصدقات اجلارية، بناء املساجد أو املدارس أو اخلدمات العامة اليت 
 ميكن االنتفاع هبا.

لمنهج كتأكيد لحتقيق التنمية املستدامة   )األخضر واملسؤول واالجتماعي( يفوقد جاءت مسامهة التسويق املستدام  
اإلسالمي احملدد للعالقات اإلنسانية واالجتماعية واملعامالت وتوضيحها من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت 

املسؤول تزخر بالعديد من التعاليم املبينة لدقائق هذا املنهج وتفصيالته. وعليه، يتضح أن التسويق املستدام )األخضر و 
 واالجتماعي( استمد مفاهيمه وأبعاده من مقاصد الشريعة اإلسالمية. 
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: دراسة حالة سلوك املقاول املسلم ودوره في تحقيق املسؤولية االجتماعية

 مجموعة من املقاولين الجزائريين

 طالبة دكتوراه - األستاذة عرباش زينة
z.arabeche@yahoo.fr  
 حتت إشراف الدكتور احلبيب ثابيت

habib_tabeti@hotmail.com 
 

 ملخص: 
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر سلوك املقاول املسلم يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات اجلزائرية، و 

منها، و قد  27مفردة، و مت اسرتجاع و حتليل  17لتحقيق أهداف الدراسة، مت إعداد و توزيع استبانة على عينة مكونة من 
حتققنا من صدقها و ثباهتا. و توصلت الدراسة إىل وجود أثر ذي داللة إحصائية لسلوك املقاول املسلم على حتقيق املسؤولية 

لة إحصائيا االجتماعية من خالل التخطيط، التنظيم و الرقابةكما أشارت الدراسة إىل أن معظم عالقات االرتباط كانت دا
بني سلوك املقاول املسلم و املسؤولية االجتماعية، و جاءت عالقات االرتباط بينها بدرجات متفاوتة، و على ضوء النتائج 

 خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات.
 مقدمة و مشكلة البحث :  .1

، مما مكن املسلمني من إقامة واحدة من علم اإلدارة كان و ال يزال من أهم اجملاالت اليت اهتم هبا اإلسالم فكرا و تطبيقا
أعظم احلضارات. و تعترب الريادة أو املقاولتية من أهم املواضيع اليت تطرح يف هذا املضمار نظرا ألمهيتها يف اقتصاديات 
الدول النامية عموما و اإلسالمية على اخلصوص، كوهنا من أبرز حمركات النمو من خالل إنشاء مؤسسات أعمال حملية 

علة تساهم يف التطور احمللي عن طريق توفري مناصب الشغل و زيادة العوائد قصد تفعيل دورها يف تعزيز مفهوم املسؤولية فا
االجتماعية اجتاه الفرد و اجملتمع. و هلذا سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على تأثري سلوك املقاول املسلمفي 

إلى أي مدى يساهم سلوك المقاول المسلم في فان إشكالية البحث تطرح كالتايل:  حتقيق املسؤولية االجتماعية و منه
  تحقيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات؟

 أهداف البحث:  .2
  .تأطري مفاهيمي ملفهوم املقاولتية و املقاول من املنظور اإلسالمي 
 ة.إظهار دور املقاول املسلم يف حتقيق و إرساء مبادئ املسؤولية االجتماعي 

 ميكن تلخيص أمهية البحث من ناحيتني:  أهمية البحث: ..
 :  من الناحية العلمية

  هناك العديد من الدراسات و األحباث اليت تناولت اإلطار أملفاهيمي و التطبيقيللمقاولو املقاولتية إال أن املقاولتية
 العربية.من املنظور اإلسالمي مل يلق اهتماما بارزاخصوصا يف األحباث باللغة 
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  أمهية املتغريات املبحوثة و دورها يف حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات، فقد تضمن اجلانب النظري
خالصات ألهم إسهامات الباحثني يف جمال املقاولتية اإلسالمية و املسؤولية االجتماعية، أما اجلانب العملي 

 اولني حول متغريات البحث.فشمل حتليل إحصائي للبيانات املتحصل عليها من املق
 من الناحية العملية 

تتمثل األمهية العملية للبحث يف أمهية قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة للصناعات الغذائية فقد مت اختيار هذا القطاع 
 نظرا ألمهيته فيدعم االقتصاد اجلزائري خارج قطاع احملروقات.

 ميالمقاول و المقاولتية من المنظور اإلسال -1
لقد وضع اإلسالم لكل فرد يف اجملتمعواجبات و وضع له حقوق و منحهجملة من االمتيازات، و مع ازدياد نشاطات 
اإلنسان املادية و تطور علم االجتماع اإلنساين تشكلت األعمال اخلاصة على شكل منظومات صغرية و بدأت بالتطور و 

 الصغرية واملتوسطة كمفهوم حديث ومعاصر.  الرقي حىت أخذت أشكاال عديدة أطلق عليها اسم املؤسسات
 أوال: مفهوم المقاولتية و المقاول من المنظور اإلسالمي 

( يف كتابه " املقاوالملسلم: اإلسالم و العقالنية املؤسساتية"على أمهية 10,ص4550) Garey Tribouركز 
الدين اإلسالمي.يف نظر هذا الكاتب حول  weberو اثر الدين على جناح املقاولتية، مستندا يف ذلك على فرضية 

املقاولتية اإلسالمية ال يتم حتديدها فقط باملعتقدات و اخلضوع إىل السلطة اإلهلية ، فاملقاول املسلم يتميز باحلريةالفردية 
 ،العقالنية يف إدارة املخاطر يف املؤسسة ،اإلبداع و االبتكار االقتصادي.

املواضيع املهمة اليت نوقشت يف اإلسالم فهناك الكثري من األدلة يف القران الكرمي و السنة  روح املبادرة أو املقاولتية واحدة من
و لقد مكناكم في األرض و اليت أشارت إىل أمهية اكتساب الثروة عن طريق تنظيم و خلق املشاريع ، قال اهلل تعاىل: "

و من رحمته جعل لكم الليل و وقال أيضا :" ) 47سورةاألعراف ،اآلية (" جعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون
 Abdul Ghani A,I and) (..0")سورة القصص،اآليةالنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكمتشكرون

Yaacob,y,2012,p2)" :التاجر الصدوق األمين مع النبيين و الصديقين و .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
جاء رجل لرسول اهلل )ص( و قال يا (، و يف حديث أخر "040، ص4275،رقم4510،" )رواه الرتميذيالشهداء

" .) حديث نبوي يف مرجع امحد بن حنبل رسول اهلل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور
ب الرزق، فاهلل عز " يف القران الكرمي معناها استخدام مجيع املوارد املتاحة يف األرض لكستسعى(باإلضافة إىل أن كلمة "

 Abdul Hamid,S And Saari)وجل دعا العباد لكسب لقمة العيش احلالل عن طريق األعمال التجارية .
Che ,Z , 2011,P4) 

باإلضافة إىل أن  كل هذه األدلة تدعو البشرية إىل العمل اجلاد و البحث عن املنافع من مجيع املصادر اليت خلقها اهلل،
م امحد بن حنبل ، الغزايل،ابن اجلوزي( أكدوا على ضرورة تنظيم املشاريع أو املقاولتية و يف رأيهم أهنا علماء الشريعة )اإلما

