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 حقوق النشر والطبع محفوظة للهيئة العاملية للتسويق االسالمي والجهات  املخولة 

 ال تقبل املجلة بازدواجية النشر او اعادة النشر اال باذن مسبق 

 والرا د03 بمقدار املجلة اية رسوم لتقديم االبحاث ولكن هناك رسوم نشر  ال تستوفي

 وتدفع في حساب الهيئة مباشرة املقبولة فقطلالبحاث 

 :للتواصل 

  :ايميلwelcome@gmail.com 

  :جامعة قطر( 3300404340300هاتف( 

 

  

mailto:welcome@gmail.com


2 
 

 اإلسالمياملجلة العاملية للتسويق 

 بريطانيا \تصدر بأشراف الهيئة العاملية للتسويق اإلسالمي 

 رئيس التحرير

 الدكتور بكر أحمد السرحان

 قطرجامعة  –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 

  قطرجامعة  -الدكتور سعيد البنا. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الجزائر \قسنطينة  –جامعة منتوري الدكتور مرداوي كمال. 

 فلسطين \الدكتور سامر ابو زنيد. رئيس جامعة الخليل 

 األردن \الدكتور خالد الحياصات. جامعة البتراء 

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

 جامعة اإلمارات -الدكتور أكثم مغايرة. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الجزائر \قاملة 45 ماي 00جامعة االستاذ أحسن خشة. 

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

 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  -كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية .الدكتور كربالي بغداد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المؤتمر العالمي الخامس للتسويق اإلسالمي
 "افضل مؤتمر تسويق في العالم"

 4304نيسان | ابريل  44 - 44كواالملبور 

 4304كانون الثاني| يناير  43االبحاث: آخر موعد لتقديم

 هـ ( 0401ربيع األول  00اإلثنين )املوافق 
يسر اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي أن تدعوكم للحضور أو لتقدمي أوراق حبثية للمشاركة بفعاليات املؤمتر العاملي اخلامس 

ويأيت هذا املؤمتر  2102نيسان | ابريل  22 - 22بتاريخ للتسويق اإلسالمي والذي سيعقد مبشيئة اهلل يف مدينة كواالملبور 
والثاين الذي عقد يف أبو ظيب يف شهر  2100استمرارا للنجاح الكبري للمؤمتر األول الذي عقد يف ديب يف شهر مارس عام 

دينة اسطنبول والرابع الذي عقد يف م 2102والثالث الذي عقد يف القاهرة يف شهر كانون أول | ديسمرب  2102يناير عام 
 . 2102يف شهر مايو ايار 

 ملزيد من املعلومات يرجى زيارة باقي صفحات املؤمتر هنا أو التواصل معنا على:
 welcome@iimassociation.comأمييل: 
 الفوائد

 والتاسع من المجلة(المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي )العدد الثامن 
حبثا عربيا مقدما يف املؤمتر يف اجمللة العاملية للتسويق اإلسالمي وهي جملة علمية دورية حمكمة تصدر من  21سيتم نشر أفضل 

  ISSN2225-5850اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي وهي أول جملة يف العامل يف هذا اجملال وحتمل الرقم الدويل: 
 عشرون الف دوالر امريكي( 02222للتسويق اإلسالمي ) الجائزة العالمية

 سيتم منح اجلائزة العاملية للتميز يف التسويق اإلسالمي ألفضل األحباث املشاركة وذلك كما يلي:
 )مثانية آالف دوالر أمريكي(  0111املركز األول: 
 )مخسة آالف دوالر أمريكي(  0111املركز الثاين: 

 )ثالثة االف دوالر أمريكي(  2111املركز الثالث: 
 )ألف ومخسمائة دوالر أمريكي(  0011طالب: -املركز األول 
 )الف دوالر أمريكي(  0111طالب: -املركز الثاين 

 )مخسمائة دوالر أمريكي(  011طالب: -املركز الثالث 
 )الف دوالر أمريكي(  0111جائزة افضل فريق حبث دويل مشرتك: 

 مسار الدكتوراه
سيتم تنظيم جلسات علمية خاصة بطلبة الدكتوراه يشرف عليها افضل االساتذة العرب وذلك ملساعدة الطلبة على حتسني 
مستوى رسائل الدكتوراه اخلاصة هبم. ) نرجو من األخوة طلبة الدكتوراه العلم ان هذه اجللسات صارمة جدا وتناقش ادق 

 هي رفع مستوى قدراتكم البحثية( تفاصيل رسائلكم وغايتنا منها 
 اللغة العربية -الماجستير المصغر 

mailto:welcome@iimassociation.com


5 
 

سيشمل املؤمتر تنظيم برنامج املاجستري املصغر يف التسويق االسالمي وذلك الول مرة باللغة العربية )علما ان هناك رسوم رمزية 
 دوالرا فقط( 50اضافية يتوجب دفعها مع رسوم املؤمتر )

 محاور المؤتمر
 الجتماعي يف اجملتمعات اإلسالميةاإلبداع ا

 القانون اإلسالمي واملمارسات التسويقية
 البيع والشراء من األسواق اإلسالمية

 التمويل واحملاسبة اإلسالمية
 نظم األعمال يف اإلسالم

 ادارة شؤون العاملني يف االسالم
 اإلدارة والقيادة يف االسالم

 االقتصاد اإلسالمي
 التعليم اإلسالمي

والريادة والتجارة يف اجملتمعات  املرأة
 االسالمية

 أسواق احلالل
 قنوات الدعم واإلمداد اإلسالمية

 السوق االلكرتوين اإلسالمي
 أسواق املالبس واملوضة اإلسالمية

األدوية ومستحضرات التجميل والعناية 
 اإلسالمية

 الطب والعالج التقليدي والنبايت
 الطب النبوي

 جتارة التجزئة اإلسالمية
 الريادة االجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية

 املسلمون يف الغرب

 املزيج التسويقي اإلسالمي
أخالقيات األعمال يف 

 اإلسالم
 التسويق اإلسالمي

 املاركات التجارية اإلسالمية
 املستهلك املسلم

 التاجر املسلم
 استغالل اإلسالم جتاريا

 تسويق التمويل اإلسالمي
 ميةالرتفية والسياحة اإلسال

 الضيافة والفنادق اإلسالمية
 

 رسوم المشاركة )تدفع الرسوم حسب الفئة(
 دوالر أمريكي 001فئة األساتذة واملوظفني يف املؤسسات األكادميية : 

 دوالر أمريكي 211الطالب )بشرط إحضار هوية طالب(: 
 دوالر أمريكي 0211الشركات: ممثلو 

صفحة التسجيل ودفع الرسوم املستحقة حسب الفئة وإرسال نسخة عن التحويل إىل  \للتسجيل يرجى زيارة موقع املؤمتر 
أمييل أو فاكس املؤمتر حيث سيصار إىل تأكيد تسجيلكم وإبالغكم بذلك. علما أن املشارك يتحمل تغطية نفقاته الشخصية 

 من سفر وسكن. 
 فية تقديم طلبات ا لمشاركةكي

ملن أراد املشاركة يف أو البحث كامال كلمة   501-011على الراغبني بتقدمي أوراق حبثية أو أوراق عمل تقدمي ملخص من 
 واتباع التعليماتا وذلك بالضعط هناجلائزة وذلك من خالل نظام التقدمي االلكرتوين 

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال اما مع سفراء املؤمتر يف بلدكم او مع مكتب الدكتور بكر السرحان رئيس املؤمتر:
 الدكتور بكر امحد السرحان

  alserhan@yahoo.comبريد الكرتوين: 
 سفراء المؤتمر
 جامعة سانت لويس kalliny@slu.edu موريس كالييند.  أ مريكا
مدير االسرتاتيجية واالتصال: اهليئة العاملية   ronaldo60@gmail.com رونالد دوهرييت ايرلندا 

 للتسويق االسالمي. دبلن
 اجلامعة االسالمية العاملية alihilal15@yahoo.comد. علي هالل  االردن

http://www.globalimc.org/Ar/Register.aspx
http://www.globalimc.org/Ar/Register.aspx
https://editorialexpress.com/conference/GIMAC5
mailto:alserhan@yahoo.com
mailto:kalliny@slu.edu
mailto:kalliny@slu.edu
mailto:ronaldo60@gmail.com
mailto:ronaldo60@gmail.com
mailto:alihilal15@yahoo.com
mailto:alihilal15@yahoo.com
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 البقوم
 اجلامعة االمريكية يف الكويت  Harnous@auk.edu.kw أ.د حنان عرنوس الكويت 
أ. د. ابراهيم  بريطانيا 

 سريكيجي
sirkeci@yahoo.com   لندن -مدير مركز رجينت للدراسات الدولية 

 ديدن اموار اندونيسيا 
 فهمي اتريادي

deden.amwar@gmail.com 
fahmi.atriadi@gmail.com 

 أندونيسيا -جامعة جاد جاد جاران 

 سانديكيد. اوزليم  تركيا
 د. مؤمن دايان

sandikci@gmail.com 
mdayan@uaeu.ac.ae  

 تركيا –جامعة بلكنت 
 االمارات -جامعة االمارات 

د. عمار عصام  البحرين 
 السامرائي 

ammaraicpa@yahoo.com   عضو دائم اللجنة املنظمة للمؤمتر العريب
الدويل لضمان جودة التعليم العايل/ احتاد 

 اجلامعات العربية
اجلامعة  -نائب عميد كلية العلوم االدارية

 البحرين -اخلليجية 
 د. لبىن حسني مصر

 د. فاطمة حفناوي
dr.lobna@foc.cu.edu.eg 
FFhefnawy@yahoo.com 

 جامعة القاهرة
 جامعة القاهرة

 الباكستان -جامعة هباء الدين زكريا  khurambukhari@bzu.edu.pk خورام خباري باكستان
 اللجنة التنسقية العربية

 د. علي البقوم. منسق االحباث العربية
 القسم العريب -د. عمار السامرائي. مقرر املؤمتر 

 مالحظات
 % ملن حضروا مؤمترات التسويق االسالمي السابقة21* هناك خصم مبقدار 
 جمموعات% للجهات اليت توفد 21* هناك خصم مبقدار 

 (2102 -0 - 21) 2102كانون ثاين | يناير  21* آخر موعد الستالم املشاركات هو 
* يتوىل املشاركون تنظيم كافة أمور إقامتهم وسفرهم ويعتذر املؤمتر عن عدم توفر أي دعم مايل للمشاركني )لغايات 

 ادناه(الشفافية لن تقبل اي رسوم اال من خالل التحويل املسبق وحسب التاريخ 
 (2102 - 2 - 21) 2102آذار | مارس  21* يتوجب دفع كافة رسوم املشاركة بتاريخ اقصاه 

 قواعد تسليم االبحاث
 )األبحاث العربية تتبع قواعد المجلة العربية للعلوم اإلدارية(

 الرجاء من الباحثني الكرام عدم استخدام اهلوامش السفلية وذلك لصعوبة طباعتها الحقا -0
إلرفاق م الباحث بتسجيل وارفاق حبثة من خالل موقع املؤمتر االلكرتوين وال يقبل اي حبث يرسل عن طريق االمييل . يقو  -2

 البحث اضغط هنا
سم( أعلى  2.0تني مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع واملقتطفات واجلداول واملالحق وهبوامش )على الباحث االلتزام مبساف -2

 الصفحة وأسفلها وجانبيها.

mailto:Harnous@auk.edu.kw
mailto:Harnous@auk.edu.kw
mailto:sirkeci@yahoo.com
mailto:sirkeci@yahoo.com
mailto:deden.amwar@gmail.com
mailto:deden.amwar@gmail.com
http://www.globalimc.org/redir.aspx?C=IoaHNTkdC0OiGmNMtIpG9CM_rytr2s8Ix6Ocr88tKPjfjc4RUL1VaD8HxzePkfbD0Aep6xN6pVA.&URL=mailto%3afahmi.atriadi%40gmail.com
http://www.globalimc.org/redir.aspx?C=IoaHNTkdC0OiGmNMtIpG9CM_rytr2s8Ix6Ocr88tKPjfjc4RUL1VaD8HxzePkfbD0Aep6xN6pVA.&URL=mailto%3afahmi.atriadi%40gmail.com
mailto:sandikci@gmail.com
mailto:sandikci@gmail.com
mailto:mdayan@uaeu.ac.ae
mailto:mdayan@uaeu.ac.ae
mailto:ammaraicpa@yahoo.com
mailto:ammaraicpa@yahoo.com
mailto:dr.lobna@foc.cu.edu.eg
mailto:dr.lobna@foc.cu.edu.eg
mailto:FFhefnawy@yahoo.com
mailto:FFhefnawy@yahoo.com
mailto:khurambukhari@bzu.edu.pk
mailto:khurambukhari@bzu.edu.pk
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/conference.cgi?action=login&db_name=GIMAC5
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/conference.cgi?action=login&db_name=GIMAC5
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/conference.cgi?action=login&db_name=GIMAC5
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ينبغي أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث أو الباحثني، وجهة العمل، والعنوان، ورقم  -2
ر أية عبارات شكر يرغب الباحث يف توجيهها إىل من أسهموا يف تطوير البحث اهلاتف، ورقم الفاكس )إن وجد(. وميكن ذك

 وغريهم.
يراعى أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سليمة واضحة ومركزة، وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أال يزيد حجم البحث  -0

 على عشرين صفحة، مبا يف ذلك املراجع واهلوامش واجلداول واألشكال واملالحق.
إذا استخدم الباحث قائمة استبيانة أو غريها من أدوات مجع البيانات، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من تلك  -0

 األداة إذا مل تكن قد وردت يف صلب البحث أو مالحقه.
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دراسة استطالعية  :للمالبسمدى وعي الشباب املسلم بدالالت املاركات العاملية 

 باستعمال طريقة الخرائط املعرفية 
Muslim youth perception of clothing brands significance: an exploratory study using cognitive maps 

 

   sara9002007@yahoo.fr بوقسري صارة )جامعة معسكر(

   djbenabou@yahoo.fr د.بن عبو الجياللي )جامعة معسكر( 

 a_bendiabdellah@yahoo.frأ.د. بندي عبد هللا عبد السالم )جامعة تلمسان( 

 

 امللخص : 

توفر العالمة التجارية الحماية ملالكها وذلك بضمان الحق في االنتفاع بها لتحديد السلع او الخدمات أو التصريح 

اإلقدام على املستوى العالمي من خالل لطرف آخر باالنتفاع بها بمقابل . فالعالمات التجارية تعزز روح املبادرة و 

منح مالكي العالمات التجارية باالعتراف بهم وإكسابهم ربحا ماليا . والعالمات التجارية قد تكون عبارة عن كلمات 

 أو حروف او ارقام او رموز او اشارات تستعمل بمثابة خصائص مميزة . 

التجارة الدولية إكتسحت العديد من العالمات التجارية  وفي اآلونة االخيرة ، ونتيجة للتغيرات التي ظهرت على

العاملية عاملنا العربي وأصبح العديد من الشباب املسلم يعشق شراء املاركات العاملية حتى أضحى هوسا عندهم 

 بتقليد أعمى من دون مراعاة ملعتقداتنا االسالمية وثقافتنا العربية . 

لة العالمات التجارية ، مع ذكر بع  األمثلة عن أشهر املاركات العاملية تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دال

للمالبس ومحاولة إظهار مدى مطابقة هذه العالمات للشريعة االسالمية ، وفي األخير سيتم اجراء دراسة على 

ديها و هذا مجموعة من الشباب الجزائري ملعرفة مدى وعيه لواقع وحقيقة املاركات العاملية للمالبس التي يرت

باستعمال طريقة الخرائط املعرفية التي تعتمد على بناء تصور فرد أو مجموعة من األفراد لظاهرة ما  و هذا 

 إنطالقا من تحيل خطابهم للتمكن من وضع شبكة العالقات و التفاعالت املمكنة بين املحاور املهمة في الخطاب.

 دراسة إستطالعية. -الخرائط املعرفية-الشباب املسلم-التصور -املاركات العاملية الكلمات املفتاحية :

 مقدمة : 

من خالل املعلومات التي تفسر أصل   هاتعتبر العالمة التجارية من بين أهم مكونات املنتجات فهي بمثابة تعريف ل

العالمة التجارية ، نشاطها األساس ي ونوعها ، وقد شهدت وال زالت تشهد البيئة االقتصادية تغيرات سريعة 

وعميقة على املستوى الوطني والدولي ، وهذا يرجع في املقام األول إلى حدة املنافسة بين العدد الكبير من العالمات 

ة في األسواق ، وإطالق عالمات تجارية جديدة مما أدى إلى تيقن املؤسسات االقتصادية بضرورة التجارية املتواجد

مسايرة هذه التحوالت من خالل اإلبتكار الذي يمثل حتمية ال مفر منه من أجل املحافظة على أهدافها ، والذي 

دول العالم بما فيها العالم  جعل الشركات العاملية تستعمل العالمات التجارية لترويج منتجاتها في مختلف

اإلسالمي حيث أصبحت القيمة املالية لبع  العالمات التجارية تقدر بعشرات املاليير من الدوالرات كما هو الحال 

 لشركة مثل نايك.

وقد راجت في اآلونة األخيرة العديد من العالمات التجارية لشركات عاملية في عاملنا االسالمي من بينها ماراكات 

اللباس الذي يحمل شعارات هدامة  –البس ، حيث كثر في هذه األيام إرتداء بع  املسلمين خصوصا الشباب امل

، وكلمات بذيئة فاحشة ،تعبر عن اإلنحراف وتدعو على العهر والفاحشة في زمن قل فيه وعي الشباب الذي يرتدي 

 هذه املالبس و ينجر إلى التقليد األعمى للشباب الغربي. 
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سباب إرتأينا دراسة هذا املوضوع ملعرفة مدى وعي الشباب املسلم بخبايا بع  املاركات العاملية ، وذلك لهذه األ 

من خالل دراسة استطالعية على مجموعة من الشباب املسلم ، ومحاولة منا لتحديد العوامل املفسرة لهذا 

ذهنية التي تعتبر من أهم األدوات النوعية اإلقتياد الشبه املطلق و هذا من خالل االعتماد على منهجية الخرائط ال

 الحديثة للبحث العلمي . 

 العالمة التجارية :  -1

 تعريف العالمة التجارية :   1-1

العالمة التجارية هي وسيلة لتعريف املنتج وإتصال املؤسسة مع الزبائن ، وتعتبر الحبل الواصل بين املؤسسة 

ونظرا ملا تقدمه من وظائف متعددة للمؤسسة وملستعمليها ، وقد وزبائنها ، سواء كانوا موزعين أو مستهلكين 

تعددت تعاريفها ، فتعرفها الجمعية األمريكية بأنها : " اسم ، أو مصطلح أو إشارة أو رمز أو تركيبة منها جميعا 

   (1)،هدفها تميز السلع أو الخدمات املقدمة من بائع ما ، عن مايقدمه املنافسون اآلخرون "

فإن مفهوم العالمة التجارية يدور حول ستة أبعاد وهي: أنها مجموعة من  P.Kotlerو   B.Dubois أما حسب

الخصائص سواءا كانت وظيفية أو عاطفية , مجموعة من قيم املؤسسة , مجموعة من الخصائص التي تعبر عن 

 مالئها.ثقافة املجتمع , تمثل شخصية املؤسسة كما أنها تمثل فائدة لالستعمال بالنسبة لع

فالعالمة التجارية هي كل إشارة تمكن من تمييز منتجات او خدمات شخص طبيعي او إعتباري ويمكن أن تتكون  

العالمة الفارقة على سبيل املثال من األسماء أو التسميات أو الرموز او األختام او الكلمات أو الحروف أو السمات 

حوال يجب أن تكون العالمة الفارقة مرئية يمكن إدراكها او النقوش أو الرسوم أو الصور أو األرقام... وفي كل األ 

 بالبصر . 

إن الوظيفة الرئيسية للعالمة التجارية هي تمكين املستهلكين من تحديد منتج وظيفة العالمة التجارية :  0-4

ر لشركة ما لتمييزه عن سائر املنتجات املطابقة او املشابهة التي يقدمها املنافسون ، فهي بذلك تضطلع بدو 

محوري في إستراتيجيات اإلشهار والتسويق التي تنتهجها الشركات مما يساهم في تحديد صورة منتجات الشركة 

وسمعتها وشهرتها في تصور املستهلكين وبفضل صورة الشركة وسمعتها تنشأ الثقة في نفوس املستهلكين وهي 

 األساس الذي يكفل إخالص املستهلكين ووالئهم . 

مة التجارية من خالل العالقة بين املنتج والعالمة التجارية ونوع الترابط اإلسمي بين العالمة وتتحدد وظائف العال 

 التجارية واملنتج ، وتتجلى هذه الوظائف فيمايلي :

 –  رمز الثقة بصفات املنتج : تعبر العالمة التجارية عن صفات املنتجات والبضائع )نوعها مرتبتها ، ضماناتها..( -

 – ن عن املنتجات : فاالشهار عن العالمة هو أهم وسيلة لتثبيتها في ذاكرة الناس وتجذبهم للمنتج .وسيلة االعال 

وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة ، فهي تخدم مصلحتين في آن واحد مصلحة التاجر أو املقدم للخدمة 

 –.لتعرف على السلعة او الخدمة بإعتبارهم وسيلة تمييز سلعهم وبضائعهم  و مصلحة املستهلكين فهي وسيلتهم ل

ضمان لحماية جمهور املستهلكين : فقد يلجأ البع  إلى الغش واإلحتيال لترويج صناعتهم أو منتجاتهم باستعمال 

 العالمة التجارية املقلدة.

يتحدد نوع العالمة التجارية حسب طبيعة النشاط ووظيفتها األساسية ،  أنواع العالمات التجارية :  0-0

المة التجارية تعتبر بمثابة السالح االستراتيجي للمؤسسة في غزوها لألسواق ، وتتمثل أنواع العالمات التجارية فالع

                                                           
1
دراسة حالة : العالمة التجارية –رسالة ماجستير بعنوان : تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلك جاري صالح ، :   

 . 3، ص7002-7002، السنة الجامعية  لمؤسسة نقاوس للمشروبات الغازية والمصبرات الغذائية
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: تتكون غالبا من العائلة ، تنشأ وتصنع وتبيع منتجاتها ، هذا النوع  العالمات التجارية للمؤسسة -أ فيمايلي :

  ي كل منتجات املؤسسة يظهر إسم الشركة .يتميز بتدعيم قيم العمل والسرية حول املهارات . وف

: ألية عمل هذا النوع من العالمات هو أنها تسمح للمؤسسة باالختفاء وراء كل منتج من  عالمات املنتج –ب

منتجاتها ، الن كل منتج له إسم خاص به . ويذكر أن إسم املؤسسة يتواجد على كل أغلفة أسماء املنتجات التي 

لعالمة التجارية ومع هذه االستراتيجية يتم التعرف على املنتج آنيا ألنه يتمتع بتموقع تأخذ دائما نفس اسم ا

 وحيد .

تعرف مثل عالمات املؤسسة التي خارج تسميتها ونشاطها تطور عددا من القيم الخاصة ،  عالمة الخدمات : -ج 

 حول عدد من الخدمات منها التسلية وكراء السيارات والفندقة والبنوك .... 

: هي عالمات تجارية تم إنشاؤها وإمتالكها من طرف املوزعين وساهمت عملية تطور التوزيع  عالمة املوزعين -د

للسيطرة على املنتجين  في تغير مفهوم هذا النوع من العالمات إلى العالمات التي تحمل شعارا وقد أصبحت أداة

  ر و اوشون و غيرها من املساحات الكبرى للبيع.من طرف املوزعين كما هو الحال بالنسبة لوال مارت و كارفو 

  مدى مطابقة العالمات التجارية للشريعة االسالمية : -2

إن التغيرات االقتصادية قد إنعكست على ثقافة االستهالك حيث أظهرت نمطا إستهالكيا جديدا وهو االستهالك 

الترفي الذي فرض سلوكيات جديدة على املجتمع .حيث أصبح هوس الشباب باملاركات )العالمات ( العاملية ظاهرة 

حكم على شخصية اآلخرين من خالل املبالغ التي في مجتمعنا االسالمي لدرجة انها أصبح محور حياتهم ، وتحول ال

فأصبح الكثير منا يرتدي مالبس عليها ماركات عاملية من دون أن يعرف  ينفقونها على املاركات التي يلبسونها . 

معناها ، مما دعى  الكثير من الدعاة املسلمين إلى ارشاد وتوجيه املستهلك املسلم وخاصة الشباب منهم خاصة 

ه العالمات لها مدلوالت تمس بعقيدتنا االسالمية . ومن بين هذه املبادرات درس الشيخ أحمد وأن بع  هذ

" أي لو كانت املاركة تمثل نيتك فإرتدها ، وكانت   If the Label Shows Your Intent Wear Itديدات بعنوان "

به ، وتحدث عن الكثير من  املحاضرة تتحدث عن أن االنسان يجب أن يضع لنفسه عنوانا لُيعرف أمام الناس

فقد أجمع معظم الفقهاء على أن اللباس الذي يكتب عليه ما يخل 2املالبس التي نرتديها وتمثل معتقدات اآلخر

بالدين أو الشرف ال يجوز لبسه ، سواء كتب باللغة العربية أو لغة أخرى ، وسواء كان للرجال أو النساء ، وسواء 

ليهود كان شامال لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه مثال ذلك أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة ا

أو النصارى ،أو غيرهم ،أو على عيد من أعيادهم أو على شرب الخمر أو فعل الفاحشة أو نحو ذلك .فال يجوز 

ترويج مثل هذه األلبسة أو بيعها أو شراؤها وثمنها حرام لقول النبي عليه الصالة والسالم :إن هللا إذا حرم شيئا 

وملة قد إستجدت منكرات ومحرمات ال تخطر على البال ففي عصر الع  (3)حرم ثمنه .رواه أحمد في املسند. 

فأصبحت املالبس فرصة للدعاية والتسويق  حيث تقوم بع  الشركات العاملية الشهيرة ،أو غيرها بالدعوة 

للفاحشة والفساد األخالقي بما يخالف العقيدة االسالمية ، وذلك من خالل نشر بع  الكلمات الداعية على 

يرها. ففي مجلة الراية الشبابية إستوقفنا مقال ملصطفى بودومي بعنوان : شعارات مرفوضة الشهوات والفساد وغ

تعرض فيه عن تحذير الخبراء واألخصائيين من مخاطر إنتشار ظاهرة الشعارات والرموز   على مالبس الشباب

كما ان بع  هذه والعبارات الغريبة على مالبس الشباب نظرا إلحتواء بعضها على أفكار ومفاهيم مغلوطة 

الرسوم والرموز تتنافى مع أخالقيات وتقاليد املجتمع وتعاليم اإلسالم ،مشيرين إلى ان كثيرا من الشباب يحمل 

تلك الرموز والعبارات على مالبسه دون أن يدرك مغزاها. كما أكدو على ضرورة التصدي لتلك العادات والتقاليد 

                                                           
2
   :http://forum.hwaml.com/t35602.html 
 

3
، اللجنة الدائمة  شباب من كلمات اجنبية خطيرة ،ورموز وشعارات الكفار على مالبسنا احذرو يامحمد صالح العثيمين ،مطوية بعنوان :    

 لالفتاء. 
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لتزام بتعاليم الدين وقيمه االنسانية والتأكيد على أهمية اللباس الغربية من خالل توجيه الشباب املسلم لال

وفي نفس املقال هناك سرد آلراء بع  املختصين فيذكر صقري السعدي قصة حدثت معه في احد  4 اإلسالمي,

مراكز التسوق عندما شاهد قميص )تي شيرت( معروضا أسود اللون رسم عليه رسومات بكلمات من اللغة 

مخالفة للعقيدة اإلسالمية ، مضيفا انه قد قام بتنبيه البائعين باملحل بخطورة ماتحمله العبارة اإلنجليزية 

ووعدوه بإزالتها من العرض لكنه إستغرب من جشع التجار وإصرارهم على الربح املادي حين  رجع مرة اخرى إلى 

يخ محمد حسن املريخي :ال يجوز املحل ووجد تلك السلعة التزال معروضة للبيع . وفي نفس السياق يقول الش

للمسلم أن يلبس أي ثوب ولباس به شعارات أو رموز أو عبارات تتنافى مع العقيدة االسالمية ،حيث يراد من ذلك 

اهداف شيطانية يحاول من خاللها ضرب الشباب املسلم في عقيدته ودينه ومجتمعه وصده عن عاداته وتقاليده 

اليوم مستهدف من الغرب بتلك الرسومات واألشكال ،حيث قال تعالى في حقيقة  التي تربى عليها. ويضف : الشباب

نوايا أولئك املروجين ألفكار وإيديولوجيات " مايود الذين كفروا من اهل الكتاب وال املشركين أن ينزل عليكم من 

أمل عبد هللا  خير من ربكم وهللا يختص برحمته من يشاء وهللا ذو فضل عظيم " صدق هللا العظيم ، وتضيف

البلوش ي : أصبحنا نصادف تلك األنواع من املالبس في أسواقنا ومراكزنا التجارية ومحالتنا وباتت مألوفة لدى 

الجميع ، ولكنها في الحقيقة متعارضة مع ديننا االسالمي و املسؤولية تقع بالدرجة األولى على األسرة ثم املدرسة 

فسانية موزة املالكي فهي تشير إلى الجانب النفس ي السيكولوجي للشباب الذين والجهات املعنية ، أما االخصائية الن

ينجذبون إلى تلك األنواع من الرسومات كنوع من التعبير عن الذات ، ونصحت بالتصدي لهذه الظاهرة من خالل 

ان الرياضية وعن حكم لبس املالبس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار،مثل القمص إبراز اهمية اللباس

التي عليها شعارات نوادي كرة القدم في دول مثل  إيطاليا أو أملانيا أو اسبانيا ،فقد أجابت فتاوى اللجنة الدائمة 

 للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية كمايلي : 

يجوز إستيراد هذه املالبس وال  إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانة الكفار كالصليب ونحوه ففي هذه الحالة ال  -

 بيعها وال لبسها . 

أما إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتبة اسمه ،او نحو ذلك فهي حرام  -

 أيضا .  

ى أما إذا كانت هذه الشعارات ال ترمز إلى عبادة وال تعظيم شخص إنما هي عالمات تجارية مباحة وهي مايسم -

 باملاركات فال بأس بها .

وفي نصيحة لسعود الشريم للتجار ذكر ان على التجار مسؤولية عظمى ،إذ عليهم أن يوجدو البديل املباح ،وأن   

يكفوا عن بيع مايخدش الحياء ،أو يكشف العورات وليحذروا مغبة فعلهم ، وليعلموا أن عليهم إثم ما يبيعونه 

من غير أن ينقص من اوزار من يلبسه ش يء. وفي نفس السياق ذكرت فتاوى وإثم من يلبسه إلى قيام الساعة 

اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية واالفتاء أنه اليجوز بيع مايستعمل في معصية قوله تعالى : وتعاونوا على البر 

ح إلخوانه والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان " فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى هللا عزوجل ،والنص

املسلمين ، فال يصنع وال يبيع إال مافيه خير ونفع لهم ،ويترك مافيه شر وضرر عليهم ،وفي الحالل غنية عن الحرام 

 ، " ومن يتق هللا يجعل له مخرجا  ويرزقه من حيث ال يحتسب " وهذا النصح هو مقتض ى االيمان.

شهورة في املالبس التي إعتاد الشباب على إرتداءها ويمكن سرد ترجمات لبع  الشعارات والعالمات التجارية امل 

 كما هو موضح في الجدول األول و الشكل األول.

                                                           
4
 .  2، ص  7003، مجلة الراية الشبابية ،  شعارات مرفوضة على مالبس الشبابمصطفى بودومي ،    
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كما ال ننس ى بع  الصلبان املنتشرة على كثير من شعارات األندية الرياضية و اتحادات كرة القدم و التي تظهر 

 .(4)ات كما هو مبين في الشكل رقم لألسف على قمصان الكثير من الشباب حتى في املساجد أثناء أداء الصلو 

 الشعارات البديلة للشعارات العاملية املخالفة للعقيدة االسالمية : -3

إقترحت بع  املواقع اإللكترونية في محاولة منها شعارات بديلة عن الشعارات التي تروج لها الشركات العاملية ، 

وذلك بإعتبارنا مسلمين لنا طابعنا الخاص وعقيدتنا الخاصة ،فلماذا اليكون لنا شعارنا الخاص بنا ومالبسنا 

ل الحالل في تجارة املالبس كما هو مبين في الشكل رقم الخاصة بنا .ومن بين املقترحات التي تساعد في كسب املا

(0.) 

 الدراسة التطبيقية :  -4

في محاولة منا لتوضيح ما توصلنا إليه في الجانب النظري ورغبة منا في معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تتفش ى في 

جزائري ملعرفة مدى إدراكه مجتمعنا اإلسالمي ،إرتناينا إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشباب املسلم ال

 مفردة وبإستعمال طريقة الخرائط املعرفية. 20ووعيه بطبيعة هذه الرموز والشعارات ،وذلك من خالل 

: هي أدوات تسمح بإجراء النمذجة البيانية  لتمثالت ،معتقدات أو معارف شخص  الخرائط املعرفية تعريف 4-0

دأ األساس ي لهذه الطريقة في إستخالص مجموع التأكيدات أو مجموعة أشخاص حول موضوع معين ،ويكمن املب

املتعلقة بموضوع ما إنطالقا من خطاب شفهي أو كتابي ، فردي أو جماعي ، والبحث من خالل ذلك على عن 

الروابط املوجودة بين مختلف املفاهيم ، هذه التأكيدات يتم رسمها في سالسل مركبة من مفاهيم فيمابينها 

ويعتمد التحليل املعرفي على عدة طرق أهمها : املالحظة ، االستبيان ، املقابلة ،  5املعرفية . لتشكيل الخريطة 

شبكة الجرد ، البحث الوثائقي ،وغيرها ..  وأيا كانت الطريقة فإن الغاية من إجراء هذه العملية هي صياغة تمثل 

ضوع الدراسة ،وعليه فإن الخريطة يعبر في شكل رسم بياني عن تمثالت الفاعل حول الواقع أو الحادث مو 

 يوضح هذا التصور.( 4رقم )حيث الشكل  6املعرفية هي تمثل الباحث ال تمثالت الفاعل أو الفاعلين 

يميز التحليل املعرفي بين مستويين : املستوى الفردي واملستوى الجماعي ، على املستوى الفردي نجد الخريطة 

للشخص حول موضوع البحث . أما على املستوى الجماعي فهي نمذجة الفردية وهي نمذجة للتمثالت الذهنية 

  7لتمثيالت ذهنية جماعية حول املوضوع املطروح . 

مفردة من طلبة السنة الثانية ماستر تخصص  20تتمثل في عينة من الشباب املسلم عددهم عينة الدراسة :  4-4

إناث تترواح  7ذكور و 7موارد بشرية وتطوير الكفاءات يزاولون دراستهم في جامعة معسكر ، وتتكون العينة من 

 سنة كلهم يملكون خمس سنوات دراسة جامعية.  15و  12أعمارهم مابين 

إعتمدت منهجية الدراسة على إجراء محاضرة بسيطة في حدود نصف ساعة لتقديم راسة : منهجية الد 4-0

الباحثين ، وتوزيع مطويات مرتبطة بفتوى الشيخ محمد  اإلشكالية املطروحة على أفراد العينة من طرف أحد

, فالهدف معرفة  صالح العثيمين واملتضمنة الدالئل الشرعية املقدمة سابقا في الجانب النظري حول املخالفات

ردود فعل الشباب املسلم على إستعمال العالمة التجارية و الشعارات املخالفة للعقيدة االسالمية في اللباس.  بعد 

ذلك يقوم أحد الباحثين بمحاورة أفراد العينة وباحث آخر يقوم بتدوين وتسجيل املالحظات ، مع تسجيل 

                                                           
5
سلسلة إصدارات مخبر  –الكفاءات  مدخل–تجديد مناهج وأدوات تحليل العمل وتوصيف الوظائف ثابتي الحبيب ، بندي عبد اله عبد السالم ،   

 373،ص  7000البحث حول إدارة الجماعات المحلية والتنمية المحلية ،جامعة معسكر ،
6 Djilali Benabou, Abdesselem Bendiabdellah, Habib Tabet, La Responsabilité Sociale des PME: Une Approche par la 

Cartographie Cognitive. Mediterranean Journal of Social Sciences.  Special Issue, Vol.3, No.9, April 012.
 

7
سلسلة إصدارات  –الكفاءات  مدخل–تجديد مناهج وأدوات تحليل العمل وتوصيف الوظائف لسالم ، ثابتي الحبيب ، بندي عبد اله عبد ا    

 373،ص  7000مخبر البحث حول إدارة الجماعات المحلية والتنمية المحلية ،جامعة معسكر ،
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ملوافقة عليها من طرف افراد العينة حيث كانت البداية بطرح املالحظات املهمة على السبورة للحصول على ا

 .(1) مجموعة من األسئلة على الشباب كما هو مبين في الجدول رقم 

 التحليل الوصفي لألسئلة املطروحة :   -4-4

فرد على ان العالمة التجارية املخالفة للعقيدة االسالمية لها تأثير على سلوكه  29في السؤال األول يرى  -

الشرائي ، بينما يرى شاب مسلم واحد فقط ان الشعار املوجود علىاملالبس اليشكل مشكلة بالنسبة له 

وعدم إقتناعه باإلشكالية املطروحة . مع وجود خلط بين مفهومي الشعار والعالمة لدى هذا الشاب فوجود 

باطه بالعالمة التجارية شعار مخالف لعقيدته االسالمية ال يمثل له سبب في تغيير سلوكه الشرائي إلرت

  املشهورة .

أفراد العينة على انه عدم فهمه أو وعيه بمعنى الشعار أو العالمة التجارية يجيز لبس  0في السؤال الثاني يرى  -

فرد منهم أنه  22اللباس ، ففي سؤال آخر طرح عليهم من إشترى لباس من دون إنتباه ملعنى العالمة ذكر لنا 

فراد العينة بذكر انواع أخرى اللبسة لم يتم ذكرها نظريا وحدث أن إشتروها مثال حصل له ذلك حيث قام ا

ذلك : نجمة داوود في لباس منامة ، جوارب مكتوب عليها إسم الجاللة هللا ، خمار عليه صليب ... ، وفي 

 1 منهم حصل له ذلك من بينهم 5سؤال طرح على الذكور " من سبق له وقام بشراء قميص عليه صليب ، 

 .منهم أصبح لديه وعي بحقيقة الشعار قام بإخاطته أو نزع الصليب  4صلى به و 

في السؤال الثالث ،جميع أفراد العينة يرى على انه وجود شعار مسيئ للعقيدة االسالمية ال يدفعه لشراء  -

  لباس يحمل عالمة تجارية مشهورة .

هذا النوع من املالبس يرجع للتقليد االعمى للغرب   من افراد العينة يرى أن إقتناء 23أما السؤال الرابع :  -

  وتاثرهم بقادات الرأي و املشاهير.

شاب مسلم على أن هدف ونية العالمة التجارية هو االساءة إلى قيدتنا  29أما السؤال الخامس : يرى  -

دتنا و يعتبره االسالمية، في حين يرى شخص واحد فقط على أن هدف العالمة التجارية ليس االساء الى معتق

السؤال السادس من وجهة نظر شخص واحد فقط من أفراد  فحين أنه في  مجرد شعار خاص بالشركة .

 NIKEالعينة يرى على انه يستعمل العالمة التجارية املسيئة ملعتقداتنا االسالمية بهدف إهانتها  كلبس عالمة 

 في حذاءه.

خاصة بين املسلمين و -ى أن الصراع بين الشرق و الغرب فرد من أفراد العينة عل 29السؤال السابع : يرى  -

هو أساس املشكل املطروح ،فالغرب دوما يسعى إلى فرض منطقه وجعل الشباب املسلم يمتثل  -الكفار

لعاداته ولو بطريقة بسيطة إلهانة ديننا ومعتقدنا االسالمي ، فخير مثال على ذلك السعي في التأثير على 

 لى على سلوكاتهم في الشراء منذ الصغراألطفال بالدرجة األو 

مثل: دمية باربي التي تنعكس سلوكاتها على شخصية البنات من خالل التنشئة االجتماعية على التبرج و عدم 

 االحتشام.

وفي سؤال أخير عن أيهما أكثر تأثير على سلوكك الشرائي الجودة او السعر مثال املفاضلة بين شراء قميص رخيص 

وي على شعار مخالف لشريعتنا اإلسالمية و شراء نفس العالمة لقميص أصلي بثمن مرتفع ،وافق الثمن ال يحت

فرد من أفراد العينة على انه بإمكانه التضحية بمعتقده  وتبني هذا السلوك فقط  20شخص واحد فقط من بين 

 للتباهي من اجل تثمين الشخصية والتميز .
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ألسئلة املطروحة قام الباحثون بطرح سؤال عن العناصر أو العوامل  من خالل ارسم الخريطة املعرفية :  4-1

التي يراها الشباب املسلم أن لها تأثير مباشر على املوضوع املعالج ثم البحث عن العوامل املشكلة لكل عنصر 

صر مذكور إلى غاية الوصول إلى عنصر ال يمكن إيجاد سبب لوجوده حسب تصور األفراد يسمى بالذيل بمعنى عن

 8أو فكرة تؤدي لتفسير أخرى و لكنها ال يوجد ما يفسرها ,  وهذا  في محاولة منهم لرسم الخريطة الذهنية

 ( يوضح هذه الخريطة. 5وإستخراج التداخالت بين العوامل املذكورة من قبل أفراد العينة حيث الشكل  )

هار السببية بين العوامل املذكورة والتي رابط إلظ 19مصطلح و 29يظهر من خالل الخريطة  على أنها تحتوي على 

لديها تأثير على التصور نحو العالمة التجارية ، فالخريطة املعرفية مكنتنا من بناء تفكير جماعي من خالل اإلنتقال 

أذيال، فتعدد األذيال  3من املعرفة الفردية إلى املعرفة الجماعية ، كما تبين الخريطة على وجود رأس واحد و 

 ى ثراء املوضوع للمبحوثين . دليل عل

 تحليل النتائج:  4-6

أظهرت الخريطة املعرفية على وجود ثالث عوامل تؤثرعلى التصور نحو العالمة التجارية و الشعارات املخالفة 

 للشريعة :

حيث أظهر الشباب على أن السياسات االتصالية التسويقية لها تأثير على السلوك اإلشهار وقادة الرأي : 4-6-0

الشرائي لدى املستهلك خاصة من خالل اإلعالن املميزودوره في خلق القناعة للمنتج وتأثير قادة الرأي مثل : 

بل الشركات العاملية االشهار عن طريق املشاهير،وقد أرجع املبحوثين على أن الوسائل التسويقية املستعملة من ق

 للترويج ملنتجاتها أدى بدوره التأثير عاملين أساسيين هما : 

 حيث أن ضعف الشخصية وسهولة التأثر بقادة الرأي ، فاإلنتشار  ضعف الشخصية بالنسبة للشباب :

 الرهيب للشعارات والرموز في مالبسنا والتي تحمل معظمها رسومات أو رموز غير الئقة ومنافية لديننا

فته املستعمرات من نتائج 
َ
وتقاليدنا يعتبر غزو فكري وحضاري تعود جذوره إلى اإلرث اإلستعماري وماخل

سلبية على مجتمعنا اإلسالمي والذي أدى بذلك إلى التأثير السلبي على الشخصية والهوية االسالمية في 

 عادية ال حرج فيها. املجتمع إلى درجة إعتبار البع  أن الكثير من املخالفات الشرعية بأمور 

  : فلم تكتفي الوسائل اإلعالنية والسياسات التسويقية  بتأثير على الشباب التنشئة االجتماعية لألطفال

فقط بل إمتد تأثيرها حتى على األطفال منذ نشأتهم والتأثير على سلوكاتهم بتبني السلوك الغربي فمثال 

الل اللبس والسلوكات الغير الئقة واملنافية ملبادئنا تؤثر على سلوك الفتيات من خ Barbie:دمية باربي 

 .Fullaفلة اإلسالمية وهذا مادفع العديد من العائالت املحافظة بإستبدالها بدمية 

العامل الثاني الذي يراه الشباب بأن له تأثير على التصورللعالمة التجارية هو الثقافة الثقافة الغربية : -4-6-4

 البعد عن مجتمعنا اإلسالمي والتي إنتشرت جذورها بطريقة متسارعة فيه ، وذلك بسبب  :الغربية البعيد كل 

 فعدم فهم الشباب املسلم لشريعته االسالمية أدى إلى هشاشة  نقص الوعي باملعتقدات اإلسالمية :

من  املعتقدات اإلسالمية و أصبحت غير واضحة بشكل جلي في أذهان الشباب املسلم . فهو ال يرى مانعا

إقتناء املالبس التي بها شعارات ورموز حتى وإن كان ال يفهماه ،ألنها في األخير نتاج إحتكاك الثقافة 

االسالمية والعربية بالثقافات األخرى فضعف عقيدتهم االسالمية جعلهم ينفون مقولة أن الرموز 

 والكلمات تساعد على إنحراف الشباب في عقيدتهم . 

                                                           
8
و فريقة    Eden  المطور من طرف   Decision Explorer تجدر االشارة أنه يوجد العديد من البرمجيات لبناء الخرائط الذهنية أشهرها    

لكن لألسف كوننا ال نملك أحد البرنامجين المذكورين حيث اكتفينا ببناء    Laukkanenالمطور من طرف    CMAP2إضافة لبرنامج 

 الخريطة بطريقة يدوية  ما يعتبر أمر مقبول كون الخريطة ليست بالمعقدة و عدد متغيراتها ليس بالكبير.
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  : تقليد األعمى للغرب في إرتداء مالبس مخالفة لعقيدتنا االسالمية يكون بدافع فالالتقليد والعصرنة

املوضة ومواكبة العصرنة وذلك من خالل إبراز انهم متميزون لديهم وجودهم في هذا املجتمع . فنوعية 

 التصميم املوجودة في تلك املالبس الرجالية أو النسائية أو بسبب املوضة ليست إال سببا ليظهر أمام

الناس أنه عصري وليس تقليديا ،فهي بالنسبة لهم رمزا للحرية والشجاعة بال إضافة إلى انها تعبر عن 

 التحضر .

  : فاإلنجذاب للعالمة التجارية من دون تفكير هي ظاهرة تعكس الغزو الثقافي شهرة العالمة التجارية

 املضمون .  بوجه قبيح ، فالشباب أصبح يفكر في التصميم والشكل والعالمة وليس

  : فالصراع بين الشرق والغرب ال زال وال يزال قائما من خالل محاوالت الصراعات مابين الثقافات

 الغرب لغزو عقول الشباب بطريقة سهلة وناعمة بذريعة حرية اللبس والتعبير عن الذات .

اللجوء لشراء مالبس  : أكد الشباب في هذا العامل على أن من أهم أسبابنوعية املنتجات البديلة -4-6-0

مخالفة للشرج يمكن إرجاعه للنوعية الرديئة للمنتوجات املحلية و التي اليمكن أن تمثل بديل بأي حال م األحوال 

 للمنتوجات الغربية وهنا ذكر الشباب عنصريين أثرا على نوعية املنتجات البديلة :  

 العالمة التجارية واملنتجات املحلية البديلة :  فاإلعتقاد السائد بان  اإلعتقاد بضعف العالمة املحلية

ضعيفة النوعية جعل من سلوك الشباب املسلم ينقاد إلى إقتناء منتجات املاركات العاملية من دون تفكير، 

 كما أنه ال يوجد قادة الرأي مشهورين يمكن ان يكون لهم تأثير على السلوك الشرائي . 

 فالبد على الشركات املحلية التفكير في تطويير منتوجات إلسالم : عالمة تجارية مشهورة محترمة  لبمبادئ ا

بإعتبار أن  تبني عالمة تجارية مشهورة للمبادئ اإلسالميةمحترمة للمبادئ الدينية وذلك من خالل إما : 

سوق الحالل بدأ بأخذ حصة معتبرة في السوق ، مثال ذلك :شعار رايل مدريد الذي تغير لحساسية املستهلم 

وان كان هناك خلق عالمة تجارية تتكيف مع القيم اإلسالمية لم للصليب املتواجد على التاج . أواملس

 محاوالت ولكن محتشمة . 

كما يالحظ من خالل الخريطة املعرفية وجود تدخالت مابين العوامل والفروع فمثال يرجع إنجذاب الشباب 

ية ، و التي بدورها إشتهرت بسبب السياسات للعالمة التجارية املشهورة راجع لضعف الشخصية اإلسالم

 التسويقية واإلعالنات عن طريق قادة الرأي . 

واخيرا يمكن القول على أن الخريطة املعرفية سمحت لنا من إبراز ثالث عوامل أثرت على تعزيز صورة العالمة 

رموز أو شعارات أو عبارات منافية  التجارية املشهورة واإلمتثال في إقتناء املالبس التي تطرحها حتى لو كانت تحمل

 ومخالفة لعقيدتنا وشريعتنا اإلسالمية . 

 

إن هوس الشباب املسلم باملاركات العاملية والتي تحمل عبارات وشعارات منافية ملبادئنا اإلسالمية جعلهم الخالصة : 

منها ثالث عوامل من خالل  يتجردون تدريجيا عن عاداتنا وتقاليدنا اإلسالمية والذي يرجع إلى عدة عوامل ظهر 

الخريطة املعرفية الناتجة من الدراسة اإلستطالعي لعينة من الشباب املسلم . ومن خالل الدراستين النظرية 

 والتطبيقية يمكن إستخالص بع  النتائج يمكن ذكر أهمها فيما يلي : 

نية في مراقبة دخول هذه إرجاع سبب إنتشار هذه الظاهرة إلى فشل املجتمع في إحتوائها والجهات املع -

 السلع إلى املجتمع اإلسالمي مما ساهم في إقبال الشباب عليها بإعتبارها موضة أو عصرنة .
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إعتبار أن تلك الشعارات والرموز نوع من الغزو الثقافي الفكري ،الذي يهدف إلى غسل عقول الشباب  -

بطريقة سهلة وناعمة مع دخول فيها أهداف سياسية بعدما فشلت الحمالت العسكرية في غزو بالد 

 املسلمين . 

م تعد األسرة هي مصدر عادات يرجع التقليد األعمى للغرب إلى تقلص دور األسرة في التوجيه والتربية ،فل -

رك هذا الدورإلى وسائل اإلعالم  التي باتت تشكل رغبات الشباب وتحركها. لذلك على 
ُ
وقيم الشباب بل ت

األسرة التدخل في توجيه أبناءها ومنعهم من إرتداء مالبس تحمل تلك الشعارات باإلضافة إلى ضرورة 

مال الجانب اإليجابي في وسائل اإلعالم إلبراز مخاطر إحداث حمالت توعوية في املساجد واملدارس واستع

 تلك الرموز على املجتمع . 

توافقت نتائج الدراسة التطبيقية  مع نتائج الدراسة النظرية في أن التمثل املطلق للعادات الغرب راجع  -

في محاولة إلى نقص التوعية وعدم إكتراث أوإنتباه لهذه الشعارات التي تعتبر نوع جديد من اإلستعمار 

 لطمس الهوية والشخصية اإلسالمية .

ضرورة توحيد القوى العربية في تبني ألبسة بديلة ذات نوعية تتبني املعتقد اإلسالمي من دون تعارض مع  -

عاداتنا وتقاليدنا ودون خدش للحياء العام. وفي األخير يمكن القول على أننا جميعا مسؤولون عن إنتشار 

لذلك علينا تدراك هذا الوضع من خالل حمالت تحسيسية قبل أن يحدث  هذه الظاهرة في مجتمعنا

في فرنسا وسويسرا  مثال عندما تقام هناك مباراة بين أحدى ماال يحمد عقباه ، فالغريب ما في األمر 

األندية املعروفة ورغم تعاقد هذه األندية مع الشركات صاحبة الشعارات فإن القانون الفرنس ي 

هذه األندية باللعب بقمصان خالية من الشعارات ألن القانون هناك ال يسمح بوضع والسويسري يلزم 

إعالنات ملشرب كحولي في املالعب العامة ،فمابالك ببلد عربي ومسلم يسمح بدخول هذه األلبسة إلى 

 مجتمعه ؟ 

 قائمة املراجع : 

دراسة حالة : –ك املستهلك رسالة ماجستير بعنوان : تأثير العالمة التجارية على سلو جاري صالح ،  -0

-1009، السنة الجامعية  العالمة التجارية ملؤسسة نقاوس للمشروبات الغازية واملصبرات الغذائية

1000. 

تجديد مناهج وأدوات تحليل العمل وتوصيف الوظائف ثابتي الحبيب ، بندي عبد اله عبد السالم ،    -1

دارة الجماعات املحلية والتنمية املحلية سلسلة إصدارات مخبر البحث حول إ –الكفاءات  مدخل–

 .  1022،جامعة معسكر ،

شباب من كلمات اجنبية خطيرة ،ورموز وشعارات  احذرو يامحمد صالح العثيمين ،مطوية بعنوان :   -3

 ، اللجنة الدائمة لالفتاء.  الكفار على مالبسنا

 . 1023شبابية ، ، مجلة الراية ال شعارات مرفوضة على مالبس الشبابمصطفى بودومي ،  -4

 0ناصر محمد الغامدي ،لباس الرجل وأحكامه في الفقه اإلسالمي ،ج -5

2- Djilali Benabou, Abdesselem Bendiabdellah, Habib Tabet, La Responsabilité Sociale des PME: 

Une Approche par la Cartographie Cognitive. Mediterranean Journal of Social Sciences.  

