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 المواضيع التي تغطيها المجلة

 مقاصد الشريعة وريادة االعمال

 اإلبداع  االجتماعي  في المجتمعات اإلسالمية 

 االبتكار وريادة االعمال

 الزكاة والوقف االسالمي 

 التأمين االسالمي والتكافل 

 نظم األعمال في اإلسالم 

 د اإلسالمي  بفروعة المختلفةاالقتصا

 التعليم  اإلسالمي 

 المرأة والريادة والتجارة في المجتمعات االسالمية 

 الريادة  االجتماعية في المجتمعات اإلسالمية 

 االعمال الخيرية والتطوعية

 المشاريع الصغيرة والريادية 

 حاضنات االعمال

 المشاريع والمبادرات الشبابية

 والشعبية المبادرات الحكومية

 بيئة وثقافة ريادة االعمال

 دور ريادة االعمال في التنمية 

 االنظمة والقوانين وريادة االعمال

 التحديات التي يواجهها رواد االعمال

 ادارة ريادة االعمال

 الريادة وفرص العمل

 قواعد النشر

  .تخضع البحوث المقدّمة إلى المجلّة للتقويم والتحكيم حسب األصول المتبعة.1

 .يجب إتباع األصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي. 2

 .يجب كتابة المصادر والمراجع في آخر البحث. 3

 .يجب ضبط النصوص الشرعيّة بالشكل الكامل ومراعاة القواعد اللغويّة. 4

 كلمة.  6000.أال يتجاوز البحث المقدّم 5

ن أو تم إرساله للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث .أال يكون البحث قد سبق نشره على أي نحو كا6

 بذلك خطيًّا. 

 .يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه ألي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة. 7

 .يجب إثبات المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتّبة حسب ما هو مبين ادناه. 8

ة، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في .يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثيّ 9

 تحقيق التراث 

( كلمة وال يزيد 150يرفق البحث بملخص باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يقّل كّل ملخص عن ).10

 ( كلمة. 250على )
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ن من .يُخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صالحيتها للنشر أو عدمها خالل مدة ال تتجاوز شهري11

 تاريخ استالمها 

.قرارات هيئة التحرير بشأن البحوث المقدّمة إلى المجلّة نهائيّة، وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم إبداء 12

 مبّررات لقراراتها. 

 .يجب أن يتم ارسال البحث بالبريد االلكتروني إلى بريد المجلة13

 . شكل البحث: 14

عادي  Traditional Arabic لهامشا(.  16عادي )حجم Traditional Arabic النص

أسود  Traditional Arabic العناوين الرئيسة( )يرجى تجنب استخدام الهوامش(. 12)حجم

: المسافات بين االسطر(. 16أسود )حجم  Traditional Arabic العناوين الفرعية(.  18)حجم 

 مسافة واحدة فقط

 .مراجع البحث: 15

(: اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم ، ) العربيّة أو اإلنجليزيّة  الكتب

الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي 

هـ 1413ومصادر الدراسات الفقهيّة، الطبعة األولى، جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة )

وفي حالة وجود ثالثة مؤلفين فأكثر يشار إلى االسم األّول واألخير لجميع المؤّلفين، وعنوان م(. 1993

الكتاب، اسم المحقق أو المترجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. محمد سليمان األشقر، 

فقهيّة في قضايا  أ.د. ماجد محّمد أبو رخية، د. محمد عثمان شبير، د. عمر سليمان األشقر، بحوث

 م(. 1998هـ 1418اقتصاديّة معاصرة، الطبعة األولى، األردن: دار النفائس )

باللغة العربّية أو اإلنجليزيّة في دوريّة : اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان البحث أو  البحث أو المقال

سنة النشر. د. صالح بن  المقال، اسم الدوريّة، المجّلد أو العدد، الصفحات، بلد النشر: اسم الناشر،

عبدهللا الراجحي، حقوق اإلنسان السياسية والمدنيّة: دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالميّة والقوانين 

الوضعيّة )) حالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ((، مجلّة الحقوق، العدد األّول، السنة السابعة 

 (. 2003، الكويت:كلية الحقوق، )101والعشرون، 

: اسم مقدّم الرسالة ، عنوان الرسالة، ماجستير أو دكتوراه، الجامعة المانحة، السنة.  الرسائل الجامعي ة

جاسم علي سالم ناصر الشامسي، )) ضمان التعرض واالستحقاق في العقود، دراسة مقارنة((. رسالة 

 (. 1990دكتوراه، جامعة القاهرة )

لفصل، عنوان الفصل، في: اسم الكتاب، الصفحات، اسم معدّ : اسم المؤلف أو المؤلفين ل فصل في كتاب

الكتاب، واسم المترجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. علي مراد، العوامل اّلتي ساهمت 

في انبعاث حركة التجديد في الفكر اإلسالمي في العصر الحديث، في: خطاب التجديد اإلسالمي 

عداد: أنور أبو طه، وآخرون، ترجمة: حازم محيي الدين، الطبعة األولى، . إ149األزمنة واألسئلة، 

 (. 2004دمشق: دار الفكر )
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 تحكيم االبحاث 

تقرر هيئة التحرير قبول البحث للنشر في المجلة بعد مروره بإجراءات التحكيم السري  •

 يته للنشراختيار محكمين اثنين للبحث الواحد لتحديد صالحب المعتمدة لدى المجلة وذلك

 يلتزم الباحث باألخذ بمالحظات المحكمين •

 ما ينشر في اَْلَمَجلَّة من آراء يعبر عن أفكار أصحابها وال يَمثِّّل رأي اَْلَمَجلَّة.  •

 ترتيب البحوث في اَْلَمَجلَّة يخضع العتبارات فنية.  •

 تستبعد المجلة أي بحث مخالف لقواعد النشر.  •

 عند النشر يُعطى الباحث نُسخة من المجلة  •
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 هيئة التحرير 

 مجلة ريادة االعمال اإلسالمية 

 بأشراف الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي في لندنفي المملكة المتحدة تصدر هذه المجلة 

 رئيس التحرير

 الدكتور بكر أحمد عبدهللا السرحان

 جامعة قطر –كلية اإلدارة واالقتصاد 

 بريطانيا -مي رئيس الهيئة العالمية للتسويق اإلسال

 المنسق العام

 د. علي هالل البقوم

 االردن - الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي

 welcome@iimassociation.com   |alserhan@yahoo.com :  لتقديم االبحاث

 هيئة التحرير التأسيسية

  فلسطينغزة. –الجامعة اإلسالمية–نائب الرئيس للشئون اإلداريةمساعد األستاذ الدكتور علي شاهين. 

 الخرطوم.  السودان-أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والماليةاألستاذ الدكتور عصام محمد الليثي. 

 قسنطينة. الجزائر –جامعة منتوري األستاذ الدكتور مرداوي كمال. 

 جامعة الخليل. فلسطيناألستاذ الدكتور سامر ابو زنيد. رئيس 

 فلسطين –األستاذ الدكتور سالم عبد هللا حلس الجامعة اإلسالمية بغزة 

 جامعة قطر  -الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاني. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر  -الدكتور حميد جليدان. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر  -د الدكتور عبدهللا السويدي. كلية اإلدارة واالقتصا

 جامعة قطر -الدكتور شايف جار هللا. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر -الدكتور حعيثن الحربي. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر -الدكتور مصطفى عبدالكريم. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 معسكر . الجزائرجامعة  –الدكتور بن عبو الجياللي. نائب عميد كلية االقتصاد واإلدارة 

 تهاني بنت عبد هللا القديري. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياضالدكتورة 

 المستشار العلمي

 Fellow, Institute of Coaching, McLean Hospital, Harvardالدكتورة دافني هاليكياس.

Medical School, USA 

mailto:welcome@iimassociation.com
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 ك من منظور إسالمياالتجاهات المستقبلية لإلطار التنظيمي للصكو

 د. سماح أحمد عبد المالك أبو الهيجاء
   أستاذ مساعد | جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 ملخص

حتى ال تفقد الصكوك اإلسالمية دورها التنموي كان البد منن التصندي لحناالت االخفناق واالعسنار منن خنالل 

ن هياكلهنا الصنورية التني تحناكي المننت  إيجاد إطار تنظيمني للصنكوك منن منظنور إسنالمي حتنى يخرجهنا من

منا التنالي:  السنؤال فني الرئيسية للبحث التقليدي الربوي إلى هيكلها الشرعي الحقيقي التنموي، وتتمثل المشكلة

 ؟من منظور إسالميللصكوك  لإلطار التنظيمي هي االتجاهات المستقبلية

صنكيك المعاصنرة وبينان مشنروعيتها، وتقنديم ويهدف هذا البحث إلى التعرف على بعض األطنر التنظيمينة للت

 مقترحات لالتجاهات المستقبلية لإلطار التنظيمي للصكوك من منظور إسالمي من جوانب عدة.

تناول البحث تداول الصكوك في األسواق المالية الثانوية، وإيجاد تصنيف ائتماني دولي للصنكوك منن منظنور 

منظنور إسنالمي، وتطنرق لمندير إصندار الصنكوك وهني  إسالمي، وتوفر مراكز معلومات عن الصكوك منن

( كطنرف فني عملينة التصنكيك، وآلينة توزينع Special Purpose Vehicleالشركة ذات الغنرض الخناص )

األرباح على حملة الصكوك باالعتماد على الليبور، واسباب االختالفات الفقهية حول االطار الفقهي للصنكوك 

لشرعي لكل منا سنبق وقندم مقترحنات وإطنار تنظيمني للصنكوك منن منظنور اإلسالمية، وبين البحث المقصد ا

 إسالمي.  

وخلص البحث إلى أن االتجاهات المعاصرة لألطر التنظيمية للصكوك تشنوبها ممارسنات غينر شنرعية تعكنر 

صفوة حيناة الصنك والنذي بسنببها تزايندت اخفاقنات الصنكوك دوليناً، فاقترحنت الباحثنة بعنض منن االتجاهنات 

بلية للصكوك من منظور إسالمي لتلبينة حاجنة الندول وتموينل المشنروعات الكبينرة بأسناليب بعيندة عنن المستق

الربا والمقامرة والغرر من خالل استحداث هيئة شرعية مستقلة للصكوك من منظور إسالمي، والتي تتضنمن 

لتصننيف والمالينة، ودائنرة دوائر عدة أهمها: دائرة تداول الصكوك ليكون بديالً عنن السنوق الثنانوي، ودائنرة ا

اإلفصنناح والبيانننات، ودائننرة الخنندمات الماليننة للتصننكيك واتخنناذه بننديالً عننن الشننركة ذات الغننرض الخنناص، 

ودائرة للتدقيق والتفتيش وينحدر منهنا قسنم التندقيق الشنرعي النداخلي، وتوصني الباحثنة الحكومنات اإلسنالمية 

الصكوك من منظور إسنالمي يعتمند علنى آلينة النربح المقندرة منن بتبنيه، وتقترح الباحثة اشتقاق معيار لعوائد 

خننالل دراسننات الجنندوى االقتصننادية بننديالً عننن الليبننور، وآخننر لتفعيننل الرقابننة الشننرعية دولينناً علننى عمليننة 

 التصكيك والذي يحتاج لقرارات سياسية ليرى النور.

 مي، االطار التنظيمي.الكلمات المفتاحية: االتجاهات المستقبلية، الصكوك من منظور إسال

 المقدمة:

في ظل النمو المتسارع إلصدارات الصنكوك اإلسنالمية وإيمانناً منن الباحثنة بأهمينة هنذه األداة كنافنذة تمويلينة 

لتجميننع المنندخرات ورفنند التنميننة االقتصننادية واالجتماعيننة علننى حنند سننواء، توجننب عنندم غننض الطننرف عننن 

ببعضنها إلعنادة الهيكلنة وبعضنها األخنر تنرك المصندرين بحالنة اخفاقات الصكوك التي منيت بها والذي سيق 

إعسنار فتحملننوا وحملنة الصننكوك خسننائر مالينة أفضننت لمنازعنات عننند التسننوية وتطبينق اجننراءات االفننالس، 
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ناهيننك عننن األخطننار األخننرى التنني تحننيط بالصننكوك اإلسننالمية، مننن هنننا كننان يجننب الوقننوف علننى األسننباب 

 تي زعزعت الثقة بهذا المنت  اإلسالمي.المباشرة التي أدت لذلك وال

وتعتقد الباحثة أن عدم وجود مؤسسات رسمية تعنى بالصكوك وهياكلها التنظيمية الشرعية أدى لشنراء بعنض 

المستثمرين صكوكاً اعتقدوا أنها إسالمية ولكنها مع األسف تحاكي المنت  التقليندي الربنوي، وتحنيط المخناطر 

إيجناد إطنار  -منن وجهنة نظنر الباحثنة -التضنليل واالسنتغالل، فكنان لزامناً  به منن كنل جاننب، فوقعنوا ضنحية

تنظيمنني للصننكوك مننن منظننور إسننالمي لضننبط هيكليننة التصننكيك والحيلولننة دون اسننتغالل بعننض الكيانننات 

 مدخرات المسترسلين.   

ر إسنالمي التنظيمني للصنكوك منن منظنو ويسعى هذا البحث لتقديم تصنور عنن االتجاهنات المسنتقبلية لإلطنار

 سعياً لسد ثغرة أخرى في هذا الموضوع المتنامي.

 أهمية الدراسة: 

 تتضمن أهمية هذا البحث النقاط التالية:

إن هذا الموضوع كثرت الكتابات فيه ولنم تجند الباحثنة فني حندود منا اطلعنت علينه منا يوضنح بعنض  -1

 المسائل المتعلقة بالصكوك.

 ارات الصكوك وهيكليتها فقهياً.حاجة الدول واألفراد إلى تقييم تجارب إصد -2

 يقدم هذا البحث مقترحات مستقبلية للهيئات القائمة على الصكوك. -3

 حاجة الدول والمستثمرين والمؤسسات المالية والمكتبات العربية واإلسالمية لمثل هذا الموضوع      -4

 أهداف الدراسة:

كوك منن منظنور إسنالمي منن خنالل منا إلى معرفنة االتجاهنات المعاصنرة والمسنتقبلية للصن البحثيهدف هذا 

 يلي:

 تقديم اطار تنظيمي للصكوك من منظور إسالمي. -1

 بيان المقصد الشرعي من تداول الصكوك في األسواق المالية الثانوية. -2

 إيجاد تصنيف ائتماني دولي للصكوك من منظور إسالمي. -3

 المي.بيان الحاجة المعتبرة من توفير مراكز معلومات عن الصكوك من منظور إس -4

بمننندير إصننندار الصنننكوك وهننني الشنننركة ذات الغنننرض الخننناص  بينننان مننندى مشنننروعية االسنننتعانة -5

(Special Purpose Vehicle.كطرف في عملية التصكيك ) 

 بيان شرعية آلية توزيع األرباح على حملة الصكوك باالعتماد على الليبور. -6

 ي للصكوك اإلسالمية. تقديم مقترحات للخروج من االختالفات الفقهية حول االطار الفقه -7

 :الدراسة مشكلة

التالي: منا هني االتجاهنات المسنتقبلية للصنكوك منن منظنور  السؤال في للبحث الرئيسية المشكلة صياغة يمكن

 ما هي االتجاهات المستقبلية: إسالمي؟  ويتفرع عنها مجموعة أسئلة

 لإلطار التنظيمي للصكوك من منظور إسالمي؟ -1

 إسالمي ؟من منظور  لتداول الصكوك -2

 إليجاد تصنيف ائتماني دولي للصكوك من منظور إسالمي؟ -3

 لتوفير مراكز معلومات عن الصكوك من منظور إسالمي؟ -4

 ( كطرف في عملية التصكيك؟Special Purpose Vehicleللشركة ذات الغرض الخاص ) -5

 آللية توزيع األرباح على حملة الصكوك من منظور إسالمي؟ -6
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 لصكوك من منظور إسالمي؟ لألطر الفقهية الناظمة ل  -7

 منهجية الدراسة: 

يجتهد هذا البحث في تقديم اإلطار التنظيمني المسنتقبلي للصنكوك منن منظنور إسنالمي، ويحناول التغلنب علنى 

الممارسات غير الشرعية في التصكيك منن خنالل تقنديم مقترحنات شنرعية بديلنة، واسنتخدمت الباحثنة المننه  

عانة بننالمنهجين االسننتقرائي واالسننتنباطي مننن خننالل عننرض الضننوابط الوصننفي والتحليلنني كمننا تمننت االسننت

التنظيميننة المقترحننة للصننكوك مننن منظننور إسننالمي، وقنند اسننتعانت الباحثننة بالكتننب والنندوريات والمجننالت 

 والمؤتمرات ذات العالقة، باإلضافة إلى محركات البحث عبر شبكة اإلنترنت.

 منظور إسالمي المبحث األول: اإلطار التنظيمي للصكوك من 

إيماناً من الباحثة بأهمية وجود األسواق المالية الذي يتأتى من مقصد حفظ المال، وكذا منع اكتنازه ومشناركته 

وإن قلننت بالمشنناريع التنمويننة االسننتثمارية، وفوائنندها فنني تجميننع تلننك المنندخرات لرفنند المشنناريع ذات الحجننم 

احثنة إنشناء هيئنة شنرعية مسنتقلة إلصندار الصنكوك وتنداولها الكبير وما يتبعها من خفض التكاليف، تقترح الب

 وإطفائها، وتفاصيلها كالتالي:

 المطلب األول: عرض لمقترح إنشاء "الهيئة الشرعية المستقلة للصكوك" من منظور شرعي

الخصنائص واألهنداف المقترحنة لهنا االسم المقترح هو " الهيئة الشرعية المستقلة للصنكوك"، أمنا بخصنوص 

 ظور إسالمي فهي كالتالي:من من

 مستقلة استقالالً تاماً عن الشركات المصدرة للصكوك. – 1

 عبارة عن هيئة شرعية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء على سبيل المثال.  – 2

 ال تُعنى بإفالس الشركات المصدرة للصكوك نظراً الستقاللها المالي والمحاسبي. – 3

رح صنكوك فني الدولنة محنل االعتبنار وكنذلك اإلطفناء والتنداول وتوزينع يتم من خاللهنا التقندم بطلنب طن – 4

 األرباح.

للهيئة الحق في رفض أو قبول أي إصندار يننافي الشنروط المعتبنرة شنرعاً، ويحنق للشنركة التني ينرفض  – 5

 طلبها التقدم مرة أخرى إذا قامت بمعالجة سبب الرفض.

بطرحهنا علنى  -منا يملنك منن أُصنول -ول مالنك اإلصندار ال تسمح الهيئة الشرعية المستقلة بتصكيك أص – 6

شننكل صننكوك بصننيغة اسننتثمارية معينننة، ثننم يقننوم مصنندر الصننكوك بتوزيننع األربنناح المتفننق عليهننا وإطفنناء 

ويقصند بنه التصنكيك القنائم  Assets Based Securities( ABCالصكوك بقيمتها االسمية وهو ما يسنمى )

 لعقود وفيه تحايل على الربا.على األصول ألنه يدخلنا في صورية ا

 ال يجوز للشركات مصدرة الصكوك إنشاء هذه الهيئة أو المساهمة في تأسيسها. – 7

تهدف لجذب المدخرات المكتنزة في الدولة محل االعتبار وكذا في دول العالم ككنل، ألنهنا تهندف لتموينل  – 8

 مشاريع ذات جدوى اقتصادية َمدُروسة.

لنمننو االقتصننادي والعدالننة والرفاهيننة مننن خننالل التوسننط بننين طالننب التمويننل )عننادة مننن أهنندافها تحقيننق ا – 9

منشآت قائمة أو قيد اإلنشاء( وبين مكتنزي األموال، مما يدفع االقتصاد الحقيقي في الدولة محنل االعتبنار إلنى 

 األمام. 

 مؤسسة غير ربحية، وتعفى عمولتها والرسوم التي تتقاضاها من الضريبة.  -10

منن  ( مقترح لمخطط هيكلي ناظم )الهيكل التنظيمي( للهيئة الشرعية المسنتقلة للصنكوك 1ين الشكل رقم ) ويب

، ويهدف إلى ربط إصدارات الصكوك باإلنتاج االقتصنادي الحقيقني، بعينداً عنن الصنورية فني منظور إسالمي

 نفيذه.العقود والحيل التمويلية، والذي يحتاج بالتأكيد إلى قرارات سياسية ليتم ت
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 (1)( مقترح لمخطط هيكلي ناظم )الهيكل التنظيمي( للهيئة الشرعية المستقلة للصكوك من منظور إسالمي 1الشكل رقم ) 

 

                                                 

 
 ( الشكل من إعداد الباحثة.1) 

 مجلس الوزراء

 المدير التنفيذي
 

دائرة الرقابة 
 والتفتيش

 اإلفصاح دائرة صكوكدائرة ال
 والبيانات

 

التصنيف  دائرة
 ةالماليو 

 

الخدمات دائرة 
 المالية للتصكيك

الموارد  دائرة
 البشرية 

قسم تداول 
 الصكوك

 

قسم األرباح 
 الموزعة

 

قسم إطفاء 
 الصكوك

 

قسم الشؤون 
 والموظفين اإلدارية

قسم العالقات 
 العامة

 قسم تكنولوجيا
 المعلومات

 فصاحقسم اإل

إصدار 
 الصكوك

الرقابة 
 الميدانية

 

قسم الشؤون المالية 
 ودراسات الجدوى

 

 قسم التدقيق
 القانوني

 قسم التدقيق
 الشرعي

 قسم التدقيق
 المالي

 قسم المالية لتصنيف قسم



 المطلب الثاني: آلية عمل الهيئة الشرعية المستقلة للصكوك من منظور إسالمي

ي جمينع مراحنل حيناة الصنك تقوم الهيئة الشرعية المستقلة للصكوك بجمينع األعمنال الناظمنة للصنكوك فن

 من منظور إسالمي، وتتقاضى عمولةً عن كل أعمالها ويعد ذلك من باب الوكالة بأجر.

 دائنننرة الخننندمات المالينننة للتصنننكيك وتقنننوم الهيئنننة الشنننرعية المسنننتقلة للصنننكوك بأعمالهنننا منننن خنننالل

Department of Financial Services for Tskik ) DFST )(1) ( البنديل عننSPVال ) ربوينة

(Special Purpose Vehicleو ،) يتم االتفناق منع المصندر لتموينل مشنروع محندد منن خنالل صنيغة

استثمارية مالئمنة شنرعاً، تقندر قيمنة األمنوال المطلوبنة لعملينة التموينل تبعناً للزينارات الميدانينة ودراسنة 

لتمويننل المشننروع،  الجنندوى التنني يُعنندها القسننم، ثننم يقننوم قسننم اإلصنندار بطننرح صننكوك ذات قننيم متسنناوية

 DFST (وتكون ملكية األصل الممول ألصحاب الصكوك ُمثبتناً بندفاتر دائنرة الخندمات المالينة للتصنكيك

(، ويمثل هنذا القسنم أصنحاب الصنكوك، أمنا قسنم الرقابنة الميدانينة فتعتبنره الباحثنة منن أهنم األقسنام علنى 

ضاربات إلنى حينز الواقنع التنفينذي للمشناريع اإلطالق ألنه يُخرج هذه الورقة المالية )الصك( من حيز الم

اإلنتاجية الرافدة، من خالل سنعيه إلنى تنفينذ زينارات ميدانينة للكشنف عنن وضنع الشنركة طالبنة اإلصندار 

والوقوف على حاجتها المعتبرة ومن ثنم زينارات لتقينيم األصنول التني ينراد تمويلهنا منن منابعهنا األصنلية 

ة لالطمئننان علنى سنير العملينة اإلنتاجينة المتعلقنة باألصنل المصنكك، )البائع(، ويتبع ذلنك زينارات مفاجئن

 وأخيراً زيارة لتقييم األصل عند اإلطفاء للتأكد من قيمته السوقية.

ثننم يتننولى دائننرة الصننكوك اإلشننراف علننى تننداول الصننكوك، ويكننون مسننؤوالً عننن توزيننع نسننبة األربنناح 

اح الموزعنة، وكنذلك ينتم إطفناء الصنكوك بإشنراف قسنم المحددة والمتفق عليها مسبقاً من خالل قسم األرب

( "يجنوز أن 17اإلطفاء، وقد ذكنر معينار هيئنة المحاسنبة والمراجعنة للمؤسسنات المالينة اإلسنالمية رقنم )

يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك بشراء ما يُعرض عليه من هذه الصكوك بعند إتمنام عملينة 

، وال تتفنق الباحثنة (2)ز أن يكون وعد الشراء بالقيمة االسمية للصك"اإلصدار بسعر السوق، ولكن ال يجو

مننع المعيننار بجزئيننة رد القيمننة السننوقية للصننك، بننل أن تُننرد الصننكوك بالقيمننة السننوقية لألصننول الممثلننة 

السنوقية للصنك تتنأثر للصك، أو بقيمة يتفق عليها عند التعاقد على أن ال تكون القيمة االسنمية، ألن القيمنة 

القيمننة السننوقية لألصننول الممثلننة داول الصننكوك أي عوامننل العننرض والطلننب فنني السننوق المننالي، أمننا بتنن

فهي تتفق والقيمة الدفترية لألصول فهني القيمنة الصنافية للصنك بحسنب القيمنة التاريخينة لألصنول  للصك

 والخصوم المرتبطة به.

 ة أعمالها المقترحة باختصار كما يلي:أما باقي األقسام التي طرحت في الهيكل التنظيمي فستورد الباحث

 دائرة الموارد البشرية:

 ويتكون من قسم الشؤون اإلدارية، وقسم العالقات العامة كما يلي:   

 قسم الشؤون اإلدارية والموظفين:    -1

تتولى الدائرة اإلدارية كافة الشؤون اإلدارية، من متابعنة شنؤون المنوظفين، وإجنراءات األرشنفة ومتابعنة 

 اسالت والديوان، وكذلك توفير مستلزمات األعمال لكافة األقسام.المر

 قسم العالقات العامة: -2
                                                 

 الحقاً.( سيتم التفصيل في هذا الموضوع ألهميته 1)
الموقع  ،224 ص، 5/2/2، رقم 17، معيار م 2010 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، المعايير الشرعية  (2)

أحمد محمد، الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة وتطبيقاتها  كليب،و ، http://www.aaoifi.com/arاإللكتروني: 

 "ص طم،  2013المصرفية،و، جامعة العلوم مالية لمعاصرة الصكوك الوطنية اإلماراتية أنموذجا، أطروحة دكتوراها

 الملخص".

http://www.aaoifi.com/ar
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كمنننا يتنننولى متابعنننة عالقنننات المركنننز بالمؤسسنننات الخارجينننة ومتابعنننة تطنننورات الصنننكوك وإصننندارات 

 الصكوك في الدول األخرى، وتقديمها للعامة، والعمل على رفد صناعة الصكوك بكل ما هو جديد.

 فصاح والبيانات:دائرة اإل

 ويتكون من قسم تكنولوجيا المعلومات وقسم اإلفصاح كما يلي: 

 قسم تكنولوجيا المعلومات: -1

يتولى هذا القسم تصميم وإعداد األنظمة التي تستخدم في الهيئة الشنرعية المسنتقلة للصنكوك، ويتنولى هنذا 

ة، كمنا تتنولى شنؤون شنبكات االتصنال، القسم معالجة البيانات وبرمجتها والجوانب الفنية المتعلقة بالحماين

 إضافة إلى توفير المعالجة الفورية ألي خلل يطرأ على البرمجيات المعدة من قبله وخدمات الدعم الفني.

 قسم اإلفصاح: -2

يتولى جمع وإدخال المعلومات والبيانات واإلحصاءات ذات العالقة، ونشرها للجمهور منن خنالل الموقنع 

 ترنت، وسيتم التفصيل فيه الحقاً لألهمية.االلكتروني باستخدام االن

 دائرة التصنيف والمالية

 ويتكون من قسم التصنيف والقسم المالي كما يلي: 

 قسم التصنيف: -1

ويهدف هذا القسم لتصنيف الشركة المصدرة للصكوك حتى يتسننى لصنغار المسنتثمرين شنراء الصنكوك  

شرها للعامنة ضنمن الموقنع االلكترونني للهيئنة سنالفة من منظور إسالمي بناًء على هذه البيانات التي يتم ن

 الذكر، وستفصل الباحثة في هذا القسم الحقاً لألهمية.

 القسم المالي: -2

يتننولى هننذا القسننم الشننؤون الماليننة ويقننوم بكننل مننا يلننزم مننن حسننابات ماليننة لتسننيير عمننل الهيئننة الشننرعية 

 المستقلة للصكوك.

 دائرة الرقابة والتفتيش:

 قسم التدقيق القانوني وقسم التدقيق الشرعي والتدقيق المالي كما يلي: ويتكون من

 قسم التدقيق القانوني: -1

يتننولى هننذا القسننم تقننديم االستشننارات القانونيننة وإعننداد مشنناريع االتفاقيننات التنني تعقنندها الهيئننة الشننرعية 

يا الهيئة، كما يقوم بالتندقيق المستقلة للصكوك مع الغير، ومتابعة الشؤون القانونية بما في ذلك متابعة قضا

الداخلي للتأكد من أن األعمال واإلجراءات التي تقوم بها أقسام الهيئة الشرعية المستقلة للصنكوك تتماشنى 

 مع القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة.

 قسم التدقيق الشرعي -2

إلطفناء أي مننذ التقندم يُعنى هذا القسم بتدقيق كل مرحلة من مراحنل إصندار الصنك منن اإلصندار وحتنى ا

بطلب اإلصدار، وبيان المقصد الشرعي لهنذا اإلصندار ُمنروراً بتداولنه وتوزينع أرباحنه ولغاينة اسنتدعائه 

)إطفائننه(، وكننذلك النظننر بمنندى التننزام إدارات األقسننام األخننرى بقننرارات وفتنناوى الهيئننات الشننرعية، 

 ة.وستعرض الباحثة هذا القسم بشيء من التفصيل الحقاً لألهمي

 قسم التدقيق المالي: -3

 ويعنى بالتدقيق المالي على جميع المعامالت المالية التي تتم في الهيئة الشرعية المستقلة للصكوك.

 وألهمية بعض الدوائر في المقترح سالف الذكر قامت الباحثة بعرضهم بشكل مفصل في المطالب التالية.

 مي المبحث الثاني: مقترح لتداول الصكوك من منظور إسال
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 المطلب األول: األسواق المالية اإلسالمية

ترغنب باالسنتثمار  والتني المندخرة الوحندات بنين يجمنع النذي اإلطنار :"(1)بأنهنا المنالي السنوق تُعنّرف

 فني متخصصنة عاملنة فئنات عبنر االسنتثمار، إلنى األمنوال لغنرض بحاجنة هني التني العجنز ووحندات

 ."فعالة اتصال قنوات توافر بشرط، (2)السوق

 المشنروعات وتموينل وضنخ األمنوال الحنالل تنقينة هامنة إلعنادة اإلسالمي فتعتبر محطة المال ما سوقأ

 والمسنتقبليات عقنود الخينارات مثنل متقدمنة منن أدوات إسنالمية تتضنمنه أن يمكن وبما والناجحة، البنَّاءة

 االقتصادي، معدل النمو ادةزي إلى يؤدي مما ، اإلسالمية والشريعةَ  يتفق بما تطويرها بعد اآلجلة والعقود

 .(3)والرفاهية والعدالة الكفاءة وزيادة

الفقنرتين األولنى  اإلسنالمي الندولي فني الفقنه مجمنع قنرار فني جناء منا أهمينة األسنواق المالينة يؤكند ومما

 وتنميتنه، المنال حفنظ فني الواجنب تمنام منن هنو المالية باألسواق االهتمام في الفقرة األولى إن " :والثالثة

 دنيوية، وفني دينية، أو حقوق من المال في ما العامة، وأداء الحاجات لسد التعاون من ما يستتبعه اعتبارب

 إلنى االلتنزام بهنا يسنتند وإجرائينة، ولنذا إدارينة أنظمنة علنى تقنوم فكنرة األسنواق المالينة إن الثالثنة الفقنرة

 .(4)"المرسلة المصالح قاعدة تطبيق

 ية اإلسالمية الحالية:ومن أهم نمانج األسواق المال

م، وبندأ العمنل فني السنوق 1962لقند بندأت فكنرة إنشنائه فني عنام أوالً: سوق الخرطوم لألووراق الماليألة: 

، " وقد شهدت مسيرة سوق الخرطنوم لنألوراق المالينة مراحنل عندة وانتقناالت متعنددة  (5)م1994األولي 

الخطننوات الفعليننة لبداينة العمننل بالتننداول كنان مننن شنأنها دفننع عجلننة التقندم فنني السننوق، حينث كننان آخرهنا 

 (6)اإللكتروني."

البد من ذكر أن السودان لدينه سنوق أوراق مالينة تعمنل فقنط وفنق الشنريعة اإلسنالمية " وتُطنور التجربنة 

السودانية نفسها من خالل الممارسنة علنى أرض الواقنع إال أن الظنروف السياسنية وبعنض القنوانين، مثنل 

الزالنت تعينق عملينة انتشنار هنذه اإلصندارات دوليناً، نظنراً لصنعوبة التحوينل منن  قوانين تحويل العمالت

وإلى الخارج، وحتى يتسنى لهذه السوق االنتشار والتفعيل واستقطاب المستثمرين البد من تعنديل القنوانين 

    (7)بما يسمح بسهولة االستثمار".

                                                 

  األولى، الطبعة للنشر، عمان المسيرة دار ،المالية باألوراق االستثمار عزمي، أسامة وسالم، أرشيد فؤاد، التميمي، )1(

 .11، ص م2004

 2014، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالميةنجاح،  أبو الفتوح،ينظر: ( 2)

  .212ص م. 

 ، بتصرف.2، طبعة تمهيدية، ص نحو سوق مالية إسالميةحطاب، ( 3(

 63م، قرار رقم: 1992أيار )مايو(  14 – 9الموافق  1412  ذي القعدة 12-7من مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية  )4(

الموقع اإللكتروني: ، (، بشأن األسواق المالية5ص 2والعدد التاسع ج 73ص  1والعدد السابع ج 1273ص 2( مجلة المجمع )العدد السادس، ج1/7)
http://www.fiqhacademy.org.sa/ 

  www.kse.sdالموقع اإللكتروني:، م 2012-م 2000 للفترة المالية لألوراق الخرطوم لسوق  يةالسنو  التقارير: ( المصدر 5)
 م. 2012-م 2000، تقويم تجربة السودان في األدوات المالية اإلسالمية خالل الفترة --------- )6(

ص  ، م 2011أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم المالية والمصرفية،  ،هيكلة الصكوك بين الفقه والممارسة( النوباني، 7(

107. 

http://www.kse.sd/
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 (1)ثانياً: السوق المالي الماليزي

 الماضني من القرن التسعينات أوائل إلى ماليزيا يعود في اإلسالمي المال رأس قلسو الحقيقي التطور إن

 السنوق فني منرة ألول الصنكوك لينتم تنداولها بإصندار  "Shell MDS Sdn Bhd"شنركة قامنت عنندما

 إلنى أدى ممنا المالينة اإلسنالمية األخنرى، منن األدوات العديند إصندار ذلك تبع م، 1990 عام في المحلي

 واتسناعه، وفني ماليزينا فني اإلسنالمي المنالِّ  رأس بناألدوات اإلسنالمية فني سنوق العمنل يخوترس تعميق

 قنانون وفقناً ألحكنام "BIMB Securities Sdn. Bhd "أسسنت  م، 1994 عنام منن شنباط /فبراينر

 عملياتهنا ممارسنة وقند بندأت  " Securities Industry Act" م 1983 لعنام المالينة األوراق صنناعة

 صنناديق السمسنرة اإلسنالمية، ونظنام نوافنذ تأسنيس بندأ ثَنم ومنن ذاتنه، للعنام آب/أغسنطس فني الرسنمية

 .اإلسالمية االستثمار

ولكنن تبننين وجنود اخننتالف بنين التصننور النظننري فني عمننل سنوق األوراق الماليننة اإلسنالمية فنني ماليزيننا 

الماليننة اإلسننالمية فنني والتطبيننق الفعلنني للنظريننة، ويعننزى ذلننك إلننى أن التصننور النظننري لسننوق األوراق 

الواقنع لنبعض منن األسنباب  أرض منع تنسنجم وال ال تتوافق خاطئة فروض وتصورات على قائم األساس

  (2)منها:

 بنه والتني الخاصنة والتعليمات التشريعات وفق يعمل سوق ماليزيا في اإلسالمي المال رأس سوق إن -1

 غينر المنال اإلسنالمي رأس سنوق أن إال كذلن منن وبنالرغم التقليندي، بالسنوق الخاصنة تلنك عنن تختلنف

 اإلسنالمية، الشنريعة منع تتعنارض التني األمور كثير من عليه في يعتمد فهو ،التقليدية السوق عن مستقل

 المالينة ووزارة الماليزينة المالينة األوراق هيئنة لرقابنة وإشنراف السنوقين منن ُكنالً  خضنوع بحكنم وذلنك

 الماليزية.

الصنكوك الصنادرة  المالية اإلسالمية والقابلة للتداول السنيما األدوات إصدار في الماليزية التجربة إن -2 

 لنم والتني واالستصنناع اآلجنل، والمرابحنة، بنالثمن البينع أسناس علنى ماليزينا فني الخاصنة الشركات عن

ً  تنتم ال اإلسنالمي، أي أنهنا الفقنه مجمنع يقرها  يننةالع لبينع صنورة الشنريعة اإلسنالمية كونهنا ألحكنام وفقنا

 العيننة بينع يجينزوا لنم العنالمي المسنتوى علنى العلماء السابقين والمعاصنرين معظم أن إذ شرعاً، المحرم

 اإلجنارة صكوك إصدار علماً أن عملية، ماليزيا الصكوك اإلسالمية في في بنية يطبقان اللذين الدين وبيع

ً  تنتم ماليزينا فني اإلسنالمي المنال رأس سنوق فني  المراجعنة هيئنة منن المعتمندة ةللمعنايير الشنرعي وفقنا

 الشرعية. االستشارية اللجنة أيضاً من اعتمادها وتم اإلسالمية، المالية للمؤسسات والمحاسبة

 بنناء طرينق علنى هامنة تجربنة تعند ماليزينا المالينة اإلسنالمية فني األوراق سنوق تجربنة باختصنار إن 

لمزيند  أنهنا بحاجنة إال اإلسنالمية، المالينة اعةالمالية اإلسنالمية والصنن األوراق سوق في وتطوير التعامل

منن  سنالمتها لضنمان الشنرعية الرقابنة دور علنى التأكيند منع متوافقنة منع الشنريعة، لتصنبح التطنوير منن

 )3(الشرعية. المخالفات

                                                 

سمور، نبيل خليل طه، سوق األوراق المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق" دراسة حالة سوق رأس المال  )1(

، من ص م  2007=  ه 1428غزة ،  -اإلسالمي في ماليزيا"، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية

 ، بتصرف.173 -169

 .170 - 169، مرجع سابق، ص .......والتطبيق النظرية المالية اإلسالمية بين األوراق سوقسمور،  (2)

 . 173، مرجع سابق، ص ...........والتطبيق النظرية المالية اإلسالمية بين األوراق سوقسمور، ( 3(
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 ( 1)ثالثاً: السوق المالية اإلسالمية الدولية

، فني أغسنطس 22وجنب مرسنوم ملكني رقنم أنشأت السوق المالية اإلسالمية الدولية في مملكة البحرين بم

م وباشرت أعمالها منذ ذلك التناريخ، وهني ليسنت سنوقاً بنالمعنى المكناني ولكنهنا جهنة لتنظنيم  2002عام 

فني مصنر « هيئة سوق المنال»وضبط العمل في السوق المالية اإلسالمية بشكل عام فهي تشبه إلى حد ما 

فني المصنادقة علنى األدوات المالينة المتداولنة أو التني سنيتم مثالً. ولذلك فنإن اختصاصناتها تتمثنل إجمناالً 

تداولها بين المؤسسات المالية اإلسالمية والبنوك التقليدية والنوافذ اإلسالمية في البننوك التقليدينة، وتسنعى 

السننوق إلننى إعننداد اللننوائح والضننوابط للتعامننل وفننق مقتضننيات السننوق الماليننة اإلسننالمية، وإعننداد معننايير 

 عند إصدار األدوات المالية اإلسالمية أو عند تداولها.موحدة 

 المالية الثانويةالمطلب الثاني: المقصد الشرعي من تداول الصكوك في األسواق 

لقند تنم إصندار الصنكوك فني مختلنف األسنواق العالميننة منن خنالل األسنواق األولينة للندول محنل االعتبننار 

Primary Marketأثننر لتجميننع األمننوال ورصنندها لتعبئننة المشنناريع  ، وهننذا السننوق محمننود لمننا لننه مننن

اإلستثمارية في شتى القطاعنات، ولكنن المشنكلة تتمحنور هننا حنول تنداول الصنكوك فني السنوق الثنانوي، 

وستناقش الباحثة هذا الفرع منن خنالل بينان مفهنوم السنوق الثنانوي ثنم بينان الحاجنة المعتبنرة منن إنشنائه، 

 صكوك من منظور إسالمي.ومختتمةً بمقترح لضوابط تداول ال

 أوالً: السوق الثانوية تعريفها 

 المالينة األوراق تداول يتم : "هي األسواق التيSecondary Marketالتداول  سوق الثانوية أو األسواق

، ويقتصنر التعامنل فيهنا علنى وسنطاء  (2)غينر المصندرين" منن شنرائها فني النراغبين وبنين حامليهنا بنين

 .(3)ة الوصل بين البائعين والمشترينالسوق الذين يمثلون حلق

أي أن المستثمرين في الصكوك الراغبين فني النتخلص منهنا إمنا لحناجتهم الطارئنة للسنيولة أو إذا بندا لهنم 

اسننتثمار آخننر مجنند، أكثننر، إلننى غيننر ذلننك مننن األسننباب المشننروعة سننيقومون ببيننع هننذا الصننك فنني السننوق 

 اب البائع بعضها أو مجتمعة.الثانوي، ليشتريها مستثمر آخر لديه عكس أسب

 ثانياً: هل هناك حاجة معتبرة من تداول الصكوك في السوق الثانوي؟

األوراق  سنوق حنول اإلسنالمي العنالم لقند جناء فني القنرار األول لمجمنع الفقنه اإلسنالمي الندولي برابطنة

تكنون تلنك األسنهم المالية والبضائع مؤكدا: " إن العقود العاجلة علنى أسنهم الشنركات والمؤسسنات، حنين 

في ملك البائع جنائزة شنرعاً"، وبمنا أن العنرف التجناري أجناز لحامنل الصنك أو السنهم بيعنه دون موافقنة 

الشركاء، فلذا جاز بيع الصك دون إذنهنم، فصنار العنرف بمثابنة اإلذن منن الشنركاء لبعضنهم النبعض فني 

 (4)تداول الصكوك، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

سوق الثانوي )البورصة( تتبع هيئة األوراق المالية في الدولة محل االعتبار والتي "تعمنل علنى علماً أن ال

تأمين الحماية للمستثمرين وتطوير تشريعات سوق رأس المال لرفع درجة األمنان والشنفافية فينه وتطبينق 

                                                 

، موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، لية اإلسالمية الدوليةالسوق الما أهميةعبد الحليم، محمد عمر،  )1(
 http://iefpedia.comم، الموقع إللكتروني: 14/6/2014: االطالعتاريخ 

 األولى، الطبعة عمان، للنشر والتوزيع، الصفاء دار ،متخصصة مالية مؤسسات، شيرين والحمداني، إبراهيم، ( إبراهيم،2(

 .17م، ص  1990

 .17م، ص  2008، دار الكتاب الثقافي، إربد، األردن، األسواق المالية المعاصرة دراسة فقهيةالسعد، أحمد،   (3)

( السعد، أحمد محمد، الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة، مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل اإلسالمي، جامعة 4(

 . 6م، ص  2013اليرموك، اربد، األردن، 
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افها بالقننانون تعليمننات اإلفصنناح ونشننر ثقافننة االسننتثمار ومتابعننة تقينند وانسننجام الجهننات الخاضننعة إلشننر

واألنظمة تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل لالرتقاء بسنوق رأس المنال إلنى مصناف األسنواق المالينة 

، ورسنالة البوصنات تندور حنول تنوفير سنوق مننظم (1)المتقدمة وفق المهام التي أنناط القنانون الهيئنة بهنا"

الشنفافية وتننأمين بيئنة قويننة وآمننة لتننداول األوراق لتنداول األوراق الماليننة والتني تتسننم بالعدالنة والكفنناءة و

 (2)المالية لتعميق الثقة بسوق األوراق المالية.