( املقاولتية يف اإلسالم تقوم على 15،ص2774مسؤولية جيب أن تنفذ مجاعيا و لصاحل اجملتمع. يف رأي يوسف القرضاوي)
 الت التجارية.مبدأ احلرية ، العدالة، و الروح املعنوية يف كل املعام
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شجع اإلسالم املقاولني عن طريق تنمية روح املبادرة الفردية من جهة و التنمية االجتماعية من جهة أخرى ، وقد فصل 
أيضا يف موضوع توزيع األرباح ، فاملقاول املسلم خيتلف عن غريه يف هذه املسألة عن طريقتوزيع األرباح يف شكل زكاة، 

املسلم يسعى جاهدا إىل البحث عن الثروةبطريقة مشروعة أي بتباع من التربع. إذن فالرائد صدقات، هدايا و أشكال أخرى 
أوامر اهلل و سنة نبيه صلى اهلل عليه و سلم, على هذا يتميز سلوك املقاول املسلم بتقوى اهلل أياخلوف منه و العمل مبا انزل, 

يُكم مِّْن َعَذاٍب أَلريٍم تْؤمرُنوَن براللَّهر َوَرُسولرهر َوجُتَاهرُدوَن يفر َسبريلر أَيُـَّها الَّذريَن آَمُنوا َهْل  قال اللهتعاىل : "ياَ  أَُدلُُّكْم َعَلى جترَارٍَة تُنجر
ٌر لَُّكْم إرن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن". ُكْم َذلرُكْم َخيـْ  اللَّهر برَأْمَوالرُكْم َوأَنُفسر

 ثانيا : المبادئ األساسية المقاولتية في اإلسالم 
( اإلسالم يضمن النجاح الدائم للمقاولني و هذا عن 4550) AhmedMustaq: على حسبتقوى و رضا اهلل تعالى .4

طريق تقوى اهلل يف مجيع املعامالت االقتصادية و جتنب املعاصي ، فالنظام اإلسالمي أكثر حرصا على توفري احلماية 
( أوضحا أن هذا النظام حرم كل أشكال منح 4551 )( و الشربيين4515للمقاولني عند إنشاؤهم ملؤسساهتم. بن حجر)

القروض بفائدة ما )احد أسباب األزمة العاملية( أي الربا يف قوله تعاىل :"ميحق اهلل الربا و يرىب الصدقات" و لعن الرسول 
ساهم البنوك اإلسالمية أكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه، كما امجع الفقهاء على حترمي الربا و اعتباره من الكبائر. كما ت

يف تعامالهتا مع املقاولني على مواجهة املخاطر و العائدات الغري متوقعة و تساهم يف إقامة مشروعات طويلة األجل،إذن 
 Sahar Bin ذكرفاملقاول املسلم يعمل ضمن هذه القاعدة من اجل كسب رضا اهلل و بالتايل يتفوق و ينجح يف مشروعه.

Mat Dine,M( In Yaacob , Y and Azmi A,Gh,I, op-cit ) إن النجاح احلقيقي للمقاول عندما "
تكون لديه نية التقوى و من مث يكون قادرا على تذوق حالوة و عظمة اإلميان من خالل حصوله على الكثري من األرباح 

 الناجتة عن األعمال التجارية".
المي على ضرورة توازن اجلانب االقتصادي و االجتماعي يف :يركز املنهج اإلس اإلنتاج من اجل الربح و المصلحة العامة .2

نشاطات املقاولني من اجل حتقيق تنمية شاملة يف اجملتمع. فاإلسالم يرفض منطق االقتصاد احلر الذي ال يفرق بني الطيب و 
كتساب املال و تنميته اخلبيث من الرزق و ال يهمه إال حتقيق الثروة، و لو على حساب اخللق و الفضيلة، بل هو يدعو إىل ا 

( لكنه ابتغاء مشروط باحلالل يف كسبه و يف  0)سورة العنكبوت،أية  "فابتغوا عند اهلل الرزق"و حتصيله، قال تعاىل: 
إنفاقه.هدف املقاول املسلم ال يتوقف عند التحصيل و الربح املادي فقط بل له مسؤولية جتاه اجملتمع الذي يعيش فيه 

اإلسالم بالتعاون و ، فلقد أمر 4"كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهفكالمها يكمالن البعض لقول رسول اهلل )ص( : "
التكافل بني أفراد اجملتمع الذي يعد كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا، و كذلك محاية الضعفاء و رعاية مصاحلهم و 
صيانتها ، وحفظ أمواهلم ، و اغناءهم هي من املسؤوليات و األدواراهلامة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كما هي لألفراد. 

( )يوسف كمال،  04" )سورة الفجر أية ال تكرمون اليتيم و ال تحاضون على طعام المسكينكال بل قال تعاىل :"
 (...4، ص .451

إن اإلسالم يشجع املقاولني على وضع صورة واضحة بعيدة املدىمن اجل الوصول اىل النتائج  : الرؤية الواضحة و المشتركة ..
سلم أيضا املثابرة و السعي اجلاد و استخدام مجيع الطاقات لتحقيق املرغوبة لقوله صلى اهلل عليه و سلم:"".على املقاول امل

                                                           
4
   6253 حديث الجامع صحيح انظر األربعة، و السنن أصحاب و اإليمان، كتاب في مسلم رواه  
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و أنيبوا إلى ربكم و اسلموا له من قبل أن يأتيكم أهدافه من جهة و أهداف اجملتمع من جهة أخرى لقوله تعاىل :"
قدما حنو حتقيق التنمية ، ( إشارة لعدم اليأس و القنوط من رمحة اهلل و املضي .0" )سورة الزمر ، أية العذاب ثم ال تنصرون

 Hoetoro,A and)) هذه األخرية اليت ال تتحقق إال عن طريق مشاركة مجيع أفراد املؤسسةيف اختاذ القرارات.
Abdullah,A,M,2011 ,p4  

 ,M ,Abdul Manan(in Abdul Hamid,S And Saari Che ,Z: يرى  الرؤية األخالقية اإلسالمية .1
op-cit)ز بسيطرة النظام الرأمسايل الذي اجنر عنه سوء استعمال املصادر الطبيعية و احلد من اإلنتاج و أن اقتصاد اليوم يتمي

إعاقة فرص النمو. املقاول يف اإلطار اإلسالمي يعمل على اإلنتاج من اجل زيادة الربح لكن دون اإلضرار باجملتمع أو البيئة 
بتعاد عن القمار ،و التجارة احلرام مثل اخلمور. على حسب رأي باإلضافة إىل طرح منتوجذو جودة عالية بأقل تكلفة، و اال

( للحكومة اإلسالميةدور أساسي يف in Abdul Hamid,S And Saari Che ,Z, op-citعمر شابرا )
ضمان استمرارية املقاول يف مشروعه من خالل دعمه ماديا و معنويا و كذلك من خالل التعليم ووضع جمموعة من الضوابط 

اليم و املبادئ التوجيهية لتشجيع النمو االقتصادي السليم و بالتايل ضمان العدالة االجتماعية. فلقد أوضحت و التع
 التجارب العاملية أن جناح املقاولتية مرهون بالتعليم و املمارسة و الربامج املساعدة اليت تقدمها الدولة .