Special Issue, Vol.3, No.9, April 012. 

 bde3-4fc2-fa2c-http://www.raya.com/File/Get/52a3b6ef-مقالة مأخوذة من موقع الكتروني  -9

33f0e74a5538   : ية والتجاريةامللكية الصناعبعنوان ، 

http://www.raya.com/File/Get/52a3b6ef-fa2c-4fc2-bde3-33f0e74a5538
http://www.raya.com/File/Get/52a3b6ef-fa2c-4fc2-bde3-33f0e74a5538
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0- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=428304 

7- http://forum.hwaml.com/t35602.html 

 

 

 

 

 الجداول و األشكال :

 معناه الشعار معناه الشعار

NIKE  إله النصر عند اإلغريق Take me  خذني 

NUCE  عارية-عاري Vixem  امرأة سيئة الخلق 

Prostitude عاهرة Kirk كنيسة 

Kappa  عالمة رياضية ايطالية والتي يظهر فيها رجل

وإمرأة عاريان  قد أسندا ظهريهما لبعضيهما 

 البع .

Whore عاهر 

Flirt  ًيغازل 

Cupid  إله الحب عند

 الرومان

شعار نادي روما 

 االطالي لكرةالقدم

 

 

قصة  تحكي وهي أسطورة رومانية وثنية خرافية

نشأة مدينة روما حيث يظهر في الشعار 

أبوهم كما . و روميليوس وريميوس التوأمان

  إله الحرب مارس هو تدعي هذه األسطورة

Kiss me قبلني 

Cherusgirl  املالهيراقصة 

Lusts شهوات 

Dram كأس الخمر 

Vicar كاهن 

Croix ,Gross الصليب 

Ecconlucity شذوذ Crux صليب 

Bawdy  فاجر أو فاسقة Bawby فاجر ،فاسق 

Prostitute فتاة ليل Lustry  شهواتي 

Trippler مدمنة EROS إله الحب عند اليهود 

Atheist ملحد Nude  العارية أو العاري 

GAP  لوطي وفخور Vice رذيلة 

Pig خنزير Gospel إنجيل 

Bible  كتاب املسيحيين Athirst ملحد 

Follow me اتبعني Madona قبر مريم العذراء 

Adulterer زاني Hussy إمراة وقحة 

Brahman كاهن هندوس ي Theocracy الشرك باهلل 

Mason ماسوني Miss-v  الفحشاءأنسة 

 ( :بعض الشعارات واملاركات العاملية0جدول رقم )

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=428304
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=428304
http://forum.hwaml.com/t35602.html
http://forum.hwaml.com/t35602.html
http://devwd.com/money/?http://3.bp.blogspot.com/_yPYBP2xXWmQ/S5bYgV8lxOI/AAAAAAAAATU/CjXjP0fBnCk/s1600-h/Roma2.gif
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و  ناصر محمد الغامدي ،لباس  http://forum.hwaml.com/t35602.htmlاملصدر :من املوقع اإللكتروني  

 033، ص  0الرجل وأحكامه في الفقه اإلسالمي ،ج

 

 

 

 
 املثلية 

ً
 ------- ولدت ألغني وأثمل وأعربد----  الجنسية ان تكون شاذا

ً
 هلل أن جعلني ملحدا

ً
 شكرا

 ( : معاني بع  العبارات على القمصان2الشكل رقم )

  http://www.qatarshares.com/vb/showthread.phpاملصدر :من املوقع اإللكتروني 

 

 كرة القدم  ( : صور لبعض الشعارات إتحادات4الشكل رقم )

 
 

 ( :  إقتراح شعارات بديلة توافق العقيدة االسالمية  0شكل رقم )

الدعاء سالح املؤمن

 

 أنا احب نبيي محمد

 

القيامة اقتربت

 

الصالة تجعلكم 

 متقاربين مع بعضكم

 
أنا مسلم بالفطرة 

 

أنا أدعم الحجاب 

 

عيس ى عليه السالم مسلم 

 

أنا أعبد الخالق وليس 

الخلق 

 
حافظ على ابتسامتك انا أحب مدينة رسول هللا   أقرأ القرآن وغير إيمانكاإلرهاب ال دين له 

http://forum.hwaml.com/t35602.html
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php
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 فهي سنة

 
 صالة الجمعة

 

أنا أدعم الحالل  

 

الجنة تحت أقدام   

 األمهات

 

شهر رمضان الكريم ممنوع األكل 

 والشرب واملنازعات

 

 
 http://www.qatarshares.com/vb/showthread.phpاملصدر ::من املوقع اإللكتروني 

 

 ( : الخريطة املعرفية بإعتبارها  تمثال لتمثالت 4شكل رقم )

 

  

  

 

 Gendre-Aegerter, 2008)املصدر : 

   

 ال نعم األسئلة

 2 29 هل إستعمال العالمة التجارية املخالفة للعقيدة االسالمية له تأثير على سلوكاتك الشرائية ؟   -2

هل في حالة عدم فهم عبارة أو شعار يعتبر بالنسبة إليك حجة إلقتناء املالبس املخالفة  -1

 للشريعة اإلسالمية؟ 

0 20 

هل لبس لباس يحمل شعار مس يء ملعتقدك الدينييمكن تبريره بشهرة و جاذبية العالمة  -3

 ؟ Nikeأو   Adidasالتجارية مثل :

0 20 

 5 23 ل من باب التقليد األعمى فقط ؟هل تعتقد أن لبس مثل هذه املالبس يدخ -4

 29 2 هل توافق على أن نية العالمة التجارية ليس هدفها اإلساءة ملعتقداتنا اإلسالمية؟  -5

 29 2 هل تلبس لباس مخالف للشرع وذلك بدعوى إهانته , مثال حذاء ؟ -2

هل اساس املشكل املطروح راجع للصراع بين الشرق والغرب , خاصة بين املسلمين و  -9

 الكفار؟ 

29 2 

هل لديك إستعداد للتخلي عن معتقدك الديني فقط من أجل الجودة ) مثال تي شيرت أصلي  -0

 ( ؟

2 29 

 ( :األسئلة املطروحة على أفراد العينة4جدول رقم )

 املصدر :من إعداد الباحثين

التمثالت الذهنية 

 للفاعل

الخريطة 

 المعرفية

التمثالت الذهنية 

 للباحث

التمثالت 

الخطابية أو 

االستطرادية 

 للفاعل
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اإلشهار وقادة 
 الرأي 

الغربية  الثقافة  

نوعية المنتجات 
 البديلة 

اإلعتقاد بضعف 

 العالمة المحلية 

 

 

شهرة                

 العالمة التجارية 

 

نقص الوعي  

معتقدات لبا

خصية ضعف ش االسالمية 
  الشباب

 

اإلرث الثقافي 
 االستعماري 

و البحث    التقليد
العصرنة  عن   

التصور نحو العالمة 

التجارية المخالفة 

 للشرع  

التنشئة 

االجتماعية 

 لألطفال 

ضعف وهشاشة 
فهم المبادئ 
 اإلسالمية 

النقص في 
تواجد قادة رأي 
 ذوي تأثير قوي 

نقص العالمات 

التجارية التي 

تتبنى المبادئ 

 االسالمية 

 

صراع مابين ال
 الثقافات 

 

تكييف العالمة 

التجارية المشهورة  

مع المعتقد االسالمي 

  

 

خلق عالمات تجارية 

تحترم المبادئ 

االسالمية " منتوج 

 حالل " 

 ( :خريطة معرفية حسب آراء الشباب المسلم5شكل رقم )

 المصدر :من إعداد الباحثين
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 اثراء موضات األزياء الحديثة باألقمشة التقليدية
 د.تهاني بنت ناصر العجاجي    

 د.وسمية بنت عبد الرحمن العقل

 قسم تصميم األزياء والنسيج

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 العربية السعوديةالرياض/ اململكة 

 

 الخالصة :

من خالل اثراء موضات األزياء الحديثة باألقمشة  بإحياء التراث التقليدييهتم هذا البحث بصفة رئيسة      

التقليدية ، وإعادة صياغتها في منظومة جديدة ومبتكرة تجمع بين األصالة والجدة ويساهم في التسويق لها وإعادة 

بع في هذا البحث املنهج الوصفي التطبيقي ، وتم جمع بيانات املادة العلمية من انتشارها من جديد ، وقد ات

 الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع  .  

 باألقمشة التقليدية لتواكب خط املوضة املعاصر.  10وأسفرت الدراسة عن إثراء )
ً
 مختلفا

ً
 ( تصميما

وقد سعت الدراسة إلى إعادة االعتبار لألقمشة  التقليدية ، وإحيائها في أزياء جديدة بتوليفات جذابة حفاظا عليها  

 من االندثار ولتتناغم مع املوضات الحديثة. 

وكان من أهم النتائج أن تنوع األقمشة التقليدية وجاذبية ألوانها ساعد على إبراز التصميمات بشكل يميزها عن 

حيث أن التصميمات املنفذة باألقمشة التقليدية حصلت على نسب عالية من  ا ويضفي عليها طابع األصالة.غيره

رض ى أفراد العينة. كما أن أعلى نسبة نالت أعجاب أفراد العينة هي التصميمات املنفذة من قماش املخمل 

يز به هذه الخامات من قيمة فنية )القطيفة( ويليه قماش الحرير مطعم  بخيوط معدنية )نسيج جاكار(.ملا تتم

 وجمالية عالية عن باقي األقمشة األخرى باإلضافة ملالئمتها لجميع املناسبات خاصة السهرة.

وكان من أهم التوصيات تطوير التراث الشعبي بحيث يساير التطورات الحديثة ، مع مراعاة االحتفاظ بأصالته 

الكشف عن خصائص هذا اإلبداع الشعبي واالستفادة منه في  وجذوره وتشجيع البحوث العلمية التي تهدف إلى

والتوسع في استخدام األقمشة تنمية املجتمع ، باإلضافة الى تشجيع االستثمار في مجال تصنيع األزياء واملوضة ، 

التقليدية في مجاالت متعددة ، والتسويق لها بكل األساليب والطرق لتسهيل تقديمها للمستهلك ، مع دراسة 

 تياجات املستهلك من األقمشة التقليدية وتوفيرها له باملواصفات التي تناسبه .اح

 املقدمة ومشكلة البحث:

 في تسويق منتجاتها على املستويين املحلي والعالمي ، وعلى ضوء ذلك 
ً
 شديدا

ً
تشهد صناعة األقمشة تنافسا

لتي ساعدت على إحداث تطورات مستقبلية تزايدت األبحاث والدراسات الخاصة باملوضة ، واالتجاهات العاملية ا

للمنتجات النسجية من خالل عوامل التنبؤ املختلفة لكل ما يتعلق بمفردات صناعة املنسوجات من الخامات 

(. لذلك 125ـ 124،  1000واأللوان ، وأشكال التصميمات املتنوعة إلى جانب املوضة       )حسن وعبد الغفار ، 

ر من التكنولوجيا املتطورة في هذا املجال وتطويعها لخدمة التراث والتسويق له واإلبقاء البد من  استغالل اكبر قد

 لإلعجاب جديرا بالنقل والتطوير قادرا على االنتشار والشمولية واملساهمة في الحفاظ 
َ
علية نابضا بالحياة محطا

املتسارع . وتتبلور مشكلة البحث في عليه من االضمحالل والضياع  بسبب تيار التغيرات االجتماعية واالقتصادية 

ايجاد طرق وأساليب جديدة للحفاظ على األقمشة التقليدية التي كانت ومازالت من أهم مميزات األزياء الشعبية 

واملعرف الحقيقي لها بتنوعها وثراءها في األلوان والنقوش والتركيب النسجي ، في نفس الوقت الذي نلمس 
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عة املمثلة لحضارات وثقافات دول مختلفة ألسواقنا املحلية في اململكة العربية وبوضوح غزو األقمشة املتنو 

السعودية في ظل وئد جانب هام من تراثنا املادي املتمثل في أقمشتنا التقليدية بالرغم من االلتفاتة الواضحة من 

القرن الثامن عشر  (  أنه من50،  2779كبار املصممين األوروبيين لهذا الكنز الدفين حيث كشف )بينول ،

اصبحت املوجة القادمة من الشرق تعمل على ادخال أنسجة إلى اوروبا و في العشرينات من هذا القرن استوحى 

 وزخرفات شرقية ، ومازال هذا التيار يستمر بتأثيره على كبار 
ً
كبار الخياطين الباريسيين ملجموعاتهم أشكاال

من تأثير الشرق أمثال : شيابارللي وإيف سان لوران ، بياركاردان  املصممين الذين يصنفون مجموعاتهم على أنها

 .فالبد من االنتباه وإعادة تكييف األقمشة التقليدية  وإثراء التراث املادي دون رف  ملسالك الحداثة .  

 أهداف البحث:

 تحديد األقمشة  املستخدمة في تنفيذ  األزياء التقليدية. -2

 الحديثة باألقمشة التقليدية . اثراء موضات األزياء النسائية -1

 أهمية البحث:

إن حاجتنا املاسة لالستفادة من مظاهر التراث التي أخفاها التطور والتغير السريع في مجتمعنا نتيجة للتحوالت 

االقتصادية واالجتماعية هو الذي أجبرنا على البحث في ايجاد الحلول املناسبة واملقبولة إلحياء األقمشة التقليدية 

 عادة نب  الحياة لها بدمجها في موضات معاصرة تقبل االنتشار والتداول.وإ

ويساهم البحث في إبراز وتوثيق عنصر من عناصر التراث املادي وهي األقمشة التقليدية كخطوة هامة لألجيال لكي 

ا كمصدر تستقي ثقافتها من مصادر أصلية تساعدها في بناء الحاضر واالستعداد للمستقبل، واالستفادة منه

ومن هنا تتضح أهمية خصب للتصميمات واملوضات املستمدة من التراث األصيل املميز للملكة العربية السعودية. 

صالة إثراء املوضات الحديثة باألقمشة التقليدية  وإعادة صياغتها في منظومة جديدة ومبتكرة تجمع بين األ 

لينا إدخال التكنولوجيا املناسبة إلحيائها وانتاجها ولكي ال نخسر صناعة األقمشة التقليدية عواملعاصرة ، 

وتطويرها وما هذا البحث اال نموذج من نماذج الحفاظ على تراثنا وتقديمه بهيئة تناسب تواجده في هذا العصر 

 املعلوماتي الكبير.

 حدود البحث:

 اململكة العربية السعودية. الحدود الجغرافية: -2

قماش الشالكي ، قماش الروز ، قماش املخمل ، قماش خط البلدة  و قماش الحرير   الحدود املادية : - 1  

املطعم بخيوط معدنية )نسيج جاكار(  وهي من األقمشة  املستخدمة في انتاج األزياء التقليدية للنساء في  اململكة 

 العربية السعودية.

 مصطلحات البحث:   

( ، ويقصد به في هذا البحث اغتناء موضات األزياء الحديثة  223، 1002اإلثراء تعني اغتناء )املنجد،إثراء : 

باألقمشة التقليدية املختلفة املستخدمة في تنفيذ األزياء النسائية التقليدية في اململكة العربية السعودية بحيث 

 نساعد على انتشارها وإعادة تسويقها من جديد. 

 أنها االستعمال  املوضة:
ً
منحدرة  (Fashionالدارج املقبول ألي ش يء، في وقت معين. وأن كلمة )عرفها )وبستر( لغويا

من أصل التيني معناها صنع أي ش يء. كما عرف )يونك( املوضة على أنها هي الطراز أو األسلوب املنتشر في وقت ما 

 ( .32،  2792)الكعبي،

،  2702البس وإعدادها" )املغربي ،القماش  هو " كل ما هو منسوج ويستعمل في خياطة امل األقمشة التقليدية : 

123 ، ) 
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ويقصد باألقمشة التقليدية  في البحث األقمشة املنسوجة التي استخدمت في اعداد وخياطة األزياء التقليدية مما 

 كان متوفر في تلك الفترة. 

 عن هولتكرانس بأنها : "عملية ابتداع ثقافي متسقة". ويوضح هولتكرانس أن  إعادة اإلحياء :
ً
عرفتها البسام نقال

عملية اعادة اإلحياء هذه قد تكون حركة إصالحية للقضاء على الثقافات الغريبة ، أو إحياء جوانب منتقاة من 

 ( 14، 2700ثقافة موروثة.)البسام ، 

 الدراسات السابقة:

األزياء واملشغوالت التقليدية م( ، رسالة دكتوراه ، موضوعها : 1022دراسة العجاجي . تهاني ناصر ) .2

 . املطرزة في بادية نجد من اململكة العربية السعودية

فاعلية برنامج تدريبي إلثراء م( ، رسالة دكتوراه ، موضوعها : 1022دراسة املقرن ، هدى عبد العزيز) .4

 ليدوية باستخدام الحاسب اآللي.       رسوم تصميم األزياء ا

: فاعلية برنامج تعليمي باستخدام  رسالة دكتوراه ، موضوعها،  م(1005دراسة بخاري ، حنان ) .0

 الحاسب اآللي لفن تاثيرات األقمشة املتنوعة في تصميم املالبس والنسيج .

بس النساء التقليدية في مالم( ، رسالة ماجستير، موضوعها : 1005دراسة العجاجي ، تهاني ناصر ) .4

 املنطقة الشمالية من اململكة العربية السعودية. 

تطوير أساليب تزيين   موضوعها:، م(، رسالة ماجستير1005دراسة العقل ، وسمية عبد الرحمن ) .5

 . املالبس التقليدية النسائية في اململكة العربية السعودية،

أساليب زخرفة املالبس التقليدية م( ، رسالة دكتوراه ، موضوعها: 1003دراسة فدا، ليلى عبد الغفار ) .2

 . للنساء في الحجاز

: فاعلية استخدام الحاسب  م( ، رسالة ماجستير ، موضوعها1001دراسة مرغالني ، نعيمة في  هللا ) .0

دى طالبات االقتصاد املنزلي بجامعة امللك اآللي في تنمية مهارات الرسم األساسية في تصميم األزياء ل

 عبد العزيز بجدة .

ابتكار تصميمات مقتبسة من  م( ، رسالة دكتوراه ، موضوعها :1002دراسة حسن ، ملياء حسن علي ) .0

الزخارف في العصر العثماني وتوظيفها إلثراء تكنولوجيا التصميم الزخرفي والتطريز باستخدام 

 الحاسب اآللي.

استغالل السمات املميزة للتراث القديم  م( ، بحث منشور ، موضوعها :2775األكيابي ، مفيدة )دراسة  .0

 في ايجاد طابع مميز للمنتجات املعاصرة.

األساليب والزخارف في املالبس م( ، رسالة دكتوراه، موضوعها: 2700دراسة البسام، ليلى صالح) .03

 س الرجال والنساء. التقليدية في نجد دراسة ميدانية مقارنة بين مالب

: التراث التقليدي ملالبس م( ، رسالة ماجستير منشورة، موضوعها2705دراسة البسام ،ليلى صالح) .00

 . النساء في نجد

 إجراءات البحث:

 اتبع في هذا البحث املنهج الوصفي التطبيقي.  : منهج البحث 

األقمشة التقليدية املستخدمة في إعداد األزياء التقليدية في اململكة العربية السعودية وقد  عينة البحث املادية :

 تم اختيار خمس أنواع منها وهي : الشالكي ، الروز، املخمل ، الجاكار  و خط البلدة .

 أساليب جمع املادة العلمية :
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حث وذلك للتأكد من الحصول على معـلومات تعددت األساليب واألدوات املستخدمة في جمع املادة العلمية للب 

 وبيانات  كاملة ودقيقة ، فشملت األدوات التالية :

 استبانه . 200: صممت استبانة لتقييم التصميمات التي تم تنفيذها وقد تم توزيع وجمع  االستبانة  -

م 1000، مجلة مانجو  1002ــ 1005: مجموعة من مجالت املوضة وهي عالم األزياء هوتكوتير لعام مجالت األزياء -

م ، سحر الشرق لعام 1020( 02م ، مجلة أزياء سنوب الحسناء العدد )1009، مجلة عالم األزياء هوتكوتير لعام 

 م . 1023(20م ، مجلة أزياء مود العدد )1022

 : استخدم برنامج الفوتوشوب لعمل التصميمات .الحاسب اآللي ـ 

حث على الجمع امليداني والدراسات السابقة واملراجع للتعرف على الخامات اعتمد الب مصادر جمع املعلومات: 

 املستخدمة في تنفيذ األزياء التقليدية .

 األقمشة التقليدية:

تعتبر املالبس ذات أهمية ، إذ أنها من املطالب األساسية التي يحتاجها اإلنسان ، وقد تنوعت املالبس من قطر 

عة املالبس من املنسوجات الفاخرة منذ العهد األموي بتأثير الرفاهية ، وكذلك في آلخر . فقد عني املسلمون بصنا

عهد الدولة العباسية ، فقد نشطت دور صناعة النسيج في أنحاء الدولة إلنتاج أفخر املنسوجات للخلفاء والقادة 

، إال أن بع  األقطار تميزت  .  وبالرغم من  اختالف أنواع األقمشة التي كانت منتشرة في أرجاء الدولة اإلسالمية

( .  وعرف أهل 245 - 243، 2770بصناعة نوع أو أكثر منها ، فمصر و فارس اشتهرت بصناعة الكتان )عفيفي ، 

فلسطين األقمشة الحريرية والقطنية والصوفية ، إال أن نسيج الكتان والقطن يبقيان من أجود أنواع األقمشة 

، وهذا يساعد على سهولة التنفيذ وضبط عملية العد أثناء التطريز ، كما  للتطريز ، وذلك ألن خيوطهما واضحة

(. ويتمثل املظهر الفني والجمالي لألثواب الشعبية  37، 2772يساعد على انتظام الوحدات الزخرفية )الحسن ،

ت زينة الثوب الفلسطينية في الوسائل املتبعة في تزيين الثوب حسب الذوق الشعبي ، ففي املناطق الشمالية تركز 

من خالل استخدام األقمشة منقوشة  أو مقلمة أو أسلوب الكشكشة ، والكسرات ، والبنسات ، وذلك يعتمد 

 ( .44، 37، 2772؛ الحسن ،  210، 2702على طريقة اإلبداع في تفصيله ) املزين ، 

ظ استخدام الحرير كمادة ومن أهم ما يميز األزياء التقليدية هو القماش الذي صنعت منه ، وفي الخليج يالح

أساسية في املالبس الخليجية ، ويأتي القطن بالدرجة الثانية ، أما الصوف فقد اقتصر استخدامه على العباءات 

( . وتتميز اململكة العربية السعودية بإنتاج قطع مالبس معينة  22، 2705وعلى عدد قليل من املالبس )العزي ، 

  ، كما استخدمت امل
ً
نسوجات املستوردة من سوريا و الهند والصين ، باإلضافة إلى ما يجلبه الحجاج تنسج محليا

( إلى 203، 2700(. وقد أشارت )البسام، 102، 1003في موسم الحج من أقمشة وبيعها على السكان )املطيري ، 

بعد ادخال  أهمية تطوير الزخارف التقليدية  وأساليب تنفيذها لتتمش ى مع متطلبات العصر الحديث ،وتقديمها

اإلبداع الفني عليها ، ليكون هذا اإلبداع بمثابة مزج والتحام بين التراث التقليدي بصفة خاصة واألساليب العلمية 

 الحديثة بصفة عامة مما يضمن لذلك التراث استمرار البقاء. 

  123ـ  124، 1000وذكر )حسن وعبد الغفار ، 
ً
 أساسيا

ً
لجذب املستهلكين  ( أن تصميم زخارف األقمشة يلعب دورا

 يرض ي أذواق املستهلكين.
ً
 جميال

ً
  ، لذا يهتم صناع النسيج بتطوير أبحاث تصميمات الزخرفة ليقدموا منتجا

 مصادر استلهام التصميم :

من املعلوم أن عملية استلهام التصميم إلى جانب الدراسة والخبرة تعتمد على مصادر متنوعة توحي بأفكار    

جديدة منها: الطبيعة، والفنون والتراث والحضارات اإلنسانية ونقل روح املاض ي بلمسة حضارية، والبيئة املحيطة 

تعلق باالبتكارات الجديدة في صناعة النسيج واملالبس ، ، واملصادر الفنية ، واملصادر العلمية ويقصد بها كل ما ي
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والخامات ، واآلالت الخاصة بالطباعة والتصنيع إلى جانب التطورات الحديثة في مجال اإلكسسوار ومكمالت 

 ( .142ـ  145، 1000املالبس )الفار،

يعاب ملضمون التراث ومن ثم وال يعني االستلهام من مصادر التراث النقل الحرفي والتقليد الكامل و إنما است

 اقتباس انماط مستحدثة تضفي على األزياء الحديثة سمات األصالة والتراث.

 األقمشة التقليدية  املستخدمة في تنفيذ األزياء التقليدية في اململكة العربية السعودية:

والحريرية والصوفية ، كما استخدمت استخدمت املرأة في اململكة العربية السعودية األقمشة الطبيعية : القطنية 

األقمشة الصناعية واملخلوطة عند ظهورها في املنطقة ، وتتشابه بع  مسميات األقمشة التقليدية في مناطق 

اململكة مثل : الساحلي ، الخام ، القطيفة ، الكتان، الشاش ، البوال ، املرضوف ، الكودري ، البريسم ، التل ، 

ماهود ، الروز ، االمريكاني ، التترو ، رش املطر ، قرض الهيل ، خط البلدة  . )البسام ، الشالكي ، الجوخ ، جوخ 

 (.202  - 72، 1005؛ العجاجي ، 174، 171، 172، 1003؛ املطيري ،  202، 2705

 ومن أهم األقمشة التقليدية املستخدمة في اململكة العربية السعودية: 

 قماش الشالكي:

وف الطبيعي ، مطبوع بوحدات زخرفيه على هيئة ورود ملونة ، ويستخدم في عمل عبارة عن قماش من الص 

 املقطع والكرتة والجالل . وهو القماش نفسه املستخدم في بع  مناطق اململكة.

 

 ( عينات من قماش الشالكي.4، 3، 1، 2االشكال رقم )

 قماش الروز:

( 172، 1003، والثوب للمرأة ، وقد ذكرت املطيري )قماش متوسط السمك ، استخدم في عمل املقطع، والكرته 

 بأنه فسكوز مخلوط مع القطن وله عدة ألوان ويحتوي على نقوش مطبوعة .

     
 ( عينات من قماش الروز. 7، 0، 9، 2، 5األشكال رقم ) 

 قماش خط البلدة:
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( أن قماش خط البلدة ينسج 172، 1003قماش من القطن ، ويستخدم في عمل السروال. وذكرت املطيري )    

 بخيوط سداة قطنية بيضاء يتخللها خيوط مصبوغة لتعطي تأثير املقلم.

              

 

 

 

 

   

 ( عينتان من قماش خط البلدة.22، 20األشكال رقم )

 :قماش القطيفة أو املخمل

( أن القطيفة عبارة عن قماش قطني ذو نسيج 174،  1003في عمل الزبون والجبة ، وذكرت املطيري )يستخدم 

 وبري يستخدم من قبل األغنياء .

 

 

 

 

 

 

 
 

  (21، 21رقم )  الشكالن

 عينتان من  قماش القطيفة أوالمخمل المطبوع والمنقوش

 قماش الحرير املطعم بالخيوط  املعدنية )نسيج جاكار(:

 يستخدم في عمل الزبون والجبة الجاهزة ،  وتكون الزخرفة اثناء النسيج .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قماش الحرير املطعم بالخيوط  املعدنية )نسيج جاكار(. عينتان من (25، 24الشكالن رقم)

 النتائج ومناقشتها:
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 التصميمات املنفذة :

 باستخدام الحاسب اآللي بتخزين وحفظ ومعالجة عينات من األقمشة التقليدية التي  10تم تصميم     
ً
 متنوعا

ً
زيا

تم ادخالها باستخدام املاسح الضوئي ومن ثم استرجاعها وتوظيفها على أزياء حديثة  باستخدام برنامج 

عة بأقمشة تقليدية. وقد روعي عند اثراء الفوتوشوب، حيث استخدم الحاسب كوسيط ابتكاري إلنتاج أزياء متنو 

تآلف عناصر التصميم بشكل متناسق ليحقق القيمة الجمالية  موضات األزياء الحديثة باألقمشة التقليدية

وترض ي ذوق املستهلك وتالئم السوق املحلية وتربطنا بإرثنا بطريقة سهلة ومتينة. وقد استخدمت طريقة االقتباس 

( وهو وضع تصميمات مقتبسة من أعمال مصممين آخرين ، Davis  ،2772 ،25)  ذكرويقصد بهذه الطريقة ما 

مع عمل تعديالت على التصميم املقتبس باإلضافة أو التغيير أو التبديل ألصل التصميم املقتبس منه ،للحصول 

التصميم ( أن  29، 1002على أنماط أخرى تتحقق فيها شخصية املصمم القائم بالتصميم. ، وأشارت )مؤمن، 

الناتج عن رؤية سابقة يبدأ املصمم بتنفيذ تصميمه كنوع من النقل من املجالت، إال أنه يبدل ويغير ويضيف في 

التصميم بما يناسب ذوقه وشخصيته ، ويسمى هذا األسلوب "التطويع أو التبني" ويعني تبني أفكار اآلخرين 

 لشخصيته للوصول الى تصم
ً
  يم جديد .  وتطويعها من وجهة نظره وتبعا

 على الحتواها وذلك التصاميم على للحصول  الباحثة مراجعة يرجى  أوال: تصميمات منفذة بقماش الشالكي: 

 املجلة هذه في نشرها يمكن ال  صور 

،  1002( تصميمات متنوعة منفذة من قماش الشالكي )املصدر :عالم األزياء هوتكوتير لعام  19-22األشكال رقم )

مجلة أزياء مودة ،  1020  مجلة سنوب الحسناء لعام، 4330عالم األزياء هوتكوتير لعام ، 1023 مجلة أزياء مود

1023) 

 ثانيا: تصميمات منفذة بقماش الروز:

 املجلة هذه في نشرها يمكن ال  صور  على الحتواها وذلك التصاميم على للحصول  الباحثة مراجعة يرجى  

 

، مجلة  1009مجلة عالم األزياء هوتكوتير لعام )( تصميمات متنوعة منفذة من قماش الروز  32-10األشكال رقم )

 (1020مجلة سنوب الحسناء ،1002عالم األزياء هوتكوتير لعام 

 

 ( معايير التقويم للتصميمات املنفذة  بقماش الشالكي و قماش الروز. 0الجدول رقم )

 معايير التقويم

 استخدام األقمشة التقليدية واضح في التصميمات. -2

 اختيار خامة األقمشة التقليدية مناسب للتصميم 1

 مناسبة االقمشة التقليدية مع املوضة.  3

يساهم  استخدام األقمشة التقليدية في التصميمات الحديثة في احياء التراث التقليدي)اعادة استخدام  -4

 حديثة(.االقمشة التقليدية بطريقة 

 تميز التصميمات املستخدم فيها االقمشة التقليدية باألصالة والحداثة معا. -5

 التنوع  في التصميمات يساعد على انتشار استخدام األقمشة التقليدية -2

 استخدام األقمشة التقليدية على التصميمات الحديثة زاد من جمال التصميمات.-9

ير 
عاي

م

قو 
لت
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 يم

 تصميمات من قماش الروز الشالكيتصميمات  من قماش 

 املجموع ال اعرف ال أوافق أوافق املجموع ال اعرف ال أوافق أوافق
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 معايير تقويم التصميمات املنفذة بقماش الشالكي وقماش الروز حيث أن :  السابق الجدول  يتضح من 

% أما املستخدم فيه 00: قماش الشالكي بلغت النسبة في التصميماتاستخدام األقمشة التقليدية واضح  -2

 % .93قماش الروز وصلت الى 

% أما املستخدم فيه 91قماش الشالكي بلغت النسبة  اختيار خامة األقمشة التقليدية مناسب للتصميم: 1

 % .22قماش الروز وصلت الى 

 %.23قماش الروز  فبلغت في كليهما النسبة :قماش الشالكي و مناسبة االقمشة التقليدية مع املوضة 3

)اعادة استخدام ييساهم  استخدام األقمشة التقليدية في التصميمات الحديثة في احياء التراث التقليد -4

% أما املستخدم فيه قماش الروز وصلت 97قماش الشالكي بلغت النسبة  االقمشة التقليدية بطريقة حديثة(:

 % .09الى 

: قماش الشالكي بلغت النسبة مات املستخدم فيها االقمشة التقليدية باألصالة والحداثة معاتتميز التصمي -5

 % .90% أما املستخدم فيه قماش الروز وصلت الى 95

% 02قماش الشالكي بلغت النسبة  التنوع  في التصميمات يساعد على انتشار استخدام األقمشة التقليدية: -2

 % .04وصلت الى أما املستخدم فيه قماش الروز 

: قماش الشالكي بلغت استخدام األقمشة التقليدية على التصميمات الحديثة زاد من جمال التصميمات-9

 % .90% أما املستخدم فيه قماش الروز وصلت الى 22النسبة 

 

: تصميمات من قماش خط البلدة:
ُ
 ثالثا
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 املجلة هذه في نشرها يمكن ال  ور ص على الحتواها وذلك التصاميم على للحصول  الباحثة مراجعة يرجى 

 

، مجلة 1020( تصميمات متنوعة منفذة من قماش خط البلدة )مجلة سنوب الحسناء 32 -31األشكال رقم )

 (1009، مجلة عالم األزياء هوتكوتير لعام  1000، مجلة مانجو  1022سحر الشرق 

:
ً
 قماش املخمل  منقوش )القطيفة(: رابعا

 

 املجلة هذه في نشرها يمكن ال  صور  على الحتواها وذلك التصاميم على للحصول  الباحثة مراجعة يرجى  

( تصميمات متنوعة منفذة من قماش املخمل )القطيفة() مجلة عالم األزياء هوتكوتير لعام 37-39األشكال رقم )

 (.1022، مجلة سحر الشرق  1009

 

 البلدة وقماش املخمل) القطيفة(( معايير التقويم للتصميمات املنفذة بقماش خط 1الجدول رقم )

 

 

بقماش خط البلدة  وقماش املخمل)القطيفة( حيث معايير تقويم التصميمات املنفذة   السابق الجدول  يتضح من 
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 تصميمات من قماش املخمل) القطيفة( تصميمات  من قماش خط البلدة
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% أما املستخدم 00: قماش خط البلدة بلغت النسبة استخدام األقمشة التقليدية واضح في التصميمات -2

 % .97فيه قماش املخمل وصلت الى 

تخدم فيه % أما املس22قماش خط البلدة بلغت النسبة اختيار خامة األقمشة التقليدية مناسب للتصميم: 1

 % .02قماش املخمل وصلت الى 

% أما املستخدم فيه قماش 20: قماش خط البلدة بلغت النسبة مناسبة االقمشة التقليدية مع املوضة 3

 % .07املخمل وصلت الى 

يساهم  استخدام األقمشة التقليدية في التصميمات الحديثة في احياء التراث التقليدي)اعادة استخدام  -4

% أما املستخدم فيه قماش املخمل 94قماش خط البلدة بلغت النسبة  قليدية بطريقة حديثة(:االقمشة الت

 % .03وصلت الى 

: قماش خط البلدة بلغت تميز التصميمات املستخدم فيها االقمشة التقليدية باألصالة والحداثة معات -5

 % .03% أما املستخدم فيه قماش املخمل وصلت الى 95النسبة 

قماش خط البلدة بلغت النسبة  في التصميمات يساعد على انتشار استخدام األقمشة التقليدية: التنوع  -2

 % .70% أما املستخدم فيه قماش املخمل وصلت الى 03

: قماش خط البلدة بلغت استخدام األقمشة التقليدية على التصميمات الحديثة زاد من جمال التصميمات-9

 % .09اش املخمل وصلت الى % أما املستخدم فيه قم90النسبة 

 

:
ً
 تصميمات من قماش الحرير مطعم بخيوط معدنية )نسيج جاكار(: خامسا

 املجلة هذه في نشرها يمكن ال  صور  على الحتواها وذلك التصاميم على للحصول  الباحثة مراجعة يرجى  

 

( تصميمات متنوعة منفذة من قماش الحرير مطعم بخيوط معدنية )نسيج جاكار(  43-40األشكال رقم )

 ( 1009،  مجلةعالم األزياء هوتكوتير لعام 1022، سحر الشرق  1002مجلةعالم األزياء هوتكوتير لعام )

 عدنية)نسيج جاكار(( معايير التقويم للتصميمات املنفذة بقماش الحرير املطعم بخيوط م3الجدول رقم )
يم

قو
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ر ا
ايي
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 املجموع ال اعرف ال أوافق أوافق

رار
تك

ال
بة 

س
الن

رار 
تك

ال
بة 

س
الن

رار 
تك

ال
بة 

س
الن

رار 
تك

ال
بة 

س
الن

 

0 98 90% 23 23% 7 7% 033 200% 

4 03 03% 21 21% 5 5% 033 200% 

0 04 04% 7 7% 9 9% 033 200% 

4 05 05% 20 20% 5 5% 033 200% 

1 03 03% 20 20% 9 9% 033 200% 

6 06 02% 7 7% 5 5% 033 200% 

0 99 97% 24 24% 9 9% 033 200% 

 



31 
 

معايير تقويم التصميمات من قماش الحرير مطعم بخيوط معدنية )نسيج جاكار(   السابق الجدول  يتضح من 

 حيث أن :

املنفذة من القماش املطعم بالخيوط املعدنية )نسيج استخدام األقمشة التقليدية واضح في التصميمات ـ 2

 %. .90جاكار( بلغت النسبة 

املنفذة من القماش املطعم بالخيوط املعدنية )نسيج  اختيار خامة األقمشة التقليدية مناسب للتصميمـ  1

 %. 03جاكار( فبلغت النسبة 

املنفذة من قماش املطعم بالخيوط املعدنية )نسيج جاكار( بلغت  االقمشة التقليدية مع املوضةمناسبة ـ 3

 %.04النسبة 

يساهم  استخدام األقمشة التقليدية في التصميمات الحديثة في احياء التراث التقليدي)اعادة استخدام  ـ4

وط املعدنية )نسيج جاكار( بلغت النسبة املنفذة من القماش املطعم بالخي االقمشة التقليدية بطريقة حديثة(

05 .% 

املنفذة من قماش املطعم  تتميز التصميمات املستخدم فيها االقمشة التقليدية باألصالة والحداثة معا ـ1

 %. 03بالخيوط املعدنية )نسيج جاكار( بلغت النسبة 

املنفذة من القماش املطعم  التنوع  في التصميمات يساعد على انتشار استخدام األقمشة التقليدية ـ6

 %.02بالخيوط املعدنية )نسيج جاكار( بلغت النسبة 

املنفذة من القماش  استخدام األقمشة التقليدية على التصميمات الحديثة زاد من جمال التصميمات  ـ0

 %..97املطعم بالخيوط املعدنية )نسيج جاكار( بلغت النسبة 

 

 :  يتضح من عرض الجداول السابقة

ميع التصميمات املنفذة باألقمشة التقليدية حصلت على نسب عالية من رض ى أفراد العينة. ويرجع أن ج -2

السبب الرئيس ي في ذلك لالستخدام األمثل لألقمشة التقليدية أثناء تنفيذ التصميمات فتنوع زخرفتها 

التصاميم ونقوشها بحيث تالئم أنماط األجسام املختلفة فقماش خط البلدة مقلم استخدم في بع  

بالطول ليعطي ايحاء النحافة والطول وفي تصاميم اخرى بالعرض ليعطي االمتالء للمرأة النحيلة ، كما 

استخدم قماش الشالكي والروز بنقوش صغيرة ليناسب البدينات وبنقوش كبيرة ليناسب النحيالت ، اما 

ماش الجاكارد األسود استخدم قماش املخمل ذو الوبرة استخدم ليعطي االمتالء للنحيالت ، واخيرا  ق

( أن التصميمات الحديثة 124، 1000ليناسب جميع أنماط األجسام .وقد أكد )حسن وعبد الغفار، 

لألقمشة هي نتاج جهود ودراسات مستمرة للسوق وأذواق املستهلكين يقوم بها مستشارون وخبراء في 

ي األزياء وأصحاب املصانع واملوزعين تتخذ األقمشة وتصميماتها . وبعد دراسة آراء املستهلكين  مع مصمم

القرارات لتحضير وابتكار تصميمات األقمشة وألوانها. وهذا ما قامت به هذه الدراسة إلحياء استخدام 

( "أن اإلقبال 1022،213األقمشة التقليدية وإعادتها للسوق املحلية من جديد ، فقد ذكرت )عبد العزيز،

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة فبرغم من ازدياد املعروض من على األقمشة التقليدية مازال ق
ً
ويا

األقمشة األكثر حداثة فإن املرأة في اإلمارات وخاصة الكبيرات في السن يقبلن على شراء أنواع األقمشة 

 عن أنواع الحرير القديمة ، أما في األعراس فت
ً
عتبر القديمة ويذهبن للمتاجر الصغيرة في أعماق السوق بحثا

 من ثروة العروس" ، فالبد من االستفادة من تجارب الدول األخرى في 
ً
هذه األقمشة التقليدية جزًءا أساسيا

 املحافظة على التراث املادي وتجديد انتشاره من فترة ألخرى.
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أن أعلى نسبة نالت أعجاب أفراد العينة هي التصميمات املنفذة من قماش املخمل )القطيفة( ويليه قماش  -1

حرير مطعم  بخيوط معدنية )نسيج جاكار(.ملا تتميز به هذه الخامات من قيمة فنية وجمالية أعلى من ال

 باقي األقمشة األخرى باإلضافة ملالئمتها لجميع املناسبات، خاصة السهرة. 

 امكانية استخدام األقمشة التقليدية  في تنفيذ تصميمات متنوعة ألزياء حديثة ومبتكرة .  -3

مشة التقليدية أدى إلى االرتقاء باملستوى الجمالي للتصميمات املنفذة مما جعلها تتميز استخدام األق -4

 باألصالة والحداثة معا .

 مالئمة تصميمات أزياء النساء املنفذة  ألغلبية فئات املجتمع . -5

خامات تميزت التصميمات املنفذة  باإلتقان و الدقة فاستخدام  برنامج الفوتوشوب  في تصميم األزياء بال -2

 التقليدية ساعد في تخفي  الوقت والجهد املبذول . 

 أن تنوع األقمشة التقليدية وألوانها ساعد على إبراز التصميمات بشكل يميزها عن غيرها. -9

( حيث بينا أهمية دور  125ـ  124، 1000وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع رأي حسن وعبد الغفار )

كيد الهوية الوطنية من خالل عمل تصميمات مبتكرة مستوحاة من التراث. املصممين الجاد في التوجه إلى تأ

ربيع  20ـ  22كما قد تمت مناقشة مثل هذا املوضوع في أعمال الندوة الدولية املنعقدة في الرباط باملغرب )

م ( حول موضوع : آفاق تنمية الصناعات التقليدية في الدول 2772اكتوبر  15ـ  13هـ / 2421الثاني  

م .وقد جاءت فيه آراء األساتذة املشاركين متفقة ومؤيدة ملا قدمه البحث 2773إلسالمية . والذي نشر بتاريخ ا

من نتائج وما سعى إليه من االستفادة من املدخالت املعاصرة إلحياء األقمشة التقليدية وزخارفها في اململكة 

ملشاكل الرئيسة التي تواجه عملية تطوير ( إلى أن ا39،  2773العربية السعودية ، فقد أشار )مفتي ، 

الكفاءات ، إنما نجمت عن غياب العملية التوثيقية للفنون والحرف التقليدية املحلية باإلضافة للحاجة 

 املاسة الستعمال أساليب أكثر فاعلية لإلنتاج التقليدي أي توظيف التكنولوجيا لخدمة الحرف التقليدية.

 التوصيات :

العلمية التي تهدف إلى الكشف عن خصائص هذا اإلبداع الشعبي واالستفادة منه في تنمية ـ تشجيع البحوث 2

 املجتمع ، وذلك بجمع عينات التراث الشعبي وعرضها ودراستها واالستفادة منها في مجاالت الحياة املختلفة

رتبطة باألزياء التقليدية انشاء مراكز للفنون التقليدية هدفها تنشيط وإنعاش التراث بشكل عام والفنون امل  -1

 بشكل خاص.

تشجيع استخدام برامج الحاسب اآللي املتطورة في مجاالت الفنون التطبيقية املختلفة وخاصة في مجال  -3

 صناعة األقمشة التقليدية .

 ـ التوسع في استخدام األقمشة التقليدية في مجاالت متعددة.4

والطرق املتعددة لتسهيل تقديمها للمستهلك بجودة عالية ألن  ـ التسويق لألقمشة التقليدية  بكل األساليب5

األقمشة التقليدية ذات النوعيات الرديئة املوجودة في السوق املحلية هي التي تسببت في نفور املستهلك من 

 اقتنائها واستمرار استخدامها. 

 والجودة العالية التي تالئمه. ـ دراسة احتياجات املستهلك من األقمشة التقليدية وتوفيرها له باملواصفات2

 املراجع

  آفاق تنمية الصناعات التقليدية في الدول االسالمية . )الندوة الدولية املنعقدة في الرباط باملغرب ، ربيع

مطبعة يلديز ،  باستنبول ،هـ ( الطبعة األولى . مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 2421ثاني 

 .39. ص  هـ2423
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 ( استغالل السمات املميزة للتراث القديم في ايجاد طابع مميز للمنتجات املعاصرة، 2775األكيابي، مفيدة )م

 جامعة حلوان ، املجلد السابع ، العدد األول. . مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث 

 (1005بخاري، حنان )املتنوعة في  فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي لفن تأثيرات األقمشةم

 ، رسالة دكتوراه كلية التربية لالقتصاد املنزلي، جدة .تصميم املالبس والنسيج

 ( 2700البسام، ليلى صالح )رسالة دكتوراه ، كلية األساليب والزخارف في املالبس التقليدية في نجد م.

 التربية للبنات األقسام األدبية ، الرياض. 

 (2705البسام، ليلى صالح )رسالة ماجستير منشورة ، الدوحة : لتقليدي املالبس النساء في نجد التراث ام .

 مركز التراث الشعبي بدول الخليج العربية . 

 ( 2771بينول، أ )ترجمة نبيل سليمان ، بيروت : شركة املطبوعات.   اللباس والزينة في العالم العربيم ، 

 (1002حسن، ملياء حسن )ف في العصر العثماني وتوظيفها إلثراء ابتكار تصميمات مقتبسة من الزخار م

، رسالة دكتورا، كلية االقتصاد املنزلي ، تكنولوجيا التصميم الزخرفي والتطريز باستخدام الحاسب اآللي

 جامعة حلوان، القاهرة.

 (1000حسن، عصمت وعبد الغفار، شهربان ) اإلبداعات التصميمية لزخارف املنسوجات ودورها في م

، املؤتمر السادس لالقتصاد املنزلي، كلية االقتصاد املنزلي  ية القومية في ظل العوملةاملحافظة على الهو 

 ،جامعة حلوان، القاهرة. 

 ( 2772الحسن، حنان )عمان: الجمعية الخيرية األثواب الشعبية الفلسطينية بين القديم والحديثم ،

 لرعاية األسرة. 

 (1022العجاجي، تهاني ناصر )التقليدية املطرزة في بادية نجد من اململكة العربية  األزياء واملشغوالتم

 ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية لالقتصاد املنزلي، الرياض. السعودية 

 (1005العجاجي، تهاني ناصر ) مالبس النساء التقليدية في املنطقة الشمالية من اململكة العربية السعودية م

 املنزلي والتربية الفنية ،الرياض. ، رسالة ماجستير ، كلية التربية لالقتصاد

 ( 2705العزي، نجلة )الدوحة:مركز التراث الشعبي لدول الخليج أنماط من األزياء النسائية في الخليج م ،

 العربية . 

 ( 2779عفيفي، فوزي )دمشق:دار الكتاب العربي.نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتهام ، 

 (1005العقل، وسمية عبد الرحمن )اليب تزيين املالبس التقليدية النسائية في اململكة العربية تطوير أسم

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية لالقتصاد املنزلي والتربية الفنية ،الرياض. السعودية

 (.1000الفار، حسن ) املؤتمر السادس لالقتصاد املنزلي ،  تصميمات األقمشة املطبوعة وعالقتها باألزياءم ،

 لي ، جامعة حلوان ، القاهرة. كلية االقتصاد املنز 

 (1003فدا، ليلى عبد الغفار )رسالة  أساليب زخرفة املالبس التقليدية للنساء في الحجاز دراسة مقارنةم ،

 دكتوراه ، كلية التربية لالقتصاد املنزلي والتربية الفنية ، الرياض.

 ( 2792الكعبي، حاتم ) حديثة.،  بغداد : مطبعة الديوانية ال حركات املودةم 

 (1001مرغالني، نعيمة في  هللا )فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تنمية مهارات الرسم األساسية في م

، رسالة ماجستير، كلية التربية تصميم األزياء لدى طالبات االقتصاد املنزلي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

 لالقتصاد املنزلي، جدة.
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 (2702املزين ، عبد الرحمن )منشورات فلسطين  التراث الفلسطيني موسوعةم ، 

 (1003املطيري، صيته محمد )رسالة دكتوراه ، كلية  دراسة املنسوجات التقليدية وطرق حفظها وتوثيقها،م

 التربية لالقتصاد املنزلي والتربية الفنية ، الرياض.

 (2702املغربي ، سلوى )الكويت.ة في الكويتاملوسوعة املختصرة لألزياء والحلي وأدوات الزينة الشعبيم ، 

 (1022املقرن ، هدى عبد العزيز )فاعلية برنامج تدريبي إلثراء رسوم تصميم األزياء اليدوية باستخدام م

 ، كلية االقتصاد املنزلي ،الرياض. الحاسب اآللي

  م واالعالم.بيروت: دار املشرق للطباعة والنشر.1002املنجد في اللغة 

 (1002مؤمن ، نجوى شكري )القاهرة : دار الفكر العربي. التشكيل على املانيكانم ، 

 , Third Edition, Upper Saddle River, New Jersey.) Visual  Desgn in DressDavis, Marian,L (1996 

 Davis, Marian,L. (1996) : Visual  Desgn in Dress, Third Edition, Upper Saddle River, New Jersey. 

 WWW.Googel.ComPierce . sH Dress Me No Body Shape. Internet. Website Behmer,J  &   

 Jabeins E.(1983). The Fashion Directorswhat They Do And How to Be One. New York. London . 

Macmillan publishers.p.447 

 Readers . Digest. Association. (1989).Complete Guide To sewing Pleasantville.new York. 

Montreal.P 46. 

 Frings ,G. (1982).Fashion from consept to consumer . New jersey: prentice – Hal INC.  

  

  

http://www.googel.com/
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 املاركات التجارية االسالمية: دراسة تأصيلية شرعية
 د. تركي بن سليمان صالح الخضيري 

 الدمام   -املنطقة الشرقية  -السعودية 

 00722502792433هاتف املحمول 

 ملخص البحث 

 تبين للباحث بعد هذا البحث نتائج يلخصها على النحو اآلتي: 

 أن املاركات التجارية لها أهمية كبير في الشأن االجتماعي واالقتصادي والسياس ي. .2

 ديد بمنَتج معين أو ُمنِتج وهو الصانع.أن املاركة التجارية هي: عبارة عن اسم مميز لتح .1

ومتقاربة فيما بينها ؛ كعالمة التجارية, االعالنات التجارية  أن للماركة التجارية ألفاظ لها صلة .3

 والسمعة التجارية وغيرها.

بلفظ هللا ذاته أو ال بد من معرفة شروط التعامل في املاركات التجارية منها: شروط عقدية فتتعلق  .4

لشعار محرم كالصليب, وشروط تتعلق بذات املنتج بأن يكون مباحة ال محرمة كالخمر أو لحم خنزير فال 

في االسراف والتبذير, او  يجوز استخدام شعار املاركة التجارية التابعة للشركة وال ترويجها, عدم املبالغة

 سيخ مفهوم حرام أو خاطئ أو لقائد كافر وغير ذلك من الشروط وقد بينها الباحث في البحث. تر 

 نشأة املاركة التجارية وتاريخها وامتدادا لك وتأثيرها في الواقع.  .5

 اسباب انتشار املاركة التجارية, وذكر عدة أسباب يراجع في موضعها. .2

ها الباحث في بحثه فمن .9  ها: املاركة التجارية, والصناعية وامللكية وغيرها. وللماركة أنواع كما بينَّ

 يرجع الخالف في مسألة حكم املاركة التجارية إلى الخالف في املال ذاته. .0

 وعليه يرتب لها أحكام  .7
ً

 يعدها ماال
ً

ن للباحث أن املاركة التجارية مختلف فيها على قولين: بين قوال تبيَّ

 .
ً

 ال يعتبرها ماال
ً

 خاصة بها, وقوال

 محترما وتأخذ أحكامه. رجح .20
ً

 الباحث القول باعتبارها ماال

تقليد املاركات التجارية يدل على ضعف في القوى البشرية والتعليم لدى االمة املقلدة, وضعف  .22

 االبتكار واإلبداع. 

تبين أن التقليد في املاركات التجارية أمر مذموم وغير مرغوب ويصل إلى حد التحريم في بع  األمور  .21

بالغش واالحتيال والخديعة املحرمة, وعلى ذلك رجح الباحث حرمة لك لتمسكه باألدلة الشرعية لتعلقه 

 الذي يعاقب عليه جراء التقليد.  والعقلية والنظامية, وسرد النظام

 نص يمنع ذلك. تبين أن بيع أو رهن املاركة التجارية جائز باألدلة الشرعية والعقلية, وال يوجد   .23

ن عدم جوازه باألدلة  .24 سرد الباحث حكم املاركة التجارية التي عليها لفظ الجاللة أو نحوه, فبيَّ

 الشرعية. 