ولألسف يعجزون جميعاً عن تحقيق ذلك ألن كل هذا البناء المسنلح بنالقوانين والتكنولوجينا تنخنر أساسناته 

ة، وهننا تكمنن المصنيبة ألن اإلشاعات وتتصدع بذلك أسعار جميع األوراق المالية والصناديق ذات العالقن

وأطلننق  1929إخفاقننات السننوق المننالي تضننرب اسننتقرار الدولننة وعملتهننا وآيننة ذلننك مننا حنندث فنني أكتننوبر 

م،  1982عليها الخميس األسود وأزمنة الكسناد العظنيم، وأزمنة سنوق المنناو بالكوينت فني أغسنطس سننة 

م، وأزمننة فقاعننة  1997ية فنني سنننة م، وأزمننة النمننور اآلسننيو 1987وأزمننة االثنننين األسننود فنني أكتننوبر 

م، وأخينراً ولنيس آخنراً  2006م، وأزمة سوق المنال بالمملكنة العربينة السنعودية فبراينر  2000االنترنت 

م، ناهيك عن األعمال غينر المشنروعة التني تُشنتق تحنت سنقفها  2008األزمة المالية العالمية في سبتمبر 

(: بأنهنا عقنود مالينة تشنتق قيمتهنا منن األسنعار  Financial Derivativesفقد ُعرفت المشتقات المالية )

الحالية لألصول المالية أو العينية محل التعاقد، مثل السندات واألسهم، والعقد األجنبي والذهب وغيره منن 

( وأسنننواق Future( واألسنننواق المسنننتقبلية )Forward، ومنننن األمثلنننة عليهنننا السنننوق اآلجنننل )(3)السنننلع

 (.Swapsوسوق المبادالت ) (Optionsالخيارات )

لم يتبق سوى الحديث عن المضاربة في األسواق المالية التي تُنفذ في السوق الثانوي، تبدأ بالمنفعة الفعلينة 

لوجود السوق الثانوي لنألوراق المالينة بشنكل عنام وللصنكوك بشنكل خناص فنجند أنهنا اإلطنار النذي يبينع 

األوراق المالينة، وهنذه منفعنة مشنروعة، ولكنن أن يقنوم المستثمر ما تم شراؤه من صكوك أو غيرها منن 

المسننتثمر بننالبيع والشننراء فنني هننذا السننوق لننيس بهنندف التملننك وإنمننا للمتنناجرة وتحصننيل دخننل مننن هننذه 

 المضاربات فإن لذلك أثار سلبية منها: 

قاعنة مفرغنة ، فمنا هني إال ف(4)األثر السلبي ألحجام التداول على النمو االقتصادي في البلدان الناشنئةَ  -1

 من المنافع االقتصادية الحقيقية.

التباين بين القيمة السوقية للورقة المالية في السوق المنالي والقيمنة الدفترينة، فُتعنرف القيمنة السنوقية  -2

أنها قيمة حاصل ونتيجة تداول السهم متأثراً بعوامل العنرض والطلنب التني تنؤثر تنأثيراً مباشنراً وكبينراً 

القيمننة الدفتريننة، فهنني القيمننة الصننافية للسننهم بحسننب القيمننة التاريخيننة لألصننول  علننى قيمننة السننهم. أمننا

والخصوم التي على الشركة وال يمكنن الحصنول عليهنا حتنى ينتم تقنويم قيمنة أصنول وخصنوم الشنركة، 

وذلك يكون عادة عبر النظر للقوائم المالية للشركة، وقد تكون القيمة السوقية أكثر أو مساوية أو أقل منن 

  (5)قيمة الدفترية.ال

                                                 

 ، عن الهيئة من نحن، الموقع االلكتروني: ية األردنيةهيئة األوراق المال )1(

http://www.jsc.gov.jo/Public/Arabic 

 http://www.ase.com.jo، الرؤية والرسالة واألهداف، الموقع االلكتروني: بورصة عمان )2(

 .99، ص  4، عدد 35، مجلد البنك المركزي المصري( 3(

، رسالة م 2007-م  1978عمان المالي على النمو في األردن للفترة من أثر تطور سوق قصراوي، قصي محمود،   )4(

 .1م، ص  2008ماجستير، اليرموك، األردن، 

 يُنَظر :  )5(
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" االرتبناط بننين المضناربة واألزمننات المالينة واالقتصننادية أصنبح مؤكننداً ومعلنالً، وكمننا يقنرر كينننز  -3

أيضا، فسنلوك السنواد األعظنم منن المسنتثمرين المسترسنلين، والمسنتند إلنى اسنتقراءات سنطحية، يكنون 

اتهم وعدم رسنوخها، ممنا يقنود عرضة لتحوالت شديدة ومفاجئة في اتجاهات متعاكسة، بسبب تبدل قناع

  (1)إلى زعزعة النشاط االقتصادي."

زعزعة الثقة بالعملة، وانهيار عملة النبالد الناشنئة، ومنا إلنى ذلنك منن آثنار سنيئة علنى اسنتقرار تلنك  -4

النندول. علننى سننبيل المثننال مننا أقنندم عليننه جننورج سننورس مننن مضنناربات وهميننة وبننأموال طائلننة فنني 

ا، وأتبعننه ببيننع جمنناعي، ممننا ترتننب عليننه انخفنناض حنناد فنني قيمننة البورصننات لننبعض دول شننرق آسنني

األصول مما أدى النهيار العملة الوطنية لتلك الدول، وفي اليوم الذي يلي اشنترى تلنك األصنول بالسنعر 

 .المنخفض، ثم باعها معرضاً دول النمور اآلسيوية النهيار اقتصادي

مرين الصنغار بالشنراء أو البينع لنألوراق المالينة منطق القطيع الجماعي في التداول، أي قينام المسنتث -5

)األسهم أو الصنكوك( بسنبب الشنائعات المغرضنة أو إتبناع لسنلوك كبنار المسنتثمرين، بنالرغم منن عندم 

جنندوى هننذه العمليننة التنني ال تسننتند للتحليننل المننالي إال أنهننا تلحننق الضننرر بمننن لننم يقننم بإتبنناعهم مننن 

قة من التحليل المنالي لقنوائم الشنركات منن جهنة، وإلحناق الضنرر المستثمرين الذين تكون قراراتهم منبث

 بالقيمة السوقية ألسهم الشركة التي تمت عليها عمليات البيع من جهة أخرى.

كل العمليات من البيع والشراء وإن قُيمت يومياً بعملنة الدولنة محنل االعتبنار إال أنهنا بينوع شنكلية ال  -6

 ترفد االقتصاد الحقيقي بشيء.

لة الخاصننة بتنداول الصننكوك هني اخننتالف تكيينف العقننود عنند كننل مرحلنة مننن مراحنل حينناة والمشنك -7

الصك، فنطبق قواعند الصنرف قبنل البندء بالمشنروع وكنذا عنند انتهائنه، ويمننع تنداول الصنكوك القائمنة 

 على الديون عند بدء المشروع ويسمح لغيرها.

 إلى األسواق الدولية المالية والموارد راتالمدخ كفؤة لترحيل آليةً  التسهيم أصبح العولمة ظل " وفي -8

ً  إليها تمس الحاجة حين في صناديق االستثمار، عبر  ( 2)وإقليمياً." محليا

 المطلب الثالث: مقترح الباحثة لضبط تداول الصكوك من منظور إسالمي

 وبما يخص قسم تداول الصكوك تقترح الباحثة بعض الضوابط كما يلي:

دء المشنروع النذي أصندرت منن أجلنه الصنكوك )التنضنيض الحكمني(، ينتم طرح آلية للتخارج بعد ب .1

فيننه تقيننيم المشننروع مننن كننل جوانبننه الماليننة )علننى أسنناس صننافي الموجننودات( والقانونيننة والمخنناطر 

المحيطة، كل ستة أشهر أو كحد أقصى كل سنة مالية، وبناًء عليها يتم تقدير قيمة الصك السنوقية، وبنناًء 

م تقنندير قيمننة عظمننى وقيمننة دنيننا للصننك علننى أن يننتم تداولننه عننند أي سننعر مننا بننين علننى هننذا السننعر يننت

 القيمتين. 

 .(1)عدم السماح بالبيع والشراء أكثر من مرة في اليوم الواحد .2

                                                                                                                                            
 وعائد األرباح من السهم ونسبة نصيب للسهم السوقية للقيمة الدفترية القيمة نسبة بين العالقة ،إسماعيل صالح عبده، رامي

 .2001معة األردنية، األردن، ، رسالة ماجستير، الجاالسهم

Marco,Realdona  ,Book Values and Market Values of Equity and Debt ,Quantitative and 
Qualitative Analysis in Social Sciences ,42-Volume 1, Issue 1, 2007, 26 ,8925-ISSN: 1752 ,P 2. 

 ؟ مقال منشور على الموقع االلكتروني:ضاربةتداول أسهم...أم م مقال: السبهاني، عبد الجبار، )1(

 http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-01-19-21  

، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، المجلد األسهم والتسهيم: األهداف والمآالتالسبهاني، عبد الجبار حمد، ( 2(

 .19ص  م، 2009/ أ(،  3الخامس، العدد )
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 (2)أن تحدد عدد مرات البيع أو اشتراط مرور مدة معينة بين موعد البيع والبيع التالي. .3

 ولي للصكوك من منظور إسالميالمبحث الثالث: إيجاد تصنيف ائتماني د

 تصنيفوكاالت ال تعريفالمطلب األول: 

وكنناالت التصنننيف العالميننة: "هنني وكنناالت متخصصننة تقننوم بننإجراء تقيننيم لبيننان منندى الجنندارة االئتمانيننة 

والمالية لألوراق المالية المطروحة وما تتمتع به من ضمانات وتحديد نسبة المخاطر التي تنطنوي عليهنا، 

القوانين المنظمة للتوريق ضرورة حصنول األصنول محنل التورينق علنى شنهادة بالتصننيف  حيث تشترط

 .(3)االئتماني لمحفظة التوريق التي تصدر السندات في مقابلها"

 االئتماني المطلب الثاني: المقصد الشرعي من التصنيف

صننيفها ال يمكنن "من الحقنائق التني ال يختلنف حولهنا أربناب الصنكوك هني أن الصنكوك التني ال يجنري ت

تداولها، والصكوك التي ال يجري تداولها ليسنت صنكوكاً بنالمعنى الفنني للكلمنة، والتصننيف الصنادر عنن 

جهات التصنيف العالمينة ال يكنون إال علنى المخناطر االئتمانينة أي قندرة مصندر الصنكوك علنى رد رأس 

أن يكون هذا الرأس مال ديناً فني  المال لحملة الصكوك، وال سبيل لتصنيف قدرته على رد رأس المال إال

ذمته فإذا كانت الصنكوك محلهنا األصنول العقارينة أو المننافع أو الحقنوق كاننت الحيلنة لجعنل رأس المنال 

 (4)ديناً في ذمته أن يقوم بإصدار وعد ملزم بشرائها بنفس ثمن بيعها".

لهنا جندوى اقتصنادية، أن  هذه المقولة يرددها عدد من المختصين إذ ينرون أن الصنكوك يلنزم حتنى يكنون

تختلف عن األسهم اختالفاً أساسياً من ناحية اقتصار المخاطرة فيهنا علنى " المخناطرة االئتمانينة"، ولنذلك 

احتاجت إلى الوعد بالشراء من المصدر بنفس القيمة االسمية التي صدر بها الصك فيكون رد رأس المنال 

دينن أو شنبيه بالندين( بطريقنة ال تختلنف كثينراً عنن السنندات  التزاماً عليه قنابالً للتصننيف االئتمناني )ألننه

التقليدية، وعندما تكون العالقة بين المصندر وحملنة الصنكوك هني الشنركة فني رأس المنال أو النربح )أي 

المشاركة أو المضاربة( فإن الوعد بالشراء بالصفة المذكورة يؤول إلى ضمان الشريك لحصنة شنريكه أو 

والربح وهذا مفسد لعقد الشركة فهو غينر مقبنول، أمنا فني حنال كاننت العالقنة بنين المضارب لرأس المال 

المصدر وحامل الصك عالقة مؤجر )حامل الصنك( ومسنتأجر )المصندر( فناألمر فينه هنين، وقند اتجهنت 

 (5)الهيئات الشرعية إلى إجازة الوعد بالشراء، أي أن يعد المستأجر بشراء األصل المؤجر.

من السنوق العنالمي، وهني سنتاندرد  %95ات تصنيف عالمية أمريكية تقتسم أكثر من علماً ان ثالث شرك

أند بورز، و"فيتش" ووكالة "موديز"، ويكمن عملهم في تقينيم الصنالبة المالينة لدولنة أو شنركة منا وتقنوم 

ه بتقيننيم وترتيننب النندول، وكننذا الشننركات الماليننة، ُمفصننحةً ذلننك للمسننتثمرين، ولكننن تننم اإلقننرار بفشننل هننذ

م عندما أفلست الشنركات والبننوك ذات التصننيف المرتفنع، ممنا زعنزع رأس منال  2008المؤسسات في 

 هذه الشركات أي سمعتها وثقة العالم بتقديراتها وتصنيفاتها.

                                                                                                                                            

، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرةل، ( حطاب، كما1(

 .26م، ص  2009والمأمول" دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، 

 مرجع سابق. تداول أسهم...أم مضاربة ؟مقال: ( السبهاني، 2(

 م. 1992لسنة  2كرر م 41المادة  95، رقم قانون سوق المال المصري )3(

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة  ،الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهاالقري،  )4(

 .17م، ص  2009عشرة، إمارة الشارقة العربية، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .18، ص نفسه سابقالمرجع ال( 5(
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وهننناك إخفاقننات للصننكوك قرعننت الجننرس، لضننرورة االنتبنناه لتقننارير وكنناالت التصنننيف التنني لننم تقننم 

الرجوع إلنى األصنول، وإنمنا صننفتها بنناء علنى المالئمنة االئتمانينة بتصنيف "صكوك الشرق األوسط" بن

   (1)للكيانات الراعية لها.

 الثالث: مقترح الباحثة بشأن تصنيف ائتماني للصكوك من منظور إسالمي  المطلب

 بالرغم مما سبق ترى الباحثة ضرورة التصنيف من ثالث جهات:

 (2)ر إسالميمن منظو أوالً: ما يراعى بشأن إصدار الصكوك

إيجاد هيئة شرعية للمؤسسة المصندرة، علنى أن ينتم تحديند عندد أعضنائها، وجهنة تعيينهنا وإيجناد الرقابنة 

الشرعية الداخلية، وبيان دور الهيئة في حساب الزكاة، وبيان مدى انطباق نشرة إصدار الصك منع معينار 

الضنوابط الشنرعية الالزمنة التني تحنيط ، وكنل (3)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسنات المالينة اإلسنالمية

 بالصك خالل حياته من إصدار، وتداول، وتوزيع أرباح وأخيراً اإلطفاء من حيث العقود والشروط. 

 (4)ثانياً: معايير اعتماد شركات التصنيف الشرعي للمؤسسات المالية اإلسالمية

صنيف االئتماني والشنرعي منا يلني: أوالً من المعايير التي يتم تبنيها من قِّبل السلطات العتماد شركات الت

الموضننوعية فنني التصنننيف، ثانينناً: االسننتقاللية عننن الشننركات طالبننة التصنننيف، ثالثنناً: الشننفافية، رابعنناً: 

اإلفصنناح عننن المعلومننات التنني وصننلت إليهننا، خامسنناً: المصننداقية، كمننا يجننب أن يتننوفر فنني هننذه الشننركة 

 بأكمل وجه. المصنفة الموارد الالزمة للقيام بعملها

وال شك أن اعتماد تلك المعايير من السلطات ذات العالقة يحند منن دخنول الشنركات غينر المؤهلنة، وهنذا 

 (5)ينظم عملية التصنيف، بما يحافظ على حقوق المستثمرين والُمالك أيضاً.

 ثالثاً: مقترح لتصنيف الصكوك  

اً فنني النمننوذج المقتننرح إلنشنناء الهيئننة تقتننرح الباحثننة إيجنناد قسننم يُصنننف الصننكوك كمننا تننم توضننيحه آنفنن

 الشرعية المستقلة للصكوك على أن تكون أهم أعماله ما يلي: 

يجننب أن ينبثننق التصنننيف مننن التقيننيم المننالي لدراسننة الجنندوى مننن حيننث العوائنند المتوقعننة للمشننروع  – 1

شننروع فنني داخننل والجوانننب التسننويقية المتننوفرة والمنافسننة فنني السننوق، وتقنندير الطلننب علننى منتجننات الم

 الدولة محل االعتبار وبعض الدول المجاورة.

تقدير المخاطر المحيطة بعملينة إصندار الصنكوك سنواء مخناطر العقند النذي يقنوم علينه التصنكيك أو  – 2

 المخاطر السوقية أو المخاطر الخارجية المحيطة.

                                                 

إدارة الخزينة في البنك اإلسالمي للتنمية، ندوة ، : األسباب واآلثاربعض إصدارات الصكوك إخفاق/ إعسارعودة،   )1(

الصكوك اإلسالمية، عرض وتقويم بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي والمعهد 
، م 2010الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جامعة 

 . 17- 12ص 

، أطروحة التصنيف الشرعي لمنتجات المؤسسات المالية اإلسالمية ودوره في تطوير أدائهايُنَظر، القضاة، منصور،  )2(

 .بتصرف، 80 – 78م، ص  2009دكتوراه، اليرموك، األردن، 

 ص ،5/1/8رقم  ،17، معيار رقم م 2010اإلسالمية، المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  (3)

242-243. 

، 7-5ص ، 1، مخاطر االئتمان، المدخل المعياري، ملحق رقم 2، مشروع تعليمات بازل البنك المركزي األردني )4(

، المؤتمر مالية اإلسالميةرؤية مستقبلية لنظم ومعايير التصنيف وآليات تطبيقها في المؤسسات المحيسن، فؤاد محمد، و
 .23-18م، ص  2008الثامن للمؤسسات المالية اإلسالمية، الكويت، 

، مرجع سابق، ص التصنيف الشرعي لمنتجات المؤسسات المالية اإلسالمية ودوره في تطوير أدائهايُنَظر القضاة،  )5(

103. 
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وأثرهنا علنى اإلينرادات والتكناليف  تقييم اآللية القانونية والضريبية الُمتبعة فني الدولنة محنل االعتبنار – 3

 (1)للمشروع المراد تمويليه.

مراجعنة تقريننر المنراقبين واألوصننياء لطنالبي التمويننل منن خننالل الصنكوك فيمننا يتعلنق بالتنندقيق فنني  – 4

 (2)خبراتهم وقدرتهم على أداء التزاماتهم.

كثينر منن األسنواق منهنا منثالً  تبعناً فنيتصننيف المؤسسنات المالينة اإلسنالمية " مُ  -وبحمند هللا -وقد أصبح

باكستان وماليزيا وبعض دول الخلي  حالياً، فجميع البنوك فيهنا يجنب أن تكنون مصننفة، حتنى تنتمكن منن 

إصدار أدوات الدين وغيرها، وفي أوروبا وأمريكا تمت االستجابة لقنوى السنوق مننذ مئنات السننين، وفني 

تصننيف منن الجهنات الرقابينة فاعترفنت مؤسسنة نقند الدول العربية اإلسالمية تم اعتمناد بعنض شنركات ال

البحننرين بالوكالننة الدوليننة اإلسننالمية للتصنننيف ووقعننت معهننا اتفاقيننات تُنننظم أسننس عملهننا فنني القطنناع 

 (3)المالي."

تنوفر الوكالننة اإلسننالمية الدوليننة للتصنننيف كثيننر منن التصنننيفات، ال يتسننع المقننام لننذكرها ولكننن سننتعرض 

البحننث، حيننث تقننوم بتصنننيف الصننكوك مننن خننالل إعطنناء الننرأي حننول الجنندارة  الباحثننة مننا يخنندم أهننداف

االئتمانينننة للصنننكوك ذات الننندخل المحننندد، منننع إدراك المخننناطر والحماينننة فننني مختلنننف وسنننائل التموينننل 

اإلسالمي، وكذلك توفر تصنيف الجودة الشرعية حيث يطمنح تصننيف الشنريعة )القنانون اإلسنالمي( إلنى 

مسنتقل لتطبينق الشنريعة فني المؤسسنات اإلسنالمية المالينة أو المؤسسنات التقليدينة  توفير معلومات وتقينيم

 (4)التي توفر الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية، باإلضافة إلى المنتجات اإلسالمية كالصكوك.

 المبحث الرابع: توفير مراكز معلومات عن الصكوك من منظور إسالمي

 مالية والشفافية واإلفصاحالمطلب األول: كفاءة األسواق ال

 أوالً: كفاءة األسواق المالية

إن الحديث عن مراكز المعلومات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة السوق المالي بشكل عام حيث تعكس أسعار 

 األوراق المالية )كالسهم، الصك( المعلومات المتاحة عنهم.

سنوق فنإذا كاننت المعلومنات المتنوفرة تاريخينة المعلومات المتاحة أنواع وكل منها تعكس أيضاً مسنتوى ال

فقننط أي تعبننر عننن البيانننات السننابقة مننن أسننعار وعوائنند الماضنني فيكننون مسننتوى السننوقِّ ضننعيفاً، أمننا إذا 

توافرت المعلومات العامة المنشورة التي توضح الظروف الحالية الخاصنة بالمنشنأة أو الشنركة المصندرة 

السوق قند وصنل إلنى المسنتوى شنبه القنوي، وللوصنول للمسنتوى  ا، يكونمللسهم أو الصك وفي قطاعاته

القوي يجب توافر النوعين السابقين من المعلومات، وكذا المعلومات الخاصة التي ال تتاح إال لفئنة خاصنة 

 من المتنفذين.

املنة". ويعتبر مفهوم كفاءة سوق رأس المال قريباً من المفهوم السائد في النظرية الكالسيكية "المنافسة الك

فطالما أن المستثمرين يحصلون على نفس القدر من المعلومات فسوف يحصل الجميع على نفنس الفنرص 

فنني تحقيننق العدالننة فنني سننوق رأس المننال، وذلننك بتخفننيض العائنند غيننر العننادي النننات  عننن عنندم تماثننل 

                                                 

)1( 152-Hind Book p151 Malaysian Sukuk Market 

)2152 (-p151 Market Hind Book Malaysian Sukuk. 

 .97، مرجع سابق، ص التصنيف الشرعي لمنتجات المؤسسات المالية اإلسالمية ودوره في تطوير أدائهاالقضاة،  )3(

  www.iirating.com، الموقع اإللكتروني: الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف )4(

http://www.ii/
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يمكن معه  المعلومات، حيث تنعكس المعلومات بصورة كاملة وبسرعة في أسعار السوق الكفء، وهو ما

 .(1)القول بأن سعر الورقة المالية في السوق الكفء يكون مساوياً لقيمتها العادلة

 ومن أهم الشروط للسوق المالي الكفء:

إتاحة كافة المعلومات الضنرورية لجمينع المسنتثمرين فني ذات اللحظنة بتكلفنة زهيندة أو بندون تكلفنة  – 1

 على اإلطالق.

 امل، فال تكاليف للمعامالت أو ضرائب أو غير ذلك من التكاليف.عدم وجود أي قيود على التع – 2

وجود عدد كبير من المستثمرين والمتعاملين، ومن ثَم فإن تصرفات أي منهم ال يحتمل أن تؤثر علنى  – 3

 أسعار األوراق المالية.

 .(2)إن المستثمرين يتصفون بالرشد والعقالنية، ويسعون لتعظيم منفعتهم – 4

 تتوافر في السوق المالي معايير كفاء منها:كما يجب أن 

 :Price Efficiencyكفاءة التسعير   -1

وهني أن تعبننر األسنعار السننوقية لنألوراق الماليننة عنن قيمتهننا الحقيقينة، ويتطلننب ذلنك وصننول المعلومننات 

بمننا يجعننل األسننعار  –أي دون فاصننل زمننني كبيننر  –الجدينندة إلننى جميننع المتعنناملين فنني السننوق بسننرعة 

ة تحقق شنرط االنعكناس الكامنل والسنريع للمعلومنات المتنوفرة للمسنتثمرين بتكلفنة زهيندة ومناسنبة السوقي

 (3)لتقييم السهم أو الصك، بما يعني إتاحة الفرصة لجميع المتعاملين للحصول على تلك المعلومات.

 Operational Efficiency(4)كفاءة التشغيل  -2

والطلنب فني ظنل شنرط صنفريةِّ تكلفنة المعنامالت، أي  وهي قدرة السوق على خلق التوازن بنين العنرض

دون أن يتكبنند المتعنناملون فيننه تكلفننة عاليننة للسمسننرة والعمننالت، ودون أن يتنناح للوسننطاء والسماسننرة 

فرصننة لتحقيننق هننامش ربننح مبننالت فيننه. وتعتبننر قواعنند اإلفصنناح  Market Makersوصننناع السننوق 

ادئ الهامنننة التننني تلقنننى عناينننة األجهنننزة الرقابينننة وشنننفافية المعلومنننات للشنننركات والمؤسسنننات منننن المبننن

 والتشريعية الحكومية من جهة، والمستثمرين من جهة أخرى.

كمننا ال تهننم تلننك المعلومننات المفصننح عنهننا األجهننزة اإلداريننة والرقابيننة فقننط وإنمننا تهننم أيضننا الشننركات 

 أداء موظفيها. والمؤسسات صاحبة العالقة لما لذلك من أهمية لتحديد وضعها المالي وتقييم

 :(5)الكفاءة التنظيمية -3

 وتتحقق الكفاءة التنظيمية من خالل توفر عوامل ثالث:

إطننار تنظيمنني يسننتوفي التنظننيم الجينند مننن تحدينند واضننح للمسننؤوليات وتفننويض للسننلطات،   -أ

وغير ذلك، وعلى نحو يُحصن السوق من الممارسات غير المشروعة مثنل التنأثير المفتعنل علنى 

 األسعار.

 د تشريعات ملزمة وجيدة وكافية إلنجاز السوق لمهمته على نحو كفء.وجو  -ب

                                                 

 – 124، ص م 1999/2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، تحليل وتقييم األسهم والسنداتد صالح، الحناوي، محم )1(

 .بتصرف، 125

)2( .5th ed, Massashusetts, Concepts, Analysis and Strategies:Radcliffe.R.Investment

1997,P.618-620. 

 .247مرجع سابق، ص  ،أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالميةأبو الفتوح، ( 3)

)4( 91. -, 5th edition, Newyork, U.S.A, 1983, P41InvestmentFrancis,Jack,  

 .247، مرجع سابق، ص أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالميةأبو الفتوح،  ( 5)
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 الكفاءة الفعالة والكافية لضبط عمل السوق بالقوانين واللوائح المنظمة. -ج

 :(1)وتتحقق من خاللالكفاءة الفنية،  -4

 تداول أنواع مختلفة من المنتجات المالية كأن يتداول بالسوق إلى جانب األسهم أذوننات الخزاننة  -أ

والصكوك وشهادات االستثمار، وذلك لتوزيع المخناطر وتجنينب السنوق هنزات تندهور أسنعار ننوع 

 معين من األصول المالية.

إجراء المعامالت بنظام المزاد الموثق لتفعيل دور قوى العرض والطلب في تحديد األسنعار،  -ب

 . (2)وتجنب ضغوط الوسطاء

 ثانياً: الشفافية واإلفصاح

الشركات المساهمة ذات االكتتاب العام بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشناطها  "هي قيام الشفافية:

ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص، وإتاحة الفرصنة لمنن يريند مننهم االطنالع عليهنا 

وعنندم حجننب المعلومننات، فيمننا عنندا تلننك التنني يكننون مننن شننأنها اإلضننرار بمصننالح الشننركة فيجننوز لهننا 

 .(3)بسريتها، مثل أسرار الصناعة والعالقات مع الموردين وغير ذلك"االحتفاظ 

" شمول التقارير المالية على جمينع المعلومنات الالزمنة إلعطناء مسنتخدم هنذه التقنارير صنورة اإلفصاح:

، فاإلفصننناح "يعنننني لنننيس فقنننط مجنننرد تنننوفير البياننننات (4)واضنننحة وصنننحيحة عنننن الوحننندة المحاسنننبية"

الطالع عليهننا، كمننا سننبق بالنسننبة للشننفافية، بننل أن تتعهنند الشننركات بتقننديم تلننك والمعلومننات والسننماح بننا

المعلومات وتوصيلها بصفة دورية، بل وتلتزم أيضاً أن تحملها إلنى علنم المسناهمين وإلنى كافنة الجمهنور 

 (5)لكي يستفيد منها المستثمرون المحتملون".

 (6)ثالثاً: األمان

ضند المخناطر المختلفنة فني التعنامالت، مثنل مخناطر الغنش والتندليس بمعنى توفير أكبر قدر من الحماينة 

 وغيرها من الممارسات الغير أخالقية التي يعمد إليها بعض الفرقاء.

 (7)رابعاً: عدالة السوق 

 بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.  

 من منظور إسالمي  لومات عن الصكوكالمطلب الثاني: المقصد الشرعي من توفير مراكز مع

لقد أولنت الشنريعة اإلسنالمية دون غيرهنا اهتمامناً بالغناً بعدالنة التسنعير وكنذلك مننع الجهالنة والغنرر فني 

المعاوضننات وغيرهننا، ومننن هنننا تننرى الباحثننة ضننرورة إيننراد معلومننات عننن الصننكوك كورقننة ماليننة 

وللوصننول لننذلك سننتعرض الباحثننة بعضنناً مننن  واإلفصنناح عنهننا وأن تتصننف هننذه المعلومننات بالشننفافية،

 المقترحات بهذا الخصوص.

                                                 
 .248، مرجع سابق، ص أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالمية( أبو الفتوح، 1)
، مركز الممارسات غير المشروعة في بورصة األوراق المالية/ دراسة قانونية واقتصادية مقارنةي، صالح، البربر( 2)

 .212 -209ص  ،م 2001المساندة القانونية، القاهرة، 

 .18، ص المرجع السابق نفسه )3(

، الطبعة األولى، الكويت، ، مطبعة ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيعنظرية المحاسبةالشيرازي، مهدي عباس،  )4(

 .322م، ص  1990

الشفافية واإلفصاح واألثر على كفاءة سوق رأس المال مع التطبيق على سوق الكويت عوض هللا، صفوت عبد السالم،  )5(

 .5، ص م 2006، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، لألوراق المالية

 .248، مرجع سابق، ص المالية اإلسالميةأصول المصرفية واألسواق أبو الفتوح، نجاح،  (6)

 .248المرجع السابق نفسه، ص  (7)
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 المطلب الثالث: مقترح الباحثة بشأن توفير مراكز معلومات عن الصكوك من منظور إسالمي

تتصور الباحثنة تنوفير المعلومنات واتسنامها باإلفصناح والشنفافية وتحقيقهنا فني خطنة ترسنم مراحنل حيناة 

يات التي قد تُبنى على الربنا أو الغنرر أو الجهالنة والخنداع، واقترحنت الباحثنة الصك مجنبة إياه كافة العمل

سابقاً إنشاء الهيئة الشرعية المستقلة للصكوك والتي ينحدر منهنا دائنرة اإلفصناح والبياننات وتنرى الباحثنة 

 أن يقوم بما يلي:

لنى أن ينتم عرضنها )البياننات( يُعنى بإدخال البيانات ذات العالقة في األنظمة الحاسنوبية ونشنرها، ع – 1

بالسرعة القصنوى للعامنة دون اسنتثناء علنى مواقنع الكترونينة صنفرية التكلفنة منن خنالل اإلنترننت منثالً، 

 على أن توظف هذه البيانات أيضاً إلجراء دراسات الجدوى.

 أن يطبق معايير إفصاح دولية راسخة وموحدة على جميع طالبي التمويل من خالل الصكوك. – 2

أن يطلننب تقننارير منندقق الحسننابات القننانوني الخننارجي وكننذلك تقننارير المنندقق الشننرعي الخننارجي  – 3

 لألنشطة التي تقوم بها الشركة طالبة التمويل بالصكوك، واعتمادها والمصادقة عليها.

ة أن يتأكد من التزام نشرة إصدار الصكوك المراد طرحها للعامة باحتوائها علنى كنل البياننات الالزمن – 4

عن األطراف ذوي العالقة في عملية التصكيك، وتفاصنيل العقند ومشنروعيته واألصنل النذي يندور حولنه 

التصكيك، وبيان المخاطر التي قد تحيط بهنذا االسنتثمار بشنكل عنام وخناص وطنرق الضنمانات الشنرعية 

المعنينة وتناريخ الحتوائه، وكذلك توزيع العوائد ونسبتها بالرجوع لدراسات الجدوى المعتمدة من الجهات 

 اإلطفاء وكذا تواريخ االستدعاء لإلطفاء قبل االستحقاق واألسباب الداعية له.

اإلفصنناح عننن األعمننال التنني تننم إصنندار الصننكوك ألجلهننا بشننكل ربننع سنننوي )علننى سننبيل المثننال(  – 4

ذلنك بعنند  لالطنالع علنى سنير العملينة اإلنتاجيننة ومقارنتهنا أوالً بنأول بدراسنات الجنندوى التقديرينة، ونشنر

 تدقيقه ميدانياً في الموقع اإللكتروني للقسم المقترح.

 التصكيك الوسيطة وآليات المؤسسات المالية وجود :المبحث الخامس

 المطلب األول: الشركة نات الغرض الخاص

وعلينه  SPVمن أهم المؤسسات التي من خاللها تتم أعمال التصنكيك هني الشنركة ذات الغنرض الخناص 

ه الشركة والوقوف على أساسنيات عملهنا فني الجاننب التقليندي، ثنم بينان شنرعية وجودهنا سيتم تعريف هذ

باختصنار نمناذج إسنالمية لهنذه الشنركة، مختتمنة هنذا الفنرع  ستوضح الباحثنةواألعمال التي تقوم بها، ثم 

 التقليدية. SPVبمقترح للباحثة بديل عن تلك 

 ( Special Purpose Vehicle) أوالً: تعريف الشركة نات الغرض الخاص

( فيصنبح اختصنارها Entityوجدت الباحثة أكثر من كلمة لإلشارة لها فاسنتخدم األمريكينون كلمنة كينان )

S.P.E أمننا البريطننانيون فأسنننموها شننركة ،Company  فيصنننبح اختصننارهاSPC  أو كلمنننةVehicle 

 الوسيلة، ولكن تعاريفهم دارت حول نفس الفكرة.

فت  فقد ُعّرِّ
(1)SPV(2)كيان بعيد عن اإلفالس، وتقتصر عملياتها على شراء وتمويل أصول محنددة : أنها ،

أو هي كيان قانوني تم إقامته لهندف محندد، وغنرض محندود منن كينان آخنر، أي الشنركة التني تكفنل ذلنك 

 .(1)الهدف والغرض

                                                 
رسالة  ،) دراسة فقهية( الشركة ذات الغرض الخاص وأثرها في التصكيك، أحمد جميل  ،بن جعفرانقالً عن  (1(

 م. 2011ربد، األردن، إماجستير، جامعة اليرموك، 

)2( e Website: http : //www.financialexpress.com/ From th What is Special Purpose Vehicle? 
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تلننك فنني النظننام التقلينندي يقننوم المنشننو بنقننل األصننول إلننى الشننركة ذات الغننرض الخنناص، التنني تتننولى 

األصننول نيابننة عننن المسننتثمرين، وتُصنندر األوراق الماليننة الخاصننة بهننا للمسننتثمرين، ولننذلك تسننمى هننذه 

 (2)الشركة أيضاً بالمصدر.

بإصدار سندات بعالوة إصدار، وبقيمة تعنادل قيمنة النديون محنل التورينق للحصنول  SPV"وتقوم شركة 

ذه السنندات متوافقنة منع فوائند النديون نفسنها، على السيولة منن خنالل بيعهنا للمسنتثمرين، وتكنون فوائند هن

وغالباً ما تلجأ إلى القروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة التوافق مع نسبة الفوائند 

 (3)واآلجال لألمرين معاً."

 في األنموذج التقليندي يسنتطيع طالنب التموينل )المنورق األصنلي( أن يمتلنك أو يسناهم فني إنشناء الشنركة

ذات الغرض الخاص، وتكون العقود من الناحية الشرعية وهمينة فيمنا بينهنا حينث ال تخنرج األصنول منن 

، أي أن تطلنب الشنركة علنى سنبيل المثنال منن Asset Based Securitizationدفناتر طالنب اإلصندار 

SPV  شراء أصل محدد ثم تقومSPV لنب بطرح ما يساوي قيمته لالكتتاب وتعطي حصيلة االكتتناب لطا

التمويل على أن يقوم بتوزينع عوائند دورينة حسنب سنعر الفائندة )الليبنور( لحملنة الصنكوك وإعنادة المبلنت 

االسمي الذي يمثل قيمة الصكوك عند االكتتاب، وغالباً ما تكون الموجودات ديون وقروض مثنل قنروض 

المخنناطر عننالوة علننى السننيارات والبطاقننات االئتمانيننة والرهونننات العقاريننة إلننى تصننكيك التأمينننات ضنند 

التصكيك المركب، وجميع ما سبق قائم على الفائدة الربوية أي أن حاملي هنذه الصنكوك الربوينة عالقنتهم 

مع بعنض عالقنة دائنينه متوازينة، علمناً أننه عنند اإلصندار إذا لنم ينتم تحصنيل المبلنت المطلنوب ينتم تنوفير 

 .(4)النقص من قروض ربوية منفصلة

أن األعمال التي تقوم به هذه الشركة ال تتوافق مع الشريعة، وإمكانية أن يؤسسنها مما سبق يتضح للباحثة 

 )طالب اإلصدار( تعطي الصورية في العقود، والعوائد الموزعة ما هي إال ربا، وهللا أعلم.

 ثانياً: نمانج إسالمية للشركة نات الغرض الخاص

 (5)شركة السودان للخدمات المالية المحدودة .1

(، تعمل هنذه الشنركة علنى طنرح وإدارة اإلصندار وقند تنم إنشناؤها Agentتسميتها الوكيل )البعض يحبذ 

 %1ووزارة الماليننة واالقتصنناد الننوطني بنسننبة  %99بواسننطة بنننك السننودان )البنننك المركننزي( بنسننبة 

م، وهني البنينة التحتينة األساسنية  1998ُسجلت لدى المسنجل العنام للشنركات تحنت قنانون الشنركات عنام 

ولى، التي تُعنى بأعمال اإلدارة، والتصرف فني األنصنبة والحصنص المملوكنة للحكومنة وهيئاتهنا عنن األ

                                                                                                                                            

)1( , from the Special Purpose Vehicle and SecuritizationGorton,Gary, Soulels, Nicholas S, 

papers/w11190. http://www.nber.org/website:  

)2( , Singapore, John The Financial Instrument of the FutureSecuritization, Kothari. Vinod, 

Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, P.11.  

، الصكوك اإلسالمية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية، القرة داغي، علي محي الدين )3(

 .5ص ، م 2009لشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة ا

مجمع الفقه اإلسالمي ، الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهامحيسن، فؤاد محمد أحمد،  )4(

 ،ف، بتصر49 – 45، ص م 2009إبريل  30 – 26الدولي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 

 لمنتدى مقدمة عمل ورقة ،دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية، فتح الرحمن علي محمد وصالح،
الشركة ، بتصرف، وجعفر، 19-18م، ص  2008العربية، بيروت، لبنان، يوليو  المصارف اإلسالمية، اتحاد الصيرفة

 .، بتصرف510-99، مرجع سابق، ص ذات الغرض الخاص وأثرها في التصكيك

 .96 – 95، مرجع سابق، ص هيكلة الصكوك بين الفقه والممارسة النوباني، )5(

http://www.nber.org/
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طريق إصندار الصنكوك االسنتثمارية الحكومينة )صنرح( وفقناً لعقنود التموينل اإلسنالمي المختلفنة وكنذلك 

وراق تعمننل علننى التنسننيق مننع الجهننات المختصننة بننوزارة الماليننة، وبنننك السننودان، وسننوق الخرطننوم لننأل

الماليننة وأيننة أسننواق إقليميننة أو عالميننة لتطننوير األدوات الماليننة اإلسننالمية وإصنندارها وتحنندد نسننبة ربننح 

الشركة في الغالب على استثمارات الصندوق بمجموع عوائد عقود استثمارية بنين رب المنال )المسنتثمر( 

وك االسننتثمار . وقنند نفننذت الشننركة عننن طريننق صننك%8، والمضننارب )الشننركة( بنسننبة %92بنسننبة 

)صننرح( مشننروعات تتعلننق بتننوطين العننالج فننني الننداخل باسننتيراد المعنندات الطبيننة المتطننورة، وبنننناء 

مليار جنيه لمواكبة متطلبات ما بعد  14مشروعات تأهيل النقل النهري والسكة الحديدية بما يعادل حوالي 

ل األبيض، وشمال كردفان وجنوب السالم، ومشروعات المياه في كل من والية البحر األحمر ووالية الني

 دارفور، وعملت على تمويل برنام  لصالح التعليم وبناء سد مروى ومشروع سندس الزراعي.

 (1)(LMCمركز إدارة السيولة المالية ) .2

أول شنركة منن  Liquidity Management Centre (LMC)يعند مركنز إدارة السنيولة المالينة 

ل منع السنيولة المالينة بننه  الشنريعة اإلسنالمية، وذلنك برأسنمال نوعها في المنطقنة تمنارس خدمنة التعامن

مليننون دوالر، وقنند تننم إنشنناء المركننز فنني  20مليننون دوالر أميركنني ورأسننمال منندفوع  200مصننرح بننه 

م كشركة مسناهمة بحرينينة مقفلنة، والنذي تمتلكنه بالتسناوي أربعنة مصنارف  2002يوليو/ تموز من عام 

نميننة بالمملكننة العربيننة السننعودية، وبنننك التمويننل الكننويتي، وبنننك البحننرين خليجيننة )البنننك اإلسننالمي للت

 اإلسالمي، وبنك دبي اإلسالمي(.

ويهدف لمساعدة المؤسسات المصرفية المالية اإلسالمية في إدارة السنيولة بنأدوات مالينة إسنالمية قصنيرة 

إمكانية تحويلها إلنى سنيولة نقدينة ومتوسطة األجل تمثل حقوق ملكية تدر عائداً شرعياً مجزياً، وكذلك مع 

بسهولة ويسنر عنند الحاجنة، وكنذا تطنوير السنوق الثانوينة ألدوات االسنتثمار اإلسنالمية. وقند قنام المركنز 

مليننون دوالر  250بإصنندار صننكوك إجننارة إسننالمية حكوميننة بالتعنناون مننع مؤسسننة نقنند البحننرين بمبلننت 

م، كمنا إن  2008منايو  27ايو/أينار وتنتهني فني من م 27أميركي لفترة استحقاق خمس سنوات بدأت من 

أهننداف المركننز تتضننمن مسنناعدة المصننارف والمؤسسننات الماليننة اإلسننالمية فنني توظيننف أموالهننا بطننرق 

شننرعية مأمونننة ومسنناعدة النندول والحكومننات اإلسننالمية فنني االسننتفادة مننن أصننولها الماليننة بنندال مننن 

قيننق التنسننيق والتعنناون بننين المصننارف والمؤسسننات االقتننراض الخننارجي المرهننق لميزانياتهننا، وعلننى تح

الماليننة اإلسننالمية، باإلضننافة إلننى توظيننف أمننوال النندول والمصننارف والمؤسسننات الماليننة اإلسننالمية فنني 

مشروعات نافعة تسهم في تموينل خطنط التنمينة فني الندول اإلسنالمية واسنتقطاب األمنوال المسنتثمرة فني 

ها رقابة شرعية دقيقة لتحقينق األمنل المنشنود فني اسنتثمار المندخرات المرابحات الدولية التي ال توجد علي

لتعننود بننالخير والرفنناه علننى أهلهننا. كمننا أن هننذا المركننز سيسننهل عمليننة تجميننع الموجننودات التنني سننيتم 

الحصول عليها من الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في القطناعين الخناص والعنام فني كثينر منن 

سنيتم توريننق هنذه الموجننودات منن خننالل إصندار أدوات أو صننكوك قابلنة للتننداول، إذ الندول اإلسننالمية، و

 تقوم المؤسسات المالية اإلسالمية باستثمار الفائض من سيولتها.