سلم عن غريه باملزج بني اجلانب االقتصادي و الروحي فهو ميلك يتميز املقاول امل: امتالك المهارات القيادية اإلسالمية .0
مهارات قيادية مبنية على الثقة، االئتمان، التواضع،الصدق، املساواة بني األفراد، احلكمة ، الصرامة ، احلزم و الشدة يف 

 (قال منري عبد الرحيم Idris Zakaria in Yaacob , Y and Azmi A,Gh,I, op-cit,p3).توجهاته
(in Yaacob , Y and Azmi A,Gh,I, Ibidem" ) القادة هم الذين يستطيعون قيادة أنفسهم و غريهم من

 ".األفراد كما أهنم قادرون على التفاعل مع اآلخرين
 ثالثا: تجارب عالمية ناجحةللمقاولتية اإلسالمية 

يدعى ( حتدث عن وجود نظام اجتماعي و اقتصادي 1ص ,2742)Dialek Yankayaالتجربة التركية: 
ي يتكون من جمموعة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة الناجحة يف األعمال التجارية من خالل ذ"الربجوازية" و ال

سياستها و أخالقياهتا, هذه الربجوازية ترتكز على إتباع الدين اإلسالمي يف تعامالهتا مع احمليط اخلارجي. تتشكل هذه 
و هي جمموعة من Le Musiadاملستقلني املسلمني  الربجوازية اإلسالمية من رابطة الصناعيني و رجال األعمال

املقاوليناملتميزينالذين اثبتوا قدرهتم على التغيري االجتماعي و االقتصادي يف تركيا عن طريق تبين املبادئ اإلسالمية, تتميز 
اق جتاري واسع , وضعية جيدة يف السوق تقدم تكنولوجي و زيادة يف الثروة. مؤسساهتم حبجم معني , استقرار وظيفي , نط

يرفع املقاولني شعار تعزيز الوعي االجتماعي خبلق فرص العمل و تنمية االقتصاد الرتكي كما هتتم بأخالقيات األعمال 
 لي : املستنبطة من الدين اإلسالمي. من بني أسس جناح املقاولني املنتمني هلذه الرابطةماي

  االعتماد على املبادئ اإلسالمية يف التعامل مع اآلخر )الصدق يف املعامالت, احرتام حقوق اآلخرين ,العدل, و
 تقوى اهلل(

  .العمل جبهد اكرب، اقتناص الفرص اجلديدة من اجل التميز، تنمية روح اإلبداع و املرونة 
  .احرتام أخالقيات العمل مع الطرف األخر بغض النظر عن دينه و توجهه ، فاهلدف هو حتقيق املصاحل املشرتكة 
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من املقاولني املسلمينأصحاب املشاريع الناجحة يف ماليزيا، من بني 207أجريت دراسة ميدانية على التجربة الماليزية: 
رية ألكثر من مخس سنوات ، عدد كبري من العمال ، األصول الثابتة خصائص هذه املشاريع : االستدامة يف األعمال التجا

-Yaacob,y and Abdul ,G,A ,opو األصول الصافية ، منو السوق ، زيادة املبيعات و زيادة يف رأس املال. )
cit,p14)) 

يادية اإلسالمية ،  أسفرت هذه الدراسة على وجود عالقة هامة و قوية بني اجنازات املقاولني و امتالك املهارات الق
كما أن هناك عالقة قوية بني تقوى اهلل يف األعمال التجارية و بني جناح املقاولني املاليزيني. استنتج الباحثان يف دراستهما 
أن شخصية املقاولني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين اإلسالمي سواء من ناحيةالعالقة مع اهلل آو مع اآلخرين من موظفني ، 

 ردين ...اخل.عمالء، مو 
(و جمموعة من العلماءبدراسة اثر الثقافة 7.قام غاري تريبو)مرجع سبق ذكره ،ص: Tribou Garey تجربة

اإلسالمية على التوجه االقتصادي للمقاولني على مستوى اجلزائر، الشرق األوسط، لبنان و تركياو قد أظهرت هذه الدراسة 
العوامل الثقافية ملقاول ملؤسسته.يقول غاري تريبو يف كتابه )مرجع سبق ذكره( " أن هناك عالقة متينة بني اإلسالم و تسيري ا

تؤثر مباشرة يف األعمال احلرة: إن الدين اإلسالمي يشجع السلوك املادي و يرتكز على القيم األخالقية يف كل املعامالت 
قام تريبو بتحليل عدالة يف تقسيم اإليرادات". التجارية مثل الطاعة للمجموعة , روح اجلماعة , العقالنية يف التنظيم و ال

النصوص القرآنية و األحاديث النبوية و يف رأيه: " إن فكرة املقاول املسلم هو املقاول الذي جيد يف األخالق اإلسالمية 
الديني  تعطي أخالق المقاول المسلم قوة و معنى لنشاطه االقتصادي, إذن فالوازعالغداء الروحي ألعماله االقتصادية. 

 استخلص تريبو جمموعة من النتائج :  للمقاول يفتح األفاق الجديدة التي ينبغي استكشافها مستقبال" .
 .إن النظام اإلسالمي يشجع امللكية اخلاصة و يعززها ان كانت من مصادر مشروعة و حيظر التعامل بالربا 
  الذات بالطريقة الشرعية. الدين اإلسالمييشجع على الثراء و الرفاه االقتصادي , و حتقيق 
  .اإلسالم يشجع العمل التجاري و الصناعي , إضافة إىل انه يقبل و يؤكد على االبتكار ماعدا يف مسائل الدين 
  اإلسالم يقوم على أساس حتقيق منافع املقاول اخلاصة و منافع اجملتمع على حد سواء ، فال جيوز حتقيق الربح و

 ن ذلك.الثروة دون استفادة اجملتمع م
"املقاول املسلم جيد يف الدين القيم و املبادئ اليت تقوي و Willaime (in tribou,op-cit )يف نظر كاتب أخر  

تعزز نشاطهاالقتصادي من خالاللتماسك و املشاركة بني األفراد , إرساء الشرعية للنظام االجتماعي , التسامح و إقامة 
"بدال من أن نتحول إلى بشر خارقين , يجب يبو مربهنا على الدين اإلسالمي : يف األخري أشار تر  » العدل بني األفراد.