ونستعينه وتستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال  إن الحمد هلل نحمده

 عبده ورسوله.مضل له  ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إ
ً
 له إال هللا وحده ال شريك له, وأشهد أن محمدا

 [. ٠٢ - ٠٠: األحزاب] [٢: ]النساء .[٢٠١]آل عمران:  

 أما بعد:

ا الحالل والحرام فيها, ولم يكتفى الشارع الحكيم ¸ فإن من منة هللا علينا, أن أباح لنا التعامالت التجارية, وبين لنَّ

وألهمية التجارة في االسالم بين فيها العقود املترتبة على تعامالت [  ٢١امللك: ] بذلك بل أمرنا بالسعي لطلب الرزق 
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ا, ومن سماحة هذه الشريعة االسالمية أن رسخت مفاهيم الناس, كما بينوا عقود البيع وضوابطها وما يندرج تحته

وقواعد وضوابط شرعية للتعامل باملستجدات التجارية, والنوازل العصرية, وما من شك أن الشريعة اإلسالمية 

ة صالحة لكل زمان ومكان, ومن املظاهر التجارية املعاصرة, والنوازل الفقهية في عصرنا ما يسمى بــ) املاركات التجاري

( وهي نوع من أنواع الحقوق امللكية الفردية التي يترتب عليها إلتزامات شرعية, ولذا فقد نهانا الشارع الحكيم 

]سورة ومن تجاوز حقوق الغير ترتب عليها عقوبات تعزيرية أو شرعية, {  200]سورة البقرة:التعدي عليها, 

 .[1:النساء

 أهمية املوضوع : 

كثر البحث والحديث في النوازل املعاصرة سيما فيما يختص الحقوق الفردية وامللكية الخاصة, وهذه النازلة من 

اهتمام كثير من التجار والشرعيين, وتعامالت الشركات والحكومات فيما األهمية بمكان طرحها ونقاشها, ألنها محل 

كثرة ظهور الخالفات والنزاعات في ذلك مما أوصلها الى  -يرة في اآلونة األخ -بينها وبين البع  اآلخر, ومما يالحظ 

الخصومة والنزاع والترافع في املحاكم الشرعية والتجارية, حتى أصبحت الشركات والتجار تحتفظ بأحقيتها 

في بالد الغرب إال أنه شاع في البالد اإلسالمية  وأن كان بداية ظهوره وأمتلكها لهذه املاركة التجارية, وهذا األمر 

حيث ظهرت الشركات اإلسالمية وأيًضا البنوك واملصانع  وكذا القنوات الفضائية اإلسالميه وكل ما سبق تحمل 

ماركات متخصصة بمهنتها وأدائها الوظيفي مما جعل لها تميزها ورونقها, وعلى سبيل املثال ظهرت قنوات اسالمية 

 أنتجت بع  املنتجات الخارجة عن اختصاصها.لألطفال 

وفي اآلونة االخيرة امتددت املنتجات في املاركات التجارية من أصلها الى غير انتاجها بغية االزدياد والتطور والتوسع 

بنده, وكارفور أصبحت تنتج بع  الصناعات, فعلى سبيل املثال، , فمثال محالت تجارية تسويقية كـالتجاري 

العديد من مصممي أزياء األسماء التجارية كامتداد في العطور واألحذية واإلكسسوارات واملنسوجات يستغل 

 املنزلية, وديكور املنزل، واألمتعة، ونظارات الشمس، واألثاث، والفنادق، إلخ.

وكاتربيلر إلى  ومثال للماركات التجارية التي توسع نطاق عملهاحيث امتددت مارز عالمتها التجارية إلى اآليس كريم،

االحذية والساعات، وميشالن إلى دليل املطاعم وأديداس وبوما إلى املنظفات الشخصية. ومددت دنلوب عالمتها 

 (9)التجارية من االطارات إلى املنتجات املطاطية األخرى كاألحذية وكرات الغولف، ومضارب التنس واملواد األصقة.

 أسباب اختيار املوضوع : 

 أمرين:  وسبب البحث في هذا املوضوع

 قراءة وجمًعا األول: توارد كثير من االسئلة والقضايا التجارية عليَّ في هذا الصدد مما جعلني أعتني بهذا املوضوع

ا. 
ً
 ومن ثم بحث

م,  1023املوافق  ç 2434والثاني: أن من محاور  املؤتمر العالمي الرابع للتسويق اإلسالمي في اسطنبول لعام 

 الهام مما رغبني في املشاركة بهذا البحث املتواضع. شملت هذا املوضوع

  :أهداف البحث 

 متميزة:شمل البحث أهداف 

إثراء املكتبة االسالمية بالنوازل الفقهية للعناية بها, ويكون محل اهتمام املختصين من  .2

 لباحثين واملحامين والقضاة. 

 تفقيه الشركات والتجار بالحقوق املعنوية.  .1

                                                           
(انظر : 9)

 ويكبيديا لفظ " ماركة "
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معرفة التعامالت التجارية اإلسالمية سيما أن لها السبق فكثير من التعامالت وأن  .3

 اعتمدت على كثير من االصول والقواعد الشرعية لضبط تعامالتهم.االنظمة الغربية 

  :الدراسات السابقة 

كثير من االقتصاديين والقانونيين البحث عن االعالن التجاري والعالمة التجارية بخالف املاركات التجارية,  ىأعتن

وأما في إطار العلم الشرعي فوجدت بع  رسائل علمية في االعالن والسمعة التجارية بخالف املاركات التجارية 

 تي:االسالمية فلم أطلع بهذا الشأن أي موضوع وهي على النحو اآل

هـ(: وهو بيان مجمل لحكم 2423في -24اإلعالن التجاري, مجلة البحوث الفقهية املعاصرة, في العدد ) .2

 اإلعالن التجاري وذلك في) ثالث صفحات(. 

اإلعالن املشروع واملمنوع في الفقه اإلسالمي, للدكتور مساعد بن قاسم الفالح:  من جامعة االمام محمد   .1

 الدراسة أنواع االعالن التجاري. بن سعود اإلسالمية, شملت 

 الحوافز التجارية التسويقية, للباحث خالد عبد هللا املصلح, شملت الحوافز التسويقية الترغيبية.   .3

اإلعالن في املعامالت وفقه األسرة, للباحث  فهد عبد العزيز الهدلق, من جامعة االمام محمد بن سعود  .4

 لتفصيل.اإلسالمية, فهي دراسة عامة ولم يتطرق ل

أحكام اإلعالنات التجارية والجوائز الترويجية, للباحث: محمد بن على الكاملي: وهي  دراسة اقتصادية   .5

 ثقافية ألنها لم  تتناول اإلعالن من الناحية الفقهية.

اإلعالن في وسائل اإلعالم وضوابطه اإلسالمية ( للباحث أحمد عبد الفتاح الظليمى: وهي دراسة إعالمية  .2

 لم تبين فيها األحكام الفقهية.   ثقافية

الضوابط املوضوعية لإلعالنات التجارية,  للباحث عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا العضيب: وهو  .9

 بحث تكميلي  محصور في الضوابط فقط. 

اإلعالن التلفازي  أسسه وضوابطه,  للباحث  حسن أحمد الحسن: وهو دراسة اعالمية، صادرة عن  .0

 م, لم تتناول األحكام الفقهية. قسم اإلعال 

التغريب الثقافي في اإلعالن التجاري,  للباحث محمد بن على السويد وهو دراسة إعالمية, وهي دراسة  .7

 مقدمه لقسم اإلعالم ولم تتناول األحكام الفقهية. 

مد الحولي, اإلعالن التجاري ؛ دراسة فقهية, الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية, إعداد:  د. ماهر حا .20

 أ. سالم عبد هللا أبو مخدة.

 االعالنات التجارية مفهومها, وأحكامها في القفه اإلسالمي, د. علي املناصير, من الجامعة االردنية.  .22

السمعة التجارية, د. عبدالواحد املزروع, من قسم السياسة الشرعية من جامعة االمام محمد بن  .21

 سعود االسالمية. 

دعاوى العالمات التجارية, دراسة مقارنة, إعداد الطالب:رشيد بن محمد بن رشيد العيد, من قسم  .23

 السياسة الشرعية من جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. 

 االسم التجـاري, دراسـة مقارنة, بحث تكميلي مقدم لنيل درجة, املاجستير, عبدالكريم بن محارب الزامل. .24

ن للباحث أن هذه الكتب واملؤلفات ومن خالل هذا الع رض اليسير املتواضع حول الدارسات السابقة, فيتبيَّ

والبحوث مقتصرة على االعالن التجاري والسمعة التجارية واالسم التجاري, وبين املاركة التجارية وما سبق ذكره 

 بموضوع البحث.  فروق فليس لها صلة

 املطلب األول 



38 
 

 تعريف املاركات التجارية اإلسالمية وفيه أربعة فروع.  

 :الفرع األول: تعريف املاركة في اللغة 

لفظ "ماركة" ليس عربًيا, ولذا فأن إطالق اللفظ يحتاج الى فهمه من حيث لغة من أطلق بلسانهم, ومما يالحظ 

الشركة او الجودة واملصنع واملنتج, وتعني أنها تعني التميز والتفرد التجاري, وقد تطلق على عدة معاني ك شعار 

كذلك بــ: وسم, وصمة, سمة, عالمة تجارية, صنف, طبع على نحو ال يمحى, واملقصود من ذلك كله التفرد والتميز 

 , فهي تلك العناصر الخاصة بالعالمة والتي ال يمكن نطقها.(10)التجاري عن غيره

 : الفرع الثاني:  تعريف املاركة في االصطالح 

( هي: عبارة عن اسم مميز لتحديد بمنَتج معين أو ُمنِتج وهو  dnarBاملاركات التجارية ) 

 ahd4-notecite_ -http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-)الصانع

111). 

سوق السلعة تحت مسماه، وتحصل الشركة املالكة للعالمة على مبلغ سنوي أو نسبة من 
ُ
وقيل بأنها: هي التي ت

 .(12)األرباح لقاء السماح باستخدام عالمتها التجارية

 .(13)وقيل هي:  الحق الحصري في استخدام عالمة معينة أو جزء من هذه العالمة 

التسويق كجوزيف بويت, وجيمي بويت بأنها: عبارة عن مكواة ساخنة توضع على تجاعيد كما يرى بع  باحثين 

 (14)املنتج أو الخدمة التي تسمى بها فتميزها عن غيرها.

فهي بمعني العالمة التجارية الخاصة, او العالمة الفارقة ملادة مصنعة من جهة معينة, وتصبح املاركة او  العالمة 

ليتميز به عن غيره, ولذا اختصت بالتجارة لتميز عن غيرها, ومثلها امللكية الصناعية,  رمزا خاصا ملصنوع معين,

 .(15)وامللكية التجارية, وامللكية األدبية, والجامع لذلك حقوق االبتكار والحقوق املعنوية, والحقوق الذهنية 

  .الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة 

للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها  مةالعالمات التجارية ؛ تعريف الجمعية العا .2

أي اسم أو مصطلح أو عالمة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف املنتجات أو الخدمات 

مختلف الشركات أو الخدمات املقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز املنتوجات  املقدمة من طرف

 .والخدمات عن غيرها من املنتوجات والخدمات املماثلة

 أو اإلمضاءات أو الكلمات أو السعودي في املادة األولى بأنها: "األسماء املت وعرفها النظام
ً
 مميزا

ً
خذة شكال

الحروف أو األرقام أو الرسوم أو الرموز أو األختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع 

منها تكون قابلة لإلدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع 

ثروة طبيعية، أو للداللة على أن الش يء املراد وضع العالمة عليه يعود ملالك العالمة  استغالل للغابات أو 

 .(16)بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو االتجار به، أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات "

                                                           
(10)

 ,022( ص B, حرف )drofxOراجع المصطلح في اللغة االنجليزية في بعض القواميس؛ ومن ذلك:  
(انظر : 11)

 المصدر السابق. 
(انظر : 12)

 07ايف الشحود, ج موسوعة الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, جمعها وقدم لها ورتبها, الباحث في القرآن والسنة, علي بن ن

 .9ص 

(انظر : 13)
 . 122b://ccc.dadpOl3.wfw//:p770مصطلحات هامة في التسويق, 

(14)
 .5336العدد  7000يونيو  03هـ. الموافق  0337/02/7االقتصادية السعودية, السبت  جريدةالعالمة التجارية, د. صالح الرشيد, انظر:  

(15)
, المعامالت المالية المعاصرة 72ص  بأمريكاانظر: نوازل اقتصادية, د. محمد الزحيلي قدم لمؤتمر الساديس في مجمع فقهاء الشريعة  

 . 22, بحوث قضايا فقهية تجارية ص 60د.محمد شبير ص 
(انظر : 16)

 هـ.72/6/0373( وتاريخ 70وم ملكي رقم) م/السعودي, مرس نظام العالمات التجارية في النظام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9#cite_note-ahd4-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9#cite_note-ahd4-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9#cite_note-ahd4-1
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ومنه قوله تعالى ثم أني اعلنت لهم (17)االعالنات التجارية؛ ففي اللغة: تأتي بمعنى الظهور  .1

وأسررت لهم اسراًرا( وقول املصطفى )...فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وأسررت وأعلنت انت الهي ال اله 

, (20), والشيوع, واالنتشار(19)وحديث: ) اعلنوا النكاح واجعلوه املساجد واضربوا عليه الغربال( (18)اال انت (

]سورة  كقوله: (21)يعلنون( وتأتي بمعنى الجهرومنه قوله تعالى: ) أوال يعلمون أن هللا يعلم ما يسرون وما 

 . ٨٣إبراهيم:  [30إبراهيم:

 وأما اصطالًحا: فتأتي باملعنى اللغوي حيث تعني الظهور واالنتشار والبروز والشيوع.

صاد االسالمي فهو: وصف سلعة او منفعة مباحة بأسلوب مباح لغرض ترويجه وأما تعريف االعالن في االقت

   (22)عامة وذلك نظير مبلغ معين يدفعه املعلن بوسائل نشر 

 الحقوق امللكية أو الحقوق املعنوية.  .3

بأنه"تسمية أطلقها التاجر على منشأته التجارية، تعريًفا بها  املعاصرين عرفه بع  العلماء .4

وتمييًزا لها عن غيرها من املنشآت التجارية، وليتعرف املتعاملون معه على اللون املتميز من السلع 

التي يستخدمها التاجر كعالمة مميزة ملشروعه التجاري عن  يطلق على التسمية , (23)وأسلوب التعامل

. وقريب من االسم (24)نظائره، ليعرف املتعاملون معه نوًعا خاًصا من السلع وحسن املعاملة والخدمة 

 التجاري ما يعرف اليوم بالعالمة التجارية )املاركة( التجارية.

معان ومنها أنها ؛ سماع وزيادة الشهرة, السمعة التجارية ؛ وتعريفها في اللغة: تأتي على عدة  .5

, ٣2النمل:  [02]سورة النمل:وقيل الذكر الحسن أو القبيح, وهي ما يسمع منن صيت أو ذكر أو غيره,  

ع من, وحديث: )53آية  ومن سورة الروم َع  سمَّ  , قال ابن حجر (25)( بِه  هللاُ  ُيرائي ُيرائي ومن بِه، هللاُ  سمَّ

 
ً
رحمه هللا : " إن من قصد بعمله الجاه واملنزلة عند الناس، ولم يرد به وجه هللا فإن هللا يجعله حديثا

 , (26)عند الناس الذين أراد نيل املنزلة عندهم وال ثواب له في اآلخرة ".

تي يراد وفي االصطالح: االشتهار بين الناس وذيوع الصيت والذكر فيما يتصل بتقليب املال واملعاوضات ال

 .(27)بها الربح, سواء كان ذلك لشخص أو لسلعة او ملكان, حسًنا كان او سيًئا 

 بها. الرابع: الفروق بين املاركة التجارية واأللفاظ التي لها صلة الفرع 

o  :الفرق بين املاركة التجارية والعالمة التجارية 

يخلط كثير من الناس بع  املفاهيم ومن ذلك ؛ مفهوم املاركة التجارية والعالمة التجارية, فيلتبس عليه 

وهي تتركز بمعرفة مصدر  knaB  dantمفهومهما فيشير لألولى ان أراد الثانية والعكس صحيح,  فالعالمة التجارية 

لجميع التصرفات القانونية كالبيع والتنازل  منتجاتها وتميزها وضمان جودتها, وهي من املمتلكات التي تخضع

 والرهن والترخيص. 

                                                           
(انظر : 17)

 .000ص  3معجم مقاييس اللغة ج 
(18 )

.259, ومسلم في صحيحه, برقم 2326في صحيحه, برقم  أخرجه البخاري
 

(19 )
ألن فيه عيسى بن  وضعفه غير واحد من أهل الحديث, 790ص  2في سننه الكبرى, ج  , والبيهقي0029في سننه, برقم  أخرجه الترمذي

ميمون وهو ضعيف.
 

(انظر : 20)
 .626ص 7المصباح المنير ج 

(انظر : 21)
 .722ص  03ج  لسان العرب

(انظر : 22)
 30ص , لإلعالنطحان دراسة اقتصادية 

(انظر : 23)
 -هـ 0376محمد توفيق رمضان البوطيي، الناشر درا الفكر ، الطبعة الثالثة، عام  البيوع الشائعة وأثر المبيع على شرعيتها للطتور

 (.772م ، ص )7006
(انظر : 24)

 (.056م، ص )0925األولى، عام ، الطبعة الصناعي، لمحمد حسن عباس، دار النهضة العربية، القاهرة التشريع
(25)

 . (5399في كتاب الرقائق, باب الرياء والسمعة برقم ) أخرجه البخاري 
(انظر : 26)

 .335ص 00ج  فتح الباري
(انظر : 27)

 .20ص  0ج , رسالة دكتوراه, د. عبدالواحد المزروع, التجاريةالسمعة 
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فهي أشمل وأعم من مفهوم العالمة التجارية. وهي تعني باللغة العربية )سمات املنتج(. وارتبطت  dnarBأما املاركة 

اشية نشأة استخدام هذه الكلمة كمرادف لعالمة دالة على ملكية ش يء، بالعادة القديمة ألصحاب قطعان امل

والحيوانات على اختالف أنواعها من خيول، وأغنام، وأبقار، وغيرها، بوسم كل وحدة من القطيع، أي كيها بقطعة 

 (. dnarBnri nnrrمن الحديد املحمي تسمى امليسم )

 وفي العصر الحديث، ومع التطور املذهل في علم وفن التسويق، زاد االهتمام بمفهوم املاركة التجارية التي تشتمل

على العناصر املادية واملعنوية للمنتج، وتعكس في الوقت ذاته قدرته التسويقية. فهي تشتمل على املكونات الثالثة 

الرئيسة ألي منتج: الجوهر، واملنافع، والخواص. فجوهر املنتج أو السلعة هي القيمة التي يسهل على املستهلكين 

خاصة بالسلعة التي يسعى املستهلك في إطارها إلشباع رغباته فهمها وتقييمها، وأما املنافع فهي بع  السمات ال

واحتياجاته. وأما الخواص فهي السمات املادية للسلعة من مظهر خارجي، أو تعبئة، أو تغليف، أو خدمات ما بعد 

 البيع. 

يعها وسائل واختالف املاركة، أي سمات املنتج، هي التي تفسر اختالف أسعارها. فالسيارات على سبيل املثال، جم

 الفوارق بين العالمة 
ً
نقل. لكن اختالف سماتها املادية واملعنوية هي التي تميز أسعارها. وفي هذا املثل تظهر أيضا

(. أما dMBالتجارية واملاركة. فالعالمة التجارية في السيارة األملانية )بي. إم. دبليو( هي تلك الحروف الشهيرة )

تحتويه من عناصر مادية من تقنية، وقوة، وعراقة وعناصر معنوية وأهمها املاركة فهي السيارة نفسها وما 

 (28)الرفاهية، وشعور مالكها أنه ينتسب للطبقة الثرية.

o  :الفرق بين املاركة التجارية واالسم التجاري 

والفرق بينهما هو: أن العالمة أو )املاركة( التجارية تستخدم لتمييز املنتجات، بينما االسم التجاري 

 .(29)يستخدم لتمييز املنشأة التجارية عن غيرها 

 املطلب الثاني

 شروط ونشأة املاركات التجارية  

  .الفرع األول: شروط املاركات التجارية 

 لة املاركة التجارية, وهي على النحو األتي:للبضائع التجارية شروط لكي تصل مرح

ماركة تخالف االصول اإلسالمية ككون املاركة  ال بد من مراعاة الجانب العقدي, فال يجوز نشر  .2

التجارية رمز لعقيدة باطلة, كأن تكون رمًزا للصليب لكنه رمزا لعقيدة باطلة وتكذذيبا ملا جاء به كتاب 

ال شك أن في ظهور الصليب في النتجات او في الرسوم  ٢١٣ - ٢١٠النساء:  [250-259:]سورة النساءهللا 

سيما في الناشئة,  وأيًضا ال يجوز  املتحركة وتدليس الحقائق  يروج لعقائد فاسدة تهدم عقيدة التوحيد

نشر املاركات التجارية التي تكون رمزا لفرق ضالة او عقيدة فاسدة كماركة ترمز الى كتب االبراج او 

 .(30)الطوالع او التنبؤات او نحو ذلك 

أال تتضمن هذه املاركة طعنا ضمنيا أو تصريحا فيما يتعلق في أحكام شرعية وال في منتج  .1

منافس وال في هيئة أو جهة اعتبارية, فال تشتمل على لفظ الجاللة وال اسم من اسماء هللا او مالئكته او 

ها فأن العبوات وأسماء انبيائه عن االغراض التجارية وخوفا من امتهان¸ رسله, بغية تنزيه اسم هللا 

                                                           
(انظر : 28)

مايو  6 -هـ 0372ربيع اآلخر  02مقال بعنوان: العالمة التجارية والماركة, د. محمد عبدالرحمن الشمري, جريدة الرياض, السبت 

 . 03093العدد  -م 7002

(انظر : 29)
 (.772البيوع الشائعة، ص )

(انظر : 30)
 .92 االعالن المشروع والممنوع د. مساعد الفالح ص
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املعدنية أو الزجاجية أو البالستيكية أو الورقية عرضة لالمتهان وإلقائها على قارعات الطرق او في 

 (31)الحاويات.

البد أن تكون املاركة التجارية مباحة, فال يجوز االعالن عن ماركات محرمة كماركة الخمور وال  .3

, وكذا الكلب وأدوات الغناء او حتى ٢٤١األنعام:  [245]سورة األنعام:السجائر وال حيوان نجس كالخنزير 

عن املسابقات املحرمة او نحو ذلك, فاملاركة التجارية وسيلة لنشر البضائع, والوسائل لها أحكام 

, وال تتضمن املاركة التجارية على تحيضا ملنكر أو ترويجا ألمر محرم لحديث: " من دعا الى (32)املقاصد

أجور من تبعه, ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا الى ضالله, كان هدى كان له من االجر مثل 

 .(33)عليه من االثم مثل آثام من تبعه, ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا"

املصداقية في املاركة التجارية, فال بد من بيان منشأها وصناعتها وجودتها وعدم التلبيس على  .4

صلي وصيانتها ومدة ذلك, والخدمات املتعلقة بالشراء  بعد الناس, وبيان خامتها ومكونتها وموطنها األ 

 .(34)البيع

األعراف:  [32]سورة األعراف:واإلسراف في املاركة التجارية, ألن هذا منهي شرًعا  عدم املبالغة .5

, فما كان محرًما حرمت ١٠اإلسراء:  [19]سورة اإلسراء:, ألن التبذير محرًما ووسيلته محرمه ٨٢

 . (35)وسيلته

فال يجوز التعدى على حقوق الغير, الن القاعدة  أال يترتب على املاركة التجارية ضرر باآلخرين .2

 .(36)الفقهية ال ضرر وال ضرار والضرر يزال 

   :شروط املعيار في املاركات التجارية  عند االقتصاد الغربي 

 أن يكون أداء املنتج على األقل على ما يرام.  يجب .9

 يكون ذو سمعة جيدة بأن كفاءته جيدة. ويفضل أن .0

 صنع أسطورة قول قصة ذات مغزى مصطنعة من قبل املطلعين "املثقفين. .7

 أن ينظر إلي هذه على أنها شرعية ومحترمة من قبل املستهلكين من أجل قبول القصص. يجب .20

األيديولوجية السائدة والتيارات الناشئة في  التناقضات الثقافية؛ نوع من عدم التوافق بين .22

املجتمع. وبعبارة أخرى فرقا في الطريقة التي عليها املستهلكين وكيف كانوا في بع  األوقات يتمنوا أن 

 يكونوا.

عملية اإلدارة الثقافية للعالمة التجارية, تشترك بشكل فعال في عملية صنع أسطورة مما يؤكد  .21

بنشاط في عملية صنع أسطورة التأكد من  , إلن االشتراك(37)ز موقفها كرمزأن العالمة التجارية تعز 

 عالمة باقية على موقفها كرمز.

 الفرع الثاني: نشأة املاركات التجارية اإلسالمية.

ز االقتصاد في عدد من الدول حتى بعد ظهور الصناعات الحديثة وتوسع الدول في نطاق املردود االقتصادي وبرو 

الصناعي, مما جعلها تتنافس مع الصناعات  جعل العالم منقسم الى عالم األول, والثالث وذلك بحجة التقدم

                                                           
(انظر : 31)

 . بنصرف 23االعالنات التجارية د. عبدالمجيد الصالحين ص 
(انظر : 32)

 .363, االمتياز د. ابراهيم التنم ص 036مقاصد الشريعة االسالمية البن عاشور ص 
(33)

 .7523برقم , سيئة, ومن دعا الى هدى أو ضاللهباب من سن سنة حسنة أو , أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب العلم 
(انظر : 34)

 .25, االعالن من منظور اسالمي د. أحمد عيساوي ص 95االعالن المشروع والممنوع د. مساعد الفالح ص 
(انظر : 35)

 بتصرف. 366 عن كتاب االمتياز ص نقاًل 076عقد المقاولة والتوريد ص 
(انظر : 36)

 .366, االمتياز ص 92االعالن المشروع والممنوع ص 
(انظر : 37)

 . لفظة " ماركة" من موقع ويكبيديا
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والرديئة, مما جعلها تختص ببع  املاركات الرسمية التي جر الى ظهور الصناعات الجيدة  األخرى وهذا األمر 

م في بريطانيا, وعلى ذلك قامت املصانع لحماية منتجاتها 2092تميزها, ولعل أول ظهور للماركات التجارية في عام 

بحفظ حقها بظهور املاركة التجارية, مما جعل كثير من الدول تسن القوانين واألنظمة لحماية مالكيها, وترفع 

 (38)القضايا التجارية في حال التقليد أو ما شابه ذلك. 

 املطلب الثالث

 أسباب انتشار املاركات التجارية اإلسالمية. 

 ُيالحظ أن املاركات التجارية لها أهمية وبروز قوي؛ وذلك ألسباب هي:

 انتشار السلع التجارية فمنها الجيد والرديء. .2

التجارة تزداد حجًما وكًما, مما جعل التاجر او بروز الصناعات الحديثة املنتجة مما جعل  .1

 الشركة تصدر منتجاتها الى عدد من الدول.

 تنوع املنتجات من جنس واحد. .3

تعدد أوصافها حتى ُعرفت هذه االوصاف باسم املنتج, فإذا شاهد املستهلك انتاج الشركة التي  .4

 رد ظهور املاركة التجارية على البضائع. تميزت بالسمعة الطيبة في التجارة, ولذا يزيد االقبال عليها بمج

 االعالنات التجارية.  .5

تجربة  السلع يثبت حسنها من عدمها, الن الناس تتناقل جودة الصناعات كما تتناقل األخبار,  .2

ولذا ضربوا أمثال كثيرة في هذا الشأن فمن قال : أسأل مجرب وال تسأل طبيب, ومن قال: التجربة خير 

 برهان, ونحو ذلك.

جودة الصناعة تميزها وتثبت حسنها سيما في االشياء االستهالكية اليومية كأجهزة الكهرباء, أو ال .9

حتى السيارات فشركات كثيرة ظهرت على الساحة االقتصادية وأختفت فمثال: كانت تورد الى بالد الخليج 

موجودة في االسواق  سيارات روسية رخيصة الثمن بينما ارتفعت اسعار سيارات تويوتا او غيرها وما زالت

 املحلية بخالف سابقتها فليس لها اثر في االسواق التجارية الخليجية, ونحو ذلك. 

السفر ُيعرف املستهلك املاركات التجارية, وهذا ظاهر بيانا حيث أن كثير من الناس يجهل  .0

 املاركات لعدم سفره وإطالعه عليها بخالف املتنقل بين البلدان واإلسفار. 

 التطوير في االنتاج يجعل املاركة التجارية ترفع شأنها. االبداع و  .7

 لكثرة إقبال املشترين على املنتجات 
ً
وهكذا صارت املاركة التجارية أو األسم التجاري, أو  العالمة التجارية سببا

وقلته، حتى أصبح له قيمة في أنظار التجار، فكل ماركة حازت على سمعة حسنة بين الناس يمثل كثرة رغبة 

 املشترين في البضائع الواردة الى  السوق لتلك املاركة، وهذا االمر يسبب كثرة األرباح للشركة او التاجر.

وملا ظهر أن بع  الناس شرعوا يستعملون أسماء املنتجين الذي لهم شهرة حسنة فيما بين املستهلكين لتروج 

على عامة الناس، ظهرت قوانين من قبل الحكومات لتسجيل األسماء  بضاعتهم بهذا االسم, وخيف إلتباس األمر 

 التجارية والعالمات التي سجلها غيرهم.

فصارت هذه األسماء والعالمات بعد التسجيل لها قيمة مادية في عرف التجار. وشرع التجار يبيعون هذه األسماء 

 .(39)ملا يرجون من شهرتها كثرة إقبال الناس ورغبتهم في شراء ما ينتجونهويشترونها بأثمان غالية وأموال طائلة، 

 املطلب الرابع 

                                                           
(انظر : 38)

 كلمة " ماركة" من موقع وكيبيديا.
(انظر : 39)

 .000قلعجي ص, , المعامالت المالية المعاصرة002بحوث فقهية معاصرة ص 
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 أنواع املاركات التجارية اإلسالمية ووظائفها؛ وفيها فرعان.

  .الفرع األول: أنواع املاركات التجارية اإلسالمية 

 ظهرت ماركات تجارية تدل على معاني معينة ومن ذلك:

 وهي التي تدل على ملكية صاحبها لهذه السلعة.املاركة امللكية ؛  .2

املاركة الصناعية ؛ وهي عالمة تدل على ملكية املصنع لهذا املنتج, وأنه هو املاملك الحصري لها  .1

 فال ينافسه فيها أحد. 

 املاركة التجارية ؛ واملراد منها لفت املستهلك بأن هذه السلعة متميزة الن ماركتها كذا. .3

ملراد منها تميز العمل وجودته وهذا غالًبا يستخدم في الفنادق والخدمات ماركة الخدمية, وا .4

 الطبية. 

  الفرع الثاني:  وظائف املاركات التجارية 

 للماركات التجارية وظائف متعدد منها:

قد يستعمل املاركة التجاري لتمييز املنشأة التجارية بوضعه على رمزا وهيئة معينة لعمل تجاري  .2

 لتجارية للسلعة. الفتة املنزلة ا

وتستعمل املاركة التجارية للداللة على منشأة التجارية بوضعه على األوراق، واألدوات الخاصة  .1

 باملتجر أو الشركة او املصنع.

يستعمل التاجر املاركة التجارية كعالمة تجارية أو صناعية لتمييز منتجات املتجر أو املصنع،  .3

 مزدوًجا.وبذلك تستعمل نفس العبارة التي يتكون 
ً

 منها االسم التجاري استعماال

 وقد يستعمل املاركة التجارية للتوقيع على التعهدات التجارية. .4

ا عملًيا لتسهيل بع  االجراءات املالية واإلدارية. .5
ً
 (40)قد تتخذ املاركة التجارية شيك

 

 املبحث األول 

 حكم املاركات التجارية اإلسالمية في الفقه اإلسالمي

ا به في الحقوق املادية دون غيرها, واالعتراف بالحقوق غير املادية ظهر 
ً
حق امللكية في االنظمة الوضعية معترف

متأخر, ومن خالل مجريات الحياة العصرية ظهرت الحقوق امللكية غير املادية كحق امللكية الذهنية واإلبداع سواء 

للماركة التجارية هي: االتصال بالعمالء، والسمعة والشهرة أكانت أدبية أم فنية أم فكرية, فالعناصر املعنوية 

التجارية، والعالمات التجارية، والسمة، واالسم التجاري، والعنوان التجاري، والحق في إجارة املكان، وبراءات 

ما االختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والرخص واإلجازات, وظهر ما يسمى بامللكية الصناعية, وعالوة على 

 .(41)تقدم ظهر حق امللكية التجارية وهي النتاج التجاري, ويندرج تحته ما نحن بصدد املاركات التجارية 

 املطلب األول 

 حكم املاركات التجارية ؛ وفيه ثالثة فروع. 

 .الفرع األول :تصوير املسألة 

                                                           
(انظر : 40)

 وما بعدها 055الصناعى  التشريع
كلية الشريعة والدراسات  -بيع االسم التجاري, إعداد: الدكتور عجيل جاسم النشمي, جامعة الكويت (انظر : 41)

 .373ص  6اإلسالمية, مقدم الى مجمع الفقه االسالمي بجده ج 
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ختالف املاركة التجارية حينما يرغب املشتري بشراء سلعة معينة كجهاز هاتف محمول, فأن االسعار تختلف ال 

أنهما يحملنا نفس املتطلبات اال ان ماركة ابل تختلف عن ماركة سامسونج وهذا االختالف نابع من الجودة  فنجد

 والشهرة املتميزة. 

 .الفرع الثاني: سبب الخالف 

 متقوًما, أما أن املاركة التجارية يرجع الخالف في هذه املسألة الى تعريف املال, وهل ي
ً

عد ماال
ُ
شمل املاركة التجارية ت

 .
ً

 ال تعتبر ماال

 .الفرع الثالث: تحرير محل النزاع 

يمة مالية تجارية حًقا مالًيا، وذا ق (42)على اعتبار االسم تجاري, وعالمة تجارية, والعنوان التجاري  أتفق أهل العلم

معينة، يحقق رواج الش يء الذي يحمل ذلك االسم وهو مملوك لصاحبه، وامللك يفيد االختصاص أو التمكن من 

االنتفاع والتصرف فيه بالبيع أو اإلجارة أو غير ذلك ويمنع الغير من االعتداء عليه إال بإذن صاحبه. والعرف الذي 

 (43)ع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة اإلسالميةيستند إليه هذا الحق عام، وال يتصادم م

 في هذا املوضوع
ً
: االسم التجاري، والعنوان التجاري،  وقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي قرارا

ً
نص على ما يلي: أوال

والعالمة التجارية، وحق التأليف، واالختراع، أو االبتكار، هي حقوق خاصة ألصحابها، أصبح لها في العرف قيمة 

 فال يجوز االعتداء عليها, ثانًيا:  يج
ً
وز التصرف في مالية معتبرة ِلـَتَمُوِل الناس بها، هذه الحقوق يعتد بها شرعا

 (44)التجاري أو العالمة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس االسم التجاري أو العنوان

 .
ً
 ماليا

ً
 (45)والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا

 (46)القرار وقريب منه أصدر املجمع الفقهي االسالمي بالهند نحو هذا 

 املعاصرين باعتبار املاركة التجارية حق مالًيا محترًما.  وبذلك يتضح لنا أن أتفاق الفقهاء

 املطلب الثاني

 التكييف الفقهي للماركات التجارية. 

 الحقوق عند البشرية تختلف أنواعها فمنها:

حقوق أثبتها الشارع لدفع الضرر عنهم, فمبنها على املشاحة كحق القسمة الحقوق املجردة وهي  .2

 للزوجة ملن زوجها معدد, وحق الحضانة.

 الحقوق غير املجردة؛ ومنها : .1

وهي حقوق أثبتها الشارع ألصحابها أصالة ال على وجه دفع الضرر كحق ولى املقتول  - أ

 بالقصاص من القاتل ونحو ذلك. 

 حقوق االرتفاق  - ب

امللكية الفكرية واألدبية, والصناعية والفنية ويندرج تحتها موضوعنا وهو الحقوق  - ت

املاركات التجارية, فأن صاحب املاركة التجارية لم يتحصل عليها اال بجهد وتعب ومشقة وعناء 

ا عاًما تجاري وبناء عليه لو سرقت أو زورت أو زيفت 
ً
شديد, الن املاركة التجارية أصبحت ذا عرف

 التجارية لرفعت الدعاوى القضائية والخصومات في املحاكم . هذه املاركة 
                                                           

(انظر : 42)
أحكامها وضوابطها في الفقه االسالمي, د. عبد المجيد الصالحين, , , االعالنات التجارية027شبير ص  المعامالت المالية، محمد عثمان

 .35مجلة الشريعة والقانون,ص 
(انظر : 43)

 66المرجع السابق ص 
(44)

ْلَعِة َعْن اْلُمْشتَِري َواْلُمَدالََسةُ َكاْلُمَخاَدَعِة َومِ   ْنهَا َحِديُث ُعْثَماَن رضي هللا عنه } ال نَِكاَح إال نَِكاَح َرْغبٍَة ال ُمَدالََسٍة ) التَّْدلِيُس ( ِكْتَماُن َعْيِب السِّ

 في ترتيب المعرب مادة " د ل س ". {انظر: المغرب
(انظر : 45)

 م.00/07/0922هـ، الموافق 0/6/0309قرار مجمع الفقه اإلسالمي، في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت، في 
(انظر : 46)

 .52, قرارات وتوصيات المجمع الفقهي بالهند ص 003/3القرار رقم 
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حكم املاركة التجارية كحكم االعالن التجاري والعالمة التجارية واالسم التجاري والعنوان التجاري ؛ فاألصل فيه 

 مالي محترم. اذا انتفى منها الغرر والتدليس والغش العتبار أنه حق الحل

 املطلب الثالث 

 وأدلتهم في هذه املسألة. أقوال  أهل العلم

 الفرع األول: أقول أهل العلم . 

 في هذا املسألة على قولين:  أختلف الفقهاء

o  :القول األول 

 ال يعد له اعتبار اال اذا توفير فيه شرطان ؛ األول:  امكان الحيازة واإلحراز. 

الثاني: أنه يتمكن االنتفاع منه فاألمور املعنوية ال يمكن حيازتها لعدم التمكن من مشاهدتها وملسها, وأما االطعمة 

 ا فال يمكن االنتفاع بها لفسادها.الفاسدة واملنتهية صالحيته

متأخري األحناف, فقد جاء في الدرر املنتقي ما نّصه:" ويطلق املال على القيمة, وهي ما يدخل تحت  وهذا رأي

 .(47)تقويم مقوم من الدراهم والدنانير"

فتبين من ها الرأي أن  الحقوق املعنوية هي ملك فال تعد ماال لعدم حيازته واالنتفاع منه ألنهم يرون ان املال 

 صفة مادية محسوسة 

o   :القول الثاني 

 محترًما معتبًرا فيشمل االعيان واملنافع وسائر االمور املعنوية كالحقوق.
ً

عد ماال
ُ
 املاركة التجارية ت

 .(48) والحنابلة والشافعية واملالكية من الحنفية الجمهور  وهذا رأي

 .الفرع الثاني: أدلة كل فرق 

o  :أدلة القائلين باملنع 

عدم امكان الحيازة يعني وجود الغرر في هذا االمر والشارع حرم الغرر, فوجود املاركة  .2

 التجارية يرفع قدر سعر السلعة مما يوقع املرء بالغرر بها.

عد مال يتقوم به صاحبه, فال يمكن شراء أطعمة مقابل هذه  .1
ُ
املاركة التجارية ال ت

 املاركة فعليه يحرم التعامل بها.

وصاف فال , وبما أنها غير منطبقة عليها األ وعين أن الحقوق املحترمة أن كانت ذا جرم .3

.
ً

 تعتبر ماال

o : أدلة القائلين بالجواز 

األصل في االشياء على االباحة اال اذا دل دليل بالتحريم, وهذه املاركات التجارية االصل فيها    .2

على االباحة اال اذا كانت العين ذاتها محرمة كاملاركة التجارية لخمور أو للحم الخنزير أو نحو ذلك ؛ 

 ١٢البقرة:  [17البقرة: سورةوذلك لقوله تعالى: 

أن حقوق التأليف واالختراع أو االبتكار, ومن ذلك املاركة التجارية مصونة ومحترمة شرًعا,  .1

 وألصحابها حق التصرف فيها ببيع وتوكيل ونحو ذلك وال يجوز االعتداء عليها. 

أن املاركة التجارية تعتبر معاملة تجارية فإن األصل فيه اإلباحة والجواز ما لم يرد دليل يحظره  .3

 
ً
 أن األصل فيها الجواز. له باملعامالت التجارية والتي استقر عند الفقهاءإلحاقا

                                                           
(انظر : 47)

 .73هــ, ص 0302عقود جديدة د. وهبة الزحيلي, مجلة الشريعة والقانون, جامعة االمارات العربية المتحدة, العدد الثاني, رمضان,
(انظر : 48)

 .73هــ, ص 0302وهبة الزحيلي, مجلة الشريعة والقانون, جامعة االمارات العربية المتحدة, العدد الثاني, رمضان,عقود جديدة د. 
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إن الحاجة داعية ملثل هذه املعاملة التجارية, بترويجها وظهورها, ألنها من عقود املعاوضات  .4

 التي ال يمكن اتمامها اال من خالل هذه املعاملة. 

ية االقتصادية مطلب شرعي لدوران عجلة االقتصاد  وتطويرها, الن في منعها تضييق على التنم .5

وهدم للمقاصد  ,, والن في املنع تضييق على املسلمين١٣٢البقرة:  [102]سورة البقرة:التجار 

 الشرعية الثابتة.

االسالم يستحسن العمل وبذل الطاقة له والتميز فيه, ولهذا االمر هللا ميز الناجح في عمله فقال  .2

 صاحب العمل.  , واملاركة التجارية تميز ١٤إبراهيم:  [14]سورة إبراهيم:عنه 

]سورة املاركة التجارية تفيد التميز, كما أنها تفيد بذل العمل والنجاح والتطور في الذات ولذا  .9

الزمر:  [37]سورة الزمر:, وأيًضا حث الشارع على العمل والبذل لذلك ولذا ١٤الحجر:  [14الحجر:

٨٢  

 الن   .0
ً

عتبر ماال
ُ
من القواعد الشرعية املرعية ؛ العادة محكمة واملاركة التجارية في وقتنا املعاصر ت

دلت عليه, سيما أنه ال  العرف االستصالحي واملصلحة املرسلة املتعلقة بحقوق الخاصة والعامة

 . (49)يتعارض مع نص شرعي

أن الثقة في املاركة التجارية ليست من شخص من األشخاص وإنما هي نتجة حتمية ملا نالته  .7

من احترام الناس وتقديرهم ورضاهم لهذا الـُمنتج مع انها ذات قيمة مكلفة وغالية, وهذا التأثير ناتج 

 لصدق وااللتزام  واألمانة وشرف الكلمة في التعاقد. 

فيه واإلبداع في كل ما هو متميز بل لم يسوى بين الشارع حث على العمل واإلتقان  .20

 .٢الزمر:  [7]سورة الزمر:العامل وغيره, ولذا 

املاركة التجارية, تعد نوع من حقوق االبتكار, أو حقوق االختراع, أو الحقوق املعنوية, أو  .22

واعترفت بها جميع دول العالم املعاصرة,  التي أقرها جمهور الفقهاءالذهنية, أو الفكرية 

وصدرت فيها معاهدات دولية, وقوانين وأنظمة لحمايتها, ومنع االعتداء عليها, أو العبث فيها, 

وصدرت فيها معاهدات دولية ,وقوانين وأنظمة لحمايتها, ومنع االعتداء عليها, أو العبث فيها, 

 .(50)املجاورة أو املتاجرة بها, مع نظام تسجيلها لدى الدول 

 املطلب الثالث

 املناقشة, والترجيح في املسألة.

 * الفرع األول: املناقشة :

 :مناقشة أدلة القول األول 

o   :مناقشة الدليل األول 

: دعوى عدم إمكان الحيازة تعني بوجود الغرر, هذا غير صحيح, ألن املال يتعدد بغير الحيازة فتصح 
ً
أوال

األرث وأيضا االستيالء او االلتصاق كأن يحي أرض موات أونحو من ذلك, الوصية من غير حيازته, وكذا 

والقول باشتراط الحيازة غير دقيق الن الغاصب والسارق يعتبر حائزا لهذا املال مع عدم اعتبار صحته, 

 ل.ثم لو تنازلنا جدال بذلك فأننا نقول أن املاركة التجارية تعد ماال وبذلك فأن تملكها يعتبر حيازة للما

                                                           
(49)

.73هــ, ص 0302عقود جديدة د. وهبة الزحيلي, مجلة الشريعة والقانون, جامعة االمارات العربية المتحدة, العدد الثاني, رمضان,انظر:    
(انظر : 50)

, الوجيز في حقوق 3, حق المؤلف ص 50, المعامالت المالية المعاصرة شبير ص075ص  7السالمي المعاصر ج موسوعة القفه ا

 .22, بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص 06, حقوق الملكية الفردية ص 70الملكية ص
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o  :مناقشة الدليل الثاني 

املاركة التجارية ال تعد ماال بذاتها متقوًما وإنما هي مال باعتبار القوة املكتسبة جراء التعامل بها كالسمعة 

 او الشهرة التجارية, فالتاجر الجلها ينظر من تحلى بهذه الصفة ملكانته وملئته, وكذا أصحاب املروة

 والهيئة فأن البائع يبيعه لتيقنه بسداده, وهذا أمر مشاهد في العرف الناس.  

o  :مناقشة الدليل الثالث 

سبق نقاشنا لهذا املعنى فأن الحقوق تتنوع بحسب حالها, فهناك إلتزام بذمة املسلم دون ان يسبق له 

املاركة التجارية تعتبر حقا شرعيا وصف كمثل التزامه بالنذر او قضاء فعال شرعيا, وعلى كل حال فأن 

قسم حقوق  فلو أتي من يقلد ذلك لم يجز له شرعا, وذلك لدخوله في الحق الغير تبعا, ثم أن ابن رجب

 العباد إلى خمسة أقسام: 

 حق امللك.  .2

 في الشفعة.  حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق الشفيع  .1

 حق االنتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.   .3

حق االختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه باالنتفاع به وال يملك أحد مزاحمته فيه, وهو غير   .4

 قابل للشمول واملعاوضات مثل مرافق األسواق, والجلوس في املساجد. 

 .(51)حق املرتهن بالرهن  حق التعلق الستيفاء الحق مثل تعلق  .5

 * الفرع الثاني: الراجح في املسألة. 

ن بعد عرض املسألة وتحرير محل النزاع, وبيان األقوال, ادلة أصحابها, أن القول الثاني أقرب إلى الصواب وهللا  يتبيَّ

 أعلم.

 *  الفرع الثالث: ثمرة الخالف.

ال شك أن مثل الخالف في هذه املسألة له ثمرة فقهية, سيما في مستجدات عصرنا الحديث, فتتعلق بهذه 

املسألة حكم املاركة التجارية فمن أجازها أجاز التعامل بها, ومنع تقليد منتجاتها, وأثبت لها حقا شرعيا 

ا وال تخريبها, وأما على القول بأنها محترما فال يجوز سرقتها او اغتصابها من مالكها وال افسادها وال كسره

 غير مال فال يعد التعامل بها ونحو ما سبق. 

 املبحث الثاني

 املاركات التجارية (52)حكم تقليد 

                                                           
(انظر : 51)

 .022ص  القواعد البن رجب
(52)

إذا جعلت في عنقها القالدة ، فتقلدتها هي ، : قلدت الجارية: غيره مع اإلحاطة به, وتقول مصدر قلد ، أي جعل الشيء في عنق: التقليد لغة 

، لي الشيء على الشيء ، نحو لي الحديدة الدقيقة على  وأصل القلد ، كما في لسان العرب. إذا جعل حمائله في عنقه: وقلدت الرجل السيف فتقلده

 . سوار مقلود: مثلها ، ومنه

ومنه تقليد الوالة األعمال, انظر: . إياه وقلد فالنا األمر. أو حلق نعل ، فيعلم أنها هديتقليد البدنة أن يجعل في عنقها عروة مزادة ، : وفي التهذيب

 " قلد ".: مادة ، ومختار الصحاح , لسان العرب339 ص 7 ج روضة الناظر البن قدامة

 : ويرد التقليد في االصطالح الشرعي بأربعة معان

 . ) تولية (: ، وينظر في مصطلحتقليد الوالي أو القاضي ونحوهما ، أي توليتهما العمل : أولها

 . تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته ليعلم أنه هدي: ثانيها

 . تقليد التمائم ونحوها: ثالثها

أو هو العمل بقول الغير من غير حجة, انظر: روضة الناظر بتعليق . التقليد في الدين وهو األخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله: رابعها

مطبعة مصطفى . القاهرة. 756ص  المطبعة السلفية ، وإرشاد الفحول للشوكاني القاهرة 360 ص 7ـ ج ه0303لقادر بن بدران الشيخ عبد ا

 . هـ 0365الحلبي 

وكال المعنيين . معنى المحاكاة في الفعل ، وبمعنى التزييف ، أي صناعة شيء طبقا لألصل المقلد على أن غالب االستعمال في وقتنا المعاصر اال

قبل ، ال بناء على فكر واألمر التقليدي ما يفعل اتباعا لما كان . ؛ ألن المقلد يفعل مثل فعل المقلد دون أن يدري وجهه مأخوذ من التقليد للمجتهدين

 . " قلد ": المحيط ـ قسم المصطلحات ، والمعجم الوسيط مادة لسان العرب: انظر, المبتدع الفاعل نفسه ، وخالفه األمر

 . والمشابهة في الشعارات والماركات التجارية أما ما نحن بصدده فهو يخال فجميع ما سبق حيث أننا نقصد بالتقليد المماثلة
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حينما نتحدث عن االحكام الشرعية واملتعلقة بقضية االنتاج واالبتكار واإلبداع فان الشارع الحكيم يحرص على 

ثم الحفاظ على املمتلكات والحقوق الشخصية, وهذا من االمور التي عنى  العناية بهذا االصل الصحيح, ومن

االسالم بها, فجعل للمبدع واملنتج امللكية الفردية وله في ذلك حقوق عدة, بل أن الشارع وهب املنتج أمور عديدة 

ن االبداع واالبتكار منها: إعطائه امللكية في أحياء أرض املوات, والشارع أبتعد عن كل عمل بطال يزهد االنسان ع

]سورة , كما  لم يسوي بين االعمى والبصير ٢١النساء:  [75:]سورة النساءفلم يسوى بين القائم والقاعد 

وحث على أمر العمل إلى حد التفضيل فتامل قوله تعالى:    ٢٢الرعد:  [22]سورة الرعد: - ٢٢فاطر:  [11-27فاطر:

ِه ٢الزمر:  [7]سورة الزمر:
َّ
ى الل

َ
َحبُّ ِإل

َ
ْيٌر َوأ

َ
ِويُّ خ

َ
ق

ْ
ِمُن ال

ْ
ؤ
ُ ْ
ِه: " امل

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
اَل: ق

َ
، ق

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
, وأيًضا يعضده قول  أ

ِعيِف... " ِمِن الضَّ
ْ
ؤ
ُ ْ
 (53)ِمَن امل

 ٢٣٣البقرة:  [200]سورة البقرة:فيما سبق آنفا أشير إلى أصال عظيم وهي أحترام حقوق العاملين عمن سواهم, 

 

 املطلب األول 

 التقليد في الفقه االسالمي.

فتجد االبن يقلد أباه والضاخ الصغير يقلد الكبير والبنت تقلد االم والطالب طبيعة النفس البشرية تحب التقليد, 

ا بل شرعوا في تبويبه والحديث عن لم يهملوا هذا املوضوع يحب تقليد معلمه, ولذا فأن الفقهاء
ً
ه فقسموا إطالق

الفقهاء وطلبة العلم إلى فقيه مجتهد طلق ومقيد بأبواب او فنون معينة, ويجوز تقليد الفقيه او االمام املجتهد كما 

 بينه الفقهاء في كتبهم.

 : الفرع األول: األصل في التقليد 

 األصل فيه الجواز إال أن حكم التقليد  يختلف باختالف األحوال :

القدرة على معرفة الحكم الشرعي وال االستنباط الشرعي من االدلة فعلى هذه  يكون واجًبا: في حال عدم .2

 الحالة يسأل املستفتي املفتى ويأخذ بفتواه.