                                                 

مؤتمر صحافي لرئيس مجلس إدارة ، افتتاح مركز إدارة السيولة المالية مليون دوالر 20برأسمال  المحاري، جميل،( 1(

ربيع األول  18م الموافق  2003مايو  20، الثالثاء 256المركز حسين محمد الميزة، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 

موقع اإللكتروني : الهـ، بتصرف،  1424

http://www.alwasatnews.com/256/news/read/307451/1.html 
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وإن أدوات المركز تتمثنل فني إصندار صنكوك بينع المرابحنة والبينع المؤجنل وإصندار صنكوك بينع السنلم 

كة والوكالة فني االسنتثمار وإصندار صنكوك المزارعنة واالستصناع وإصدار صكوك المضاربة والمشار

وإصدار صكوك اإلجارة واألعيان المؤجرة، كما يمكن أن يكون المركز وكيال عن مصندر الصنكوك فني 

تنظننيم عمليننة اإلصنندار، ومنندير أو أمننين إصنندار نيابننة عننن حملننة الصننكوك، كمننا يمكنننه أن يقننوم بتسننويق 

مؤسسات الراغبة في شنرائها وشنراء الصنكوك التني لنم يكتتنب الصكوك التي يرغب أصحابها في بيعها لل

فيها وأن يكون وسيطا بين المؤسسات المالينة اإلسنالمية وخبينرا فني إعنداد دراسنات جندوى المشنروعات 

 وهيكلتها ومستشاراً مالياً يبحث عن فرص استثمار لتطوير مشروعات قائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.

 لبديل عن الشركة نات الغرض الخاص ثالثاً : مقترح الباحثة ا

والقتنناع الباحثننة بمنندى أهميننة هننذا الكيننان )الشنركة ذات الغننرض الخنناص( كطننرف فنني عمليننة التصننكيك 

 وحرصاً على سالمة العقود تقترح ما يلي:

أن ينحدر هذا الكيان من المخطط الهيكلني المقتنرح إلنشناء الهيئنة الشنرعية المسنتقلة للصنكوك كقسنم  – 1

 Financial Services for ( DFSTطلنق علينه اسننم دائنرة الخندمات المالينة للتصننكيك ) خناص وي

Tskik. 

أن يتمتع هذا القسم باستقاللية تامة مستمدة من اسنتقاللية الهيئنة التني يتبعهنا وال يسنمح ألي شنركة أو  – 2

 مؤسسة خاصة )طالبة التمويل من خالل الصكوك( بالمساهمة فيها.

ول المراد تصكيكها إلى ملكية هذا القسم كوكيل عن حملنة الصنكوك وتخنرج األصنول أن تنتقل األص – 3

 المراد التمول بها من الدفاتر المحاسبية لطالب التمويل )المصكك األصلي(.

أن ال يصدر هذا القسم صنكوكاً تمثنل أمنالك المصنكك األول الموجنودة أصنالً، أي أن ال يقنوم طالنب  – 4

ببيننع بعننض مننن أصننوله لهننذا القسننم المسننتقل المقتننرح علننى أن يننتم طننرح التمويننل عننن طريننق الصننكوك 

صكوك تساوي قيمته ثم منح المصكك األول هذه األموال على أن يعيدها بقيمتها االسنمية عنند االسنتحقاق 

ناهيننك عننن العوائنند الدوريننة الربويننة الموزعننة، بننل أن يسننتند هننذا القسننم فنني عمليننة التصننكيك مننن خننالل 

 ألنه يقوم على عالقة مشاركة حقيقية. Asset Backed Securitizationم باألصول التصكيك المدعو

أن يقوم هذا القسم بتولي عمليات شراء األصول المراد تصكيكها ثم تسليمها لطالب إصدار الصنكوك  – 5

)المصكك األول( على أن يكون هذا األخير مسجالً في غرفة الصنناعة والتجنارة وأن يكنون الغنرض منن 

صنندار تمويننل مشننروع قننائم أو إنشنناء مشننروع جدينند علننى أن تُسننتوفى كننل األوراق والوثننائق الثبوتيننة اإل

الرسمية، كما يمكن أن يكنون طالنب التموينل منن خنالل الصنكوك تنابع للنقابنات العمالينة أو االتحنادات أو 

 تابع للبنك المركزي )كبنك تجاري مثالً(.

يدانية الدورية والمفاجئنة للتأكند منن سنير العملينة اإلنتاجينة لألصنل أن تقوم هذه الدائرة بالمتابعات الم – 6

 المصكك حفاظاً على أموال صغار المستثمرين )حملة الصكوك(.

ممنا سنبق يتبننين أن دائنرة الخندمات الماليننة للتصنكيك اإلسنالمي قائمننة علنى أسناس الوكالننة بالنسنبة لحملننة 

خاضعة للضريبة، وتكون عالقنة حملنة الصنكوك منع الصكوك، وهو تابع لهيئة مستقلة غير ربحية وغير 

بعضنهم هنننا عالقننة مشنناركة لمننا تمثلننه صننكوكهم ذات القننيم المتسنناوية مننن حصننص متسنناوية فنني األصننل 

المصكك. ويتقاسمون الغنم والغرم حسب ما جاء في نشرة اإلصندار حينث يعطنى المصنكك األصنلي حنق 

االسمية، أو بقيمة أخرى يتفنق عليهنا عنند التعاقند األولني  خيار الشراء بالقيمة الدفترية للصكوك ال بالقيمة

 في نشرة اإلصدار.

  من منظور إسالمي المطلب الثاني: آلية توزيع أرباح الصكوك
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لننم يتبننق فنني هننذا المقننام إال الحننديث عننن آليننة توزيننع األربنناح علننى حملننة الصننكوك وسننيتم تغطيننة هننذا 

طريقننة حسننابه، والنظننر فنني مشننروعيته مننن خننالل الموضننوع بدايننة مننن خننالل تعريننف الليبننور وبيننان 

استعراض قرار لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ثنم التعنري  علنى بعنض منن سنلبياته، وتختنتم الباحثنة هنذا 

 الفرع بمقترح بديل عن الليبور.

 أوالً: الليبور تعريفه وآلية حسابه ومشروعيته

 الليبور: تعريف -1

دمه البنننوك ومؤسسننات االئتمننان والمسننتثمرون لتثبيننت تكلفننة الليبننور هننو المؤشننر الننرئيس الننذي تسننتخ 

-London Interاالقتراض في أسواق المال في جميع أنحاء العالم، وكلمة الليبنور هني اختصنار لعبنارة 

Bank Offered Rate أي معندل الفائندة المعنروض مننن قبنل البننوك فني لننندن، وهنو يمثنل مجموعننة ،

قروض المتبادلة بالعمالت الرئيسة بين البننوك الدولينة فني سنوق لنندن، معدالت على أسعار الفائدة على ال

إذ يجننري اسننتخدامه فنني اتفاقيننات اإلقننراض علننى المنندى القصننير، وفنني عقننود المشننتقات الماليننة المتعلقننة 

بسعر الفائدة كالعقود اآلجلة وعقنود المبنادالت، وينتم تحديند هنذا المؤشنر )الليبنور( يوميناً منن قبنل جمعينة 

، ويعد عالمة تجارية مملوكنة لهنا، British Bankers Association (BBA)فيين البريطانيينالمصر

وقد تعاقدت الجمعية مع وكالة األنباء" تومسون رويتر" إلدارة عملينة حسناب الليبنور وبثنه عالميناً بشنكل 

عنالم نشنر يومي بعد السناعة الحادينة عشنرة صنباحاً بتوقينت لنندن، كمنا يحنق لنبعض المواقنع ووسنائل اإل

معندالت الليبننور اليوميننة بعنند السنناعة الخامسننة مسنناًء بتوقيننت لننندن، وتنشننر المعنندالت فنني موقننع الجمعيننة 

(BBA)  بعنند مننرور أسننبوع علننى تحدينندها، كمننا يوجنند بننالموقع جميننع المعنندالت التاريخيننة لليبننور منننذ

 .(1)إنشائه

 (2)طريقة حساب الليبور -2

دينند معنندالت الليبننور( بتمثيننل جمعيننة المصننرفيين البريطننانيين يقننوم المقومننون )البنننوك المشنناركة فنني تح

(BBAوهيئنة مستشناري أسنواق المنال )Money Markets Advisory Panel  وبعند مناقشنات منع ،

BBA Libor Steering Group( 06، بتحديند مجموعنة البننوك لكنل عملنة  ،)بننوك كحند أدننى حالينا

يد معدالت فائدة داخلية بنين البننوك، ثنم يقنوم كنل بننك منن مهمتها التعبير عن توازن السوق من خالل تحد

البنوك المساهمة بتقديم تقويم يومي ألسعار الفائدة حسب اآلجال الخمسة عشنر لممثنل جمعينة المصنرفيين 

( في حساب معدل الليبور وهي شركة رويتر، ويجب أن تلتزم البنوك المسناهمة عنند BBAالبريطانيين )

(، وبعنند اسننتالم تقويمننات جميننع BBAالفائنندة بالتعليمننات التنني وضننعتها الجمعيننة )تقننديم تقويمهننا ألسننعار 

البنوك ألسعار الفائدة المختلفة، تقوم رويتر بترتيب العروض من األعلى إلى األدنى، ثم يتم استبعاد أعلنى 

جننال وأدنننى معنندالت معروضننة لتحيينند تننأثير المعنندالت المتطرفننة، ويحنندد معنندل الليبننور لننذلك اليننوم ولآ

                                                 

، بحث مقدم إلى مؤتمر "األسواق المالية اإلسالمية نحو إيجاد معدل الحتساب ربحية البيوع اآلجلة( البلتاجي، محمد، 1(

لة عن معدل الفائدة"، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية نحو مؤشرات مالية بدي
، آلية تحديد معدالت اليبور، وإمكانية االستفادة منها. والسحيباني، محمد إبراهيم، 4م، ص  2007ماي  2-1السعودية، 

مالية بديلة عن معدل الفائدة"، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بحث مقدم إلى مؤتمر "األسواق المالية اإلسالمية نحو مؤشرات 
وموقع جمعية البنوك البريطانية . 4م، ص 2007ماي  2-1بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

(BBA)  :على الرابط التاليhttp://www.bbalibor.com  

، سلسلة فقه المعامالت رقم ثمارات المالية بديال عن معدل الفائدةمؤشرات تقييم أداء االست( قنطقجي، سامر مظهر، 2(

، مرجع آلية تحديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منهاوالسحيباني،  ،، بتصرف17 -16(، مؤسسة الرسالة، ص 09)

 ، بتصرف. 9-7سابق، ص 
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الخمسننة عشننر المختلفننة، بحسنناب المتوسننط الحسننابي للمعنندالت المعروضننة المتبقيننة، وعننادة مننا تثبننت 

زواالً، منع مالحظنة أن أسنعار الفائندة  12:00إلنى  11:45المعدالت المحسوبة للسوق فني حندود السناعة 

 تستمر في التغير خالل اليوم.

 مشروعية الليبور -3

لتنني نظمهننا مجمننع الفقننه اإلسننالمي والمعهنند اإلسننالمي للبحننوث وفنني ننندوة مشنناكل البنننوك اإلسننالمية ا

م بجنندة، والننذي جنناءت التوصننية السننابعة فيننه: بننـ  1993أبريننل  14-10والتنندريب فنني الفتننرة مننا بننين 

"ضرورة اإلسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسالمياً الذي يكون بديالً عن مراعناة سنعر الفائندة الربنوي فني 

، وبالرغم من ذلك أبقت المؤسسنات المالينة اإلسنالمية علنى الليبنور (1)لمعامالت"تحديد هامش الربح في ا

في تسعير المنتجات اإلسالمية وبالذات المرابحات واإلجارة واالستصناع والّسلم وكذلك الصنكوك المبنينة 

 على تلك الصيت إلى حين إيجاد مؤشر إسالمي.

فني منتجنات أخنرى، فإنننا  -كمنا فعلننا  -ينة "إننا إن غضضنا الطرف عن اشتمال الصنكوك لقنروض ربو

نصيب هذه الصنناعة فني مقتنل، ألنننا نلغني فارقناً جوهريناً بنين المنتجنات اإلسنالمية ونظيراتهنا التقليدينة، 

ونننروج للربننا، ونكننون كمننن يعتننرف بننأن الربننا عنصننر ال يمكننن االسننتغناء عنننه فنني منظومننة التمويننل 

 .(2)اإلسالمي"

 ر في حساب عوائد الصكوك:من سلبيات اعتماد الليبو

األساسية اليوم هي أن أسعار فائندة الليبنور نظنام غينر متماسنك وفينه عينوب  إن القضية -1

كثيننرة، هننو يعتمنند علننى التقننديرات، والتقننديرات أمننر فنني غايننة الصننعوبة، خاصننة حننين تصنناب 

 (3)األسواق بالتوتر والهلع وانحسار السيولة.

الفائدة الليبور وشهرته علنى المسنتوى العنالمي،  بالرغم من االعتماد الكبير على معدل" -2

فقنند اهتننزت مصننداقيته عقننب قيننام مجموعننة مننن البنننوك المشنناركة فنني تحديننده بالتالعننب وبشننكل 

م، هنذا إلنى جاننب  2012 –م 2005متكرر بأسنعار الفائندة المسنتخدمة فني حسنابه، خنالل الفتنرة 

ينون يوّجهوننه لمعندل الفائندة عمومناً، وإلنى النقد الحاد الذي منا فتنو الخبنراء واالقتصناديون الغرب

  (4)كفاءته في تخصيص الموارد".

"إن مننن أهننم سننلبيات مخنناطر االعتمنناد فنني تسننعير عائنند الصننكوك علننى معنندل الفائنندة  -3

الليبننور، إمكانيننة فقنندان الثقننة فنني مصننداقية الصننكوك، إلننى جانننب المخنناطر التجاريننة المنقولننة 

 .(5)والناتجة عن الضغوط التنافسية"

                                                 
م، قرار رقم : 1993حزيران )يونيو(  27 -21هـ الموافق 1414محرم  7 -1دار السالم، من  ر سيري بيجوان، برونايقرارات مجمع الفقه اإلسالمي، المنعقدة في دورة مؤتمره الثامن، ببند (1)

 بشأن مشاكل البنوك اإلسالمية. (7/8)76

، مجمع الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، الصكوك قضايا فقهية واقتصاديةعبد العظيم،  ،معبد، وأبو زيد ،الجارحي )2(

 . 17م ص  2009مي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الفقه اإلسال

مقال بمجلة الخليج، القسم االقتصادي، عدد يوم األربعاء:  التالعب في أسعار الفائدة ليبور،بركات، منذر،   )3(

  /http://www.alkhaleej.ae، متاح على الرابط: 16/03/2013

ارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة اليبور كعامل مهدد لسالمة ( ناصر، سليمان، وبن زيد، ربيعة، 4(

لعالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ) ، المؤتمر ااالستثمار فيها دراسة تطبيقية على عينة من الصكوك اإلسالمية
ICIEF (  ،29م، ص  2013/ سبتمبر /11-9النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي، اسطنبول، تركيا. 

 .29...، مرجع سابق، ص ارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة اليبوروبن زيد، ناصر،  )5(

http://www.alkhaleej.ae/portal/87b873a9-d9b5-45c4-a164-2e23d53906a1.aspx
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. علنى سنبيل "يجعل تكلفة اإلصدار للصكوك أعلى، وعرضةً للتبعية والتحكم الخنارجي -4

المثال حين كشف الفدرالي األمريكي في يونينو عنن نيتنه بتخفنيض شنراء السنندات، قفنزت عوائند 

وهنذه  %1نقطنة أسناس. هنذه األرقنام تتنرجم إلنى  100سندات الخزانة )الخاصنة بعشنر سننوات( 

سنننوات. وهننذا الننرقم يتننرجم إلننى  10للننذين يقترضننون لمنندة  %1ئنندة بنسننبة النسننبة تتننرجم إلننى فا

 (1)" ماليين الدوالرات كإضافة تدفعها الدول الناشئة التي ترغب بإصدار صكوك أو سندات!

حدوث عدد من اإلخفاقات في بعض الصكوك المصندرة، بينمنا السنودان النذي ال يعتمند  -5

 م.  2008حالة إخفاق خاصة في ظل األزمة عام  الليبور في توزيعات أرباحه لم يُسجل أية

 (W. Canrad)وكنونراد  (J. Enzler)"وفي دراسات ميدانية قام بها كنل منن أنزلنر  -6

، توصلوا فيها إلى حقيقة أن الرأسمال في االقتصاديات المعاصنرة قند  (L. Jahnson)وجونسون

مارات أساسناً بسنبب معندل سيو تخصيصه إلى حد خطير بنين قطاعنات االقتصناد وأننواع االسنتثأُ 

الفائدة، واعتبروه أداة رديئنة ومضنللة فني تخصنيص المنوارد، تتحينز بصنفة رئيسنة للمشنروعات 

الكبيرة بحجة مالءتها فتتحصنل علنى قنروض أكبنر وسنعر فائندة أقنل، بينمنا العكنس تمامنا يحندث 

وكفناءة أكبنر، بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصنغيرة التني يمكنن أن تكنون ذات إنتاجينة أعلنى 

فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها، وبأسعار فائندة أعلنى بكثينر منن 

 .(2)طاقتها"

( أن السننعر النقنندي للفائنندة لننيس هننو المننتحكم فنني االقتصنناد وهننو ال يصننلح (R.Turvey"ويؤكنند تيرفنني 

 (3)لموجودة".لقرارات االستثمار، وعليه يجب أن يحل محله سعر األصول الحقيقية ا

 ثانياً: مقترح الباحثة البديل عن الليبور الربوي

تؤكند الباحثنة، كمنا أكنند سنليمان ناصنر وربيعنة بننن زيند فني دراسنتهم التطبيقيننة، أن اشنتقاق معينار لعوائنند 

الصكوك من منظور إسالمي يعتمد على آلية الربح المقدرة من خالل دراسنات الجندوى االقتصنادية، كمنا 

احتساب عوائد الصكوك الحكومية السودانية، يعتبنر مؤشنراً عمليناً ومعيناراً سنليماً للتموينل هو الحال عند 

اإلسالمي يحقق المقاصد الشرعية بمثالية، فالربح هنو المحنرك األساسني لقنرارات المسنتثمرين لنيس فقنط 

عنة بنن زيند كمعيار لجاذبية االستثمار وإنمنا أيضنا ألننه مصندر تموينل مهنم، وقند أيند سنليمان ناصنر وربي

ً  127نتائ  دراسة قام بها )ميلر( على من هذه المشنروعات اسنتخدمت  77%، إذ وجد أن نحو (4)مشروعا

 (5)مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها االستثمارية.

و إذا أُلغي معدل الفائدة،" فإن ذلك ال يعني أبداً أن رأس المال ليس له عائد، فنرأس المنال إسنالمياً كنان أو 

إسنالمي بنالقطع لنه عائند نظينر اشنتراكه الفعلني فني النشناط اإلنتناجي، والعائند اإلسنالمي لنيس فائندة  غير

ربوية محددة مسبقاً وإنمنا حصنة ونصنيب وجنزء مشناع فني النربح أو الخسنارة، وعلينه فهنذه الحصنة فني 

                                                 
"، موقع موسوعة االقتصاد والتمويل تسعير الصكوك وانعكاسات عوائد الخزانة " جعلوني أدفع أكثر، محمد( الخنيفر، 1(

 http://iefpedia.com :ي، الموقع اإللكترون18/6/2014 :  االطالع، تاريخ 2014/ 12اإلسالمي، األحد، يناير 

 . 15ص  ....، مرجع سابق،ارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة ليبورناصر، وبن زيد، ( 2(

in Hahn, f, eds, the theory of interest  does the Rte of interest Rule the Roost?Turvey, R, )3(

rates, op, cit, pp 172 et 329  

  ، بتصرف.28....، مرجع سابق، ص ارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة ليبوريد، ناصر، وبن ز (4)

 )5( (N. A.A bulletin, June,  glimpse at calculating and using return on investment" "AMiller: 

1960, P71-75 

http://iefpedia.com/arab/author/mohamed-khnifer
http://iefpedia.com/arab/author/mohamed-khnifer
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رد الننربح هنني تكلفننة عنصننر رأس المننال ومننن ثننم يصننبح الننربح هننو المعيننار الننذي يحكننم تخصننيص المننوا

المالية، وهو اآللية التي تعادل الطلب على هذه الموارد مع العرض منها، فكلمنا زاد معندل النربح المتوقنع 

من استثمار جديد عنن النربح المحقنق فني النشناط االقتصنادي زاد عنرض األمنوال القابلنة لالسنتثمار أمنام 

 (1)المشروع المقترح وثم تنفيذه فعالً، والعكس صحيح".

 التسلسنل حسب الفائدة سعر عن بديل إسالمي مالي مؤشر إليجاد السابقة يبين المقترحات والجدول التالي

 التاريخي:

                                                 

 . 28.، مرجع سابق، ص ..ارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدةناصر، وبن زيد،  )1(
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 (1الجدول رقم )

 (1)التاريخي التسلسل حسب الفائدة سعر عن بديل إسالمي مالي مؤشر إليجاد السابقة المقترحات

 .المستثمر المال رأس إلى المتوقعة لألرباح المئوية النسب متوسط م ١٩٧٨ شحاته

 أسنماه )المعنام(، منا وهنو األجل قصيرة المركزية على الودائع العائد معدل مؤشر م ١٩٨١الجارحي

 التجارية لدى المصارف المركزي البنك يفتحها استثمار حسابات هي الودائع وهذه

 .اإلنتاجي القطاع في لتستثمرها

 الدراسنة تحنت المشروع بمواصفات بديل يتصف استثمار أفضل على العائد معدل م ١٩٨٢ الهواري

 .المخاطرة ودرجة اإلسالمية واألولوية الشرعية حيث من

Zarqa 1983 الحقيقي. االستثمار على المتوقع العائد معدل 

 التني تتصنف المثيلة االستثمارات لعوائد نسبية بأوزان مقدراً  المتوقع المعدل وسط م ١٩٨٥ األبجي

 .الدراسة تحت للمشروع نفسها المخاطرة بدرجة

Mirakhor 

(1996) 

 نفسنها، المخناطرة بدرجنة تتصنف التني للمشنروعات االسنتثمار علنى العائند معدل

 Tobin's) (q) باستخدام نظرية توبن المالية السوق بيانات من حسابه يمكن والتي

q theory) 

 والسنندات كالصنكو علنى العائد معدل -1 :األولية حسب وهي مقترحات ثالثة قدم م ٢٠٠٧ الزامل

 قابليتها مع المخاطرة تتميز بقلة التي العالية السيولة ذات الحكومية وشبه الحكومية

 تتمينز التني العالمينة األسنهم علنى أسنواق العائد معدل -2 الثانوية. السوق في للبيع

 علنى العائند معندل -3 .جنونز داو السنيولة كمؤشنر وارتفناع المتدنينة بالمخناطرة

 .عالية سيولة وذات المخاطرة منخفضة تكون التي والمحافظ الصناديق

 مخناطر ومعندل الزكناة، نسنبة :علنى يعتمند اآلجلنة البينوع تموينل لربحينة معندل م ٢٠٠٧ البلتاجي

 .وتكلفة البنك الصيغة، مخاطر ومعدل العميل، مخاطر ومعدل الصناعة،

 .المخاطرة وعالوة ،المتوقعة التضخم ونسبة الزكاة، نسبة على يعتمد معدل م ٢٠٠٧القطان 

 والعدالنة، الليبنور تتمينز بالبسناطة معندالت حسناب م( فقد خلص إلنى أن آلينة 7/6/2008أما السحيباني )

 حيث من اآللية يمكن استخدام الفقهاء، وعليه عند التقويم مبادئ أيضا مع وتتوافق المتطرفة، القيم وتحييد

 .(2)الفائدة بأسعار المرتبطة الليبور تمعدال عن بديل إسالمي مالي مؤشر أي المبدأ لحساب

م( أن تسنعير الصنكوك اإلسنالمية يعتمند علنى  2013ولقد استنت  سليمان ناصر وربيعة بن زيد )سنبتمبر 

مفهننوم العائنند الشننرعي، والننذي يننرتبط بقيمننة عوائنند األصننول الحقيقيننة التنني تمثلهننا الصننكوك، إلننى جانننب 

 .(3)تبعاً لنوع العقد الذي يمثله الصكضوابط شرعية تجب مراعاتها عند التسعير 

وتقترح الباحثة أن يتم تحديند نسنبة النربح هنذه منن خنالل دراسنات الجندوى االقتصنادية الوافينة للمشنروع 

 المراد تمويله عن طريق إصدار الصكوك.

 المبحث السادس: اإلطار الفقهي للصكوك من منظور إسالمي

                                                 

 .20، ص ، مرجع سابق...ليبور معدالت تحديد آلية( المصدر: السحيباني، 1)

  .21، مرجع سابق، ص ...ليبور معدالت تحديد آلية ،إبراهيم بن السحيباني، محمد( 2)

 .29 بق، ص...، مرجع ساارتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدةناصر، سليمان، وبن زيد، ربيعة،  (3)
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 هيةالمطلب األول: الخروج من االختالفات الفق

ل واإلباحة وهذه من القواعد الفقهية في الشنرع، وقند قنال ابنن تيمينة رحمنه هللا:  األصل في المعامالت الحِّ

ط الصنحة وال يحنرم منهنا وال يبطنل إال منا دل الشنرع علنى تحريمنه وإبطالنه و"األصل في العقود والشنر

 (1)نصاً أو قياساً عند من يقوم به".

والمسننتجدات فنني المعننامالت الماليننة عمومنناً وفنني عمليننة التصننكيك كمننا "ينطلننق االجتهنناد فنني النننوازل 

خصوصنناً علننى أصننل اإلباحننة األصننلية وتحقيننق مصننالح الننناس فنني أمننوالهم ومعننامالتهم ودرء المفاسنند 

 (2)عنهم".

ف الصك اإلسالمي بأنه ورقة مالية عائدها مضمون ومحدد بحسنب الليبنور، وقابلنة للتنداول  ولكن أن يُعرَّ

اتجننة عننن عقننود النندين، وتصنندر مننع وعنند ملننزم بإعننادة الشننراء فنني تنناريخ محنندد )تنناريخ وإن كانننت ن

االستحقاق( بالقيمة االسمية التي اشتريت به، ال ترى الباحثة أن أحنداً يجينز هنذه الصنكوك، ولكنن لألسنف 

 قد يجيز البعض بنداً دون غيره فيظهر الخالف.

 :(3)أربعة أسباب وقد عزا العلماء عموماً االختالفات الفقهية إلى

 االختالف في ثبوت النص أو عدم ثبوته. أوالً:

 االختالف في فهم النص. ثانياً:

 االختالف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة. ثالثاً:

 .(4)االختالف في القواعد األصولية وبعض مصادر االستنباط رابعاً:

، وإطنالق األحكنام (5)بسنبب االخنتالف فني تحقينق المنناط وغالبناً منا تكنون االختالفنات الفقهينة المعاصنرة

 الشرعية بتسرع ودون الرجوع للفقه.

"علمنناً أن تحقيننق المننناط منننه  اجتهننادي يتطلننب الفهننم التننام، واالسننتيعاب العميننق للواقعننة محننل الحكننم، 

االسننتعانة والمعرفننة بتفصننيالتها ودقائقهننا. وهننذه اإلحاطننة تحتنناج فنني الكثيننر مننن الوقننائع والصننور إلننى 

بالمختصين في الحقول العلمية واإلنسانية واالجتماعية، لتقنديم التصنور الكامنل عنن كنل متعلقنات الواقعنة 

 .(6)وتفصيالتها، ليصار بعدها إلى إجراء الحكم المناسب الذي تحقق مناطه فيها"

                                                 

م، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن  37، مجموع الفتاوىه(،  728أحمد بن عبد الحليم )ت: ابن تيمية، الفتاوى،  )1(

 .132، ص الجزء التاسع والعشرون قاسم، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، د. ت،

، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، لمعاصرة وتداولهاالصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها اختر زيتي، عبد العزيز، أ )2(

 .11م، ص  2009الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

، الطبعة دراسات في االختالفات الفقهية حقيقتها، نشأتها، أسبابها، المواقف المختلفة منهاالبيانوني، محمد أبو الفتح،  )3(

 ، بتصرف.34 – 33، ص 1975الهدى، حلب،  األولى، مكتبة

االستنباط في االصطالح الفقهي، يقول الجرجاني: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة الفرطة، مادة  (4)

  .22استنباط، ص 

بد هللا بن المناط في االصطالح الفقهي، قال الشنقيطي: )والمناط العلة التي نيط الحكم بها أي علق(. الشنقيطي، ع( 5)

 .   171، صندوق التراث اإلسالمي، المغرب، د.ت، الجزء الثاني، ص نشر البنود على مراقي السعودإبراهيم، 

، ورقة أثر االختالف في تحقيق المناط في اختالف المجتهدين نماذج دالة قديمة ومعاصرةالكيالني، عبد الرحمن،  )6(

بعنوان: االجتهاد  20/2/2013 – 18ة عشرة المعقدة، الكويت في الفترة مقدمة لندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الحادي

 .31بتحقيق المناط فقه الواقع والمتوقع، ص 
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تحقينق المنناط مجافيناً  وليس كل اجتهاد فقهي في تحقيق المناط يعد مقبوالً وسائغاً، فنإذا كنان االجتهناد فني

تاً لمصالح المكلَّفنين، أو ُمؤديناً إلنى التحاينل علنى األحكنام  لفقه الواقع، أو مناقضاً ألصول الشريعة، أو ُمفوِّّ

 .(1)والعبث في التشريع، فإنه يعد خالفاً غير مقبول، وال يصح أن يُعتد به

لنه فقند نناقض الشنريعة، وكنل منن وقال الشاطبي: "كنل منن ابتغنى فني تكناليف الشنريعة غينر منا ُشنرعت 

  (2)ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل."

وبالنسبة للعقود الصورية التي تنبثق عنن إصندار الصنكوك فمنهنا أن تُنشنيء الشنركة المصندرة للصنكوك 

ء األصول عنند االسنتحقاق ورد القيمنة الشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك إصدارها الوعد الملزم بشرا

االسننمية، وكننذلك ضننمان العوائنند كننل ذلننك حيلننة إلننى الربننا بعقننود مشننروعة )مضنناربة، سننلم، مزارعننة 

 ..........الخ(.

وقد ذكر ابن شاس في ذلك، لتصوير من يلجأ الستحالل الربا بعقنود صنورية فقنال: " فهنؤالء قنومو علمنوا 

ي سلكه من الغرر والربا، فتحيلوا على جنوازه بنأن جعلنوا سنلعاً حتنى فساد سلف جر منفعة، وما ينخرط ف

تظهر فيها صورة الحل، ومقاصدهم التوصل إلى الحرام، وقد قلنا إن أصلنا حماينة النذرائع وسنحب أذينال 

 .(3)التهم عن سائر )المتعاملين( متى بدأت مخايلها، أو خفيت، وأمكن القصد إليها من المتعاملين"

ف فقهنني يجننب البنندء بتحننري الحاجننة المعتبننرة والمقصنند الشننرعي إلصنندار الصننكوك، فننإن درأً ألي خننال

ظهننرت الحاجننة المعتبننرة يُراعننى فنني إصنندار الصننكوك وتوزيننع أرباحهننا وإطفائهننا الضننوابط الشننرعية 

 المتالزمة مع صيغة العقد التي طرح الصك على أساسه.

واء والمصالح قد تؤثر سنلباً علنى مصنالح العبناد أوالً إن االجتهادات الفقهية التي قد يبنى بعضها على األه

ألنها أَلصنقت الصنبغة اإلسنالمية بالصنك، وثانيناً ألن الصنكوك )التني تحمنل فني ثناياهنا صنورية العقنود( 

 تؤثر سلباً على االقتصاد ككل.

مننع الفقننه لننذلك تعتبننر الباحثننة التننرجيح بننين هننذه اآلراء أمننراً ذا أهميننة بالغننة، وعلننى الننرغم مننن قيننام مج

اإلسالمي الدولي، وكذا هيئة المراجعة والمحاسبة بإصدار معايير وتعاريف ضابطة لعملية التصنكيك منن 

خالل عقد المؤتمرات والنندوات، إال أن الباحثنة تنرى مندى أهمينة التركينز علنى الهيكلينة الحقيقينة الرافندة 

 لصورية الهَّدامة.لالقتصاد بدالً من التكلف والتعقيد بإيجاد التخريجات للعقود ا

 المطلب الثاني: مقترح الباحثة لإلطار الفقهي لعملية التصكيك من منظور إسالمية

وترى الباحثة أنه من أسباب التراكض نحو االستثمار في الصكوك من قِّبنل المسنلمين أنهنم علنى يقنين أننه 

"، ومننن جهننة أخننرى تننرى المننالذ اآلمننن السننتثماراتهم فنني النندنيا واآلخننرة ألنهننا ُصننبغت بكلمننة "إسننالمية

م( أسنهل طريقنة لجنذب أمنوال الندول النامينة هني منن خنالل  2008أوروبا وأمريكنا أننه بعند أزمنة عنام )

 إصدار هذه الصكوك.

ولننذلك تقتننرح الباحثننة إيجنناد قسننم للتنندقيق الشننرعي داخلنني تننابع للمقتننرح )المخطننط الهيكلنني الننناظم للهيئننة 

ه آنفنناً فنني هننذا البحننث، علننى أن يخننتص هننذا القسننم بالتنندقيق الشنرعية المسننتقلة للصننكوك( الننذي تننم عرضنن

 الشرعي لكل مراحل حياة الصكوك ويرافق ذلك استدعاء مدقق شرعي خارجي أيضاً.

                                                 

 .32، مرجع سابق، ص .....أثر االختالف في تحقيق المناط في اختالف المجتهدين الكيالني،  )1(

ه،  720، ت: الموافقات في أصول الشريعة إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، والشاطبي، أب )2(

 .333، ص الجزء الثانيم،  1980الشيخ محمد عبد هللا دراز، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  تحقيق:

الطبعة األولى،  ، دراسة وتحقيق: د.حميد بن محمد لحمر،عقد الجواهر الثمينةابن شاس، جالل الدين عبد هللا بن نجم،  )3(

 .255الجزء الثاني، ص  المي،دار الغرب اإلس
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علنننى أن يكنننون أعضننناء هنننذا القسنننم )الرقابنننة الشنننرعية الداخلينننة( منننن ذوي الخبنننرة والدراينننة فننني الفقنننه 

فتناء أيضناً، تلنزم بنه الشنركة طالبنة التموينل منن خنالل واالقتصاد، وأن يُنتدب أحند أعضنائه منن دائنرة اإل

 الصكوك.

هذا المقترح الخاص للدولة محل االعتبار، أما المقترح العام الذي تعرضه الباحثة يتأطر بتنرأس إمنا هيئنة 

المحاسننبة والمراجعننة أو مجمننع الفقننه اإلسننالمي النندولي أو أي منظمننة إسننالمية عالميننة، تهنندف إليجنناد 

لنذلك تقتنرح  –وهنذا أمنر محنال  –قية للصكوك اإلسالمية، وإلزام مصندري الصنكوك بهنا الضوابط الحقي

الباحثة استصدار شعار " ختم رسنمي" تخنتم بنه نشنرات إصندار الصنكوك منن منظنور إسنالمي، ويقصند 

بهذا الشعار أن نشرة اإلصدار التني ختمنت بنه تسنتوعب المضنمون والمعننى اإلسنالمي وال تقتصنر علنى 

وصننورية، علننى أن يُثبَّننت هننذا الشننعار كحقننوق معنويننة خاصننة، ال يجتننرئ أحنند علننى تقليننده عقننود شننكلية 

 وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

الفننروق الجوهريننة للصننك اإلسننالمي الحقيقنني وبيننان منافعننه  وإيضنناحعلننى أن يننتم اإلعننالن عننن ذلننك 

نية للموقع اإللكترونني الخناص النذي االقتصادية وكيفية التثبت من هذا الشعار من خالل الوسائل اإللكترو

سينشر فيه أسماء الشركات المصندرة التني ختمنت نشنرات إصندارها بعند مطابقتهنا منع المعنايير الحاكمنة 

 إلصدار الصكوك من منظور إسالمي.

ويتوجب صبت قوة اإللزام على ما سبق ألن "المفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفينذ فإننه ال ينفنع 

أن يكون هناك مقاعد دائمنة لكنل دولنة منن خنالل أعضناء الهيئنة ، وتقترح الباحثة  (1)بحق ال نفاذ له"تكلم 

المقترحنة لرؤسنناء أقسنام التنندقيق الشنرعي الننداخلي )النذي تننم اقتراحنه فنني الهيكنل الننناظم للهيئنة الشننرعية 

أو أي جهنة  -قنة بالصنكوك إذا اتخنذ مرجعناً لألحكنام الشنرعية المتعل -المستقلة للصكوك( في هذا المجمع 

أخرى يتفق عليها، ويتم التواصل اإللكترونني فيمنا بيننهم، وكنذا عقند الجلسنات لمناقشنة أي مسنتجدات فني 

 ً  .التطبيق العملي واستصدار ما يلزم لمعالجته شرعا

كل ما سبق ترى الباحثة أنه يؤدي إلى تطابق فني التصنورات والتطبيقنات إلصندار الصنكوك منن منظنور 

السليمة منن الناحينة الفقهينة، وتبشنر بقطنف ثمارهنا فني الندنيا واآلخنرة، ويومئنذ يفنرح المؤمننون  إسالمي

 بنصر هللا.

 النتائج:

قدمت الباحثة اطار تنظيمي للصكوك منن منظنور إسنالمي باسنتحداث هيئنة شنرعية مسنتقلة للصنكوك  -1

 شرعية للصكوك.من منظور إسالمي، والتي تتضمن دوائر عدة تراعي الهيكلية التنظيمية وال

توجد منفعة من السوق الثانوي لألوراق المالية بشكل عام وللصنكوك بشنكل خناص فنجند أنهنا اإلطنار  -2

الذي يبيع المستثمر ما تم شراؤه من صكوك أو غيرها من األوراق المالية، وهذه منفعنة مشنروعة، ولكنن 

نما للمتاجرة وتحصيل دخل منن هنذه أن يقوم المستثمر بالبيع والشراء في هذا السوق ليس بهدف التملك وإ

المقصند الشنرعي المضاربات وتطبيق المشتقات المالية لتحقيق األرباح فإن لنذلك أثنار سنلبية ويتننافى منع 

لوجودهننا، ونظننراً الخننتالف أسننعار الصننكوك الدفتريننة عننن السننوقية فنني األسننواق الماليننة الثانويننة تقتننرح 

 منظور شرعي. الباحثة إيجاد دائرة تداول خاصة للصكوك من

                                                 

تحقيق:  ، مكتبة الكليات األزهرية،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر شمس الدين،  )1(

 . 204، الجزء الرابع، ص 1986طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مصر، طبعة 



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2018 مايو ايار|  2العدد  3المجلد 

 39 

اقترحت الباحثة إيجاد تصنيف ائتماني دولي للصكوك من منظور إسنالمي، علنى أن ينبثنق منن التقينيم  -3

المالي لدراسة الجدوى من حيث العوائد المتوقعنة للمشنروع والجواننب التسنويقية المتنوفرة والمنافسنة فني 

ليننة القانونيننة والضننريبية الُمتبعننة السننوق، وتقنندير المخنناطر المحيطننة بعمليننة إصنندار الصننكوك، وتقيننيم اآل

 وأثارها، ومراجعة تقرير المراقبين واألوصياء لطالبي التمويل من خالل الصكوك.

هناك حاجة معتبرة شرعاً من توفير مراكز معلومنات عنن الصنكوك منن منظنور إسنالمي، واقترحنت  -4

 الباحثة إنشاء دائرة اإلفصاح والبيانات والتي تعنى بذلك.

 Specialبمدير إصدار الصكوك وهي الشركة ذات الغرض الخناص ) ية االستعانةثبت عدم مشروع -5

Purpose Vehicle كطننرف فنني عمليننة التصننكيك، واقترحننت الباحثننة دائننرة خنندمات الماليننة للتصننكيك )

 بديالً لها.

بننديالً عنننه اقترحننت ال يجننوز توزيننع األربنناح علننى حملننة الصننكوك باالعتمنناد علننى الليبننور الربننوي،  -6

ة أن يتم اشتقاق معيار إسالمي لتوزيع عوائد الصنكوك منن منظنور إسنالمي يعتمند علنى آلينة النربح الباحث

المقنندر مننن خننالل دراسننات الجنندوى االقتصننادية الوافيننة للمشننروع المننراد تمويلننه عننن طريننق إصنندار 

 الصكوك.

ة إيجناد دائنرة وللخروج من االختالفات الفقهية حول االطار الفقهي للصكوك اإلسالمية اقترحت الباحث -7

للتدقيق والتفتيش وينحدر منها قسنم التندقيق الشنرعي النداخلي، وأخنرى دولينة للقطنع فني أحكنام الصنكوك 

 وبنية هياكلها. 

 التوصيات

لقناعة الباحثة بأن الصكوك من منظور إسالمي من أفضل األوعية االستثمارية سواء للحكومة أو القطناع 

بالصنكوك تندعو الباحثنة  الندولي االعتنراف منن ، وسعياً لالستفادةالخاص أو للقطاع الخيري سواء بسواء

لزيادة التركينز علنى الصنكوك منن خنالل الدراسنات واالنتقنال إلنى الجاننب التطبيقني فني اتخناذ القنرارات 

 وإصدار اللوائح القانونية والشرعية الناظمة، والعمل على تطوير المقترحات التالية: 

المسننتقلة إلصنندار الصننكوك مننن منظننور إسننالمي مننن قبننل الحكومننات تبننني مشننروع الهيئننة الشننرعية  -1

اإلسالمية، إلحداث نقلة نوعية مضبوطة شرعاً لهيكلنة الصنكوك، وأن ال نكتفني بأسنلمة السنندات الربوينة 

ألن ذلك أثمر عن إخفاقات سنامة للصنكوك اإلسنالمية، ناهينك عنن النتيجنة التني خنرج بهنا البحنث أنهنا ال 

قيقي بنالكثير إذا منا تمنت مقارننة ايجابياتهنا بمجمنوع منا تنم اسنتثماره فني الصنكوك منن ترفد االقتصاد الح

 أموال طائلة. 

أن يننتم تفعيننل الرقابننة الشننرعية دولينناً علننى عمليننة التصننكيك يتننأطر بننأن يتننرأس إمننا هيئننة المحاسننبة  -2

د الضنوابط الحقيقينة والمراجعة أو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أو أي منظمة إسالمية عالمية، بهدف إيجا

 للصكوك من منظور إسالمي.