 "التمسك بالدين الن من شأنه خدمة البشر على وجه األرض و الدمج بين المجتمعات
 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات -2

كبرية من قبل املؤسسات على يعد موضوع املسؤولية االجتماعية من القضايا األساسية اليت تتطلب أن تعار أمهية  
اختالف طبيعة ملكيتها و أشكاهلا، فلم تعد حكرا على املؤسسات العمومية و إمنا الفكر التنموي احلديث يستوجب 
على املؤسسات اخلاصة أن تلعب و تتبىن دورها يف إطار التنمية الشاملة من خالل العمل على إرساء مبادئ و مفاهيم 

 تماعية. سنحاول من خالل هذا احملور التعرف على مفهوم و جماالت املسؤولية االجتماعية.و مؤشرات املسؤولية االج
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 أوال: مفاهيم عامة حول المسؤولية االجتماعية 
تتضح أمهية هذه الدراسة من خالل بياهنا ألمهية و قيمة الدور االجتماعي الذي ميكن للمؤسسة أن تقدمه للمجتمع و 
الناس.تعددت تعريفات املسؤولية االجتماعية لدى املفكرين بسبب أن هذا املصطلح يكتسب أمهية متزايدة يوم بعد يوم ، و 

ذا الشأنبالرغم من وضوح جوهره النظري،و هو انسجام املؤسسات يف أعماهلا مل يتوصل إىل تعريف حمدد ، موحد و هنائي هب
(و 2775و أنشطتها مع توقعات اجملتمع ، و استجابتها ملتطلباته القانونية و األخالقية و القيمية و البيئية. )فواز الرطروط، 

 فيما يلي نورد بعض التعريفات: 
امة على أهنا : "االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا و تعريف جملس األعمال العاملي للتنمية املستد

املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية و العمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة و عائالهتم إضافة إىل 
تماعية عرفتها كالتايل" مجيع احملاوالت اليت تساهم يف . الغرفة التجارية العاملية للمسؤولية االج5اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل"

تطوع املؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية و اجتماعية ، و بالتايل فان املسؤولية االجتماعية تعتمد على 
من خالل  مبادرات رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا و لذلك فان املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تتحقق

  (Guyonnand Marie , F et Willard ,F , 2004, p05)اإلقناع و التعليم"
حسب منظمة التعاون االقتصادي و التنمية : تعرف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أهنا " التزام املؤسسة باملسامهة 

اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل بشكل عاميهدف  يف التنمية االقتصادية مع احلفاظ على بيئة العمل مع العمال و عائالهتم و
مجعية  (Guyonnand Marie , F et Willard ,F ,op-cit)إىل حتسني جودة احلياة جلميع هذه األطراف " 

اإلداريني األمريكيني ترى بأن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة " استجابة إدارة املؤسسات إىل التغيري يف توقعات املستهلكني 
"  .هتمام العام باجملتمع و االستمرار باجناز املسامهات الفردية لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصاديةو اال

املسؤولية االجتماعية بأهنا " التزام املنشأة جتاه اجملتمع الذي تعمل Drucker(عرف 40، ص 2770)حممد الصرييف ، 
ت اجملتمع ملبادرات املنشأة يف حمال مسؤوليتها اجتاه اجملتمع و مبا يتجاوز احلد إىل كوهنا " متثل توقعاStrierفيه" و أشار

األدىن من اإلذعان للقانون و بصورة ال تضر بقيام املنشاة بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراهتا" 
ظمة لتعظيم التأثريات االجيابية و التقليل (كما تعرف على أهنا التزام املن.24، ص 2770)طاهر حمسن و صاحل العامري، 

( و أهنا التزام املنظمات املستمر للسلوك أخالقيا و Pride,M, 1997,P 65من التأثريات السلبية يف اجملتمع. )
بني املسامهة يف التطوير االقتصادمين خالل حتسني نوعية حياة العاملني و عوائدهم و كذا االلتزام جتاه اجملتمع بشكل عام. و 

( بأن املسؤولية االجتماعية إحساس ديين و أخالقي و وطين باملسامهة االجتماعية سواء كان بالعمل أو 2771عيسى )
باملال جتاه أشخاص متعددين ، منهم من يعمل داخل املنظمة ، و منهم املقيم يف اجملتمع و البيئة احمليطة وذلك مقابل 

 مع و حتقيق األرباح. استغالل املوارد املادية و البشرية للمجت
من خالل هذه التعاريف جند أهنا اختلفت يف حمتواها ، و مضامينها و اجلوانب اليت مت الرتكيز عليها ، و إن اشرتكت يف 

المسؤولية هدف أو أكثر متثل يف تفاعلها و اجتاهها خلدمة اجملتمع.و من هذا نستطيع استخالص تعريف شامل : " 

                                                           
5
 http.//www.w bcsd.org/wcb/publucations/csr2000.pdf 
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األفعال التي تتخذها المؤسسة من اجل تحقيق منافعها االقتصادية مع احترام القيم االجتماعية هي مجموعة من 
 " . السائدة في المجتمع

جماالت املسؤولية  Jin& Drozdenko (2010, p 341 )صنف  ثانيا :مجاالت المسؤولية االجتماعية
 االجتماعيةللمؤسسات كالتايل: 

 و الذي يهدف إيل حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية و أمهها زيادة  :المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه العمالء
األرباح ، زيادة مسعتها يف السوق و حتقيق القدرة التنافسية، إذ يؤدي حتقيق حاجات و رغبات العمالء يف تطوير و حتسني 

ملسؤولية االجتماعية منتجات و خدمات املؤسسة على جذب ثقتهم و رضاهم و احلفاظ على هذا الرضا. من أهم أنشطة ا
جتاه العمالءاإلعالن الصادق و الرتويج الصادق و األمني عن منتجات و خدمات املؤسسة ، الشفافية ، النزاهة ، الصدق ، 
عدم اخلداع و الغش يف التعامل مع خمتلف العمالء ، توفري البيانات و اإليضاحات الالزمة عن املنتجات مثل تواريخ اإلنتاج 

 حية ، و املكونات و املنشأ و غريها من األنشطة.و فرتة الصال
  و اليت تتمثل باالهتمام باملورد البشري باعتباره استثمار حقيقي جتين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه العاملين :

تلتزم املؤسسة فيه  املؤسسة مثاره على املدى القصري و البعيد. يعترب العمال جماال داخليا من جماالت املسؤولية االجتماعية ،
بتوفري اخلدمات الالزمة لتحسني جودة حياة العاملني و ذلك من خالل املسامهة يف التأمينات االجتماعية عن العاملني بنسبة 
معينة من رواتبهم و أجورهم للحصول على مرتب تقاعد مناسب بعد التقاعد، ووضع نظام تأميين خاص باملشاركة مع 

رعاية الصحية و العالج باملستشفيات و لدى األطباء ،و دفع نفقات األدوية الطبية للعاملني و العاملني ، ووضع نظم لل
عائالهتم،توفري برامج تدريبية بالداخل و اخلارج، اإلنفاق على العاملني الراغبني يف إكمال دراساهتم العليا و ذلك لتنمية 

 مهاراهتم الفنية و اإلدارية ...اخل . 
 و يتمثلهذا النوع من املسؤولية يف اخلدمات اليت تقدم النفع العام األفراد عية للمؤسسة تجاه المجتمع:المسؤولية االجتما

اجملتمع ، و املشاركة مع احلكومة يف تقدمي جمموعة من األنشطة اليت تسعى إىل القضاء على املشكالت االجتماعية و هذا 
شعب و من أهم هذه األنشطة التربعات للمؤسسات و اجلمعيات سوف خيلق مناخا لالستثمار و يوفر االستقرار لفئات ال

اخلريية و املنظمات غري احلكومية لتمويل و توفري احتياجات األعضاء و األهايل احملتاجني . باإلضافة إىل جماالت التعليم  
كذلك التربعات للطلبة كإقامة معاهد تعليمية و فنية لرفع كفاءة اخلرجيني اجلدد و إعدادهم للدخول يف سوق العمل ، و  

احملتاجني و تشجيعهم على مواصلة دراساهتم العليا يف الداخل و اخلارج ، هذا فضال عن املسامهة يف إقامة خمتربات علمية يف 
 بعض اجلامعات ، اخل من هذه املسامهات.