 يكون مندوًبا: ملن ملك آلة االجتهاد ولم  يعرف كيف يستخدمها. .1

 و ورعا.يكون مباًحا:  للطالب العلم الذي لديه القدرة في الفنوى اال انه يتعفف خوفا من الشهرة ا .3

 يكون مكروًها: للفقيه املتمكن لالجتهاد. .4

يكون محرًما: ان كان تقليد ملحرًما ذاته كتقليد االباء في عباداتهم الشركية, والنصوص في هذا املعنى  .5

فهؤالء  [94:]سورة الشعراء 12]سورة لقمان: 204]سورة املائدة: 290]سورة البقرة:كثيرة في كتاب هللا فقد 

العظيم وجعلوا هذا التقليد حجة لهم, بل أشد من ذلك عدم االنقياد للحق مع العلم  قلدوا آبائهم بهذا املنكر 

لهم العقيدة الصحيحة واملنهج السليم وبيان حجتهم ‘ وبعد بيان النبي  237-232الشعراء:]سورة التام به 

ومع علمهم  [43]سورة سبأ:هذا الزيف نسبوا االفك للرسل عليهم الصالة والسالم چ  وزيفها ورد الرسل

, أو ١١ - ١١الزخرف:  90-27]سورة الصافات: بحقيقة وضالل عبادة آبائهم اال أنهم منقادين لهذا األمر

أكل املال ´ كما حرم  [10]سورة األعراف:فعل الفاحشة ´ تقليدهم لفعل محرم  أو وسيلة محرمة ؛ فحرم هللا 

فحرم الربا وأكل السحت  [1]سورة النساء:كما حرم أخذ مال اليتيم   30-17:]سورة النساءالحرام وأكل املال 

, وبين ٢١بل حرم التطفيف وبخس امليزان ملائدة:   [21]سورة املائدة: [41]سورة املائدة: [222]سورة النساء:

                                                           
(53)

 .7553أخرجه مسلم في صحيحه, برقم  
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ضالل الرهبان وأكلهم ملال الناس بغير حق بدعوى باطلة وعقائد زائفة كصكوك الغفران والتبرع ونحو ذلك,  

  [34]سورة التوبة:

فيتبين للباحث أن التقليد في الفقه االسالمي على مراتب عدة, وعلى هذا قد يتساءل الناس عن حكم  .2

 تقليد املاركات التجارية. 

 .الفرع الثاني: تصوير املسألة 

إذا قام شخص بشراء بع  البضائع للتجارة وكانت مقلدة ملاركات عاملية ومكتوب عليها أسم املاركة 

 وشعارها وعالمتها, فما حكم بيعها واقتنائها لغرض التجارة أو نحو ذلك. 

 املطلب الثاني

 تقليد املاركات التجارية. 

تقليد السلع والبضائع وحتى تقليد االساليب والطرق التجارية ليس له تاريخ معين, الن هذا االمر شائع منذ 

 زمن قديم اال أن محاكاة وتقليد املاركات التجارية ظهر منذ زمن ليس بالبعيد كما أسلفنا ذكره فيما سبق. 

مية ربما تكون وليدة وليس لها شيوعا كبير سوى فشاع تقليد املاركات العاملية التجارة, بينما املاركات االسال 

, ومن ذلك لفظ "حالل" يالحظ كثرة بع  العينات التي استغلها واستثمرها الغرب في التجارة لبالد املسلمين

ضحك املبكى أني مرة  ذهبت انتشارها وربما استغلها بع  ضعفاف النفوس لترويج منتج معين, ومن امل

الشتري بع  املواد الغذائية من رجل وثني, فوجدت عنده لحوم ودجاج ومأكوالت عليها شعار "حالل" 

ففرحت النتشار الذبح االسالمي فسألته من ذبحها وما الطرق الذبح فتفاجت بأن الذابح ليس من أهل 

وال املسلمين وإنما هو وثني وتفأجت كذلك بطريقة الذبح التي تمت, وهذا االجراء ربما انتشر في بع   الكتاب

 البالد الغربية رغبة في انتشار السلع الغذائية. 

 املطلب الثالث

 التكييف الفقهي لهذه املسألة.

بداع واإلنتاج الصناعي وعلى هذا يؤدي ال شك أن التقليد في األمور التجارية ينتج منه الضعف في االبتكار واإل 

ضعف السياسة التعليمية بل يؤدي الى ضعف اقوى العقلية لدى املجتمعات املصنعة اذا ُيعدم التفكير نوعا ما, 

 ويكون الغالب التقليد.

 وأما حكم تقليد املاركات التجارية على وجه العموم فهو غير جائز. 

   

 املطلب الرابع

 في املسألة, وأدلتهم.  أقوال الفقهاء

 :الفرع األول: تحرير محل النزاع 

لم أجد من أجاز تقليد الصناعات أو االنتاج العملي أو حتى العملي بأي طريقة تكون ولعل لك راجٌع الى املآالت 

املعنى املاركات التجارية سيما أن كانت هذه الناتجة بعد هذا العمل كما سبق توضيحه, وقد يندرج تحت ها 

 املاركات إسالمية. 

 في هذه املسألة : الفرع الثاني: أقول الفقهاء 

أو الكذب  املترتب على الغش واالحتيال في التدليس , وهي األثر لعل هذه املسألة ترجع الى مسألة ذكرها الفقهاء

 في التجارة. 

 أو الكذب.  القول األول: أن للمشترى الخيار فسخ البيع أو تعليقه أو إمضائه بشرط التدليس
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 . (58)والظاهرية (57)والحنابلة (56)والشافعية (55)واملالكية (54)من الحنفية وهذا مذهب الجمهور 

 القول الثاني:  له الخيار في الفسخ أو عدمه أن أشترط املشتري من البائع ذلك. 

 .(59)وهذا مذهب الحنفية

أطلقوا الرجوع والخيار للمشترى من غير تقيًدا وال شرط باعتبار أن البائع غاش,  وبهذا يتبين أن الجمهور 

فاشترطوا أن يصرح املشتري بحقه من الخيار فلو لم يشترط لسقط حقه حتى وأن  بخالف بع  الحنفية

ا له بل وأن أشتهر بهذا األمر
ً

 . كان البائع مدلًسا أو غاش

  :الفرع الثالث: أدلة الفريقين 

: أدلة القول األول:  
ً

 أوال

التقليد يناق  االصل الشرعي ملا أمر به الشارع للناس بالدعوة الى العمل فتأمل قوله تعالى:    .2

كما أنه يبَّن   [40-37]سورة النجم:عمل بقوله تعالى الشارع يؤصل بذل ال بل نجد [235]سورة األنعام:

 وهذا كله ينافى التقليد ألنه قتل للجهد والفكر والعلم.  [25]سورة امللك:سبب خلقه لألرض ألجل العمل 

بطلب العلم, بل أسس منهًجا عملًيا لتفريق بين العالم وغيره   دل الشارع في مواضع عديدة األمر  .1

  [7]سورة الزمر:

  [30-17:]سورة النساء .3

 وجه الداللة من اآلية :

أكل املال بين الناس بالباطل, وال شك أن التقليد يأخذ جهد الغير ولهذا فأن املال بينت هذه اآلية بمنع 

 العتبار حق الغير فيه واجتهاده وابتكاره, ويصدق في هذا قول االمام الطحاوي 
ً

: -رحمه هللا – يعتبر باطال

 "ال يقلد إال عصبي أو غبي ".

  [3-2]سورة املطففين: .4

 وجه الداللة من اآلية:

 بين الشارع في هذه اآلية حرمة الغش وأنه سبيل الفاسقين, والتقليد صنوا الغش بداللة أنه البائع

 يحرص كل الحرص بعدم معرفة املشتري حقيقة البضاعة.

  [290]سورة البقرة: .5

 وجه الداللة من اآلية :

االباء واألجداد ومثل هذا حينما نتأمل هذه اآلية وغيرها مما تنهى صاحبها عن التقليد وإتباع الغير حتى 

وغيره  , فذم الشارع التقليد في مثل هذا املوضوع [204]سورة املائدة:كثير في القرآن فتأمل قوله تعالى  

أنهم يتثملون هذا الخطاب حتى في فروع االحكام فتأمل قوله تعالى  من املواضع الذي دل عليه, فنجد

  [10]سورة األعراف:

                                                           
(54)

 . 23ص  03ج , إعالء السنن33ص  6, حاشية ابن عابدين ج 723 6انظر: البدائع ج  

(55)
 . 322ص  7, عقد الجواهر الثمينة ج332ص  3,المواهب ج 370ص  3, المدونة ج 003ص  6انظر: المنتقى ج  

(56)
 .709ص  7, حاشية قليوبي وعميرة ج 705ص  00, المجموع ج 50ص  7انظر أسنى المطالب ج  

(57)
 .372ص  0, المحرر ج 96ص  7, االقناع ج 703ص  3, كشاف القناع ج 93ص  3انظر: الفروع ج  

(انظر : 58)
 .53ص  9المحلى ج 

(59)
 .50ص  03ج  ن, إعالء السن723ص  00, عمدة القارى ج 32ص  03انظر: المبسوط ج  
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كرهوا التقليد في أمور الدين كما جاء عن االمام  هذا في أصول الشريعة وفي فروعها والفقهاءفإذا كان 

ا وال الشافعي
ً
, وال الثوري وخذ من حيث أخذوا " وال األوزاعي أحمد أنه قال: ال تقلدني وال تقلد مالك

 فيقتض ى ذلك حتى في أمور التعامالت التجارية. 

ْيِر -قال ‘  –أن النبي  –¢  –حديث أبي هريرة  .2
َ
ُه ِبخ ِإنَّ

َ
َمِن اْبَتاَعَها َبْعُد ف

َ
َنَم، ف

َ
غ

ْ
ِبَل َوال ِ

ْ
وا اإل َصرُّ

ُ
 ت

َ
:" ال

َرْيِن 
َ
ظ ْمٍر " النَّ

َ
َها َوَصاَع ت اَء َردَّ

َ
ْمَسَك، َوِإْن ش

َ
اَء أ

َ
ْن َيْحَتِلَبَها، ِإْن ش

َ
 (60) َبْعَد أ

 وجه الداللة من الحديث:

دل الحديث على ثبوت الخيار ملن دلس أو غش أو غرَّ على املشتري, وهذا الحديث أصال في تحريم الغرر 

 .(61)والغش كما أثبت الخيار ملن دلس أو غش

وتقليد البرامج محرم دولًيا ويعاقب عليه القانون,  أن نسخ التقليد يعتبر محظور دولًيا فنجد  .9

 فكيف باملاركات التجارية التي يعتمد عليها شهرة الشركة وجهدها وعطائها؛ ولذا القاعدة الفقهية تقول:

 العبرة باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني. 

 ثانًيا: أدلة القول الثاني: 

  [17:]سورة النساء .2

 وجه الداللة من اآلية: 

أكل مال الناس بغير حق اال في حالة واحده وهي التراض ي, فإذا تراض الطرفان فقد أن الشارع حرم 

 سقط حق املشتري بذلك, وعليه فأن غرره أو دلسه مع رضاه فقد سقط حقه.

كر رجٌل لرسوِل هللِا  .1
ُ
, ال من بايعَت فقل:‘:)أنه ُيخَدَع في البيوِع. فقال رسوُل هللِا ‘ ذ

َ
فكان  ِخالبة

  الإذا بايع يقول: 
َ
  الوفي روايٍة: مثله. وليس فيه: فكان إذا بايع يقول: . ِخالبة

َ
 (62)ِخالبة

 وجه الداللة من الحديث: 

أمر من ُيخدع بأن يشترط عدم الخداع أو الغش فيها, فدل ذلك بسقوط الخيار في حال  –‘  –أن النبي 

  (63)املخادعة والتدليس اال في اشتراطه له

ك حاصال بسبب تفريط املشتري, فعلى ها ال يثبت الخيار اال الغرر الذي وقع والتدليس كذل .3

 .(64)باالشتراط

 املطلب الخامس

ـــح.  ــــة والترجيـــ  املنـــاقشـ

 

 :الفرع األول: مناقشة أدلة القول األول 

 على ذلك  فتشمل اآلية ها 
ً

الدليل األول: أن الدعوة الى العمل حاصلة حتى بالتقليد, ألن الـُمقلد يؤدي عمال

 املعنى. 

                                                           
(60)

 .0606, ومسلم بنحوه في صحيحه برقم 7032في صحيحه واللفظ له, برقم  أخرجه البخاري 
(61)

، بدائع الصنائع ج 052ص  2ج  , شرح السنة للبغوي23ص  72الفتاوى ج , مجموع 026ص  7شروح الحديث, بداية المجتهد ج : انظر 

 00ج  ، الشرح الكبير البن قدامة53ص  7، مغني المحتاج ج 720ص 6، الحاوي الكبير ج 706ص  02ج  ، التمهيد البن عبد البر52ص  2

 .339ص 
(62)

 .0633أخرجه مسلم في صحيحه برقم  
(انظر : 63)

 .30ص  03المبسوط ج 
(انظر : 64)

 المصدر السابق.
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الرد على هذا الجواب: أن التقليد ليس فيه مزية عمل, كـ الببغاء حينما يقلد األصوات أو االبن يقلد أباه, كما أنه 

ننتج بان إنتاجه سُيقلد يتوقف عن االبتكار ألنه يعمل أنه جهده هدم لإلبداع وقتل لألفكار, وإذا عمل امل

 سيسرق, ومن ناحية أخرى أن هذا داخال في سرقة االبتكارات واإلبداعات. 

 الدليل الثاني والثالث والرابع: أن التقليد فيه معنى طلب العلم, ويندرج تحت هذه اآلية.

ملعنى, ألن الشارع حينما ح  على طلب العلم والسعى له نهى في الرد على هذا الجواب: أن التقليد ليس فيه ها ا

 ذات الوقت عن الغش والتغرر والتدليس على الناس وهذا املعنى موجود فيه.

الدليل الخامس: أن هذا التقليد الوارد في اآلية إنما هو في االعتقاد بخالف ما نحن بصدده فأننا نتحدث عن 

 ل.فرعا فقهي فال ُيقاس عليه األصو 

الرد على الجواب: أن الدين واحد ال ينفصل فما ُحرم اعتقاًدا يحرم فرًعا اال بدليل يخرجه عن هذا التحريم, 

وعلى هذا فأن التقليد بجملته مذموم مقدوح سواء أكان في االعتقاد ام في الفروع فتأمل قوله تعالى في جوابهم 

ينهون عن التقليد األعمى  هللا عليه, فإذا كان الفقهاء إلتيان الفاحشة وهذا في فروع الشريعة ومع هذا عاتبهم

 . فكذلك ُيقاس عليهم هذا األمر

: "وصاَع البخاري  الدليل السادس: ُيجاب عليه من وجهين ؛ األول: أن الحديث فيه اضطرابات في رواياته فرواها

وغير ذلك من  (66), وفي بعضها: "صاًعا من تمر ال سمراء "(65)تمٍر" وجاء عند مسلم : "وصاًعا من طعام, ال سمراء"

 .(67)االختالف

ففي مخالفته لألصول التغريم والتضمين الثاني: هذا الحديث يخالف ما تقتضية االصول والقواعد الكلية, 

الجزاء إنما يكون باملثل, ولم يوجبه مع مقدرته, ومخالفته للقواعد بكون الضمان مقدًرا بقدر اإلتالف والحديث 

 .(68)جعل القدر واحًدا وهو الصاع ال يزيد بزيادة اللبن وال ينقص بنقصانه, وهذا مخالف للقواعد واألصول 

عن اعتراضهم لها الحديث: "أن املال املضمون يضمن بقدره ال بقدر بدله بالشرع وهنا قدر  قال ابن تيمية

بالشرع. هذا يخالف قياس األصول من وجوه: منها: أنه رد املبيع بال عيب وال خلف في صفة.  ومنها: أن الخراج 

: أن اللبن من ذوات األمثال بالضمان فاللبن الذي يحدث عند املشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه.  ومنها

  (69)فهو مضمون بمثله.  ومنها: أن ما ال مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر". 

 الرد على الجواب من وجوه: 

 األول: الحديث ثابت في الصحيحين, وما ذكر من اضراب فهو غير مؤثر لعدم اختالل املعنى كما يمكن الجمع

 بينهم.

, كما أننا نقول tالثاني: لو سلمنا جدال بمخالفته لألصول فأنه ال يوجب رد الحديث لكون ثبوته من النبي 

بموافقته لقواعد الشريعة وعدم صحة املخالفة, ثم لو خالفها لكان أصال بذاته كما أن غيره أصال فال تضرب 

ن الـُمشرع, وأما القول بأنه تضمن الرد من غير عيب وال فوات صفة األصول بعضها ببع , ألنه صدورها م

نوع ثبت به الرد وهو من جنس االختالف  فليس في األصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين بل التدليس

ل فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خالفها فهو تدليس في الصفة فإن البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة بالفع

                                                           
(65)

 .0062ص  3(، ج 76 -0763، رقم )-باب حكم بيع المصراة  -رواه مسلم في كتاب البيوع  
 .0062ص  3(، ج 75 - 0673رواه مسلم رقم ) (66)

(67)
 .53ص  03ج  إعالء السنن’353ص  3ج  انظر: فتح الباري 

(68)
 .33ص  6, حاشية ابن عابدين ج 30ص  03انظر: المبسوط ج  

(69)
 .666ص  70انظر: مجموع الفتاوى ج  
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وليس كذلك  (70)الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر"‘ وقد " أثبت النبي 

: حديث املصراة أصح منه  (71)واحد من األمرين ولكن فيه نوع تدليس. وأما حديث: " الخراج بالضمان "
ً

فأوال

وال منافاة بينهما فإن الخراج ما يحدث في ملك املشتري ولفظ الخراج  مع أنه يمكن الجمع ق أهل العلمباتفا

اسم للغلة: مثل كسب العبد وأما اللبن ونحوه فملحق بذلك وهنا كان اللبن موجودا في الضرع فصار جزءا من 

عن اللبن املوجود في الضرع وقت العقد. وأما بل عوضا  املبيع ولم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد

قولهم بمخالفته لألصول بتضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فنقول ألن اللبن املضمون اختلط باللبن الحادث 

بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعا للنزاع وقدر بغير الجنس ألن التقدير بالجنس قد 

األول أو أقل فيفض ي إلى الربا بخالف غير الجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت معرفة يكون أكثر من 

وهو مكيل مطعوم يقتات به كما أن اللبن مكيل مقتات وهو  قدره بالصاع من التمر والتمر كان طعام أهل املدينة

صنعة بخالف الحنطة والشعير فإنه ال يقتات به إال بصنعة فهو أقرب األجناس التي كانوا  أيضا يقتات به بال 

يقتاتون بها إلى اللبن. ولهذا كان من موارد االجتهاد أن جميع األمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر أو يكون ذلك 

 (72)أو تمر. ملن يقتات التمر فهذا من موارد االجتهاد كأمره في صدقة الفطر بصاع من شعير 

  :الفرع الثاني: مناقشة أدلة القول الثاني 

الدليل األول: التراض في املعامالت له ضوابط وشروط منها أال يؤدي إلى مفسدة عظيمة, وال شك أن في الغش 

والخداع والخيانة غش, وإال فأن الزانية راضية بعملها وكذا مشتري الخمر والقنوات اإلباحية ولذا خص هللا هذه 

ثم أن هذا ¸, لردع الناس عن الحرام, وإال لتالعب الناس بشرع هللا  مة بشعيرة االمر باملعروف والنهى عن املنكر اال 

والغبن وال أظن أحد يرض ى بذلك اال  الدليل يناق  ما سبق تقريره بأن املشتري لن يرد املبيع اال في حال التدليس

 في حال اسقاط بع  الثمن عنه. 

ص أن االنسان لو لم يقل: "ال خالبة" فأنه ال  الدليل الثاني: الجواب عليه من وجوه ؛ األول: ال يفهم من هذا النَّ

املشتري ليس من ذوي البصيرة له بهذا الشأن لُيعلم البائع أن هذا  tيثب له حق الخيار, وإنما جاء االمر من النبي

 تمام اإلدراك وال املعرفة في البيع واملماكسة.

أن الغبن الذي ورد في الحديث ليس قضية عامة لجميع الناس وإنما هي خاصة في  الثاني: ذكر بع  أهل العلم

 .(73)فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل واقعة عين

الدليل الثالث: أن ها االمر يخالف االصل الشرعي في البيوع أنها على السالمة ويمنع فيها الغرر والغبن والغش, 

 .(74)وعلى هذا فأن ما يقع فيها باطٌل, وأما القول بأن هذا حاصل بسبب تفريط املشتري فال يستقيم 

  :القول الراجح في املسألة :الفرع الثالث 

العالمات التجارية من  القول األول لقوة أدلتهم ومناقشتهم, وضعف أدلة القول الثاني, وبناء عليه منع النظام

املادة الخامسة والعشرون ذلك ونصه: "لإلدارة املختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العالمة 

ية في األحوال اآلتية" وذكر منها: ")ب( إذا تم تسجيل العالمة التجارية باملخالفة للنظام العام أو اآلداب التجار 

                                                           
(70)

كبانَ  تَلَقَُّوا عليه وسلَّم قال:)العن أبي هريرة أنَّ رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ : , ولفظه7060في صحيحه برقم  أخرجه البخاري  ، وال يَبِْع بعُضكم  الرُّ

وا الغنَم ، وَمِن ابتاعها فهو بخيِر النظََريِن بعَد أن يَ  إن َرِضيَها أمَسكها ، : حتَلِبَهاعلى بيعِ بعٍض ، وال تَناَجشوا ، وال يَبِْع حاضٌر لباٍد ، وال تَُصرُّ

 وإن َسِخطَها ردَّها وصاًعا من تمٍر(.
(71)

 إسناده ليس بذاك.: , وقال3600في سننه, برقم  أخرجه أبو داود 
(انظر : 72)

 .662ص  70مجموع الفتاوى ج 
(73)

 .332ص  3ج  البن حجر الباريفتح : انظر 
 .026انظر: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه اإلسالمي, د.خالد بن عبد هللا المصلح ص  (74)
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, )ج( إذا تم تسجيل العالمة التجارية بناًء على غش أو بيانات كاذبة، ويختص ديوان املظالم بالفصل في العامة

 (75)شطب التسجيل."طلبات 

 التشديد في العقوبة في الباب التاسع, الجرائم والعقوبات بل آكد في نفس النظام

املادة الثالثة واألربعون: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل 

كل من زور عالمة مسجلة أو  –لى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ على خمسين ألف ريال وال تزيد ع

 ، وكل من استعمل بسوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة. قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور 

كل من  –يتعلق بخدماته عالمة مملوكة لغيره.  ج كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما  –ب

عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير 

 (76)وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العالمة مع علمه بذلك.

ر ُيعوض لحق الخاص فصاحب االمتياز بهذه املاركة التجارية يعوض لتفريط وبناء على ما سبق فأن املتضر 

في املادة الثامنة واألربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى  الحاصل جراء ذلك ولذا نص النظام

هذه املخالفة بالتعوي  املناسب عما لحقه  املخالفات املنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب املسئوول عن

 .(77)من ضرر 

كما نص على مصادرة املمتلكات كما جاء في املادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان املظالم في أي دعوى مدنية أو 

جنائية أن يحكم بمصادرة األشياء املحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو 

للتصرف فيها وفقا للشروط واإلجراءات التي تنص عليها الالئحة التنفيذية. ويجوز لديوان املظالم أن يأمر بنشر 

الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة املحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتالف العالمات التجارية املزورة 

بإتالف األشياء التي تحمل هذه العالمات  -االقتضاء  –ن يأمر عندأو املقلدة أو املوضوعة أو املستعملة بغير حق وأ

 وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

كما يختص ديوان املظالم بالفصل في جميع الدعاوى املدنية والجنائية واملنازعات الناشئة عن تطبيق هذا 

 الفة أحكامهما جاء في املادة الثالثة والخمسون.، وتوقيع الجزاءات املقررة ملخالنظام

كما  كما تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية ملخالفات أحكام هذا النظام

 جاء في املادة الرابعة والخمسون من النظام.

 املبحث الثالث

 ات التجاريةحكم بيع ورهن املارك

 

 املطلب األول 

 البيع والرهن في االسالم. 

البيع لغة مصدر باع, وهو: مبادلة مال بمال, أو بعبارة أخرى في بع  الكتب: مقابلة ش يء بش يء, أو دفع عوض 

 وأخذ ما عوض عنه. 

املتعاقدين: بائعا, أو بيعا. قد يطلق أحدهما ويراد به اآلخر، ويسمى كل واحد من  -كالشراء  -والبيع من األضداد 

استعمال  لكن إذا أطلق البائع فاملتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة، وذكر الحطاب أن لغة قريش

                                                           
(انظر : 75)

شطب تسجيل : الثالثالباب هــ, 72/6/0333, التاريخ 07بالمرسوم الملكي الرقم : م / نظام العالمات التجارية, الصادر

 . العالمات, المادة الخامسة والعشرون من النظام
(انظر : 76)

 .المصدر السابق
(انظر : 77)

 . المصدر السابق
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تقريبا  ذلك اصطلح العلماء) باع ( إذا أخرج الش يء من ملكه ) واشترى ( إذا أدخله في ملكه, وهو أفصح, وعلى 

 (78)للفهم. 

 , فللبيع تعريفان: أما في اصطالح الفقهاء

 (79)ع املطلق (. أحدهما: للبيع باملعنى األعم ) وهو مطلق البيع ( واآلخر: للبيع باملعنى األخص )وهو البي

 ١٠١البقرة:  [195]سورة البقرة:جماع بداللة قوله تعالى: وهو جائز باإل 

 وأما الرهن في اللغة: الثبوت والدوام, يقال: ماء راهن أي: راكد ودائم, ونعمة راهنة أي: ثابتة دائمة. 

وحديث: " نفس املؤمن مرهونة  ١٢الطور:  [12:]سورة الطور .  ومن هذا املعنى: قوله تعالى: (80)الحبسويأتي بمعنى 

 (81)بدينه حتى يقض ى عنه دينه "  -أي محبوسة  -

 (. 4مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء ) وشرًعا: جعل عين

 املطلب الثاني

 حكم بيع املاركات التجارية 

 : الفرع األول:  صورة املسألة 

ا أو نحو ذ لك فما اذا اراد التاجر بيع أو رهن املاركة التجارية إلفالس شركته أو لربح أو الندماج شركته بأكبر منه

 حكم هذا البيع. 

 : الفرع الثاني: تحرير محل النزاع 

على أن البيع والرهن مشروع على سبيل الجواز, دل على جوازه الكتاب والسنة واإلجماع  اتفق الفقهاء

 واملعقول, وعلى هذا فبيع املاركات التجارية تصاحب هذا األصل اال في حاالت محظورة ممنوعة شرًعا. 

  الفرع الثالث: حكم بيع املاركات التجارية 

 فيها إال إذا أقترف في املبيع حرام فيكون حراًما. األصل في البيع والرهن الجواز حتى يرد املنع

اذا لم تكن املاركة التجارية تحتوى على محرم كماركة التجارية للدخان أو الخمور أو لحم الخنزير أو نحو ذلك 

  [293]سورة البقرة:لقوله تعالى:  

السعودي أجاز بيع املاركات التجارية والعالمات التجارية في املادة التاسعة والعشرون؛ ونصه:"يجوز  كما أن النظام

بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون  أن تنتقل ملكية العالمة التجارية إلى اآلخرين

خاصة وبالنسبة لطبيعية أو مصدر املنتجات والخدمات أو مميزاتها  كتابة، وأال يكون الغرض منه تضليل الجمهور 

 .(82)أو أدائها"

بجواز الرهن كما في املادة الحادية والثالثون: "يجوز رهن العالمة التجارية أو الحجز عليها مع  وكذلك نص النظام

 (83)أو بدون املحل التجاري أو املشروع الذي تستخدم العالمة في تمييز منتجاته أو خدماته."

 املطلب الثالث

 األدلة على الجواز. 

 في جواز البيع ومنها:  األدلة العامة 

  [195]سورة البقرة:  .2

                                                           
(78)

 . 777 ص 3 ج ، واللسان مادة " بيع " ، والحطاب المصباح ، والمغربانظر:  
(79)

 6ص  9انظر: الموسوعة الكويتية ج  
(80)

 . 350 ص 3 ج والمغني 302 ص 6ج  ، وابن عابدين 033 ص 7 ج ، وأسنى المطالبمادة "حبس" سان العربانظر: ل 
(81)

 . 006ص 2في المحلى ج  , وابن حزم0029في سننه ,برقم  أخرجه الترمذي 
(82)

 . المادة التاسعة والعشرون من النظامالباب الخامس: نقل ملكية العالمة التجارية ورهنها والحجز عليها, , نظام العالمات التجارية: انظر 
(انظر : 83)

 المصدر السابق 
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 وجه الداللة من اآلية :

 بين الشارع األصل في البيع أنه على الجواز ويندرج تحته بيع املاركات التجارية. 

  [17:]سورة النساء  .1

 وجه الداللة من اآلية :

 دلت اآلية على حرمة أكل املال بالباطل إال في حال أن تكون تجارة صحيحة سليمة, وما عدا ذلك فيحرم أكلها. 

  [7جمعة:]سورة ال  .3

 وجه الداللة من اآلية: 

 أن الشارع الحكيم أباح البيع مطلقا وأستثنى البيع في وقت صالة الجمعة فأصبح حراًما.

اَل: ِقيَل َيا َرُسوَل  .4
َ
ِديٍج، ق

َ
لُّ َبْيٍع  ُروي عن َراِفِع ْبِن خ

ُ
ُجِل ِبَيِدِه َوك اَل: " َعَمُل الرَّ

َ
َيُب ؟ ق

ْ
ط

َ
ْسِب أ

َ
ك

ْ
يُّ ال

َ
ِه، أ

َّ
الل

 َمْبُروٍر "

 وإقراره أصحابه عليه. ‘ فعل النبي   .5

 واإلجماع قد استقر على جواز البيع.  .2

دلة إال أما املعقول: فألن الحكمة تقتضيه, لتعلق حاجة اإلنسان بما في يد صاحبه, وال سبيل إلى املبا .9

 .(84)بعوض غالًبا, ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة 

 

 املبحث الرابع

 في املاركات التجارية‘ لفظ الجاللة أو أسم الرسول 

أنتشر في اآلونة االخيرة عند كثير من الناس بتعليق لفظ الجاللة على السيارات وعلى االبواب وفي املجالس حتى 

وتعليقات على الرقاب االطفال والكبار بل وأزداد بأن يكون تقية عن العين والحسد   أصبح عند البع  قالئد

والسحر وما شابه ذلك, وهذا أن دل فإنما يدل على رغبة كثير من الناس بذكر هللا, وهذا االمر ال بأس به ما ملا 

 يخالف نًصا شرعًيا قطعي الداللة كما في التمائم أو نحو ذلك. 

 املطلب األول 

 ‘.بها لفظ الجاللة أو أسم الرسول  م بيع املاركات التجارية إذا تعلقحك

  .الفرع األول: صورة املسألة 

كالصليب أو  الكتاب, أو كان بها شعار ألهل ‘إذا كان في املاركة التجارية لفظ الجاللة أسم هللا, أو أسم النبي محمد 

 أو نحو ذلك فما حكم اقتنائها وما حكم بيعها.  املاسونية

 :الفرع الثاني: تحرير محل النزاع 

في عدم جواز التميمة إذا كان فيها اسم ال يعرف معناه ؛ ألن ما ال يفهم ال يؤمن أن يكون فيه  ال خالف بين الفقهاء

 (85), وألنه ال دافع إال هللا, وال يطلب دفع املؤذيات إال باهلل وبأسمائه ش يء من الشرك

 املطلب الثاني

 فقهي للمسألة.التكييف ال

                                                           
(انظر : 84)

 . 23ص  6، وفتح القدير ج  703ص  3الجد ج  ، المقدمات البن رشد 036ص 3، كشاف القناع ج 3ص  3المغني والشرح الكبير ج 
(انظر : 85)

وكشاف ،  737ص  6، وحاشية ابن عابدين ج  259 ص 3ط ، والشرح الصغير ج  070ص الهيتمي الفتاوى الحديثية البن حجر

 .30ص  03, الموسوعة الكويتية ج 367ص  00، واإلنصاف ج  22ص 7اإلقناع ج 
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تقدر ما تحمل عليه هذه اللفظة, ولذا فأن بع   حينما نتحدث عن لفظ الجاللة فأن كثير من املسلمين

التجار قد يستغل هذه العاطفة إلى ترويج سلعته, والبع  االخر من حسن قصد وتعظيًما للفظ الجاللة 

 لى ما يملك, والبع  االخر يخش ى العين والحسد وما شابه ذلك. فيضعه في أغ

وأما حكم اتخاذ لفظ الجاللة كاسم للماركات التجارية بحجة أنها إسالمية أو شعار لها أو لتعريف الناس 

 بلفظة واملنتج او إلخبار الناس ال سيما الجاليات املسلمة بأن هذا املنتج إسالمي فال شك أنه حرام. 

 الثالثاملطلب 

 األدلة على التحريم. 

 بهذه املسألة على أدلة كثيرة منها : استدل أهل العلم

]سورة  [42]سورة الفرقان: 32:]سورة األنبياء [202]سورة الكهف: 52]سورة الكهف: [59]سورة املائدة:  .2

  [22]سورة العنكبوت: [35]سورة الجاثية: [7]سورة الجاثية: [2لقمان:

 وجه الداللة من اآليات: 

ال شك أن في اتخاذ لفظ الجاللة في املاركات التجارية رمًيا أو إتالفا لهذا اللفظ بشكل غير الئق, ولذا منع الشارع  

ا وسخرًية للفظ الجاللة, ولذا فال يجوز اتخاذها واستعمالها وال التعدى 
ً
ذلك الن فيها امتهاًنا واحتقاًرا واستخفاف

  [72األنعام:]سورة عليها لحرمتها ولتعظيم قدر هللا 

في اتخاذ لفظ الجاللة للماركات التجارية استهتار بمعنى هذا اللفظ وتشبيه ملن استهزاء بدين هللا ولذا  .1

  [52]سورة األعراف:

ن من خالل هذا العرض لألدلة أن وضع لفظ الجاللة على املاركات التجارية ال يجوز, لتعظيم لحق هللا والُبعد  يتبيَّ

عن وضع لفظ الجاللة في االمكان غير الالئق شرعا سيما أن املشتري للبضائع غالبا يتلف الورقيات والتي تحتوي 

 يدنس لفظ الجاللة نسأل هللا السالمة من ذلك. على املاركة التجارية, وبذلك 

 التوصيات والنتائج 

أن على األمة التطوير الصناعي وحماية الحقوق ومنها املاركات التجارية, ليجعلها منطًقا خصًبا لإلبداع  .2

 والتفكير والتطوير التجاري والصناعي. 

 التجارية حماية لحقوق الغير.ال بد من تطبيق االنظمة الجزائية في حق املقلدين للماركات  .1

ا على التقدم .3
ً
 العمراني والتطور التقني.  ال بد من أنشاء هيئة لحماية املاركات التجارية حافظ

 ينبغي اشاعة ثقافة حقوق الغير ومنها: املاركات التجارية.  .4

 لضبط الحقوق. ية بخصوص هذا املوضوعينبغي إصدار قرارات فقهية من املجامع الفقه .5

 الكتب واملصادر:  

 القرآن الكريم. -2

أحكام اإلعالنات التجارية والجوائز الترويجية, للباحث /محمد بن على الكاملي: وهي  دراسة اقتصادية ثقافية  -1

 ألنها لم  تتناول اإلعالن من الناحية الفقهية.

 االسم التجـاري, دراسـة مقارنة, بحث تكميلي مقدم لنيل درجة, املاجستير, عبدالكريم بن محارب الزامل -3

اإلعالن التجاري ؛ دراسة فقهية, الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية, إعــداد: د. ماهر حامد الحولي, أ. سالم  -4

 عبد هللا أبو مخدة.

هـ(: وهو بيان مجمل لحكم اإلعالن 2423في -24املعاصرة, في العدد )اإلعالن التجاري, مجلة البحوث الفقهية  -5

 التجاري وذلك في) ثالث صفحات(. 
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اإلعالن التلفازي  أسسه وضوابطه,  للباحث  حسن أحمد الحسن : وهو دراسة اعالمية، صادرة عن قسم  -2

 اإلعالم, لم تتناول األحكام الفقهية .

إلسالمي, للدكتور مساعد بن قاسم الفالح:  من جامعة االمام محمد بن اإلعالن املشروع واملمنوع في الفقه ا  -9

 سعود اإلسالمية, شملت الدراسة أنواع االعالن التجاري .

اإلعالن في املعامالت وفقه األسرة, للباحث  فهد عبد العزيز الهدلق, من جامعة االمام محمد بن سعود  -0

 اإلسالمية, فهي دراسة عامة ولم يتطرق للتفصيل.

اإلعالن في وسائل اإلعالم وضوابطه اإلسالمية ( للباحث أحمد عبد الفتاح الظليمى : وهي دراسة إعالمية  -7

 ثقافية  لم تبين فيها األحكام الفقهية .

 االعالنات التجارية مفهومها, وأحكامها في القفه االسالمي, د. علي املناصير, من الجامعة االردنية . -20

حسين إسماعيل  املحقق / املترجم: -املؤلف : محمد بن علي بن دقيق العيد اإلملام بأحاديث األحكام,   -22

 هـ .2424 سنة الطبع: -األولى  الطبعة: -الرياض  -دار املعراج  الجمل,  الناشر:

حسين إسماعيل الجمل,  املحقق : -محمد بن علي بن دقيق العيد  اإلملام بأحاديث األحكام, املؤلف:  -21

 هـ .2424 سنة الطبع: -األولى  الطبعة: -الرياض  -دار املعراج  الناشر:

 , االولى .االمتياز في املعامالت املالية, املؤلف: ابراهيم التنم, ط: دار ابن الجوزي -23

 بحوث في قضايا فقهية معاصرة, د.محمد تقى العثماني, دار القلم, ط: األولى . -24

والترخيص، الدكتور حسن عبدهللا األمين، بحث ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بيع االسم التجاري  -25

 م.2700هـ/2407الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث، 

بيع االسم التجاري والترخيص، الدكتور وهبة الزحيلي، بحث ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة  -22

 م.2700هـ/2407، الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث

بيع األصل التجاري وحكمه في الشريعة اإلسالمية، الشيخ مصطفى كمال التارزي, بحث ضمن مجلة مجمع  -29

 م.2700هـ/2407الفقه اإلسالمي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث، 

ي، الدورة بيع الحقوق املجردة، الشيخ محمد تقي العثماني، بحث ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالم -20

 م.2700هـ/2407الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث، 

 م.2770، 2األردن، طبعة  بيع املحل التجاري, للدكتور كامران الصالحي دار الثقافة, عمان -27

 هـ .2427، 2، طبعة البيوع الشائعة, للدكتور محمد توفيق البوطي, دار الفكر املعاصر، بيروت -10

التغريب الثقافي في اإلعالن التجاري,  للباحث محمد بن على السويد وهو دراسة إعالمية وهي دراسة مقدمه  -12

 لقسم اإلعالم ولم تتناول األحكام الفقهية .

لة مجمع الفقه اإلسالمي، التكييف الشرعي لالسم التجاري، الدكتور عجيل جاسم النشمي، بحث ضمن مج -11

 م.2700هـ/2407الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث، 

، 2املكرمة, طبعة  الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية، دكتور عابد السفياني، مكتبة املنارة, مكة -13

 هـ.2420

املحقق: أحمد بن محمد  -, املؤلف : محمد بن عيس ى بن سورة الترمذي سنن الترمذي - الجامع الصحيح  -14
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 اتجاهات املستهلك الجزائري نحو الجودة املدركة 

     اتجاهات املستهلك الجزائري نحو الجودة املدركة وأثرها في نية شراء األلبسة الجاهزة

  سيرود بن الزهراء فاطمة/   أ

 1قسنطينة جامعة  التجارية العلوم قسم" أ" مساعدة أستاذة

 12329905009:  الهاتف

  الجزائر قسنطينة مبروك سيدي ميلود عريس نهج 23:  العنوان

  امللخص

 لألساليب واملراجعة التفكير املختلفة املؤسسات على يحتم اليوم العالم يعيشه الذي والتطوير التغيير سرعة إن

 على لزاما وبات.  التحديات مواجهة من تمكنها حتى وال باملتطلبات تف تعد لم والتي ، عليها اعتادت التي العملية

 ويضمن أهدافها يحقق بما متطورة وبأساليب متميزة منتجات تقديم من لتتمكن عملها أساليب تطوير املؤسسات

 . البقاء لها

 املؤسسات بقاء على يساعد قوي  كرديف أهميته وبرزت به االهتمام تزايد حيث التسويق األساليب هذه بين من

 .يوم بعد يوما حدتها تزداد التي املنافسة مجابهة من ويمكنها

 منشأ إظهار أهمية إلى باإلضافة ماهيتها شرح خالل من املنشأ دولة مفهوم توضيح إلى الدراسة هذه تهدف

 أدوات أهم من االستبيان يعتبر ذلك لتحقيق. املحلية املنتجات نحو خاصة الفرد سلوك على وأثرها املنتجات

  .قسنطينة بوالية املقيمين األفراد من بسيطة عينة على االستبيانة توزيع تم ،فقد املستخدمة البحث

 الجاهزة ،األلبسة الشراء نية ، املدركة الجودة ، املنشأ دولة: املفتاحية الكلمات

Abstract 

The rapid rate of changes and developments in our world obliges the different organizations cope with 

the practical techniques in order to offer competitive products  and following modern practices which 

enable them to achieve their objectives and to ensure surviving. 

Among the several means of management marketing appears to be very important in the world of 

intensive competition. 

This study intends to clarify the notion of country of origin through explaining its meaning. Moreover 

,it aims to show the importance of applying country of origin  and their influence on consumer 

behavior .To achieve this ,the questionnaire was one of the important used tool .This questionnaire 

were distributed based on convenience sampling method and collected  in Constantine 

Keywords: country of origin, Perceived quality , Purchase intention , Habiliments . 

  املقدمة

 فقط االعتماد املؤسسة تستطيع ال إذ  شديدة منافسة ظهور  عليه ترتب الذي األمر بالتعقيد األعمال بيئة تتسم

 مدى وتبرز تؤكد التي املنتجات تقديم من بد ال بل واالستمرار البقاء هدف تحقيق تضمن حتى منتجاتها على

 املعاصر الوقت في تتصف منها االستهالكية وخاصة املنتجات فأسواق املستهدفين، الزبائن خدمة في تفوقها

 بما بمنتجاتها االهتمام املؤسسات على يملي الذي األمر ، الزبائن وميول  ورغبات أذواق في السريعة بالتقلبات

 . توقعاتهم يفق لم أن ، الزبائن وحاجات رغبات مستوى  مع يتناسب
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 كبيرا نموا الرجالية أو النسائية سواء األلبسة قطاع شهد حيث الجزائرية السوق  في ونراه نلمسه ما وهذا            

  األلبسة من متنوعة مجموعة بإنتاج تقوم التي املحلية املؤسسات من الكثير بظهور  وذلك األخيرة السنوات في

 .وشيوخ وشباب أطفال من العمرية الفئات مختلف إلى املوجهة

 : الدراسة مشكلة

 الدول  اهتمام تزايد وكذا ،  املحلية أو األجنبية للمنتجات املستهلكين تقييم في املنشأ دولة أثر تزايد من بالرغم      

 اهتماما هناك أن إال ، العاملية األسواق في التنافس ي مركزها تعزيز لها يضمن بما عن مفضلة صورة بتقديم

 نظرا املنتجات منشأ بتعليم األلبسة قطاع في العاملة منها خاصة الجزائرية املؤسسات هذه قبل من محدودا

 أثبتت مشهورة عالمات تحمل والتي األجنبية املنتجات تنافسية مع مقارنة املنتجات هذه تنافسية لضعف

 . عاملية أسواق على سيطرتها

 : الدراسة أهداف

 مفهوما يزال ال الجزائري  املستهلك تقييم على املنشأ دولة أثر أن في واملتمثلة للدراسة الرئيسة املشكلة على بناء      

 تحقيق إلى الحالية الدراسة تسعى لذلك املحلية املنتجات منشأ إبراز أمام عائقا يشكل ما وهو املعالم واضح غير

  : يلي ما بينها من األهداف من العديد

 هذا وأثر املنشأ دولة نحو االتجاه ومحددات طبيعة وفهم املستهلك سلوك في املؤثرة العوامل معرفة -

 الشرائي؛ السلوك على االتجاه

 باأللبسة يتعلق فيما وهذا السوق  في املتواجدة املنتجات نحو الجزائري  للمستهلك العامة اإلدراكات فهم -

 ؛ للمنتجات تقييمه وكيفية مدى استخالص يمكن منها والتي الجاهزة

 للمؤسسات التسويقية العملية أداء كفاءة زيادة شأها من التي العملية املقترحات بع  تقديم  -

  .الجزائرية

   :الدراسة أهمية

 منشأ دول  في املصنوعة املنتجات لجودة املستهلك تقييم معرفة تناولت التي الدراسات من العديد أجريت  

 عن التعبير ويمكن منعدمة، تكون  تكاد الجزائر في أجريت التي الدراسات أن إال العالمي املستوى  على معينة

 :التالية الجوانب خالل من الدراسة هذه أهمية

 لتحديد وذلك املحلية للمنتجات تقييمه في خاصة الجزائري  الفرد لسلوك أعمق وفهم نظرة إعطاء -

 ؛ املستهلك ذهن في(  الجزائر في املصنوعة األلبسة) موقعها

 مرشدا إطارا الدراسة تقدم الشرائي والسلوك املنشأ دولة تربط التي العالقة وتحديد فهم ملحاولة سعيها -

 .الجزائري  للفرد الشرائي السلوك على املنشأ دولة تأثير ملراعاة املحلية للمؤسسات

 :الدراسة محددات

 : يلي فيما الدراسة وصعوبات محددات تكمن 

 ؛ الباحثة وإمكانات جهد  ملحدودية وذلك مفردة  على الدراسة عينة اقتصار -

 استبعاد إلى أدى مما ملئها، في األخر بعضهم مباالة وعدم اإلستبانة مأل عن املجيبين بع  جدية عدم -

 ؛ االستبيانات من كبير عدد

 إلى فقط األلبسة الدراسة أخذت االستهالكية،حيث املنتجات جميع على الدراسة هذه نتائج تعميم عدم -

   .أوسع أخرى  دراسات إجراء حين

 للدراسة  النظري  اإلطار
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 الدراسات ثم املنشأ، دولة و املستهلك سلوك من لكل الرئيسة املفاهيم الدراسة هذه في النظري  اإلطار في نتناول 

 .املفاهيم تلك تناولت التي السابقة امليدانية

 البيئة تطورات أفرزتها والتي املؤسسة، في التسويقية األنشطة أهم من واحدة املستهلك سلوك تحليل و دراسة إن

 حاجاته وتنوع وتغير جهة، من املستهلك أمام املتاحة البدائل ونوع حجم واتساع املنافسة احتدام بسبب الخارجية

 أو جودتها حيث من سواء منتجاتها في التمُيز ضرورة املؤسسة على يفرض أصبح بشكل أخرى، جهة من ورغباته

 دوام لضمان وهذا املالية، إمكانياته و املستهلك مع يتوافق بما وذلك توزيعها أو عنها اإلعالن طريقة أو سعرها

 مفهوم إلى إنتاجه يمكن ما بيع مفهوم من املؤسسات تحولت حيث والبقاء، النمو من املؤسسة يمكن مما اقتنائها

 وفعالية بكفاءة إشباعها على والعمل األسواق هدف باعتبارها املستهلكين ورغبات حاجات تحديد على يقوم جديد

 سلوك دراسة على يرتكز تسويقي نشاط خالل من إال يتأتى ال وهذا ،( Kotler et al ,2006  )املنافسين من أكثر

 والترصد التحري  خالل االستهالكية،من وأنماطه لتفضيالته واملحددة املؤثرة والعوامل الظروف ومجمل املستهلك

 . عليه الحصول  ويتمنى يرغب وما عليه يطرح ما حول  وآرائه تصرفاته ملجمل املستمر

 التعاريف من العديد التسويق أدبيات قدمت وقد ، اإلنساني السلوك جوانب من جانبا املستهلك سلوك يعتبر

 سلوك يعرفون  حيث 2790 سنة وزمالئه  Engelمن كل قدمه الذي التعريف أهمها لعل ، املستهلك لسلوك

 Viot) رغباتهم تلبية بهدف املنتجات واستخدام اختيار من الجماعة أو الفرد بها يتمكن التي العملية بأنه املستهلك

Catherine,  2005) 

 التي العملية بأنه املستهلك سلوك عرف أنه العملية،حيث لهذه املختلفة املراحل على ركز فقد(2774Filser) أما

)  تنفيذية ومراحل( القرار أخذ)  فكرية مراحل بين العملية هذه تجمع ما، لحاجة املستهلك يستجيب خاللها من

 .(االستهالك باألحرى  أو الشراء

 الخارجية البيئة إلى بعضها ينتمي لألفراد واالستهالكي الشرائي السلوك في تؤثر ومتنوعة عديدة عوامل هناك      

 العوامل هذه كل وتؤدي. ونفسية شخصية أسباب إلى تعود بعوامل املستهلك سلوك يتأثر كما باملستهلك املحيطة

 القرار اتخـاذ لعملية املختـلفة املراحل خالل وسلوكه اختياراته تحـدد كما للفرد، االستهالكـي النمط تشكيل إلى

 البيئية والعوامل باملؤثرات تتعـلق األولى املجموعة. أساسيتين مجـموعتين في العـوامل هذه إيجاز ويمكن الشـرائي

 املجموعة أما ، الحياة أنماط وكذا واألسـرة املرجـعية الجمـاعات ، االجتمـاعية الطبقة ، الثقافة وتتضمن الخارجية

 التعلم،الشخصية اإلدراك، الدوافع، وتتضمن للمستهلك الداخلية والنفسية الشخصية بالعوامل مرتبطة الثانية

 .االتجاهات وكذا

 تلك ملنتجات الذهنية الصورة خالل من املنشأ دولة إلى اإلشارة تمت املنشأ بدولة املرتبطة األولى األبحاث في       

 . الدولة

 املرتبطة النمطية الصورة وإلى السمعة إلى ترجع املنشأ لدولة الذهنية الصورة أن)  (Nagashima,1970يرى        

 مثل متغيرات خالل من الصورة هذه وتنشأ ، معينة دولة بمنتجات واملستهلكين األعمال رجال يلحقها التي بالدولة

 . الدولة تلك وتقاليد وتاريخ والسياس ي االقتصادي واملاض ي الدولة وخصائص النمطية املنتجات

 نحو للمستهلكين العامة اإلدراكات إلى ترجع املنشأ لدولة الذهنية الصورة أن)  (Nes and Bilkey,1982ويرى       

 . الدولة تلك في املصنوعة املنتجات جودة

 طرف من املنتجات تقييم على داللة ذا أثر املنشأ لدولة أن أكدا فقد Argawal and karamakura 1990 أما      

 Dehkili and) املنتجات جودة على الحكم أجل من خارجي كمؤشر( املنشأ دولة) يستخدمونها الذين املستهلكين

D’h u ev   e ,2006)  



65 
 

 وهذا وغيرها، والعالمة السعر مثل للمنتج الالملموسة أو الخارجية الخصائص من جزءا تعتبر املنشأ دولة إن       

 يستدعي ال تغيرها فان ذلك من وغيرها، والجودة الطعم مثل للمنتج الفيزيائية أو الداخلية الخصائص عكس

 املنشأ دولة) دورها فإن ذلك ومع ، الفيزيائية املكونات من ليست أنها ذلك الفعلي املنتج مستوى  على مادي تغيير

 إدراك وفي املنتج بتقييم يقومون  عندما املستهلكين في تؤثر الخاصية هذه أن حيث القياس في به يستهان ال(

  (Koromyslov Maxime , 2007)  جودته

– Usinier Jean) :نذكر املستهلك سلوك في املنشأ دولة تؤثر أن أجل من توافرها ينبغي التي الشروط من   

Claude,2002) 

ـــــب املعلومة هذه الخـــــــــــتياره، مالئمـة"  املنشأ دولة" معلومة يعتبر أن املستهلك على -  أن يجــ

 املنتجات؛ ألصناف بالنسبة مختلفة تكـون  

  واملقارنـة للبحث وقتا يخصص يجعله املعلومة هذه من كافيا دافعا للمستهلك يكون  أن يجب -

 مرتفعا؛ املدرك والخطر مستمرا يزال ما الشراء أن السيما املنشأ، لدول  املختلفة البدائل بين

ــــــلـك، عرقية أو بوطنـية املرتبط املحلية املنتجات تفضـيل من بجـزء الدافع هذا يرتبط -  املستهـ

 وعلى لديه، مفضلة وخصائص بمواصفات مرتبط محدد ملنشأ املستهلك تفضيل أو األجنبية املنتجات وتفضيل 

 ؛"املنشأ دولة" بمعلومة يكترثون  ال الحاالت هذه في يكونون  ال الذين املستهلكين بان القول  يمكن ذلك

ـــير بشكل" املنشأ دولة" معلومة املستهلك يقدر أن يجب  - ــ   األخــــــــــرى  املعلومات وتجــــــــاوز  كبـ

 ؛...(املحل سمعة السعر،)

ـــطيع أن يجب - ــ ـــــــــستهلك يستـ ـــسهولة الحصول  املــ ـــ ـــنشأ دولـة" معلومة على بـــــ ـــ ـــ  في سواء"  املــ

 .املنشأ دولة عن البائع بسؤال أو تصاحبها التي الوثائق أو املنتـجات 

 يرجع املنشأ دولة أثر أن إذ الشراء، قرار اتخاذ عند املستهلك يستخدمها التي املعايير من جزءا املنشأ دولة تعبر

 :حيث املنتجات تقييم عند املنشأ دولة على االعتماد إلى املستهلكين ميل إلى

 في رغبة أو حاجة لديه أّن  املستهلك شعور  أو بادراك الشراء عملية تبدأ: املشكلة إدراك مرحلة •

ها يمكن ال مشكلة بوجود الشعور  أي الشراء، 
ّ
  حل

ّ
  .بالشراء إال

 املنشأ دولة تلعب أن يمكن التفاخر مثل معينة ألسباب أنه غير هامشيا املنشأ دولة دور  يكون  املرحلة هذه في

 املستهلك؛ ذهن في الرقي من عالي بمستوى  الدولة ارتبطت إذا الشرائي السلوك على التأثير في دورا