 العمل على تقييم إصدار الصكوك من خالل مؤشرات اقتصادية ذات داللة للدول المصدرة لها. -3

 الصكوك.  خفاق بعض إصدارات الصكوكالوقوف على جميع األسباب التي تؤدي إل -4
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استطالعية آلراء  تأثير النجاعة التسويقية في إرضاء حملة وثائق التأمين: دراسة

 عينة من مكتتبي وكالة الشركة الوطنية للتأمين بوالية المسيلة

The Impact of Marketing Performance on Policyholders Satisfaction: An 

Exploratory Study 

 طارق أحمد قندوزد.
 من جامعة المسيلة )الجزائر( -أ–أستاذ محاضر قسم 

 لعراف نور الدين
 من جامعة المسيلة )الجزائر( -ماستر تسويق–عليا  دراساتباحث 

 الملخص:

ترمي هذه الورقات البحثية إلى قياس مدى مساهمة النجاعة التسويقية في إرضاء حملة وثائق التأمين 

على ضوء مؤشري الكفاءة والفعّالية، فاألداء التسويقي لشركات تسويق وثائق الضمان والحماية وتغطية 

ديد من المميزات والخصائص مقارنة بالخدمات المالية األخرى، حيث أن رضا المخاطر يتصف بالع

الزبون حامل البوليصة يعتبر مظهر من مظاهر جودة الخدمة التأمينية، فاإلشباع النفسي والشعور 

باالرتياح والسعادة هي محصلة لمستويات عالية من األداء، من خالل االستخدام األمثل والرشيد للموارد 

حة بأدنى التكاليف، وبالتالي الجسارة على تحقيق األهداف المسطرة في الوقت المناسب. لقد سعينا المتا

إلسقاط المضامين النظرية على الشركة الوطنية للتأمين، حيث أجرينا دراسة مسحية آلراء عينة من 

تفاعلي للمتغيرات المتعاقدين لمعرفة اتجاهاتهم وادراكاتهم وتقييم مواقفهم ومعتقداتهم حول األثر ال

المستقلة على المتغير التابع ملتزمين بأبجديات منهجية البحث العلمي في ميدان التسويق من تحديد 

 المشكلة بدقة وعمق إلى المعاينة العشوائية واختبار الفروض وتحليل االرتباط ونموذج التنبؤ االنحداري.      

 أوال: مقدمة الدراسة

 / خلفية الدراسة:1

شك فيه فإن ارضاء الزبائن يعتبر الهدف المحوري للنشاط التسويقي، بحيث ترتكز الجهود مما ال 

التجارية والفعّاليات البيعية على السعي الدؤوب إلشباع احتياجات المجاميع الشرائية وتلبية رغباتهم 

ون المحك الحقيقي ومقابلة توقعاتهم وانتظاراتهم واالستجابة لمطالبهم الالمتناهية. لذلك يعتبر رضا الزب

 لتقييم مدى كفاءة وفعّالية المزي  التسويقي الموسع أو المتمدد.

لقد أصبح قياس األداء للشركات أمر حتمي تفرضه مقتضيات التنافسية في األسواق المستهدفة، إذ تقوم 

ية والمحاسبة؛ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومدراء الوظائف )التسويق والمبيعات؛ المال

االنتاج والعمليات؛ الموارد البشرية؛ تكنولوجيا المعلومات( بمراجعة وتدقيق المنجزات الفعلية ومدى 

 تطابق األداء الحقيقي باألهداف االنمائية والمخططات التقديرية.

وينمو  تعتبر الصناعة التأمينية كمنظومة فرعية من الخدمات المالية والمصرفية قطاع استراتيجي يزدهر

سنة بعد أخرى، ويعزى السبب إلى خصائص وخصوصيات شركات التأمين وإعادة التأمين من حيث 

غاياتها وطموحاتها وتطلعاتها التنموية، لذلك يعد سوق التأمين العالمي خصب للممارسات والتطبيقات 

 التسويقية التي ترنوا إلى التميز والتفوق والريادة.



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2018 مايو ايار|  2العدد  3المجلد 

 41 

في اآلونة األخيرة تحوالت راديكالية عميقة، وذلك في العديد من الجوانب:  يشهد قطاع التأمين الجزائري

التشريعية والقانونية؛ الهيكلية والتنظيمية؛ الضريبية والجبائية؛ ... الخ. ألقت بظاللها على األداء التنافسي 

تسابق للمتعاملين من الشركات العمومية أو الخاصة )وطنية وأجنبية( على حد سواء، تمخض عنه ال

 المحموم المتالك المزايا التنافسية المستدامة.

في سياق متصل، يضطر مدراء التسويق والمبيعات في شركات التأمين وإعادة التأمين للقطاعين 

العمومي والخاص القيام باإلجراءات والتدابير الالزمة من أجل معايرة مدى نجاعة نشاطات االكتتاب 

ية التعويضات، والوقوف على مرونة األقساط التي يدفعها حملة وثائق والتعاقد وتسوية المطالبات وتأد

التأمين من األشخاص الطبيعيين والمعنويين، إضافة إلى تقييم وتقويم الكثير من الجوانب كنقاط قوة يمكن 

 تعزيزها أو مواطن ضعف يستوجب معالجتها.

يلة جعلها تعتمد على مقاييس كمية للسوق الوطنية لعقود طو SAAإن قيادة الشركة الوطنية للتأمين 

مضللة للحكم على مدى كفاءة وفعّالية أدائها التسويقي، حيث أن نصيب الشركة من السوق أو ما يعرف 

بالحصة السوقية ال يمكن االستناد عليه في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وبرمجة األهداف المستقبلية، 

شرات والمعايير سواء كمية أو كيفية هي التي تعطي االنطباع أن وذلك على اعتبار أن فيه العديد من المؤ

 هذه الشركة العمومية جديرة بهذا االستحقاق أم ال.

 / مشكلة الدراسة:2

 الوصول إلى الحقيقة إما كانت مجهولة يتم الكشف عنها، أو معلومة يتم البرهان على صحتها:

 

ة تبرز مالمح المعضلة البحثية على النحو التالي: إلى / المعضلة الفكرية: في اإلطار النظري للدراس2-1

 أي مدى يمكن لألداء التسويقي أن يؤثر بكفاءة وفعّالية في إرضاء الزبائن حملة وثائق التأمين؟

/ المعضلة التطبيقية: في اإلطار الميداني تتضح معالم المأزق البحثي على الوجه اآلتي: ما هو تقييم 2-2

لتأثير األداء التسويقي في اشباع متطلباتهم  SAAن مع وكالة الشركة الوطنية للتأمين المواطنين المتعاقدي

 واحتياجاتهم؟

 يندرج ضمن هذا اإلطار طائفة من األسئلة الجزئية نلخصها كالتالي:

 ما مدى إدراك العينة المستجوبة لتأثير الكفاءة والفعّالية التسويقية في دالة الرضا؟ 

  محل الدراسة لألداء التسويقي؟ما مدى تطبيق الشركة 

 ما مدى تبني الشركة محل الدراسة لمفهوم التوجه بالزبون؟ 
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 هل يوجد ارتباط معنوي ذو مغزى احصائي لألداء التسويقي على رضا الزبون؟ 

 هل يوجد أثر معنوي ذو مغزى احصائي لألداء التسويقي على رضا الزبون؟ 

  للعالقة بين األداء التسويقي والرضا هل توجد اختالفات معنوية ذات مغزى احصائي

 تعزى للبيانات العامة؟ 

 / نموذج الدراسة:3

األنموذج التصوري المقترح هنا يتضمن خارطة الطريق التي ترسم شبكة العالقات التفسيرية واآلثار 

جة(، التفاعلية بين الظاهرة المدروسة والعوامل المؤثرة فيها وفق منطق العلة والمعلول )السبب والنتي

 وذلك كما يلي:

: هو النتيجة المراد بلوغها وقياسها، بعبارة أوضح مخرجات النموذج؛ -المعتمد–/ المتغير التابع 3-1

 وهي في دراستنا: إرضاء حملة وثائق التأمين )المؤمن لهم أو المستأمنين(.

سيرية، بعبارة أدق : أي محددات الظاهرة المدروسة أو المسببات التف-التنبؤي–/ المتغير المستقل 3-2

 مدخالت النموذج؛ وهي في دراستنا: األداء التسويقي من منظور مؤشري الكفاءة والفعّالية.

: أي البيانات الشخصية أو الخصائص الديمغرافية، والتي تؤثر بطريقة -الوسيط–/ المتغير المعدّل 3-3

؛ الجنس؛ الدخل ، على غرار: العمرCAUSAL ATTRIBUTIONغير مباشرة في العزو السببي 

 الشهري؛ الحالة االجتماعية؛ المؤهل العلمي؛ الخبرة المهنية.

: تلك المتغيرات المعترضة والظروف الفجائية واالحتماالت العشوائية -الدخيل–/ المتغير العارض 3-4

 غير المؤكدة، والتي قد تمس بالنتائ  المتوقعة وتحدث انحرافات )الطقس؛ المزاج؛ ...(.
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 : األنموذج المقترح لمتغيرات الدراسة-1-الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: إعداد الطاقم البحثي

 

 / فرضيات الدراسة: 4

مرحلة التخمين والربط بين المعلومات العلمية والعملية المتجمعة فالحكم على الشيء فرع عن هي 

، وباالعتماد على -السؤال الرئيس واألسئلة الفرعية–لدراسة وانطالقا من جوهر مشكلة ا تصوره،

األنموذج المقترح لمحددات الظاهرة المدروسة )المتحول االستجابي والمتحوالت التفسيرية(، يمكن تنمية 

 وتطوير حزمة من التصورات التخمينية كالتالي:

 الزبائن. ال يوجد ارتباط معنوي ذو داللة احصائية بين األداء التسويقي ورضا 

 ال يوجد ارتباط معنوي ذو داللة احصائية بين الكفاءة التسويقية ورضا الزبائن. -1

 ال يوجد ارتباط معنوي ذو داللة احصائية بين الفعّالية التسويقية ورضا الزبائن. -2

 .ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لألداء التسويقي على رضا الزبائن 

INPUT (CAUSES): MARKETING PERFORMANCE 

: MARKETING EFFICIENCY1X 

: MARKETING EFFECTIVENESS2X 

OUTPUT (RESULTS): 

CUSTOMERS SATISFACTION 

INDEPENDENT VARIABLE (X): 

INFLUENCING FACTORS 

DETERMINANTS 

REASONS 

DEPENDENT VARIABLE (Y): 

PHENOMENON STUDIED 

OUTCOMES 

CONSEQUENCES 

IMPACT 

CORRELATION 

REGRESSION 

DIFFERENCES 

MODERATING VARIABLES (Z): 

INCOME, GENDER, AGE, EDUCATION LEVEL, PROFESSIONAL EXPERIENCE, SOCIAL 

STATUS 

 



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان | المراسلة: 

 44 

 لة احصائية للكفاءة التسويقية في رضا الزبائن.ال يوجد تأثير معنوي ذو دال -1

 ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية للفعّالية التسويقية في رضا الزبائن. -2

  ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية تعزى للخصائص الديمغرافية للعينة

 المبحوثة.

 / داللة الدراسة:5

 ن القيمة المضافة التي تتفتق عنها:تستمد الدراسة أهميتها العلمية والعملية م

/ األهمية النظرية: تتجلى في الربط بين عنصرين استراتيجيين ضمن المقاربة التسويقية الحديثة، 5-1

فمن جهة يعتبر الرضا كنز ثمين تتظافر الجهود وتحشد الطاقات وتخصص الموارد وترسم السياسات 

هو اآللية الناجعة واألداة المثلى إلشباع حاجات  لتحقيقه. ومن ناحية أخرى، فإن األداء التسويقي

 المستهلكين الحاليين والمحتملين ومواجهة المنافسين الحاليين والمرتقبين.  

/ األهمية الميدانية: تظهر في االسقاط على الصناعة التأمينية، فهذه األخيرة تعرف سوقها في الدول 5-2

تعاشا ورقيا، حيث تغلغل الفكر التسويقي المعاصر في المتقدمة والصاعدة وبعض البلدان النامية ان

عمليات االكتتاب وتسوية المطالبات وتأدية التعويضات. وال شك أن فلسفة التسويق تؤدي أدوار إدارية 

 وتنظيمية وعالئقية وإعالمية بالغة األهمية.

 / أهداف الدراسة:6

يا الفكرية والمسائل المعرفية انطالقا من إن الغرض المنشود من ادراج هذا الموضوع، هو مناقشة القضا

تشخيص الداء الستلهام الدواء، وال غرو فإن المفهوم التسويقي يتباين ويتمايز بين األكاديميين 

والممارسين، وتقليص الفجوة العلمية بين التنظير والتطبيق غاية سامية ترنوا الدراسات واألبحاث 

ذه األطروحة، نعتزم من خالل توصيف وتشخيص أبعاد ومعالم الجامعية بلوغ مرامها. وبالموازاة مع ه

الدراسة اقناع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول نشاطها االستثماري بالجزائر أنه تبني التقنيات 

والميكانيزمات التسويقية أصبح ضرورة حتمية في بيئة العولمة واألنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

ظل الظروف واألوضاع التنافسية والمستجدات البيئية والتحديات االدارية، مثل: واالتصاالت، وفي 

التنمية المستدامة؛ بطاقة األداء المتوازن؛ لوحة القيادة؛ المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال؛ إدارة 

 األخطار؛ ... الخ.

ت المركزية والمدراء نصبوا كذلك إلى توسيع مدارك نظر المسؤولين والجهات الوصية والسلطا

التنفيذيين على القطاع والهيئات واجهزة اإلشراف والرقابة، على أن علوم وفنون ومهارات التسويق 

مليار دوالر أمريكي،  8-7بإمكانها مساعدة الحكومة في بلوغ رقم األعمال النظري )الكامن( والمقدّر بـ: 

لي لألنشطة والجهود التسويقية، وحسن التسيير وذلك من خالل األداء االستراتيجي والتكتيكي والتشغي

 واالستغالل العقالني والرشيد واإلدارة الحكيمة والفعّالة للموارد المتاحة واالدارة باألهداف ... . 

 / مسح األدبيات السابقــة:7

لتي ال يخفى على شريف علم القّراء األفاضل من أن القراءة التحليلية المتعمقة والمتأنية لألدبيات ا

عالجت الظاهرة المدروسة من زوايا متعددة وأبعاد مختلفة من األهمية بمكان في استظهار فائض القيمة 

المعرفية والفكرية وحتى التطبيقية لدراستنا لهذا الموضوع، حيث وقفنا على الكثير من األبحاث الجامعية 

رات الدراسة، وما هذه الورقة والدراسات األكاديمية ناقشت وسلطت الضوء على جوانب معينة من متغي

البحثية إلى امتداد وتكملة لها ترنوا إلى اكتشاف الحقيقة العلمية التي هي هدف محوري للبحث العلمي، 

وسيجد القارئ ضالته في قائمة الوثائق العلمية للمصار والمراجع المعتمدة من كتب ومجالت ومؤتمرات 
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المعايرة والمقارنة المرجعية للدراسات السابقة  ورسائل وأطروحات وغيرها. والجدير بالذكر أن

 والموازية تفتق عنها الكثير من أوجه الشبه واالختالف.

 / التعاريف االجرائية:8

ال جرم أن التعريفات القياسية لمتحوالت الدراسة تعطي االنطباع بأن المضمون المفاهيمي لكل متغير 

مي من أجل إجراء التحليل والمعالجة االحصائية، على يمكن تحويله من الطابع الوصفي إلى القياس الك

اعتبار أن طبيعة البيانات كيفية )نوعية( تتمثل في قياس االتجاهات واالدراكات والمواقف والميول 

واألمزجة واألذواق والتفضيالت. حيث أننا استخدمنا المقاييس والساللم كميزان لمعرفة أوزان 

أبعاد المتغير المستقل(. والجدير بالتنويه أن التعاريف االجرائية للكلمات المتغيرات )المتغير االستجابي، 

المفتاحية والمتغيرات الحرجة والحاسمة تستمد مضمونها وأصولها من التعريفات النظرية )اللغوية 

 واالصطالحية(.

غطيات / األداء التسويقي: في الصناعة التأمينية وتسويق خدمات الضمان والحماية ووثائق الت8-1

للزبائن سواء مؤسسات أو أفراد، فإن قياس األداء التسويقي في هذه الحالة يركز على مؤشرين هما 

 الكفاءة والفعّالية:

  نين على االستغالل األمثل والتوظيف العقالني واالستخدام الكفاءة التسويقية: مدى قدرة المؤّمِّ

يف، حيث أن تسوية المطالبات وتأدية الرشيد للموارد المادية والبشرية المتاحة بأدنى التكال

التعويضات تعتبر أعباء ومصاريف تتحملها الشركة، لذلك فإن الكفاءة تظهر في الخبرة االكتوارية 

الحتساب األقساط واالشتراكات الدورية المنتظمة. على اعتبار أن الربحية التشغيلية والعائد على 

ة وتدنئة المبالت المالية المدفوعة. كما أن المنظومة االستثمار مرهون بتعظيم حجم العالوات المكتتب

التأمينية لها دور مزدوج فمن ناحية تقوم بتغطية الخسائر واألضرار المحتملة، ومن ناحية أخرى 

تقوم بتوظيف واستثمار الفوائض التأمينية المتراكمة في الفضاءات المالية وضخها في تمويل 

 المشروعات والقنوات التنموية.

  ّنين على تحقيق األهداف والغايات االنمائية المسطرة في الفع الية التسويقية: مدى قدرة المؤّمِّ

الوقت المحدد وبالكيفية المناسبة، حيث أن مكافحة جرائم االحتيال والغش من صميم رؤية شركات 

لتزامات التأمين، إضافة إلى المسؤولية االجتماعية واألخالقية والقانونية، والوفاء بالتعهدات واال

والوعود، والمرونة في االستجابة السريعة في تسوية المطالبات وإجراءات معاينة الحوادث وتقييم 

 الكوارث أو ما يعرف بإدارة الوقت.

/ الرضا: مدى اشباع احتياجات حملة وثائق التأمين، وذلك من خالل شعوره بالراحة والطمأنينة بعد 8-2

ة الوقوع والتي قد يترتب عنها خسائر في األرواح والممتلكات، تغطية شركة التأمين لألخطار محتمل

ومنه فإن االحساس بالضمان واألمان والثقة في تالفي الضرر من خالل الحصول على التعويضات 

المستحقة في المواعيد المتفق عليها يجعل المتعاقدين والمكتتبين في حالة نفسية مستقرة وهادئة. ومنه 

وثيقة بالسعادة والبهجة والسرور والراحة، وبالتالي يزداد اقباله وتردده وتكراره وعليه سيشعر حامل ال

للتعاقد واالكتتاب مع هذه الوكالة أو الشركة وهذا سينجر عنه تعبيد الطريق لبناء الوالء واالخالص 

 والوفاء.

 / مناه  البحث العلمي:9

عداد البحوث والدراسات تزيد من قيمة مما ال شك فيه أن االعتماد على منهجية البحث العلمي في إ

وأصالة النتائ  المستخلصة ومنه وعليه نجاعة التوصيات والمقترحات التي يتم اسداؤها كنصائح وحلول 
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لمشاكل وأمراض الشركة محل الدراسة والمتابعة والتقويم، ومن هذا المنطلق فقد حاولنا استخدام طائفة 

تناسقة، والمستوحاة من مناه  البحث العلمي، والتي يمكن أن من األساليب والطرائق المتكاملة والم

 نوجزها مختصرة كالتالي:

 : INFERENTIAL/ المنه  االستداللي 9-1

  األسلوب االستنباطي أو االستنتاجيDEDUCTIVE تمت االستفادة منه في التسلسل :

ن والنظريات والقواعد المنطقي والتدرج العقلي من العام إلى الخاص، وظهر ذلك جليا في القواني

والمسلمات والبديهيات والمفاهيم والتعاريف التي وصل إليها علماء التسويق والتأمينات في 

خصوص: دوال الرضا واالشباع والوالء وسلوك المستهلك، وأيضا في إدارة الخطر وقياس القسط 

 دية. التجاري وتسوية المطالبات وتأدية التعويضات عن الخسائر الجسمانية والما

  األسلوب االستقرائيINDUCTIVE )تمت االستفادة منه في سبر آراء ومواقف عينة )الفرع :

مسحوبة من المجتمع )األصل(، حيث يتم جمع البيانات األولية )الميدانية( وفق مبدأ أن للفرع حكم 

جتمع األصل، مع مراعاة أن تستمد المعاينة العشوائية خصائصها ومواصفاتها ومضامينها من الم

االحصائي الذي أخذت منه استنادا إلى نظرية االحتماالت واالحصاء الرياضي واالستداللي 

 والتقدير االحصائي واختبار الفروض والنمذجة القياسية.

 :DESCRIPTIVE/ المنه  الوصفي 9-2

  األسلوب المسحيSURVEY قمنا بالتحريات االستقصائية من خالل استجواب :

ن حملة وثائق التأمين من أجل توصيف الظاهرة المدروسة )الرضا( وفهم واستفتاء المواطنين م

العوامل المؤثرة فيها )األداء = الكفاءة + الفعّالية(، وبالتالي امكانية التنبؤ بسلوك الظاهرة 

مستقبال اعتمادا على استقراء واستنطاق قيم المحددات في الوقت الحاضر، وهذا مفيد جدا في 

 ات المزي  التسويقي الموّسع المتخذة.ترشيد وتجويد قرار

 :أسلوب العالقات المتبادلة 

دراسة الحالة: اخترنا الشركة الوطنية للتأمين لتكون فضاء إلجراء المعاينات  -1

واالسقاطات والقيام بتربص ميداني، انطالقا من تصميم االستبانة وصحيفة االستمارة 

 للحصول على األجوبة من مصادرها.

باطية: تتجلى في الوقوف على مدى قوة أو ضعف أو انعدام العالقة بين الدراسات االرت -2

 األسباب والنتيجة، واتجاهها )سلبي: عكسية؛ صفرية: منعدمة؛ موجب: طردي(.

الدراسات السببية المقارنة: تتجلى الثنائية )العلة والمعلول( في معادلة االنحدار ومدى  -3

تبار التباين األحادي وطريقة المربعات مالئمة أو عدم مالئمة النموذج التنبؤي واخ

 الصغرى.  

  :أسلوب العالقات االنمائية أو التطورية 

الدراسات التتبعية واالتجاه: أو االسترداد من خالل متابعة مستمرة لسلوك المتغير  -1

الشارح والمشروح في معطيات وحقائق السلسلة الزمنية الممتدة )الماضي والحاضر 

 والمستقبل(.

الحقلية: عن طريق المالحظة في أثناء استجواب المستقصى منهم، ومشاهدة  الدراسات -2

 سلوك الموظفين والمدراء في الشركة ألن الخدمة التأمينية تفاعلية وتالزمية. 
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 / إطار الدراسة:10

 .2016أشهر بداية من فيفري إلى أفريل  3/ الحدود الزمانية: استغرقت الدراسة الميدانية مدة 10-1

 لحدود المكانية: شمل اإلطار الجغرافي وكالة الشركة الوطنية للتأمين لوالية المسيلة./ ا10-2

 / الحدود البشرية: الفئة المستهدفة من االستجواب هم األشخاص الطبيعيين الحاملين لوثيقة التأمين.10-3

شري: الكفاءة / الحدود الموضوعية: التركيز على عاملين رئيسيين في التأثير على الرضا هما مؤ10-4

)الموارد: المدخالت( والفعّالية )األهداف: المخرجات( مع ثبات العوامل المؤثرة األخرى )قيمة معامل 

 (.2Rالتفسير 

 ثانيا: اإلطار النظري والفكري للظاهرة المدروسة والعوامل المؤثرة فيها

 / األبعاد والجوانب المفاهيمية للقطاع المستهدف:1

راسننتنا هننذه هنني الصننناعة التأمينيننة، ومنندى تننأثير المقاربننة التسننويقية فنني أداء القطنناع المسننتهدف فنني د

الشركات والهيئات المتخصصة في إصدار وثائق التغطينات، ويجنب االعتنراف أننه منن الصنعوبة بمكنان 

الوصول إلى تعريف جامع مانع للعملية التأمينية كوسيلة من وسائل تخفنيض الخطنر وعندم التأكند، بسنبب 

ومة التأمينية متعددة المعنالم والزواينا، تنقسنم إلنى ثنالث ننواحي: الندور االقتصنادي واالجتمناعي أن المنظ

للتننأمين فنني التنميننة؛ رياضننيات التننأمين مننن منظننور فننني اكتننواري واحصننائي يعننال  عشننوائية واحتماليننة 

اجبنات. لكنن الخطر المؤمن ضده؛ التشريعات والقوانين التي تنؤطر عقنود التنأمين منن حينث الحقنوق والو

ن والمسنتأمن–عموما التأمين يقصد به: }اتفاق يلتزم بمقتضاه طرفني العقند  ، حينث يتعهند الطنرف -المنؤّمِّ

ن عليننه وتغطيننة  الثنناني بنندفع أقسنناط دوريننة منتظمننة نظيننر أن يقننوم الطننرف األّول بضننمان الضننرر المننؤمَّ

يض الضحايا فني حنال تحقنق الخطنر الخسارة محتملة الحدوث، حيث يتكفل باألداء العيني أو النقدي وتعو

 سواء في الممتلكات أو األرواح، أي تأمينات األضرار واألشخاص{.

نعني بتسويق الخدمات التأمينية }فن إشباع احتياجات الزبائن، وفي الوقت ذاته إرضناء مسنييري الشنركة 

المتاحنة لشنركة  (، وأيضا )حالة فكرينة تتنوخى توجينه كافنة الوسنائل والطاقنات-صورة-نوعية-مردودية-

التأمين وإشباع وإرضاء الزبون(، ويعرف كذلك )النشاط الذي ينطوي علنى تحديند أكثنر األسنواق ربحينة 

في الوقت الحاضر والمستقبل وتقييم الحاجات الحالية والمسنتقبلية للزبنائن(. عنرف بأننه )تحلينل وتخطنيط 

النذي لنه قيمنة ومنفعنة، والتني تشنبع حاجنات  وتنفذ ورقابة البرام  التي ينتم إعندادها لتحقينق تبنادل المننت 

ورغبننات المسننتفيد )المننؤمن لننه( ويعتمنند بدرجننة كبيننرة علننى اسننتخدام طننرق فعّالننة للتسننعير واالتصنناالت 

 والتوزيع واإلعالم لحفز وجذب األسواق(. 

ود التني أهم خاصية تميز الخدمات التأمينية أنها مستقبلية وآجلة، بمعنى أن جوهر وثيقة التنأمين هني الوعن

تقع على عاتق المسؤولية االجتماعية واألدبية والقانونية، ومنه وعليه فنإن مقابلنة توقعنات الزبنائن حناملي 

وثائق التأمين وقياس جودة الخدمة التأمينينة منن منظنور القندرة علنى اشنباع االحتياجنات وتلبينة الرغبنات 

 .(1)التكاليف( والفعّالية )النتائ : األرباح(تمر عبر األداء التسويقي على ضوء مؤشري الكفاءة )الوسائل: 

                                                 
 الهوامش واالحاالت واالقتباسات:

 نظر إلى الحوامل املعرفية التالية:ملزيد من التفصيل ي (1)

 2006جورج ريجدا: مبادئ إدارة الخطر والتأمين، ترجمة محمد البلقيني وإبراهيم املهدي، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية،  -

 307–306، ص ص. ، عمان، األردن2006زكي خليل املساعد: تسويق الخدمات، دار املناهج للنشر والتوزيع،  -

HTTP://WWW.UNIV-) 2012الدول(، جامعة الشلف، الجزائر،  تجارب – التطوير وآفاق العملي التأمينية )الواقع امللتقى الدولي حول الصناعةق وبحوث أورا -

CHLEF.DZ/LABORATOIRES/LSFBPM/SEMINAIRES_2012) 

ة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر قبلي نبيل: دور مبادئ الحوكمة في تفعيل األداء املالي لشركات التأمين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد والتسيير والتجار  -

(ERIST.DZ/PNSTAR/DETAIL.PHP?ID=75124HTTPS://WWW.PNST.C ) 

http://www.univ-chlef.dz/LABORATOIRES/LSFBPM/seminaires_2012/
http://www.univ-chlef.dz/LABORATOIRES/LSFBPM/seminaires_2012/
http://www.univ-chlef.dz/LABORATOIRES/LSFBPM/seminaires_2012/
https://www.pnst.cerist.dz/pnstar/detail.php?id=75124
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 / األبعاد والجوانب المفاهيمية للمتغير التابع:2

 -MICROSOFT-مالك عمالق العالم في البرمجيات  BILL GATESيقول رجل األعمال الناجح 

}زبائنك  2016مليار دوالر أمريكي عام  76وثروته حسب قائمة المليارديرات لمجلة فوربس حوالي 

 PETER DRUCKERغير الراضين هم أعظم مصدر لتعلمك{. ويقول رائد الفكر اإلداري الحديث 

}التسويق ليس وظيفة هامشية مستقلة في المنظمة، بل هو جزء  MBOمؤسس نظرية اإلدارة باألهداف 

التسويق هو رؤية منتجات المنظمة من وجهة . من كل وظائفها؛ التسويق هو منظمة األعمال بأسرها

 SETH GODINر الزبون ... فالزبون هو مركز الربح الوحيد{. ويقول محاضر التسويق الشهير نظ

}ال تبحث عن زبائن لمنتجاتك، ابحث عن منتجات لزبائنك ... تكون الجودة حين يعود اليك زبائنك وال 

صنيع اليابانية عمالق العالم في ت TOYOTAتعود اليك منتجاتك{. ويقول المدير التنفيذي لشركة 

المركبات }نحن ال نبيع منتجات لزبائننا، لكننا نبيع حلوال لمشاكلهم، نحن ال نسعى إلرضاء المشتري 

غير أننا نحاول ابهاجه وابهاره{. اذا نكتشف مما سبق أن البحث عن الزبائن واشباع حاجاتهم وتعميق 

فق تخطيط استراتيجي رضاهم وبناء وفاءهم واخالصهم من خالل االحتفاظ بهم والمحافظة عليهم و

وادارة طويلة األجل للعالقات المستدامة معهم يعتبر المظهر الحديث للفلسفة التسويقية في غضون تزايد 

موجات العولمة التجارية وتعاظم المنافسة والتنافسية الدولية وتنامي التطور العلمي في تكنولوجيا 

ت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية المعلومات والحواسيب والبرمجيات والتطبيقات واالتصاال

 واألنترنت واإلنترانت واإلكسترانت.

في هذا السياق، توجد العديد من التعريفات حول رضا المستهلك، بيد أنها اتفقت جميعا على أنه عبارة 

عن شعور عاطفي وإدراكي وانطباع ذهني ينت  حين يقارن المستهلك األداء الفعلي بالمتوقع للمنت  

)انحراف محبذ أو غير محبذ أو تطابق(، فالمسوق اليوم ال يبيع منتجات بقدر ما يعرض قيمة المنتوج، 

والتي تشمل: خدمات بعد البيع؛ رأس مال العالمة التجارية؛ التسعير السيكولوجي؛ االتصاالت التسويقية 

تجارة االلكترونية؛ إدارة المتكاملة؛ إدارة أنظمة التوزيع؛ العناية بالمستهلك؛ اإلصغاء للزبون؛ ال

الشكاوى؛ إدارة العالقة مع الزبائن؛ تخطيط موارد المؤسسة؛ إدارة المواهب والمهارات؛ إدارة الجودة 

الشاملة؛ دراسات الجدوى؛ سلوك المستهلك؛ إدارة االبداع واالبتكار؛ المعرفة التسويقية؛ اليقظة 

اطنة؛ ... الخ. وال ريب فإن رضا حامل وثيقة التأمين التجارية؛ المسؤولية االجتماعية واألخالقية؛ المو

المعلومة –يعتبر من أهم مقاييس تقييم جودة الخدمة التأمينية، والذي يندرج في إطار التغذية العكسية 

 يمكن االستناد عليها في تسطير األهداف وإعداد االستراتيجيات وتعديل البرام  والخطط. -المرتدة

على إرضاء حملة وثائقها في سوق المنافسة العالمية واالقليمية والوطنية يحقق  إن قدرة شركات التأمين

العديد من المزايا الملموسة وغير الملموسة، على غرار: تعظيم حجم األقساط المكتتبة )رقم األعمال(؛ 

ئد على تنمية الحصة السوقية عموديا وأفقيا )المبيعات(؛ تدعيم المركز التنافسي؛ زيادة األرباح والعا

االستثمار؛ تقوية وتجويد النتائ  المحاسبية والتقنية؛ تعميق الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى 

                                                                                                                                            
شلف، الجزائر حسين حساني: تقييم األداء في شركات التأمين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة حسيبة بن بوعلي ال -

(/WWW.PNST.CERIST.DZ/PNSTAR/DETAIL.PHP?ID=62454HTTPS:/ ) 

 (HTTP://WWW.INSURANCE4ARAB.COMمختص ورائد في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة األخطار )موقع التأمين للعرب لألستاذ أحمد الحريري،  -

- J.C HARRAIRI: LE MANAGEMENT DANS L'ASSURANCE, 3EME EDITION, 1974, PP.10-20 

- M. BADOC: MARKETING MANAGEMENT POUR LES SOCIETES FINANCIERE, 2EME TRIAGES, LES EDITION D’ORGANISATION, PARIS, FRANCE, 1998, P.5 

https://www.pnst.cerist.dz/pnstar/detail.php?id=62454
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الموظفين؛ تحسين سمعة الماركة التجارية للشركة وخدماتها؛ تعزيز القيمة السوقية ألسهم الشركة في 

 .  (1)البورصات؛ ... الخ

 المستقل:/  األبعاد والجوانب المفاهيمية للمتغير 3

يكتسي موضوع األداء عموما واألداء التسويقي على وجه الخصوص أهمية بالغة للعديد من االعتبارات، 

فاألداء العام للشركة يعكس مقدرتها في تفعيل نقاط قوتها واستغالل مزاياها التنافسية وجدارتها في 

كما وكيفا، فال يمكن للشركة بلوغ  تجسيد العوامل المفتاحية الحرجة للنجاح االستراتيجي ببراعة واتقان

مراميها من الريادة والتميز والتفوق والبقاء والديمومة والربحية والنمو والتوسع دون كفاءة في استخدام 

عوامل وعناصر االنتاج بالطرق المثلى أو فعّالية في انجاز المهام والقيام باألدوار والمسؤوليات على 

في التكيف والتأقلم والمرونة مع الضغوط واألوضاع البيئية أحسن وأكمل وجه، وكذلك الجسارة 

 والظروف والقيود التنافسية.

 إن نماذج النمو في شركات التأمين تعتمد على الكفاءة والفعّالية على النحو التالي:

  المدخالت )عوامل االنتاج(: الموارد االدارية )القيادة(؛ الموارد البشرية )اليد العاملة(؛

لمالية )رأس المال(؛ الموارد الفنية )التكنولوجيا(؛ الموارد السلوكية )األخالق(؛ الموارد ا

 الموارد الزمنية )الوقت(.

  العمليات )السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية(: حوكمة الشركات )االفصاح؛

اري والجرائم الشفافية؛ المساءلة؛ ... الخ(؛ نشر الوعي والثقافة التأمينية؛ محاربة الفساد االد

 المالية )التحايل والتزوير والتضليل والغش(.

                                                 
 ملزيد من التفصيل ينظر إلى الحوامل املعرفية التالية: (1)

http://www.rsd-) 2013، جامعة مستغانم، الجزائر، 5راتيجية والتنمية، العدد بن أشنهوا سيدي محمد: السوابق املؤثرة على رضا املستهلك، مجلة االست -

dz.net/sites/default/files/rsd005.pdf) 

 2013، فلسطين، 2، ج31ة التجارية، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد جودت عطية: أثر الجودة والقيمة املدركة من قبل العميل في تعزيز الوالء للعالم -

(http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued31_2/research20.pdf ) 

ارية، جامعة خدام أسلوب تحليل البيانات املتداخلة لتعظيم القيمة للعميل "دراسة تطبيقية على مستخدمي التليفون املحمول فى مصر، مجلة البحوث التجشيرين حامد محمد ابو وردة: است -

 (http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=224&queryType=Page) 2008، مصر، 1، العدد 30الزقازيق، املجلد 

، مصر، 2، العدد 20لد بالتطبيق على التدريب اإلداري، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املج –شريف أحمد شريف العاص ي: محددات رضاء العميل في مجال الخدمات الصناعية  -

1998 (http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=230&queryType=Page   ) 

، ص 2002، مصر، 2، العدد 24جودة الخدمة على الوالء بالتطبيق على مطاعم السلسلة املصرية، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املجلد أميرة فؤاد احمد مهران: أثر عناصر  -

 ( rnals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=214&queryType=Pagehttp://www.jou)168-105ص.

، ص 2003، مصر، 1، العدد 25بحث مرجعي، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املجلد  –عماد محمد الصفير: املفهوم الحقيقي للقيمة كأساس إلدارة واستمرارية العالقة مع العمالء  -

 (  http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=215&queryType=Page) 62-15ص.

، 2005، مصر، 1، العدد 27لخطوط الجوية املصرية وتأثيرها على الوالء، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املجلد أميرة فؤاد احمد مهران: قياس محركات القيمة بالتطبيق على عمالء ا -

 (  rticleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=219&queryType=Pagehttp://www.journals.zu.edu.eg/a) 63-122ص ص.

 66-17، ص ص.2007، مصر، 1، العدد 29محمد عبدا هلل عبد املقصود: العالقة بين جودة الخدمة ورضا العميل، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املجلد  -

(http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=223&queryType=Page   ) 

 2007، جامعة تكريت، العراق، 7، العدد 3املجلد  االستقرار في رضا الزبون )دراسة تحليلية(، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، استراتيجيةسامي ذياب محل: أثر  -

(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22388  ) 

 2011، جامعة بغداد، العراق، 28العدد  دنيا طارق أحمد: العالقة بين ثقافة املنظمة ورضا الزبون، مجلة كلية بغـداد للعلوم االقتصادية، -

(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53409  ) 

 2006، جامعة بغداد، العراق، 13العدد زكريا مطلك: التكامل بين سلسلة قيمة الزبون وسلسلة قيمة املنظمة، مجلة كلية بغـداد للعلوم االقتصادية،  -

(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49999   ) 

 :YOUTUBEمحاضرات مرئية في التسويق عبر اليوتيوب  -*-

 MARKETING (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=84PEWDOI5AY): التسويق KOTLER PHILIPفيليب كوتلر  -

   MARKETING ON JOBS STEVE (E.COM/WATCH?V=4YEFGOIF2WUHTTPS://WWW.YOUTUB) التسويق عن يتحدث جوبز ستيف :JOBS STEVEستيف جوبز  -

 SUCCEED YOU UNTIL FAILING ON GODIN SETH تنجح حتى الفشل في استمر عن: يتحدث جودين سيث :GODIN SETHسيث جودين  -

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FDTKBSWGZWE) 

 (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PLPXATU_QWYال تسويق دون ابداع )–عبد الحميد: ندوة التسويق الفّعال وقواعده الجديدة طلعت أسعد  -

http://www.rsd-dz.net/sites/default/files/rsd005.pdf
http://www.rsd-dz.net/sites/default/files/rsd005.pdf
http://www.rsd-dz.net/sites/default/files/rsd005.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued31_2/research20.pdf
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=224&queryType=Page
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=230&queryType=Page
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=214&queryType=Page
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=215&queryType=Page
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=219&queryType=Page
http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=223&queryType=Page
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22388
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53409
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49999
https://www.youtube.com/watch?v=84PewDOi5AY
https://www.youtube.com/watch?v=4yefGOif2WU
https://www.youtube.com/watch?v=fDtkBsWgzWE
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  المخرجات )النتائ  والمنجزات(: اجمالي العالوات المكتتبة؛ إدارة السمعة؛ تسوية

المطالبات وتأدية التعويضات؛ التوزيع العادل لألرباح على حملة األسهم؛ ارضاء الموظفين 

 ب المصالح واألطراف ذوي العالقة.)رأس المال الفكري واألصول المعرفية(؛ أصحا

إن األداء اإلداري والوظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بنظم المعلومات اإلدارية والوظيفية )االنتاجية؛ 

التسويقية؛ المالية؛ البشرية( في إطار من التآزر والتداؤب واالنسجام والتناغم والتمفصل، وبالتالي فإن 

بمعزل عن باقي الوظائف: االنتاج والعمليات والهندسة )االكتتاب  األداء التسويقي ال يشتغل بمنآى أو

والتعاقد(؛ المالية والخزينة والمحاسبة )األصول والخصوم(؛ التسويق والمبيعات والتروي  )النشاط 

التجاري والبيعي(؛ الموارد البشرية واإلنسانية )الكفاءات والخبرات(. فالرقابة واكتشاف االنحرافات 

الحرص الدؤوب على مدى مطابقة التقديرات لإلنجازات مسألة حيوية وتفاعلية في تحقيق والثغرات و

الميزة التنافسية المستدامة، على أساس أن البعد االقتصادي المادي أو الربحية التجارية اليوم لم يعد يكفي 

التأمين نحو عناصر  للنمو والبقاء، حيث أن الجوانب االجتماعية والمسؤولية األخالقية واألدبية لشركات

البيئة المفتوحة التي تعمل فيها وتتفاعل مع مكوناتها تأثيرا وتأثرا )الحكومة؛ الموظفين؛ جماعات 

 الضغط؛ حملة األسهم؛ حملة الوثائق؛ المجتمع المدني؛ جمعيات حماية المستهلك؛ ... (.

بيعات واألرباح( قسمة المدخالت وفي هذا الصدد، فإن الكفاءة التسويقية تقاس بالمخرجات )النتائ : الم

)الموارد: التكاليف التسويقية(، وال ريب فإن تحقيق شركات التأمين لمستويات عالية من المردودية 

واالنتاجية والعوائد على استثماراتها المنتجة للثروة والمولدة للقيمة المضافة والدخل يعتبر مقياس حقيقي 

ير التنفيذي للتسويق والمبيعات والمصالح التجارية، من خالل لمعرفة مدى جدارة مجلس االدارة والمد

التنافسية السعرية، على أساس أن قسط التأمين هو المبلت النقدي الذي يدفعه الزبون حامل الوثيقة مقابل 

تغطية الخطر والحماية من األضرار والخسائر في الممتلكات العينية أو االصابات الجسمانية والوفاة 

رها، غير أن قدرة جهاز العرض االنتاجي على االستخدام األمثل للموارد االنسانية والسفر وغي

والمعرفية واألدبية والرأس مالية بأقل المصاريف والنفقات واألعباء سيكون حاسما في الوفاء بالتعهدات 

ط والعالوات وااللتزامات. وغالبا ما تتأشر الكفاءة التسويقية بالمقاييس الكمية على غرار: حجم األقسا

والتغطيات المكتتبة؛ التوزيع العادل لألرباح؛ نصيب الشركة من القطاع السوقي )النمو في حجم 

المبيعات والزيادة في رقم األعمال: زبائن جدد(؛ العائد على االستثمار؛ القيمة السوقية لألوراق المالية؛ 

التنزيالت السعرية؛ ميزانية الدعاية تكاليف المزي  التسويقي )نفقات البحث والتطوير؛ التخفيضات و

واالعالن؛ مصاريف الشبكة التجارية؛ أعباء خدمات بعد البيع والضمان؛ المشاركة في المعارض 

 والصالونات؛ ... الخ(.

ومن جهة أخرى، فإن الفعّالية التسويقية تقاس بقسمة المخرجات الفعلية )األداء الحقيقي: المنجز( قسمة 

)األداء المتوقع: المرتقب(، فهي بمعنى أدق تكشف االنحرافات بين المخططات المخرجات المقدّرة 

التقديرية والمنجزات الحقيقية، وال ريب فإن بلوغ األهداف المسطرة والنتائ  المرجوة والمنشودة وفي 

المواعيد واآلجال المبرمجة في التوقيت المناسب والمحدد مسبقا هو المحك الذي من خالله يقوم صناع 

القرار في شركات االكتتاب التأمينية بالتركيز عليه للحكم على نجاعة الوظيفة التجارية وإدارة النشاط 

التسويقي، وبالتاي فإن نشر البصيرة التأمينية ومكافحة التحايل والغش في المنظومة التأمينية وتفعيل 

نونية في تأدية التعويضات المستحقة مبادئ وآليات المسؤولية االجتماعية والوازع األخالقي والتدابير القا

وتسوية مطالبات الضحايا والمتضررين من النكبات والكوارث والمخاطر كلها مؤشرات للحكم على 

األداء الفعّال للمصالح والدوائر والخاليا التنظيمية للوظيفة التسويقية. وغالبا ما تتأشر الفّعالية التسويقية 
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فاء بااللتزامات المالية؛ سمعة وشهرة العالمة التجارية؛ التعويض في بالمقاييس الكيفية على غرار: الو

 الوقت المحدد؛ برام  بناء الوالء؛ ... الخ.