 ء كبري من املسؤولية يف هذا ، وهنا يقع على عاتقاملؤسسة جز  المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المحافظة على البيئة
اجملال يشمل منع التلوث و درء األضرار بالبيئة الصادرة عن اإلشعاعات نتيجة عملياتاإلنتاج او تلوث املياه و جتريف 
األراضي بسبب مقالب النفايات و غريها من مصادر التلوث. على املؤسسات إذن مراعاة احلفاظ على البيئة و منع التلوثو 

التكلفة االجتماعية لإلنتاج و تكاليف التحكم و الرقابة و بني املنافع االجتماعية له ، و كذلك عملية تدوير و  التوازن بني
 اسرتجاعبعض املواد مث تسويقها.

 ثالثا: دور الوظائف اإلدارية للمقاول المسلم في تحقيق المسؤولية االجتماعية 
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ا هي وسيلة لبلوغ الغايات.و استخدام الوسيلة و النجاح يف حتقيق اإلدارة يف اإلسالم ليست غاية يف حد ذاهتا ، و إمن
اهلدف مرهون حبسن معرفة أبعادها و جوانبها و متطلباهتا و عناصرها،و كذا الوظائف اليت يتعني القيام هبا يف إطارها، و 

اد أيضا. إن إنشاء اي مؤسسة اإلدارة ليست الزمة فقط للمؤسسات و املنظمات ، بل إهنا الزمة للمجتمع و األمم و لألفر 
يتطلب بالضرورة القيام هبذه الوظائف من أول مرحلة حىت أخرها ، فاملقاول عند إنشاءه ملؤسسته يضع خطة للعمليات اليت 
سوف تتم، مث التنظيم بإجياد اهليكاللفعال املرن الذي حيدد لكل فرد يف املؤسسة املهام و املسؤوليات، مث التوجيه الواعي 

يمات و أخريا املراقبة احلقيقية اليت تتعدى حدود معاجلة األخطاء إىل مرحلة الوقاية من حدوث القصور. ) عبد اهلل للتعل
 (207،ص 2774الربعي و حممود عبد احلميد مرسي ،

 : يعترب التخطيط أول مرحلة يف اإلدارة اإلسالمية فهو دعامة و أساس العمليةتخطيط المقاول المسلم في ظل اإلدارة
اإلدارية. يعترب التخطيط " فن التعامل مع املستقبل و فن اجناز و حتقيق أماله، كما جيب أن تكون ، و ليس كما ميكن أن 
تكون". إن التخطيط من املنظور اإلسالمي هو أن يتم يف إطار ابتعاد املقاول عن كل ما هو حمرم و أن يلتزم بقواعد احلالل 

عليه الشرعية فهو أساسي ملواجهة املستقبل لصاحل املؤسسة و اجملتمع و هو قائم على  يف مجيع خمططاته. إن التخطيط حثت
حشد اإلمكانيات و إعداد كافة املقومات و األخذ باألسباب ملواجهة األحداث املستقبلية للمؤسسة، حيث يقول اهلل 

قال تزرعون سبع سنين دأبا ة يف مصر: " سبحانه و تعاىل ضاربا املثل على لسان سيدنا يوسف عليه السالم ملواجهة اجملاع
( ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إال 37فما حصدتم فذروه في سنبله إال قليال مما تأكلون )

." )سورة يوسف، أية (31( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون )31قليال مما تحصنون )
الم اليقوم على الظن و إمنا على املعرفة و احلقائق القائمة على املعلومات املستخرجة من حتليل (إن التخطيط يف اإلس..

يا أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن البيانات اليت مت مجعها و فرزها و استخالص املؤشرات منها لقوله تعاىل :"
ل مرحلة التخطيط جيب أن يكون دائما يف حدود طاقته و (.عندمايبدأ املقاو 42" )احلجرات ، اآلية بعض الظن إثم

إمكانياته و ليس ضربا من التعجيز. فالتخطيط مرحلة مهمة و الزمة حلسن سري العملية اإلدارية لتوحيد اجلهود و متابعة 
األمن و  االجناز و تنسيق العمل و حسن تنظيمه. لنجاح ختطيط املقاول املسلم جيب أن يكون لديه نية صادقة لتحقيق

مواجهة الفساد و إتباع أوامر اهلل سبحانه و تعاىل من اجل حتقيق أهداف املؤسسة من جهة و أهداف األمة اإلسالمية من 
جهة أخرى عن طريق إشباع رغبات مجيع األطراف ،قال اهلل تعاىل : "و أن هذا صراطي مستقيما و ال تتبعوا السبل فتفرق 

كم تتقون". يعترب التخطيط أول مرحلة يقوم هبا مدير املؤسسة من اجل حتديد املالمح بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعل
هناك عالقة موجبة بين تخطيط المقاول - H1األساسية للمسؤولية االجتماعية و من هنا نستخلص الفرضية األوىل: 

 المسلم و تحقيق المسؤولية االجتماعية. 
ترتبط العملية اإلدارية من املنظور اإلسالمي بإعداد و تصميم اهليكل :  وظيفة التنظيم للمقاول المسلم في اإلدارة

التنظيمي للمؤسسة بالشكل و املضمون الذي يليب حاجات العمال و يتوافق مع متطلبات البيئة اخلارجية. على املقاول 
تمد املقاول عند إعداده املسلم إذن إعداد هيكل تنظيمي حيدد فيه مواصفات و مهام وشروط كل وظيفة يف املؤسسة. يع

افمن أسس بنيانه على تقوى من اهلل و رضوان خير أم  هلذا اهليكلمراعاة األسس اإلسالمية بشكل كامل لقوله تعاىل:"
" )سورة التوبة ، أية من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم و اهلل ال يهدي القوم الظالمين
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مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى سلم" (. قال صلى اهلل عليه و475
. إن التدرج يف اهليكل التنظيمي أمر البد منه نظرا لتفاوت األفراد 6"منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر و الحمى

مكانته و على املقاول املسلم وضع العامل يف املكان يف العلم و املعرفة و القدرات الذاتيةاليت وهبها اللهعز وجل ، فلكل فرد 
الذي جييده و الذي تؤهله خرباته و كفاءته ليقدم أحسن ما لديه من مهارات و مواهب و إمكانيات و اليت تستخدم لصاحل 

ساواة يف احلقوق املؤسسة و احمليط اخلارجي. التدرجية يف اهليكل التنظيمي ال تعين ظلم املقاول للعمال بل إن اجلميع هلم م
و الواجبات، و اجلميع إخوةيف املؤسسة يعاملون كلهم نفس املعاملة ، باإلضافة إىل أن املقاولتية من املنظور اإلسالميليس 