ــــــــكلة بوجود املستهلك يشعر بعدما: املعلومات عن البحث مرحلة • ـــــمع في يبدأ ما عادة املــشـ  جـ

 . املشكلة حل في تساعده التي املختلفة البدائل عن املعلومات 

 هذا يكون  وقد املعلومات، عن البحث عملية كفاءة مدى تحديد في تساهم املنشأ لدولة الذهنية الصورة إن

 ذات أو معروفة غير دولة منتجات شراء في يفكر من أّن  املتوقع من أنه حيث منطقية أكثر التفكير من االتجاه

 بالشراء؛ قرارا اتخاذه قبل معلوماته وتأكيد لجمعه مصدر من أكثر على يعتمد سيئة ذهنية صورة

ـــم املعلومات عن البحـث مرحلتي بين الفصـل الصعوبة من: البدائل تقييم مرحلة •   البدائل وتقييـ

 عملية نواتج أهم تتمثل. املعلومات عن البحث عملية في التقدم مع تتداخل أن يمكن التقييم عملية ألن نظرا

 تنمية املستهلك استطاع إذا إال يتم ال االختيار وهذا املتاحة، البدائل بين من املنتج أو العالمة اختيار في التقييم

 أو العالمة أو السعر يكون  ما وعادة شخصية، انطباعات أو موضوعية حقائق إلى تستند للتقييم معايير أو معيار

 التقييم؛ في شيوعا املعايير أكثر  املنشأ دولة

ــــتهلك يقــــوم أن بعد: الشراء قــرار اتخـــاذ مرحلــة •  املتـاحـة البدائـل عن املعـــلومات بــجمع املسـ
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 البديل أو الشراء قرار باتخاذ يقوم حتى البدائل بتضييق يقوم نظره، وجهة من املناسبة املعايير ضوء في وتقييمها 

 .األفضل

 يمكن كما املتخذ الشرائي القرار على السابقة املراحل على املنشأ دولة أثر ينعكس أن يمكن املرحلة لهذه بالنسبة

 الشراء قرار التخاذ مهما مؤشرا تمثل والتي الشرائي، القرار على املنشأ لدولة املباشر التأثير من فقط ينتج أن

 السلبية اآلثار مشكلة تجاوز  في تساهم أن يمكن التي األخرى  املؤشرات من مجموعة بوجود أو لوحدها سواء

 الدولة؛ نحو لالتجاه

ـــم الشراء قرار اتخاذ بعد املستهلك يقوم ما عادة: الشراء بعد ما تقييم مرحلة • ــ   قراره، نتائــــــج بتقييـ

 توقعات املنتج يقابل عندما الرضا ويحدث الرضا، عدم أو بالرضا املستهلك شعور  إما عنه ينتج التقييم وهـــــذا

 . به يرغب الذي األمثل والوضع الحالي الوضع بين الفارق  على ويقض ي املستهلك

 كانت إذا للدولة الذهنية الصورة استخدام في ينحصر قد والذي املنشأ، دولة أثر دور  يقل املرحلة هذه في

  املستهلك اتخذه الذي الشرائي القرار صحة مدى على التأكيد في ايجابية

  السابقة الدراسات

 أن التنويه وينبغي ، اهتمامها جل املنشأ دولة موضوع أولت التي الدراسات من بالعديد التسويق الفكر يزخر

 إليه توصل ما آخر تعكس باعتبارها األلفية بداية منذ نشرت التي الدراسات على مراجعتها اقتصرت  الباحثة

  : بحثهم سبقت التي الدراسات بمراجعة قاموا الدراسات بتلك القائمين أن اعتبار وعلى  الباحثون 

ــــــو االتجاهات على الضوء إلقاء إلى الباحـــــثة هدفت حيث( 1004 ، علي فؤاد هبة) دراسة • ــ   نحــ

 بين الربط خالل من عمليا النظري  االتجاه هذا وتطويع املستهلك سلوك على األساسية املؤثرات كأحد املنشأ دولة

 االعتبار في أخذا املزيج هذا تصميم بشأن مقترحات وتقديم التسويقي املزيج وعناصر املنشأ دولة نحو االتجاهات

 من املصري  االقتصاد يواجهه ما نتيجة وذلك املنشأ دول  نحو املستهلكين اتجاهات تكوين في املؤثرة العوامل

 للمؤسسات التنافسية القدرات تحسين من تمكن فعالة وأساليب طرق  عن البحث تستوجب حادة منافسة

 .األجنبية األسواق مع التعامل عند أو املحلية سوقها في سواء املصرية

  : التالية النتائج إلى الباحثة وتوصلت

  للمستهلك؛ الشرائي القرار على كمؤثر األهمية درجة حيث من الثالث املركز تحتل املنشأ دولة أن -1

 وتتراوح ، منها الواردة للسلع املصري  املستهلك وتفضيل املنشأ دولة نحو االتجاه بين طردية عالقة وجود -2

  وكوريا؛ ملصر بالنسبة ومتوسطة لليابان بالنسبة قوية بين العالقة قوة

 أكثر اليابان نحو املصري  املستهلك اتجاه أن إلى النتائج تشير إذ ، وكوريا مصر من كل على اليابان تفوق  -3

  وكوريا؛ مصر من كل نحو اتجاهاته من إيجابية

 ومصر عامة بصفة الدراسة محل املنشأ دول  نحو املصري  املستهلك لخصائص به يستهان ال أثر وجود -4

 أو اتجاهه أو التأثير حجم حيث من سواء الدولة باختالف االتجاه على العوامل هذه تأثير ويختلف خاصة بصفة

 ؛ معنوياته مدى

 حيث من سواء الدول  باختالف نحوها املصري  املستهلك اتجاهات على الدولة خصائص تأثير يختلف -5

 معنويته؛ مدى أو التأثير هذا حجم

 الشرائي السلوك على املؤثرة الهامة األبعاد أحد املنشأ دولة نحو االتجاه أن النهاية في واملستخلص -6

 .األجنبية املنتجات مع املحلية للمنتجات التنافسية القدرة على وبالتالي للمستهلك

ــــــــرات بأثر الدراسة اهتمت حيث) Jin Pyo Park ,2005 ) دراسة • ــ ــــبطة املتغيــ ـــــ ـــ ــــــج املرتــ ـــ   باملنتــ
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 الوطنية) للمستهلك الديموغرافية االجتماعية واملتغيرات( للعالمة الذهنية والصورة للدولة الذهنية الصورة)

 إلى باالستناد أنه حيث ، األجنبية املنتجات شراء نية وعلى تقييم على( األجنبية الثقافات على واالنفتاح والعداوة

 تم حيث كوري، شاب على التجريبية الدراسة تحقيق و املفاهيمي اإلطار تكوين تم للموضوع السابقة األدبيات

 عالمات يحمالن املنتجين هذين(  والبطاريات املحمول  اآللي الحاسب)  التورط درجة باعتبار بمنتجين األخذ

 الشرقية أسيا دول  من منشأ دول  ثالثة وبأخذ للبطاريات بالنسبة و املحمول  اآللي للحاسب بالنسبة هي مختلفة

 . ( الجنوبية وكوريا والصين اليابان)

 وطنية وأن األجنبي، املنتج شراء ونية تقييم تعديل شأنها من باملنتج املرتبطة املتغيرات أن الدراسة نتائج أظهرت

 الذهنية الصورة فان ، باملنتج املرتبطة املتغيرات بين ومن  املحلية املنتجات اختيار على إيجابا تؤثر املستهلك

 اتخاذ حالة في أنه إلى تؤدي النتائج وهذه األجنبية املنتجات شراء نية وفي تقييم في األكبر األثر لها الصنع لدولة

 عندما خاصة تسويقية جهود بذل من البد اإلنتاج تكاليف بانخفاض تتميز أخرى  دول  في املنتج بإنتاج القيام قرار

 .املستهلكين لدى  مفضلة وغير ضعيفة  الدول  لهذه الذهنية الصورة تكون 

ـــــجات املستهلك تقييم في أثر املنشأ لدولة  كان إذا ما الباحث حاول (Usunier ,2002)  دراسة • ــ   للمنتـ

 تم إذا علمية مساهمة ألف تتجاوز  والذي املوضوع تناولت التي الدراسات من الكبير العدد إلى أشار حيث ، ال أم

 مائة ثالث تجاوزت التي العلمية املقاالت جانب إلى املؤتمرات في املقدمة البحثية واألوراق الجامعية بالرسائل األخذ

 التطور  إلى باإلضافة ، املنشأ دولة تؤثر أن أجل من توفرها الواجب الشروط إلى الباحث أشار كما أكاديميا مقاال

 النماذج وضع إلى هدفت التي املعمقة األبحاث إلى بها قام التي األولى األبحاث من املنشأ دولة ملفهوم التاريخي

 .املنشأ دولة ألثر املفسرة

  : التالية النقاط معالجة خالل من

 املنتج؛ خصائص بباقي مقارنة املنشأ دولة ملعيار املستهلكين يعطيها التي األهمية -

 األخيرة؛ الفترة في بشرائها قام التي املنتجات بمنشأ املستهلك معرفة -

  للمنتجات؛ الوطني للمنشأ التفضيل درجة -

  املنتجات؛ منشأ معرفة أجل من املستهلكون  به يقوم ما -

 املنتجة؛ املؤسسة منشأ بدولة األخيرة هذه يجمع الذي والرابط بالعالمة املستهلكين معرفة درجة -

 أجنبي هو ما معرفة ومتغيرات  الديموغرافية واملتغيرات كمعيار املنشأ لدولة املدركة األهمية على األثر -

 . السفر خالل ومن األجانب األصدقاء خالل من

 الغذائية واملنتجات ومسجالت  املنزلية الكهربائية األجهزة اختيار تم بعدما ، مفردة 220 الدراسة عينة شملت

 ومنشأ العالمة معرفة وكذلك نسبيا، ضعيف املنشأ دولة أثر أن إلى التوصل تم.  للدراسة كمنتجات واملالبس

 .املحلية املنتجات وتفضيل املنتجات

  الجزائري  املســتهلك اتجاهات على الضوء تسليط إلى الدراسة هدفت حيث( 1022مجاهدي،) دراسة •

 بين من واألجنبية، املحلية املنتجات تقييم عملية في استخدامه وكيفية عام كمفهوم وعالمته املنتج منشأ بلد نحو

 .الغازية واملشروبات التلفاز أجهزة للدراسة املأخوذة املنتجات

 تقييم على كبير بشكل تؤثر وعالمته  املنتج منشأ بلد نحو الجزائري  املستهلك اتجاهات أن إلى الدراسة توصلت

 إلى باإلضافة. املنتج منشأ بلد  من تأثيرا أقوى  العالمة منشأ بلد نحو  الجزائري  املستهلك اتجاهات أن كما ، املنتج

 .منشئه بلد نحو املستهلكين اتجاهات على اآلخر هو يؤثر املنتج تقييم أن

  : الدراسة فرضيات
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  : كالتالي وهي رئيسية، ثالث خمس على الدراسة اعتمدت وأهميتها الدراسة مشكلة ضوء في

  .لأللبسة الجزائري  الفرد اختيار في األهم املعيار املنشأ دولة تعتبر: األولى الفرضية

 الدول  في املصنوعة لأللبسة املدركة للجودة مفضلة بكونها الجزائريين املستهلكين اتجاهات تتميز:  الثانية الفرضية

  .اإلسالمية

 الدول  في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: الثالثة الفرضية 

 .الجزائري  الفرد قبل من شرائها نية و اإلسالمية

  : الدراسة منهجية

 إلى باإلضافة الدراسة بموضوع املتخصصة العلمية الكتب على النظري  للجانب استعراضها عند الباحثة اعتمدت

 توظيف إلى الباحثة سعت الجانب هذا وفي املوضوع بهذا العالقة ذات واملقاالت والبحوث الدراسات على االعتماد

 . التحليلي الوصفي املنهج

 الدراسة هذه ألغراض الباحثة أعدتها استبيانة على الباحثة اعتمدت العملي بجانبها الدراسة والستكمال       

 بعدما. الخارجية منها خاصة بها تتميز التي للخصائص نظرا الدراسة محل املنتجات بوصفها األلبسة فيها ،أختيرت

 سنوات خالل أزمة عرف والذي الجزائر في واأللبسة النسيج بقطاع يتعلق فيما الرسمية التقارير على االعتماد تم

 :Missions économiques ,2004)) يلي بما تميزت والتي التسعينات

 إغالق وكذا الوطنية للصناعة الهيكلية األنشطة مختلف في العاملة اليد من%29 حوالي خسارة •

 ؛ الخاصة الورشات

 ؛  1002 سنة في  10,5إلى2707 سنة في 200من انتقل للقطاع األسعار مؤشر أن حيث اإلنتاج انهيار •

 ؛ جزائري  دينار مليار24,2 تجاوزت ديون  •

 واأللبسة املقلدة املستوردة األلبسة من الحادة املنافسة عليها سيطرت التي السوق  هيكلة إعادة •

 ؛( السنة/ جزائري  دينار مليار 2 حوالي) املستعملة

 الحادة املنافسة) التجارية القيود بسبب% 35 من أقل كان اإلنتاجية اإلمكانيات استخدام معدل أن كما •

 ؛( والجودة املوضة و باألسعار يتعلق فيما املستهلكين طلب مع يتالءم ال الذي العرض ،

 225 قيمتها تجاوزت والتي األجنبية األولية باملواد% 200بنسبة مرتبطة كانت األلبسة صناعة أن كما •

 ؛1001سنة أمريكي دوالر مليون 

 على حقيقية قدرة بعضها يملك ال مؤسسات اختيار إلى أدت والتي اإلنتاج وأساليب للقدرات كلي ذوبان •

  .االستثمار

 بلغت حيث األداة، بها تتمتع التي الثبات درجة لفحص (Cronbachs Alpha) كرونباخ ألفا اختبار استخدام تم 

 املحكمين من مجموعة على عرضها تم األداة صدق اختبار وبغرض.عالية قيمة وهي (079) املعامل هذا قيمة

 . منها طلبت التي بالتعديالت واألخذ

 وتم. املئوية والنسب املعياري  واالنحراف الحسابي الوسط املبحوثة العينة أراء لوصف الباحثة واعتمدت      

 .الضرورة اقتضته ما حسب الفرضيات الختبار األحادي التباين وتحليل   tاختبار استخدام

 ما وهو واإلسكان للسكان الخامس العام اإلحصاء معطيات حسب أسرة 295545 قسنطينة في األسر عدد بلغ

 التالية املعادلة وفق ذلك أسرة 200 عددها املجتمع هذا من عينة اختيار يتم لذا األسر، كل استقصاء يصعب

 : (1005، شاكر محمد جمال)

 :  حيث
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 n :العينة حجم        B: 5 ويساوي   املعياري  الخطأ % 

p: أما البحث مجتمع في الدراسة موضوع الخاصية فيها تتوافر التي األسر نسبة  q ال التي األسر نسبة فتمثل 

 . الدراسة موضوع الخاصية فيها تتوافر

 أحسن وهي 0.5 قيمة وتأخذان p و q  نسبة تتساوى  الدراسة محل باملجتمع مسبقة معرفة هناك تكون  ال عندما

 . العينة حجم لتحديد

 من للمعالجة صالحة% (  09حوالي اإلجابة نسبة أن أي) استبيانة 204 منها استرجعت استبيانة210 توزيع تم

 . SPSS اإلحصائي البرنامج خالل

  الدراسة فرضيات واختبار البيانات تحليل

 والتي ، الشخصية باملعلومات املتعلقة األسئلة قبال نتناول  الدراسة بموضوع املتعلقة األسئلة إلى التعرض قبل       

  امللحق في االستبيانة انظر)ثقتهم كسب بهدف األخير في أدرجت

 يظــهر حيث مفردة 204 من الدراسة عينة تتكون : الدراسة لعينة العامة الخصائص:  أوال

 نسبة يمثلون  الذين الذكور  من أكبر اإلناث عدد أن ويظهر العينة ألفراد الشخصية املعلومات 2 رقم الجدول  

 الفئة بعدها وتأتي أكبر سنة 30 من أقل أعمار ذوي  األفراد نسبة أن يظهر كما.  الدراسة عينة من%  19.7

 .% 20.3 بنسبة وأكثر سنة45 العمرية بالفئة متبوعة سنة 45 من أقل -30 العمرية

   2 27     ب تقدر بنسبة عدد أكبر يمثلون  الجامعي املستوى  ذوي  األفراد أن نجد التعليمي للمستوى  وبالنسبة

 التعليمي املستوى  ذوي  األفراد ويأتي   6 7  واملتوسط 24.4 ثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  باألفراد متبوعين

  27  بنسبة األخيرة املرتبة في االبتدائي

 (39.5) العينة أفراد من نسبة أكبر يمثلون  دج 25000 من أقل الدخول  ذوي  من األفراد أن الجدول  ويظهر      

 من وأقل 25000 بين دخلهم يتراوح الذين واألفراد  346 بنسبة دج 30000 من أكبر الدخل ذوي  باألفراد متبوعين

 .19.7 بنسبة دج 30000

  الدراسة فرضيات اختبار: ثانيا

 أن إذ األلبسة شراء قرار اتخاذ في املستهلك عليها يعتمد التي العناصر مجموعة أهمية إلى 1رقم الجدول  يشير       

 حسابي بمتوسط التصميم أهمية على املوافقة إلى العينة أفراد ميل يظهر إذ مهمة كانت العناصر هذه جميع

 حسابي بوسط للشراء الجاذبة العوامل أهم كأحد القماش جودة ثم ومن   2. 0معياري  وانحراف  35.  2 قدره

  .والعالمة املنشأ ودولة السعر يأتي  ثم من و ،   94. 0معياري  وانحراف  21.  2قدره

 لأللبسة املدركة للجودة مفضلة بكونها الجزائريين املستهلكين اتجاهات تتميز"  أن على تنص الثانية الفرضية

 " اإلسالمية الدول  في املصنوعة

 t واختبار املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب باالستناد الفرضية لهذه اإلحصائية املعالجة تمت

 املدركة الجودة نحو الجزائري  الفرد اتجاهات مجملها في تقيس والتي االستبانة في الواردة للعبارات واحدة لعينة

  : إذ إسالمية، دوال باعتبارها وتركيا وسوريا الجزائر من كل في املصنوعة لأللبسة

 الثانية العبارة أن حيث3 رقم الجدول  في موضحة هي كما النتائج كانت:   تركيا في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 حسابي بمتوسط األولى املرتبة احتلت الجودة عالي قماش ذات تركيا في املصنوعة األلبسة أن على تنص والتي

 في واملتمثلة املعتمدة االختبار وقيمة العبارة هذه بين الفرق  متوسط بلغ كما ، 2.20 معياري  وانحراف30. 1 قدره

 داللة ذات وهي 14.230الفرق  من املستوى  هذا عند t قيمة وبلغت -0.21بلغ بفرق   3ب املقدر النظري  املتوسط

 في املصنوعة األلبسة أن يرون املدروسة العينة أفراد أن إلى يشير مما ،  0.000معنوية مستوى  عند إحصائية
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 الحسابي املتوسط عن الفروق سلبية عن الجدول  نتائج تنم املنطلق هذا من. الجودة عالي قماش ذات تركيا

 قيمة أن كما ، استثناء دون  تركيا في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو لالتجاه املمثلة العبارات لكل النظري 

t  أن على يدل ما وهو 0.000معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات كانت الفروق هذه مع توافقت التي 

 .تركيا في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو  ايجابية اتجاهات لديها العينة مفردات

 ،إذ 4رقم الجدول  في موضحة هي كما النتائج كانت:   الجزائر في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 تنص والتي األولى العبارة نصيب من كانت التي و 3.20 يساوي  أو يفوق  حسابي متوسط ذات العبارات كل أن تبين

 وكان 2.04 يساوي  بها الخاص املعياري  االنحراف وكان جيد تصميم ذات الجزائر في املصنوعة األلبسة أن على

 تعتبر والتي 31.250 تساوي  املستوى  هذا عند t قيمة وكانت 31. 0يساوي  النظري  املتوسط عن الفرق  متوسط

 األلبسة أن يرون املدروسة العينة أفراد أن على يدل مما ،0.000معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 أن على يدل ما وهو العبارات باقي نتائج جاءت النحو نفس وعلى ، جيدا ليس تصميمها الجزائر في املصنوعة

  .الجزائر في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو سلبية املدروسة العينة أفراد اتجاهات

 كل أن تبين حيث 5 رقم الجدول  في موضحة هي كما النتائج كانت:   سوريا في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 أن على تنص والتي الرابعة العبارة نصيب من كانت التي و 1.13 يساوي  أو يقل حسابي متوسط ذات العبارات

 الفرق  متوسط وكان 0.00 يساوي  بها الخاص املعياري  االنحراف وكان  موثوقية ذات سوريا في املصنوعة األلبسة

 داللة ذات تعتبر والتي 15.937 تساوي  املستوى  هذا عند t قيمة وكانت -0.99 يساوي  النظري  املتوسط عن

 في املصنوعة األلبسة أن يرون املدروسة العينة أفراد أن على يدل مما ،0.000معنوية مستوى  عند إحصائية

 العينة أفراد اتجاهات أن على يدل ما وهو العبارات باقي نتائج جاءت النحو نفس وعلى ، موثوقية ذات  سوريا

 . سوريا في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو ايجابية املدروسة

 ، 2 رقم الجدول  في موضحة هي كما النتائج كانت: الصين في املصنوعة لأللبسة بالنسبة أما 

 التي األولى العبارة من بدء 3.44 تساوي  أو أكبر الحسابية متوسطاتها جاءت العبارات جميع أن نالحظ خالله ومن

 ذات تعتبر والتي 10.559عندها t قيمة وبلغت 2.13 وهي له قيمة اكبر عند بها الخاص املعياري  االنحراف كان

 األلبسة تصميم أن يرون املدروسة العينة أفراد أن على يدل مما ،0.000معنوية مستوى  عند إحصائية داللة

 أفراد اتجاهات أن على يدل ما وهو العبارات باقي نتائج جاءت النحو نفس وعلى ، جيدا ليس الصين في املصنوعة

 .الصين في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو سلبية املدروسة العينة

 أن يبين الذي 9رقم الجدول  في موضحة هي كما النتائج كانت: األوروبي االتحاد في املصنوعة لأللبسة بالنسبة و

 عن بفارق  أي 2.20 يساوي  الحسابي متوسطهما أن حيث العبارات أضعف تعتبران والثالثة الثانية العبارتين

 ،وتعتبر الثالثة للعبارة 32.023و الثانية للعبارة 12.302الفرق  هذا عند t قيمة وكانت -2.01 النظري  املتوسط

 يرون املدروسة العينة أفراد أن على يدل مما ،0.000معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات للعبارتين t قيمة

 نتائج جاءت النحو نفس وعلى ، الصنع ومتقنة الجودة عالي قماش ذات األوروبي االتحاد في املصنوعة األلبسة أن

 لأللبسة املدركة الجودة نحو  ايجابية املدروسة العينة أفراد اتجاهات أن على يدل ما وهو الباقيتين العبارتين

 .األوروبي االتحاد في املصنوعة

 الدول  في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد:  الثالثة الفرضية

 الجزائري  الفرد قبل من شرائها نية و اإلسالمية
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 نحو العينة أفراد اتجاهات نتائج لتحليل املتعدد االنحدار تحليل استخدام يتم الثالثة الفرضية صحة الختبار

 يبينه الذي النحو على التحليل نتائج وجاءت ، شرائها نية و اإلسالمية الدول  في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 0رقم الجدول 

 شراء نية على أثرها و لأللبسة املدركة بالجودة املتعلقة املتغيرات بين بالعالقة الخاصة البيانات تحليل من

 : يلي ما يتبين املأخوذة الدول  من منشأ دولة لكل األلبسة

 باملوثوقية الخاص املتغير يحتل إذ املتغيرات لكل معنوي  أثر وجود يتضح تركيا في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 بجودة الخاص املتغير يؤثر بينما ، الشراء نية على االيجابي التأثير درجة حيث من األهمية في األولى املرتبة

  . تركيا في املصنوعة األلبسة شراء نية على سلبا القماش

 و الجيد بالتصميم الخاصين املتغيرين من لكل معنوي  أثر وجود يتضح الجزائر في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 على االيجابي التأثير درجة حيث من األهمية في األولى املرتبة( الصنع إتقان) األخير املتغير يحتل و الصنع إتقان

  . الجزائر في املصنوعة األلبسة شراء نية

 الصنع بإتقان الخاص املتغير عدا ما املتغيرات لكل معنوي  أثر وجود يتضح سوريا في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

   . الشراء نية على االيجابي التأثير درجة حيث من األخيرة املرتبة يحتل والذي

 القماش بجودة الخاصين املتغيرين من لكل معنوي  أثر وجود عدم يتضح الصين في املصنوعة لأللبسة بالنسبة

 .الشراء نية على سلبيا( القماش جودة) األول  املتغير يؤثر حيث الصنع وإتقان

 بجودة الخاصين املتغيرين من لكل معنوي  أثر وجود عدم يتضح األوروبي االتحاد في املصنوعة لأللبسة بالنسبة  

 الخاص املتغير يحتل بينما الشراء، نية على سلبيا( الصنع إتقان) الثاني املتغير يؤثر حيث  الصنع وإتقان القماش

 . األوروبي االتحاد في املصنوعة األلبسة شراء نية على االيجابي التأثير حيث من األولى املرتبة باملوثوقية

  النتائج

 :حيث الدراسة إليها توصلت التي النتائج نستعرض يلي فيما

 اختيار في األهم املعيار تعتبر املنشأ دولة"  أن على تنص التي األولى الفرضية رف  تم -

 في االعتبار بعين تؤخذ أن املمكن من التي املعايير من محدود عدد على بناء أنه حيث" لأللبسة الجزائري  الفرد 

 العينة أفراد أن نجد الجاهزة األلبسة اختيار في (Importance )املنشأ دولة أهمية إلى ،وبالنظر األلبسة شراء

 املنشأ دولة أن غير  01. 2معياري  وانحراف  1.27 بلغ الحسابي املتوسط أن حيث أهميتها على املوافقة إلى يملون 

 احتلت التي العالمة بمعيار متبوعة% ( 40.5) االتجاه قوة حيث من الرابعة املرتبة تحتل إذ األهم املعيار ليست

 .األولى الفرضية رف  تم وبالتالي ،% ( 12.5) اتجاه بقوة األخيرة املرتبة

 إلى منشأ دولة من تختلف فهي  الجاهزة لأللبسة املدركة الجودة نحو املستهلكين التجاهات بالنسبة   -

 املصنوعة األلبسة لجودة مفضلة االتجاهات أن نجد األوروبي واالتحاد وسوريا تركيا من لكل بالنسبة ،إذ أخرى 

 فنجد للجزائر بالنسبة أما ، منشأ كدولة للصين بالنسبة مفضلة غير االتجاهات نجد بينما ، الدول  هذه في

 الحسابية املتوسطات)             فيه املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة نحو العينة أفراد اتجاهات حيادية

 يمكن ال ولكن معينة إسالمية منشأ لدول  الفرضية بصحة القول  يمكن وبالتالي ،( 39. 3 و    3.20بين تراوحت

  . اإلسالمية غير للدول  بالنسبة وباملثل ، اإلسالمية الدول  كل على تعميمها

 الجودة بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد" أنه على تنص التي الثالثة الفرضية قبول  تم -

 االنحدار تحليل نتائج أن إذ"  الجزائري  الفرد قبل من شرائها نية و اإلسالمية الدول  في املصنوعة لأللبسة املدركة

 قيمة في واضح وذلك شرائها ونية لأللبسة املدركة الجودة بين تأثير عالقة لوجود الفرضية قبول  تؤكد املتعدد
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 درجة وكذا لسوريا بالنسبة 0.937و للجزائر بالنسبة 27. 0و لتركيا بالنسبة   0.557بلغ الذي االرتباط معامل

 على 54.9و 49.2  و  32.1بلغت التي الجزائري  الفرد شراء نية في لأللبسة املدركة الجودة ملتغير املساهمة

 . التوالي

 بالنسبة 0.549و للصين بالنسبة 0.575 االرتباط معامل قيمة بلغت فقد اإلسالمية غير للدول  بالنسبة باملثل

 35.4 فبلغت الجزائري  الفرد شراء نية في لأللبسة املدركة الجودة ملتغير املساهمة درجة ،أما األوروبي لالتحاد

 .التوالي على 17.7و

  االقتراحات

 السلبية اآلثار من الحد في تساعد أن يمكن التي االقتراحات بع  تقديم يمكن إليها املتوصل النتائج ضوء على

 :حيث الجزائري  املستهلك التجاهات

ــــن، بشكل منتجاتها جودة إظهار أجل من إستراتيجية وضع املحلية املؤسسات على ينبغي - ــ   أحسـ

 تلك منتجات تقييم على وكذا نحوها واالتجاه املنشأ لدولة الذهنية الصورة تحسين في األكبر األثر للجودة أن إذ

 مع التعاقد أو تصنيع تراخيص على الحصول  يمكن ذلك أجل ومن التصميم، على التركيز ثم ومن. الدولة

 ألبسة من الجزائر في ينتج ما نحو الجزائري  للفرد الحيادية االتجاهات جعل بإمكانه ما وهو عاملية مؤسسات

 ايجابية؛ اتجاهات

ـــماعي املنشأ دولة نحو لالتـــجاه العاطفي املكون  من االستفادة- ــ ــــد خالل من للجزائر واالجتــ ــ   التأكيــ

 الجزائري  للمسـتهلك الوطنية املشاعر تحريك خالل من واالجتماعي االقتصادي الوضع دعم في املستهلك دور  على

 ؛ الوضع بذلك النهوض في أهمية من لألمر وما املحلية املنتجات شراء إلى بدعوته

ـــالت عن التحري  إلى الجزائر في الباحثين دعوة- ـــــباب املحلية املنتجات تسويق مشكــ ـــــ   وراء واألســ

   .األفضل املحلية العالمات بجعل الكفيلة التسويقية األساليب إيجاد في والبحث األجنبية، العالمات تفوق 

  الدراسة آفاق

 قرار على التأثير في املدركة الجودة تلعبه الذي الدور  وتوضيح  تحديد بمحاولة الحالية الدراسة قامت لقد

 الدراسة هذه نتائج انحصرت وبالتالي ، ايجابيا أو سلبيا التأثير هذا أكان سواء األلبسة شراء في الجزائري  املستهلك

 ومقارنة أخرى  منتجات االعتبار بعين بأخذ املوضوع في للبحث أوسع مجاال يفتح هذا ولكن اإلطار، هذا في

    .مختلفة دول  في املستهلكين اتجاهات بين مقارنات إجراء يمكن كما منشئها، نحو املستهلكين اتجاهات

  الخاتمة

 واملؤسسات باملستهلك، االهتمام ضرورة بأهمية وعيا أكثر تكون  التسويقي التوجه تتبع التي املؤسسات إّن 

 فوائد من األخير هذا يحققه ملا التسويق تطبيق أهمية أدركت التي املؤسسات تلك من واحدة لأللبسة املصنعة

 في التميز تحقيق إلى السعي الجزائر في الجزائرية املؤسسات على ذلك من املستهلكين، رضا تحقيق من تمكن ومزايا

 للجزائر الذهنية الصورة وكذا منتجاتها، عن الذهنية الصورة من يحسن وبما تنافسيتها يعزز  بما تقدمه ما كافة

  .لأللبسة مصنعة دولة باعتبارها

  املراجع قائمة

  الجامعية الدار األولى، الطبعة ، SPSS باستخدام للبيانات اإلحصائي التحليل ،( 1005)شاكر محمد جمال-

 املستهلك تقييم على التجارية وعالمته املنتج منشأ دولة نحو االتجاهات تأثير دراسة ،( 1022)فاتح مجاهدي-

 لنيل مقدمة أطروحة ، واملشروبات االلكترونية للمنتجات ميدانية دراسة واألجنبية املحلية للمنتجات الجزائري 

  3 الجزائر جامعة ، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، علوم دكتوراه شهادة
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 التسويقي، املزيج تصميم على وأثرها املنشأ دولة نحو املستهلكين اتجاهات( 1004)علي فؤاد هبة-

  ، القاهرة ، ودراسات بحوث اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة 

- Bilkey Wareen J, Nes Erik (1982) Country of origin effects on product evaluations , Journal of 

international business studies , Spring /Summer, PP89-95 

-  Dehk     S he  e  D’h u ev   e( 2006 ),Le  d  en  on  percue  de  ’   ge de    rég on d’or g ne 

.c   de  ’hu  e d’o  ve , ork ng p per N° 9 /2006 XXII Congre  AFM , N n e  ,France  

- Johansson Johny K et al ( 1985) Assessing the impact of country of origin on product evaluation s : 

a new methodological perspective ,Journal of marketing research , volume xxii , PP383-396 

- Koro    ov M x  e( 2007 ) L’épreuve  de    vér  é pour le label « made in France «  dans le luxe : 

je  ’   e …  o  non p u  , é ude exp or  o re b  ée  ur  e  d  cour  de  profe   onne   fr nç    du 

luxe , cahier de recherche N°2007-01, GREFIGE  Université Nancy 2,   

- Kotler et al, Marketing management(2006),12 édition, Pearson Education, Paris  

- M    on  écono   ue (2004)F che   n hè e  e  ec eur  ex   e e  de  ’h b   e en  en A gér e 

,ambassade de France en Algérie , 

- Nagashima Akira(1970) A comparison  of Japanese and US attitudes toward foreign product , 

Journal of marketing , January , volume 34, PP 68-74 

- P rk J n P o (2005) Le  dé er  n n   du cho x d’un produ   é r nger :propo    on d’un  odè e 

intégrateur – pp  c   on  u   rché Corée , hè e pour  ’ob en  on du doc or   en  c ence  de 

gestion ,Institut de recherche en gestion ,école supérieure des affaires ESA université Paris XII 

- Samiee Saeed,( 1994) Customer evaluation of products in a global market , journal of 

international business studies , Third quarter  , PP 579-604 

- Usinier Jean –Claude( 2002) Le p    d’or g ne du b en  nf uence –t-il encore les évaluation des 

consommateurs, Revue Française du marketing, N°189/190  

- V o  C  her ne(2005)Le   rke  ng,    conn     nce du   rché e  de  con o    eur , de  ’é ude 

de marché aux choix stratégiques  le marketing mix, Gualino éditeur , Paris  

 

  املالحق

 العينة أفراد عن شخصية معلومات:2رقم الجدول 

 () النسبة التكرار البيان

 7. 19 17 ذكر الجنس

 2. 91 95 أنثى 

 3. 42 43  سنة 30 من أقل -  20 العمر

 40.4 41  سنة 45 من أقل -30 

 20.3 27  أكثر و سنة 45 

 املستوى 
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 2.9 9 ابتدائي التعليمي

 7.2 20 متوسط 

 24.4 25 ثانوي  

 27.1 91 جامعي 

 5. 39 37 دج 25000 من أقل الدخل

 19.7 17 دج 30000 من أقل-15000 

 34.2 32 وأكثر دج 30000 

 الجاهزة لأللبسة الجزائري  الفرد شراء قرار على املؤثرة املتغيرات 1 رقم الجدول 

 

 املتغيرات        

 العالمة الجودة التصميم املنشأ دولة السعر  املوافقة  درجة

 جدا هام

 20 47 93 10 35  عدد (1)

 % 33.7 26.9 70.2 47.1 17.3 

 هام

 40 52 10 44 50  عدد (2)

 % 48.1 42.3 26.9 49.0 38.5 

 التحديد استطيع ال

 10 2 2 20 7  عدد (3)

 % 8.7 17.3 1.0 1.0 19.2 

 هام غير

 12 2 1 21 7  عدد (4)

 % 8.7 11.5 1.9 1.0 20.2 

 اإلطالق على هام غير

 5 1 0 1 2  عدد (5)

 % 1.0 1.9 0 1.9 4.8 

 1.59 2.21 2.35 1.27 2.75 املتوسط

 2.24 0.94 0.2 2.01 0.73 املعياري  االنحراف

 % 12.5 %27.0 %01.5 %40.5 % 51.5 االتجاه قوة

 5 1 2 4 3 الترتيب

 نحو االتجاهات لعبارات واحدة لعينة t واختبار املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج: 3 رقم الجدول 

 تركيا في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 املعنوية مستوى  t الفرق  متوسط املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العبارة

 0.000 15.492 -2.01 0.27 2.91 جيد تصميم

  الجودة عالي قماش
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 2. 38 1.10 0.62- 24.130 0.000 

  الصنع متقنة

 1.90 0.81 1.10- 24.066 0.000 

 0.000 15.400 -0.90 0.07 1.11  موثوقية ذات

 نحو االتجاهات لعبارات واحدة لعينة t واختبار املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج:  4رقم الجدول 

  الجزائر في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 املعنوية مستوى  t الفرق  متوسط املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العبارة

 0.000 32.495 0.20 2.03 3.20 جيد تصميم

  الجودة عالي قماش

 3.32 1.04 0 .32 32.658 0.000 

  الصنع متقنة

 3.37 1.12 0.37 30.536 0.000 

 0.000 30.012 0.15 2.20 3.15  موثوقية ذات

 نحو االتجاهات لعبارات واحدة لعينة t واختبار املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج: 5رقم الجدول 

  سوريا في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 املعنوية مستوى  t الفرق  متوسط املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العبارة

 0.000 13.057 -2.05 0.00 2.75 جيد تصميم

  الجودة عالي قماش

 2.16 0.88 0.84- 25.000 0.000 

  الصنع متقنة

 2.13 0.78 0.87- 28.032 0.000 

 0.000 15.937 -0.99 0.00 1.13  موثوقية ذات

 

 

 نحو االتجاهات لعبارات واحدة لعينة t واختبار املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج: 2 رقم الجدول 

  الصين في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 املعنوية مستوى  t الفرق  متوسط املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العبارة

 0.000 10.559 0.44 2.13 3.44 جيد تصميم

  الجودة عالي قماش

 4.05 0.92 1.05 44.981 0.000 

  الصنع متقنة

 3.75 1.02 0.75 37.434 0.000 

 0.000 52.493 33 .2 0.90 4.33  موثوقية ذات
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 نحو االتجاهات لعبارات واحدة لعينة t واختبار املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج:  9رقم الجدول 

 األوروبي االتحاد في املصنوعة لأللبسة املدركة الجودة

 املعنوية مستوى  t الفرق  متوسط املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العبارة

 0.000 10.313 -2.90 0.44 2.11 جيد تصميم

  الجودة عالي قماش

 1.18 0.46 1.82- 26.381 0.000 

  الصنع متقنة

 1.18 0.39 1.82- 31.063 0.000 

 0.000 11.393 -2.90 0.52 2.11  موثوقية ذات

 

 شرائها نية على لأللبسة املدركة الجودة أثر: 0رقم الجدول 

 R² ADJUSTED R² F Beta t املتغيرات الدولة

 1.539 **0.192 22.111 0.104 0.321 جيد تصميم تركيا

 الجودة عالي قماش 

   0.215-** 2.020- 

 الصنع متقنة 

   0.250** 2.251 

 1.492 **0.193    موثوقية ذات 

 1.455 **0.153 11.453 0.454 0.492 جيد تصميم الجزائر

 الجودة عالي قماش 

   0.122 1.137 

 الصنع متقنة 

   0.353** 2.577 

 0.520 0.053    موثوقية ذات 

 1.407 **0.142 17.024 0.517 0.549 جيد تصميم سوريا

 الجودة عالي قماش 

   0.173* 1.738 

 الصنع متقنة 

   0.083 0.709 

 1.045 ***0.349    موثوقية ذات 

 3.937 ***0.307 23.541 0.310 0.354 جيد تصميم الصين

 الجودة عالي قماش 

   0.096- 0.812- 

 الصنع متقنة 

   0.116 1.081 
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 1.521 **0.170    موثوقية ذات 

 االتحاد

 2.924 *0.129 20.549 0.190 0.177 جيد تصميم األوروبي

 الجودة عالي قماش 

   0.174 1.425 

 الصنع متقنة 

   0.115- 0.830- 

 1.239 ***0.335    موثوقية ذات 

  أقل أو% 2 مستوى  عند معنوي ***

  أقل أو%  5 مستوى  عند معنوي  **

  أقل أو%  20 مستوى  عند معنوي  *

 :لأللبسة اختيارك في التالية العوامل أهمية درجة ما -1

 تماما مهمة غير            مهمة غير              محايد            مهمة              جدا مهمة                     

                                     السعر

  الجيد التصميم

  الصنع دولة

  القماش دةجو 

  العالمة

 التالية العبارات على موافقتك درجة ما -2

   الجزائر في املصنوعة لأللبسة بالنسبة أـ •

 تماما موافق غير            موافق غير             محايد          موافق             تماما موافق                      

                                      جيد تصميم 

  الجودة عالي قماش

  الصنع متقنة

  فيها الثقة يمكن

  الصين و األوروبي االتحاد ، سوريا ، تركيا في املصنوعة لأللبسة بالنسبة السؤال نفس •

 : في املصنوعة األلبسة سأشتري  ألبسة إلى احتاج عندما3-

 تماما موافق غير            موافق غير             محايد          موافق             تماما موافق                      

                                      تركيا 

 الصين

  الجزائر

  سوريا

                                      فرنسا

 

  شخصية معلومات-4
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  املستجوب جنس -

 أنثى                                ذكر        

     املستجوب سن -

  سنة 45 من أكثر                سنة 45 من أقل -30            سنة 30 من أقل – 18       

  للمستجوب التعليمي املستوى  -

  جامعي                  ثانوي                                  متوسط                             ابتدائي      

  للمستجوب الشهري  الدخل -

 30000 من أكثر               30000 من أقل - 25000                   25000 من اقل    
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ABSTRACT  

Halal food is precious gift of Allah Almighty. All the Muslims in the whole world believe Halal food is 

ultimately safe and healthy food. There is increasing trend towards awareness of Halal food among 

Muslim community throughout the world. Increasing demand for Halal food products has created 

opportunities for food producers in international markets. There are thousands of small and medium 

producers of Halal products they also want to participate in global Halal trade, but Lack of Islamic 

knowledge and Fiqh standards of Halal products; it has become a challenge for them. Although science 

and technology has revolutionized latest techniques in food sector but unfortunately food sciences 

have been majorly occupied by non-Muslim technologists; they based Food Sciences and Food 

Technology as a tool for Halal food inquiry. Islam is a complete code of life and all food standards are 

mentioned and discussed in Islam. For Muslims it would be on first priority to follow standards of 

Islamic FIQH. This paper will look at the authentic data of Islamic Standards and will explain current 

I     c  n u r      e  of H     food  ngred en    nd    o exp   n  he Food produc ’  I     c     u  

according to Quran and Sunnah. Further it would be explained Food technology is too important for 

the research and development, but the final decision and status will be defined by the Quran and 

Sunnah. The reference from Fiqh will be mandatory to explain and justify the status of food ingredients 

and no one has the authority to decide about Halal and Haram of food ingredients until proved by the 

Quran and Sunnah which is ultimately origion and guidance for Muslim community in the world. 

Key Words: Standards, Fiqh, Food Ingredients, Food technology 

 مقـدمــة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

هم. األمين الوعد الصادق الكريم النبي رسوله على والسالم والصالة العلمين رب هلل مدالح
ّ
 ، ينفعنا ما علمنا الل

 جزيل على وتعالى سبحانه أحمده. الصالحين عبادك مع الراحمين أرحم يا برحمتك واحشرنا. علمتنا بما وانفعنا

 ويكون  به ينفعني أن هللا أسأل.املتواضع الجهد هذا إلتمام وفقني أن إلى وتوفيق فضل من به غمرني وما نعمه

 .حسناتى ميزان في يجعله وأن. طاعته على لي عونا

 !بعد أما

  :العزيز كتابه فى وتعالى سبحانه هللا قال

َها َيا} يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
  آَمُنوا ال

َ
َحّرُِموا ال

ُ
َباِت  ت ّيِ

َ
َحلَّ  َما ط

َ
هُ  أ

َّ
ْم  الل

ُ
ك

َ
ْعَتُدوا ل

َ
ت

َ
هَ  ِإنَّ  َوال

َّ
  الل

َ
ْعَتِديَن  ُيِحبُّ  ال

ُ ْ
 {امل
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وا} 
ُ
ل
ُ
ا َوك ُم  ِممَّ

ُ
ك

َ
هُ  َرَزق

َّ
  الل

ً
ال

َ
ًبا َحال ّيِ

َ
ُقوا ط هَ  َواتَّ

َّ
ِذي الل

َّ
ُتْم  ال

ْ
ن
َ
ِمُنوَن  ِبِه  أ

ْ
 [00 ،09: املائدة{ ] ُمؤ

 في والحرام الحالل مسئلة منها ، بينهم املختلفة املسائل اعترت ، الجاهلية زمن فى كثيرة ضالالت في الناس وقع قد

 يعتقدون  وكانوا ، أنفسهم عند من ولحرمتها اإلشياء لحلة معايير العرب في الناس نصب قد.  واألشربة األطعمة

 النساء على االعتداء وكان الربا، ويأكلون  الخمر يشربون  وكانوا ، الحالل وتحريم الحرام تحليل لهم يجوز  بأنه

 .بزعمه يشاء كان من إال يطعمها ال وحرثا أنعاما أنفسهم على حرموا أخرى  ناحية ومن. جائزا عندهم

 :وتعالى سبحانه هللا قال ولذلك

وا}
ُ
ال

َ
َعامٌ  َهِذهِ  َوق

ْ
ن
َ
  أ

ٌ
  ِحْجٌر  َوَحْرث

َ
َعُمَها ال

ْ
  َيط

َّ
اءُ  َمْن  ِإال

َ
ش

َ
َعامٌ  ِبَزْعِمِهْم  ن

ْ
ن
َ
َمْت  َوأ ُهوُرَها ُحّرِ

ُ
َعامٌ  ظ

ْ
ن
َ
  َوأ

َ
ُروَن  ال

ُ
ك

ْ
ِه  اْسَم  َيذ

َّ
 الل

ْيَها
َ
ِتَراءً  َعل

ْ
ْيِه  اف

َ
وا ِبَما َسَيْجِزيِهْم  َعل

ُ
ان

َ
ُروَن  ك

َ
 [230: األنعام{  ]َيْفت

 قد.القضايا هذه مثل إلصالح اإلسالم بداية في شرعية وضابطة شرعية أصوال تعالى هللا وضع قد السبب ولهذ

 اإلجتماعي النظام في والتوازن  االعتدال استقر قد. والحرام الحالل مسئلة لكل أساسا األصول  هذه تعالى هللا جعل

 .مقتصدا وأمة وسطا أمة املسلمون  يقال وبه ،

 املشكالت/  املعتّرى  املسائل

 املسئلة املسائل تلك ومن. تحص ى وال تعد ال أنها حتى السريع التطور  مع املاض ى القرن  في الكثيرة املسائل وقعت

 .اإلسالمية الشريعة أصول  ضوء على وأحكامها واألشربة األطعمة في الغذائية ملواد املتعلقة

 بعلوم يهتم أن اإلنسان على فوجب ، عنه يستغنى ال فهو معيشته صلب من ويعد اإلنسان حياة أساس الغذاء

 .التكنولوجية والعلوم الطبيعية بالعلوم ملتصقة األغذية علوم أن ريب وال. بمصادرها و التغذية

 نواحي كل على غالبة التكنولوجية والعلوم ، العصر هذا في هامة مكانة تحتل والتكنولوجية الطبيعية والعلوم

 .الظهر وراء اإلسالمية الشريعة معايير أي األصلية املعايير العلوم هذه طّرحت الغلبة ولهذه. الحياة

 بأحكام أحد اهتّم  وما ، غالبا والنصارى  اليهود أسلوب نمط على عمل املجال هذا في عمل ما الوجه ولهذا

 .والحرمة للحلة معيارا الطبيعية علم جعلوا انهم وأسفا ، اإلسالمية الشريعة

 .الحياة نواحي كل فى ومصادرها اإلسالمية الشريعة معايير نقدم أن ذمتنا في املسلمين حيث من و

 :الحالل

  Permitted , Legal , Lawful  :تعريفه

 عنه انقطع قد هوالذى الحالل: السلوك خالصة وفي. مباح جائز بسبب والسنة الكتاب أباحه ما: الشرع في هو

  .الغير حق

ر  يوما أربعين الحالل أكل من:  وسلم عليه هللا صلى النبي وقال.فيه هللا تعص ى ماال: سهل وقال  وتجرى  قلبه هللا نوَّ

 ( ).قلبه من الحكمة ينابيع

 وأجمع رسوله أو هللا نص ما وهو حله يخفى ال واضح ظاهر أي( بين) وشرعا لغة الحرام ضد( الحالل: )ويقال

 يخفى ال واضح( بين والحرام) األقوال أظهر في منع فيه يرد لم ما ومنه جنسه أو بعينه تحليله على املسلمون 

 ( ).وعيدا أو عقوبة فيه أن على أو جنسه أو بعينه تحريمه على أجمع أو نص ما وهو حرمته

 :وتعالى تبارك هللا قال وقد

َها َيا } يُّ
َ
اُس  أ وا النَّ

ُ
ل
ُ
ا ك ْرِض  ِفي ِممَّ

َ ْ
  األ

ً
ال

َ
ًبا َحال ّيِ

َ
  ط

َ
ِبُعوا َوال

َّ
ت
َ
َواِت  ت

ُ
ط

ُ
اِن  خ

َ
ْيط

َّ
هُ  الش ْم  ِإنَّ

ُ
ك

َ
  [220: البقرة{ ]ُمِبيٌن  َعُدو   ل

 لجميع الرزاق أنه يبين شرع بالخلق، املستقل وأنه هو، إال إله ال أنه تعالى بين ملا: تفسيره فى الفداء أبو قال

: أي طيًبا، هللا من حالال كونه حال في األرض في مما يأكلوا أن لهم أباح أنه االمتنان مقام في[ ذلك] فذكر خلقه،

 فيما ومسالكه طرائقه: وهي الشيطان، خطوات اتباع عن ونهاهم للعقول، وال لألبدان ضار غير نفسه في مستطاًبا
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 عياض حديث في كما جاهليتهم، في لهم َزينه مما ونحوها والوصائل والسوائب الَبَحائر تحريم من فيه أتباعه أضل

 أمنُحه ما كل إن: تعالى هللا يقول : "قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  عن مسلم، صحيح في الذي حَمار بن

مْت  دينهم، عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم ُحَنفاء عبادي خلقت وإني: "وفيه" حالل لهم فهو عبادي  عليهم وَحرَّ

 ( )."لهم أحللُت  ما

 حدثنا املصري،  شيبة بن عيس ى بن محمد حدثنا أحمد، بن سليمان حدثنا: َمْرُدويه بن بكر أبو الحافظ وقال

 عن ُجَريج، ابن حدثنا- أدهم بن إبراهيم الجوزجاني،رفيق هللا أبوعبد حدثنا االحتياطي، الرحمن عبد بن الحسين

ليت: قال عباس ابن عن عطاء،
ُ
َها َيا: } وسلم عليه هللا صلى النبي عند اآلية هذه ت يُّ

َ
اُس  أ وا النَّ

ُ
ل
ُ
ا ك ْرِض  ِفي ِممَّ

َ
 األ

ًبا َحالال ّيِ
َ
 سعد، يا: "فقال الدعوة، مستجاب يجعلني أن هللا ادع هللا، يارسول : فقال وقاص، أبي بن سعد فقام{  ط

  الرجل إن بيده، محمد نفس والذي الدعوة، مستجاب تكن مطعمك أطب
ُ

 ما َجْوفه في الحرام اللقمة لَيْقذف

ل ْحت من لحمه نبت عبد وأّيما يوًما، أربعين منه ُيَتقبَّ  ( )"به أولى فالنار والربا السُّ

  :وسلم عليه هللا صلى النبى وقال

َنا "
َ
ث ُبو َحدَّ

َ
َعْيٍم  أ

ُ
َنا ن

َ
ث اءُ  َحدَّ ِريَّ

َ
اَل  َعاِمرٍ  َعْن  َزك

َ
ْعَماَن  َسِمْعُت  ق ِه  َرُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل  َبِشيرٍ  ْبَن  النُّ

َّ
ى الل

َّ
هُ  َصل

َّ
ْيِه  الل

َ
 َعل

َم 
َّ
ُل  َيُقوُل  َوَسل

َ
َحال

ْ
ٌن  ال َحَرامُ  َبّيِ

ْ
ٌن  َوال َهاٌت  َوَبْيَنُهَما َبّيِ بَّ

َ
  ُمش

َ
ُمَها ال

َ
ِثيٌر  َيْعل

َ
اِس  ِمْن  ك َمْن  النَّ

َ
ى ف

َ
ق َهاِت  اتَّ بَّ

َ
ش

ُ ْ
  امل

َ
 ِلِديِنِه  اْسَتْبَرأ

 ( ) الخ"َوِعْرِضِه 

 وكذلك املطعومات من ذلك وغير والفواكه كالخبز بين حالل أقسام ثالثة األشياء أن معناه الخ بين الحالل: فقوله

 وكذلك املسفوح والدم وامليتة والخنزير كالخمر بين وحرام التصرفات من ذلك وغير واملش ي والنكاح والنظر الكالم

 األمرين يحتمل الذي هو واملتشابه ذلك وأشباه األجنبية وإلى األمرد إلى والنظر والنميمة والغيبة والكذب الزنا

 العلماء من قليل يعلمها أنه وفيه الناس من كثير يعلمهن ال بقوله أشار وإليه يلحق بأيهما الناظر على فاشتبه

 أو نص فيه يكن ولم والحرمة الحل بين الش يء تردد فإذا ذلك غير أو استصحاب أو قياس أو بنص الراسخين