في سياق ذو صلة، تطلعنا المجالت والدوريات المتخصصة في أخبار المال واألعمال والتجارة 

؛ على BUSINESS & FINANCE MAGAZINESواالستثمار والمصارف والبورصات 

 THE؛ FORTUNE؛ FORBES؛ THE WALL STREET JOURNALار: غر

ECONOMIST ؛FINANCIAL TIMES ؛ ... الخ. على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية

؛ AXA؛ BERKSHIRE HATHAWAY)الحياة وغير الحياة( والتي تتبوأ مراكز طالئعية مثل: 

ALLIANZ ؛AIG ؛JAPAN POST HOLDINGS ؛ASSICURAZIONI 

GENERALI ؛MUNICH RE ؛SWISS RE ؛ ... الخ. حيث األداء التسويقي يحقق مستويات

قياسية غير مسبوقة في األسواق العالمية، إذ تعمل هذه المنظمات وفق مؤشري الكفاءة والفعّالية أين 

سويقية المراجعة والتدقيق وقياس النجاعة ولوحة القيادة وبطاقة األداء المتوازن، وعالوة عن المقدرة الت

الفائقة في ارضاء حملة الوثائق فإن االستراتيجية التسويقية الكفؤة والفعّالة أدت إلى هذه النتائ  الباهرة، 

( CONGLOMERATE HOLDING COMPANYألن معظم هذه الشركات قابضة )تكتل: 

شارات لديها خطوط انتاجية متنوعة وأقسام وفروع تابعة لها )الخدمات المالية والمصرفية؛ االست

الضريبية والمحاسبية واالستثمارية؛ مكاتب وبيوت الخبرة؛ الصناعات الغذائية والمنتجات االستهالكية؛ 

 .(1)سلع العناية الشخصية والمجوهرات والمالبس الفاخرة؛ التجهيزات الرأسمالية والمعدات؛ ... الخ(

 : دالالت الكفاءة والفعّالية-2-الشكل رقم 

 

                                                 
 ملزيد من التفصيل ينظر إلى الحوامل املعرفية التالية: (1)

غير منشورة، تخصص علوم  طروحة دكتوراه في العلوم التجاريةأالبنوك الجزائرية(،  قياسية لعينة منزيادة الكفاءة والفاعلية املصرفية من منظور ادارة الجودة الشاملة )دراسة : فايزة لعراف -

  2014/2015تجارية، جامعة املسيلة، الجزائر، 

 2009/2010، جامعة ورقلة، 07داء، مجلة الباحث، العددم األ و تحليل األسس النظرية ملفه :الشيخ الداوي   -

 03،2001/2001في العلوم التجارية غير منشورة، تخصص تسويق، جامعة الجزائر  ماجستيرتصال في رفع األداء التسويقي للمؤسسة الخدمية، مذكرة أثر اال :بوكريطيلة نوال -

في العلوم االقتصاد،  ماجستير قطاع غزة، مذكرة العالقة بين تبني مفهوم التسويق األخضر واألداء التسويقي، دراسة ميدانية على املنشاة الصناعية  في محافظات  :حمد حمودةأو  محمد سعد -

 2014 تخصص إدارة األعمال، جامعة األزهر، غزة،

 2011/2012، 03طروحة دكتوراه في العلوم التجارية غير منشورة، تخصص تسويق، جامعة الجزائرأجي البيئي على ترقية األداء التسويقي، لو أثر االبداع التكنو  :كريمة بوكوش -

 215-274، ص ص. 1995، مصر، 1، العدد 17ب يوسف: مراجعة الكفاءة والفعالية ألداء املستشفيات )دراسة ميدانية، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، املجلد ناجى نجي -

(//www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=139&queryType=Pagehttp: ) 

 2012، الجامعة األردنية، 2، العدد 39موس ى السعودي: تدقيق البرامج التسويقية وأثرها على األداء التسويقي )دراسة تطبيقية(، مجلة دراسات في العلوم اإلدارية، املجلد  -

(http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/viewFile/3408/2939 ) 

http://www.journals.zu.edu.eg/articleIndex.aspx?journalId=5&IssueId=139&queryType=Page
http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/viewFile/3408/2939
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 طار التطبيقي والميداني للظاهرة المدروسة والعوامل المؤثرة فيهاثالثا: اإل

 :()/ منهجية تحديد المجتمع االحصائي والمعاينة العشوائية1

/ لمحة مضيئة ووجيزة حول الشركة الوطنية للتأمين )العرض؛ الطلب؛ المنافسة(: يشهد سوق 1-1

الصادر  95/07اء االحتكار االشتراكي بالقانون التأمين الجزائري منذ تحريره وانفتاحه الليبرالي والغ

منافسة شديدة بين العارضين سواء من القطاع العمومي أو الخاص )الوطني  1995-01-25في 

واألجنبي(، وقد تمخض عن المزاحمة والتباري تقلص الحصص السوقية للشركات الخاصة على حساب 

ويقية أصبح ظاهرة صحية تتزايد من سنة إلى أخرى الشركات الشعبية، كما أن اللجوء إلى التقنيات التس

ولو بصورة محتشمة ومتواضعة، وعلى الرغم من المشاكل الهيكلية والتنظيمية التي يتخبط فيها القطاع 

)نقص الثقافة التأمينية؛ ضعف أجهزة االشراف والرقابة؛ النظرة الدينية التحريمية للتأمين التقليدي؛ 

تبعية البترولية والمرض الهولندي؛ حوادث المرور؛ ... الخ(، والتحديات التي انتشار التحايل والغش؛ ال

تواجهها الصناعة التأمينية في بالدنا )انعكاسات االتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات؛ آثار بروتوكول 

مؤهالت الشراكة مع االتحاد األوروبي؛ الصدمة البترولية؛ ... الخ(، إال أن االمكانيات الضخمة وال

                                                 
( )  2004شر والتوزيع، الرياض، السعودية، املريخ للن، ترجمة حمزة البسيوني، دار -مدخل بناء املهارات البحثية–أوما سيكاران: طرق البحث في اإلدارة تم االعتماد على 
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المعتبرة والقدرات الكامنة الهائلة لقطاع التأمين الجزائري )االنفاق الحكومي؛ المخططات الخماسية؛ 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشاريع البنى التحتية والهياكل القاعدية؛ الوحدات السكنية؛ الحظيرة 

شارة، بأن وزن الجزائر في سوق الوطنية للسيارات؛ القطاع الفالحي والسياحي؛ ... الخ(. وتجدر اال

مليار دوالر( ونسبة  1.3ضعيف للغاية من حيث مجموع األقساط المكتتبة ) 2015التأمين العالمي لعام 

دوالر للساكن( وأخيرا معدل االختراق  44الكثافة التأمينية أي نصيب الفرد أو انفاقه على وثيقة التأمين )

(. في ظل هذه المعطيات والحقائق تحتل الشركة %073جمالي )أي مساهمة القطاع في النات  المحلي اال

، في 2015عام  %24الصدارة من حيث الحصة السوقية )مؤشر مضلل( بـ  SAAالوطنية للتأمين 

والذي يجبر  2006-02-20المؤرو في  06/04شركة تلتزم بالقانون  24سوق بلت عدد المتعاملين فيه 

يارات؛ األخطار الصناعية والزراعية؛ الكوارث الطبيعية؛ النقل الشركات على فصل منح األضرار )الس

البري والجوي والبحري؛ القروض؛ ... الخ( عن منح األشخاص )الحياة؛ الوفاة؛ المختلط؛ السفر؛ 

 .(1)المساعدة؛ إصابات وحوادث العمل؛ الجماعي؛ ... الخ(

جتمع الدراسة في زبائن الشركة الوطنية / إجراءات جمع البيانات وحجم العينة االحتمالية: يتمثل م1-2

بالمسيلة، وللتعرف على تقييم وادراكات ومواقف ومعتقدات وتفضيالت الزبائن حول  SAAللتأمين 

زبون  70مدى رضاهم نحو الكفاءة التسويقية والفعّالية للشركة، تم توزيع استبانة على عينة مكونة من 

ي )الصدفة: تجنب التحيز( لمدة أسبوع خالل الفترة الممتدة حامل وثيقة في الوكالة اختيرت بشكل عشوائ

 50، وبعد حذف عدد االستمارات غير المسترجعة تحصلنا على 12/05/2016إلى  05/05/2016من 

استمارة استبيان كاملة صالحة للتحليل.  فقرات االستبيان المندرجة تحت ثالثة محاور أساسية، كما هو 

 موضح في الجدول التالي:

 : عدد فقرات وبنود االستبيان-1-جدول رقم ال

 عدد الفقرات المحاور

 06 الكفاءة التسويقية

 07 الفعّالية التسويقية

 06 رضا الزبائن

 19 إجمالي االستبيان

 المصدر: من إعداد الباحثين

 / قياس جودة االستبانة من منظور الصدق والثبات:2

: تم إعداد وتهيئة االستمارة MEASURES & SCALES / الساللم والمقاييس وتصميم االستبيان2-1

بمراعاة الدليل المنهجي الدقيق والموضوعي، حيث رجعنا إلى مشكلة ونموذج وفرضيات الدراسة 

                                                 
 ملزيد من التفصيل ينظر إلى الحوامل املعرفية التالية: (1)

 (HTTP://WWW.CNA.DZ) املجلس الوطني للتأمينات -

 (HTTP://WWW.UAR.DZ) تحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأميناال -

 (HTTP://WWW.MF.GOV.DZ) زارة املاليةمديرية التأمينات بو  -

 (HTTP://WWW.EHEA.DZ) مدرسة الدراسات العليا للتأمين بالجزائر -

 (HTTPS://WWW.ABEF-DZ.ORG) الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية -

 (HTTP://WWW.SAA.DZ) الشركة الوطنية للتأمين -

 (ORG-HTTP://WWW.GAIF.1) العام العربي للتأمين االتحاد -

 (HTTP://WWW.III.ORG) املعهد الدولي ملعلومات التأمين -

 (HTTP://WWW.IAISWEB.ORG) لجمعية الدولية لهيئات اإلشراف والرقابةا -

 (HTTP://WWW.ALFA.ASSO.FR) وكالة ألفا لكشف التحايل في شركات التأمين -

 (HTTP://WWW.SWISSRE.COM) السويسرية إلعادة التأمين املجموعة - -

http://www.uar.dz/
http://www.ehea.dz/
http://www.gaif-1.org/
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إضافة إلى إثرائها بمسح األدبيات السابقة التي عالجت الموضوع )الظاهرة المدروسة: المتغير المعتمد( 

المحددات: المتغير المستقل(، وكذلك مقترحات ونصائح الخبراء من زوايا مختلفة وأبعاد متعددة )

والمحكمين. وانطالقا من قانون العزو السببي، على اعتبار أن الغرض العلمي من تنمية وتطوير 

االستبانة كأداة لقياس االتجاهات واالدراكات والتفضيالت والمعقدات والمشاعر والمواقف والميول 

ا من العوامل السيكولوجية، وذلك بقصد الكشف المعمق عن مدى تأثير أبعاد واألمزجة واألذواق وغيره

األداء التسويقي )الكفاءة والفعّالية( في إرضاء وإشباع احتياجات ورغبات وتوقعات وانتظارات 

المواطنين حملة وثائق التأمين من حيث احساسهم باألمان والطمأنينة والثقة والراحة في التعامل والتعاقد 

كتتاب مع الشركة محل الدراسة من حيث تحمل مسؤولياتها االجتماعية واألخالقية والقانونية والوفاء واال

بوعودها والتزاماتها وتعهداتها نحو زبائنها على أساس أن جوهر الخدمة التأمينية المستقبلية اآلجلة 

تها وفلسفتها. وبالموازاة عبارة عن وعود، وبالتالي يبقى المحك الحقيقي في مصداقيتها وسمعتها ورسال

هو سلم ليكرت  VALUE MEASUREMENTSمع ذلك، اعتمدنا على مقياس من مقاييس القيمة 

من أجل PSYCHOMETRICS ، وباالعتماد على القياسات النفسية RENSIS LIKERTالخماسي 

. للتذكير QUESTIONNAIRE FORMULATINGتطوير أسئلة االستبانة لقياس المتغيرات  

 NOMINAL)المقاييس االسمية LEVELS & TYPES ربع مستويات وأنواع القياس توجد أ

SCALES ؛ المقاييس الترتيبيةORDINAL SCALES ؛ المقاييس الفئويةINTERVAL 

SCALES ؛ مقاييس النسبRATIOS SCALES.) 

ع / اختبار الصدق: أي مدى صالحية ومصداقية االستبيان، بحيث يجب أن يقيس الشيء الذي وض2-2

ألجله، لذلك أثناء تحرير مضامين فقرات وعبارات صحيفة األسئلة أو االستمارة في المعاني والمباني 

والمسؤولية  EXPLANATORY ABILITYاللغوية تمت مراعاة العزو السببي والقدرة التأثيرية 

للمتغيرات التنبؤية ومدى مساهمتها  INFLUENTIAL LIAILITYالتفسيرية 

CONTRIBUTION رح التباين في شVARIANCE  ،)في سلوك المتغير التابع )المنبه واالستجابة

العينة االحتمالية للمجتمع   REPRESENTATIVENESSوتم األخذ بالحسبان مدى تمثيل 

االحصائي الذي سحبت منه في الخصائص والصفات والسمات )للفرع حكم األصل(، وبالتالي امكانية 

لمستخلصة من الجزء إلى الكل. وإمعانا في تجويد وإتقان النتائ  ا GENERALIZABILTYتعميم 

أداة القياس لجمع المعطيات من حيث الوضوح والدقة والجودة والموضوعية حاولنا تمرير االستبانة على 

المتخصصين والمحكمين في: علوم منهجية البحث العلمي؛ تقنيات وفنيات االحصاء )الوصفي؛ 

بة والفكر والمفهوم والفلسفة والنظرية التسويقية؛ إدارة الخطر والتأمين. االحتمالي؛ االستداللي(؛ المقار

لقد حاولنا العمل وفق مقتضيات ومتطلبات صدق األداة بأنواعه المعروفة: االتجاه المنطقي )صدق 

المحتوى؛ الصدق الظاهري(؛ االتجاه التجريبي ) صدق المحك: التالزمي والتنبؤي(؛ صدق المفهوم؛ 

 تي. الصدق الذا

/ اختبار الثبات: أي مدى اعتمادية وموثوقية ومعولية واستقرارية االستبيان، بحيث مع مرور الزمن 2-3

يعطي المقياس نفس النتائ  إذا أُعيد تطبيقه وتكراره عدة مرات متتالية تحت ظروف مماثلة، ويدل على 

فقرات، ومن أهم طرق قياس انسجام أجوبة أفراد العينة المستجوبة )المستقصى منهم( للعبارات وال

 CRONBACH'S ALPHAالثبات طريقة االتساق الداخلي من خالل احتساب معامل كرونباو ألفا 

لبنود محاور االستبيان. ويشير  إلى مدى تحرر المحاور الخاضعة للقياس من خطأ القياس العشوائي، 

احد دلّت على وجود ثبات عالي في وكلما اقتربت قيمته المحسوبة من الو 1و  0وتتراوح القيمة ما بين 
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الدراسة، وكلما اقتربت من الصفر دلت على عدم وجود ثبات، وتأخذ قيمة ألف كرونباو في دراستنا هذه 

وهي قيمة عالية جدا؛ وتدل على أنه هناك ثبات في البيانات ومصداقية كبيرة تعكس نتائ  العينة  0.896

 المتنوعة على مجتمع الدراسة. 

 : قيم معامل االتساق الداخلي حسب كل محور-2-جدول رقم 

 CRONBASH'S ALPHA VALUE المحور

 0.886 الكفاءة التسويقية

 0.887 الفعّالية التسويقية

 0.886 رضا الزبون

إجمالي محاور        

 االستمارة

0.896 

STATISTIQUES DE FIABILITE 

ALPHA DE 

CRONBACH 

NOMBRE D'ELEMENTS 

0,896 19 
 

 (SPSS V.22لمصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )ا

 / المعالجة والتحليل االحصائي واختبار صحة الفرضيات:3

هذا المحور مهم للغاية، فالحاجة ماّسة لألساليب االحصائية والنماذج القياسية والتقنيات الكمية في البحث 

قصائي خصوصا. وفي هذا اإلطار؛ وبعد المراجعة والتدقيق؛ العلمي عموما وفي ميدان التسويق االست

التصنيف والفرز والتبويب؛ الترميز والتسجيل والتفريت؛ الجدولة والتخزين والتهيئة، من أجل المعالجة 

االحصائية بعرض وتحليل قواعد المعطيات وإجابات العينة المستهدفة باستعمال برمجيات وتطبيقات 

 SPSSار: برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية االعالم اآللي على غر

/ دراسة الخصائص الديمغرافية والبيانات الشخصية لعينة الدراسة: في هذا العنصر سنتطرق إلى 3-1

تحليل البيانات العامة للمستجوبين باستعمال أدوات االحصاء الوصفي البسيط مثل: النسب المئوية 

 والتكرارات:

 وزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن: ت-3-جدول رقم 

 المجموع سنة فأكثر 60 سنة 59إلى  35من  سنة 34إلى  18من  السن

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الجنس

 %84 42 %100 05 %84.21 16 %80.77 21 ذكور

 %16 08 %0 00 %15.79 03 %19.23 05 إناث

 %100 50 %10 05 %38 19 %52 26 المجموع

 (SPSS V.22المصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

من أفراد العينة ذكور بينما لم يمثل اإلناث  %84تحصلنا على النتائ  في الجدول السابق، حيث يظهر أن 

سنة من أفراد  34لى إ 18من إجمالي أفراد العينة، في حين أن الذين أعمارهم من  %16سوى نسبة 

من إجمالي أفراد العينة. وهذا يدلنا على  %52العينة يمثلون أكبر فئة عمرية في الذكور واإلناث بنسبة 

أن أغلب زبائن ومتعاملي الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة كانوا من الذكور والفئات الشابة التي 

صدد، وحسب آخر األرقام التي كشفت عنها تقارير سنة. وفي هذا ال 34إلى  18تتراوح أعمارهم ما بين 
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المركز الوطني و CNESوالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  ONSالديوان الوطني لإلحصاء 

 2016بلت عدد سكان الجزائر نهاية عام  CENEAPللدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية 

ومعدل  %2.16بمعدل نمو ديمغرافي طبيعي  إناث( %49.4ذكور؛  %50.6مليون نسمة ) 41حوالي 

)تجاوز عدد الوالدات عتبة المليون عام ‰ 26.1طفل ومعدل المواليد  3.1خصوبة للمرأة الجزائرية 

عام. وبالنسبة لتوزيع  74.73ومعدل األمل في الحياة المتوقع ‰ 4.5ألول مرة( ومعدل الوفيات  2015

{، %5.1: 65}≤ {؛ %66.8: 64-15{؛ }%28.1: 14-0} الفئات العمرية فكانت على النحو التالي:

 YOUNGشباب  %75وبالتالي نستشف بأن التركيبة السكانية للمجتمع الجزائر فتي وشبابي حيث أن 

SOCIETY. 

مليون من  12.092مليون بّطال من أصل  1.198) %9.9معدل البطالة في الجزائر انخفض إلى 

سلبا على دالة الطلب االستهالكي لوثائق تأمينات الخسائر  ، حيث تؤثر2016السكان النشطين( عام 

من العاطلين عن العمل في الجزائر هم من فئة الشباب، وتزداد  %70والتأمينات النقدية، حيث أن 

(. حيث يوجد تباين ذو داللة احصائية %8.2( أكثر من الرجال )%16.5البطالة في صفوف النساء )

المستوى العلمي وسنوات التخرج. فمعدل البطالة بين الشباب الذين لمعدالت البطالة حسب العمر و

. وما يزيد األمر سوء هو أن التشغيل 2015عام  %30عاما يصل إلى  24و  16تتراوح أعمارهم بين 

؛ قطاع -الوظيفة العمومية–مصدرها من قطاعات التجارة والخدمات واإلدارة  %61.7في الجزائر أن 

 .%8.7؛ الزراعة %13؛ الصناعة %16.6ومية البناء واألشغال العم

، 2016في أفريل عام  %4.8أما وتيرة معدل التضخم السنوي حسب مؤشر أسعار االستهالك فقد بلت 

مما يعني تآكل الرواتب واألجور وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغالء الفاحش ألسعار المواد 

مليار  55فإن التضخم المستورد وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات )الغذائية واالستهالكية، ومنه وعليه 

مليار دوالر خدمات( تؤدي إلى استغناء المواطنين على وثائق التأمينات غير االجبارية  12دوالر سلع؛ 

)التأمين على المساكن والمنازل ضد الكوارث الطبيعية؛ التأمين على الحياة والسفر؛ ... الخ(. كما أن 

يني لقياس المساواة والعدالة في توزيع الثروة والدخل القومي على المواطنين يعكس ظاهرة معامل ج

 اتساع الفوارق االجتماعية بين األغنياء والفقراء، وتنامي مخاوف وتهديدات األوليغارشية والطبقية.

 : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي وطبيعة الزبون-4-جدول رقم 
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 (SPSS V.22المصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

كي المركبات من أفراد العينة المتعاقدين كانوا من األسر والعائالت مال %86يظهر الجدول أعاله، أن 

من إجمالي أفراد العينة المكتتبين كانوا  %14وطالبي القروض االئتمانية والفالحين، بينما كان ما نسبته 

من رؤساء المؤسسات أرباب العمل والمقاولين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب 

لمستوى التعليمي الغالب على المهن الحرة والحرف التقليدية الذين لديهم سجل تجاري، في حين كان ا

، يليهم كال من أصحاب الليسانس ثم الماستر %36أفراد العينة هم أصحاب مستوى الثانوي بنسبة 

والماجستير ثم االبتدائي ولم يوجد أي فرد من الزبائن يحمل الدكتوراه. وهذا يدلنا على أن أغلب زبائن 

 وا من أفرادا طبيعيين من الطبقة المثقفة.ومتعاملي الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة كان

والمجلس  ABEFوحسب مخرجات دراسات وأبحاث الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المؤهالت العلمية والتحصيل المعرفي من  CNAالوطني للتأمينات 

راك وتبصر لفوائد ومزايا ومنافع التأمين عند فئة حاملي ناحية والوعي والثقافة التأمينية، بحيث يوجد إد

الشهادات العليا وخريجي الجامعات والمعاهد ومدارس التكوين والتعليم المهني من الطبقات المثقفة 

والنخبوية مقارنة بشريحة محدودي المستويات التعليمية واألميين أين ينتشر الجهل بمحاسن وإيجابيات 

أمينية وتغطية األخطار. وتقاس الثقافة التأمينية بقسمة رقم أعمال التأمينات الضمان والحماية الت

االختيارية على مجموع األقساط المكتتبة، ألن التأمينات االختيارية إرادية وطوعية كالتأمين على 

 األشخاص، بخالف التأمينات االلزامية التي تكون إجبارية كالتأمين على السيارات.

 زيع أفراد العينة حسب خصائص التعامل مع الشركة محل الدراسة: تو-5-جدول رقم 

 النسبة التكرار مدة التأمين

%24 12  -اشهر3-فصلية   

-أشهر6 –سداسية   15 30%  

عام-سنوية  23 46%  

%100 50 المجموع  

 سنوات التعامل

%40 20 أقل من عام  

أعوام  3من عام إلى   9 18%  

أعوام 6أعوام إلى  3من   10 20%  

أعوام 10أعوام إلى  6من   5 10%  

أعوام 10أكثر من   6 12%  

%100 50 المجموع  

 شكل الضمان 

%46 23 تأمين المسؤولية المدنية  

%2 1 تأمين كسر الزجاج  

%2 1 األضرار المزدوجة تأمين  

%2 1 تأمين ضد السرقة والحريق  

%48 24 تأمين جميع  األخطار  

%100 50 المجموع  

 (SPSS V.22خرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )المصدر: م

يظهر الجدول أعاله، توزيع أفراد العينة بالنسب المئوية حسب مدة التأمين وسنوات التعامل وشكل 

من أفراد العينة كانوا يتبعون نظام التأمين السنوي وهو  %46الضمان، ووجدنا من خالل النتائ  أن 

العينة، يليه مدة التأمين السداسي ثم الفصلي، أما بالنسبة لسنوات التعامل فقد حاز  الغالب على أفراد



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان | المراسلة: 

 58 

من إجمالي أفراد العينة  يليه التأمين الذي  %40التأمين لمدة أقل من عام على الحصة األكبر بما نسبته 

مان لكل أعوام، في حين كان هناك تقارب في النسب الذي تحصل عليها شكل الض 3مدته من عام إلى 

على التوالي. يتضح من كل النسب  %48و  %46من تأميني المسؤولية المدنية وجميع األخطار بنسب 

السابقة أن أغلب زبائن ومتعاملي عينة الدراسة تأميناتهم تتم لمدة سنة واحد أو أقل و تكون على شكلين 

 تياري(.من الضمان هما تأميني المسؤولية المدنية )إجباري( وجميع األخطار )اخ

ال شك أن الميزة التنافسية وجودة الخدمة التأمينية في منح التغطيات الالزمة ضد المخاطر المحتملة 

والخسائر في الممتلكات واألرواح، وإدارة الوقت في تسوية المطالبات وتأدية التعويضات، وحوكمة 

نين من ناحية العامل الديني الشركات في التصدي للتحايل والغش، والتكيف مع معتقدات وقناعات المواط

والصورة التحريمية، لمن أهم العوامل المفتاحية الحرجة والحاسمة في النجاح االستراتيجي من منظور 

 الكفاءة والفعّالية. 

/ اختبار الفرضيات ومناقشة النتائ : في هذا اإلطار نلجأ إلى أدوات االحصاء االستداللي المعمق 3-2

حة الفرضيات الصفرية والبديلة بالنفي أو االثبات، حيث وقبل اجراء أي من أجل التعرف على مدى ص

لمعرفة هل  TEST OF NORMALITYاختبار للفرضيات، يجب علينا أوال القيام باختبار الطبيعة 

( أو ال تتبع PARAMETRICالبيانات )إجابات العينة( تتبع التوزيع الطبيعي )اختبارات معلمية: 

(، ويدخل فيها أيضا معاملي NON PARAMETRICبارات ال معلمية: التوزيع الطبيعي )اخت

 .()التوزيع )التفلطح؛ االلتواء( لمعرفة جرسية واعتدالية المنحنى

/ اختبار فرضية مدى إدراك العينة المدروسة للظاهرة المدروسة ومحدداتها: في هذا الجزء من 3-2-1

، Tالنحرافات المعيارية، وقيمة اختبار ستيودانت التحليل سنعتمد على حساب المتوسطات الحسابية، وا

لكل عبارات ومحاور االستبيان، وذلك للتأكد ما إذا كان هناك فروق بين إجابات مفردات العينة أم ال، 

والتعرف على مستوى تقييم زبائن وكالة الشركة محل الدراسة وإدراكهم لمستويات األداء التسويقي ) 

من االختبارات اإلحصائية الشائعة والمهمة،  T ويعتبر اختبار .يات االشباعالكفاءة والفعّالية( ومستو

والتي تستخدم بشكل واسع من قبل الباحثين لقياس الفروقات المعنوية بين المتوسطات، أي يستخدم 

الختبار فرضية تتعلق بالوسط الحسابي ومعلمات النماذج التقديرية، ولغرض  T االختبار اإلحصائي

 :()ا االختبار البد أن يتحقق الشرطان التاليان قبل إجراء االختبار الوثوق بهذ

  يجب أن يتبع توزيع المتغير المراد إجراء االختبار على وسطه التوزيع الطبيعي

NORMALLY DISTRIBUTED وغالبا ما يستعاض عن هذا الشرط بزيادة حجم ،

ال يؤثر على نتيجة االختبار بشرط العينة. فقد وجد من خالل التجربة أن عدم تحقق هذا الشرط 

 50كبيرة. وفي حالتنا نحن حجم العينة  30أن يكون حجم العينة كبيرا، وتعتبر العينة من الحجم 

 .مفردة، وبذلك فالشرط األول محقق

  يجب أن تكون العينة عشوائية تخضع لقانون الصدفة والموضوعية وعدم التحيز وقيم

 .بعض. وهذا الشرط محققمفرداتها ال تعتمد على بعضها ال

                                                 
( ) نستخدم  50في حالة اختبار الطبيعة لدينا وضعيتين: األولى حجم العينة أكبر منSMIRNOV-KOLMOGOROV نستخدم  50، والثانية حجم العينة أقل منWILK–SHAPIRO   
( )األحادية  في حالة اختبار العينةONE SAMPLE TEST ( لدينا وضعيتين: األولى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي فنستخدم االختبارات املعلميةTEST-T والثانية إذا كانت البيانات ال تتبع ،)

 (WILCOXONالتوزيع الطبيعي فنستخدم االختبارات الالمعلمية )
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للكشف عن   ONE SAMPLE T-TESTللعينة الواحدة  Tوقد استخدمنا في دراستنا هذه اختبار 

والتي تم  3.40وجود اختالف معنوي لمتوسط متغير ما لعينة واحدة عن قيمة ثابتة تساوي في حالتنا هذه 

 ي:أخذها من القيم المقابلة لألوزان في سلم ليكارت الخماسي كما يل

 : مقاييس سلم ليكارت الخماسي-6-جدول رقم 

إلى 1.80 من 1.79إلى  1من  المتوسط المرجح

2.59 

   2.60 من

 3.39إلى 

إلى   3.40من

4.19 

  4.20 من

 5إلى 

 راض بشدة راض محايد غير راض غير راض بشدة المستوى أو االتجاه

 المصدر: من إعداد الباحثين

هو التعرف على معنوية مستوى رضا زبائن وكالة الشركة الوطنية  والهدف من استخدام هذا االختبار

للتأمين محل الدراسة على عبارات ومحاور االستبيان بشرط أن يكون مستوى المعنوية المتحصل عليه 

  :، حيث أن 0Hونرفض 1H ، حتى نقول أنه هناك رضا على عبارات االستبيان أي نقبل0.05أقل من 

: U  ≤ 3.40 0H 

> 3.40: U  1H 

فإننا سنقسم مستوى المعنوية المحصل  ONE TAILEDونظرا لكون فرضية الدراسة ذات اتجاه واحد 

. وقد كانت نتائ  التحليل لكل محور وعباراته كما 0.05ثم نقارنه مع  2( على Tعليه باستخدام اختبار )

 يلي:

 : نتائ  تحليل عبارات ومحاور الدراسة-7-جدول رقم 

الوسط  العبارات

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

 T SIGقيمة 

TAILED 

 االتجاه

 راض 0,008 2,78 0.66 3.66 المحور األول: الكفاءة التسويقية

الشعور  قسط التأمين على الخطر يبرره 1

 واإلحساس باألمان والحماية. بالضمان
3,82 0,80 3,71 0,001 

 راض

ة أسعار الخدمات التأمينية بالوكالة تنافسية مقارن 2

 بالمنافسين.
3,72 0,86 2,64 0,011 

 راض

مقدار التعويض )المالي أو العيني( الذي تقدمه  3

الوكالة للضحايا والمتضررين أمثل ويتوافق مع 

 حجم الخسائر الفعلية التي وقعت.

3,42 1,23 0,15 0,909 

 

 راض

تقدم الوكالة تعويضات للمستحقين أكبر حجما  4

لمنافسين في من التعويضات التي يقدمها ا

 القطاع.

3,36 1,15 0,24 0,808 

 محايد

تزخر الوكالة بموارد وقدرات مالية تسمح لها  5

 بالمقدرة على الوفاء بالتزاماتها نحو زبائنها.
3,84 0,91 3,41 0,001 

 راض

بعد استالم الشيك البنكي يواجه الزبون  6

تسهيالت للحصول على المستحقات المالية في 

 البنوك.

3,80 1,21 2,33 0,024 

 راض

 راض 0,000 6,05 0.59 3.90 المحور الثاني: الفعّالية التسويقية

تؤدي الوكالة التعويضات المستحقة بشكل  7

 سريع. 
3,80 1,19 2,37 0,022 

 راض

تلتزم الوكالة بتعهدها بتطبيق شروط العقد  8

 لمبرم مع زبائنها دون تحايل أو خداع. 
3,80 1,06 2,65 0,011 

 راض

 راض 0,001 3,63 0,97 3,90 تقدم الوكالة خدمات أفضل من المنافسين.  9

تطرح الوكالة تشكيلة خدمات تأمينية مبتكرة  10

 تتالءم مع التحديات الجديدة.
3,54 1,05 0,94 0,352 

 راض
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أسلوب تعامل وتفاعل وتجاوب موظفي الوكالة  11

 مع الزبائن يجعلهم يشعرون باالرتياح. 
4,12 0,87 5,84 0,000 

 راض

يستفيد الزبائن من النصائح المقدمة من موظفي  12

 الوكالة.
4,06 0,81 5,70 0,000 

 راض

تستعين الوكالة بخبراء يمتازون بالنزاهة  13

 للتحقيق والمعاينة الميدانية للحادث الحاصلة.
4,12 0,77 6,59 0,000 

 راض

 راض 0,017 2,46 0.63 3.62 المحور الثالث: رضا الزبائن

تملك المؤسسة الخبرة الكافية في معالجة  14

 شكاوي زبائنها. 
4,06 0,81 5,70 0,000 

 راض

تتيح الوكالة إمكانية االتصال بها بمختلف  15

 الطرق الحديثة.
3,76 1,00 2,54 0,014 

 راض

تتمتع الوكالة بمظهر خارجي جذاب يتالءم  16

 وجودة خدماتها.
3,76 1,00 1,93 0,058 

 راض

أسعار الخدمات التأمينية المطبقة بالوكالة  17

 مالئمة للقدرة الشرائية للمواطنين.
3,64 0,87 1,64 0,111 

 راض

 راض 0,433 0,70 1,04 3,64 عند تعاملي مع الوكالة اشعر بالثقة واألمان 18

 راض 0,117 1,58 1,07 3,52 تقدم الوكالة خدمات تأمينية ذات جودة عالية 19

 راض 0,000 4,24 0.55 3.73 إجمالي محاور االستبيان

 (SPSS V.22المصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

يبين الجدول أعاله، أن توجهات آراء زبائن وكالة الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة للمحور األول 

ئن على الكفاءة التسويقية للشركة، حيث أن األوساط الخاص بالكفاءة التسويقية كانت تبين رضا الزبا

، و مستوى المعنوية المتحصل عليه لكل  3.40الحسابية لعبارات المحور األول كانت معظمها أكبر من 

لمعظم العبارات وللمحور ككل، وبذلك نقبل بوجود  0.05نجد أنه أقل من  2العبارات بعد قسمته على 

جميع عبارات المحور األول، والذي يقول بأنه هناك كفاءة تسويقية  رضى من طرف أفراد العينة على

لوكالة للشركة الوطنية للتأمين بالمسيلة. وبذلك فإننا نتأكد من صحة الفرضية الفرعية األولى  والتي 

 .وكالة المسيلة  راضون على الكفاءة التسويقية للشركة SAA زبائن الشركة الوطنية للتأمين :تقول أنه

الجدول أعاله، أن توجهات آراء زبائن وكالة الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة للمحور الثاني يبين 

الخاص بالفعّالية التسويقية كانت تبين رضا الزبائن على الفعّالية التسويقية للشركة، حيث أن األوساط 

وية المتحصل عليه لكل ، و مستوى المعن3.40الحسابية لعبارات المحور الثاني كانت جميعها أكبر من 

لمعظم العبارات وللمحور ككل، وبذلك نقبل بوجود  0.05نجد أنه أقل من  2العبارات بعد قسمته على 

رضى من طرف أفراد العينة على جميع عبارات المحور الثاني، والذي يقول بأنه هناك فعالية تسويقية 

أكد من صحة الفرضية الفرعية الثانية والتي تقول وبذلك فإننا نت .لوكالة للشركة الوطنية للتأمين بالمسيلة

 .وكالة المسيلة راضون على الفعّالية التسويقية للشركة SAA زبائن الشركة الوطنية للتأمين :أنه

يبين الجدول أعاله، أن توجهات آراء زبائن وكالة الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة للمحور الثالث 

بين رضا الزبائن على أسعار وخدمات الشركة، حيث أن األوساط الحسابية الخاص برضا الزبائن كانت ت

، و مستوى المعنوية المتحصل عليه لكل العبارات 3.40لعبارات المحور الثالث كانت جميعها أكبر من 

لمعظم العبارات وللمحور ككل، وبذلك نقبل بوجود رضى من  0.05نجد أنه أقل من  2بعد قسمته على 

عينة على جميع عبارات المحور الثالث، والذي يقول بأنه هناك رضا لزبائن العينة على طرف أفراد ال

وبذلك فإننا نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثالثة  .خدمات الوكالة للشركة الوطنية للتأمين بالمسيلة

 .المقدمة لهموكالة المسيلة راضون على الخدمات  SAA زبائن الشركة الوطنية للتأمين :والتي تقول أنه
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 SAAزبائن الشركة الوطنية للتأمين  :ومن ثم نتأكد من صحة الفرضية الرئيسية األولى التي تقول بأنه

 وكالة المسيلة راضون على األداء التسويقي والخدمات المقدمة لهم من طرف الوكالة.

 : CORRELATION COEFFICIENT/ قيم معامل االرتباط لمحاور االستبيان 3-2-2

 : نتائ  قيم معامل االرتباط لمحاور االستبيان-8-رقم  جدول

 MARKETING  

EFFICIENCY 

MARKETI

NG 

EFFECTI

VENESS 

CUSTOM

ER 

SATISFA

CTION 

TOTAL AXES  

QUESTIONN

AIRE 

MARKETING 

EFFICIENCY 

1,000 0.610 0.696 0.890 

MARKETING 

EFFECTIVENESS  

0.610 1,000 0.606 0.839 

CUSTOMER 

SATISFACTION 

0.696 0.606 1,000 0.883 

TOTAL AXES 

QUESTIONNAIRE  

0.890 0.839 0.883 1,000 

 (SPSS V.22المصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

لكل محور  PEARSON CORRELATIONيوضح الجدول أعاله قيم معامالت ارتباط بيرسون  

لي االستبيان، واالرتباط بين محاور االستبيان، ويتضح من األرقام وجود من محاور االستبيان إلى إجما

بين محاور االستبيان، والتي هي الكفاءة  %1ارتباط موجب ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

التسويقية والفعّالية التسويقية ورضا الزبائن. وبذلك فإننا نقبل بصحة الفرضيات الفرعية للفرضية 

 :لثانية التي تقول بأنهالرئيسية ا

  توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الكفاءة التسويقية ورضا الزبائن في الشركة

 .الوطنية للتأمين محل الدراسة

  توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الفعّالية التسويقية ورضا الزبائن في الشركة

 .الوطنية للتأمين محل الدراسة

: في هذه المرحلة REGRESSION ANALYSISنحدار واختبار األثر / بناء نموذج اال3-2-3

سوف نقوم ببناء نموذج انحدار للتنبؤ واختبار العالقة السببية وأثر متغير األداء التسويقي كمتغير 

عشوائي خارجي )معبر عنه بمتغيري الكفاءة والفعاّلية( على رضا الزبائن كمتغير عشوائي داخلي، في 

  :ر متعدد للتنبؤ بقيمة دالة االشباع لدى حملة وثائق التأمين كما يليشكل معادلة انحدا

2 X2+ B 1 MARKETING EFFICIENCYX1+ B 0 CONSTANT= B CUSTOMER SATISFACTION Y

RANDOM+ ε MARKETING EFFECTIVENESS  

لجداول سوف نقوم بتقدير معلمات نموذج االنحدار المقترح والنتائ  في ا SPSS وباستخدام برنام 

 :التالية

 : نتائ  االنحدار المتعدد للعالقة بين متغيرات الدراسة-9-جدول رقم 

RECAPITULATIF DES MODELES 
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ANOVA 

MODELE 

SOMME DES 

CARRES DDL 

CARRE 

MOYEN F SIG. 

1 REGRESSION 10,510 2 5,255 27,297 ,000 

RESIDUS 9,048 47 ,193   

TOTAL 19,558 49    

A. VARIABLE DEPENDANTE: CUSTOMER SATISFACTION 

B. PREDICTEURS : (CONSTANT), EFFECTIVENESS, EFFICIENCY 

 

COEFFICIENTS 

MODELE 

COEFFICIENTS NON 

STANDARDISES 

COEFFICIENT

S 

STANDARDIS

ES 

T SIG. B 

ECART 

STANDARD BETA 

1 (CONSTANT

) 
,596 ,435  1,369 ,177 

1 MARKETING X

EFFICIENCY 
,497 ,120 ,521 4,159 ,000 

2 MARKETING X

EFFECTIVENESS 
,308 ,134 ,289 2,306 ,026 

A. VARIABLE DEPENDANTE: CUSTOMER SATISFACTION 

 (SPSS V.22المصدر: مخرجات برنام  الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

أشارت نتائ  االنحدار المتعدد أن المتغيرات المستقلة )الكفاءة التسويقية والفعّالية التسويقية ( تفسر ما 

 R يمة حصلنا عليها من قيمة مربع االرتباط من التباين الحاصل في رضا الزبائن وهذه الق 0.54نسبته 

SQUARE  الواردة في الجدول األول من نتائ  االنحدار() والختبار الفرضية الفرعية الثالثة والتي ،

يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لكل من الكفاءة والفعّالية التسويقية على رضا الزبائن في  :تقول بأنه

 .ل الدراسةالشركة الوطنية للتأمين مح

                                                 
( )د أو التفسير من املقاييس اإلحصائية الهامة معامل التحديDETERMINATION COEFFICIENT (2R خارج األنموذج االفتراض ي )( حيث يشير إلى وجود عوامل أخرى )متغيرات شارحة: مستقلة

 تشرح التباين في سلوك املتغير املعتمد )متغير مشروح: تابع(

MODELE R R-DEUX R-DEUX AJUSTE 

ERREUR 

STANDARD DE 

L'ESTIMATION 

1 A,733 ,537 ,518 ,43876 

A. PREDICTEURS: (CONSTANT), EFFECTIVENESS, EFFICIENCY 
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تساوي  F ، حيث أشارت النتائ  أن قيمةANOVAفي جدول تحليل التباين  F يمكننا االعتماد على قيمة

وبذلك، فإننا نقبل  0.05وهو أقل من  0.000( ومستوى الداللة هو 47، 2ودرجات الحرية ) 27.297

رضا الزبائن في العينة محل  الفرضية السابقة ونقول بأنه يوجد أثر للكفاءة والفعّالية التسويقية على

الدراسة، وبما أن معالم معادلة االنحدار المقدرة في الجدول الثالث من النتائ  موجبة لكل من الكفاءة 

التسويقية والفعّالية التسويقية فإن هذا األثر موجب كما هو ممثل في معادلة االنحدار التي يمكن تشكيلها 

 :من الجداول المتحصل عليها كالتالي

2 MARKETING EFFECTIVENESS+ 0.308 X 1 MARKETING EFFICIENCYY= 0.596 + 0.497 X 

يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لألداء  :ومن ثم نقبل الفرضية الرئيسية الثانية التي تقول بأنه

 التسويقي على رضا الزبائن في الشركة الوطنية للتأمين محل الدراسة.