(، قال 47" )سورة احلجرات ، اآلية إنما المؤمنون إخوة" تسلطا و لكن مشاورة و تدبر و خربة و إدراك ،قال اهلل تعاىل:
". مما يستدعي استنتاج الفرضية الثانية و "المسلم اخو المسلم ، ال يظلمه و ال يسلمه عليه و سلم رسول اهلل صلى اهلل

 موجبة بين العدل و المساواة في المعاملة بين أفراد المؤسسة و تحقيق المسؤولية هناك عالقة H2- هي :
 .  االجتماعية

توجيه األوامر بني أقسام اهليكل التنظيمي تعد مبثابة اجلهاز : إنتدفق املعلومات و  الشخصية القيادية للمقاول المسلم
"و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون العصيب يف املؤسسة. إن عملية القيادة يف اإلسالم تستند إىل قوله تعاىل : 

ب أن يكون القدوة (. إن املقاول جي471")سورة أل عمران ، أية بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون
احلسنة للعمال من خالل أفعاله و أقواله األمر الذي حيفزهم و يقويهم على العمل من اجل حتقيق أهداف املؤسسة. إذن 
التوجيه يستنبط من تعاليم و أخالقيات اإلسالم ، كما أنالقائد املاهر يف اإلسالم هو الذي يتشاور مع مرؤوسيه يف املهام 

يعتمد  (475".)أل عمران، اية :"و شاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللها لقوله عز وجل املختلفة اليت حيقق
املقاول املسلم بالتزامه باملبادئ اإلسالمية أي انه أداة للدعوة و مرآة لإلسالم، فالصدق ، األمانة، اإلخالص ، العدل، 

العطف على املساكني، التعاون ، التواضع ، املساواة ، األمر  اإلحسان ، العفو ، احللم، الصرب، الوفاء، القوة، الرمحة و
باملعروف، إتقان العمل كلها صفات متيز املقاول املسلم داخل املؤسسة مع األفراد و خارجها مع عامة اجملتمع.يعمل املقاول 

ازن حيقق تنظيم العالقات يف من املنظور اإلسالمي على حتقيق التوازن بني مصاحله اخلاصة و مصاحل اجملتمع الن هذا التو 
املؤسسة ، و يتحدد نطاق التكليف و املسؤولية و الواجب بني أي فرد داخل املؤسسة و بني اجملتمع الذي ال يقوم إال على 
أفراده و خمتلف املؤسسات الفاعلة ، و من هنا تنعكس عملية مصاحل اجملتمع على عملية حتقيق مصاحل الفرد و العكس 

وازن أساس محاية اجملتمع ، حيث ال ظلم ألحد على األخر،فهو روح و حياة اإلدارة اإلسالمية و هذه صحيح. إذنفالت
و األرض مددنها و القينا فيها رواسي و أنبتنا حقيقة أكدها اهلل سبحانه و تعاىل يف كتابه احلكيم يف قوله عز وجل: " 

هناك عالقة موجبة بين المقاول االجتماعي و -H3تية:الفرضية الثالثة اآل من هنا نستنتجفيها من كل شيء موزون". 
  تنقسم هذه الفرضية إىل الفرضيتني الفرعيتني التاليتني:تحقيق المسؤولية االجتماعية. 

 H3-1.هناك عالقة موجبة بني املقاول املعتمد على مبدأ الشورى و حتقيق املسؤولية االجتماعية 
H3-2الشخصية للمقاول و مصاحل اجملتمع و بني حتقيق املسؤولية االجتماعيةهناك عالقة موجبة بني توازن املصاحل . 

 هناك أربعةأنواع من الرقابة من املنظور اإلسالمي:الرقابة في اإلدارة اإلسالمية: 
                                                           

6
  الصلة و البر كتاب في مسلم و ، األدب كتاب في ، البخاري صحيح– عليه متفق  



126 
 

رقابة صارمة أوال الرقابة العلوية: هي اشد تأثريا يف سلوك الفردو أفعاله و أقوله و نواياه، أي أن سلوك الفرد و أعماله موضع 
يتعلق هذا النوع من الرقابة بالضمري و الوجدان أي رقابة  من اهلل تعالىيسجل فيها كل شيء بدقة متناهية. ثانيا الرقابة الذاتية

 الفرد على ذاته و على سلوكاته و اعماله. ثالثا الرقابة اإلشرافية )اإلدارية (: يقوم املقاول يف هذه احلالة مبراقبة أفراد املؤسسة
و سلوكهم يف العمل من اجل ضمان السري احلسن للعملية اإلدارية و اإلنتاجية. الرقابة اإلدارية يف اإلسالم وقائية و ليست 
عالجية أي أن املقاول يسعى ملعرفة مواطن اخللل فيبادر إىل معاجلته قبل أن يقعفقد ورد يف اثرالطرباين عن انس بن مالك : 

أن يقع ال بعد أن وقع ".الرقابة أيضا ال تقف عند أداء العاملني فقط بل متتد إىل اللوائح و "العاقل من حيتال لألمر قبل 
القواعد اليت حتكم العمل و معاجلة النقص فيها ، و احلكم على مدى تناسبها مع احتياجات العمل و مع قدرات العاملني 

ر املؤسسة." رابعا الرقابة الشعبية : املؤسسة ختضع لرقابة فضال عن تقارير األجور ، احلوافز و املكافآهتذا كله من اجل تطوي
و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اجملتمع و أجهزته عند أي قصور أو احنراف و عند دواعي النصح و اإلرشاد لقوله تعاىل :"

من اجملتمع قصورا  (و من هنا فإذا ما شاهد أي فرد.0)سورة التوبة  أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر "
أو احنرافا يف أداء املؤسسة فانه يبادر إىل إخطار املسئولني عنها من اجل إصالحه و معاجلته إعماال لتعاليم رسولنا الكرمي 
صلى اهلل عليه وسلم :"من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فان مل يستطع فبلسانه ، فان مل يستطع فبقلبه و ذلك اضعف 

مراقبة المجتمع للمقاول مرتبطة ايجابيا بتحقيق المسؤولية  -H4تج من هذه النقطة الفرضية الرابعةالتالية:نستن 7اإلميان"
 االجتماعية.

 الدراسة التطبيقية  -3
: انتهجت الدراسة املنهج الوصفيالتحليلي، فعلى صعيد البحث الوصفي ، مت االعتماد على الدراسات  أوال. منهج الدراسة

رة ، من اجملاالت و الدوريات احملكمة ، أما على صعيد البحث امليداين التحليلي ، فقد مت استخدام استبيان النظرية املتوف
موجه لعدد من املقاولني عرب خمتلف واليات الغرب اجلزائري )وهران، معسكر،غليزان ،شلف،عني دفلى،مستغامن( ، كما 

( .كان حجم العينة اليت وزعت عليها الباحثة استبيانات SPSSاستخدم يف حتليل فرضيات البحث الربنامج اإلحصائي )
 ( منها .27( مقاول ، مت اسرتجاع و حتليل )17الدراسة )

: اختص اجلزء األول من االستبانة بالبيانات و املعلومات الشخصية )املتغريات الدميغرافية( ألفراد عينة  ثانيا. أداة البحث
البحث )اجلنس ،املؤهل العلمي،سنوات اخلربة ( ، أما اجلزء الثاين فتضمن جمموعة من الفقرات اخلاصة باملتغري األول 