 هذه فقد فإذا حراما أو حالال صار به ألحقه فإذا الشرعي بالدليل بأحدهما فألحقه املجتهد فيه اجتهد اجماع

 البراءة حصل أو البراءة في بالغ أي استبرأ اجتنبها أي الشبهات اتقى فمن قوله في داخل ألنه تركه فالورع الدالئل

 ( ) . الطاعن كالم من وعرضه الشرعي الذم من لدينه بالصيانة

 :الحرام

               Prohibition , Interdiction:تعريفه

 الفعل وذلك. أيضا بالتحريم ويسمى للعقاب سببا فعله ينته  الفعل ترك يطلب الحكم هو الشرع فى الحرمة

 .ومحظورا حراما يسمى

 كحرمة األعيان إلى والحرمة الحل يضاف قد أنه توضيحه ، لغيره حراما يكون  وقد لعينه حراما يكون  قد الحرام

 ليست فإنها ، الغير مال أكل كحرمة املحل ذلك غير الحرمة منشأ يكون  ما: والثاني. ذلك ونحو والخمر امليتة

 ( ) .مالكه يأكله بأن الجملة في لألكل قابل املحل لكن ممنوع فاألكل ، الغير ملك لكونه بل ، املال ذلك لنفس

 :وتعالى تبارك هللا قال وقد

َمْت } ُم  ُحّرِ
ُ
ْيك

َ
  َعل

ُ
ْيَتة

َ ْ
مُ  امل ْحُم  َوالدَّ

َ
ِزيرِ  َول

ْ
ِخن

ْ
ِهلَّ  َوَما ال

ُ
ْيرِ  أ

َ
ِه  ِلغ

َّ
  ِبِه  الل

ُ
ة

َ
ِنق

َ
ْنخ

ُ ْ
  َوامل

ُ
ة

َ
وذ

ُ
ْوق

َ ْ
  َوامل

ُ
َية َرّدِ

َ
ت
ُ ْ
  َوامل

ُ
ِطيَحة َل  َوَما َوالنَّ

َ
ك
َ
 أ

ُبُع    السَّ
َّ

ْيُتْم  َما ِإال
َّ
ك

َ
ِبَح  َوَما ذ

ُ
ى ذ

َ
ُصِب  َعل ْن  النُّ

َ
ْسَتْقِسُموا َوأ

َ
ِم  ت

َ
ْزال

َ ْ
ْم  ِباأل

ُ
ِلك

َ
    { ِفْسٌق  ذ

 [3: املائدة]   

 في الدم وهو والفصيد ، أنفها حتف تموت التي البهيمة:  املحرمات هذه يأكلون  الجاهلية أهل كان: الزمخشرى  قال

ِهلَّ  َوَما}  له فزد من يحرم لم: ويقولون  يشونها ، املباعر
ُ
ْيرِ  أ

َ
: قولهم وهو ، هللا لغير به الصوت رفع أي{ ِبِه  هللا ِلغ
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 أثخنوها التي{ واملوقوذة} بسبب انخنقت أو ، ماتت حتى خنقوها التي{  واملنخنقة}  ذبحه عند والعزى  الالت باسم

 
ً
ت التي{ واملتردية}ماتت حتى حجر أو بعضا ضربا  أخرى  نطحتها التي{ والنطيحة} فماتت بئر في أو جبل من تردَّ

َل  َوَما} بالنطح فماتت
َ
ك
َ
 } بعضه{ السبع أ

َّ
ْيُتْم  َما ِإال

َّ
ك

َ
 وتشخب املذبوح اضطراب يضطرب وهو ذكاته أدركتم ما إال{  ذ

 وأكيل: » عباس ابن وقرأ.  الباء بسكون  «السْبع» عمرو  أبي عن رواية وفي. «واملنطوحة» هللا عبد وقرأ. أوداجه

ِبَح  َوَما}  «السبع
ُ
ى ذ

َ
 ، عليها اللحم ويشرحون  عليها يذبحون  البيت حول  منصوبة حجارة لهم كانت{  النصب َعل

 ( ). واحد والنصب ، األنصاب تسمى ، إليها به ويتقّربون  بذلك ويعظمونها

  :وسلم عليه هللا صلى النبى وقال

َنا
َ
ث َنا آَدمُ  َحدَّ

َ
ث ِبي اْبُن  َحدَّ

َ
ٍب  أ

ْ
َنا ِذئ

َ
ث ْقُبِريُّ  َسِعيٌد  َحدَّ

َ ْ
ِبي َعْن  امل

َ
  أ

َ
يَ  ُهَرْيَرة هُ  َرض ِ

َّ
ِبيِّ  َعْن  َعْنهُ  الل ى النَّ

َّ
هُ  َصل

َّ
ْيِه  الل

َ
َم  َعل

َّ
 َوَسل

اَل 
َ
ِتي ق

ْ
ى َيأ

َ
اِس  َعل   َزَماٌن  النَّ

َ
ْرءُ  ُيَباِلي ال

َ ْ
  َما امل

َ
ذ

َ
خ

َ
ِمَن  ِمْنهُ  أ

َ
ِل  أ

َ
َحال

ْ
مْ  ال

َ
َحَراِم  ِمْن  أ

ْ
    (  ).ال

 :الحنفية فقهاءال عند املعاييرالشرعية

 هللا مافوض. قبضته في السلطات إستالك وتعالى تبارك هللا وجعل ، والتحريم للتحليل واضحة أصوال اإلسالم قّرر 

 أو اتبعه ومن. وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا حدود عن متجاوز  فهو تجاوز  من ، املخلوق  إلى التصرف حق

  . عاص فهو  عمله على رض ي الذي

  :يقول  تعالى هللا ألن

ْل  }
ُ
ْيُتْم  ق

َ
َرأ

َ
َزَل  َما أ

ْ
ن
َ
هُ  أ

َّ
ْم  الل

ُ
ك

َ
ُتْم  ِرْزٍق  ِمْن  ل

ْ
َجَعل

َ
  َحَراًما ِمْنهُ  ف

ً
ال

َ
ْل  َوَحال

ُ
هُ  ق

َّ
ِذَن  آلل

َ
ْم  أ

ُ
ك

َ
مْ  ل

َ
ى أ

َ
ِه  َعل

َّ
ُروَن  الل

َ
ْفت

َ
: يونس{ ] ت

57] 

 :آخر مقام في تعالى وقال

{  
َ

وا َوال
ُ
ُقول

َ
ا ت

َ
  مِل

ُ
ِصف

َ
ُم  ت

ُ
ُتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
ِذَب  أ

َ
ك

ْ
ا ال

َ
ٌل  َهذ

َ
ا َحال

َ
ُروا َحَرامٌ  َوَهذ

َ
ى ِلَتْفت

َ
ِه  َعل

َّ
ِذَب  الل

َ
ك

ْ
ِذيَن  ِإنَّ  ال

َّ
ُروَن  ال

َ
ى َيْفت

َ
ِه  َعل

َّ
 الل

ِذَب 
َ
ك

ْ
  ال

َ
 [ 222: النحل{ ] ُيْفِلُحوَن  ال

 .اإلباحة عدم على الدليل يدل حتى مباح أشياء كل أن كتبهم فى الفقهاء وصرح

  ، الضابطة حيث من هذااألصول  نجيم وابن عابدين ابن وذكر

 (  )"اإلباحة األشياء فى األصل" يعني

 علة فى نتحقق أن بقى لكن ، الضابطة هذه بعد األشياء حلة أسباب فى نبحث أن إلى النحتاج األصل هذا ثبت ملا

 .املحرمات أشياء لكل الحرمة

 القياس حسب على مأخوذة العلة كانت وإن. األخرى  لألشياء معيارا نجعله ال القياس خالف على العلة كانت فإن

 .األخرى  األشياء لحرمة معيارا فنجعله

 :األطعمة األشياء لحرمة اإلسالمية الشرعية املقاصد

 الحل هذا جعل ولكن. األخرى  بأجزائها وينتفعوا الطيبة الحيوانات لحوم من يأكلوا أن للمسلمين أحل هللا إن

 اإلنسان مثل أصله في الحيوان بأن التنويه إلى ترجع األحكام هذه وأن ، والسنة الكتاب في شرعها ألحكام خاضعا

 اليباج أن األصل كان الجهة هذه ومن. واأللم الراحة فيه تبعث التي والحواس واإلدراك الروح فيه يوجد حيث من

 .بأجزائه واإلنتفاع لحمه وأكل ذبحه لإلنسان

 كما ، خلق ما جميع لصالحه وخلق للكون  ومخدومات املخلوقات أشرف اإلنسان جعل وتعالى سبحانه هللا وملن

 [١٢: البقرة:  ]تعالى هللا قال

  .تعالى هللا من فضل بمح  األصل خالف على أبيح إنما الحيونات أكل أن وبما

 . ورسوله هللا من عليهم تلزم ألتي اإلسالمية الشريعة األحكام إتباع مسلم أننا حيث من ذمتنا في أن الواضح ومن
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 اإلسالمية شريعة تحل تارة ، ومصلحة حكمة اإلسالمية الشرعية حكم كل في أن األصلية الحقائق من هذا ومع

 يلي كما املضرة لدفع تحرمهم وتارة املنفعة لجلب

 أمثلة دفع املضرة:

 في حرمة الخنزير 

o فساد عقل 

o  وزوال حمّية 

o ع والِحَرص
َ

 فيه نشأة غزيرة الَجش

o ووجع للمفاصل والعظام فيه ألم 

o فيه خصال سيئة ألنه يأكل القاذورات والنجاسات 

o فيه ضرر بسبب مخالطة النجاسة ألنه يأكل النجاسات 

 ألنه حيوان قذر اليأكل غالبا إال من القاذورات والنجاسات

 في تناول الدم املسفوح ضرر ألنه ضار وتأباخ النفوس فهو حرام لقذارته وضرره أيضا 

 ليه غيراسم هللا تعالى عند الذبح ألنه من أعمال الوثنية وفيه اشرك واعتماد على غير هللا ، وفيما ذكر ع

وكان العرب في الجاهلية يذبحون لألصنام ويقولون بإسم الالت والعزى. فهو حرام صيانه ملبدأ الدين 

 والتوحيد وتعظيم هللا تعالى.

 في حرمة امليتة إختالط النجاسة باللحم 

 ( 86)تعاطيه لتغييبه العقلالخمر حرام ل 

كذلك يقال: أن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له ، فإذا كان خبيثا صار 

 البدن خبيثا فيستوجب النار، والجنة طيبة ال يدخلها إال طيب .

 أمثلة جلب املنفعة:

  صيانه ملبدأ الدين والتوحيد وفيه اعتماد وفيما ذكر عليه اسم هللا تعالى عند الذبح تعظيم هللا تعالى و

 على هللا تعالى.

  : ذهب بع  العلماء إلى أن التذكية الشرعية مأخوذة من التذكية بمعنى التطيب ، وهو من قولهم

 )رائحة ذكية( والحيوان إذا أسيل دمه فقد طابت رائحته.

 عة اإلسالمية ما يلي.قد استنبط العلماء الحنفية معايير لحرمة األشياء من املآخذ الشري

 رقم

سم
اإل

 

 مستدالته
 إستعمال املعايير للمواد الغذائية في العصر الحاضر

2 

تة
ملي

ا
 

  ِزيِر
ْ
ِخن

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول  َوالدَّ

ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
ُحّرَِمْت َعل

 ( 3)املائدة: 

  ِزيٍر
ْ
ْحَم ِخن

َ
ْو ل

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
 أ

ً
وَن َمْيَتة

ُ
ْن َيك

َ
 أ

َّ
ِإال

ِه ِبِه.)األنعام : 
َّ
ْيِر الل

َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
ْو ِفْسًقا أ

َ
ُه ِرْجٌس أ ِإنَّ

َ
ف

245) 

2. Hormones  الهرمونات"يعني أجزاء امليتة أو أجزاء"

الخنـزير. يستعمل في املواد الغذائية والفيتامينات ) 

Vitamins .) 

1. Genes  ,املوروثات" كل جسد يحتوي على املوروثات"

( لكن Vitaminsة والفيتامينات )يستعمل في املواد الغذائي

 ليس الحكم مساوي بينهما.
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 336,  333خمزن األدوية : فصل اخلاء مع النون:  ( 
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1 

دم
ال

 

  ِزيِر
ْ
ِخن

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول  َوالدَّ

ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
ُحّرَِمْت َعل

 (3)املائدة: 

  ِزيٍر
ْ
ْحَم ِخن

َ
ْو ل

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
 أ

ً
وَن َمْيَتة

ُ
ْن َيك

َ
 أ

َّ
ِإال

ِهلَّ 
ُ
ْو ِفْسًقا أ

َ
ُه ِرْجٌس أ ِإنَّ

َ
ِه ِبِه.)األنعام : ف

َّ
ْيِر الل

َ
ِلغ

245) 

 Food Additives   

  املواد التي تستعمل في صناعة الكريمات والشامبو

ومعاجين األسنان والصابون مثل جليسرين الحيواني 

 ومادة املونو جليسرايد أو الداي جليسرايد.

3 

زير
خنـ

ال
م 

لح
 

  ْحُم
َ
ُم َول  َوالدَّ

ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
ِزيِر ُحّرَِمْت َعل

ْ
ِخن

ْ
ال

 (3)املائدة: 

  ِزيٍر
ْ
ْحَم ِخن

َ
ْو ل

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
 أ

ً
وَن َمْيَتة

ُ
ْن َيك

َ
 أ

َّ
ِإال

ِه ِبِه.)األنعام : 
َّ
ْيِر الل

َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
ْو ِفْسًقا أ

َ
ُه ِرْجٌس أ ِإنَّ

َ
ف

245) 

  :7/231قرطبى 

  :1/14روح املعانى 

  :2/207املغنى إلبن قدامة 

 (Insulin  هو املواد ) املضافة تستعمل فى التداوي للمرض

 السكر. تستخرج من الخنزير وقليل من البقرة .

  ما حكمه إن خرجت من الخنزير وما حكمه إن خرجت من

 البقرة.

4 

ل 
أه

 
ما

ه 
هللا ب

ير
لغ

 

  :ِزيِر )املائدة
ْ
ِخن

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول  َوالدَّ

ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 (3ُحّرَِمْت َعل

وَن 
ُ
ْن َيك

َ
 أ

َّ
ِه ِبِه.)األنعام : ِإال

َّ
ْيِر الل

َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
ْو ِفْسًقا أ

َ
ُه ِرْجٌس أ ِإنَّ

َ
ِزيٍر ف

ْ
ْحَم ِخن

َ
ْو ل

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
 أ

ً
 (245َمْيَتة

5 

قة
خن

ملن
ا

 

  
ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 )املائدة:  -إلى–ُحّرَِمْت َعل

ُ
ة

َ
وذ

ُ
ْوق

َ ْ
 َوامل

ُ
ِنَقة

َ
ْنخ

ُ ْ
 (3َوامل

  :795الصحيح البخارى ، باب التسمية على الصيد: ص  

  :2/40القرطبى 

  :520/ 7فتح البارى إلبن حجر، باب التسمية على الصيد 

  :الهداية : كتاب الذبائح 

  :21/20املبسوط للسرخس ى 

  :0/293البحرالرائق: فصل فيما يحل وال يحل 

 5/42بدائع الصنائع: 

2 

ذة
قو

ملو
ا

 
  ُم

ُ
ْيك

َ
 ُحّرَِمْت َعل

ُ
ْيَتة

َ ْ
 )املائدة:  -إلى–امل

ُ
ة

َ
وذ

ُ
ْوق

َ ْ
 َوامل

ُ
ِنَقة

َ
ْنخ

ُ ْ
 (3َوامل

  :795الصحيح البخارى ، باب التسمية على الصيد: ص  

  :2/40القرطبى 

  :520/ 7فتح البارى إلبن حجر، باب التسمية على الصيد 

  :الهداية : كتاب الذبائح 

  :21/20املبسوط للسرخس ى 

  0/293يحل:  البحرالرائق: فصل فيما يحل وال 

 العناية شرح الهداية: كتاب الذبائح: 5/42بدائع الصنائع: 
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9 

ية
رد

املت
 

  
ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 )املائدة:  -إلى–ُحّرَِمْت َعل

ُ
ِطيَحة  َوالنَّ

ُ
َية َرّدِ

َ
ت
ُ ْ
 (3َوامل

  :795الصحيح البخارى ، باب التسمية على الصيد: ص  

  :2/40القرطبى 

  520/ 7التسمية على الصيد: فتح البارى إلبن حجر، باب 

  :الهداية : كتاب الذبائح 

  :21/20املبسوط للسرخس ى 

  :0/293البحرالرائق: فصل فيما يحل وال يحل 

  5/42بدائع الصنائع: 

0 

حة
طي

الن
 

  
ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 )املائدة:  -إلى–ُحّرَِمْت َعل

ُ
ِطيَحة  َوالنَّ

ُ
َية َرّدِ

َ
ت
ُ ْ
 (3َوامل

  :795الصحيح البخارى ، باب التسمية على الصيد: ص  

  :2/40القرطبى 

  :520/ 7فتح البارى إلبن حجر، باب التسمية على الصيد 

  :الهداية : كتاب الذبائح 

  :21/20املبسوط للسرخس ى 

  :0/293البحرالرائق: فصل فيما يحل وال يحل 

  5/42بدائع الصنائع: 

7 

ال 
، إ

ع 
سب

 ال
كل

ا أ
م

تم
كي

 ذ
ما

 

 :ْيُتْم )املائدة
َّ
ك

َ
 َما ذ

َّ
ُبُع ِإال َل السَّ

َ
ك
َ
، إلى،َوَما أ

ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 (3ُحّرَِمْت َعل

  :2/40القرطبى 

 5/53تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق: 

20 

ى 
عل

 
بح

 ذ
ما

ب  
ص

الن
 

 ،إلى ،
ُ
ْيَتة

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
ُصِب )املائدة: ُحّرَِمْت َعل ى النُّ

َ
ِبَح َعل

ُ
 (3َوَما ذ

  :2/40القرطبى 

 .ذبح الحيوان في بنيان البيوت 

 .ذبح الحيوان على إطار السيارات الجديدة 

  ذبح الحيوان على أبواب البيوت عند دخول

 العروس.

ث 22
بائ

لخ
ا

 
  ))ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائيث((

 (259)األعراف:

 : 5/125رد املحتار ، كتاب الذبائح 

  الشريعة دفع كذلك يعتبر من أهم مقاصد

األضرار والخبائث واملضرات ومنع األسباب 

املفض ي إلى املرض وسد الوسائل املفضية إلى 

 الضعف.

21 

ر  ر
ض

ال
 

  :َرِر )النساء وِلي الضَّ
ُ
ْيُر أ

َ
ْؤِمِنيَن غ

ُ ْ
َقاِعُدوَن ِمَن امل

ْ
 َيْسَتِوي ال

َ
ال

75) 

  "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال ضرر والضرار
(87) 

  4202البارى : رقم: فتح 

 .عمدة القارى: باب إذا وقع الذباب فى شراب 

  :450/ 2حاشية إبن عابدين ، كتاب األشربة 

  :19/114رد املحتار ، كتاب األشربة 

  كذلك يعتبر من أهم مقاصد الشريعة دفع

األضرار والخبائث واملضرات ومنع األسباب 

املفض ي إلى املرض وسد الوسائل املفضية إلى 

 الضعف.

  أكل الحيوان الذي أصيب بمرض 

 .أكل طعام املتعّفن 
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 ،  5/20، سنن الكربى للبيهقى:  3073 :رقمسنن الدار قطىن ::  ن ما جة ، باب من بىن ىف حقه ما يضر جباره (   سنن أب 
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23 

كر
س

وال
مر 

لخ
ا

 

  إنما الخمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل

 (70الشيطن. )املائدة : 

  ى
َّ
ِه َصل

َّ
ْت َسِمْعُت َرُسوَل الل

َ
ال

َ
ُه َعْنَها ق

َّ
َي الل  َرض ِ

َ
ة

َ
َعْن َعاِئش

لُّ 
ُ
َم َيُقوُل ك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
َر ِمْنُه الل

َ
ْسك

َ
ُمْسِكٍر َحَراٌم َوَما أ

ِ ِمْنُه َحَراٌم .
ّ

ف
َ
ك

ْ
ِمْلُء ال

َ
َفْرُق ف

ْ
 (88) ال

  :129/ 0البحر الرائق 

  :2/44تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق 

 :20/490رداملحتار 

 :3/202تكملة فتح امللهم 

  ، املخدرات:الحشيش ، األفيون، والسيكران

حرم املسكنات التي مفضية إلى السكر.ي

 تعاطيه لتغييبه العقل.

  أجاز الحنفية التداوي باملحرم إن علم يقينا

أن فيه شفاء ، وال يقوم غيره مقامه ، أما 

بالظن فال يجوز ، وقول الطبيب ال يحصل به 

العلم )اليقين( ويرخص شرب الخمر 

للعطشان وأكل امليتة فى املجاعة إذا تحقق 

 الهالك.

24 

رام
حت

اإل
 

  ُُّيِحب
َ
ِرْهُتُموُه )الحجرات:أ

َ
ك

َ
ِخيِه َمْيًتا ف

َ
ْحَم أ

َ
َل ل

ُ
ك
ْ
ْن َيأ

َ
ْم أ

ُ
َحُدك

َ
 (21أ

  :1/430كسر عظم امليت ككسره حيا. رواه مسلم: باب تحريم الظلم 

  :452، 12/450الدر املختار مع رد املحتار 

 22/404تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق: 

25 

لة
حا

ست
اإل

 

  والتأدم صحيح مسلم ، باب فضيلة الخل

 1/1110به: 

  :290/ 5بدائع الصنائع للكاسانى 

  :2/529حاشية إبن عابدين 

  :3/254املنتقى شرح املؤطا: للباجى 

  : 1/425رد املحتار  

 النظائر ذلك فى الشرع كثيرة.

منها: العلقة فإنها نجسة ، فإذا تحولت إلى 

 املضغة تطهر.

 ومنها: العصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس.

القيء فهو نجس ، ألنه طعام استحال في  ومنها:

 (89)الجوف إلى النتن والفساد

  الجيالتين املتكون من استحالة عظم الحيوان

 النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حالل.

  الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير

 بتلك االستحالة ويجوز 
ً
أو امليتة يصيرطاهرا

 استعماله.

   إنفحة ميتة الحيوان الجبن املنعقد بفعل

 املأكول اللحم طاهر، ويجوز تناوله.

   املراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل

في تركيبها شحم الخنزير اليجوز استعمالها إال 

إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقالب 

 عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة.

22 

ن 
 م

ب
 نا

ي
ذ

ئم
بها

 ال
اع

سب
 

  النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من عن ابن عباس أن

 (90) الطيور:

 0/292البحر الرائق: 

29 

ب 
خل

 م
ي

ذ

ع 
سبا

 
ن

م

ر  و
طي

ال
 

  عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب  من السباع وذي مخلب من

 (91)الطيور: 

 0/292البحر الرائق: 
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  حرمت عليكم امليتة والدم ولحم الخنـزير. من غير فصل بين البري

 والبحري.

 ِه صلى هللا عليه وسلم
َّ
نَّ َرُسوَل الل
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َماِن : ف  (92) «..الدَّ

 :5/35بدائع الصنائع  

هذا هو مذهب اإلمام أبي 

 حنيفة

 إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام على الحالل 27
  :2/244األشباه والنظائر 

 رد املحتار 

10 

سة
جا

الن
 

 من  إنما الخمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس

 (70عمل الشيطن. )املائدة : 

 :2/49الصحيح للبخارى  

  :2/510حاشية إبن عابدين 

  :2/191بدائع الصنائع 

  :2/22بداية املجتهد إلبن رشد  

  فيحرم التغذي بالنجس واملتنجس بما ال

 يعفي عنه.

  والنجس كالدم واملتنجس كالسمن املائع

 الذي ماتت فيه فارة فإنه يتنجس كله.

  والقاذورات واألمعاء والحوصلة النجاسة

والحشرات التى تموت كلها يستعمل فى 

 املواد املضافة لألغذية واألدوية .

 الخاتمة:

  ال شك أن علوم التغذية والتكنولوجية أهم لألبحاث والتطوير ولكن ذمتنا من حيث املسلمين أن

 نستنبط املكانة النهائية للمواد الغذائية من القرآن والسنة.

 .ٌم على أي نظام
َ
 والضرورى أن معايير القرآن والسنة َحك

 .التعاون بين علماء القرآن والسنة وعلماء التكنولوجي أيضا ضرورى 

 املصادر واملراجع

 "بداية املجتهد"أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي االندلس ي  .2

  " تفسير الكشاف "أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي للزمخشرى  .1

 " "سنن الكبرى للبيهقىأحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر البيهقي  .3

  "سنن الدار قطنى".أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان الشهير بدار قطنى .4

  لوم""كشاف إصطالحات الفنون والعأعلى تهانوى  .5

 "سنن أبن ما جةاإلمام أبى عبد هللا محمد بن يزيد الريعى إبن ماجة " .2

 "سنن أبى داؤداإلمام النافذ الشيخ سليمان بن أشعث أبى داؤد السجستانى" .9

 "البدائع الصنائع فى ترتيب الشرائعاإلمام عالؤالدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى " .0

 ". تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير ابن كثيرر القرش ى " الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثي .7

 ملتان ، باكستان–" مكتبة إمدادية تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائقشهاب الدين أحمد الشلبى " .20

 . "الجامع الصحيح للبخارى"الشيخ أبى عبد هللا محمد بن إسماعيل البخارى  .22

 " مكتبة املاجدية.رد املحتار على در املختارعابدين " العالمة الفقيه الشيخ محمد أمين الشهير بإبن .21

 " إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية. كراتش ى.األشباه والنظائرالعالمة زين الدين الشهير بإبن نجيم " .23

 ". البحر الرائق شرح كنـز الدقائقالعالمة زين الدين الشهير بإبن نجيم" .24

 " مكتبة دارالعلوم ، كراتش ى.متكملة فتح امللهالعالمة محمد تقى العثمانى " .25

 " " فيض القدير شرح الجامع الصغيرالعالمة محمد عبد الرؤوف املناوي  .22
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  "مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"علي بن )سلطان( محمد، نور الدين املال الهروي القاري  .29

 القرآن الكريم .20

 من أحاديث البشير النذير" للعالمة محمد عبد الرؤوف املناوي "في  القدير شرح الجامع الصغير  .27

 محمد بن عيس ى بن َسْورة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي" الجامع الصحيح للترمذى" .10

 ه 2322محمد هادي العقيلي العلوي ، مخزن األدوية مع تحفة املؤمنين ، مطبع أحمدي دهلي ، .12

   2/49املهذب:  .11

 2/507املجموع للنووي:  .13
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 من منظور املرأة املسلمة في الجزائر:دراسة تصورات الحالل في مستحضرات التجميل

 استكشافية

أستاذ مساعد،قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم –بن الشيخ بوبكر الصديق 

 سكيكدة،الجزائر. 2755أوت  10التسيير ،جامعة 

nabilkahoiji@gmail.com 

املرأة املسلمة في الجزائر ملستحضرات التجميل الحالل،من هدفت الدراسة إلى استكشاف تصورات امللخص:

خالل دراسة نوعية اعتمدت على تقنية املقابالت املعمقة،طبقة الدراسة على عينة من عشر طالبات في جامعة 

خلصت الدراسة إلى أن املرأة املسلمة في الجزائر لها تصورات إيجابية عن الحالل في مستحضرات  جيجل،

ها على وعي وإدراك ملعنى الحالل ، كما بينت النتائج وجود اهتمام بالحالل في مستحضرات التجميل التجميل، وأن

من طرف امرأة املسلمة في الجزائر،تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كونها من أوائل الدراسات حول مستحضرات 

مستحضرات التجميل في الجزائر التجميل الحالل في الجزائر،باإلضافة إلى أنها تبين فرصة تسويقية في سوق 

 للمؤسسات املهتمة بسوق الحالل خصوصا ومستحضرات التجميل عموما.

 التصورات، االتجاهات، املرأة املسلمة، مستحضرات التجميل الحالل، الجزائر. الكلمات الدالة:

 مقدمة:

تخدمة في صناعة التجميل،فتبين أجرى بع  الباحثين في الواليات املتحدة األمريكية تحاليل على املواد املس    

أنها تحتوى على كمية عالية من الرصاص واملركبات الكيماوية،وقال أحد أساتذة الباتولوجيا الكيميائية أنه ال 

توجد قواعد صارمة على املعلومات التي تكتب على املنتج،فإن كثير من املستهلكين يشترون مستحضرات التجميل 

الرصاص و الزئبق،وعند فحصها يتبين أنها مليئة بهذه املكونات وبنسب مرتفعة جدا. مكتوب عليها أنها خالية من 

وذكر بع  أطباء الجلد أنه كلما زاد نسبة املركبات الكيماوية في مستحضرات التجميل زاد احتمال اإلصابة 

 (.207بالحساسية والتهيجات الشديدة في الجلد)بيئتنا، العدد

ن ندرك الوضع الكيمائي ملنتجات العناية الشخصية،ألن العديد من مستحضرات كمسلمين نحن بحاجة إلى أ    

(، 1022التجميل على الرغم من أن معظمها تكون من درجة األغذية ولكنها قد تكون من منشأ حيواني)ماه حسين،

الشريعة  من وجهة نظر اإلسالم، التعرف على املكونات الخام للمنتج وعملية اإلنتاج ومدى مطابقتها ملبادئ

اإلسالمية هي قضية إلزام،ألن اإلسالم أوجب على املسلم استهالك الحالل،حيث نجد كثير من املنتجات مستوردة 

من عدة دول غير إسالمية ال تتقيد بتعاليم الحالل في عملية اإلنتاج،وتعتبر مستحضرات التجميل والعناية 

سلم تماشيا مع متطلبات املجتمع الحديث،وتنوع هذه الشخصية اليومية من االحتياجات األساسية للمستهلك امل

املنتجات يتزايد سنة بعد أخرى، ونتيجة لذلك فاملستهلكين املسلمين في كثير من األحيان ال يعرفون املحتويات 

   واملكونات  (Ahmad, 2013)الفعلية ملستحضرات التجميل التي يستعملونها من حيث املواد الخام .

إن مفهوم مستحضرات التجميل الحالل يشمل جميع جوانب نظام اإلدارة، فهو يشمل جوانب اإلنتاج بما في      

ذلك مصادر املكونات الحالل وإجراءات التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين والخدمات اللوجيستية، حيث يجب 

المية،إن مستحضرات التجميل الحالل من أن تتماش ى جميعا ومعايير الحالل وأن تتوافق مع املتطلبات اإلس

املنتجات التي يجب أن ال يكون أي جزء أو مكون منها يحتوي على لحوم الحيوانات املحرمة،أو الغير املذبوحة 

بطريقة إسالمية)وفقا لقانون الشريعة اإلسالمية(،وال كحول وال مواد ملوثة للبيئة أو مسببة ألمراض تضر 

 , Rosita, Ishak)مسرطنة(،وتصنع وتعبئ وتغلف ،يقول طه عبد البصير وهو عالم دين باملستهلك)مواد كيماوية 

  في شروط الحالل   (2012
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"جزء من إباحة مستحضرات التجميل أن تكون آمنة، وبالتالي فإن املواد التي تحتوي على املعادن الثقيلة ومواد 

ضرات التجميل الحالل باستخدام خال صات مسرطنة أو مؤدية بطريقة أو بأخرى غير مباحة". وتصنع مستح

النباتات واملعادن،وليس عن طريق مشتقات الخنزير والكحول التي حرمها اإلسالم والتي كثيرا ما تدخل في صناعة 

مستحضرات التجميل،وتعكس مستحضرات التجميل الحالل اتجاها ملستحضرات التجميل التي ال تستخدم 

تحضرات التجميل القائمة على مكونات طبيعية، وهو اتجاه قد يلقى جاذبية املشتقات الحيوانية، فضال عن مس

     )www.aawsat.com(بين املستهلكين املسلمين

 ( توليفة ملستحضرات تجميل حالل لعالمة ميهري مع نسخة لشهادة الحالل الحاصلة عليها0شكل )

                                                           

     
وفيما يرتكز اهتمام املسلمون املتدينون في العالم على األطعمة الحالل، ال يزال سوق مستحضرات التجميل     

 الحالل في مرحلة النشوء وجديد على املستهلكين املسلمين خاصة في العالم العربي حيث تكاد ال تتوفر هذه

املنتجات في املتاجر العادية وتباع عن طريق اإلنترنت فقط، وقال عباس بندالي العضو املنتدب لوكالة سوليس 

)مكتب االستشارات االقتصادية بفرنسا( "اليوم املنتجات الحالل هي الغالبة في قطاع املواد الغذائية،اللحوم 

ق بالطعام، ولكننا نالحظ أيضا تطور مازال هامشيا الطازجة واللحوم املحفوظة واألطعمة املطهية، وكل ما يتعل

 السيما مستحضرات التجميل")www.Human.iraqgreen.net  (بع  الش يء في قطاعاتأخرى  .

تشهد أسواق الشرق األوسط وماليزيا وسنغافورا وبع  األسواق األوروبية تزايد في االهتمام بمستحضرات   

املستهلكين املسلمين إلى   (www .Ishahalal.ca)،ن إمكانيات نمو هذا السوق يتجاوز التجميل الحالل،حيث أ

 املستهلكين غير املسلمين 

مليون 520اية الشخصية الحالل بحوالي ويقدر حجم السوق الحالل من منتجات العن 

www.Muslimvillage.com)(كل عام.               ℅2.0قدرت نسبة نموا هذا السوق في الشرق األوسط وحده ب دوالر حيث 

http://www.aawsat.com/
http://www.human.iraqgreen.net/
http://www.Muslimvillage.com)دولارحيث
http://www.Muslimvillage.com)دولارحيث
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لتجميل الحالل تجد رواجا متزايد في الدول توصلت دراسات في ماليزيا وبع  الدول العربية إلى أن مستحضرات ا

اإلسالمية،خصوصا مع وجود شهادة من هيئات إسالمية تثبت خلوها من الكحول أو مشتقات الخنزير، وذكر 

تقرير نشرته مجلة حالل التي تصدر في كواالملبور أن التحول نحو مستحضرات التجميل الحالل يسير بنفس تلك 

التحول لألطعمة الحالل،حيث تظهر أهمية معرفة املستهلك املسلم للمكونات  الوتيرة التي سار عليها لدى

.) www.Aldiwan.org( املستخدمة في املنتج والطريقة التي يتم بها اإلنتاج   

 
 

www.majlisglobal.com, 2011 املصدر: 

 الهدف من الدراسة:

تم تصميم هذه الدراسة للكشف عن تصورات املرأة املسلمة في الجزائر ملستحضرات التجميل الحالل، من      

خالل محاولة التعرف على مستوى الوعي تجاه مستحضرات التجميل الحالل ومدى االهتمام بهذا النوع من 

 املنتجات.

 منهجية الدراسة:

بشكل عام تستخدم الدراسات النوعية الستكشاف أو استطالع آراء عدد محدود من املستجيبين)عينة صغيرة     

من املجتمع( ولذلك ال يمكن تعميم النتائج املتوصل إليها على مجتمع الدراسة، وتنصب بشكل جوهري نحو 

(،وتم استخدام تقنية املقابالت املعمقة 1007اإلجابة على املسببات املوضوعية للظاهرة أو املشكلة املبحوثة)ثامر،

والتي هي حوار مباشر وتفاعلي مفتوح بين طرفين )الباحث واملستجيب( للكشف عن الدوافع الكامنة، االتجاهات، 

 حول موضوع محدد  (Naresh,David, 2006). االعتقادات، العواطف، لدى املستجيب عبر أسئلة تتمحور 

أجريت املقابالت املعمقة مع مجموعة من الطالبات في جامعة جيجل، حيث عرض موضوع الدراسة والهدف      

منها على مجموعة من الطالبات و تم ترك حرية التطوع إلجراء املقابالت، وقد تم اختيار عشرة طالبات إلجراء 

البات لضمان حسن إجراء املقابالت في املقابالت عن طواعية منهن، وهدف الباحث من وراء ذلك كسب ثقة الط

ظروف حسنة و الحصول على إجابات موضوعية ،أجريت املقابالت  في الجامعة و استغرقت مدة املقابالت من 

ثالثون دقيقة إلى خمسة وأربعون دقيقة، قام الباحث بتدوين أراء املستجيبات كتابيا  باإلضافة إلى استعمال 

و السترجاع ما يمكن أن يسقط عند التسجيل الكتابي. تم استعمال تقية املقابالت  املسجلة كأداة لتسجيل آرائهن

النصف موجهه من خالل مجموعة من األسئلة حول موضوع الدراسة، حيث لم يتم مراعاة ترتيب األسئلة 

 ة.وتسلسلها عند طرحها على املشاركات في الدراسة، وأسقطت بع  اإلجابات لعدم مالئمتها وموضوع الدراس

61% 26% 

11% 

2% 

 سوق الحالل(2)شكل 

 الغذاء الحالل

المنتجات الصيدالنية 

 الحالل

مستحضرات التجميل 

 الحالل

 منتجات حالل أخرى

http://www.aldiwan.org/
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 تحليل البيانات:

تم تحليل بيانات الدراسة  لفهم تصورات الحالل في مستحضرات التجميل  اعتمادا على أسلوب تحليل     

املحتوى و هو  عبارة عن عملية تسمح بالتفحص املنهجي،ألنسقي،املوضوعي،ملضمون بع  النصوص في سبيل 

(، وقد تم 1000طريق القراءة البسيطة)غاستون،تصنيفها وتفسير عناصرها األساسية التي يتعذر فهمها عن 

تحديد محورين في الدراسة هما: معنى الحالل في مستحضرات التجميل بالنسبة للمرأة املسلمة في الجزائر و 

 ضرورة الحالل وأهميته في مستحضرات التجميل كما تراه املرأة املسلمة في الجزائر.

 النتائج:

 سبة للمرأة املسلمة:الحالل في مستحضرات التجميل بالن

أشارت مواقف وتعليقات املشاركات في املقابالت املعمقة إلى إدراكهن ملفهوم الحالل، حيث أكدت أن الحالل في     

مستحضرات التجميل هو خلوها من املكونات املحرمة كشحم الخنزير والكحول إلى غيرها من املكونات النجسة 

من املواد الكيميائية الضارة كشرط مهم في الحالل، وأن تكون مكوناتها من التي حرمها الدين اإلسالمي، و خلوها 

 أصل حالل كاملستخلصات النباتية الطبيعية:

في اعتقادي أن مستحضرات التجميل الحالل هي مستحضرات ذات مكونات طبيعية وال تحتوي على مكونات     

 م.كيميائية تؤثر على البشرة،وليس في مكوناتها ش يء نجس ومحر 

الحالل في مستحضرات التجميل هو أن تكون مكوناتها من أصل حالل، أي مكونات نباتية ومستخلصات     

 طبيعية كزيت الزيتون.....

أرى أن مستحضرات التجميل الحالل هي املستحضرات التي ال تتضمن مكونات حرمها الدين اإلسالمي مثل    

 حتوي على نسبة كبيرة من الكحول وهو محرم شرعا.شحم الخنزير الكحول، فمثال هناك بع  العطور ت

 ...هناك بع  مستحضرات التجميل بع  مكوناتها مستخلصة من الجنين غير املكتمل فهي حرام.  

يرتبط الحالل في نظر املشاركات في الدراسة بطبيعة ديانة بلد منشأ مستحضر التجميل فمستحضرات      

تنتج من طرف مسلمين وبالتالي سيكون هناك مراعاة لحاجات املرأة املسلمة التجميل املصنوعة في بلدان إسالمية 

من حيث الحالل ،أما املستحضرات املنتجة في بلدان غير إسالمية فهي غير موجهة للمرأة املسلمة، وبالتالي لن 

 يكون هناك احترام لحاجات املرأة املسلمة من حيث الحالل:

من دول غير إسالمية، لكن ال توجد لدى الثقة الكاملة في هذه استعمل مستحضرات تجميل مستوردة    

 املستحضرات، أفضل مستحضرات التجميل املستوردة من بلد إسالمي يراعي معتقداتنا الدينية كمسلمين.

مستحضرات التجميل املنتجة في دول إسالمية تعطيني الثقة في استعمالها، ألنها صنعت في بلد إسالمي ومن    

 ن.طرف مسلمي

عبارة خالي من شحم الخنزير والكحول وغيرها من العبارات ال تعطيني الثقة في أن مستحضر التجميل خالي فعال    

 من هذه املكونات النجسة،باعتباره أغلها مصنوعة في بلدان غير إسالمية.

 ضرورة الحالل وأهميته في مستحضرات التجميل:

تحضرات التجميل املجهولة املكونات والتي تحتوي على مواد أجمعت املشاركات في الدراسة على أن مس     

كيمائية تبقى مصدر شك بالنسبة ملستعملها، ويمكن أن تسبب أضرار صحية وهو ما بينته تجربة بع  أفراد 

 عينة الدراسة مع بع  مستحضرات التجميل التقليدية والتي ولدت انطباع سيئ تجاه هذه املستحضرات:
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ل على أن مستحضرات التجميل التي أستعملها ال تحتوي على مكونات مضرة وحرام،فمثال ال يوجد أي دلي    

هناك نوع من الصابون استعملته مكتوب عليه خالي من شحم الخنزير ولكن أنا ال أستبعد أن تكون مكوناته 

 تحتوي على شحم خنزير.

ات ال يمكن التأكد من أنها غير مضرة وتحتاج مستحضرات التجميل ذات املكونات الكيميائية أو املجهولة املكون    

فتسبب لها في ظهور أكياس × إلى مختص ملعرفة تأثير تلك املكونات....إحدى صديقاتي استعملت مستحضر تجميل 

 ×.   على مستوى العينين وبينت الفحوصات الطبية أن سبب تلك األكياس هو مستحضر التجميل

ملكونات الكيميائية ولم تحقق لي املنافع املرجوة منها، بل سببت لي استعملت مستحضرات التجميل ذات ا    

 أضرار ومضاعفات صحية، فانتقلت إلى استعمال مستحضرات التجميل ذات املكونات الطبيعية.

وبعد يومين Ｙتجربتي مع مستحضرات التجميل ذات املكونات املجهولة سيئة، لقد استعملت مستحضر تجميل   

ي انتفاخ على مستوى العينين، بعد مراجعتي الطبيب أخبرني أن الشعيرات الدموية املوجودة من استعماله حصل ل

 على مستوى رموش العينين قد انفجرت وسبب لي ضرر دائم.

يعتبر الحالل مصدر ثقة ومصدر اطمئنان نفس ي وروحي بالنسبة لعينة الدراسة،حيث ترى أن الحالل إن وجد     

في مستحضرات التجمل ال يمكن أن يسبب أضرار عند استعمالها،كما تدل كلمة حالل في مستحضرات التجميل 

 على أن املستحضرات تراعي حاجات املرأة املسلمة:

تحضرات التجميل الحالل ألن كلمة حالل تعطي ثقة بأن املستحضر موجه للمرأة أفضل استعمال مس    

 املسلمة، ويراعي أن املرأة املسلمة تستعمل الحالل فقط.

 ......أفضل الحالل ألنه يعطيني ثقة في النفس.    

ل أعتقد أن استعمال مستحضرات الحالل سيؤدي إلى نقص املضاعفات الصحية الناتجة عن استعما    

 مستحضرات التجميل املجهولة املكونات، ألن الحالل في اعتقادي ال يسبب ضرر ملستعمله.

مستحضرات التجميل الحالل ستجعلني أشعر بالثقة عند استعمالها،فمستحضرات التجميل املصنوعة من     

 م ال.مكونات كيميائية تبقى مجهولة املصدر وال يمكن التأكد من أن مكوناتها مختلطة بالحرام أ

 مناقشة النتائج:

من خالل النتائج املتوصل إليها، تبين أن هناك وعي بمفهوم الحالل في مستحضرات التجميل من طرف أفراد    

عينة الدراسة،حيث تبين مواقف املشاركات في الدراسة أن الحالل في مستحضرات التجميل يتطلب خلوها من 

والكحول،هذه املكونات تعتبر محرمة في الشريعة اإلسالمية من خالل آيات املكونات النجسة مثل شحوم الخنزير 

سورة املائدة، كما أن املواد الكيميائية  3في القرآن الكريم"حرمت عليكم امليتة والدم و لحم الخنزير..."اآلية

كونها تسبب املضافة في مستحضرات التجميل املسببة ألمراض أو ألعراض صحية مضرة تدخل في اعتبار الحرام 

 الضرر ملستعملها وهو ما يتنافى ومصلحة املرأة املسلمة.

إن االتجاهات السلبية لدى املشاركات في الدراسة  تجاه مستحضرات التجميل املشكوك في مكوناتها والتي     

الها تعتمد في تركيبها على مضافات كيميائية بنسب كبيرة،تكونت نتيجة ما أنتجته من أضرار صحية بعد استعم

على أفراد عينة الدراسة،حيث بينت املواقف ميولهن تجاه استعمال مستحضرات التجميل ذات املكونات النباتية 

الطبيعية والتي أثبتت فعاليتها من حيث النتائج إضافة إلى أنها تعطي مستعمالتها ثقة ألنها منتجة من مواد 

 طبيعية طيبة وغير نجسة ومعروفة. 

لد صنع مستحضر التجميل من حيث أنه بلد إسالمي أم ال، له تأثير على معنى الحالل إن طبيعة ديانة ب    

بالنسبة للمرأة املسلمة فقد بينت مواقف املشاركات في الدراسة أنها تثق في مستحضرات التجميل املصنوعة في 
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ن املستحضر موجه البلد املسلم الذي يحمل نفس معتقداتها الدينية،والذي ينتج من طرف كادر مسلم يراعي أ

للمرأة املسلمة،وأظهرت عدم ثقتها في مستحضرات التجميل املصنوعة في بلد غير إسالمي ،كون مستحضرات 

 التجميل تنتج من طرف أشخاص غير مسلمين يجهلون معنى الحالل وبالتالي ال تراعى حاجات املرأة املسلمة.

بة للمشاركات في الدراسة، ألن الحالل يستجيب يعتبر الحالل في مستحضرات التجميل مصدر ثقة بالنس    

لحاجات املرأة املسلمة ويمكنها من الحفاظ على جمالها واالعتناء به وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، فكل أفراد 

عينة الدراسة ترى بضرورة الحالل في مستحضرات التجميل كونها مطالبة باالمتثال إلى شرع هللا ولثقتهن أن 

 يمكن أن يسبب ضرر . الحالل ال 

 خاتمة:

خلصت الدراسة إلى أن املرأة املسلمة في الجزائر لها تصورات إيجابية عن الحالل في مستحضرات التجميل،     

وأنها على وعي وإدراك ملعنى الحالل في مستحضرات التجميل، كما بينت النتائج وجود اهتمام بالحالل في 

سلمة في الجزائر، ويمكن تلخيص تصورات املرأة املسلمة في الجزائر  مستحضرات التجميل من طرف املرأة امل

 ملستحضرات التجميل الحالل في النقاط التالية:

 مستحضرات خالية من شحم الخنزير والكحول واملواد النجسة املحرمة.

 مستحضرات خالية من املكونات الكيميائية املضرة واملسببة لألمراض.  

 كونات النباتية والطبيعية.مستحضرات مستخلصة من امل

 مستحضرات تنتج في بلد إسالمي ومن طرف كادر مسلم.

تعتبر النتائج املتوصل إليها ذات أهمية بالنسبة للمؤسسات العاملة في صناعة مستحضرات التجميل وخصوصا    

ستقبال نظرا املهتمة بسوق الحالل،ألن مستحضرات التجميل الحالل يحتمل أن تصبح من بين أقوى األسواق م

لتزايد عدد املسلمين في العالم،فمن الضروري أن تتعرف هذه املؤسسات  على إدراك املرأة املسلمة في الجزائر 

للحالل في مستحضرات التجميل و مدى وعيها بضرورة توفره فيها،الش يء الذي سيعمل على تطوير صناعة 

ن هناك فرصة تسويقية غير مستغلة في سوق مستحضرات التجميل الحالل، لقد بينت نتائج هذه الدراسة أ

مستحضرات التجميل،فتطبيق الحالل في مستحضرات التجميل يمكن أن يؤثر على سلوك املرأة املسلمة في 

الجزائر تجاه مستحضرات التجميل بما يخدم أهداف املؤسسات املهتمة بسوق مستحضرات الجميل الحالل وبما 

العتناء بجمالها وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية وما يحقق راحتها الروحية يضمن للمرأة املسلمة في الجزائر ا

 والجسدية.

تعتبر هذه الدراسة استكشافية هدفها الحصول على فهم أفضل ملوضوع الحالل في مستحضرات التجميل من    

دراسة كمية،كما يمكن منظور املرأة املسلمة في الجزائر لكن النتائج املتوصل إليها تحتاج إلى تأكيد من خالل 

 إجراء نفس الدارسة من أجل استكشاف تصورات القائمين على صناعة مستحضرات التجميل في الجزائر للحالل.
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 مقدمة : .0

لقد بدات الصكوك االسالمية تظهر على الساحة املالية العاملية واملحلية في بداية التسعينات , ولزيادة اهميتها في  

( من هيئة املحاسبة واملراجعة 29مساهمتها التنموية وتمويل املشاريع الحكومية والخاصة صدر معيار رقم )

 1005( عام 239ومن ثم قرار مجمع الفقة االسالمي رقم )للمؤسسات املالية االسالمية )االيوفي( في البحرين , 

بشان صكوك االجارة , وتعتبر صكوك االجارة من اكثر الصكوك شيوعا وتشكل تقريبا ثلث الصكوك املصدرة , 

( دورا مهما في اصدارات صكوك االجارة وذلك من خالل تحويل االعيان SPVوتلعب الشركة ذات الغرض الخاص )

( للحصول على سيولة نقدية ليمولوا SPVوراق مالية وذلك ببيعها الى املستثمرين عن طريق شركة  )واملنافع الى ا

بها مشروعاتهم وقد بينت الدراسة ماهية الصكوك االسالمية وصكوك االجارة ,باالضافة الى بيان اهم وكاالت 

ق راس املال حيث ان التصنيف التصنيف االسالمية الخاصة في تصنيف االصدارات املالية التي تطرح في اسوا

وهنالك صكوك مبنية على   Asset Backed Sukukبالنسبة الى الصكوك تكون مدعومة باصول   ABSاملاليزي 

,وقد بينت هذه الدراسة انواع صكوك االجارة وحجم اصدارات صكوك االجارة من  Asset Based Sukuk  اصول 

حجم اصدارات الصكوك الكلية وعالقتها مع الشركة ذات  % من44والي تمثل مايقارب  1007-1002االعوام 

( , ففي هذه الدراسة احاول جاهدا ان ابين ماهية صكوك االجارة وذلك من خالل الرجوع الى SPVالغرض الخاص)

ماكتب من قبل كبار الباحثين االسالميين في هذا املجال , و يجب ان تعتمد عملية التسويق االسالمي على منتجات 

ية ذات كفاءة عالية ذو بعد شرعي بعيدة عن الشبهات , وقد تم اعتماد املعايير االسالمية الصادرة بهذا اسالم

الخصوص , والتي تمت بعد منقاشات طويلة ومعمقة في املؤتمرات االسالمية العاملية ,باالضافة الى  طبيعة عالقة 

 العالقة  مابين صكوك االجارة املصدرة و( , ولكن املسالة تكمن في طبيعة SPVصكوك االجارة مع شركة  )

, حيث اختلفت االراء الفقهية في طبيعة العالقة التعاقدية  مابين الطرفين ,وقد الشركات ذات الكيان الخاص 

اعتبرها البع  ضرب من ضروب بيع العينة املحرمة ,حيث ان عقود البيع التي تتم بين الشركة ذات الغرض 

عقود صورية ضمن هيكلة معينة هدفها الحصول على التمويل وبعيدة عن املخاطرة  الخاص والشركة املمولة هي

 , ويسميها  الحنفية ببيع الوفاء و 
ً
(، فهو تحايل  و  إن هذا العقد غير جائز شرعا

ً
حقيقة هذا البيع )قرض جر نفعا

ملنعقد في دورة على الربا ،واكد جمهور العلماء بعدم صحته وذلك حسب قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي ا

م  2771أيار 24 - 7هـ املوافق 2421ذي القعدة  21-9مؤتمره السابع بجدة في اململكة العربية السعودية من 
والحنابلة , بيع األمانة ,ويسمى أيضا ,بيع الطاعة ,وبيع , ويسميه املالكية ,بيع الثنيا,والشافعية , بيع العهدة ,(1)

 .(1)وبيع االمانة عند الحنابلة "الجائز,وسمي في بع  كتب الحنفية ,بيع املعاملة 

 ماهية  الصكوك وتطبيقاتها بين النظرية والواقع . .4
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ين البنوك االسالمية من حيث ان هنالك اختالف في التطبيق العملي لصكوك االجارة واالجارة املنتهية بالتمليك ماب

التطبيق العملي والفتاوي , و تلجأ بع  البنوك الى انشاء عقدين في عقد واحد , بحيث يكون العقد االول عقد 

اجارة متفق علية , والعقد الثاني عقد تملك في نهاية مدة االجارة , كان يكون بيع بثمن رمزي , او هبة , وبع  

عقد واحد وهو عقد اجارة , ولكن بضمان العين املؤجرة , هذا يقودنا الى ان  هذه البنوك االسالمية تعتمد عل 

االختالفات في العملية التطبيقية لالجارة املنتهية بالتمليك , تعود الى االراء املتضاربة في الهيئات الشرعية والتي 

دم جودة املنتجات االسالمية املالية تختلف من هيئة الى اخرى , وهي التي تجعل العميل في حيرة , وقد تؤدي الى ع

, وبالتالي ارى ان الحاجة اصبحت ماسة لوجود هيئات رقابة شرعية موحدة , باالضافة الى وضع الية جديدة 

للتقيد باملعايير االسالمية الصادرة من مجمع الفقة االسالمي العالمي وااليوفي في البحرين , وبعد التأكد من سالمة 

شبهة تتنافى مع قواعد الحالل والحرام يجب ان تكون هنالك خطة تسويقية اسالمية بكافة  هذا املنتج من اي

الوسائل التسويقية املتاحة لعرضها على الجمهور , وامكانية االستفادة منها بكافة مناحي الحياة االقتصادية 

 بطريقة شرعية ناجحة .  واالجتماعية والتي من املمكن ان تساهم في الرفاة االقتصادي واالجتماعي للشعوب

في بداية االلفية الثانية تزايدت اهتمامامات املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في عملية التمويل الذي ف

يتوافق مع الشريعة االسالمية , وذلك من خالل اصدارات الصكوك االسالمية وقد تزايد النقاش بين الفقهاء في 

, ثم تلى ذلك  1007والشارقة عام  1009في مسقط عام (  1)عاتهم املتتالية مجمع الفقه االسالمي الدولي في اجتما

صدور القرارات الفقهية للتعامل مع الصكوك االسالمية ,ورغم اتفاق عدد من الفقهاء املعاصرين على عدم 

شرعية بع  التطبيقات في بع  انواع الصكوك  وخاصة صكوك االجارة , اال ان تلك التطبيقات املخالفة 

استقرت على قرارات مستوى املعايير التي صدرت بهذا الخصوص , وقد صرح رئيس املجلس الشرعي لهيئة 

% من صكوك املضاربة واملشاركة مخالفة الحكام 05املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية  بان نسبة 

ا , وانخفضت االصدارات الجديدة الشريعة االسالمية ,حيث احدث هذا التصريح بلبلة في سوق الصكوك عاملي

 بشكل واضح . 