 رابعا: النتائ  والتوصيات:

مما سبق فإن هذه الورقات البحثية تمخضت عن العديد من النقاط المستخلصة من عمق وروح االشكالية 

العلمية، حيث أن قدرة شركات تسويق وثائق التأمين على االستغالل العقالني للموارد المستخدمة 

الق؛ ... (، بأقل التكاليف )التنظيم؛ اليد العاملة؛ رأس المال؛ التكنولوجيا؛ المعرفة؛ المهارة؛ الوقت؛ األخ

الممكنة، ومنه تحقيق التطلعات المنشودة واألهداف المرسومة في التوقيت المخطط له، حيث تكون 

النتيجة الحتمية والمنطقية لذلك جودة الخدمة التأمينية التي من مالمحها وتجلياتها رضا الزبون، وفي 

شباع حملة الوثائق يعتبر هدف استراتيجي يطمح مجال مهنة الصناعة التأمينية وإدارة األخطار فإن ا

لبلوغه العارضين والمتعاملين، حيث تتزايد أهمية المقاربة التسويقية ودورها االنمائي حين تخوض 

 سباق المنافسة المحمومة.

إن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين على مؤشر الحصة السوقية للحكم على كفاءة أنشطتها االكتتابية 

جهودها التعويضية في تسوية المطالبات من المقاييس المضللة، والتي قد تنشأ عنها قرارات  وفعّالية

عشوائية خاطئة غير مدروسة بحكم أن الشركة هي الرائدة في السوق. غير أن القيام بالبحوث التسويقية 

ن دراسات سلوك الكمية والكيفية هو الذي يؤدي في النهاية إلى تجويد وترشيد القرارات، على اعتبار أ

المستهلك والقيام باستطالعات الرأي واستقصاء االتجاهات وتقييم االدراكات هي التي يمكن االستناد 

 عليها خصوصا حين مقارنة األداء بالمنافسين الحاليين والمحتملين.

حوث على ضوء النتائ  الميدانية التي تجسدت بعد المعاينة والتحريات االستكشافية عن طريق منهجية ب

 التسويق االستقصائي يمكن ابداء طائفة من النصائح والتوجيهات:

  ضرورة اجراء أبحاث ودراسات دورية منتظمة لقياس األداء التنافسي من أجل تشخيص نقاط

 القوة وتعزيزها ومواطن الضعف وعالجها، وبالتالي اقتناص وانتهاز الفرص.

 ثة، والتي تؤدي دور كبير في تحسين ضرورة تطبيق األساليب والمهارات التسويقية الحدي

 وتجسير األداء التسويقي، بحيث يكون التوجه بحاجات ورغبات حامل الوثيقة التأمينية.

  ضرورة التركيز على مضاعفة الجهود الترويجية والدعائية والترقوية من أجل زيادة الوعي

 لحماية والضمان.والثقافة التأمينية، وتوسيع مدارك نظر الزبائن المرتقبين بفوائد ا

  ضرورة األخذ بعين االعتبار جوانب المسؤولية األخالقية في مكافحة جرائم االحتيال والغش

 والخداع والتضليل، والتصدي لظواهر تزوير الوثائق وتزييف حقائق الحوادث.
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 ضرورة العمل بإدارة الوقت لتسريع معالجة الملفات العالقة والتقليل من البيروقراطية والتباطؤ 

 في تسوية المطالبات وتأدية التعويضات لضحايا الخسائر المادية والبشرية. 
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: األداء في منظمات األعمال الخدمية تحسين أثر نظم المعلومات اإلدارية على

 حالة كلية علوم التقانةدراسة 

 هالة الرشيد عثمان

 خميس مشيط –جامعة الملك خالد 

00966564858511 

 
 علي عبد هللا حاكم يسور بروفال لىإالشكر والتقدير 

 

 ملخـص الدراسـة

 التقانة.األداء بالتطبيق على كلية علوم  حسينالمعلومات اإلدارية وأثرها على تنظم 

تتلخص مشكلة البحث في قلة المعلومات بكلية علوم التقانة وأن كثينراً منن الندول النامينة تعناني منن الفهنم 

وعندم وجنود  اآللينة.الخاطو السائد والذي مفاده أن نظم المعلومات اإلدارية ما هي إال استخدام للحاسنبات 

قلنة المعلومنات  بالمنشناة،ير األداء وتطنو تحسنينالفهم الواضح للدور الهام لنظام المعلومنات اإلداري فني 

 منه.المتاحة التخاذ القرارات اإلدارية وعدم وجود الفهم المشترك بين المنفذ للنظام والمستفيد 

فبنالرغم منن أن الكلينة لنديها  القنرار.وفي هذا الصدد فإن كلية علوم التقانة تهدف إلى المسناعدة فني اتخناذ 

 األداء. تحسينمشاكل التي تواجه الكلية في سعيها لتطوير ونظاماً للمعلومات فإن هنالك بعض ال

وازدياد أهمية المعلومات للمنشأة أدي إلنى أن تصنبح عنصنراً لتقرينر نجناح المنشنأة ولتحقنق منن ذلنك لقند 

 -أهمها: وضعت الدراسة بعض الفروض الختبارها وكان 

نظام المعلومنات اإلداري يسنهل اإلجنراءات المختلفنة للطنالب وعملينة اتخناذ القنرارات بالنسنبة   -1

 للمدير.

 إن انخفاض تكلفة الحاسب اآللي أدي إلى انتشارها وسرعة إنجاز المهام من جهة أخرى.  -2

 .للعامليننظام المعلومات اإلداري يوفر البيانات للمستخدمين ما يؤدي إلى درجة رضاء أعلى   -3

الختبار هذه الفروض تم جمع بيانات أولينة وثانوينة عنن الكلينة وقند أثبتنت النتنائ  التني تنم التوصنل إليهنا 

 -يلي: وعليه قد أوردت الدراسة بعض التوصيات من أهمها ما  الفروض.صحة كل 

 ترشيد وإعادة ترتيب وإصالح إدارة نظم المعلومات اإلدارية بكلية علوم التقانة والفهم الصنحيح  -1

 البعض.وربط كل األنظمة مع بعضها  اإلدارة.لهذه 

وتطوير أداء العاملين بكلينة علنوم التقاننة وذلنك منن خنالل تندريبهم  تحسينتنمية ورفع قدرات و  -2

 وفعالية.وتطبيق ما يمكن تطبيقه من نظم المعلومات اإلدارية بكفاءة عالية 

 األداء.وتطوير  سينتحتحسين ظروف العمل المادية واالجتماعية وبيئة العمل ل  -3

 

ABSTRACT 
The title of this research is the Management Information Systems (M I S) and their 

impact on the improvement of performance, taking the college of Technological 

Sciences (C T S) as a case study. The research problem is summarized in that many of 

the developing countries nowadays suffer a lot from the wrong understanding that 

MIS is nothing but the use of computers, and the lack of the clear understanding of 

the essential role of the MIS to upraise and develop the performance of the institution 

in addition to this also the scarcity of the information available for managerial 

decision – making and the non – existence of the common understanding between the 

executors of the system and their users. 



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان | المراسلة: 

 66 

In this context, (CTS) objectives are to support the process of decision-making. In 

spite of the fact that (CTS) has an Information System, there are some problems 

facing the college in its way in improving and developing the performance. 

The continuous increasing of the importance of the Information in the Institution 

made that Information to be an important factor for the evaluation of Success of 

Institution. To verify these issues, the research suggested some hypothesis to be 

tested, of them the important are:  

The MIS makes the different procedures easy for the students, and the process of 

decision making for the managers. 

The reduced costs of the computer hardware and software made its proliferation 

possible and consequently the fast execution of processes. 

The MIS avails the different Information for the users, and this increased the staff’s 

satisfaction. 

For testing these hypotheses, a considerable amount of primary and secondary data 

was collected about the college. The results attained proved the correctness of these 

hypotheses. Consequently, the study drew up some suggestion – the important of 

them are: 
1. Reorganization of the administration of the MIS and propagate the correct 

understanding of this administration and the connection of all the subsystems 

together. 

2. Build the Capabilities and capacities of the staff and improve their performance 

through training and the applications of MIS efficiently and effectively. 
3. Improvement of the financial and Social Conditions of the work and the work 

environment to upgrade and develop the performance.    
   مقدمة:

إذ أنهنا  بمكنان،تعتبر نظم المعلومات بصورة عامة ونظم المعلومات اإلدارية بصورة خاصة من األهمينة 

قندراتها علنى  تحسنينتساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على أداء المنشأة وتساهم في تطورها و

  واالستمرارية.المنافسة 

علنى هنذا فنإن موضنوع إدارة المعلومنات لنيس  واجباتهم،يستخدم المديرون المعلومات بصفة دائمة ألداء 

 إليها.فالجديد هو تواجد معلومات أفضل في الوقت المناسب وعند الحاجة  جديداً،شيئاً 

مي حجم المعلومات التي تنت  سننوياً فني العنالم حنداً ومع بداية النصف الثاني من القرن الماضي وصل تنا

أمنام هنذا التحندي  منهنا.يفوق اإلمكاننات البشنرية الالزمنة السنتيعاب هنذه المعلومنات وتفهمهنا واالسنتفادة 

الكبيننر بننرزت الحاجننة إلننى أسنناليب ووسننائل جدينندة تسنناعد علننى التعامننل مننع هننذه األحجننام الكبيننرة مننن 

لنذا كنان ظهنور  وبسنرعة،ا بحيث يتم الحصنول عليهنا واسنتخدامها بسنهولة المعلومات وتمكن من تنظيمه

وقننند أدى ذلنننك لجنننوء منشنننآت عديننندة إلنننى المعالجنننة  بهنننا.مفهنننوم نظنننم المعلومنننات والتقنينننات المرتبطنننة 

بينما كان فني منتصنف السنتينات بعنض المؤسسنات تهمنل فكنرة نظنام المعلومنات  للمعلومات.اإللكترونية 

وفي الثمانينيات لجأت بعض المنشآت إلنى تطنوير نظنم  المعلومات.لفائدة المرجوة من مما أدى إلى تدني ا

إن المنشننآت حتننى حقبننة  اآللنني.معلوماتهننا لالسننتفادة مننن التقنيننات الحديثننة التنني تننوفرت فنني الحاسننب 

التسننعينات لننم تسننتطع اسننتخدام التكنولوجيننا فنني النننظم بالشننكل الننذي يضننمن لهننا تحقيننق أهنندافها بالكفنناءة 

وإذا كانننت اإلدارة فنني السننابق تعتمنند علننى الوسننائل التقليديننة فننان مننا يعننرف بثننورة المعلومننات  المرجننوة.

أتاحننت لننإلدارة سننبالً ووسننائل حديثننة تتميننز بالكفنناءة العاليننة والقنندرة المتعاظمننة علننى تننوفير المعلومننات 

  المطلوب.وتنظيمها وإتاحتها بالكمية المطلوبة في التوقيت 

الحديثة أو الرشيدة تعتمد اعتمناداً كليناً علنى نظنم المعلومنات واالسنتفادة القصنوى منن الكمينات إن اإلدارة 

وتقنية هذه النظم سنواء كاننت مادينة أو بشنرية فبهنذه الننظم تسنتطيع المنشناة أو اإلدارة المعنينة منن ضنبط 

 األداء. تحسينحركة العمل اليومية و

وما زال الباحثون في سائر  كبيرة.ضر ثورة معلوماتية من المتفق عليه أننا نعاصر في الوقت الحا

مجاالت المعرفة يمحصون العالم من جميع جوانبه وبالتالي يقدمون لنا وينتظر أن يستمر ويتزايد ما 
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يقدمونه من البيانات والنظريات والقوانين والمبادئ والفروض التي تساعد على فهم الطبيعة من حولنا 

  ها.تغيراتوطرق التأقلم مع 

ولقد تعددت الطفرات التي عايشها ومر بها اإلنسان حتى وصل إلى ما هنو علينه منن تحضنر ورقني ومنن 

 وهنالنك أهم الطفرات هذه التي كانت موضع تأثير في دنيا األعمال وبالذات فني نظنم المعلومنات اإلدارينة 

 أربع أنواع من الثورات كان لكل منها أثره الكبير على األخريات: 

 المعرفة  ثورة -

 ثورة التكنولوجيا  -

 ثورة االتصاالت  -

 ثورة المعلومات  -

وقنند تعلننق األمننر فنني الثننورة األولنني ثننورة المعرفننة بتضنناعف المعرفننة حصننيلة الخبننرة ورصننيد تجربننة 

ومعلومات البشرية مما أدي إلى تطوير منطق العمل اإلداري وتغييره من االعتماد علنى أسنلوب التجربنة 

لتكنولوجينا وفني ثنم حندثت ثنورة ا العلمني.والخطأ أو العشوائية في اتخناذ القنرارات إلنى األخنذ باألسنلوب 

ظل هذه الثورة أصبحت اإلدارة تسعى وراء اإلنجازات التكنولوجية المتالحقة ممنا أدى إلنى نمنو وظنائف 

جديدة في البرمجة والمتابعة واسنتخدام أدوات مبتكنرة فني العمنل اإلداري كاإلحصناء والتحلينل الرياضني 

مفاهيم حديثة في مجال اإلدارة تمثلنت فني واالقتصادي ، أما ثورة االتصاالت فلقد كان من نتيجتها ظهور 

اآلخذ بمفهوم النظم ثم تطنورت هنذه الفكنرة إلنى األخنذ بشنكل النظنام المتكامنل . أمنا ثنورة المعلومنات فقند 

تعلقت بزيادة سرعة معالجنة البياننات باسنتخدام الحاسنبات اآللينة وزينادة قندرتها وانخفناض تكلفنة شنرائها 

اع الثقنة بهنا بمنا حندا بنإدارة المنشنآت المختلفنة إلنى اإلقبنال المتزايند علنى وتشغيلها والبرمجة عليها وارتف

  التطبيقات.استخدامها في العديد من 

 البحـث:مشكلـة 

 تحسنينأن المشكلة التي تواجه كثير من المنشآت وخاصة في الندول النامينة هني قلنة المعلومنات المتاحنة ل

 األداء.وتطوير 

لسودان بالمعلومات في التسعينات من القرن العشرين واصنبح منن المنألوف رجال األعمال في ا اهتمولقد 

إجراء العديد من التطبيقات التجارية ) مثل إعداد الميزانينات وإصندار الشنيكات ومتابعنة حسنابات القنبض 

الننخ( باسننتخدام الحاسننبات اآلليننة . وال شننك ان زيننادة اسننتخدام المؤسسننات خاصننة الكبننرى  ……والنندفع 

وتطوير األداء فني المنشنأة ولقند دلنت  تحسينآللية لمعالجة البيانات لتوفير المعلومات الالزمة لللحاسبات ا

الخبرة في مجال االستخدامات اإلدارينة لمعالجنة البياننات علنى أهمينة البياننات نفسنها كمنورد رئيسني منن 

منورد بدقنة شنأنه وبالتنالي يصنبح منن الضنروري واالقتصنادي التخطنيط السنتخدام هنذا ال التنظنيم،موارد 

  المنشأة.شأن بقية 

  التالية:وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة 

هنالك فهم خاطو وقاصر سنائد فني المؤسسنات السنودانية مفناده ان نظنم المعلومنات اإلدارينة منا  (1

  اإلداري.هي إال استخدام الحاسبات اآللية في التنظيم 

عندم وجننود الفهننم الواضننح للنندور الهننام لننظم المعلومننات اإلداريننة فنني المنشننأة وعالقتهننا بعمليننة   (2

  األداء.وتطوير  تحسين

مشننكلة تطبيننق النظننام اآللنني للمعلومننات اإلداريننة فنني المنشننأة ومننا ينشننأ مننن التطبيننق ومننن عنندم   (3

 منه.وجود الفهم المشترك بين المنفذ للنظام والمستفيد 

  ث:البحـأهـداف 

  يلي:هناك أهداف متعددة يسعى الباحث إلى تحقيقها من أهمها ما  

التأكيد على أهمية نظم المعلومات اإلدارية والسعي إلى إنشاء نظام معلومات في المنشأة لتنوفير   (1

 المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لمستوياتها اإلدارية المختلفة والغرض منها: 

 القرار.المساعدة في اتخاذ  .أ

  بالمنشأة.األداء  تحسينالتخطيط ومن ثم تحسين و ب.

  مناحيه.ج. تقويم األداء في شتى  

دراسننة نظننم المعلومننات العامننة ونظننم المعلومننات اإلداريننة والتقنيننات الحديثننة بصننورة خاصننة   (2

  خارجها.لمعرفة إمكانية االستفادة منها داخل المنشأة أو 
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اإلجنراءات والمعندات ومعرفنة جواننب القنوة والضنعف فني تناول تطوير المعلومات منن حينث   (3

 استخدامها.

  المنشأة.نظم المعلومات على مختلف مناشط ووظائف  ثراتوضيح   (4

العمنل علنى تصنميم يشنتمل علنى عناصنر النظنام الفعنال والكنفء النذي يسناعد فني عملينة جمننع   (5

 داري.اإلالمعلومات وتسجيلها وتحليلها وحفظها لالستفادة منها في العمل 

  تواجهها.التقدم بتوصيات متعددة قد تفيد المسئولين بالمنشأة في حل بعض المشاكل التي  (6

 

    البحـث:أهميـة 

لقد واكب ازدياد أهمية المعلومات للمؤسسات في الحقبة الحالية تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات ممنا 

  المؤسسات.أدى إلى أن تصبح عنصراً لتقدير نجاح 

ولم يعد مجرد اإللمام بهندسة أجهزة الحاسنب اآللني وأسناليب البرمجنة بالعنصنر الحاسنم فني تقندير نجناح 

اإلدارة فنني اسننتخدام المعلومننات كمننورد حيننوي مننن مننوارد المؤسسننة بننل تطننور إلننى علننم جدينند يشننمل 

عليهنا نظنم المعلومات بالمؤسسنة ويطلنق  إلدارةالمجموعة المنظمة األفراد واألجهزة المصممة خصيصاً 

  اإلدارية.المعلومات 

 تحسنينيكتسب البحث أهميته في المرتبة الحالية التي تحتلها نظم وتقنية المعلومات وإسهاماتها العديدة في 

بناء على ذلك يرجا أن تتوفر من خالل هذا البحث مادة نظرية عن النظم وتقنياتها خاصنة  بالمنشأة.األداء 

ودانية. وذلنك منن خنالل دراسنة ميدانينة تلغني مزينداً منن الضنوء علنى هنذا تلك المستخدمة في المنشأة الس

 الموضوع.

 :   فـروض البـحث

 عالقة بين نظام المعلومات اإلداري وتسهيل اإلجراءات المختلفة الخاصة بالطالب. هنالك-1

 القرارات.عالقة بين نظام المعلومات اإلداري وتسهيل عملية اتخاذ  هنالك-2

بنين نظنام المعلومنات اإلداري وانخفناض تكلفنة الحاسنبات اآللينة وسنرعة إنجناز  عالقة هنالك-3

 أخرى.المهام من جهة 

 للمستخدمين.عالقة بين نظام المعلومات اإلداري وتوفير البيانات  هنالك-4

 :البحـثمنهـج 

 الدراسة:يستخدم البحث المناه  التالية وذلك لطبيعة 

حيث سيتم من خالل استعراض التطور التاريخي لنظم المعلومات وما تحقنق فني  :التاريخيالمنهج  أوالً:

 العصور.هذا الشأن على مر 

بشقيه دراسة الحالة والطريقة اإلحصائية فبالنسبة للطريقنة اإلحصنائية سنوف ينتم  :الوصفيالمنهج  ثانياً:

 عينة.اختيار 

 وبالعكس.للوصول إلى الكليات من الجزئيات  : وذلكوالقياسي المنهج االستقرائي ثالثاً:

 :البيانـاتأدوات جمع 

 البيانات.سوف يتم االعتماد على المصادر التالية في عملية جمع 

 االستبيان.إلى استقصاء المبحوثين عن طريق  المباشرة إضافةوتتمثل في المالحظة  األولية: المصادر-1

 واإلنترنت.وتشمل هذه المصادر الكتب وأوراق العمل  الثانوية: المصادر-2

 :البحـثحـدود 

تنحصر الحدود المكانية للبحث في والية الخرطوم التي يتم اختيار كلية علوم التقانة ويغطي هذا البحث 

أما المجال الزماني يغطي الفترة من  بالكلية،وتطوير األداء  تحسينأثر نظم المعلومات اإلدارية على 

 التقانة.علوم  العاملين بكليةالمجال البشري ويغطي جميع  م،1995/2000

 البحـث:هيكـل 

 الدراسنة،أهمية البحث مجتمع  البحث،مشكلة  المقدمة،وتناولت  وخاتمة،يتكون من مقدمة وأربعة فصول 

 البحث.مجال وحدود الدراسة وهيكل  البيانات،أدوات جمع 

توصيف عناصنر النظنام  تصنيفها، تعريفها، النظم،نظرية  مفهومه،النظام من حيث  األول:يتناول الفصل 

 للنظم.واإلطار العام 
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األسنس التقنينة  وأهندافها،خصائصنها  اإلدارينة،فيتناول مفاهيم وتطور نظم المعلومنات  الثاني:أما الفصل 

 فرعية.الأنواعها واألنظمة الوظيفية  االتصاالت،مفهوم تكنولوجيا  ومكوناتها،

األداء بهنا والدراسنة الميدانينة  تحسنينكلية علـوم التقانة من حيث نشأتها وتطورهنا و الثالث:تناول الفصل 

  األولية.وتحليل البيانات 

  الخاتمة:

  والتوصيات.النتائ   الخالصة،التي تشمل 

 كليـــه علـــوم التقانـــة: الثاني الفصــــل

فكر القائمون بكلية علوم التقانة في إنشاء مؤسسة تعليمية أهليه يكون همها األول تعليم أو إدخال دراسنات 

جديدة للتقنية الحديثة التي ال تندرس فني الجامعنات األخنرى لحنداثتها، إنشناء معامنل حديثنة وجلنب كنوادر 

منن الهجنرة إلنى الخنارج. نتيجنة تعليمية مؤهلة وأجهنزة متطنورة لتعلنيم المسنتطيعين داخنل السنودان بندال 

للتطور واإلقبال المتزايد على الكلية. بدأت الكلية في إدخال كليات موجودة أصال في جامعات أخرى مثنل 

العلوم الطبية وذلك الستيعاب الناجحين الذين ال يجدون فرص في الجامعات الحكومينة. ولمواكبنة العملينة 

 الخ. …ي المباني والكوادر اإلدارية والتعليمية والفنية واألمنية التعليمية الحديثة مما أدى إلى التوسع ف

 :(1)النشأة والتأسيس  األول :المبحــث 

م إحيناء لنذكرى المرحنوم/ الشنيخ محمند 1995نشأت الكلية وتأسست في مدينة أمد رمان فني منارس عنام 

احمد البرير وهو أحد رواد التعليم األهلي، وذلك بتصديق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمني. وذلنك 

تعلنيم قطاعنات مختلفنة منن لتوفير كوادر تقنية مدربة في مجال الكمبيوتر، والمشاركة الفعالة في تدريب و

وسنعت الكلينة مننذ  المسنتمرة.المجتمع في مجاالت تقنينة المعلومنات والمعلوماتينة عبنر بنرام  الدراسنات 

تأسيسها لتحتل مكانا مرموقا بين الجامعات األخرى لسد الفجوة بين الممكنن والمسنتحيل فني مجنال التقنينة 

 الطبينة،المختبنرات  الحاسنوب،علوم حاسوب، هندسنة  ،معلومات ببرام  تقنيةوالعلوم الحديثة. وقد بدأت 

الطننب وطننب االسنننان والصننيدلة ومننن ثننم برنننام  العمننارة والعمننران. واسننتطاعت أن تجمننع كننل هننذه 

 أحندثالتخصصات في إطار واحد فني مجنال التقنينة والعلنوم الحديثنة عبنر الكمبينوتر، وينتم تنفينذها عبنر 

 مواكبة للعملية التعليمية الحديثة.المعامل المجهزة بالمعدات واألجهزة ال

 الكلية:أهداف وثوابت 

والعلوم الحديثة وذلك من خالل مناه  حديثة  التقانةفتحت الكلية آفاقا رحبة لتلقي المعرفة واستيعاب 

 ومتطورة في حقل المعلوماتية وتطبيقاتها المختلفة، وقد هدفت الكلية من وراء ذلك إلى:

 تدريب وتأهيل الطالب. .1

 مساهمة في تنوير وتطوير المجتمع.ال .2

 المجتمع. فينشر التقانة وعلومها  .3

 -االتية: وذلك من خالل الثوابت 

تمكننين االسننتقرار األكنناديمي واالنفتنناح علنني العلننوم الحديثننة ومواكبننة األحننداث المعاصننرة،  .1

البحنث وإقامة المهرجانات الجامعية وتنمية العالقات الثقافية مع المؤسسنات األخنرى، وربنط 

 العلمي بمطلوبات خطط التنمية.

 نبذ القبلية والعنصرية واحترام األديان والتحلي بكل القيم الفاضلة. .2

 :(1)نظــم القبـول

 تحليل بيانات الدراسة
 عرض بيانات الدراسة واختبار الفرضيات 

األوزان  اإلحصائي حسبتم ترميز إجابات المبحوثين حتى يسهل إدخالها في جهاز الحاسب للتحليل 

 اآلتية:

 5   أوافق بشدة وزنها          

  4  أوافق وزنها                   

 3   غير محدد وزنها         

                                                 

 9-8ص  م،2000( دليل كلية علوم التقانة عام 1)

 24-23ص  سابق،( مرجع 1)
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  2              اوافق وزنهاال 

 1   وزنها      اوافق بشدةال 

 تم حساب الوسط الفرضي لهذه األوزان كاآلتي 

 3=      5+  4+  3+ 2+ 1      = مجموع األوزان          الوسط الفرضي       = 

 5                  عددها                                                            

حيث إنا زاد الوسط الفعلي  الفعلي للعبارةالغرض من حساب الوسط الفرضي هو مقارنته بالوسط 

للعبارة عن الوسط الفرضي دل نلك على موافقة المبحوثين على العبارة أما إنا قل عن الوسط الفرضي 

  العبارة.دل نلك على عدم موافقة المبحوثين على 

  المستخدم:األسلوب اإلحصائي 

 statistical package forل  مختصنر Spss إحصنائيا.البياننات  لمعالجنة (spss)ألاسنتخدم برننام  

social sciences  .والتي تعنى بالعربية الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

األسلوب اإلحصائي المستخدم هو التكرارات والنسب المئوينة إلجابنات المبحنوثين باإلضنافة إلنى الوسنط  

الوسنط الحسنابي يسنتخدم لوصنف البياننات أي  المبحنوثين.إجابات  ألوزانالحسابي واالنحراف المعياري 

الوسنط  الحسنابي عننلوصف اتجاه المبحوثين نحو العبارة هل هو سلبي أم إيجابي للعبارة، إذا زاد الوسط 

علننى  انهننم يوافقننونأي  إيجننابيفهننذا يعنننى أن اتجنناه إجابننات المبحننوثين نحننو العبننارة  3الحسننابي الفرضننى

 العبارة.

ابننات المبحننوثين هنني فنني االتجنناه السننلبي )عنندم الموافقننة( أم فنني االتجنناه اإليجننابي والختبننار تكننرارات إج

 .الموافقة()

 أي الختبار الفرض اآلتي: التطابق.تم استخدام اختبار مربع كاي لجودة  

إلننى أي منندى التكننرارات المتحصننل عليهننا مننن إجابننات المبحننوثين تتننوزع بنسننب متسنناوية )منتظمننة( 

، والختبنار منا إذا كنان حجنم العيننة اوافنق بشندة(ال  اوافنق،ال  محدد،غير  أوافق، ة،بشد)أوافق  للعبارات:

فننإذا كننان هنالننك فننرق ذو داللننه  أجابننه(لكننل  14الخمسننة )( يتوزعننون بنسننب متسنناوية لإلجابننات 70)

وبننين التكننرارات المتحصننل عليهننا فننان هننذا يعنننى أن إجابننات  إجابننة(لكننل 14إحصننائية بننين المتوقننع )

منن الوسنط  أكبنرحيث يمكن تحديد ذلك من خالل الوسط الحسنابي هنل هنو  الموافقة،ن تميل نحو المبحوثي

  الفرضي.الحسابي الفرضي آم اقل من الوسط 

 اختبار مربع كأي  نحصل فيه على قيمة مربع كاي  
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فنني هننذه  32)التكننرارات المتوقعننة  هننيالعينننة( عليهننا مننن  )المتحصننلالتكننرارات المشنناهدة  هننيحيننث 

 الدراسة( 


n

i 1

            70= عدد أفراد العينة  n: المجموع     

   3   .2    .1 =   I   1)-تحصل على درجة الحرية =)عدد اإلجابات في السؤال 

التي تحدد ما إذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين  وهيكما نحصل على القيمة االحتمالية 

 (0.05)التكرارات المتوقعة والتكرارات المشاهدة وذلك بمقارنة القيمة االحتمالية بمستوى معنوية 

فروق بين التكرارات المشاهدة والتكرارات  انه توجدفهذا يدل على  0.05فإذا كانت اقل من 

الوسط من  أكبرالوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي فان كان  ارنالحالة نقوفى هذه  المتوقعة.

موافقة المبحوثين على العبارة أما إذا كان اقل من الوسط الفرضي  كافياً علىكان ذلك دليال  الفرضي

   العبارة.فهذا دليل على عدم موافقة المبحوثين على 

 وى االداءوتطوير مست تحسينأدى إلى  أدارياستخدام نظام  :جدول
 النسبة % التكرار اإلجابة

 22.9 16 أوافق بشدة

 25.7 18 أوافق

 28.6 20 غير محدد

 12.9 9 ال أوافق
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 10 7 ال أوافق بشدة

 100 70 المجموع

 

 وتطوير مستوى االداء تحسينأدى إلى  أدارياستخدام نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 31المصدر : بيانات الجدول أعاله ) شكل رقم  

   

من أفراد العيننة المبحوثنة يوافقنون بشندة علنى آن اسنتخدام  %22.9اعاله نجد  البيانيمن الجدول والرسم 

 وتطوير مستوى األداء.  تحسينأدى إلى  أدارينظام 

 %12.9مننهم غينر محندد  ، وكمنا نجند  %28.6وبينمنا نجند  ذلك،منهم يوافقون على  %25.7وكما نجد 

 منهم  ال يوافقون بشدة  . %10منهم ال يوافقون على ذلك ، 

 وعلية يمكن آن نستنت  ونقول آن معظم أفراد العينة المبحوثة   يوافقون على آن

 وتطوير مستوى األداء.  تحسينأدى إلى  إدارياستخدام نظام معلومات 

 

 : الخاتمةالثالثالفصل 

 الخالصــة:

 األداء بكلية علوم التقانة  تحسينيتناول البحث نظم المعلومات اإلدارية وأثرها على 

يتضح من خالل البحنث أن تطبيقنات نظنم المعلومنات اإلدارينة المتكاملنة منا زال صنعباً جندا فني  .1

  القطاعات.جميع 

وجننود نظننم فرعيننة للمعلومننات اإلداريننة بكليننة علننوم التقانننة شننبه محوسننبة وتعمننل منفننردة وغيننر  .2

  األخرى.مرتبطة مع النظم الفرعية 

 .IMISعدم الفهم العميق لمفاهيم نظم المعلومات اإلدارية المتكاملة  .3

  متشابهة.أراء المستفيدين من هذه األنظمة  .4

النتائ  التي توصل إليها البحث ومن ثم التوصيات التي تمخضت عن تلك  تتناول خاتمة هذا البحث أهم

 النتائ .

 : النتائـــج

 الباحث.توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ  التي أثبت الفروض التي وضعها 

 :األولىالفـرضية 

هنالننك عالقننة ذات داللننة إحصننائية بننين نظننم المعلومننات اإلداريننة وتسننهيل االجننراءات المختلفننة الخاصننة 

 بالطالب.

من أفراد العينة المبحوثنة يوافقنون بشندة علنى آن نظنام المعلومنات  % 25.7( نجد ان 5من الجدول رقم )

 يخدم العديد من المستخدمين اإلداري
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مننهم  %7.1وكما نجند  محدد،منهم غير  %22.9وبينما نجد  ذلك، منهم يوافقون على %24.4وكما نجد 

المبحوثنة ونقول آن معظم أفنراد العيننة  وبهذا نستنت  ذلك.منهم ال يوافقون على  %12.9يوافقون بشدة  ال

 يخدم العديد من المستخدمين. اإلداريعلى آن نظام المعلومات  يوافقون

عالقنة ذات داللنة احصنائية بنين نظنم المعلومنات االدارينة  صنحة الفنرض القائنل هنالنك يمكن نؤكندوبهذا 

 بالطالب.وتسهيل اإلجراءات المختلفة الخاصة 

يسننهل االجننراءات  اإلداري( نجنند آن الوسننط الحسننابي للعبننارة )نظننم المعلومننات 28ومننن الجنندول رقننم )

ية العبنارة وبنالنظر من الوسط الحسابي الفرضية مما يدل على ايجاب أكبر 3.42المختلفة للطالب( يساوى 

مما يندل علنى  0.00وتساوى  0.05آن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى اقل من  الجدول نجدالى نفس 

يمكننن القننول بننان تطبيننق المعلومننات االداريننة يسننهل االجننراءات المختلفننة  العبننارة، عليننةتننرجيح ايجابيننة 

ئية بين المتغيرين وعلينة يمكنن تأكيند إثبنات الخاصة بالطالب مما يدل على وجود عالقة ذات داللة احصا

  الفرضية.صحة 

 الثانـية:الفـرضية 

هنالك عالقة ذات داللة احصنائية بنين نظنام المعلومنات االدارينة وتسنهيل عملينة اتخناذ القنرارات النواردة 

 المهام.وسرعة إنجاز 

بنين من أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة على آن هنالنك عالقنة  %32.9آن ( نجد 18من الجدول رقم )

 الحاسب وسرعة إنجاز المهام االدارية  استخدام

 %11.4وكمنا نجند  محندد،مننهم غينر  %14.3وبينمنا نجند  ذلنك،مننهم يوافقنون علنى  %41.4وكما نجد 

 منهم  ال يوافقون بشدة.

على آن هنالك عالقنة بنين اسنتخدام  المبحوثة يوافقونلعينة وعلية يمكن آن نستنت  ونقول آن معظم أفراد ا

 االدارية.الحاسب وسرعة إنجاز المهام 

عالقنة ذات داللنة احصنائية بنين نظنام المعلومنات االدارينة  القائنل هنالنكوبهذا نخلص إلى صحة الفنرض 

 المهام.وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الواردة وسرعة إنجاز 

( نالحننظ آن الوسننط الحسننابي للعبننارة )هنالننك عالقننة بننين اسننتخدام الحاسننب اآللنني 28ومننن الجنندول رقننم )

ممنا يؤكند ايجابينة  3.95( ويسناوى 3الفرضني )من الوسط الحسابي  أكبروسرعة إنجاز المهام االدارية( 

اقنل منن مسنتوى  هنيو 0.00العبارة وبالنظر إلى نفس الجدول نجد القيمة االحتمالية الختبنار مربنع كناى 

مما يدل على آن هنالنك عالقنة ذات داللنة احصنائية بنين نظنم المعلومنات االدارينة وتسنهيل  0.05معنوية 

  المهام.عملية إنجاز القرار وسرعة إنجاز 

وبهذا يمكن آن نؤكد صحة اثبات الفنرض القائنل هنالنك عالقنة ذات داللنة احصنائية بنين نظنام المعلومنات 

 المهام.لية اتخاذ القرارات الواردة وسرعة إنجاز االدارية وتسهيل عم

 الثالـثة:الفـرضية 

هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين انخفاض تكلفة الحاسبات اآللية واستخدام الحاسوب 

 أخرى.وسرعة إنجاز المهام من جهة 

علننى انخفنناض تكلفننة مننن أفننراد العينننة المبحوثننة يوافقننون بشنندة  %22.9ن 1نجنند ( 17مننن الجنندول رقننم )

 الحاسبات أدى إلى انتشارها

 %15.7وكمنا نجند  محندد،مننهم غينر  %14.3وبينمنا نجند  ذلنك،مننهم يوافقنون علنى  %42.8وكما نجد 

 ذلك.منهم ال يوافقون على  %2.9يوافقون بشدة  منهم ال

 على آن المبحوثة يوافقونوعلية يمكن آن نستنت  ونقول آن معظم أفراد العينة 

آن نؤكد صحة الفرض القائل هنالك عالقة  وبهذا يمكنتكلفة الحاسبات أدى إلى انتشارها  انخفاض

طردية ذات داللة احصائية بين انخفاض تكلفة الحاسبات اآللية واستخدام الحاسوب وسرعة إنجاز 

  أخرى.المهام من جهة 

اج الحاسبات اإللية أدى للعبارة )انخفاض تكلفة إنت الحسابي( نالحظ آن الوسط 28ومن الجدول رقم )

مما يدل على آن  3.68(  ويساوى  3الفرضية ) الحسابيالى انتشار استخدامه( اكبر من الوسط 

اتجاهات إجابات المبحوثين نحو العبارة إيجابيا وبالنظر الى نفس الجدول نجد آن القيمة االحتمالية 

الى ايجابية العبارة أي انه  0.00وتساوى   0.05الختبار مربع كاى نجدها اقل من مستوى معنوية 

يمكن القول بان هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين انخفاض تكلفة الحاسبات اآللية مما يؤكد 
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صحة القرض القائل هنالك عالقة طردية ذات داللة احصائية بين انخفاض تكلفة الحاسبات اآللية 

 رى .واستخدام الحاسوب وسرعة إنجاز المهام من جهة أخ

 

 الـرابعة:الفـرضية 

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات االدارية من جهة وتوفير البيانات للمستخدمين من 

من أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة على آن  %32.9( نجد 18من الجدول رقم ) أخري.جهة 

 استخدام الحاسب وسرعة اإلنجاز وسرعة إنجاز المهام االدارية 

 %11.4وكمنا نجند  محندد،مننهم غينر  %14.3وبينمنا نجند  ذلنك،منهم يوافقون علنى  %41.4وكما نجد 

 يوافقون بشدة. منهم ال

على آن استخدام الحاسب وسنرعة  المبحوثة يوافقوننت  ونقول آن معظم أفراد العينة وعلية يمكن آن نست

للعبنارة )نظنم المعلومنات  الحسنابي( نالحنظ آن الوسنط 28ومنن الجندول رقنم ) االدارينة.اإلنجناز المهنام 

وهننو اكبننر مننن الوسننط  3.61( يسنناوى أفضننليسنناعد فنني تننوفير البيانننات للمسننتخدمين بصننورة  اإلداري

( مما يدل على ايجابية العبارة وبالنظر الى نفنس الجندول نجند آن القيمنة االحتمالينة 3الفرضي ) بيالحسا

عليننة يمكننن القننول بننان نظننم  0.05( وهننى اقننل مننن مسننتوى معنويننة 0.01لمربننع كنناى نجنندها تسنناوى )

القائنل  المعلومات االدارى يساعد في توفير البيانات للمستخدمين بصورة افضل. مما يؤكد صحة الفرض 

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات االدارية من جهة وتوفير البياننات للمسنتخدمين منن 

 جهة أخرى . 

 -التوصيات :

  -وفقا لنتائ  الدراسة فأنه يمكن التوصية باآلتي:
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 اإللكترونية ورضاالمزيج التسويقي اإلسالمي كمتغير وسيط بين جودة الخدمة المصرفية 

 العمالء في المصارف اإلسالمية

 د. منيرة المفلح
 قسم اإلدارة /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية-أستاذ مساعد

 يم عوني المطرميأ.ر
 قسم اإلدارة /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية –محاضر متفرغ 

 

Islamic marketing mix as a mediation variable between the quality of e-banking 

service and customer satisfaction in Islamic Banks 

Dr. Monira Mofleh / Assistant Professor -Department of Management  

Lecturer Reem Al-Metrami - Department of Management,  

    

Abstract 

The aim of this study is to investigate the impact of the mediation variable; Islamic 

marketing, on the relationship between the quality of e-banking services and the 

satisfaction of customers in Islamic banks in Amman, a random sample of Islamic 

bank customers was selected. The data was analyzed using Partial Least Square 

(PLS). 

The results showed that there is a significant impact between the dimensions of the 

quality of e-banking services and the Islamic marketing mix in Islamic banks. There is 

also a significant impact between the Islamic marketing mix and the satisfaction of 

customers in Islamic banks. In addition, there is no significant impact between the 

dimensions of Electronic banking service quality and customer satisfaction in Islamic 

banks. 

Based on these results, a number of conclusions were grasped; the most important was 

that the quality of electronic service in Islamic banks was not required from the point 

of view of customers, and that the use of the Islamic marketing mix effectively 

improves customer satisfaction. Moreover, the most important recommendations 

proposed that there is a need to pay attention to the quality of electronic banking 

services provided to customers to enhance customer satisfaction 

Keywords: Quality of E-banking, Islamic Marketing Mix Customer Satisfaction 

 

 الملخص

تهنندف هننذه الدراسننة إلننى اختبننار اثننر المتغيننر الوسننيط وهننو التسننويق اإلسننالمي فنني العالقننة بننين جننودة 

فنني مدينننة عمننان حيننث تننم  الء فنني المصننارف اإلسننالميةالخنندمات المصننرفية اإللكترونيننة ورضننا العمنن
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أختيارعينننة عشننوائية بسننيطة تكونننت مننن عمننالء المصننارف اإلسننالمية، و تننم تحليننل البيانننات باسننتخدام 

 (  للتوصل إلى النتائ .Partial Least Squares -PLSبرمجية  ) 

الخندمات المصنرفية اإللكترونينة  ةجنود أبعناد بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير وقند أظهنرت النتنائ  بإننه يوجند

المنزي   بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير والمنزي  التسنويقي اإلسنالمي فني المصنارف اإلسنالمية وإننه يوجند

 داللة ذو تأثير التسويقي اإلسالمي ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية، وأظهرت ايضاً بانه ال يوجد

 لكترونية ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية. الخدمات المصرفية اإل جودة بين أبعاد معنوية

وباإلعتماد على هذه النتائ  تم التوصل إلى عدد من اإلستنتاجات أهمها بإن جودة الخدمة اإللكترونية فني  

المصارف اإلسالمية لم تكن بالمستوى المطلوب من وجهة نظر العمنالء، وإن اسنتخدام المنزي  التسنويقي 

سنن منن رضنا العمنالء. واهنم التوصنيات التني توصنلت اليهنا ضنرورة اإلهتمنام اإلسالمي بشكل فعنال يح

 .بجودة الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة للعمالء للتعزيز رضا العمالء

 

 الكلمات المفتاحية: جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية، المزيج التسويقي اإلسالمي، رضا العمالء

 مقـدمــة:  .1

م الرقمي في نمو وإتساع الخدمات المصرفية بعد أن كانت هذه الخدمات تواجه حساسية ساعد تطور العال

فيما يتعلق بجودنها والزمن المستغرق إلنجازها مما أدى الى ظهور الخدمات  العمالءكبيرة من قبل 

 المصرفية اإللكترونية. 

ة والمؤسسننات الماليننة المصننارف اإلسننالمية ضننمن بيئننة تنافسننية شننديدة مننع المصننارف التقليديننوتعمننل 

األخننرى التنني تقنندم خنندمات مصننرفية مماثلننة، لننذا ال بنند لهننا مننن تسننويق نفسننها بطريقننة مختلفننة عننن بقيننة 

المصارف والمؤسسات المالينة التني تعمنل فني قطناع الصنناعة نفسنه، لخدمنة قطناع سنوقي مسنتهدف، لنه 

ذه المصنارف إلنى اسنتخدام منزي  حاجات ورغبات ال تلبيها إال المصنارف اإلسنالمية، وبالتنالي تتوجنه هن

تسنويقي إسننالمي فنني عملهنا ممننا يسنناعدها فني االرتقنناء بخنندماتها المصنرفية اإللكترونيننة، ورفننع مسننتوى 

 األداء وزيادة الكفاءة لتحقيق رضا العميل والمحافظة علية. 