فقرات خاصة  47رية للمقاول املسلم ،بينما تضمن اجلزء الثالث فقرة متعلقة بالوظائف اإلدا 27)املستقل( بلغ عددها 
باملسؤولية االجتماعية مبحاورها الثالث االقتصادي، االجتماعي و البيئي. )متغري تابع( بغرض التحليل اإلحصائي و اختبار 

ي اعتمد للدراسة مث قياس الفرضيات مت اللجوء إىل تفريغ إجابات أفراد العينة وفق مقياس ليكرت ذو اخلمس درجات و الذ
درجة الرتابط مبعامل بريسون بني املتغريات الختبار العالقة بني متغريات الدراسة. طريقة التحليل املستخدمة فيالبحث هو 
أسلوب كمي و معامل االرتباط بريسون يسمح لنا بتحليل العالقة بني متغريينكميني، إضافة إىل انه يسمح لنا بتفسري معىن 

  العالقة.
 ثالثا. نتائج الدراسة : 

                                                           
7
  صحيحه في المسلم رواه 
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 ألف( اإلحصاءات الوصفية ألفراد عينة البحث : 

 
من املقاولني اجلزائريني أكدوا على أن األهداف املسطرة تكون على % 07بينت اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث أن 
 عز وجل هو القادر و منهم أكدوا على أن املستقبل جمهول و اهلل% 07أساس التشاور مع ممثل العمال. بالنسبة ل 

من املقاولني قالوا أن عملية التخطيط و وضع رؤية إسرتاتيجية على املدى % 07الوحيد على معرفته و التحكم فيه و
املتوسط و البعيد هو أمر البد منه يف ظل هذا احمليط الذي يتميز بالتغري ، السرعة و عدم التأكد و يف رأيهم أن اإلسالم 

 ( 2جتناب الظن بالعمل و التحليل و النظر إىل املستقبل جبدية و ليس باخلمول . )اجلدول رقم حث علىالتخطيط و ا

 
 

من املقاولني اجلزائريني قالوا انه ال توجد هلم نية لتقليص اهليكل التنظيمي ألنه راجع % 10و قد وجد يف عينة الدراسة أن 
الذين يشغلون خمتلف املستويات اإلدارية إمنا هو راجع إىل مستوى لطبيعة املؤسسات الصغرية و املتوسطةو أن األشخاص 

من املقاولني امجعوا على أن معاملة األفراد داخل املؤسسةترتكز على أساس  %00الكفاءات و املعارف و املهارات. 
عمال و باحتياجاهتم منهم قالوا أهنم يهتموا بشؤون ال% 0.املساواة و العدل ألهنا صادرة من تعاليم الدين اإلسالمي و 

الشخصية خصوصايف املناسبات و األعياد عن طريق تقدمي مساعدات مادية و معنوية و هذا دليل على التكافل االجتماعي 
 لدى املقاولني. 

 
 

منهم أكدوا على اهنتوجد %0.من املقاولني قالوا أن هناك توازن بني املصاحل الشخصية و بني مصاحل اجملتمع و% 00
مجتمع على عمل املقاولينو أهنا تؤثر يف توجهاهتم و يف أهدافهم املستقبلية فال ميكن ملقاول مثال أن ينتج منتوجا رقابة لل

 خمالفا لدين أو ثقافة أو عادات ذلك اجملتمع. 

االهداف بالتشاور

4 20,0 20,0 20,0

10 50,0 50,0 70,0

4 20,0 20,0 90,0

1 5,0 5,0 95,0

1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

tout à fait d'accord

d'accord

neutre

pas d'accord

pas de tout d'accord

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

مستقبل عن طريق التخطيط حكم في ال الت

5 25,0 25,0 25,0

5 25,0 25,0 50,0

8 40,0 40,0 90,0

2 10,0 10,0 100,0

20 100,0 100,0

tout à f ait d'accord

d'accord

neutre

pas d'accord

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

اجاتهم االجتماعية اهتمام بشؤون العمال و باحتي

3 15,0 15,0 15,0

10 50,0 50,0 65,0

4 20,0 20,0 85,0

3 15,0 15,0 100,0

20 100,0 100,0

tout à f ait d'accord

d'accord

neutre

pas d'accord

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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 :باء( اختبار صحة الفرضيات
عملنا يف هذا اجلانب على اختبار فرضيات الدراسة، حيثرتكزت مهمة هذه الفقرة على مدى اختبار مدى رفض او قبول 

 فرضيات الدراسة من خالل استخداممعامالالرتباط بريسون و ذلك كما يلي : 
ؤولية االجتماعية هناك عالقة موجبة بين تخطيط المقاول المسلم و تحقيق المسH1تنص الفرضيةاألوىل على ما يلي:

 (.α≤2,21)النمط االقتصادي، االجتماعي، البيئي( عند مستوى داللة )
ال توجدعالقة ارتباط ذات داللةإحصائية بني ختطيط املقاول املسلم و املسؤولية االجتماعية )االقتصادي و االجتماعي و 

فاقل . و ميكن إرجاع ذلك إىل أن املقاولني هدفهم األول هو التخطيط لتحقيق الربح و  7,70البيئي (عند مستوى داللة 
  نظرهم مازالت بعيدة املدى خصوصا اجلانب البيئيو بالتايل ترفض الفرضية األوىل. املر دودية ، أمااملسؤولية االجتماعية يف

هناك عالقة موجبة بين العدل و المساواة في المعاملة بين أفراد المؤسسة و H2: تنص الفرضية الثانية على ما يلي
 تحقيق المسؤولية االجتماعية . 

 21جدول رقم 
  ربط المتغيرات

 *حنو تقليص اهليكل التنظيمي لتحقيق العدل بني أفراد املؤسسةللمؤسسة اجتاه 
 تبين املسؤولية االجتماعيةيؤدي إىل االحنراف عن مبدأ تعظيم الربح

 7,1.5معامل بريسون 
 sig 7,7.0مستوى الداللة

تقدم  * هناك اهتمام بشؤون العمال اخلاصة و باحتياجاهتم االجتماعية املختلفة
 خريية ألسر العاملني لديهااملؤسسة مساعدات 

 7,020معامل بريسون 
  sig 7,74مستوى الداللة

معظم الربامج  *يهممنا حتقيق األرباح و حتقيق مصاحل اجملتمع يف نفس الوقت
 املقدمة للمجتمع هي لتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية و أيضا لتحقيق الربح 

 .2.,7معامل بريسون 
 sig7,722مستوى الداللة

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن املقاول يعامل مجيع أفراد املؤسسة على أساس العدل و املساواة و هذا ما جنم عنه 
حتقيق املسؤولية االجتماعية و باألخص اجلانب االقتصادي و االجتماعي، و حسب رأي أفراد عينة البحث فالدين 

ز التفريق بينهم إال على أساس العمل احملقق. فاملقاولونيقومون مبساعدة اإلسالمي حث على املساواة بني كل األفراد و ال جيو 
العمال عن طريق حتفيزهم و مساعدهتم يف املناسبات املختلفة من اجل ضمان التكافل االجتماعي يف اجملتمع و بالتايل تقبل 