 -: (1)ومن ابرز املالحظات الشرعية التي اثيرت حول تطبيقات صكوك االجارة هي 

 -أ. الصورية في عقود االجارة املنتهية بالتمليك التي تقوم عليها صكوك االجارة املنتهية بالتمليك بسبب:

  في العين املؤجرة في حال اخفاق سداد النص على عدم احقية حملة الصكوك في التصرف

 االيجارات وفسخ عقد االجارة واقتصار احقيتهم في االيجار.

  شبهة بيع الوفاء اذ تقوم بع  صكوك االجارة على شراء العين من املصدر واعادة اجارتها علية

 بالتمليك مع االلتزام باعادة االجارة.

 ك املدير او الوكيل في االستثمار خالل التعهد ضمان القيمة االسمية من قبل املضارب او الشري

 بشراء االصول للمضاربة او املشاركة او الوكالة في نهاية عقد االجارة او عند اطفاء الصكوك.

  بع  اصول املضاربة غير قابلة الن تملك حملة الصكوك من الناحية القانونية كاالصول

 و شبة الحكومية.السيادية وحقوق االمتياز لبع  الشركات الحكومية ا

 ب. عدم التوافق بين الفتوى وبين مستندات الصكوك او تطبيقات الصكوك.

( والخاص بالصكوك االسالمية وصكوك االجارة , حيث ينص البند الخامس 29وعلى اثر ذلك صدر املعيار رقم )

رة عند اطفاء الصكوك حول صكوك االجارة بانة يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك االجارة شراء االصول املؤج

 بقيمتها االسمية على اال يكون شريكا او مضاربا او  وكيال باالستثمار .
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اما تعريف الصكوك االسالمية وفقا ملعيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية / البحرين معيار 

 -: ( 1)29رقم 

ة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية " هي عبارةعن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائع

موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء 

 استخدامها فيما أصدرت من أجله ".

ئق أو شهادات "أماالتصكيك )التوريق اإلسالمي( فهو إصدار وثا : (1)وتعريفها حسب قرار مجمع الفقة االسالمي

 شائعة في ملكية موجودات )أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من األعيان 
ً
مالية متساوية القيمة تمثل حصصا

 أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ 
ً
واملنافع والنقود والديون( قائمة فعال

 أحكامه".

تعتبر الصكوك االسالمية احدى املنتجات املالية االسالمية  الهامة في عملية التمويل ويجب اعادة النظر في مسائل 

 -:(1)عديدة تؤثر في شرعية املنتج وذلك بالنظر الى مآالت االفعال ومنها 

 ة.فرض غرامات تأخير على املدينين , ويحصل عليها الدائن بغرض التبرع بها لالعمال الخيري 

 .عمليات فسخ الدين بالدين او قلب الدين على املدين التي انتشرت في عدد من املنتجات املالية 

اما عن اآلثار االيجابية للتمويل بالصكوك االسالمية هو اعمار االرض والذي يكون شامل لكل مايحقق مصالح 

ن اجل مساهمة الصكوك االسالمية في اعمار العباد والبالد واالمة االسالمية ويدعم قوتها اقتصاديا واجتماعيا , وم

االرض يتطلب ان تسهم في تحقيق اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل تداول الثروة ومنع االحتكار وخلق 

قيمة مضافة لالقتصاد الكلي ومكافحة التضخم والتشغيل وتحسين الدخل باالضافة الى تحقيق االمن 

 واالستغالل االقتصادي لالمة.

 1)ومن اجل مساهمة املنتجات املالية االسالمية في تحقيق وتعزيز هذه االهداف يمكن ان توجة الى املآالت التالية

):- 

 . تنمية رأس املال االنتاجي الذي يعد قيمة مضافة لالقتصاد 

 . املشروعات التي تتمتع بالترابط االمامي والخلفي 

 .خلق فرص عمل للعمالة املهرة 

  مجاالت التعليم والصحة  واالحتياجات االساسية.االستثمار في 

 . مشروعات سلع التصدير بغرض توفير النقد االجنبي 

 .مشروعات دعم استخدام التكنولوجيا 

 .التخفيف من التمويل االستهالكي 

 .تيسير الزواج 

 .تمويل االسكان املتوسط 

 .تمويل االعالم الهادف املتميز 

مويل االسر املنتجة والتنمية الريفية والصناعات الصغيرة والحرفيين ويمكن لصكوك االجارة ان تساهم في ت

واملهارات والخبرات واالستفادة من عوامل االنتاج املتاحة , وتقليل حجم الضمانات والكفاالت املطلوبة باالضافة 

 الى االهتمامات بجدوى املشروعات .

 (.Sukuk Defaultافالس الصكوك ) .0
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 (1)تريليون دوالر 03أن مالك السندات يخسرون املليارات سنويا فقد تجاوزت قيمة السندات في العالم  

)السندات فقط ال كل الديون( ونسبة التعثر فيها بعشرات املليارات أي ال ش يء يذكر تقريبا، أقل من واحد من 

ي املائة، أي أن تعثرها مئات األضعاف بالنسبة ف 21ألف في املائة. وأما الصكوك فنسبة التعثر حتى اآلن  تصل إلى 

لتعثر السندات ، فالشركات التي تلجأ إلى الصكوك للتمويل ال تلجأ إليه إال في حاالت تمويل مشاريع ذات معدل 

مخاطرة مرتفع أو تكون شركات متعثرة أو من أجل الحصول على تكلفة تمويل أقل. وثانيا فإن مستثمري السندات 

هم واملخاطر التي يقبلون عليها عند شراء ذلك السند أو ذاك، وهم يتقاضون عوضا ربحيا يوازي يدركون حقوق

قيمة املخاطرة. وأما أصحاب الصكوك فال يدركون في الغالب حقوقهم فال ُيعوضون عن املخاطرة، وال حتى عن 

ح السيولة العالمي الذي ُيستلزم
ُ

منه ارتفاع أسعار الفوائد على  الفرصة البديلة الضائعة التي أنشأتها حالة ش

هنالك اكثر من التمويالت, ومالك الصكوك أيضا ال يدركون املخاطرة التي هي واقعة عليهم في حالة اإلفالس,و 

معظمها في ماليزيا  1020ثمانية عشر حالة افالس للصكوك , واغلبها حاالت افالس لصكوك االجارة في نهاية عام 

% و لكن يفتقر البحث والدراسات في سبب 21ة التعثر في جميع اصداراتها تقارب ثم الكويت والسعودية , ونسب

 وجود قواعد افالس واضحة للصكوك.

وارى ان  ارتفاع نسبة مخاطر صكوك االجارة عن مخاطر السندات يعود الى ان اصحاب صكوك االجارة هم مالك 

العائد غير محدد , ولكن محدد بنسبة  في حقيقيين لهذه الصكوك  وهم معرضين للربح والخسارة  وان معدل 

حالة حصول املشروع على عوائد , وهذه امليزة التي تتميز بها الصكوك االسالمية عن السندات التقليدية حيث ان 

السندات التقليدية   يكون العائد محدد فيها مسبقا بغ  النظر عن الربح او الخسارة , وبالتالي فان اصحاب 

 ن الى تمويل مشروعاتهم ذات املخاطر املرتفعة عن طريق صكوك االجارة .بع  الشركات يلجأو 

 . توريق الصكوك .4

أن االصول التي ال يجوز شرعا توريقها هى الديون واالعيان املحرمة شــرعا أما األصـــول التي يجوز تصكيكها فهى 

التقليدي وقد بدأت املؤسسات املالية اإلسالمية التوريق معمول بة في النظام املالي و  (1)االعيــان واملنافع والخدمات

وذلك وفق ضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية ولفظة مشتقة  (Securitizationفى تطبيقه تحت مسمى التصكيك )

, وهو الورقة التي تثبت استحقاقا ما , وامرا بتنفيذ مضمونة , والتصكيك اصطالحا هو عملية  (1)من الصك 

السائلة الى ادوات قابلة للتداول في االسواق املالية , وتنطوي عملية التصكيك على  ر ية غيتحويل االصول املال

 -مايلي :

  تجزئة قيمة االصول الى حصص او اجزاء متماثلة التقبل القسمة تمثل الحد االدنى للمشاركة على االقل

 نظريا , في نشاط استثماري محدد.

  توثيق عائدية هذه الحصص عن طريق اصدار وثائق نمطية :صكوك او سندات , تثبت ملكية حائزها ملا تمثلة

 من قيمة تلك االصول . 

  . توفير آلية لتداول هذه الوثائق من خالل اسواق االوراق املالية 

ق االسالمي (هو اصدار وثائق ( ان التصكيك )التوري4/27) 290رقم  (1)وجاء في قرار مجمع الفقة االسالمي الدولي 

او شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات )اعيان او منافع او حقوق او خليط 

من االعيان واملنافع والنقود والديون ( قائمة فعال او سيتم انشاؤها من حصيلة االكتتاب , وفق عقد شرعي 

 وتاخذ احكامة.

او التوريق او التسهيم هو آلية لتقسيم املوجودات الى اجزاء متساوية , واصدار (  1)ويرى السبهاني ان التصكيك 

صكوك ممثلة لهذه االجزاء وموثقة لها , قابلة للتسييل بالتداول في االسواق املالية, وتنجم عن عملية التصكيك 
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ويثبت ملالك هذه الصكوك كل وجوة التصرف السائغة  هذه والدة ادوات مالية جديدة هي الصكوك االسالمية ,

 شرعا للمالك في ملكة مثل االنتفاع والبيع والهبة والوقف والرهن . 

وصدرت بهذه الضوابط عدة قرارات من منظمات عديدة منها ما صدر منها عن املجمع بخصوص صكوك اإلجارة 

  واملوضح تاليا : (1)( 3/25) 33فى القرار رقم 

فكرة صكوك اإلجارة على مبدأ التصكيك )أو التسنيد أو التوريق( الذي يقصد به إصدار أوراق مالية . تقوم 2

، والغرض من صكوك اإلجارة تحويل األعيان واملنافع التي 
ً
قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدّر دخال

عمليات التبادل في سوق ثانوية، وعلى ذلك  يتعلق بها عقد اإلجارة إلى أوراق مالية )صكوك( يمكن أن تجري عليها

 في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل»ُعّرفت بأنها 
ً
 شائعة

ً
  «.سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصا

 من النقود، وال هو دين على جهة معنية 1
ً
 محددا

ً
سواء أكانت شخصية طبيعية أم  –. ال يمثل صك اإلجارة مبلغا

( من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو  وإنما هو ورقة –اعتبارية 
ً
 )سهما

ً
 شائعا

ً
مالية تمثل جزءا

 بعقد اإلجارة. –املتماثلة أو املتباينة  –مجموعة من األعيان االستعمالية 
ً
 محددا

ً
  إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدا

لصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في . يمكن لصكوك اإلجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل ا3

سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث 

  تنتقل امللكية فيها بالتسليم.

مثل ملكية األعيان املؤجرة وتداولها 4
ُ
تي يصح أن إذا توافرت فيها شروط األعيان ال –. يجوز إصدار صكوك ت

 لعقد اإلجارة 
ً
كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة،  –تكون محال

.
ً
 معلوما

ً
  من شأنها أن تدرَّ عائدا

بيعها في السوق الثانوية ألي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان  –أوالصكوك  –. يجوز ملالك الصك 5

 أم أ
ً
 لخضوع أثمان األعيان لعوامل السوق )العرض مساويا

ً
قل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرا

  والطلب(.

 منها ما  -وهواألجرة –. يستحق مالُك الصك حصته من العائد 2
ً
في اآلجال املحددة في شروط اإلصدار منقوصا

   يترتب على املؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد اإلجارة.

 في املنافع التي 9
ً
 شائعة

ً
. يجوز للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن أن يصدرصكوك إجارة تمثل حصصا

ملكها باالستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع 

برمت العقود مع املستأجرين، املستأجرين، سواء تم اإليجار بمثل أجرة اإلجارة األولى أو أقل م
ُ
نها أو أكثر.أما إذا أ

 للُمصدر على املستأجرين.
ً
ل ديونا ِ

ّ
 فال يجوز إصدار الصكوك، ألنها تمث

 أو 0
ً
. ال يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت األعيان املؤجرة كليا

 فإن غرمها على حملة الصكوك.
ً
  جزئيا

 .(1)اف التعامل في اصدار الصكوك .أطر 1

مصدر الصك )الجهة املستفيدة(: وهو من يستخدم حصيلة االكتتاب بصيغة شرعية، ومصدر الصك قد يكون  -

شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن املصدر في تنظيم عملية اإلصدار مؤسسة مالية ذات 

 .مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة اإلصدار - SPV (Special Purpose Viehcle) غرض خاص

وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية اإلصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن املصدر  :وكيل اإلصدار -

ى أساس عقد الوكالة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة اإلصدار، وتكون العالقة بين املصدر ووكيل اإلصدار عل

 .بأجر
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مشتري الصك )مالكو الصكوك(: والذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عاملية أو مجموعة من االفراد،  -

حيث قد يتمتع هؤالء بمعدالت سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول في عمليات االستثمار 

السيولة الفائضة في عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد فى شراء الصكوك، بهدف استغالل هذه 

على الفرص االستثمارية املتاحة, وفى نفس الوقت امكانية التخارج منها بسهولة ببيعها فى السوق إذا ما كانت تلك 

 الصكوك ضمن األنواع القابلة للصكوك.

منها، بتعيين من املصدر أو مدير االصدار وفقا ملا تحدده  مدير االستثمار: وهو من يقوم بأعمال االستثمار أو جزء

  نشرة االصدار. 

هو املؤسسة املالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك واإلشراف على مدير  :أمين االستثمار -

  .صداراإلصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة باألجر الذى تحدده نشرة اإل 

تقوم هذه الوكاالت بدور أساس ي في تصنيف اإلصدارات املالية التي تطرح في أسواق  :وكاالت التصنيف العاملية -

 رأس املال، وتحديد السعر العادل لألوراق املالية املصدرة. 

 (1)وأهم هذه الوكاالت

  ،مثل: الوكالة اإلسالمية وكاالت تصنيف إسالمية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية

 . RAMومقرها البحرين،وكذلك الوكالة املاليزية للتصنيف IIRA الدولية للتصنيف

 .صكوك قابلة للتبديل والتحويل 

 ( تصنيف ماليزي صكوك مدعومة باألصول )ABS. 

Asset Backed Sukuk ABS  توريق + أوراق مالية مدعومة بأصول =  +SPV 

 ( تصنيف ماليزي قريب ملفهموم السندات الربويةصكوك مبنية على األصول)  “ A  e  B  ed Sukuk”  توريق =

 . بتعزيزات ائتمانية+ أوراق مالية مدعومة 

 .( 1)التصكيك من ابرز انواع التمويل املهيكل 

 
 

 .(1)(SPVثم يتم توزيع املخاطر من خالل عدة اطراف ومن اهمها الشركة ذات الغرض الخاص )
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 الصكوك االسالمية وضوابطها الشرعية.. تداول 6

املغصود بالتداول هوعملية التبايع اي تبايع الصكوك في االسواق املالية وعرفت هيئة املراجعة واملحاسبة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية ان توسع مفهوم التداول ليكون" التصرف في الحق الشائع بالبيع او الرهن او الهبة او 

مع مصدرة باالطفاء او  (1)تصرف في الصك غير ذلك من التصرفات الشرعية " وقد اصطلح على عملية ال

االسترداد وهو تصرف يكيف على انة بيع جديد يكون فية حامل الصك بائعا ومصدرة مشتريا,  إن الصكوك 

شرعي على أساس صيغة من صيغ  لعقداالستثمارية اإلسالمية القائمة على أساس عملية التوريق تصدر باالستناد 

، ويوجه اإليجاب إلى املكتتبين عن طريق (1)لى هذا العقد أحكام وآثار هذه الصيغةالتمويل اإلسالمية، وتترتب ع

نشرة اإلصدار التي تتضمن جميع أركان وشروط العقد الشرعي الذي تصدر الصكوك االستثمارية على أساسه، 

,
ً
تنطبق على امة عاألوراق املالية اإلسالمية محكوم بضوابط شرعية  وإصدار ويعتبر شرائهم لهذه الصكوك قبوال

 للصيغة التي تمت عملية التوريق وفقا للضوابط 
ً
جميع عمليات التوريق اإلسالمية وضوابط شرعية خاصة وفقا

 :(1)الشرعية التالية 

صِدَرت الصكوك إلنشائه أو تمويله،  :الضابط األول 
ُ
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في املشروع الذي أ

 وتستمر هذه امللكية طيلة املشرو 
ً
ع من بدايته إلى نهايته,ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات املقررة شرعا

للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها،مع مالحظة أن الصكوك تمثل موجودات املشروع ـ العينية 

 واملعنوية ـ وديونها. 

)نشرة اإلصدار( وأن )اإليجاب(  : يقوم العقد في الصكوك على أساس أن شروط التعاقد تحددهاالضابط الثاني

يعبر عنه )االكتتاب( في هذه الصكوك، وأن )القبول( تعبر عنه موافقة الجهة املصدرة,إال إذا صرح في نشرة 

,وال بد أن تشتمل نشرة اإلصدار على جميع البيانات 
ً
اإلصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ إيجابا ويكون االكتتاب قبوال

 في الع
ً
قد الذي يمثله الصك, من حيث بيان معلومية رأس املال، وتوزيع الربح، مع بيان الشروط املطلوبة شرعا

 الخاصة بذلك اإلصدار, على أن تتفق جميع الشروط مع األحكام الشرعية.

 فيه من الضابط الثالث
ً
:أن تكون الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة املحددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذونا

 ء.الشركا

 .  صكوك االجارة .0
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  تعريف و مفهوم صكوك اإلجـــارة. -اوال:

 في ملكية أعيان أو منافع ذات  -:( 1) تعريفها
ً
 شائعة

ً
تعرف بأنها "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصا

 دخل"

تعتبر صكوك االجارة من اكثر انواع الصكوك شيوعا خاصة في تمويل املشاريع والتي تتيح للمستاجر  مفهومها :

شراء االصول في نهاية مدة االتفاقية, وتصدر شهادات الصكوك بقائمة بذاتها عن االصول املحددة في امليزانية 

ابتة او متغيرة حيث تعتمد على طبيعة العقد , وبالنسبة الى العوائد التاجيرية في هذه الصكوك تكون ث(1)العمومية 

,وتكون التدفقات النقدية من التاجير من خالل املستثمرين , وتعتبر صكوك االجارة وسيلة فعالة على الوضع املالي 

ضمن املدى الطويل,وعقد اإلجارة هو من العقود الشرعية املعلومة فى الفقه اإلسالمى وأساسه أنه بيع ملنافع 

بقاء أصولها فى ملكية البائع, أى أنه بموجب عقد اإلجارة يبيع مالك األصل منفعته أو الخدمة املنوطة  األشياء مع

بذلك األصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر يدفعه املستأجر لألصل الذى استأجره يتفق عليه بين 

املستأجرة لألصل ابتداء أو غيرها  انتهت املدة ، فإذا(1)الطرفين وذلك فى خالل مدة معلومة هى مدة اإلجارة لألصل

 عن أن هناك أسلوب اإليجار املنتهى بالتمليك وااليجارة 
ً
 أن يؤجره إلى أى جهة أخرى، فضال

ً
كما يملك أيضا

  .التشغيلية

ة والفائدة الحقيقية من عقد اإلجارة هى أن األصول الرأسمالية التى يحتاج إليها العمالء مثل الرافعات الضخم

واألجهزة أو اآلالت ذات التكلفة املرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها أكبر بكثير مما يحتمله رجال األعمال فيمكن 

للبنك بما لديه من أموال أن يوفر تلك األصول ويؤجرها إلى رجال األعمال مقابل أجرة عن األصل يتفق عليها 

ستأجر على منفعة األصل مقابل تكلفة محددة تكون فى وخالل فترة زمنية يحددها عقد االجارة, وبذلك يتحصل امل

 
ً
مقدوره عادة, وبال شك أن هذا األسلوب من املعامالت يحقق العديد من املزايا للمستأجرين حيث يوفر لهم جزءا

 من السيولة النقدية التي يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى االقتراض لشراء وملكية هذه األصول 
ً
كبيرا

ما أن تكلفة اإلجارة تحمل على حساب األرباح والخسائر وبالتالى فهى ال تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ك

 ألحدث التطورات فى 
ً
كما أن إجارة األصل تساعد املستأجر على تجديد األصول املستأجرة التى يحتاج إليها وفقا

دة ما تتحملها الشركات املؤجرة لألصل حتى يبقى مجال تكنولوجيا األجهزة واملعدات كما أن تكاليف الصيانة عا

األصل على حاله التى تمكن املستأجر من االنتفاع به ,ومن  االمثلة الواقعية على صكوك االجارة ,صكوك نخيل 

% 40بنسبة  1021والتي حققت عوائد تزيد على مثيالتها العاملية باربعة اضعاف ,حيث حققت عوائد لعام  (1)دبي

   ة االقبال الشديد على سوق العقارات وشراء االراض ي خاصة بعد االزمة املالية العاملية., وذلك نتيج

  .(1)أنواع صكوك اإلجارة -ثانيا :

صكوك ملكية املوجودات املؤجرة :هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود  -0

بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها، باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن املالك 

  وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.

وثائق متساوية  -صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة : وهى نوعان : -صكوك ملكية املنافع ، وتنقسم إلى :أ -1

ها واستيفاء أجرتها من حصيلة القيمة يصدرها مالك عين موجودة، أو عن طريق وسيط مالي ، بغرض إجارة منافع

وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين  -االكتتاب فيها ، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك:

موجودة )مستأجر( بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة االكتتاب 

صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة في الذمة :هي وثائق  -لحملة الصكوك.بفيها ، وتصبح منفعة العين مملوكة 

متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، 
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  وتصبح منفعة العين املوصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

  وعان :صكوك ملكية الخدمات ، وهى ن -3

صكوك ملكية الخدمات من طرف معين : وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من  -أ

طرف معين )كمنفعة التعليم من جامعة مسماة( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح الخدمات 

  مملوكة لحملة الصكوك.

الذمة :هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم  صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في -ب

الخدمة من مصدر موصوف في الذمة )كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها( واستيفاء 

 األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

 : (1) أساسين هماوهذه األنواع يمكن إرجاعها إلى قسمين 

 القسم األول : صكوك ملكية املوجودات املؤجرة :

 عنه ، 
ً
 ووكيال

ً
وفي هذه الحالة يكون املصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة ، او عين موعود باستئجارها أو وسيطا

لصكوك تلك واملكتتبون فيها هم املشترين لها ،و حصيلة االكتتاب هي ثمن الشراء ، وعلى ضوء ذلك يملك حملة ا

 املوجودات على الشيوع بغنمها وغرمها ، وذلك على أساس املشاركة فيما بينهم.

  : (1)وتفصيل ذلك وتكييفه الفقهي كاآلتي ولهذا القسم صورتان ، او نوعان 

 باستئجارها يريد 
ً
 او موعودا

ً
 مؤجرا

ً
 أو عقارا

ً
( يملك مصنعا

ً
 او معنويا

ً
 )طبيعيا

ً
بيعه الصورة األولى : أن شخصا

 بمائة ألف دوالر ، 
ً
ملجموعة من الناس من خالل الصكوك االستثمارية ، فيقدر ثمنه من خالل أهل الخبرة ، مثال

 ، فيطرح ذلك لالكتتاب ، فيكتتب فيها الناس ، 
ً
 متساوية القيمة ، كل صك بألف دوالر مثال

ً
فيجعلها صكوكا

 عن امل
ً
 ووكيال

ً
 أو وسيطا

ً
الك ، واملكتتبون مشترين لهذا املصنع ، او العقار ، او نحوه ، وحينئٍذ يكون املصدر بائعا

 وبعد الشراء أصبحوا مشاركين شركة امللك ،و ليست شركة العقد .

ثم إن إدارة املشروع )العقار أواملصنع( وإدارة أمور حملة الصكوك من حيث اإلصدار والتداول والتخارج واألطفاء 

 
ً
عنهم في إدارة املشروع مقابل أجر تحدده نشرة اإلصدار ،أو أي اتفاق بين  إن كانت بيد املصدر فقد أصبح وكيال

 الطرفين.

 عند التعاقد ، وإنما يطرح املشروع  الصورة الثانية
ً
: أن ال يكون العقار املؤجر ، او املصنع املؤجر موجودا

 لالكتتاب عن طريق صكوك االستثمار 

 الخدمات :القسم الثاني : صكوك ملكية املنافع أو 

 ويتفرع من هذا القسم أربعة أنواع :

 النوع األول : صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة  :

والتكييف الشرعي لهذه الحالة هي ان العالقة بين املكتتبين ومالك العين )غير املؤجرة( عالقة إجارة فاملالك مؤجر 

 ، واملكتتبون مستأجرون وقيمة الصكوك هي األجرة امل
ً
دفوعة إلى املالك .وفي هذه املرحلة أي قبل التأجير ال فعال

 مع ضوابط الصرف )كما سبق( .ثم إن نشرة اإلصدار إذا كانت تنص على أن املصدر 
ّ
يجوز تداول الصكوك إال

يقوم بتأجيرها لآلخرين ، فهذا توكيل من املكتتبين للمصدر لتأجير العين املوعود بتأجيرها لشخص او جهة أخرى 

( وال مانع أن )تأجير 
ً
من الباطن( وحينئٍذ ظهرت عالقة جديدة بين املصدر واملكتتبين وهي عالقة وكالة بأجر )غالبا

تناط مهمة التأجير )أي الثاني( لغير املصدر عن طريق الوكالة بأجر ,وهناك احتمال آخر ، وهو أن يتحول املصدر 

املكتتبين اتفقوا معه على أن يقوم بإدارة تلك املنافع ، او  املالك أو غيره إلى مضاربة مقيدة خاصة بالتأجير ، أي ان
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حق املنفعة بالتأجير ونحوه لقاء نسبة من العوائد املتحققة على مذهب بع  الفقهاء مثل أحمد في إدخال مثل 

 هذه الحاالت في املضاربة . 

 النوع الثاني : صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة في الذمة : 

 )متساوية القيمة( خاصة بمنافع العين املوصوفة بالذمة ، بأن وهذا يتحقق 
ً
عندما يصدر البنك )او نحوه( صكوكا

يذكر في نشرة اإلصدار أنه يبيع منفعة عقار موصوف في الذمة يبنى ، او يشترى خالل فترة زمنية محددة ، أي 

راء ، أو بيع منفعة مصنع موصوف في يعّرف به عن طريق املواصفات التي تحدد معامله وتأريخ البناء ، أو الش

 بإنتاج الحديد ، أو االسمنت او نحو ذلك يبنى ، او يشترى خالل فترة محددة ,وحينئٍذ تطرح 
ً
الذمة يكون خاصا

هذه الصكوك التي فيها جميع املواصفات التي توضح األعيان املوصوفة في الذمة ، وتكون نشرة اإلصدار فيها 

الناس فيها بدفع املبالغ املتخصصة لها قبول لها ، فاملصدر بائع للمنفعة املوصوفة في  بمثابة االيجاب ، واكتتاب

الذمة ، واملكتتبون مشترون لها ، وهم بعد ذلك أصبحوا مشاركين شركة امللك على الشيوع في منافع تلك األعيان 

 املوصوفة في الذمة بغنمها وغرمها .

دخل في اإلجارة املوصوفة في الذمة )مثل السلم في البيع( فاملصدر إذن والتكييف الفقهي لهذه العملية هو أنها ت

مؤجر ، واملكتتبون مستأجرون ، وبالتالي يطبق عليها أحكام اإلجارة املوصوفة في الذمة من حيث إن العين املؤجرة 

لفظ السلم ، ألنها فيها غير محددة ومعينة ، وأن األجرة ال يجوز تأخيرها عند املالكية ، والشافعية إن عقدت ب

 إلى القصد واملآل واملعنى,وأما عند الحنفية 
ً
سلم املنافع ، وكذا إن عقدت بلفظ اإلجارة في األصح عندهم نظرا

 هو تأخير األجرة إلى انتهاء العقد ، ألن 
ً
والحنابلة فيجوز تأخير األجرة ، بل األصل عند الحنفية في اإلجارة مطلقا

عة( للعاقدين يثبتان في وقت واحد والذي يظهر رجحانه هو قول الحنفية والحنابلة ثبوت الحقين )األجرة واملنف

وقول للشافعية ، إذ قياس اإلجارة املوصوفة في الذمة على السلم ال يستقيم ، ألن اإلجارة عقد مستقل مختلف 

العقد ، وأما اإلجارة عن البيع والسلم في كثير من األشياء ، وألن البيع يقتض ي ثبوت امللك في العوضين عقيب 

 بعد ان استعمل املستأجر العين املؤجرة. وبناًء على ذلك فال 
ّ
فاملنفعة التي هي أحد العوضين لم يثبت فيها امللك إال

تطبق قواعد السلم الذي هو عقد مستقل على اإلجارة في املنافع وإن كانت موصوفة ، كما هو الحال في 

 ى عمل وعين موصوفين في الذمة فال يشترط فيه تعجيل الثمن. االستصناع الذي مع انه عقد وارد عل

 تداول هذا النوع :

ويرجح القري  ان تداول هذه الصكوك بالبيع والشراء إنما يجوز بعد قيام املصدر بتحويل األموال املكتتبة )قيمة 

 لم تتحول الصكوك( أو أكثرها إلى إجارة معينة ، أما قبل ذلك فال يجوز تداولها ، ألنها في 
ً
حقيقتها ال زالت نقودا

كلها ، او أكثرها إلى أعيان مؤجرة ، او حتى منافع محققة ,كما أنه ال يمكن سحب الخالف السابق على تداول هذا 

 ـ كما سبق ـ وبالتالي فيطبق عليها عند التداول أحكام 
ً
النوع من الصكوك ، ألن قيمة هذه الصكوك ال زالت نقودا

 الصرف.

 لث : صكوك ملكية الخدمات من طرف معين :النوع الثا

وذلك بان تقوم جهة معينة مثل جامعة معينة  ، اومستشفى معين ، بنفسها ، او عن طريق وسيط مالي )بنك أو 

شركة( بإصدار صكوك )متساوية القيمة( بغرض تقديم خدمة التعليم الجامعي ومقرراته الخاصة بالحصول على 

ة ، او القانون ، او اللغة ، او الطب ، او الهندسة ملدة محددة ، أو تقديم الخدمات الشهادة الجامعية في الشريع

الطبية مثل الجراحة ، أو الفحوصات في تلك املستشفى لفترة زمنية محددة ,حيث تذكر هذه الخدمات بصورة 

مات من حصيلة مفصلة في نشرة اإلصدار ، كما تتضمن نشرة اإلصدار استيفاء األجرة لكل خدمة من تلك الخد

االكتتاب فيها ، واملدة املسوح بها مثل عشر سنوات ,ثم تعرض هذه الصكوك على الجمهور فيشترونها ، وبذلك 
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أصبحوا مالكين لتلك الخدمة ، او الخدمات املذكورة في نشرة اإلصدار بغنمها وغرمها ,ثم بعد ذلك يقوم املصدر 

( لقاء مبلغ معين . )أو غيره( ببيع هذه املنافع للراغبين فيها من
ً
 الطلبة واملرض ى )مثال

 والتكييف الفقهي لهذه املسألة كاآلتي :

( هي املؤجر ، واملكتتبون هم املستأجرون ، وفي الوقت نفسه هم 2
ً
. مالك الخدمة )الجامعة او املستشفى مثال

 شركاء شركة امللك في ملكية تلك املنفعة .

مات ، او بيعها للراغبين يعتبر التأجير الثاني أي التأجير للغير ،أو ما يسمى . قيام الجهة املشرفة بتأجير هذه الخد1

 في القانون : التأجير من الباطن .

. الجهة املشرفة على إصدار الصكوك وتنظيمها ، وترتيب هذه العملية ، ثم القيام بتأجير هذه الخدمات أو بيعها 3

 .للراغبين من األفراد واملؤسسات ...هي وكيلة باأل 
ً
 جر عن هؤالء املكتتبين ، وعن صاحبة الخدمة أيضا

  . املستفيدون هم املنتفعون أي مستأجرون لتلك املنفعة .4

 النوع الرابع : صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:

وذلك بأن تقوم جهة مثل البنك مباشرة بإصدار صكوك )متساوية القيمة( بغرض تقديم خدمة من مصدر 

في الذمة ، كمنفعة تعليم في جامعة عربية أو غربية متخصصة معترف بها ، أو تقديم الخدمات الصحية موصوف 

من مستشفى متخصصة في بريطانيا ، حيث يتم تحديد مواصفاتها بدون تسميتها ، ثم تقوم الجهة املصدرة بعد 

صدار نوعية الخدمة ، واملواصفات االكتتاب بتأجير هذه الخدمة وبيعها للراغبين بثمن محدد , وتوضح نشرة اإل 

التي تزيل الجهالة املؤدية إلى النزاع عن مصدر هذه الخدمات ، وكذلك تبين الزمن املحدد لتقديم تلك الخدمات 

 مثل عشر سنوات ، وكيفية االستفادة واآلليات املطلوبة .

 والتكييف الفقهي لها :

وإقدام املكتتبين على النشرة ودفع املبالغ املطلوبة قبول لها  . تعتبر نشرة اإلصدار بمثابة إيجاب لهذه الصكوك ،2

. 

. تعتبر العالقة بين املصدر واملكتتبين عالقة اإلجارة ، فاملصدر مؤجر وبائع للخدمة املوصوفة في الذمة ، 1

 واملكتتبون مستأجرون ومشترون لها .

 كون هذه الخدمة او الخدمات بغرمها وغنمها. . املكتتبون فيما بينهم شركاء شركة امللك كل حسب نسبته ، يمل3

. قيام الجهة املصدرة أو غيرها عن املكتتبين بتأجير هذه الخدمة وبيعها للراغبين بمثابة إعادة التأجير )أي التأجير 4

 من الباطن( وان العالقة بين ا لجهة املشرفة واملكتتبين هي عالقة الوكالة باألجر ما دامت تأخذ نسبة او عمولة

 محددة .

. يالحظ في هذا النوع الرابع أنه ال يحتاج أن تكون الجهة املصدرة هي مالكة الخدمة ، ألن العملية تقوم على 5

الخدمة املوصوفة في الذمة ، فهي موجودة في الذمة ، وما هو موجود في الذمة كأنه موجود على سبيل الحقيقة في 

 لتلك الخدمة مثل إدارة الجامعة ، او حين أن النوع الثالث ال بد ان تكون الجهة امل
ً
إدارة  صدرة إما مالكة فعال

 املستشفى ، أو وكيلة عنها

. يمكن في هذا النوع ترتيب عقود موازية ، أي عقد بيع الخدمة والعادي املباشر ، وعقد الخدمة املوازي )مثل 2

 السلم والسلم املوازي( .

 . (1)تداول صكوك االجارة -ثالثا :

تداول صكوك ملكية املوجودات املؤجرة او املعدة لاليجار بعد تملك حملة الصكوك للموجودات يجوز  .2

 الن حامل الصك مالك يتصرف في ملكة بكل وجوة التصرف السائقة شرعا وله غنم هذا امللك وعلية غرمة .
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ية حامل يجوز استرداد صكوك ملكية املوجودات املؤجرة بسعر السوق , او بالسعر الذي يتراض ى عل .1

 الصك ومصدرة حين االسترداد.

يجوز تداول صكوك ملكية منافع االعيان )املوجودات( املعينة قبل اعادة اجارة تلك االعيان فيكوك  .3

بذلك حامل الصك مؤجرا ملا استأجر وهو مايسمى باالجرة على االجرة ,اما اذا اعيدت االجارة كان الصك 

 ملستأجر الثاني ,فيخضع التداول حينئذ الحكام الديون.ممثال لالجرة , وهي حينئذ دين في ذمة ا

يجوز ملصدر الصك ان يسترد صكوك ملكية منافع االعيان املعينة من حاملها بعد التخصيص ودفع ثمن  .4

االكتتاب سواء كان بسعر السوق ام بالثمن الذي يتراض ى علية العاقدان حين االسترداد على ان اليكون مبلغ 

 داد مؤجال .االكتتاب او االستر 

اليجوز تداول صكوك ملكية منافع االعيان املوصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها املنفعة  .5

 اال بمراعاة ضوابط التصرف في الديون , فاذا تعينت جاز تداول الصكوك .

ف الذي اليجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطر  .2

 تستوفي منة الخدمة اال بمراعاة ضوابط التصرف في الديون ,فاذا تعين الطرف جاز التداول للصكوك .

يجوز تداول ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل اعادة اجارة تلك الخدمات , فاذا اعيدت  .9

 فيخضع التداول الحكام الديون. االجارة كان الصك ممثال لالجرة , وهي حينئذ دين في ذمة املستأجر الثاني

في البندين السابقين يجوز اجراء اجارة موازية على عين بنفس مواصفات املنفعة بشرط عدم الربط بين  .0

 عقدي االيجار .

يجوز للمشتري الثاني ملنافع االعيان )املوجودات(املعينة ان يبيعها ايضا وان يصدر صكوكا بذلك ,وهنا  .7

رعية شيئا بصدد اعادة التصكيك وجدوى هذه العملية حتى وان سمحت قواعد البد ان تقول السياسة الش

 الفقة بذلك , فال بد من النظر الى مآل هذا املنشط والحكم علية ليس وفق مبناة فقط وانما وفق مآلة .

 :1وبشكل عام يجوز تداول الصكوك إال أن هناك شروط واستثناءات لذلك

 كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان  يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا

 أو منافع أو خدمات, بعد قفل باب االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط.

  في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك, بشراء ما

ولكن ال يجوز أن يكون وعد  يعرض عليه من هذه الصكوك, بعد إتمام عملية اإلصدار, بسعر السوق,

 الشراء بالقيمة االسمية للصك.

 .يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما ال يخالف الشرع 

 .يجوز إجراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات املنفعة لحملة الصكوك 

 حملة يجوز تداول أو استرداد صكوك االستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة ل

 الصكوك في مدة االستصناع.

 .ال يجوز تداول صكوك السلم 

  يجوز تداول صكوك املشاركة وصكوك املضاربة وصكوك الوكالة باالستثمار بعد قفل باب

 االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في األعيان واملنافع.

بعنوان  1007اسعة عشرة في نيسان ( املنعقد في دورته الت4/27)290وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 

الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها املعاصرة: يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول االلتزام بالضوابط 

 ( التالية: 3/4)30املنصوص عليها في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم : 
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، فإن  -أ 
ً
تداول الصكوك يعتبر مبادلة نقد بنقد، فتطبق إذا كانت مكونات الصكوك ال تزال نقودا

 .(1)عليه أحكام الصرف

 كما هو الحال في بيع املرابحة فيطبق على تداول الصكوك  -ب 
ً
إذا انقلبت املوجودات لتصبح ديونا

 ، من حيث املنع إال باملثل على سبيل الحوالة . (1)أحكام الدين

ة من النقود والديون واألعيان واملنافع إذا صار رأس مال القراض )املضاربة( موجودات مختلط -ج 

 للسعر املتراض ى عليه، على أن يكون الغالب في هذه 
ً
فإنه يجوز تداول صكوك املقارضة )املضاربة( وفقا

 فتراعى في التداول األحكام الشرعية. 
ً
 أو ديونا

ً
 ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا

ً
 الحالة أعيانا

 في سجالت الجهة املصدرة.وفي جميع األحوال يتعين تسجيل  -د 
ً
 التداول أصوليا

ال يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى 

 املتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع ، ويجعل ش يء من السلع في الصندوق حيلة للتداول.

 رابعا : تسويق صكوك االجارة.

عملية التسويق االسالمي في املنتجات االسالمية الى فن وتنويع باملنتجات االسالمية , والتي تلقى قبوال عاما تحتاج 

لدى املستهلكين حيث يتم ربط الحاجات االساسية باملصلحة العامة للمصارف التجارية بشكل تتحسن فية اداء 

يدية اي يجب ان تكون هنالك استراتيجيات وخدمات املصارف االسالمية بشكل تتساوى فية مع البنوك التقل

للمصارف االسالمية بخلق ثقافة اسالمية مصرفية متميزة لتقف امام اي توسع في البنوك التجارية وذلك من 

خالل نشر الوعي املصرفي االسالمي للمجتمعات واملصارف االسالمية, فعند تسويق منتج االجارة التمويلية واالجارة 

يجب تحديد الفئة املستهدفة في عملية التسويق االسالمي باالضافة الى وجود ميزة نسبية في  املنتهية بالتمليك

العقد الذي يتم بين العميل واملصرف والذي يتمثل بالبعد الديني الذي يلبي رغبة الفئات املستهدفة التي تبتعد 

املوظفين بالعقود التي تتم بصكوك عن شبهات الربا والتي تكون وفق الضوابط الشرعية  , باالضافة الى املام 

االجارة بشكل يخدم املصرف والعميل بعيدا عن الحيل والغرر, باالضافة الى ابراز الدور االجتماعي للمصارف 

االسالمية والتي تتمثل بخدمة املجتمعات والوطن من خالل املساهمة الفعالة في النشاطات االقتصادية 

من خالل املساهمة في مشاريع االسكان الكبيرة , وتمويل املشروعات الصغيرة والتمويلية  وتخفيف البطالة وذلك 

بضوابط اخالقية وشرعية وببعد محاسبي ذو مدلول شرعي ,فالتسويق االسالمي ملنتج عقد االجارة يجب ان يكون 

لسكاني مبني على اسس صحيحة , وهنا يجب التركيز على على تسويق هذا املنتج في املناطق ذات االزدحام ا

وبطريقة سليمة بعيدة عن االعالنات املضللة والتي تخدع املستهلكين احيانا  فعلى سبيل مثال لو تم استخدام 

" فالذي يستمع الى هذا االعالن يعرف تماما انة مبني على الكذب  بيت لكل مواطنالصيغة االعالنية التالية "

 ة  .والخداع , وهذا اليتناسب مع اهداف املصارف االسالمي

صكوك االجارة بحاجة الى ترويج بشكل يتناسب مع جودة هذا املنتج وفعاليتة في مناحي الحياة االقتصادية 

واالجتماعية , ونستطيع الترويج من خالل املزيج التسويقي واملتمثلة بالتسعير واالعالنات والتسويق .والترويج لة 

والوعاظ الستخدام املنابر الدينية في املساجد والندوات  اساليب متعددة ومتنوعة ومنها مثال عقد دورات لالئمة

الدينية لطرح هذا املنتج على الجمهور بشكل مبني على الصدق واالمانة  ,  وتعتبر اقامة املؤتمرات والندوات  جزء 

 من عملية التسويق االسالمي .

 . (1)العوامل املؤثرة بقيمة صكوك االجارة  -خامسا :

صكوك اإلجارة تتعلق باألعيان واألصول املؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين املؤجرة أو وكيله , 

ومقصود املعاملة هو بيع العين املؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم مالك األصل وكذلك املستفيدون 
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األصل املؤجر , وعلى سبيل املثال يمكن أن تكون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في 

هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء في ملكية 

 البناية، وباإلضافة إلى عائد اإليجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك. 

 سوقية كثيرة منها ما يلي: وفي حالة بيع الصك فإن قيمة الصك تتوقف على عوامل

  قوى العرض والطلب: . أ

فإذا كان  ,تتأثر قيمة خدمة األصل املستأجر ارتفاعا وانخفاضا بقوى العرض والطلب على تلك الخدمة في السوق 

معدل الزيادة في الطلب على الخدمة موضوع الصك أكبر عن معدل الزيادة في عرضها، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع 

 العكس بالعكس.قيمة الصك، و 

 عمر الخدمة: . ب

تتأثر قيمة األصل بالعمر االفتراض ي لألصل أو املدة اإليجارية املتبقية للخدمة املستأجرة, فمن املتوقع أن تتناقص 

قيمة الصك بتناقص العمر االفتراض ي لألصل، والذي يتأثر بمجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة األصل سلبا 

دة الزمنية املتبقية لألصل املعاد استئجاره يؤثر على قيمة الصك, فإذا كان معدل وإيجابا,إن طول أو قصر امل

الزيادة في قيمة الخدمة أكثر عن معدل النقص في القيمة من جراء انقضاء جزء من عمر األصل فإن من املتوقع 

 أن ترتفع قيمة الخدمة باعتبار باقي املؤثرات ثابتة.

 كفاءة أداء األصل:  . ت

اء األصل يؤثر على قيمة الصك وسعره السوقي, فإذا كانت الكفاءة أعلى زادت قيمة الصك والعكس إن كفاءة أد

صحيح,ومما يزيد من الكفاءة توفر الصيانة الالزمة لألصل، وتوفر الخدمات املصاحبة وفعاليتها, وعلى سبيل املثال 

من القيمة, فالعقار املصان يؤجر فإن حسن صيانة املبنى تزيد من قيمة األصل بحسب ما يضيف إلى العقار 

بقيمة أعلى من غير املصان غير أن التكاليف الناجمة عن الصيانة تخف  من قيمة الصك بمقدار املصروفات 

على الصيانة,ومن الخدمات املصاحبة التي تؤثر على قيمة العقار توفر الكهرباء واملاء أو القرب من األسواق أو من 

ط الهاتف األرض ي أو خط اإلنترنت وغير ذلك من الخدمات, وتختلف طبيعة الصيانة وسائل االنتقال أو توفر خ

ونوعية الخدمات املصاحبة بحسب طبيعة األصل الذي قد يكون عقارا يستخدم كفندق أو كمسكن أو كمتجر أو 

املصاحبة التي  كمستودع...إلخ.. أو يكون وسيلة نقل كسيارة أو باخرة أو طائرة...إلخ. فكل منها لها من الخدمات

تزيد من قيمتها، وما يزيد من قيمة ش يء قد يخف  من قيمة آخر.. فاملخازن البعيدة من البحر أفضل من 

القريبة منها من ناحية تعرض املخزون إلى الرطوبة والفنادق التي على البحر أفضل من تلك البعيدة عنها، 

واالقتصادية وغيرها، ومن ثم يمكن لإليجار أن يرتفع أو وهكذا,ويتأثر اإليجار بما يحيطه من البيئة القانونية 

ينخف  بتلك البيئة. ومن مجاالت صكوك اإلجارة كل أنواع املنقوالت القابلة لإليجار كالسيارة أو الطائرة أو البيت 

 او الرافعات ومواد االنشاءات الضخمة . 

 .(1)خصائص صكوك االجارة  -سادسا : 

 .توفر للدولة ميزة تملك املشروع في نهاية العقد. متوسطة وطويلة االجل . للتداول.قابلة   منخفضة املخاطر 

ال تمثل مديونية  يمكن استخدامها من قبل البنك املركزي في عمليات السوق املفتوحة مثلها مثل سندات الدين.

 تستخدم في تمويل املشروعات الكبرى. على الخزينة فال حاجة الطفائها.

 .(1)عقود االجارة  تصنيف -سابعا :

 عقود االجارة التشغيلية ) وهي االجارة التي اليسبقها وعد التلميك( .2

 عقد االجارة املنتهية بالتمليك وتشمل الحاالت التالية: .1



110 
 

 . االجارة املنتهية بالتمليك عن طريق الهبة 

 .االجارة املنتهية بالتمليك عن طريق بيع رمزي 

  البيع قبل انتهاء مدة عقد االجارة بثمن يعادل باقي اقساط االجارة.االجارة املنتهية بالتمليك عن طريق 

 . االجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي 

 حجم اصدارات صكوك االجارة . -ثامنا :

تمثل حجم اصدارات صكوك االجارة اكثر من ثلث اصدارات الصكوك االسالمية وكما هو مبين بالجدول التالي 

 .(1) 1007-1002لالعوم 

 النسبة الكلية القيمة )مليون$( عدد االصدارات انواع الصكوك

 %44 25.724 37 اجارة

 %11 9.912 20 املشاركة

 %23 4.915 2 املضاربة

 %20 2.340 7 سندات اسالمية

Hybrid 3 409 2% 

 %2 340 1 املرابحة

 %2 315 2 وكاالت استثمار

 %200 35.709 90 املجموع

 . 4330اصدارات الصكوك بالنوع  لعام حجم 

 النسبة املئوية النوع

 %40.1 املضاربة

 %4.1 املنفعة

 %45.7 إجارة

 %0.9 السلم

 %7 املشاركة

 %200 املجموع

 املصدر: القبس الكويتية

 
 مثال عملي على إصدار صكوك االجارة . -تاسعا :

الشركة التي تكون بحاجة إلى السيولة لبناء أو تطوير مبنى جديد/ قديم  أو إقامة مصنع مثال، تقوم ببيع  -2

  SPVاألصل إلى الشركة املصدرة 

 تقوم بإصدار الصكوك وبيعها للمستثمرين، بقيمة األصل املؤجر االسمية. SPVالشركة املصدرة   -1

النسبة المئوية

40.20%

4.20%

45.90%

0.70%

9%

المضاربة

المنفعة

إجارة

السلم

المشاركة
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 شائعة في األصل املؤجر(.يقوم املستثمرين بشراء الصكوك) حصص  -3

 تقوم بتقديم املال املجمع من بيع الصكوك إلى الشركة صاحبة األصل ثمنا له. SPVالشركة املصدرة  -4

 ملدة خمس سنوات) مدة الصك(. Originatorتقوم بتأجير األصل مجددا للشركة  SPVالشركة املصدرة  -5

 والتي بدورها توزع أرباحه على حملة الصكوك. SPVالشركة املؤجرة تقوم بتسديد اإليجار إلى الشركة املصدرة  -2

) إما بعقد إجارة منتهية بالتمليك أو  SPVنهاية تقوم الشركة املؤجرة بشراء األصل مجددا من الشركة املصدرة  -9

 ترجع قيم الصك إلى حملته. SPVكة املصدرة بيع بسعر السوق نهاية فترة اإليجار(، وبدورها الشر 

 

 
 املخاطر املتعلقة بصكوك اإلجارة تشتمل على نوعين: -عاشرا :

مخاطر اإلئتمان)تعثر املؤجر عن سداد اإليجار وبالتالي فشل الصك(، يعالج من خالل الوعد بالسداد والغرامة  -

 عن اإلخالل بالوعد.

جار وفق سعر السوق، يعالج باالتفاق دوريا على سعر اإليجار وبالتالي على سعر مخاطر العائد املتعلقة بتقدير اإلي -

 العائد للصك وعادة ما يتم وفقا لسعر الليبور.

 -. الخاتمة :0

لقد نجحت صيغة صكوك االستثمار اإلسالمية في تمويل التنمية في العديد من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية 

مثل دول الخليج واألردن وماليزيا وإندونيسيا، وفي بع  الدول األوربية وتركيا، كما شاع تطبيقها بعد األزمة املالية 

عتبر من أحدث صيغ التمويل في العال
ُ
م اليوم , وتتسم هذه الصيغة بالعديد من املزايا التي تناسب العاملية، وت

شرائح عديدة من املستثمرين ورجال األعمال والحكومات,ألنها تتسم باملرونة وسهولة اإلصدار والتداول وقلة 

املخاطر، كما أنها تستوعب شريحة من املستثمرين الذين ال يريدون املضاربة في البورصة، وكذلك املستثمرون 

لذين ال يريدون الدخول في شبهات املعامالت الربوية مثل السندات بفائدة , ويرى خبراء املال واألعمال أن ا

تها مجامع الفقه اإلسالمي,وسوف  املستقبل لهذه الصيغة بعد أن أوص ى بها مؤسسات التمويل العاملية، وأقرَّ

ساهم صيغة التمويل بالصكوك اإلسالمية في تمويل املشروعات ال
ُ
قومية وغيرها دونما أي عبء على املوازنة، كما ت
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ساهم في عالج مشكلة املديونية والعجز، ولقد طبقتها العديد من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية كبديل 
ُ
ست

 من نظام السندات بفائدة، وصكوك االجارة تعتبر اداة تمويلية ناجحة في املحافظة على مقدرات الدول 
ً
تمويلي بدال

كن ان تكون بديال مناسبا للخصخصة التي عانت منها الكثير من الدول النامية والتي اصبحت مقدراتها ومن املم

ملكا لدول اجنبية مما اثرت على املناحي االجتماعية للشعوب , ومن املمكن االستفادة من صكوك االجارة ايضا في 

ن العجز في ميزانياتها , فعلى سبيل املثال في تمويل املشروعات التي تعجز عنها بع  الدول النامية التي تعاني م

االردن هنالك الكثير من املشاريع االنمائية تعثرت بسبب العجز املالي , ومن هذه املشاريع القطار الخفيف الذي 

 يربط مدينة الزرقاء في عمان والباص السريع الذي يربط عمان باطرافها .