وسنيط بنين  المنزي  التسنويقي اإلسنالمي كمتغينر أثنر وبناًء على ما تقدم جاءت هذه الدراسة للتعرف علنى

جننودة الخنندمات اإللكترونيننة المصننرفية ورضننا العمننالء وذلننك مننن خننالل دراسننة ميدانيننة فنني المصننارف 

 من وجهة نظر العمالء في هذه المصارف. في االردناإلسالمية 

 -مشكلـة البحــث: 

في ضوء ما تقدم تحتاج المصارف اإلسالمية إلى تطوير خندمات مصنرفية الكترونينة ذات جنودة ترضني 

لعمالء وزيادة كفاءة وفعالية هذه الخندمات وضنمن إطنار الشنريعة اإلسنالمية ضنماناً لنجاحهنا وإسنتمرار ا

 رضا العمالء عن خدماتها.

 -من هنا فإن هذه الدراسة تطرح مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: 

ة اإللكترونيألألة               مألألا هألألو أثألألر  المألألزيج التسألألويقي اإلسألألالمي كمتغيألألر وسألأليط علألألى جألألودة الخألألدمات المصألألرفي

 ورضا العمالء؟

 -أهميــة البحـــث: 

يساهم البحث في توجيه اإلهتمام نحو تدعيم جنودة الخندمات المصنرفية اإللكترونينة ممنا ينؤدي إلنى تحسنين 

قدرة المصارف اإلسالمية على تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، األمر الذي ينعكس إيجابياً علنى تنمينة 

صاد اإلسالمي الوطني وزينادة عجلنة التقندم ورفنع مسنتوى المعيشنة ألفنراد المجتمنع، وتسنليط الضنوء اإلقت
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على جوانب القوة والضعف في الخدمات المصرفية المقدمة الكترونيا، األمر النذي يتنرك أثنراً إيجابيناً علنى 

 .مستوى أداء اإلدارة المصرفية اإلسالمية 

 -أهــداف البحـــث: 

 لهم منن المقدمة المصرفية اإللكترونية الخدمات جودة لمستوى العمالء قييمت على التعرف .1

 إدراكهم للمزي  التسويقي اإلسالمي. ناحية

 طبيعة المزي  التسويقي اإلسالمي ومدى مالءمته للحصول على رضا العمالء تحديد .2

خنالل المنزي  التسنويقي  منن المصنرفية اإللكترونينة الخندمات جنودة أثنر علنى التعنرف .3

 .رضا العمالء في وسيط كمتغير إلسالميا

 -نمونج الدراسة والتعريفات اإلجرائية وفـرضيــات الــدراســة: 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انمونج الدراسة1الشكل )

 :التعريفات اإلجرائية 

 

 :هني" (Quality Services Banking Electronic) جودة الخدمات المصرفية اإللكترونيألة -

ء من الخدمنة المصنرفية المقدمنة إلنيهم باسنتخدام الوسنائل التكنولوجينة الحديثنة مالئمة ما يتوقعه العمال

 .(2010مع إدراكهنم الفعلني للمنفعنة التني يحصنلون عليهنا نتيجنة حصنولهم علنى الخدمنة. )اسنماعيل، 

والتعريف اإلجرائي: حكم عمالء المصارف اإلسالمية على مدى توافق توقعاتهم مع إدراكاتهم الفعلينة 

ة التي يحصلون عليها من الخدمنة المقدمنة، والرضنا واالقتنناع النذي تحققنه لهنم نتيجنة حصنولهم للمنفع

 على الخدمة.

شننعور العمننالء بننالقبول واالرتينناح نتيجننة تأديننة Customer Satisfaction :رضألألا العمألألالء -

لجهنة وانجاز معنامالتهم، ويتحقنق ذلنك بنالتوافق بنين منا يتوقعنه العمينل ومقندار منا يحصنل علينه منن ا

الننات  المصارف اإلسنالمية اإلجرائي: درجة تناسب أداء  (. والتعريف2014)الفقهاء، .المقدمة للخدمة

ومالئمتهنا منع ، من حيث السرعة والدقنة والسنرية العالينة نجاز المعامالت المصرفية اإللكترونيةعن إ

 .احتياجاتهم ورغباتهم توقعات هؤالء العمالء

سننننس أالمبنيننننة علننننى التخطيطية وموعة من األنشطة التنفيذية جم :المألألألألزيج التسألألألألويقي اإلسألألألألالمي -

أهنننداف لتحقيق بحاجننات العمنننالء وصننوالً رتقاء إلااشنننباع والتعرف وإلننى تهدف  شننرعية  ضوابط و

والتعريف اإلجرائي: مجموعنة منن العناصنر المتعلقنة بتصنريف (2009المصرف اإلسالمي )خانجي،

المصنننرف اإلسنننالمي إلنننى العمنننالء إلشنننباع حاجننناتهم وانسنننياب الخننندمات المصنننرفية والتكافلينننة منننن 

جودة اخلدمات املصرفية 
 االلكرتونية

 رضا العمالء
 

 

 

 املزيج 
 التسويقي اإلسالمي
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ومتطلبنناتهم الماليننة واالجتماعيننة، والمسنناهمة فنني تحقيننق التنميننة االقتصننادية واإلجتماعيننة، وتحقيننق 

 المنافع المادية والمعنوية لهم في ضوء االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 أهدافه على الفرضيات التالية:اعتمدت الباحثتين في إجابتهن على مشكلة البحث وتحقيق 

الخندمات المصنرفية اإللكترونينة  جنودة أبعناد بنين معنوينة داللنة ذو تأثير يوجد االولى: الفرضية -

 والمزي  التسويقي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية.

الخندمات المصنرفية اإللكترونينة  جنودة أبعناد بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير يوجند الثانية: الفرضية -

 العمالء في المصارف اإلسالمية.  ورضا

المزي  التسويقي اإلسالمي ورضا العمالء في  بين معنوية داللة ذو تأثير يوجد الثالثة: الفرضية -

 المصارف اإلسالمية.

الخدمات  جودة الفرضية الرابعة المزي  التسويقي اإلسالمي يؤثر )يتوسط( العالقة بين -

 المصارف اإلسالمية.المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء في 

 -الـدراســات الســابقــة: 

 دراسة)  Adelsarbanlar,2016  &Khoshtina ( بعنوان: 

"Critical factors and advantage factors influencing the implementation of 

viral marketing by considering the mediating role of Islamic marketing" 

ة إلى  استكشاف تأثير العوامل الحرجة واالستفادة منها في تنفيذ التسويق هدفت هذه الدراس

الفيروسي بالنظر إلى دور التسويق اإلسالمي كمتغير وسيط.  مجتمع الدراسة هو جميع طالب 

، وتكونت عينة الدراسة  2015-2014جامعة آزاد اإلسالمية، "فرع أردبيل" خالل العام الجامعي 

وأشارت نتائ   بة. واستخدمت الباحثتان أداة االستبانة لجمع البيانات.( طالب وطال262من  )

الدراسة إلى أن العوامل المميزة والعوامل الحرجة توثر على التسويق الفيروسي، وأن التسويق 

  .اإلسالمي يعدل آثار استخدام هذه العوامل على تنفيذ التسويق الفيروسي

  ،( بعنوان:2016دراسة )الرياضي 

 بعاد جودة الخدمة المصرفية على رضا العمالء في البنك العربي""أثر أ

المصرفية على رضا العمالء في البنك الخدمة  جودة التعرف على أثر أبعادالدراسة الى هدفت 

وقد تم استخدام المنه  أبعاد جودة الخدمة المصرفية موضوع الدراسة.  دراسةعن طريق  العربي، 

ل إلى نتائ  البحث، حيث قام الباحثون بإعداد استبانة تم توزيعها على عينة الوصفي التحليلي للوصو

عشوائية مكونة من عمالء البنك العربي في مدينة الزرقاء. وأظهرت نتائ  الدراسة أنه يوجد رضا 

من قبل العمالء عن الخدمات المصرفية المقدمة من البنك، وقد حاز بعد االمان على أفضل قيمة بين 

 لجودة، لما يقدمه البنك من سياسيات للحصول على رضا العميل بما يخص هذا البعد. ابعاد ا

 ،( بعنوان:2015دراسة )سالمي 

 اإلسالمي" االقتصاد"ضوابط التسويق في 

هدفت هذه الدراسنة إلنى التعنرف علنى ضنوابط التسنويق التني تحكنم السنوق فني اإلسنالم، وتحلينل أجنزاء 

ملي، وذلك بالكشف عن الحقائق الكامنة الموجودة فيه. ومن أبنرز النتنائ  النظام االقتصادي اإلسالمي الع

التنني توصننلت لهننا هنني ان تطبيننق مبننادئ اإلقتصنناد اإلسننالمي فنني مجننال التسننويق يكننون مسننبوق بتطبيننق 

مفاهيم هذا النظام على مختلف المجاالت األخرى وهو جزء من صيغة عامة للحياة فنال يجنوز ان يندرس 
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نفصل عن المذاهب اإلجتماعية والسياسنية، وإن اإلعتمناد علنى تطبينق النظنام اإلقتصناد االقتصاد بشكل م

اإلسالمي يحمي من التعنرض لالزمنات المالينة والهنزات اإلقتصنادية وذلنك ألن المنهناج اإلسنالمي يلنزم 

 بالتحلي والتزام باالخالق بجميع المعامالت المالية المشروعة.

 بعنوان: 2013شـريف مــــــراد،بـن يعـقوب الطــاهر &  ( دراسة  ) 

"مفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر العمالء دراســـة 

 حالة بنك البركة بالجزائر"

هندفت هنذه الدراسنة إلنى التعنرف علنى مندى تطبينق المصنارف اإلسنالمية الجنـزائرية لمفنـهوم التسنـويق 

ر العمننالء وتسننويق المنننه  اإلسننالمي مننن خننالل عناصننر المننزي  المصننرفي اإلسننالمي مننن وجهننة نظنن

التسـويقي اإلسالمي وأثره على سـلوك المشـتري للخدمنـة المـصنـرفية اإلسنالمية. وقند توصنلت الدراسنة 

إلى أنه يتم تطبيق التسويق من منظور إسالمي بدرجنة كبينرة فني بننك البركنة اإلسنالمي الجزائنري. وأن 

عمالء بنك البركة اإلسالمي حول مندى تطبينق المنـصارف اإلسنالمية الجزائرينة  هناك فروقات في آراء

لمفهننوم التسننويق اإلسننالمي، تعننـزى إلننـى متغيننرات البيانننات العننـامة والتننـي تخننـص: الجنننـس، الننـدخل، 

 السـن، المـستوى التعليمي وعدد سـنوات التعامل.

 ،(2012دراسة )عبود،كنعان 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية" " قياس رضا العمالء عن جودة

هدفت دراسة قيناس رضنا العمنالء عنن جنودة الخندمات المصنرفية اإلسنالمية " دراسنة ميدانينة عنن بننـك 

سورية الدولي اإلسالمي"، إلى التعرف علنى مندى رضنا العمنالء عنن مسنتوى جنودة هنذه الخندمات التني 

التنني يمكننن أن يحصننل عليهننا بنننك سننورية يقنندمها البنننك محننل الدراسننة، وأيضنناً إلننى الكشننف عننن المنننافع 

الـدولي اإلسالمي من وراء قيناس جنودة خدماتنه، والعمنل علنى تطويرهنا وصنوالً إلنى هندف أسنـاس، أال 

وهنـو زيننادة حصننته السننوقية لتعظننيم ربحيتننه، وتوصننلت الدراسننة إلننى مجموعننة مننن النتننائ ،  بننت رفننض 

ف " بنين توقعنات العمنالء ألبعناد وجنودة الخندمات الفرضية البحثية التي تنص على أنه )ال يوجد " اخنتال

 المصرفية اإلسالمية المقدمة وبين إدراكهـم لمـستوى األداء الفعلـي لتلـك الخدمات بالبنك محنل الدراسنة،

وتم التوصل إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة قيام إدارة بنك سورية الدولي اإلسنالمي بالعمنل علنى 

العمالء لمستوى الجودة وما يقدم إليهم بالفعل حتى يتحقق رضاهم، وضنرورة  تضييق الفجوة بين توقعات

إجننراء مزينند مننن البحننوث لتعننرف  علننى أسننباب عنندم رضننا العمننالء عننن بعننـض الخننـدمات المصننرفية 

اإلسننالمية وخصائصننها، والعمننل علننى إزالتهننا قبننل أن تتحننول إلننى مننـشكالت قننـد تننؤثر فنني والء العمننالء 

 .للمصرف

 ( بعنوان:2012الكريم وآخرون، دراسة )عبد 

 األبعاد األساسية للتسويق بالعالقات وأثرها على جودة الخدمات المصرفية األردنية""

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف معرفة تأثير التسويق بالعالقات على جودة الخدمات المصارف اإلردنينة، 

فنني جميننع محافظننات المملكننة اإلردنيننة  تكننون مجتمننع الدراسننة مننن المصننارف التجاريننة اإلردنيننة العاملننة

الهاشنمية والبننالت عنددها عشننرون مصنرفا تجاريننا، واختينرت عينننة عشنوائية مننن المنوظفين العنناملين فنني 

 المصارف التجارية في مدينة عمان.

وتننم تصننميم اسننتبانة لجمننع البيانننات مننن عينننة الدراسننة وتننم اسننتخدام التحليننل الوصننفي إلختبننار فرضننيات 

ابننة علننى اسننئلتها . واظهننرت النتننائ  إلننى وجننود أثننر للتسننويق بالعالقننات بإبعنناده المشننمولة الداسننة واإلج
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بالدراسنننة)توفر قاعننندة معلوماتينننة للعمالء،اسننناليب اتصنننال بنننالعمالء ، التسنننويق النننداخلي(، علنننى جنننودة 

 الخدمات المصرفية.

   بعنوان2008القدومي،(دراسة ): 

لكترونية: دراسة تطبيقية على المصارف                           " العوامل المؤثرة في انتشار الصيرفة اإل

 التجارية في االردن"

هدفت الدراسة الى التعرف الى ماهية وطبيعة الخدمات المصرفية اإللكترونية التي توفرها 

المصارف االردنية  التجارية وتحليل معوقاتها ومزاياها ومخاطرها ومقومات نجاحها، حيث 

دراسة المنه  الوصفي التحليلي واجريت على مجتمع المصارف التجارية في االردن استخدمت ال

وقد تم استخدام استبانة كاداة لجمع المعلومات وكان مجتمع الدراسة جميع المصارف التجارية 

( مصرف،                تم توزيع اإلستبيان على جميع 12العاملة في االردن، وقد بلت حجم العينة )

ومديري الخدمات اإللكترونية للتعرف على ارائهم في الصيرفة اإللكترونية، حيث توصلت مدراء 

الدراسة الى انه يوجد معوقات مثل غياب التشريعات ونقص الوعي وارتفاع خدمة االنترنت،                 

بمزايا وتحد من انتشار الصيرفة اإللكترونية بالرغم من تمتعها بانخفاض حجم المخاطر وتمتعها 

عدة مثل السهولة وانخفاض التكاليف. وتوصلت نتائ  الدراسة الى وجود عالقة ارتباط قوية بين 

الجودة الكلية ومكونتها الخمسة، ووجود عالقة ارتباط قوية بين جودة الخدمة ورضا العميل 

 المصرفي.

 اإلطار النظري للبحث:

المصننرفي، حيننث يننتم اإلنتقننال مننن المصننارف  تشننهد دول العننالم المتقنندم ثننورة متتابعننة فنني مجننال العمننل

التقليدية ذات الوجود المادي في شكل فروع ومعامالت تتبادل فيهنا المسنتندات والنقنود المعدنينة والورقينة 

إلى المصارف االفتراضية التي تعتمد على الركائز أو الوسائط اإللكترونية، وظهنور منا يعنرف الخندمات 

 (. 2008، العبد الالت، المصرفية اإللكترونية ) الشمري

ويرتكز القطاع المصرفي على تقديم الخدمات المصنرفية اإللكترونينة ألنهنا تمثنل توجهناً تسنويقياً يتوافنق  

مع خصائص البيئة التنافسية التي تتشنابه معهنا الخندمات المقدمنة منن المصنارف وخاصنة فني ظنل تغيينر 

حنت فرصناً لتنوفير البندائل المختلفنة للعمنالء، األمنر سلوك العمالء حيث أن وسائل التكنولوجيا الحديثة اتا

الذي حنث المصنارف علنى البحنث عنن إدارة اسنتراتيجيات تسنويقية السنتخدام كافنة الوسنائل التكنولوجينة 

الحديثننننة لتقننننديم خنننندمات مصننننرفية إلكترونيننننة متميننننزة عننننن منافسننننيها، وتلبنننني احتياجننننات العمننننالء 

 (.2006)بريكه،

 فية اإللكترونيةأوال: جودة الخدمات المصر

النمو السريع والكبير للتجارة اإللكترونية جنذب إهتمامناً متزاينداً فني السننوات ظهور الثورة التكنولوجية و

القليلة الماضية من المصرفيين وغيرهم من المشاركين في سوق الخدمات المالية بجودة الخدمات المقدمنة 

 يضنمن بشنكل العمنل فني واإلحسنان اإلتقنان عملينةب اإلسنالمي الفكنر فني الخدمنة جودة عن منهم.  ويعبر

قال رسول هللا صنلى هللا  ،العميل إرضاء بهدف المقدمة الخدمة أو المنت  في المطلوبة كافة السمات توافر

 عليه وسلم "إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه" .

التننني تنننتم بشنننكل إلكترونننني                  إن مفهنننوم الخدمنننة المصنننرفية اإللكترونينننة تعبنننر عنننن العملينننات المصنننرفية

وبننذلك تقنندم المصننارف عنندة مننن الخنندمات اإللكترونيننة فننيمكن  (Rafiu,2007).عننن طريننق اإلنترنننت 



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2018 مايو ايار|  2العدد  3المجلد 

 83 

للعميل اإلطالع على جميع المعلومات المتعلقة بحسنابه الخناص وإجنراء خندمات متنوعنة كحصنول علنى 

 اإللكتروني والعديد من الخدمات. كشف حساب وتحويل النقود عبر شبكة اإلنترنت والدفع

ومن هنا فإن درجة الرضا من قبل العميل عنن الخندمات يكنون منن خنالل مقارننة منا كنان يتوقنع العمنالء 

مننن الخنندمات اإللكترونيننة وأصننبح موضننوع تطبيقهننا  اإلسننتفادةالحصننول عليننه، ومننا يحصننل عليننه بعنند 

 ً ، وإهتمامنا بنالجودة، فهني عنصنر مهنم فني استحواذ المصارف، بحيث اصنبح العمنالء ايضنا اكثنر إدراكنا

تصميم وتسويق هذه الخندمات المصنرفية ولنذا قامنت هنذه المؤسسنات بمراقبنة جنودة الخندمات منن جمينع 

 (: 2012النواحي، ويمكن توضيح أهمية جودة الخدمة فيما يأتي )حلوز والضمور، 

 وسيلة للحصول على الميزة التنافسية .1

 مصدر لتحقيق الربح للمصارف. .2

 خفض تكلفة الخدمة .3

 مصدر للمحافظة على العمالء الحاليين للمصرف باإلضافة إلى جذب عمالء جدد .4

 تؤثر على حجم الطلب على الخدمة وعلى ذلك يصنع الطلب عليها. .5

 ( :Munir,2016وهناك ثالثة أبعاد أساسية من صفات الخدمة المصرفية اإللكترونية وهي )

لقياس جودة، ويشمل هذا البعد الجوانب الملموسنة وهني: جودة الخدمة: هو اكثر مقياس شائعا  .1

 (.Pitt & Watson,1995الموثوقية، واالستجابة، وضمان والتعاطف )

جودة المعلومات ويشير هذا البعد النى جنودة ونوعينة المعلومنات التني يقندمها النظنام، وتعتمند                        .2

ينننة والوقنننت والتكلفنننة واالنجننناز والسنننرية  )  جودتهنننا علنننى عننندة عوامنننل منهنننا الدقنننة والموثوق

Bailey,1983  & Pearson.) 

جننودة النظننام ويشننير هننذه البعنند الننى خصننائص المميننزة للنظننام وتشننمل المالئمننه والمرونننة  .3

 (.Delone, 2003والتكامل ووقت االستجابة )

 اإلسالمي التسويق المصرفيثانياً: 

  :ماهية التسويق اإلسالمي- 

                    اإلسننالمي علننى قواعنند اخالقيننة ومبننادئ وخصوصننيات محننددة تحكننم تصننرفات ركننز اإلقتصنناد   

نْيمق)القلم: االفراد  أو الجماعات قنال هللا تعنالى: . فالنظنام اإلسنالمي ال يضنع )4﴿وإِّنَّنَك لَعَلنى ُخلُنق َعظِّ

أصنول واسنعة، تظنل موازين اخالقية مستقلة لكل حقل من حقول النشاط اإلنساني بل يربطها جميعاً ب

مرتبطة بها مهما تعددت وتخصصنت، فاإليمنان، والصندق، واإلخنالص، واإللتنزام، والوفناء بالعهند، 

والبعنند عنننن الحنننرام يجنننب أن تحكننم الفنننرد المسنننلم فننني كننل مجننناالت حياتنننه اإلجتماعينننة والسياسنننية 

ْدقِّ َوَصدََّق بِّهِّ أُولَئِّ واالقتصادية ي َجاَء بِّالّصِّ  .(33ق)الزمر:  َك ُهُم اْلُمتَّقُونَ ، قال تعالى ﴿َوالَّذِّ

قيق التنمية حت ىليهدف إإجتمننناعي نشاط مؤسسي هنننو عبنننارة عنننن اإلسالمي  المنظنننورالتسويق من   

 كفاءته .ونت  ملجودة ا نيقيق التوافق ما بحت يفلكفؤة من خالل اإلسهام ااالقتصادية 

بالقنندر الننذي تتحقننق فيننه فاإلقتصنناد اإلسننالمي يسننتهدف مصننالح أطننراف التبننادل الحنناليين والمننرتقبين 

مصننلحة المجتمننع طبقننا للشننريعة اإلسننالمية بننأن المصننلحة العامننة مقدمننة علننـى المننـصلحة الخاصننة، 

عناً شباولمبدأ أننه ال ضنرر وال ضنرار، ممنا لهنا تنأثير علنى علنى منا تقنرره الحاجنات فني المجتمنع، ا

يقاً لحاجات المجتمع وصنوالً وتحقالكفاية والرفاه  تمامالوصول لدرجة  يف المتمثلةاجات  الفرد  حل
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لتحقينننننق اإلكتفننننناء النننننذاتي للمجتمنننننع وفقننننناً لمبنننننادئ األولوينننننة واالعتننننندال والوسنننننطية والمسننننناواة 

 (. 2007)مصلح،

 مفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي

يعرف التسويق المصرفي بانه" النشاط النذي ينطنوي علنى تحديند أكثنر األسنواق ربحينة فني الوقنت   

وتقييم الحاجات الحالية والمستقبلية للعمالء من الخندمات المصنرفية اإللكترونينة، الحاضر والمستقبل 

فهنو يتعلننق بوضننع أهننداف المصننرف وإعنداد وتصننميم الخطننط الالزمننة، وإدارة الخنندمات المصننرفية 

بالطريقننة التنني يمكننن بواسننطتها تنفيننذ تلننك الخطننط كمننا يتضننمن عمليننة التكييننف التنني يتطلبهننا التغييننر 

 (. 2004المعال ،البيئي" ) 

أما التسويق المصرفي اإلسنالمي فهنو عبنارة عنن كافنة الجهنود اإلنسنانية لتقنديم الخندمات واألفكنار   

المصرفية والتكافلينة  المقدمنة منن  المصنارف اإلسنالمية إلنى العمنالء والمستفيدين،إلشنباع حاجناتهم 

إلقتصننادية واإلجتماعيننة، وتحقيننق ومتطلبنناتهم الماليننة واإلجتماعيننة، والمسنناهمة فنني تحقيننق التنميننة ا

المننننافع المادينننة والمعنوينننة للمسننناهمين والعننناملين والمجتمنننع فننني ضنننوء اإللتنننزام بأحكنننام الشنننريعة 

موعة من األنشطة جم(،                                    ويعنننننرف بإننننننه 2004اإلسنننننالمية )المغربننننني،

رتقاء إلااشنننباع والتعرف وإلنننى هدف  تشنننرعية  ضوابط سنننس وأالمبنينننة علنننى التخطيطية والتنفيذية 

(،                            2009أهننننننننداف المصننننننننرف اإلسننننننننالمي )خننننننننانجي،لتحقيق بحاجننننننننات العمننننننننالء وصننننننننوالً 

ينَنةِّ فَْليَنُظنْر أَيأَهنا أَْزَكنى َطعَاًمنا فَْليَنأْتُِّكم بِّن قال هللا تعالى  هِّ إِّلَنى اْلَمدِّ قُِّكْم َهنذِّ ْننهُ ﴿فَاْبعَثُوا أََحدَُكم بِّنَورِّ ْزق، ّمِّ رِّ

َرنَّ بُِّكْم أََحدًا ق )الكهف:   (.19َوْليَتَلَطَّْف َوال يُْشعِّ

فمحور اهتمنام التسنويق المصنرفي اإلسنالمي منن أحند محناور إهتمنام التسنويق المصنرفي اإلسنالمي                     

ض قننال هللا بشننكل خنناص بحفننظ المننال مننن جننانبي الوجننود والعنندم تحقيقنناً لمبنندأ اإلسننتخالف فنني األر

ي َجعَلَُكنننْم َخاَلئِّنننَف اأْلَْرضِّ َوَرفَنننَع بَْعَضنننُكْم فَنننْوَق بَْعنننض، دََرَجنننات، لِّّيَْبلُنننَوُكْم فِّننني َمنننا  تعنننالى﴿ َوُهنننَو الَّنننذِّ

ْسنننتَْخلَفِّيَن فِّينننهِّ  ، (165آتَاُكْمق)االنعنننام: نننا َجعَلَُكنننم مأ مَّ ِّ َوَرُسنننولِّهِّ َوأَنفِّقُنننوا مِّ َِّ نُنننوا بِّنننا  وقنننال هللا تعنننالى:﴿ آمِّ

 (،  بحيث تكون المنتجات المصنرفية متفقنة منع حاجنات الفنرد والمجتمنع، قنال هللا تعنالى :7ق)الحديد:

َن اأْلَْرضِّ َوالَ تَيَ  ﴿ ا أَْخَرْجنَا لَُكْم مِّ مَّ ْن َطيِّّبَاتِّ َما َكَسْبتُْم َومِّ يَن آَمنُوا أَْنفِّقُوا مِّ ْننهُ يَا أَيأَها الَّذِّ ُمنوا اْلَخبِّينَث مِّ مَّ

يدو  تُْنفِّقُونَ  َ َغنِّيٌّ َحمِّ ُضوا فِّيهِّ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ يهِّ إِّالَّ أَْن تُْغمِّ ذِّ  (.267ق) البقرة:  َولَْستُْم بِّآخِّ

 أهمية التسويق المصرفي اإلسالمي

تأتي أهمية التسويق المصرفي اإلسالمي في االعتماد على االستثمار في مجال توظيف األموال أكثنر             

هنذا يعنني أن المصنرف بحاجنة إلنى أن يقنوم بتطنوير واسنتحداث منزي  متكامنل منن من اإلقراض، و

الخدمات المصرفية بما يسهم في تلبية إحتياجات العميل ويحقق أهداف البنك، كما أن  سوق الخندمات 

المصننرفية يمكننن وصننفه بأنننه سننوق مشننترين، وهننو السننوق الننذي يتميننز بزيننادة العننرض عننن الطلننب 

لمتغيرات المتحكمة  في هذا السوق، ومن ثم توجد حرية نسبية لدى العميل فني وسيطرة العميل على ا

المفاضلة بين المصارف وبين الخدمات المصرفية المعروضة، وبالتالي أصنبح منن الضنروري علنى 

المصرف البحث عن أكثر الخدمات قبوال لدى العمالء ومحاولة إقناعهم بالتعامل فيها  وبما أن طنرق 

تسنويقية كبينرة إلقنناع العمنالء  تتطلنب جهنودا مية كالمضناربة والمشناركة والمرابحنةالتمويل اإلسنال

 والمستفيدين خاصة لمن ليس لهم معرفة مسبقة بهذه الطرق. 

كمننا أن الخنندمات المصننرفية اإللكترونيننة تنفننرد بننبعض الخصننائص منهننا حساسننيتها للثقننة والشننعور 

ت إلى عالقات مستمرة لمدة طويلة وإلنى تنوافر قندر باألمان من قبل العمالء، حيث تحتاج هذه الخدما
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كبيننر مننن الثقننة المتبادلننة بننين المصننرف والعمننالء، لننذلك فننإن الجهننود التسننويقية هنني وحنندها الكفيلننة 

بتحقيق استمرار العميل في التعامل مع المصرف ألطول فترة والعمل المسنتمر علنى تحسنين صنورة 

ا تحتننناج إلنننى جهنننود تسنننويقية مكثفنننة ومتمينننزة المصنننرف فننني السنننوق المصنننرفية، وهنننو منننا يجعلهننن

 (.2003)زيدان،

 المزيج التسويقي اإلسالمي

تتمثننل فنني مجموعننة مننن اإلنشننطة التسننويقية المتكاملننة والمترابطننة التنني تعتمنند علننى بعضننها الننبعض 

بهدف أداء الوظيفة التسويقية على النحو المخطط لهنا. وسنوف ننتطنرق بشنكل مختصنر إلنى عناصنر 

 -(: 2009سويقي اإلسالمي )الشيخ، المزي  الت

إن اختينننار المصنننرف لنوعينننة المنتجنننات )الخننندمات  المنألألألتج )الخدمألألألة المصألألألرفية(: .1

المصننرفية( التنني يقنندمها يننؤثر فنني عناصننر المننزي  التسننويقي، وفنني المجنناالت الوظيفيننة 

األخرى للمصرف، وعند تعرينف المننت  نجند ان هنالنك تعريفنات كثينرة ومتقاربنة نوعنا منا 

 (:2011تندرج جميعها تحت ثالثة ابعاد وهي )النعسة، ولكن

الجننوهر يمثننل جننوهر المنفعننة التنني يسننعى اليهننا العميننل مننن الحصننول علننى   -

 المنت . –الخدمة المصرفية 

المنت  وله خمس خصائص تتمثل في الجنودة واالبعناد والمواصنفات واالسنم    -

مي ينظنر إلنى المننت  التجاري او العالمة التجارية والتغليف، ومنن منظنور إسنال

ُم اْلَخبَائِّنَث ق  ُم َعلَْيهِّ يِّّبَاتِّ َويَُحّرِّ لأ لَُهُم الطَّ او الخدمة على أنها المنتجات الطيبة ﴿ليُحِّ

 (.157)االعراف: 

 والمنت  المدعم ويتناول هذا الجانب الخدمات االضافية كالضمان او الكفالة.  -

فضنائل األخنالق فتننـضبط بناألخالق وتتسم الخدمات المصرفية في المصنارف اإلسنالمية ب

اإلسننالمية، فننتحكم جميننع تصننرفاته ومعامالتننه مننع اآلخننرين، فتحننـل صننفة األمانننة مكننان 

منـن و الخيانة، والصدق مكان الكذب، فالمنتِّ  حـسن الخلـق يكسب محبة اآلخرين وثقنتهم، 

ات غينر أبـرز مـا يمينـز المصنارف اإلسنالمية عنن غيرهنا  رفنض التعامنل بالسنلع والخندم

الحنننالل ومنننن أبنننرز هنننذه الخنننـدمات التنننـي تنننرفض المصنننارف اإلسنننالمية الربنننـا وكنننـذلك 

 المعامالت المتضمنة الغرر الفاحش والجهالة واالحتكار. 

كما ان الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف اإلسالمية ترتكز على مبدأ ال ضرر وال 

أو منافسنيها، فمنن حينث عمالئهنا  ضرار فهي تبتعد عنن إلحناق النـضرر بكنل منن عمالئهنا

فإنهننا تقننوم بتقننديم أفضننل المنتجننات والخننـدمات المصننرفية لهننم، كمننا تقننوم بتقننديم النصننح 

والمشورة لهم إذا تطلنب األمنر         وااللتنزام بعندم إلحناق الضنرر بمنافسنيهم منن خنـالل 

لشننريفة عنندم العمننل علننى إخننراجهم مننن السننوق بننل المحافظننة علننـى قواعننـد المنافننـسة ا

 .الضرورية لالرتقاء بالعمل المصرفي اإلسالمي

وهي تحديد األسنعار للمنتجنات والخندمات التني بندورها تعكنس القنيم الحقيقينة  التسعير: .2

لها وهنالك فهو القيمة النقدية أو العينية التي يدفعها المشتري مقابل حصنولة علنى السنلعة او 

منظور اسنالمي بأننه القيمنة أو المقابنل النذي ( ، اما التسعر من 2006الخدمة ) توفيق،معال،

يدفعننه المشننتري مقابننل حصننولة علننى المنننت  وهننو مننا يطلننق عليننه عمليننة المبادلننة واسنناس 

 (:2005تحديدة تعتمد على   ) بلحمير،
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يَنا أَيأَهنا  التراضي الكامل بين أطراف المبادلة )السنعر العنادل( قنال هللا تعنالى﴿  -

يَن آَمنُوا ال تَأْكُ  نْنُكْم ق الَّذِّ لِّ إِّال أَْن تَُكوَن تَِّجاَرةً َعْن تََراض، مِّ لُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِّاْلبَاطِّ

 (.29) النساء:

نسبة الربح وذلك أن تكون يسيرة وتنتالءم منع درجنة المخناطرة وتسناعد علنى  -

 .دوران رأس المال

ة منن المنافسة السعرية الشرعية: إن المنافسنة فني اإلطنار الشنرعي تعند طريقن -

 بين الطرق المعتمدة في التسعير ألنها ترقى بالمنت  والزبون على السواء 

 تحريم االحتكار -

وعادة ما يقارن العميل بين مجموع التكاليف التي سيتحملها والعائد الذي سيحققه، فنإذا وجند 

أن العائنند أكبننر ويحقننق المنفعننة المرجننوة فإنننه يتننرجم دوافعننه فنني صننورة سننلوك وتصننرف 

حصننول علننى الخدمننة المقدمننة، أمننا إذا وجنند أن التكنناليف سننتزيد عمننا سننيجنيه مننن قاصنندا ال

نا دََخلُنواْ َعلَْينهِّ  عوائد فإنه يميل إلى االنصراف ورفض عملية االستفادة، قال هللا تعنالى: ﴿ فَلَمَّ

زْ  ئْنَا بِّبَِّضاَعة، مأ رأ َوجِّ يُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضأ َجاة، فَنأَْوفِّ لَنَنا اْلَكْينَل َوتََصندَّْق َعلَْينَنا قَالُواْ يَا أَيأَها اْلعَزِّ

قِّيَنق )يوسف:  ي اْلُمتََصدِّّ َ يَْجزِّ  (.88إِّنَّ َّللاَّ

: هو نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إعالمي وإقنناعي، وهنو المنزي  الترويج .3

هللا  المحدد والمؤلف من اإلعالن والبيع الشخصي وتروي  المبيعات والعالقنات العامنة ،قنال

َهاًرا * ثُمَّ إِّنِّّني أَْعلَننُت لَُهنْم َوأَْسنَرْرُت لَُهنْم إِّْسنَراًراق )ننوح:  تعالى : ﴿  .(9-8ثُمَّ إِّنِّّي دََعْوتُُهْم جِّ

 (:2005وان ما أهم ما يميز المزي  الترويجي اإلسالمي هو ) كنجو،

 .التدليس: وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري االبتعاد عن -

 المخادعة، كما تكون بستر العيب، قد تكون بالكذب وغيره.الخالبة: وهي   -

التلبننيس: وهننو اخننتالط األمننر، وقنند يكننون بإخفنناء صننفات أو وقننائع أو غيرهننا ليسننت   -

 . صحيحة

 الغرر: قد يكون بإخفاء عيب أو يكون بغير ذلك مما تجهل عاقبته. -

ذا منن أبسنط ويضاف إلى ذلك تنوخي الصندق واألماننة فني التعرينف بنالمنت  المصنرفي وهن

الوفناء إلى  متطلبات بناء الثقة بين المصرف والعميل عدا عن كونه مطلباً شرعياً، باإلضافة

يَن آََمنُنوا أَْوفُنوا بِّناْلعُقُودِّ  بما تم التعاقد عليه والوعد به: وذلنك امتثناالً لقولنه تعنالى﴿ يَنا أَيأَهنا الَّنذِّ

اردة فنني قننول رسننول هللا صننلى هللا عليننه وكننذلك اجتنابنناً لصننفة المنننافقين الننو ،(1ق)المائنندة :

َن َخانَ  "وسلم    ".      آيَةُ اْلُمنَافِّقِّ ثاَلثو إِّذَا َحدََّث َكذََب، َوإِّذَا َوَعدَ أَْخلََف، َوإِّذَا اْؤتُمِّ

هي وسنيلة تزيند تنوفر أو قابلينة الوصنول للخندمات وتسناعد فني الحفناظ علنى التوزيع:  .4

سننتعمال لننديهم أو جننذب مسننتخدمين جنندد، وتعنند عمليننة المسننتخدمين الحنناليين أو زيننادة اال

بمثابة الجسر الذي تعبر عليه المنتجات من مصنادر إنتاجهنا إلنى المسنتهلك األخينر،  التوزيع

وتعد قرارات اختيار منافذ التوزيع من القرارات ذات األهمية االستراتيجية بالنسبة للمنشنأة؛ 

خدمة أو مننت  إذا لنم ينتمكن منن الوصنول إلينه حيث من المحتمل أال يقدم العميل على شراء 

بسهولة نسبية. وهو مورد خارجي بصورة اعتيادية يستغــرق بناءه عــدة سنوات وليس منن 

السهل تغييره،  و يمثل مجموعة من السياسنات التني تؤلنف النظنام األساسني النذي ينتم علينه 
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ننِّيَن دَأَبًنا بناء مجموعة واسعة من العالقات طويلة األجل ،  قال هللا تع الى ﴿تَْزَرُعنوَن َسنْبَع سِّ

ندَادو  ن بَْعدِّ ذَلَِّك َسنْبعو شِّ ا تَأُْكلُوَن * ثُمَّ يَأْتِّي مِّ مَّ يَنأُْكْلَن َمنا  فََما َحَصدتأْم فَذَُروهُ فِّي ُسنبُلِّهِّ إِّالَّ قَلِّيالً ّمِّ

ننن نننُوَن * ثُننمَّ يَننأْتِّي مِّ ننا تُْحصِّ مَّ ننيالً ّمِّ ننَك َعننامو فِّيننهِّ يُغَنناُث النَّنناُس َوفِّيننهِّ  قَنندَّْمتُْم لَُهنننَّ إِّالَّ قَلِّ بَْعنندِّ ذَلِّ

ُروَنق )يوسف :  (.49 -47يَْعصِّ

ويتوقف اختينار الطرينق المسنتخدم للوصنول إلنى المشنتري النهنائي علنى عندد منن العوامنل 

الهامننة والتنني منهننا: طبيعننة المنننت ، موقننع المشننترين، عننادات المشننترين ورغننابتهم، حجننم 

 م المنشأة، المقدرة المالية للبائع، خبرة وقدرة رجال البيع.السوق، حجم الطلبات، حج

وبما ان المصارف بشكل عام تقدم خدمات ال ينتم نقلهنا ماديناً بنل هني تقندم فني مكنان أداءهنا 

سواء كان موقعاً واحداً أو عدة مواقنع او منن خنالل اإلنترننت، فهندفها األساسني هنو تسنهيل 

ور الخدمننة المصننرفية اإللكترونيننة وانتشننار مهمننة الحصننول علننى الخدمننة، وبالتننالي ظهنن

استخدام اإلنترنت كقناة توزيعية له مزايا تحققها هذه الوسنيلة للمصنرف ومنهنا إكسنابه مينزة 

تنافسية سواء من خالل تطوير الخندمات المصنرفية وتقنديمها بجنودة أعلنى منن منافسنيها أو 

 تخدام االنترنت.عن طريق تقديمها برسوم أقل نظرا إلنخفاض التكاليف عند اس

 الدليل المادي .5

المكننان الننذي يسننتخدم لتسننهل اسننتخدام الخدمننة المعنيننة والتعامننل معهننا، مضننافاً إليهنننا     

العناصر غير ملموسة، تستخدم لإلتصال ودعم دور الخدمة، وتؤدي عناصنر الندليل المنادي 

امالً منؤثراً فني دوراً مهماً في راحنة العمينل أثنناء تلقنيهم الخندمات المصنرفية ولنذلك تعند عن

إدراكنننه للخدمنننة المصنننرفية   منننن حينننث جودتهنننا والمسنننتوى السنننريع فننني تنفينننذها )ابنننو 

(.  ومن أهم األدوار التي يلعبها الدليل المنادي فني المصنارف هنو المسناهمة فني 2008تايه،

تسهيل تدفق األنشطة الالزمة النتاج الخدمة المصرفية،  وبما ان تطورت البئية المادينة إلنى 

مجال اإلفتراضي عبر موقع المصرف االلكتروني فينبغي عرض المحتوينات والخندمات وال

المختلفننة ضننمن موقننع الوينننب بصننورة سننهلة وتننوفر المعلومنننات الالزمننة والكافيننة حنننول 

الخدمات المصرفية المتاحة عبر الموقع اإللكتروني، فينبغي بناؤه بصورة بسيطة وابتكارينه 

ل علننى البياننات والمعلومننات وإجنراء عمليننات التفاعننل تسنـهل  علننى العمينل عمليننة الحصنو

الخننندمات المصنننرفية  باسنننتخداموالتبنننادل منننع تنننوفر عنصنننر األمنننان لزينننادة ثقنننة العمنننالء 

 اإللكترونية.

 األفراد .6

األفراد هم عنصر أساس في اإلنتاج سواء أكانوا عمنالء أو منوردين، وفني تقنديم معظنم      

تحقيننق التمننايز )االخننتالف( الننذي بواسننطته تسننعى الخنندمات وأصننبحوا جننزءا اساسننياً فنني 

الشننركات الخدميننة  إلننى خلننق قيمننة مضننافة وكسننب ميننزة تنافسننية، وبإعتبننار أن المنتجننات 

المصرفية عبارة عنن خدمنة فهني إذن تنرتبط بمقندمها وتتنأثر كثينرا بعملينة تقنديمها بكفاءتنه 

نينق قنول هللا تعنالى: ﴿إِّنَّ  ، ومهارته في التعامل مع العمالء، يأ اأْلَمِّ َخْينَر َمننِّ اْسنتَأَْجْرَت اْلقَنوِّ

 (. 26)القصص: 

ومن هنا، فإن المصرف ملزم باإلستمرار في تأهينل كنوادره مهنيناً وشنرعياً بطبيعنة العمنل  

المصرفي اإلسنالمي. وبمنا أن المصنارف اإلسنالمية تختلنف فني طبيعتهنا عنن طبيعنة عمنل 

ملين فنني المصننرف اإلسننالمي بطبيعننة الصننيرفة البنننوك التقليديننة، فننإن تأهيننل وتنندريب العننا
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اإلسالمية سيساعد على إقناع العمالء بالمنتجات المصرفية اإلسنالمية، وتوضنيح الفروقنات 

إذ ينشنننو التعامنننل الجيننند انطباعنننا جيننندا عنننن  ،بنننين التموينننل التقليننندي والتموينننل اإلسنننالمي

 المصرف.

بمجموعننة مننن الصننفات الخاصننة كمننا ان العنناملين بالمصننارف اإلسننالمية يجننب أن يتحلننوا  

والتي تعكس خصوصيتها المتعلقة باإلسالم ومن اهنم منا يمينزه الرفنق فني النقنا ، قنول هللا 

آل  (تعالى ﴿ فبما رحمنة، منن هللا لننت لهنم ولنو كننت فظناً غلنيظ القلنب النفضنوا منن حولنك ق

لة، فيبتعد عنن ،و الحكمة في العرض، واستخدام المثال المقنع والمقارنة العاد)159عمران: 

المغاالة في المزايا ويعرض واقع المصرف اإلسالمي وطموحات هذا المصنرف اإلسنالمي 

 لإلرتقاء بخدماته.