 الفرضية الثانية. 
 مقاول االجتماعي و تحقيق المسؤولية االجتماعية هناك عالقة موجبة بين الH3 -: تنص الفرضية الثالثةعلى ما يلي

H3-1 .هناك عالقة موجبة بين المقاول المعتمد على مبدأ الشورى و تحقيق المسؤولية االجتماعية 
H3-2  هناك عالقة موجبة بين توازن المصالح الشخصية للمقاول و مصالح المجتمع و بين تحقيق المسؤولية

 االجتماعية.
ال توجد أي عالقة ذات تأثريإحصائي بني مبدأ الشورى و حتقيق املسؤولية االجتماعية بني مجيع املتغرياتعند مستوى داللة 

فأقل. و ميكن تفسري هذه النتيجة ان املقاول اجلزائري هو من النوع املتسلط الذي ال يشرك العمال يف اختاذ القرارات 7,70
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ال يضيف أي قيمة  و هذا راجع إىل الثقافة السائدة لدى املقاول الذي يعترب أن العامل فهو صاحب القرار األول و األخري،
 للمؤسسة و ال ميلك الكفاءة الالزمة للمشاركة يف اختاذ القرار. و بالتايل ترفضالفرضية الفرعية األوىل.

 22جدول رقم 
معظم الربامج املقدمة  *يهممنا حتقيق األرباح و حتقيق مصاحل اجملتمع يف نفس الوقت

 للمجتمع هي لتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية و أيضا لتحقيق الربح
 7,005معامل االرتباط بريسون 

 sig7,74مستوى الداللة 
تساهم املؤسسة يف  * يهمنا حتقيق األرباح و حتقيق مصاحل اجملتمع يف نفس الوقت

 املتعاملني ختصيص بعض أرباحها لفئات ذات احتياجات خاصة من
 7,071معامل االرتباط بريسون 

 sig7,72مستوى الداللة 
هناك اهتمام بشؤون  *يهمنا حتقيق األرباح و حتقيق مصاحل اجملتمع يف نفس الوقت

 العمال اخلاصة و باحتياجاهتم االجتماعية املختلفة
 .1.,7معامل االرتباط بريسون 

** 
 sig7,774مستوى الداللة 

بني حتقيق املنافع الشخصية للمقاول و حتقيق 7,70عند مستوى الداللة اقل من  موجبة ذي تأثري إحصائيهناك عالقة  
املسؤولية االجتماعية )النمط االقتصادي و االجتماعي(.و ميكن تفسري هذه النتيجة ان  مصاحل اجملتمع العامة و حتقيق

منافع اجملتمع من خالل االهتمام بالعمال و باحتياجاهتم و املقاول يسعى لتحقيق أرباح و مردودية باإلضافة إىل حتقيق 
االهتمام باألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة. هذا السلوك راجع إىل الثقافة اإلسالمية للمقاولني ، و بالتايل هذه الفرضية 

 الفرعية مقبولة .
 ايجابيا بتحقيق المسؤولية االجتماعية.مراقبة المجتمع للمقاول مرتبطة  -H4تنص الفرضية الرابعة على مايلي: 

 23جدول رقم 
تقوم  *رقابة الفاعلني خارج املؤسسة هتمنا و نأخذ بآرائهم يف العملية اإلنتاجية 

املؤسسة بإجراء استطالعات للبيئة احمليطة هبا ملعرفة حاجات اجملتمع من الربامج 
 التدريبية

 7,0.5معامل االرتباط بريسون 
 sig7,74مستوى الداللة 

تقدم املؤسسة  *رقابة الفاعلني خارج املؤسسة هتمنا و نأخذ بآرائهم يف العملية اإلنتاجية
 مساعدات خريية ألسر العاملني لديها

 7,157معامل االرتباط بريسون 
 sig7,74مستوى الداللة 

هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني رقابة الفاعلني خارج املؤسسة و القيام باستطالعات بيئية.ميكن تفسري هذه 
النتيجة على أن املقاول اجلزائري يعمل على األخذ بآراء الفاعلني خارج املؤسسة خصوصا فيما يتعلق باحرتام البيئة و 

ة ذات داللة إحصائية بني املتغريين رقابة الفاعلني و تقدمي املؤسسة ملساعدات احملافظة عليها . باإلضافة إىل وجود عالق
فاقل و هذا يعين ان املقاول يسعى لتحقيق تنمية اجتماعية منخالل االهتمام بتطلعات  7,70خريية عند مستوى داللة 

 لفرضية الرابعة مقبولة. األفراد العاملني داخل املؤسسة و هذا ما ينعكس اجيابيا على اجملتمع، و بالتايل ا
و يف اخلتام نقول أن معظم الفرضيات مقبولة و هذا راجع إىل أن املقاول اجلزائري من خالل رصيده الثقايف خاتمة:

اإلسالمي يسعى لتحقيق املسؤولية االجتماعية بأمناطها الثالث االقتصادي،االجتماعي و البيئي،و هذا ما نالحظه من 
تقبلية و القيام بعمليات التخطيط و التحليل. لكن ختطيط املقاول اجلزائري يعمل على االبتعاد خالل رسم التوجهات املس
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عن كل ما هو حمرم و أن يلتزم بقواعد احلالل لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية من خالل إعداد كافة مقومات النجاح و 
انية تبني أن املقاول يعامل مجيع أفراد املؤسسة مببدأ املساواة حشد كل اإلمكانيات املادية و البشرية. من خالل الدراسة امليد

"المسلم فال يفضل احد عن األخر فاجلميع متساوون يف احلقوق و الواجبات لقوله الرسول الكرمي صلى اهلل عليه و سلم 
تمع اخلارجي ألنه يعتربه و بالتايل حتقيق تنمية اجتماعية. يهتم املقاول كذلك باجملاخو المسلم، ال يظلمه و ال يسلمه" 

 رقيبا و ناصحا عند حدوث أي قصور من خالل النصح و اإلرشاد و هذا ما يؤدي به إىل حتقيق املسؤولية االجتماعية .
ما حلظناه من خالل النتائج اإلحصائية أن املقاول اجلزائري ليس اجتماعي بطبعه فهو ال يقوم مبشاركة العمال يف اختاذ 

مبا راجع إىل الثقافة اجلزائرية املكتسبة فهو قائد متسلط نوعا ما يقوم بإصدار األوامر لتطبيقها و هبذا نقول القرارات و هذا ر 
انه جيب األخذ بتعاليم الدين اإلسالمي الذي حيرص على مبدأ الشورى يف اختاذ القرارات و حتقيق أهداف املؤسسة. 

شطة املقاول و دعمه ماديا و معنويا، فلقد حثت الشريعة اإلسالمية على باإلضافة إىل ضرورة تعزيز دور الدولة يف مراقبة أن
القيام بأداء املسؤولية االجتماعية ووضعت التشريعات الالزمة للقيام بذلك مثل : فقه الزكاة،فقه احلقوق الواجبة للعمال و 

سالمية للواجبات و املسؤوليات اإلحسان و السماحة مع العمالء و املوردين،و بالتالييجب كذلك تأصيل للشريعة اإل
  املختلفة اليت تقع على عاتق أصحاب األعمال.
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