 -: النتائج. 0

ملحة إلصدار صكوك استثمارية حيث تلبي احتياجات املؤسسات املالية الحاجة االقتصادية واملالية  .2

 اإلسالمية ، والدول اإلسالمية ، وتوفر سيولة لها ، وتحقق لها املقاصد العظيمة من اعمار االرض  .

فقد عرفنا خصائص صكوك اإلجارة بصورة خاصة والصكوك االسالمية بصورة عامة،ثم تطرقنا إلى  .1

كوك اإلسالمية ، واعتمدنا في ذلك على الضوابط التي ذكرها مجمع الفقه اإلسالمي الضوابط العامة للص

 ( . 3/4) 30الدولي املوقر في قراره رقم 

بينا أنواع صكوك اإلجارة ، وتبين لنا أن أنواعه خمسة ، وأن صوره املنبثقة منها أكثر من ذلك بكثير ،  .3

ا ، واعتمدنا على ذلك على قرارات مجمع الفقه حيث ذكرنا هذه الصورة ، وكيفية صياغة الصكوك منه

اإلسالمي بصدد ضوابط سندات املقارضة ، وعلى معيار صكوك االستثمار الصادر من هيئة املحاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية ، إضافة إلى املصادر القديمة والحديثة والندوات والحلقات الفقهية ذات العالقة 

طرقنا إلى املالحظات التي يمكن أن تؤخذ على صكوك اإلجارة من حيث اجتماع أكثر من عقد ، باملوضوع .ثم ت

 .إلى األحكام والضوابط الشرعية لصكوك اإلجارة ومدى تأثير كون اإلجارة في الذمة في التداول ,باالضافة 

امليزة االساساية ان الشركة ذات الغرض الخاص انشأت بامر من شركة راعية وبكيان قانوني ,وان  .4

( هو بعدها عن االفالس واملخاطر للشركة االم , وهي عبارة عن وسيط مالي SPVللشركة ذات الغرض الخاص )

بين طرفين وهما الشركة االم التي تريد ان تؤجر منشأة معينة للحصول على تمويل , وبين املستثمرين حملة 

 ( عن الشركة االصلية .SPVت الغرض الخاص )الصكوك وغالبا مايتم عزل االصول بواسطة الشركة ذا

 لكل مايطرأ  .5
ً
إّن قواعد الشريعة اإلسالمية الكلية قادرة على استيعاب املستجدات، فهي تتضمن حال

 لكل مايستجد,ومن هنا تبرز أهمية ابتكار ادوات تمويلية اسالمية تستوعب القدرات االقتصادية الكبيرة 
ً
وحكما

هذه االدوات بما تتمتع به سندات الفائدة من سيولة وربحية وقابلية التداول  وتتمتعالقائمة في املجتمع 

 وضمان في اطار ما هو ممكن وبما ال يتعارض مع قواعد الشريعة االسالمية السمحاء.

 من أوجه االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، ويمكن ان  .2
ً
عملية التوريق يمكن تطبيقها والعمل بها وجها

ية العمل بها وإدخالها ضمن خططها وبرامجها االستثمارية بعد ضبط هذه املعاملة للمصارف اإلسالم

بالضوابط التي تعطيها املصداقية الشرعية وايجاد البنية التحتية املالءمة التي تحقق الكفاءة االقتصادية التي 

وان املعيار االساس هي األساس في قدرتها على تلبية االحتياجات االقتصادية ومنافسة األدوات التقليدية,

لتحقيق هذه االمكانية بشكل عملي وواقعي هو االحكام والفتاوى الشرعية ؛حتى تظل الصيغ واملنتجات اصيلة 

 مستقاة من االحكام االساسية ،وليس صورية وتابعة للصيغ التقليدية. 
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عائدا مبنيا  ان الصكوك يجب ان تستند الى اصول مدرة  للدخل  حتى يكون عائدها عائدا حقيقيا ال  .0

على تعظيم الربح بمعزل عن اي ضوابط اقتصادية، وظاهرة البيوع الوهمية،وظاهرة توسع الحركة النقدية 

 بمعزل عن الحركة السلعية االقتصادية الحقيقية وغيرها .

يمكن استخدام الصكوك االسالمية املطورة في مجاالت متنوعة سواء كأداة فاعلة من أدوات السياسة  .0

او في تمويل موارد البنوك اإلسالمية أو استثمار فائ  سيولتها وفي إعمار املمتلكات الوقفية وتمويل النقدية 

املشروعات الحكومية ، وعلى وجه الخصوص إمكانية استخدام هذه األداة في الخصخصة املؤقتة التي  توفر 

خصخصتها مع االحتفاظ إمكانية االحتفاظ بسلطة رقابية من مستوى مناسب على املشروعات التي يتم 

 بوطنية هذه املشروعات .

ضرورة بذل جهود حثيثة من جانب املهتمين واملشرفين لتقريب وجهات النظر الشرعية في أمر التصكيك  .7

اإلسالمي , باالضافة ضرورة استمرار الحكومات في تشجيع االعتماد على الصكوك اإلسالمية في مجال 

 االجارة في عملية التمويل . استقطاب وتوظيف املوارد وخاصة صكوك

  : التوصيات. 20

ان تقوم البنوك املركزية بالزام املصارف االسالمية بتنويع منتجاتها , حيث ان املصارف االسالمية تعتمد  .2

 بشكل اساس ي على املرابحة النخفاض مخاطرها.

 املام الهيئات الشرعية باالمور املحاسبية . .1

 مع الشريعة ما بين الشركة ذات الغرض الخاص والشركة املؤجرة .دراسة طبيعة العقد والذي يتوافق  .3

هناك فرص كبيرة لسوق الصكوك لسد الفراغ املتوقع في منح التمويل لعمالئها في املستقبل, وتمويل  .4

 املشاريع التنموية العمالقة في الدول االسالمية.

 الدول االسالمية والعربية اولى من الدول االجنبية , لتكون مركزا إلصدار الصكوك اإلسالمية.  .5

أن تكون الدولة مصدرة للصكوك ومشركة لعامة الناس في مشاريع التمويل الضخمة فإذا استقرت ثقافة  .2

 السوق وأصبح الوعي بها كامال تنسحب وتترك املجال للقطاع الخاص بشكل أوسع. 

هيئة شرعية اقتصادية عليا ممثلة من الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي تكون مرجعية تأسيس  .9

 للهيئات الشرعية املصغرة املوجودة في البنوك.

 يمكن ان تكون بديال مناسبا للخصخصة للمحافظة على مقدرات والدول ووطنية املشروعات الضخمة . .0

هناك حاجة لتوسيع قاعدة ات لتالفي املخالفات الشرعية و االقتصار على الصكوك اإلسالمية دون السند .7

 املستثمرين من خالل طرح الصكوك في اكتتابات للجمهور.

 من املهم إيجاد البنية التشريعية املنظمة إلصدار الصكوك وإدراجها وتداولها. .20

 مع الضوابط الشرعية،  .22
ً
ومتطلبات توزيع مراجعة هيكلة صكوك االجارة، وتطويرها بما يجعلها أكثر توافقا

املخاطر , باالضافة الى حث ادارات املصارف االسالمية ضرورة البحث عن حلول تلبي الحاجات االقتصادية مع 

 االلتزام باألحكام الشرعية .

يوص ي الباحث اجراء  الدراسات الفقهية لبحث فكرة اعادة تمويل الرهن العقاري بما يتفق واحكام  .21

شركة اسالمية او بنك اسالمي لهذا الغرض في ضوء ما تخلص اليه الدراسات الشريعة االسالمية وتأسيس 

 الفقهية.

بناء معايير الهندسة املالية االسالمية وتحديد الضوابط الشرعية التي تحكمها مع تطوير مشتقات مالية  .23

 متواقة مع احكام الشريعة االسالمية. 
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 يحتوي سوق التأمين املصري علي عدٍد من الشركات النوعية للتأمين، فمنها:

 للقطاع العام املصري أو للقطاع الخاص املصري أو للقطاع الخاص األجنبي. شركات تأمين تابعة

مينات املمتلكات واملسئوليات معا شركات تأمين تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال ونشاط تأ

، وأخري تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط، وثالثة تمارس تأمينات املمتلكات 

 واملسئوليات فقط.

 شركات ُيدار نشاط التأمين بها علي أساس تكافلي وأخري ُيدار نشاط التأمين بها علي أساس تجاري.

ن في نوعية تلك الشركات وطبيعة أنشطة التأمين بها، فقد َسَعْت هذه الدراسة   إلى هذا االختالف الَبّيِ
ً
 ونظرا

 البحثية، من خالل تطبيق األسلوب اإلحصائي

 Three-Way Analysis of Variance (MANOVA) علي بيانات السنة املالية ، 

ملصري ـ إلى التوصل الي مدي وجود تأثير ذو داللة معنوية ، لشركات التأمين العاملة في السوق ا1020/1022

 لنوع ملكيتها؛ ونوع نشاط التأمين، 
ً
أو إحصائية لتصنيف شركات التأمين العاملة بالسوق املصري ـ وفقا

 الذي تمارسه تلك الشركات؛ ونوع إدارة نشاط التأمين بها ـ علي قيمة نتائج أعمالها. 

عدة نتائج كان من أهمها: أن نوع ملكية شركات التأمين ـ كونها شركات تأمين وتوصلت الدراسة البحثية إلي 

قطاع أعمال عام، أو شركات قطاع خاص مصري، أو شركات قطاع خاص أجنبي ـ يؤثر في نتائج أعمال 

الشركة، والتي تتمثل في ِقَيم كّلٍ من: صافي األقساط صافي التعويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة 

وثائق، حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني. وتوصلت إلى أن نوع النشاط الذي تمارسه ال

شركات التأمين ـ كونه نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال ،ونشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات 

 ، أو نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط أو نشاط تأمينات املمتلك
ً
ات واملسئوليات فقط يؤثر معا

علي بع  نتائج األعمال بالشركة والتي تتمثل قي إجمالي حقوق حملة الوثائق حقوق املساهمين، عجز أو 

 أو 
ً
 تكافليا

ً
فائ  النشاط التأميني،كما توصلت أيضا الي أن نوع إدارة نشاط شركات التأمين، كونه تأمينا

، ال يوئر علي أي من نتائج 
ً
 تجاريا

ً
أعمال الشركات. ما يعني عدم وجود داللة معنوية ذات تأثير علي تأمينا

نتائج شركات التأمين العاملة في السوق املصري من قصر التأمين التكافلي، علي شركات تأمين تكافلي فقط 

 تكون قاصرة علي شركات التأمين 
ّ

دون التأمين التجاري أي أن إدارة نشاط التأمين التكافلي من األفضل أال

كافلي فقط، بل يفضل أن تدير شركات التأمين كال النشاطين معا في نفس ذات الشركة مع مراعاة تطبيق الت

 مبادئ الشريعة اإلسالمية في الجزء الخاص بإدارة نشاط التأمين التكافلي.
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 Introduction مقدمة

كة تأمين، شر  17، من 32/3/1021يتكون سوق شركات التأمين العاملة في سوق التأمين املصري في 

 لنوع امللكية إلى اآلتي:
ً
 مصنفة وفقا

 9 ،شركات قطاع أعمال عام :% 

 32 ،شركات قطاع خاص مصري % 

 211021،ات قطاع خاص أجنبي، 

 (. 3، ص1021)التقرير الربع السنوي، نشاط التأمين، الربع األول،

 لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه، إلى اآلتي:
ً
صنف تلك الشركات وفقا

ُ
 وت

 20% شركات تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال، نشاط تأمينات املمتلكات :

 واملسئوليات. 

 32.شركات تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط :% 

 57.مارس نشاط املمتلكات واملسئوليات فقط
ُ
 %: شركات ت

 (، 2، ص1021)التقرير الربع السنوي، نشاط التأمين، الربع األول 

 لنوع إدارة نشاط التأمين بها، إلى اآلتي:
ً
 وتصنف تلك الشركات، كذلك، وفقا

 10.شركات تأمين، يدار نشاطها التأميني علي أساس تكافلي :% 

 21.شركات تأمين ُيدار نشاطها التأميني علي أساس تجاري :% 

 (. 3، ص1021)التقرير الربع السنوي، نشاط التأمين، الربع األول 

  literature Review السابقةالدراسات 

: شركات التأمين العاملة في السوق املصري، في 
ً
، وفقا لنوع امللكية )النسبة الحاكمة  4304/ 00/0أوال

  لرأس املال(

عن نشاط التأمين، الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة  1021ـ أوضح التقرير ربع السنوي األول لسنة 

، قد اشترط ضرورة تعديل بع  1000( لسنة 220(، أن القانون الرقم )1املالية، في صفحته الرقم )

رأس املال املرخص . من هذه التعديالت، أن يكون الحد األدني ل2702( لسنة 20أحكام القانون الرقم )

مليون  20مليون جنيه لشركات التأمين، و 30مليون جنيه ، وأن يكون الحد األدني املدفوع منه  20به 

ووفقا لذلك، أصبح سوق شركات التأمين العاملة في السوق املصري، في لجمعيات التأمين التعاوني، 

 لنوع ملكية شركات التأمين، يشمل ثالث قطاعا32/3/1021
ً
ت من شركات التأمين. وتشمل هذه ، وفقا

 الشركات ما يلي:

 .شركتان تأمين قطاع أعمال عام، وهما: شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة 

  ِتسع شركات تأمين قطاع خاص مصري، وهي: قناة السويس، املهندس، الدلتا، املصرية لضمان

، املصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، املصرية الصادرات، الجمعية املصرية للتأمين التعاوني، رويال

 للتأمين التكافلي حياة، إسكان.

  ،ثماني عشرة شركة تأمين قطاع خاص أجنبي، وهي: تشارتس ايجيبت، املجموعة العربية املصرية

الفرعونية االمريكية )اليكو(، التجاري الدولي، ايس ـ مصر، اليانز ـمصر، اليانز لتأمينات الحياة ـمصر، 

بيت التأمين املصري السعودي، ان اس جي بي لتأمينات الحياة، ايس لتأمينات الحياة، بوبا إيجيبت، 
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وثاق للتأمين التكافلي، أروب للتأمين علي الحياة، أروب لتأمينات املمتلكات، سوليدرتي للتكافل العائلي ـ 

 لتكافلي.   مصر، نايل جنرال تكافل، نايل فاميلي تكافل، املشرق العربي للتأمين ا

: شركات التأمين العاملة في السوق املصري، في 
ً
 لنوع نشاط التأمين، الذي 4304/ 00/0ثانيا

ً
، وفقا

 تمارسه 

،أصدرته الهيئة العامة للرقابة 1021عن نشاط التأمين، 1021ذكر التقرير ربع السنوي األول لسنة 

، 1000لسنة  220اشترطها القانون الرقم (، أنه من التعديالت، التي 2املالية، في صفحته الرقم )

ضرورة فصل نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال، عن نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات، 

ون هناك مبررات معقولة  ِ
ّ
مع السماح بمهلة مدتها سنتين قابلة للمد مدة سنَتْين أخريَتْين، علي أن تك

 لذلك، فانه في لهذا املد، وذلك لتنفيذ هذا القرار. وطب
ً
، كان سوق شركات التأمين 32/3/1021قا

 لنوع نشاط التأمين، يتكون مما يلي:
ً
 العاملة في السوق املصري وفقا

  ثالث شركات تأمين تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال، نشاط تأمينات املمتلكات

 واملسئوليات معا، وهي شركات: قناة السويس، املهندس، الدلتا.

  عشر شركات تأمين، تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط، وهي: شركات: مصر لتأمينات

الحياة، الفرعونية األمريكية)اليكو(، التجاري الدولي، اليانز لتأمينات الحياة ـ مصر، ايس لتأمينات 

للتأمين علي الحياة،  الحياة، ان اس جيب ي لتأمينات الحياة، املصرية للتأمين التكافلي حياة، أروب

 سوليدرتي للتكافل العائلي ـ مصر، نايل فاميلي تكافل. 

  ،ست عشرة شركة تأمين، تمارس نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات فقط، وهي شركات: مصر للتأمين

تشارتس إيجيبت للتأمين، املجموعة العربية املصرية، املصرية لضمان الصادرات، الجمعية املصرية 

مصر، بيت التأمين املصري -مصر، رويال للتأمين، أليانز للتأمين-مين التعاوني، ايس للتأمينللتأ

السعودي، بوبا إيجيبت، املصرية للتأمين التكافلي، إسكان للتأمين، أروب لتأمينات املمتلكات، نايل 

 جنرال تكافل، املشرق العربي للتأمين التكافلي.

: شركات التأمين العاملة في 
ً
 ، وفقا لنوع إدارة نشاط التأمين بها  4304/ 00/0السوق املصري في ثالثا

  
ً
 سريعا

ً
إن املجتمع اإلسالمي يمثل حوالي مليار ونصف املليار نسمة منتشرين حول العالم، وان هناك نموا

ا في تعداد املسلمين. وإن هناك شبه اتفاق َبْين علماء الشريعة اإلسالمية علي أن التأمين التكافلي أو م

 (1007يطلق عليه في بع  األحيان التكافلي، يتفق ومبادئ الشريعة اإلسالمية. )البلقيني، 

  ال يوجد ما يشير إلي أن عقد التأمين ال يمكن قياسه علي أي من العقود الصحيحة واملعروفة في الفقه

 (.3، ص1007اإلسالمي. )شاكر، 

  مهًما من االقتصاد 
ً
م التأمين التكافلي؛ إذ إنه يمثل جزءا ّدِ

َ
ق

ُ
من األهمية بمكان ضرورة وجود شركات ت

والتمويل اإلسالمي؛ وضرورة وجود شركات تأمين تكافلي، تقدم خدمات تأمينية تماثل تلك التي تقدمها 

اري، كشبهة الربا واملقامرة شركات التأمين التجاري؛ فتتغلب بذلك علي الشبهات املوجهة للتأمين التج

واملعاوضة؛ إذ إنه في نظام التأمين التكافلي يدفع كل مشترك في هذا النظام )حملة الوثائق( ما يطلق 

عليه "تبرع الي صندوق التكافل"، الذي يقوم بإدارته واستثمار أمواله وكالء عن املشاركين )املساهمين(، 

 (. 1007ده، وذلك مقابل أجر محدد متفق عليه.)راجع عب

  ،وبناًء على ذلك كله، وضعت الهيئة املصرية للرقابة علي التأمين قانون التكافل لسوق التأمين املصري

سست أول شركة تأمين في 1001مسترشدة بقانون التكافل في السوق التأمين املاليزي. ففي يناير 
ُ
، أ
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وهي شركة بيت التأمين املصري سوق التأمين املصري، ُيدار نشاطها التأميني علي أساس تكافلي، 

، أسست شركتا مصر للتأمين 1009السعودي تمارس نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات. وفي عام 

التكافلي، تقدم نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات فقط، وكذلك شركة مصر للتأمين التكافلي 

األول نشاط التأمين، والذي تصدره الهيئة ، ذكر التقرير ربع السنوي 32/3/1021العائلي )حياة(. وفي 

( 0العامة للرقابة املالية، أن عدد شركات التأمين، التي تدير نشاط التأمين علي أساس تكافلي، هي )

شركات عاملة في السوق املصري وهي شركات: املصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، املصرية للتأمين 

ي، سوليدرتي للتكافل العائلي ـ مصر، نايل جنرال تكافل، نايل التكافلي حياة، وثاق للتأمين التكافل

( شركة تأمين عاملة في السوق املصري 12فاميلي تكافل، املشرق العربي للتأمين التكافلي، مقابل )

 تمارس التأمين علي أساس تجاري.

Implications 

، وفقا 1021/ 32/3شركات التأمين العاملة في السوق املصري، في وبناء علي كل ما سبق، فان سوق 

 لنوع نشاط التأمين، الذي تمارسه، وفقا لنوع إدارة 
ً
لنوع امللكية )النسبة الحاكمة لرأس املال(، وفقا

 نشاط التأمين بها، يتكون من: 

  ال فقط، شركة تأمين واحدة قطاع أعمال عام، تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األمو

 وتدير نشاط التأمين علي أساس تجاري، وهي شركة مصر لتأمينات الحياة.

  شركة تأمين واحدة، قطاع أعمال عام، تمارس نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات فقط، وتدير

 نشاط التأمين علي أساس تجاري، وهي شركة مصر للتأمين.

 مينات األشخاص وتكوين األموال، ثالث شركات تأمين، قطاع خاص مصري، تمارس نشاط تأ

نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات، وتدير نشاط التأمين علي أساس تجاري، وهي: قناة السويس 

 للتأمين، املهندس للتأمين، الدلتا للتأمين.

  ،شركة تأمين واحدة، قطاع خاص مصري، تمارس نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط

 ين علي أساس تكافلي، وهي الشركة املصرية للتأمين التكافلي علي الحياة.وتدير نشاط التأم

  ،توجد شركة تأمين، قطاع خاص مصري، تمارس نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات فقط

 وتدير نشاط

 التأمين علي أساس تكافلي، وهي الشركة املصرية للتأمين التكافلي علي املمتلكات واملسئوليات.

  تأمين ، قطاع خاص مصري، تمارس نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات فقط، أربع شركات

وتدير نشاط التأمين علي أساس تجاري، وهي: الجمعية املصرية للتأمين التعاوني، الشركة املصرية 

 لضمان الصادرات، رويال للتأمين، إسكان للتأمين.

  تأمينات األشخاص وتكوين األموال شركتان تأمين، قطاع خاص أجنبي، تمارس كال منهما نشاط

مصر، نايل -فقط، وتدير كال منهما نشاط التأمين علي أساس تكافلي، وهما: سوليدرتي للتكافل العائلي

 فاميلي تكافل.

  توجد ست شركات تأمين عاملة في السوق املصري، قطاع خاص أجنبي، تمارس كل منهم نشاط

نشاط التأمين بهاعلي أساس تجاري، وهذه الشركات هي:  تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط، وتدير 

-الفرعونية األمريكية لتأمينات الحياة)أليكو(، التجاري الدولي للتأمين علي الحياة، أليانز لتأمينات الحياة

 مصر.-مصر، ايس لتأمينات الحياة، ان اس جي بي لتأمينات الحياة، أروب للتأمين علي الحياة
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 اع خاص أجنبي، تمارس كل منهم نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات أربع شركات تأمين، قط

فقط، وتدير نشاط التأمين علي أساس تكافلي، وهي: بيت التأمين املصري السعودي، وثاق للتأمين 

 مصر.-مصر، نايل جنرال تكافل، املشرق العربي للتأمين التكافلي-التكافلي

  كل منهم نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات ست شركات تأمين، قطاع خاص أجنبي، تمارس

فقط، وتدير نشاط التأمين علي أساس تجاري، و هي: املجموعة العربية املصرية للتأمين)أميج(، ايس 

مصر، بوبا إيجيبت للتأمين، أروب لتأمينات املمتلكات واملسئوليات، -مصر، أليانز للتأمين-للتأمين

 تشارتس إيجيبت.

دراسة مدي وجود تأثير ذو داللة معنوية للشركات النوعية للتأمين ة البحثية إلي و تهدف هذه الدراس

السابق اإلشارة إليها،علي نتائج أعمالها ، وأيضا دراسة مدي وجود تفاعل بين هذه الشركات النوعية 

 للتأمين، ذو تأثير معنوي علي نتائج أعمالها.

يه،ومن واقع الدراسات السابقة قريبة الصلة ولتحقيق هدف الدراسة البحثية، السابق اإلشارة إل

نموذج إحصائي، يمكن من خالله إختبار الفروض  بموضوع البحث، فإنه سوف يتم إعداد

   اإلحصائية التالية:

، وفقا 1020/1022ال يوجد فروق بين متوسطات شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام  -2

 مالها.لنوع ملكيتها، علي أي من نتائج أع

، وفقا 1020/1022ال يوجد فروق بين متوسطات شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام  -1

 لنوع نشاط التأمين، الذي تمارسه، علي أي من نتائج أعمالها.

، وفقا 1020/1022ال يوجد فروق بين متوسطات شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام  -3

 تأمين، علي أي من نتائج أعمالها.لنوع إدارة نشاط ال

، وفقا لنوع ملكيتها، 1020/1022ال يوجد تفاعل بين شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام -4

 ونوع نشاط التأمين الذي تمارسه، له تأثير معنوي، علي أّي من نتائج أعمالها. 

، وفقا لنوع 1020/1022املصري، عام ال يوجد تفاعل بين شركات التأمين العاملة في السوق  -5

 ملكيتها، ونوع إدارة نشاط التأمين. ، له تأثير معنوي، علي أّي من نتائج أعمالها.

، وفقا لنوع نشاط 1020/1022ال يوجد تفاعل بين شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام  -2

 معنوي، علي أّي من نتائج أعمالها.التأمين الذي تمارسه، ونوع إدارة نشاط التأمين، له تأثير 

Research methodology منهجية البحث  

 حدود البحث -أ

سوف يتم إحتبار الفروض اإلحصائية السابق اإلشارة إليها ، من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات السنة 

، واملنشورة بالكتاب اإلحصائي السنوي لسوق التأمين املصري، والذي تصدره الهيئة  1020/1022املالية 

رض لسنوات مالية سابقة، نظرا العامة للرقابة املالية، وقد تم إختيار هذه السنة املالية فقط دون التع

، لم تكن شركات التأمين العاملة بسوق التأمين املصري قد قامت  1000/1007ألنه في السنة املالية 

بتطبيق قرار فصل نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال عن نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات، 

جزء من عمليات شركة مصر للتأمين يمارس نشاط ، كان هناك  1007/1020كما أنه في السنة املالية 

تأمينات األشخاص وتكوين األموال، إلي جانب نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات، كما أنه أيضا، لم 

يتم التعرض لسنوات مالية الحقة للسنة املالية املختارة، نظرا إلي أنه حتي تاريخ إعداد البحث مارس 
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، قد 1022/1021ئي السنوي لسوق التأمين املصري عن السنة املالية ، لم يكن الكتاب االحصا1023

-)يناير1021صدر بعد، فقد كان الذي صدر فقط هو التقرير الربع السنوي نشاط التأمين الربع األول 

( ، والذي يحتوي بيانات مجمعة لنشاط سوق التأمين املصري، دون التعرض لنتائج أعمال 1021مارس 

املة بالسوق املصري عن هذا الربع بشكل تفصيلي يساعد في تحقيق هدف الدراسة شركات التأمين الع

 البحثية. 

 النموذج االحصائي، وأسلوب التحليل اإلحصائي املستخدم -ب

 ( متغيرات مستقلة.3( متغيرات تابعة، عدد )2تم تكوين نموذج إحصائي من عدد )

 وتتمثل املتغيرات التابعة في املتغيرات التالية: 

Y1 .املتغير التابع األول، وهو يرمز إلي قيمة صافي األقساط :  

Y2 .املتغير التابع االثاني: وهو يرمز إلي قيمة صافي التعويضات 

Y3 .املتغير التابع الثالث: وهو يرمز إلي قيمة االستثمارات 

Y4 .املتغير التابع الرابع: وهو يرمز إلي قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق 

Y5 ر التابع الخامس: وهو يرمز إلي قيمة حقوق املساهمين.املتغي 

Y6 .املتغير التابع السادس: وهو يرمز إلي قيمة عجز أو فائ  النشاط التأميني 

 وتتمثل املتغيرات املستقلة في املتغيرات التالية:

X1 .املتغيراملستقل األول: وهو يرمز إلي شركات التأمين وفقا لنوع ملكيتها 

X2 ستقل الثاني: وهو يرمز إلي شركات التأمين وفقا لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه.املتغير امل 

X3 .املتغير املستقل الثالث: وهو يرمز إلي شركات التأمين وفقا لنوع إدارة نشاط التأمين 

 IBM SPSS Statistics ولتطبيق النموذج اإلحصائي  السابق سوف يتم إستخدام البرنامج اإلحصائي 
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 وحيث هناك ثالثة متغيرات تابعة، فإنه سوف يتم إستخدام تحليل التباين الثالثي

،Three-Way Analysis of Variance (MANOVA)  

 (Malhotra, 1999, p511), (George, D., Mallery, P., 2011, 162-170), ،(21-43،ص1000)أمين  

 نتائج التحليل اإلحصائي -جـ

ألنها األكثر  Wilks’ Lambdaبتطبيق التحليل اإلحصائي السابق اإلشارة إليه، واالعتماد علي قيم 

  كانت نتائج التحليل اإلحصائي التالية:، (juliano & Fader,2001)إستخداما 

  ،من املتوقع وجود فروق في بع  أو كل متوسطات نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع ملكيتها

 %5، أقل من 0.000ي املعنوية = حيث مستو 

   من املتوقع وجود فروق في بع  أو كل متوسطات نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع نشاط

 %. 5، أقل من 0.000التأمين الذي تمارسه، حيث مستوي املعنوية= 

 التأمين،  من املتوقع عدم وجود فروق في متوسطات نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع إدارة نشاط

 %.  5، أكبر من 0.522حيث مستوي املعنوية= 

  من املتوقع وجود تفاعل، له تأثير معنوي، بين بع  أو كل نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع

 %.5أقل من  0.000ملكيتها، ونوع نشاط التأمين الذي تمارسه، حيث مستوي املعنوية = 
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  معنوي، بين بع  أو كل نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع من املتوقع عدم وجود تفاعل، له تأثير

 %.5، أكبر من 0.942ملكيتها، ونوع إدارة نشاط التأمين، حيث مستوي املعنوية= 

  من املتوقع عدم وجود تفاعل، له تأثير معنوي، بين بع  أو كل نتائج أعمال شركات التأمين وفقا لنوع

 %.5، أكبر من 0.940شاط التأمين، حيث مستوي املعنوية = التأمين الذي تمارسه، ونوع إدارة ن

وكذلك أعطي التحليل اإلحصائي النتائج التالية، والخاصة بالتأثير املعنوي، للشركات النوعية 

 علي صافي األقساط:للتأمين،

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي صافي األقساط، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أقل من 0.000وية= املعن

  ،ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، علي صافي األقساط

 %.5، وهو أكبر من 0.312حيث كان مستوي املعنوية= 

   ال يوجد تأثيرإدارة نشاطعنوية لنوع إدارة نشاط التأمين، علي صافي األقساط، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أكبر من  0.442عنوية= امل

  يوجد تفاعل ذو تأثير معنوي،  بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط التأمين الذي تمارسه، علي

 .0.050، وهو أقل من 0.045قيمة صافي األقساط، حيث كان مستوي املعنوية= 

 ارة نشاط التأمين، يؤثر علي ال يوجد تفاعل ذو تأثير معنوي، بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إد

 .0.050، وهو أكبر من 0.493قيمة صافي األقساط، حيث كان مستوي املعنوية= 

  ال يوجد تفاعل ذو تأثير معنوي بين نوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط

 .0.050وهو أكبر من ، 0.224التأمين، يؤثر علي قيمة صافي األقساط، حيث كان مستوي املعنوية= 

وأيضا أعطي التحليل اإلحصائي، النتائج التالية ملعنوية تأثير الشركات النوعية للتأمين، صافي 

 التعويضات:

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي صافي التعويضات، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أقل من 0.000املعنوية= 

  داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، علي صافي ال يوجد تأثير ذو

 %.5، وهو أكبر من  0.090التعويضات، حيث كان مستوي املعنوية= 

   ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع إدارة  نشاط التأمين، علي صافي التعويضات، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أكبر من  0.300املعنوية= 

  تفاعل ذو تأثير معنوي، بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط الت، علي الذي تمارسه، علي يوجد

 .0.050، وهو أقل من 0.003صافي التعويضات، حيث كان مستوي املعنوية= 

  ال يوجد تفاعل ذو تأثير معنوي، بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، يؤثر علي

 .0.050، وهو أكبر من 0.911ت، حيث كان مستوي املعنوية= صافي التعويضا

  ال يوجد تفاعل ذو تأثير معنوي بين نوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط

 .0.050، وهو أكبر من 0.115التأمين، يؤثر علي صافي التعويضات، حيث كان مستوي املعنوية= 

ي التالية، والخاصة بمدي التأثير املعنوي للشركات النوعية للتأمين،علي وكانت نتائج التحليل اإلحصائ

 االستثمارات:
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  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي االستثمارات، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أقل من 0.000املعنوية= 

 شركات التأمين، علي االستثمارات،  ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه

 %.5، وهو أكبر من  0.103حيث كان مستوي املعنوية= 

   ال يوجد تأثيإدارة نشاطمعنوية لنوع إإدارة نشاطالتأمين، علي االستثمارات، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أكبر من  0.241املعنوية= 

 مين الذي تمارسه،ذو تأثير معنوي علي اليوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط التأ

 .0.050، وهو أكبر من 0.777االستثمارات، حيث كان مستوي املعنوية= 

  ال يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير معنوي علي

 .0.050، وهو أكبر من 0.004االستثمارات، حيث كان مستوي املعنوية= 

 فاعل بين نوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير ال يوجد ت

 .0.050، وهو أكبر من 0.211معنوي علي االستثمارات، حيث كان مستوي املعنوية= 

وباملثل فقد أعطي التحليل اإلحصائي، النتائج التالية بمدي التأثير املعنوي، للشركات النوعية للتأمين 

 علي قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق:

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي إجمالي حقوق حملة الوثائق، حيث كان

 %.5، وهو أقل من 0.000مستوي املعنوية= 

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، علي إجمالي حقوق

 %.5، وهو أكبر من  0.000الوثائق، حيث كان مستوي املعنوية=  حملة

   ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع إدارة  نشاط التأمين، علي إجمالي حقوق حملة الوثائق، حيث كان

 %.5، وهو أكبر من  0.200مستوي املعنوية= 

 مارسه، ذو تأثير معنوي علي يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط التأمين الذي ت

 %.5، وهو أقل من 0.000إجمالي حقوق حملة الوثائق، حيث كان مستوي املعنوية= 

  اليوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين،ذو تأثير معنوي علي إجمالي

 .0.050، وهو أكبر من 0.729حقوق حملة الوثائق، حيث كان مستوي املعنوية= 

  ال يوجد تفاعل بين نوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير

 %.5، وهو أكبر من 0.075علي إجمالي حقوق حملة الوثائق، حيث كان مستوي املعنوية= 

ات النوعية وأيضا أعطي التحليل اإلحصائي النتائج التالية، فيما يتعلق بمدي التأثير املعنوي للشرك

 للتأمين علي حقوق املساهمين:

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي حقوق املساهمين، حيث كان مستوي

 %.5، وهو أقل من 0.000املعنوية= 

  ،يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، علي حقوق املساهمين

 %.5، وهو أقل من  0.000ن مستوي املعنوية= حيث كا

   يوجد تأثيرإدارة نشاطعنوية لنوع إدارة  نشاط التأمين، علي حقوق املساهمين، حيث كان مستوي

 .0.050، عليوهو أقل من 0.47املعنوية= 
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 وق يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط التأمين الذي تمارسه، ذو تأثير معنوي علي حق

 .0.050، وهو أقل من 0.000املساهمين، حيث كان مستوي املعنوية= 

  ال يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير معنوي علي حقوق

 .0.050، وهو أكبر من 0.251املساهمين، حيث كان مستوي املعنوية= 

 مارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير ال يوجد تفاعل بين نوع نشاط التأمين الذي ت

 .0.050، وهو أكبر من 0.904معنوي،علي حقوق املساهمين، حيث كان مستوي املعنوية= 

أما فيما يتعلق بمدي التأثير املعنوي للشركات النوعية للتأمين، علي عجز أو فائض النشاط التأميني، 

 فقد أعطي النتائج التالية :

  تأثير ذو داللة معنوية لنوع ملكية شركات التأمين، علي عجز أو فائ  النشاط التأميني ، حيث يوجد

 %.5، وهو أقل من 0.000كان مستوي املعنوية= 

   يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، علي عجز أو فائ

 %.5، وهي أقل من  0.000 النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية=

   ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لنوع إدارة نشاط التأمين، علي عجز أو فائ  النشاط التأميني، حيث

 %.5، وهو أكبر من  0.393كان مستوي املعنوية= 

  يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع نشاط التأمين الذي تمارسه، ذو تأثير معنوي علي عجز

 .0.050، وهو أقل من 0.000فائ  النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية=  أو 

  ال يوجد تفاعل بين نوع ملكية شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير معنوي علي عجز أو

 .0.050، وهو أكبر من 0.230فائ  النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية= 

 وع نشاط التأمين الذي تمارسه شركات التأمين، نوع إدارة نشاط التأمين، ذو تأثير ال يوجد تفاعل بين ن

 .0.050، وهو أكبر من 0.400معنوي علي عجز أو فائ  النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية= 

 ومن جميع نتائج التحليل اإلحصائي السابقة يمكن التوصل إلي:

 وجد فروق بين متوسطات شركات األعمالها العاملة في السوق رف  الفرض اإلحصائي األول، أنه ال ي

 ، وفقا لنوع ملكيتها، علي أي من نتائج أعمالها .1020/1022املصري، عام 

  رف  الفرض اإلحصائي الثاني، أنه ال يوجد فروق بين متوسطات شركات التأمين العاملة في السوق

 الذي تمارسه، علي أي من نتائج أعمالها.، وفقا لنوع نشاط التأمين، 1020/1022املصري، عام 

  قبول الفرض اإلحصائي الثالث، أنه ال يوجد فروق بين متوسطات شركات التأمين العاملة في السوق

 ، وفقا لنوع إدارة نشاط التأمين، علي أي من نتائج أعمالها.1020/1022املصري، عام 

  رف  الفرض اإلحصائي الرابع، أنه ال يوجد تفاعل بين شركات التأمين العاملة في السوق املصري، عام

،وفقا لنوع ملكيتها، ونوع نشاط التأمين الذي تمارسه، له تأثير معنوي، علي أّي من نتائج 1020/1022

 أعمالها. 

 ين العاملة في السوق املصري، قبول الفرض اإلحصائي الخامس، أنه ال يوجد تفاعل بين شركات التأم

، وفقا لنوع ملكيتها، ونوع إدارة نشاط التأمين، له تأثير معنوي، علي أّي من نتائج 1020/1022عام 

 أعمالها.
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  ،قبول الفرض اإلحصائي السادس، أنه ال يوجد تفاعل بين شركات التأمين العاملة في السوق املصري

الذي تمارسه، ونوع إدارة نشاط التأمين، له تأثير معنوي، ، وفقا لنوع نشاط التأمين 1020/1022عام 

 علي أّي من نتائج أعمالها.

 النتائج

يؤثر نوع ملكية شركات التأمين كونها شركات تأمين قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص مصري أو  -2

قساط،صافي شركات قطاع خاص أجنبي علي نتائج أعمال الشركة والتي تتمثل في قيم كل من صافي األ

التعويضات،االستثمارات، إجمالي حقوق حملة الوثائق، حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، 

حيث كان مستوي املعنوية الفعلي للتأثير املعنوي ذو الداللة املعنوية أو اإلحصائية للمتغير املستقل األول 

علي جميع املتغيرات التابعة  1020/1022املصري في وهو نوع ملكية شركات التأمين العاملة في سوق التأمين 

واملتمثلة في صافي األقساط، صافي التعويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة الوثائق،حقوق 

 . 0.050، وهي بذلك أقل من القيمة النظرية  0.000املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، =

ات التأمين ، كونه نشاط تأمينات األشخاص +نشاط تأمينات يؤثر نوع النشاط  الذي تمارسه شرك -1

املمتلكات واملسئوليات معا أو نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال فقط أو نشاط تأمينات املمتلكات 

واملسئوليات، علي بع  نتائج األعمال بالشركة والتي تتمثل في إجمالي حقوق حملة الوثائق، حقوق 

ائ  النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية الفعلي للتأثير املعنوي ذو الداللة املساهمين، عجز أو ف

املعنوية أو اإلحصائية للمتغير املستقل الثاني وهو نوع نشاط نشاط شركات التأمين العاملة في سوق التأمين 

بع وهو إجمالي حقوق علي بع  املتغيرات التابعة واملتمثلة في املتغير التابع الرا 1020/1022املصري في 

حملة الوثائق، واملتغير التابع الخامس وهو حقوق املساهمين، املتغير التابع السادس وهو عجز أو فائ  

 .0.050، وهي بذلك أقل من القيمة النظرية  0.000النشاط التأميني، =

أي من نتائج أعمال ال يوئر نوع إدارة نشاط شركات التأمين كونه تأمين تكافلي أو تأمين تجاري، علي  -3

الشركات، حيث كان مستوي املعنوية الفعلي للتأثير املعنوي ذو الداللة املعنوية أو اإلحصائية للمتغير 

علي  1020/1022املستقل الثالث وهو نوع إدارة نشاط شركات التأمين العاملة في سوق التأمين املصري في 

ط، صافي التعويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة جميع املتغيرات التابعة واملتمثلة في صافي األقسا

 .0.050الوثائق،حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، أكبر من القيمة النظرية 

يؤثر التفاعل بين نوع ملكية نشاط شركات التأمين ونوع نشاط التأمين الذي تمارسه علي معظم نتائج -4

األقساط، صافي التعويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة الوثائق، أعمال الشركة واملتمثلة في صافي 

حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، حيث كان مستوي املعنوية الفعلي للتأثير املعنوي ذو 

ين ونوع الداللة املعنوية أو اإلحصائية للتفاعل بين املتغير املستقل األول والثاني وهو نوع  ملكية شركات التأم

علي بع  املتغيرات التابعة  1020/1022نشاط شركات التأمين العاملة في سوق التأمين املصري في 

واملتمثلة في املتغير التابع  األول وهو صافي األقساط، املتغير املستقل الثاني وهو صافي التعويضات، واملتغير 

لتابع الخامس وهو حقوق املساهمين، املتغير التابع املستقل الرابع وهو إجمالي حقوق حملة الوثائق، واملتغير ا

 السادس وهو عجز أو فائ  النشاط التأميني أقل من القيمة النظرية لها.

ال يوئر التفاعل بين كال من نوع ملكية شركات التأمين، ونوع إدارة نشاط  التأمين بها، علي أي من نتائج  -5

أعمال الشركات، حيث كان مستوي املعنوية الفعلي لتأثير التفاعل ذو الداللة املعنوية أو اإلحصائية علي 
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عويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة جميع املتغيرات التابعة واملتمثلة في صافي األقساط، صافي الت

 الوثائق، حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، أكبر من القيمة النظرية لها. 

ال يوئر التفاعل بين كال من نوع نشاط شركات التأمين، ونوع إدارة نشاط  التأمين بها، علي أي من نتائج  -2

ية الفعلي لتأثير التفاعل ذو الداللة املعنوية أو اإلحصائية علي أعمال الشركات، حيث كان مستوي املعنو 

جميع املتغيرات التابعة واملتمثلة في صافي األقساط، صافي التعويضات، االستثمارات، إجمالي حقوق حملة 

 الوثائق، حقوق املساهمين، عجز أو فائ  النشاط التأميني، أكبر من القيمة النظرية لها. 

 التوصيات

يف شركات التأمين وفقا لنوع إدارة نشاط التأمين بها ، ال يؤثر علي أي من نتائج األعمال بها، ومن ثم تصن -2

 قدال يكون هناك جدوي من وجود هذا التصنيف.

تصنيف شركات التأمين وفقا لنوع ملكيتها أي وفقا للنسبة الحاكمة لرأس مالها، يؤثر علي بع  نتائج -1

كون هناك جدوي أو داللة معنوية من وجود هذا التصنيف، ويفضل االستمرار في األعمال بها، ومن ثم فقد ي

 تطبيق قرار الفصل.

تصنيف شركات التأمين وفقا لنوع نشاط التأمين الذي تمارسه، يؤثر علي أغلبية نتائج األعمال بها، ومن  -3

مرار في تطبيق قرار فصل ثم فان هناك جدوي أو داللة معنوية من وجود هذا التصنيف، ومن ثم يجب االست

 نشاط تأمينات األشخاص وتكوين األموال عن نشاط تأمينات املمتلكات واملسئوليات.

تصنيف شركات التأمين وفقا لنوع إدارة نشاط التأمين، ال يؤثر معنويا علي نتائج أعمال الشركات، ومن -4

ط علي شركات التأمين التكافلي، ثم فان إدارة نشاط التأمين التكافلي، ليس من الضرورة أن تقتصر فق

فيمكن أن تدير شركات التأمين التجاري، نشاط التأمين التكافلي بها، مع مراعاة تطبيق املبادئ التي يقوم 

 عليها التأمين التكافلي، والتي من أهمها أنه يفق مع الشريعة اإلسالمية.

بكل شركة من شركات التأمين العاملة ضرورة وجود بيانات تفصيلية موسمية عن نتائج األعمال الخاصة -5

 في السوق املصري، تفيد في إجراء البحوث والدراسات التأمينية املختلفة، لخدمة سوق التأمين املصري.
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 (، التأمين التكافلي، محاضرات في املعهد املصري للتأمين، القاهرة.1007عبد الرؤوف قطب)
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 نتائج التحليل اإلحصائي

GLM Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 BY X1 X2 X3 

 /METHOD=SSTYPE(3) 

 /INTERCEPT=INCLUDE 

 /CRITERIA=ALPHA(.05) 

 /DESIGN= X1 X2 X3 X1*X2 X1*X3 X2*X3 X1*X2*X3. 

General Linear Model 

Data\The Data File.sav 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

X1 1 Business Public Insurance Sector 2 

2 Egyptian Private  Insurance Sector 9 

3 Foreign Private Insurance Sector 18 

X2 1 Life and Property Insurance 3 

2 Life Insurance only 10 

3 Property Insurance only 16 

X3 1 Takaful Insurance 8 

2 Commercial Insurance 21 

Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .992 285.038a 6.000 14.000 .000 

Wilks' Lambda .008 285.038a 6.000 14.000 .000 

Hotelling's Trace 122.159 285.038a 6.000 14.000 .000 
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Roy's Largest 

Root 

122.159 285.038a 6.000 14.000 .000 

X1 Pillai's Trace 1.861 33.544 12.000 30.000 .000 

Wilks' Lambda .001 94.514a 12.000 28.000 .000 

Hotelling's Trace 236.977 256.725 12.000 26.000 .000 

Roy's Largest 

Root 

230.536 576.341b 6.000 15.000 .000 

X2 Pillai's Trace 1.127 3.227 12.000 30.000 .005 

Wilks' Lambda .011 20.208a 12.000 28.000 .000 

Hotelling's Trace 79.479 86.103 12.000 26.000 .000 

Roy's Largest 

Root 

79.317 198.293b 6.000 15.000 .000 

X3 Pillai's Trace .263 .831a 6.000 14.000 .566 

Wilks' Lambda .737 .831a 6.000 14.000 .566 

Hotelling's Trace .356 .831a 6.000 14.000 .566 

Roy's Largest 

Root 

.356 .831a 6.000 14.000 .566 

X1 * X2 Pillai's Trace 1.070 2.876 12.000 30.000 .009 

Wilks' Lambda .007 25.904a 12.000 28.000 .000 

Hotelling's Trace 134.198 145.381 12.000 26.000 .000 

Roy's Largest 

Root 

134.114 335.284b 6.000 15.000 .000 

X1 * X3 Pillai's Trace .197 .573a 6.000 14.000 .746 

Wilks' Lambda .803 .573a 6.000 14.000 .746 

Hotelling's Trace .245 .573a 6.000 14.000 .746 

Roy's Largest 

Root 

.245 .573a 6.000 14.000 .746 

X2 * X3 Pillai's Trace .196 .569a 6.000 14.000 .748 

Wilks' Lambda .804 .569a 6.000 14.000 .748 

Hotelling's Trace .244 .569a 6.000 14.000 .748 

Roy's Largest 

Root 

.244 .569a 6.000 14.000 .748 

X1 * X2 * 

X3 

Pillai's Trace .000 .a .000 .000 . 

Wilks' Lambda 1.000 .a .000 16.500 . 
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Hotelling's Trace .000 .a .000 2.000 . 

Roy's Largest 

Root 

.000 .000a 6.000 13.000 1.000 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + X1 + X2 + X3 + X1 * X2 + X1 * X3 + X2 * X3 + X1 * X2 * X3 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Y1 5.197E12 9 5.774E11 14.376 .000 

Y2 3.919E12 9 4.354E11 38.660 .000 

Y3 2.681E14 9 2.979E13 138.271 .000 

Y4 1.834E14 9 2.038E13 101.731 .000 

Y5 1.033E13 9 1.147E12 127.014 .000 

Y6 8.598E10 9 9.553E9 23.012 .000 

Intercept Y1 3.533E12 1 3.533E12 87.966 .000 

Y2 2.183E12 1 2.183E12 193.828 .000 

Y3 1.422E14 1 1.422E14 659.885 .000 

Y4 9.048E13 1 9.048E13 451.744 .000 

Y5 5.195E12 1 5.195E12 575.105 .000 

Y6 8.791E9 1 8.791E9 21.176 .000 

X1 Y1 4.224E12 2 2.112E12 52.582 .000 

Y2 3.424E12 2 1.712E12 151.991 .000 

Y3 2.358E14 2 1.179E14 547.223 .000 

Y4 1.449E14 2 7.244E13 361.658 .000 

Y5 9.098E12 2 4.549E12 503.601 .000 

Y6 1.523E10 2 7.617E9 18.349 .000 

X2 Y1 9.696E10 2 4.848E10 1.207 .321 

Y2 6.589E10 2 3.294E10 2.925 .078 

Y3 5.814E11 2 2.907E11 1.350 .283 

Y4 5.272E12 2 2.636E12 13.161 .000 

Y5 5.247E11 2 2.624E11 29.045 .000 
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Y6 3.562E10 2 1.781E10 42.901 .000 

X3 Y1 2.433E10 1 2.433E10 .606 .446 

Y2 1.238E10 1 1.238E10 1.099 .308 

Y3 5.063E11 1 5.063E11 2.350 .142 

Y4 3.731E11 1 3.731E11 1.863 .188 

Y5 4.386E9 1 4.386E9 .486 .494 

Y6 3.451E8 1 3.451E8 .831 .373 

X1 * X2 Y1 2.936E11 2 1.468E11 3.655 .045 

Y2 1.839E11 2 9.196E10 8.165 .003 

Y3 2.953E8 2 1.476E8 .001 .999 

Y4 5.310E12 2 2.655E12 13.255 .000 

Y5 9.684E11 2 4.842E11 53.604 .000 

Y6 6.960E10 2 3.480E10 83.827 .000 

X1 * X3 Y1 2.151E10 1 2.151E10 .536 .473 

Y2 1.465E9 1 1.465E9 .130 .722 

Y3 4.747E9 1 4.747E9 .022 .884 

Y4 2.238E9 1 2.238E9 .011 .917 

Y5 1.895E9 1 1.895E9 .210 .652 

Y6 94772774.400 1 94772774.400 .228 .638 

X2 * X3 Y1 8.438E10 1 8.438E10 2.101 .164 

Y2 1.775E10 1 1.775E10 1.576 .225 

Y3 5.650E11 1 5.650E11 2.623 .122 

Y4 6.185E11 1 6.185E11 3.088 .095 

Y5 7.007E8 1 7.007E8 .078 .784 

Y6 2.155E8 1 2.155E8 .519 .480 

X1 * X2 * X3 Y1 .000 0 . . . 

Y2 .000 0 . . . 

Y3 .000 0 . . . 

Y4 .000 0 . . . 

Y5 .000 0 . . . 

Y6 .000 0 . . . 

Error Y1 7.631E11 19 4.016E10   

Y2 2.140E11 19 1.126E10   

Y3 4.093E12 19 2.154E11   
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Y4 3.806E12 19 2.003E11   

Y5 1.716E11 19 9.033E9   

Y6 7.888E9 19 4.151E8   

Total Y1 7.804E12 29    

Y2 4.928E12 29    

Y3 3.153E14 29    

Y4 2.140E14 29    

Y5 1.211E13 29    

Y6 1.029E11 29    

Corrected 

Total 

Y1 5.960E12 28    

Y2 4.133E12 28    

Y3 2.722E14 28    

Y4 1.872E14 28    

Y5 1.050E13 28    

Y6 9.387E10 28    

a. R Squared = .872 (Adjusted R Squared = .811) 

b. R Squared = .948 (Adjusted R Squared = .924) 

c. R Squared = .985 (Adjusted R Squared = .978) 

d. R Squared = .980 (Adjusted R Squared = .970) 

e. R Squared = .984 (Adjusted R Squared = .976) 

f. R Squared = .916 (Adjusted R Squared = .876) 

 

 

 

 

 