: تعنند عمليننة تسننليم الخدمننة للزبننون عنصننًرا أساسننيًا مننن عناصننر المننزي   العمليألألات  .7

عمنالء التسويقي للخدمة المصرفية وتشتمل على كافة اإلجراءات التي تضمن تقديم الخدمة لل

بصننورة وإدارة العمليننات هنني جانننب رئيسنني فنني تحسننين نوعيننة الخدمننة،وهي تمثننل الكيفيننة 

التي من خاللها يتم تقديم الخدمة المصرفية، أما فيمنا يتعلنق بنإدارة العملينات فني المصنارف 

اإلسننالمية فهنني ال تختلننف عمننا هننو عليننه الحننال فنني المصننارف التقليديننة، حيننث أن هننذه 

دف إلنى تيسنير تقنديم الخدمنة المصنرفية للعمنالء، وال تهءات تنظيمينة اإلجراءات هني إجنرا

شك أن ذلك مما حث عليه اإلسالم من خالل المحافظة على الوقت وحسن استغالله، وكنذلك 

( فمفهوم إتقان العمل يشمل جودة الخدمنة المقدمنة 2009حسن إنجاز العمل وإتقانه )خانجي،

قنال النبنيأ علينه الّصنالة والّسنالم: "إِّنَّ هللاَ َعنزَّ  وكذلك سرعة االنجناز وعندم إضناعة الوقنت

ْحَساَن َعلَى ُكلِّّ شي".  َوَجلَّ َكتََب اإْلِّ

إن عملية تسليم الخدمة تؤثر علنى تصنورات العمنالء عنن جنودة الخدمنة المقدمنة إلنيهم، إن  

إدراك إدارة المصنرف ألهميننة العملينات يضننيف للمصننرف مينزة تنافسننية لمنا تنطننوي عليننه 

لعمليات من سرعة في تنفيذ وإيفاء الخدمنة الصنرفية، كنذلك تنوفير وقنت العمينل والصنرف ا

على حد سنواء. إن عناملي السنرعة والوقنت يعتبنران األهنم فني تقنديم الخندمات الداعمنة فني 

 عصر السرعة، وذلك لإلعتبارات التالية:

 إن توفير الوقت للعميل يتيح له الوقت للقيام بنشاطاته األخرى. -

للعميننل تشننكل لننه فرًصننا لتحقيننق  اإللكترونيننة سننرعة انجنناز المعاملننة المصننرفيةإن   -

 .األرباح من خالل اإلستفادة من الفرص االستثمارية التي تعتمد على سرعة اإلنجاز

 

 ثالثا: رضا العمالء 

 قياس اهمية اإلستمراريه والنمو لمنظمات االعمال وتظهر تحقيق في كبيرة أهمية العمالء يملك رضا

 حقيقة ومعرفة األهداف بالشكل الصحيح تحقيق عدم أسباب تشخيص في العميل في المساعدة رضا

 إمكانية في االدارة المستهدفة بالشكل المطلوب، ويساعد من قبل الفئات المقدمة الخدمة مناإلستفادة  

 السابقة.  األخطاء نفس تكرار وتجنب تقدمها التي والخدمات األنشطة نطاق توسيع

إطار الحديث عنن رضنا العمنالء و جنودة الخندمات اإللكترونينة فني المصنارف اإلسنالمية ال بند منن وفي 

محصنلة  بأننه تعريفنه يمكنن الرضنا أن أي  متلقني الخدمنة اإللكترونينة، منن التركيز على محصلة المننافع

 التوزيع قناة ةفعالي بتقييم التجربة هذه تسمح الكتروني موقع طرف من المقدمة الخدمات عن سابقة تجربة
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 سنلوك عنن عبنارة هنو المقدمنة الخدمنة أو اإللكترونني الموقنع عنن االنترننت فالرضنا شنبكة فني المتمثلنة

 يسنعى والعالقنات السنلوكيات من عنه مجموعة ينت  مما الخدمة، أو المنت  تجاه العمالء يبديها وممارسة

 مجموعنة منن علنى باإلعتمناد يجنابيا اتجناه فني دائمنا اإللكترونينة اداتنه خنالل منن لتوجيههنا المصنرف

 .(2012عدة تؤثر على الرضا)طواهير,هواري, عوامل وهناك الرضا، بتعظيم تسمح التي الوسائل

 وتشنمل بناألداة اإللكترونينة ) الهناتف المحمنول، موقنع المصنرف االلكترونني( مرتبطنة عوامل .1

 والمعلومنات ها،عرضن ينتم التني العنرض، المنتجنات خصنائص الشنراء، )سنهولة األداة خصنائص

 التسليم( ظروف السعر، المالي، األمن تصميم األداة، المنت ، عن المقدمة

 فكلمنا رضناهم، تحديند فني هامنا عنامال العمالء خدمات جودة :العمالء بخدمات مرتبطة عوامل .2

 الخدمة, العمالء )كثافة زاد رضا المشكالت وحل األسئلة على الرد على قدرة أكثر الخدمات كانت

 للخدمة(. الواضحة الوعود الخدمة, لدور الزبون إدراك الخدمة, بدائل كإدرا

 . منهجية الدراسة10

تعتبر هذه الدراسة وصفية تحليلينة تهندف إلنى اإلجابنة علنى تسناؤل رئيسني يتعلنق بنأثر المنزي  التسنويقي 

 اإلسالمي كمتغير وسيط بين جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء؟

علنى ننوعين منن البياننات همنا البياننات الثانوينة وذلنك منن خنالل مراجعنة األدبينات والمجنالت  مادتم اعت

والدورات والدراسات السابقة حول موضنوع الدراسنة والبياننات األولينة منن خنالل تطنوير اسنتبانة لجمنع 

 لتحليل النتائ . PLSبيانات الدراسة وتم اعتماد برنام  

 .مجتمع وعينة الدراسة:11

ون مجتمع الدراسة من جميع عمالء المصارف اإلسالمية في األردن في العاصمة عمان، واعتمدت يتك

( فرداً من عمالء المصارف 170الباحثتان اسلوب العينة العشوائية البسيطة وقد بلت عدد المبحوثين )

( %87.5لغت )( استبانة، وبنسبة استرجاع ب105االسالمية، تم توزيع استبانة عليهم وقد تم استرجاع )

 ( استبانات غير صالحة للتحليل اإلحصائي.6من اإلستبانات الموزعة، استبعد منها )

 اوالً: وصف خصائص عينة الدراسة

يتضننمن هننذا الجننزء وصننفا للخصننائص التعريفيننة، والديمغرافيننة ألفننراد عينننة الدراسننة وهنني: )النننوع 

(، وألجننل وصننف خصننائص عينننة االجتمنناعي، المؤهننل العلمنني، عنندد سنننوات التعامننل مننع المصننرف

الدراسة، فقد تم إيجاد التكرارات والنسب المئويـة للمتغينرات الديموغرافينـة ألفنراد عيننـة الدراسنـة وذلنك 

 على النحو التالي:
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 النوع االجتماعي .1

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 

 النوع االجتماعي

 %59.6 59 ذكر

 %40.4 40 أنثى

 %100 99 جموعالم

 

 

 

                             العلمي   المؤهل  .2

 

 

 عدد سنوات التعامل مع المصرف .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 %12.1 12 دبلوم

 %41.4 41 بكالوريوس

 %2..24 24 ماجستير

 %15.2 15 دكتوراة

 %7.1 7 اخرى

 %100 99 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الفئة لمتغيرا

سنوات التعامل مع 

 المصرف

 %29.3 29 سنوات 5أقل من 

 %49.5 49 سنوات 5-10

 &21.2 21 سنوات فأكثر 10

 %100 99 المجموع

 اجلنس توزيع أفراد العينة حسب متغري( 1)رقم اجلدول 
 اجلنساجلنس

 ل العلميمتغري املؤهتوزيع أفراد العينة حسب ( 2)رقم اجلدول 

مع  العينة حسب عدد سنوات التعامل( توزيع أفراد 3) رقم اجلدول
 املصرف
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 ثانيا: معايير القياس للنمونج المقترح: 

بولهنا فني التحلينل العناملي : جمينع فقنرات االسنتبانة تنم قنتائج تحليل متغيرات الدراسة  .1

. (Falk and Miller, 1992)( path loading≥  0.55كونهنا جميعنا حصنلت علنى نسنبة )

 ( أدناه:2كما هو موضح بالشكل رقم )

 

 ( نتائج تحليل اإلستبانة2الشكل رقم )

 :( لتحليل الثباتCranach's alpha.  اختبار كر ونبخ الفا )2

سة تم استخدام معيار كنرونبخ الفنا , ويفتنرض هنذا المعينار اننه اذا كاننت اجل فحص الثبات ألداة الدرامن 

 Saundres et al (2009)  Hair et al فإننه ينتم قبولنه   (0.7قيمتنه للمتغينر مسناوية أو أكبنر منن)

 وهذه القيم موضحة بالشكل  التالي :  (2006)
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  اختبار الثبات إلدارة الدراسة-( 3الشكل رقم )

 

 :Composite Reliability Test (CR)ة الداه الدراسة اختبار الدق .2

> 0.7)أبدت متغيرات الدراسة قيماً مقبولة في اختبنار الدقنة ألداة الدراسنة حينث كاننت جميعهنا  

(CR   موضحاً بالشكل أدناه  .(Falk, and Miller, 1992)     

 

 -( 4الشكل رقم )   اختبار الدقة إلداة الدراسة 

( تم 4: هو مقدار ما يفسره المتغير المستقل للمتغير التابع وفي الجدول رقم )R (Square). قيمة 3

 الحصول على النتائ  التالية:  

 (R Squar)   ( 4) رقم الجدول

R Square المتغير 

 التسويق اإلسالمي 0.501

 رضا العمالء 0.680

R2 <0.50 (Hair, Sarstedt, Rangel, and Mena, 2012). 
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اختبار الفرضيات:ثالثا:   

( فنرداً  98( النمذجة بالمعادلة المهيكله وكانت بلغت عينة الدراسة ) SEMاستخدمت الباحثتان برنام  ) 

 ( للحكم على الفرضيات بقبولها او رفضها : T، والشكل التالي يوضح قيم )

 

 

(T value) ( 5الشكل رقم )   

 :البحث، وتم تفسيرها كالتالي رضيات( التحليل االحصائي المتعلق بف5يوضح الجدول رقم )

الخندمات المصنرفية  جنودة أبعناد بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير : ال يوجنداألولألى أوال : الفرضألية

 (.α ≤ 0.05اإللكترونية والمزي  التسويقي اإلسالمي عند مستوى معنويه)

أقنل منن مسنتوى  (0.000)عنند مسنتوى معنوينه  1.96)( اكبنر منن ) t=26.4وقد أظهرت النتائ  قيمنة )

 =0.8                       ( وقيمة االرتباط بيتا α ≤ 0.05المعنويه )

 وبناء على هذه النتائ  نرفض الصفرية ونقبل فرضية البحث البديلة والتي تنص على انه:

الخدمات المصرفية اإللكترونية والمزيج  جودة أبعاد بين معنوية داللة نو تأثير يوجد

 . (α ≥0.05) عند مستوى معنويهفي المصارف اإلسالمية  مي التسويقي اإلسال

الخندمات المصنرفية  جنودة أبعناد بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير يوجند :الالثانيألة ثانيألا: الفرضألية

 (α ≤ 0.05اإللكترونية ورضا العمالء عند مستوى معنويه)
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أعلنى منن مسنتوى (  (0.09عنند مسنتوى معنوينه  (1.96)( أقنل منن  t=1.69وقد أظهرت النتنائ  قيمنة )

 = 0.25 .                  (( وقيمة االرتباط بيتا α ≤ 0.05المعنوية  ))

 وبناء على هذه النتائ  نقبل الصفرية والتي تنص على انه:

الخدمات المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء  جودة أبعاد بين معنوية داللة نو تأثير ال يوجد

 .(α ≤ 0.05)د مستوى في المصارف االسالمية عن

المنزي  التسنويقي اإلسنالمي ورضنا  بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير يوجند :الالثالثألة ثالثألا : الفرضألية

 العمالء في المصارف اإلسالمية .

قنل منن مسنتوى أ  (0.000)عنند مسنتوى معنوينه  1.96( اكبنر منن  .t= 3.62وقد أظهرت النتائ  قيمنة )

 =0.49                     اط بيتا (وقيمة االرتبα ≤ 0.05المعنويه)

 وبناء على هذه النتائ  نرفض الصفرية ونقبل فرضية البحث البديلة والتي تنص على انه:

المزيج التسويقي اإلسالمي ورضا العمالء في  أبعاد بين معنوية داللة نو تأثير يوجد

 (α ≤ 0.05)المصارف االسالمية عند مستوى معنويه 

الخنندمات  جنودة : المننزي  التسنويقي اإلسنالمي ال  ينؤثر )يتوسننط( العالقنة بنينلرابعألةرابعألا : الفرضألية ا

 المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء.

(                  أقنل 0.000( عنند مسنتوى معنوينه )1.96( اكبر منن ) t=26.4وقد أظهرت النتائ  قيمة )

( بين متغيري الجودة المصنرفيه االلكترونينه 0.8(وقيمة االرتباط )بيتا=α ≤ 0.05من مستوى المعنوية )

( عنند 1.96( أكبنر منن ) .t=3.62والمزي  التسويقي اإلسالمي باإلضافة الى أنه  أظهنرت النتنائ  قيمنة )

 بننين =0.49)( وقيمننة االرتبنناط )بيتننا α≥0.05أقننل مننن مسننتوى المعنويننة ) (0.000مسننتوى معنويننه )

اإلسنننننالمي ورضنننننا العمنننننالء وكنننننال المسنننننارين               متغينننننري المنننننزي  التسنننننويقي                

(Path=Analysis( عند معنوية أقل من )0.005)  :وبذلك-  

(=   0.49*0.8معدل بيتا = بيتا التألاثير المباشألر األول ب بيتألا التألأثير المباشألر الثألاني=)        

0.392 

 -يلة والتي تنص على انه:وبناء على هذه النتائ  نرفض الصفرية ونقبل فرضية البحث البد

          الخدمات المصرفية اإللكترونية  جودة المزيج التسويقي اإلسالمي يؤثر )يتوسط( العالقة بين

 ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية

( ملخص النتائ 5الجدول رقم )  

 

 

 

 

 اختبار )ت(

T Statistics 

 بيتا

Beta 

Sig 

value 

 العالقة النتيجة

ةقبول البديل 0.000 0.82 26.4  التسويق اإلسالمي-إللكترونيةجودة الخدمات ا 

 رضا العمالء-التسويق اإلسالمي قبول البديلة 0.000 0.49 3.62

 رضا العمالء -جودة الخدمات اإللكترونية قبول العدم 0.090 0.25 1.69
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 مناقشة النتائج باإلجابة على سؤال البحث والتوصيات:

بحألث )مألا أثألر المألزيج التسألويقي اإلسألالمي كمتغيألر وسأليط علألى جألودة الخألدمات ولإلجابة علألى سألؤال ال

 المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء؟ تم دراسة جميع هذه المتغيرات على عدة مسارات كالتالي.

 بعد تحليل البيانات وتفسيرها توصلت الدراسة إلى النتائ  اآلتي: :النتائج-أوالً  

 جودة أبعاد بين معنوية داللة ذو تأثير لى التي تنص على أنه يوجدقبول الفرضية البحثية االو 

الخدمات المصرفية اإللكترونية والمزي  التسويقي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية. وهذه النتيجة 

حيث  Adelsarbanlar,2016)  &(Khoshtina تتوافق مع الدراسات السابقة مثل دراسة

سويق اإلسالمي يعدل آثار استخدام عدة متغيرات في تنفيذ التسويق أشارت نتائ  الدراسة إلى أن الت

التي توصلت الى ان تطبيق مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي يكون ( 2015ودراسة )سالمي، .الفيروسي

مسبوق بتطبيق مفاهيم جودة هذا النظام ويلزم بالتحلي باالخالق بجميع المعامالت المالية 

التي توصلت لوجود أثر للتسويق ( 2012عبد الكريم وآخرون،دراسة ) باإلضافة الىالمشروعة.

)توفر قاعدة معلوماتية للعمالء، اساليب اتصال بالعمالء، التسويق الداخلي(، على جودة الخدمات 

 المصرفية.

 أبعاد بين معنوية داللة ذو تأثير قبول الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على انه ال يوجد 

رفية اإللكترونية ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية. وهذه النتيجة تتوافق الخدمات المص جودة

توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد اختالف بين توقعات حيث   (2012) عبود،كنعان،مع دراسة 

العمالء ألبعاد وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة وبين إدراكهـم لمـستوى األداء الفعلـي 

مما يتطلب  تضييق الفجوة بين توقعات العمالء لمستوى الجودة وما يقدم إليهم  مات،لتلـك الخد

حيث  (2016دراسة )الرياضي، بالفعل حتى يتحقق رضاهم، ولكن هذه النتيجة تتعارض مع 

 أظهرت نتائ  الدراسة أنه يوجد رضا من قبل العمالء عن جودة الخدمات المصرفية المقدمة.

 المنزي   بنين معنوينة داللنة ذو تنأثير الثالثنة والتني تننص علنى إننه يوجند قبنول الفرضنية البحثينة

)بألـن دراسألة التسويقي اإلسالمي ورضنا العمنالء فني المصنارف اإلسنالمية وقند توافقنت النتيجنة منع 

حيث  توصلت إلى أنه ينتم تطبينق التسنويق منن منظنور ( 2013شـريف مــــــراد، ,يعـقوب الطــاهر 

 وأن هناك فروقات في آراء العمالء مما يتطابق مع نتيجة البحث بوجود االثر إسالمي بدرجة كبيرة 

  المزي  التسويقي اإلسالمي يؤثر )يتوسط( قبول الفرضية البديلة الرابعة والتي تنص على ان 

دراسة الخدمات المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء. وهذه النتيجة تتفق مع  جودة العالقة بين

(Adelsarbanlar,2016  & Khoshtina )  والتي أظهرت قبول  التسويق اإلسالمي كمتغير

وسيط في تنفيذ التسويق الفيروسي حيث كان يعدل آثار استخدام عدة متغيرات في تنفيذ التسويق 

 الفيروسي

 ً  في ضوء النتائ  السابقة يمكن اقتراح عدد من التوصيات كالتالي: :التوصيات -ثانيا

اإلسنننالمية بدراسنننات دورينننة لقيننناس فعالينننة الخننندمات المصنننرفية ضنننرورة قينننام المصنننارف  -1

اإللكترونيننة وضننمان رضننا العمننالء والمحافظننة علننيهم خاصننة وأن توقعننات وخبننرات العمننالء 

تتفنناوت منننن زبننون إلنننى آخننر، فضنننالً عننن التطنننور المسننتمر فننني مجننال الخننندمات المصنننرفية 

 اإللكترونية.



 alserhan@yahoo.comرئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان | المراسلة: 

 96 

حل مشاكلهم ومعرفنة الخندمات التني يرغبنون فيهنا، الوقوف على مقترحات العمالء واالهتمام ب  -2

واألخذ بها على محمنل الجند، وذلنك إلن العمنالء هنم جنوهر العملينة التسنويقية، ومصندر إليجناد 

 خدمات جديدة.

القيام بدراسة جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية من خالل أبعناد أخنرى ومتغينرات أخنرى لنم  -3

 ياس مستوى رضا العمالء.يتم التطرق لها في هذه الدراسة وق

العمننل علننى نشننر ثقافننة اسننتخدام الخنندمات المصننرفية اإللكترونيننة بننين العمننالء وبيننان أهميتهننا   -4

ومزاياهننا فنني سننرعة إنجنناز المعننامالت وتلبيننة احتياجنناتهم لمننا فيهننا مننن تننوفير تكنناليف علننى 

 المصارف اإلسالمية.

حنديث الخندمات المصنرفية اإللكترونينة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المصرفية وت  -5

المقدمة للعمالء منن خنالل تطنوير قننوات أتصنال أو إضنافة قننوات إلكترونينة جديندة، للمحافظنة 

 .على العمالء الحاليين وجذب عمالء جدد

 المراجع

 القرآن الكريم -1

 السنة النبوية -2

لمصرفي   اإلسالمي من الشيخ ، مصطفى وآخرون، مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفهوم التسويق ا -3

، ص 2009العدد األول ، -المجلد التاسع -وجهة نظر العمالء، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

101-124. 

 بابل مصرف في حالة دراسة الزبون ووالء الخدمة جودة بين وسيط كمتغير الزبون الخفاجي، حاكم ، رضا -4

 .114-73، ص2012ديه واالدارية، النجف,الغري للعلوم االقتصا فرع / األهلي

إسماعيل، شاكر تركي  ،التسويق المصرفي االلكتروني والميزة التنافسية للمصارف األردنية، دراسة ميدانية  -5
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 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة المرفقة لدراسة بعنوان ))المزي  التسويقي اإلسالمي كمتغير 

وسيط بين جودة الخدمة االلكترونية المصرفية ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية(( بموضوعية، 

ونكم سيحمل األثر الكبير في مصداقية المعلومات التي سيقدمها هذا البحث والمستوى التي ألن تعا

 ستظهر به.

شاكرين لكم تعاونكم ومقدرين دعمكم المتواصل في تشجيع البحث العملي. ومؤكدين لكم حرصنا الشديد 

جى التكرم بوضع يرعلى سرية المعلومات التي ستقدمونها وبأنها ستوظف ألغراض البحث العلمي فقط. 

 .( داخل المربع المناسب والذي يتفق مع االجابة من وجهة نظركمXإشارة )

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 | أ. ريم المطرمي     الباحثات: د منيرة مفلح

 مالحظة: تتكون االستبانة من قسمين:

  حالتألك.أمألام مألا يناسألب )×( القسم األول: يتكون من معلومات شخصية، يرجى وضألع اإلشألارة 

 يرجى مراجعة المؤلف للحصول على معلومات القسم األول.

 ( فقألرة لجمألع المعلومألات حألول موضألوع الدراسألة، يرجألى وضألع 34القسم الثاني: يتكألون مألن )

 في المستوى الذي يناسبك أمام كل فقرة.)×( اإلشارة 

 القسم الثاني:

 محايد موافق موافق جدا الفقرة #
 

 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

 جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية 

1 
تألألوفر إدارة المصألألرف كافألألة التقنيألألات الحديثألألة التألألي 

 تساهم في تحسين جودة الخدمة الكترونيا.
     

2 
 جميألع عألرض فألي الصألدق علألى المصرف يحرص

 معه. المختلفة المتعلقة بتعامالتكم ناتالبيا
     

3 
تحرص إدارة المصرف على التقليل من المشألكالت 

 .التي تواجه تقديم الخدمات للعمالء
     

4 
 طألرق بخصألوص تامألة بحياديألة المصألرف يتعامألل

 المرابحة القياس
     

5 
يتم التأكد من توافر المعلومات الضرورية الخاصألة 

 يل الكترونياً.بالعم
     

6 
لألألألدى المصألألألألرف قاعألألألألدة معلومألألألات شألألألألاملة تعطألألألألي 

 صورة كاملة عن الخدمات المقدمة.
     

7 
يبألألألألدي المصألألألألرف انفتألألألألاح لتبألألألألادل المعلومألألألألات مألألألألع 

 العمالء.
     

8 

 مالية بيانات أي على يسهل الحصول

بأسرع  المصرف مع بتعامالتكم متعلقة

 وقت.

     

9 
 أجهألزة الكترونيألا عبألر تعألامالتكم إتمألام يمكألنكم

 اآللي. افصرال
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 محايد موافق موافق جدا الفقرة #
 

 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

10 
 موقألألع الكترونيألا عبألألر تكمتعألامال إتمألام يمكألنكم

 .االنترنت بشبكة المصرف
     

11 
 فوري. بشكل حساباتكم بترصد المصرف يقوم

 
     

12 
 فألألي المصألألرف يألألوفر جميألألع المعلومألألات نظألألام

 .متطلباتكم
     

 المزيج التسويقي اإلسالمي 

13 
يعمل المصألرف اإلسألالمي علألى التحسألين المسألتمر 

 .مصرفية اإللكترونية إلى األفضلكافة الخدمات الل
     

14 

يهدف المصرف اإلسألالمي بشألكل مسألتمر تخفألي  

كلفألألألألة العمليألألألألات المصألألألألرفية اإللكترونيألألألألة المقدمألألألألة 

 للعمالء.

     

15 
يحألألرص المصألألرف اإلسألألالمي علألألى تقألألديم الخألألدمات 

 المصرفية اإللكترونية تبعاً لرغبات العمالء.
     

16 
ت المصألألرفية اإللكترونيألألة بمصألألداقية تتميألألز الخألألدما

 عالية.
     

17 
تحألألألألرص إدارة المصألألألألرف اإلسألألألألالمي علألألألألى تقألألألألديم 

 جميع الخدمات المصرفية الكترونياً.
     

18 
تعد طريقة التسعير للخدمات المقدمة الكترونياً من 

 قبل المصرف االسالمي عادلة للطرفين
     

19 
تشألألجعية علألألى خدماتألأله  يقألألدم البنألألك اسألألعار مرابحألألة

 المصرفية اإللكترونية.
     

20 
يألألألؤثر سألألألعر الخدمألألألة المصألألألرفية اإللكترونيألألألة فألألألي 

 قراراتي المتعلقة بإختيار نوع الخدمة.
     

      يقدم البنك خدمات مصرفية الكترونية مجانية 21

22 
يقألألوم المصألألرف اإلسألألالمي باالعتمألألاد علألألى مهألألارات 

 رة بينه وبين العميل.التواصل المستم
     

23 
يقدم المصرف االسألالمي خصألومات تشألجعية علألى 

 استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية.
     

      يهتم المصرف اإلسالمي بتقييم التغذية الراجعة.  24

25 
تشجع اإلعالنات التألي يقألدمها المصألرف االسألالمي 

 اإللكترونية. على استخدام الخدمات المصرفية
     

26 
تتميألألز اعالنألألات المصألألرف اإلسألألالمي عبألألر الموقألألع 

 بالوضوح والجانبية.
     

 رضا العمالء 

      لزيادة رضا العمالء. تسهيالت المصرف يقدم 27

28 
 السألرعة المصألرف مألع تعألامالتكم جميألع تلقألى

 تنشدونها التي
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 محايد موافق موافق جدا الفقرة #
 

 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

29 
 التألي الدقألة المصألرف مألع تعألامالتكم جميألع تلقألى

 تنشدونها
     

30 
 مألألن للمصألألرف عديألألدة تارزيألأل إلألألى تحتألألاجال  

 .معينة شكلةم أجل حل
     

31 
 من متنوعة اإلسالمي مجموعة المصرف يقدم

 .تلبي احتياجاتك التي الخدمات
     

      .الخدمة تقديم مواعيد عن بدقة العمالء يتم إعالم 32

33 
المصرف  مع بالتعاملرار باالستم رغبة لدي

 طويلة. زمنية اإلسالمي ولفترة
     

34 
توضألألألألألح ادارة المصألألألألألرف سياسألألألألألاتها فألألألألألي حفألألألألأل   

 معلومات العميل.
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 الجزائر -تبسة  -جامعة العربي التبسي/كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 ملخص باللغة العربية

تاجها تعد سوق األوراق المالية ركنا رئيسيا من أركان السوق التمويلية، ومصدر من مصادر األموال التي تح

الشركات لتمويل أنشطتها المختلفة، مما يجعل منها أحد أهم الركائز المساعدة على تحقيق النمو االقتصادي 

والرفاهية االقتصادية للمجتمع، وذلك من خالل مساهمتها في تطوير وتنويع القاعدة اإلنتاجية بشكل يكفل تحقيق 

االستثمار األجنبي بمختلف أنواعه وزيادة فعالية وأداء النمو المتواصل لالقتصاد، باإلضافة للمساهمة في جذب 

 السياسة المالية والنقدية في التأثير على النشاط االقتصادي.

وحتى تتمكن هذه السوق من تأدية هذا الدور على أحسن وجه فإن ذلك يتوقف على مدى كفاءتها وتوفرها على 

الة توازن دائم، واتجاه األسعار فيها يتبع مسارا شروط شرعية وتنظيمية، ونظام معلومات فعال يجعلها في ح

عشوائيا يعكس الصورة الحقيقية لسعر الورقة المالية في ظل انتشار المعلومة في كامل السوق، ليتحقق بذلك 

 التخصيص الكفء للموارد المتاحة.

 سوق األوراق المالية، كفاءة السوق المالي ،..  الكلمات المفتاحية: السوق التمويلية،

Abstract 

The stock market is a major pillar of the financial market and source of money that 

firms need to finance various activities, making it one of the most important pillars to 

help economic growth and economic welfare of society. in both through its 

contribution to the development and diversification of the production base to ensure 

continued growth of the economy, as well as to contribute to attracting foreign 

investment in its different forms and to increase the effectiveness and performance of 

fiscal and monetary policy in influencing economic activity. 

And so this market to play this role well, it depends on its adequacy and availability 

requirements of regulatory legitimacy and effective information system makes it in 

equilibrium, and the direction in which prices follow a random reflects real picture of 

price under the spread of information in the entire market, thus the efficient allocation 

of available resources. 

Keywords: financing market, securities market, efficiency of the financial market, ,… 

 

 

 

 

 تمهيد:

تعد سوق األوراق المالية ركنا رئيسيا من أركان السوق التمويلية، ومصدر من مصادر األموال التي تحتاجها 

الشركات لتمويل أنشطتها المختلفة، مما يجعل منها أحد أهم الركائز المساعدة على تحقيق النمو االقتصادي 

األوراق المالية في وقتنا الحاضر تؤدي دور هام في النظم والرفاهية االقتصادية للمجتمع. وقد باتت أسواق 

االقتصادية الحديثة خاصة منها التي تعتمد على نشاط القطاع الخاص والعام بشكل سواء، وذلك من خالل 

مساهمتها في تطوير وتنويع القاعدة اإلنتاجية بشكل يكفل تحقيق النمو المتواصل لالقتصاد، باإلضافة للمساهمة 

mailto:abdelhamid.hafid@yahoo.fr
mailto:abdelhamid.hafid@yahoo.fr
mailto:zarzourbrahmisceco@gmail.com
mailto:zarzourbrahmisceco@gmail.com
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االستثمار األجنبي بمختلف أنواعه وزيادة فعالية وأداء السياسة  المالية والنقدية في التأثير على النشاط في جذب 

 االقتصادي.

وحتننى تننتمكن هننذه السننوق مننن تأديننة هننذا النندور علننى أحسننن وجننه فننإن ذلننك يتوقننف علننى منندى كفاءتهننا  

واتجناه األسنعار فيهنا  ،حالة تنوازن دائنم وتوفرها على شروط شرعية وتنظيمية، ونظام معلومات فعال يجعلها في

يتبنع مسنارا عشننوائيا يعكنس الصننورة الحقيقينة لسننعر الورقنة المالينة فنني ظنل انتشننار المعلومنة فنني كامنل السننوق، 

ليتحقق بذلك التخصيص الكفء للموارد المتاحة. ولإلحاطنة أكثنر بموضنوع كفناءة سنوق األوراق المالينة فني هنذا 

ف الخاصة بها وكذلك مختلف خصائصها من منظنور، ومختلنف صنيغها يتلف التعارالبحث سيتم التعرض إلى مخ

 وطرق اختبارها، وذلك من خالل االجزاء اآلتيين:

 مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية ؛ 

 األوراق المالية؛  صيت كفاءة سوق 

 .اختبار كفاءة سوق األوراق المالية 

 مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية -1

وف على مفهوم سوق األوراق المالية الكفؤة في هذا الجزء من خالل تعريفها وكذلك ذكر أهم سيتم الوق

 الخصائص التي يجب أن تتميز بها حتى تتوافق مع الشرع اإلسالمي:

 تعريف سوق األوراق المالية الكفؤة-1-1

متدخلين في هذه باعتبار مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية يحظى بدرجة كبيرة من االهتمام لدى ال 

 السوق، فإن الوقوف على تعريف جامع وشامل للكفاءة يتطلب التعري  على بعض التعاريف وفق اآلتي:  

الكفأة على أنها هي تلك السوق التي يعكس فيها سعر الورقة  تعرف سوق األوراق المالية -

يؤدي إلى ظهور ما يعرف  المالية التي تصدرها شركة ما كافة المعلومات المتاحة والمتوفرة عنها، مما

السعر العادل للورقة المالية الذي يعكس قيمتها المحورية، حيث تكون  هذه القيمة مساوية للقيمة 

 1السوقية.

كما تعرف أيضا على أنها" السوق الذي يشتمل على عدد كبير من المتعاملين الراشدين  -

لمالية به تعكس جميع المعلومات المتاحة اقتصاديا والراغبين في تعظيم أرباحهم، وأن أسعار األوراق ا

 2المتعلقة باألحداث الماضية والجارية والمتوقع حدوثها في المستقبل".
الكفؤة هي السوق التي تستجيب أسعار  كما يوجد تعريف آخر يرى أن سوق األوراق المالية -

دفقة للسوق مما يؤدي إلى األوراق المالية في ظلها للتغيرات في نتائ  تحليل المعلومات والبيانات المت

 3حدوث استجابة سريعة، حيث تتساوى القيمة السوقية للوراقة مع قيمتها الحقيقية أو المحورية.

من خالل التعاريف السابقة ووفق منظور إسالمي، يمكن القول بأن سوق األوراق المالية الكفؤة هي  

ة على التخصيص األمثل للموارد المالية المتاحة، سوق التي يتم التقيد فيها بضوابط الشرع بشكل يجعلها  قادر

والمعلومات الضرورية فيها تكون صادقة ومتاحة لجميع المستثمرين من دون تكاليف أو بتكاليف منخفضة، مما 

يجعل أثر وصولها على أسعار األوراق المالية مباشر، والفاصل الزمني بين تحليلها والحصول على نتائ  بشأن 

هذا سوقكم فال ينتقص وال يضربن عليه مالية منعدم وقد أشار الرسول )ص( إلى هذا بقوله: "قيم األوراق ال

. فهذا المفهوم يعبر عن الكفاءة الكاملة  لسوق األوراق المالية، أما الكفاءة االقتصادية للسوق وتعني 4"خراج

ى أسعار األوراق ضرورة مضي بعض من الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق حتى ظهور أثارها عل

المالية، مما يجعل هناك فارق بين القيمة السوقية للورقة والقيمة الحقيقية لفترة صغيرة من الوقت دون تمكين 

 المستثمرين من تحقيق عوائد غير عادية من وراء ذلك. 

 خصائص سوق األوراق المالية الكفأة من منظور إسالمي -1-2

المتمثل في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة، ينبغي أن تتوافر فيه لكي يحقق سوق األوراق المالية هدفه 

 5جملة من السمات، أهمها:

                                                 

 المراجع والهوامش:
هداف، السبل، مقترحات النجاح، القاهرة: عالم الكتب صالح الدين حسن السيسى، بورصة األوراق المالية: األهمية، األ -1

 .24(، ص: 2003)

 .47(، ص: 2008عصام فهد العربيد، االستثمار في بورصات األوراق المالية،  دمشق: دار الرضا للنشر ) -2

رمضان الشراح،"أسواق األوراق المالية"، المال والصناعة، العدد الثامن عشر، الكويت: بنك الكويت  -3

 .20(، ص: 2000لصناعي،)ا

 4سنن إن ماجه ، كتاب التجارات، باب األسواق ودخولها. -

-41 (، ص ص:2002جمال جويدان الجمال، األسواق المالية والنقدية،عمان: دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ) -5

42. 
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المنافسة الكاملة في السوق ويقصد بها العدالة السوقية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المتعاملين من حيث  -

م منذ بزوغ فجره إلى إضفاء هذا المبدأ في الفرض االستثمارية والقدرة على تحقيق الربحية، وقد دعا اإلسال

ِ يُِريُدوَن ترتيب العالقة بين األفراد وهو ما ورد في قوله تعالى:" َواَل تَْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم بِاْلغََداِة َواْلعَِشي 

ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهم ن َشْيٍء فَتَْطُرَدُهْم فَتَُكوَن ِمَن الظَّاِلِمينَ  َوْجَههُ ۖ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهم م ِ . وقد 1"م ِ

تزامن نزول هذه اآلية مع طلب قريش وسادتهم من النبي "ص" طرد الفقراء والمساكين من مجلسهم، وقد نادى 

ال فضل لعربي على أعجمي أيضا الرسول "ص" في حجة الوداع بضرورة العدل والمساواة بين األفراد بقوله:"

". والمنافسة الكاملة وفقا لمبدأ ال ألعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوىو

" وذلك الجالب مرزوق والمحتكر ملعونالشرع فإنها تمنع بأي شكل وجود قوى احتكار لقول رسول هللا )ص(:"

 لما فيه من جشع وطمع وسوء خلق وتضييق على الناس.

ر ويطلق عليها أيضا الكفاءة الخارجية، ويقصد بها المعلومات الجيدة تصل إلى جميع المتعاملين كفاءة التسعي -

َيا أَيَُّها في السوق بشكل يتطابق مع أحكام الشرع الذي ينص على الصدق واألمانة في حياة البشر لقوله تعالى:" 

اِدقِينَ  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها ولقوله تعالى أيضا:"  2"الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن سَ  ا يَِعُظُكم ِبِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ ، فمبدأ الصدق 3"ِميعًا بَِصيًراَوإِنَا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

انة في سوق األوراق المالية من شأنه أن يؤدي إلى وصول المعلومات الجديدة للمتعاملين دون فاصل زمني واألم

كبير ومن دون تكبد تكاليف مرتفعة. ووفقا لخاصية كفاءة التسعير أيضا فإن األسعار في سوق األوراق المالية ال 

مظاهر اإلجحاف الغش والتدليس وجلب  بد أن تتحدد وفق تفاعل قوى العرض والطلب ال غير، وبعيد عن كل

 المفاسد.

األمن واألمان يقصد بهما توفير الحماية الالزمة للمستثمر في األوراق المالية من كل مظاهر الضرر، وحماية  -

من غش نا فليس السوق من كل الممارسات غير األخالقية كالغش والنجش الذي حذر منهما الرسول )ص( بقوله:"

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان، ص(:"، أو قوله)4"منا

الخديعة في النار، ومن عمل عمال ليس . وكذلك قوله )ص(:"5"والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكانب

ال يبيع رائه بقوله)ص(:"، كما حذر أيضا من بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على ش6"عليه أمرنا فهو رد

لما فيه من إثارة للعداوة والبغضاء بين المسلمين التي نهى عنها االسالم بقوله تعالى:"  7"بعضكم على بيع أخيه

ُكْم عَ  اَلِةۖ  فََهْل ن نِ إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّ ِ َوَعِن الصَّ ْكِر َّللاَّ

نتَُهونَ  . فكل هذه الممارسات من شأنها أن تعدم عامل المنافسة وتؤدي إلى متاهات تحول دون التخصيص 8"أَنتُم مُّ

 الجيد للموارد. 

الثمن أو الخلو من الغرر في التعامل في سوق األوراق المالية، والغرر هو كل معاملة مجهولة العاقبة، كجهالة  -

السلعة كبيع األوراق المالية دون االتفاق على أسعارها، أو بيع األوراق المالية دون تحديد طبيعتها وكميتها، وقد 

كبيع النوى في التمر. وهناك فرق بين الغرر والمخاطرة  9"أنه نهى عن بيع الغررروي عن الرسول )ص(:"

جائزة شرعا خاصة إذا توفر العقد على شروط كالعلم بالثمن التي تعني أن المستثمر يغنم أو يغرم أو يسلم فهي 

 والمعقود عليه وأجله.

الخلو من القمار والميسرة حيث يشترك كل من الغرر والقمار في مبدأ غنم طرف وغرم اآلخر، والقمار هو  -

قد حرم اإلسالم من الغرر المفرط، والميسر أعم من القمار فهما ينطلقان من فكرة الربح النات  عن لعبة الحظ، و

َيْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ۖ قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمن هذه الممارسات بقوله تعالى:" 

 ُ ِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ
. وتجدر اإلشارة في هذا 10" لَُكُم اآْلَياِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ نَّْفِعِهَما ۗ َويَْسأَلُونََك َمانَا يُنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو ۗ َكذَٰ

السياق أن مصطلح المضاربة المستخدم في سوق األوراق المالية إذا تنافى مع عقالنية اإلسالم يكون مدعاة 

حيث تصبح  للتحريم، خاصة في ظل عدم توفر المعلومات وسيادة حالة عدم التأكد التام على مستوى السوق،

 .11المضاربة بمثابة لعبة حظ أو قمار

                                                 
 .52سورة األنعام اآلية  -1

 .119سورة التوبة اآلية  -2

 .58 سورة النساء اآلية -3

 .101صحيح مسلم، ص: -4

 .األيمان في الشراء والبيع باب ما جاء في كراهية، كتاب التجارات،بن ماجه -5
 .365صحيح البخاري، ص:  -6

 .364.صحيح البخاري، ص: -7

 .91سورة المائدة اآلية  -8

 . 57(، ص: 2003شر والتوزيع )حسن أيوب، فقه المعامالت المالية في اإلسالم، ، القاهرة: دار السالم للطباعة والن -9

 .219سورة البقرة اآلية  -10

الشهيد خالد محمود الزهار ورامي صالح عبده، نحو أسواق مالية إسالمية، المؤتمر العلمي األول لالستثمار والتمويل  -11

 . 15(، ص:2005مايو 9-8في فلسطين، غزة: كلية التجارة في الجامعة االسالمية ، )



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2018 مايو ايار|  2العدد  3المجلد 

 105 

الخلو من الربا الذي يقترن في سوق األوراق المالية بدفع العوائد نتيجة تأجيل دفع مبلت أو سداد قيمة أوراق  -

بَا اَل َيقُوُموَن إِالَّ َكَما يَقُوُم مالية، وقد حرم اإلسالم منه بقوله تعالى:"  الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

بَاۚ   َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ َبا ۗ َوأََحلَّ َّللاَّ ِلَك بِأَنَُّهْم َقالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ
ب ِِه فَانتََهٰى فَلَهُ اْلَمس ِ ۚ نَٰ ن رَّ فََمن َجاَءُه َمْوِعَظةٌ م ِ

 ِ ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َۖما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ . فالربا في سوق األوراق المالية 1" َوَمْن َعاَد فَأُولَٰ

 يمكن أن يكون ربا النسيئة مثل ما تّم ذكره في البداية، كم يمكن أن يكون أيضا ربا الفضل.

 األوراق المالية   صيغ كفاءة سوق -2

 وراق المالية، يمكن استعراضها من خالل ما يلي:  هناك ثالث صيت لكفاءة سوق األ 

 الصيغة الضعيفة -2-1

األوراق المالية إلى كون المعلومات التي تعكسها أسعار األوراق  تشير الصيغة الضعيفة لكفاءة سوق 

ذه المالية في السوق، هي معلومات تاريخية تتعلق بتقلب األسعار وأحجام التداول في الفترات الماضية، وأن ه

األسعار تسير بطريقة عشوائية من دون ارتباط، مما يعني أن حركة األسعار في الماضي ال تشكل مرشدا لحركة 

 2األسعار في المستقبل.

ومنه، فإن األسعار السوقية لألوراق المالية ال تعكس المعلومات الحالية والحقيقية وال توقعات المستقبل،  

ريخية فقط، وأن أي محاولة للتنبؤ بما ستكون عليه األسعار في المسنتقبل منن ولكن تعكس األسعار الماضية أو التا

  3خالل دراسة التغيرات التي طرأت على أسعارها في األيام أو األشهر أو السنوات الماضية هي عديمة الجدوى.

 4وفي ظل هذه الصيغة، فإن المستثمر يمكنه تحقيق أرباح استثنائية من خالل طريقتين، هما:

ما أن يحصل المستثمر على معلومات خاصة غير منشورة ليست متاحة لغيره ضمن ظاهرة احتكار المعلومات إ -

 وهو ما نهى عنه اإلسالم.

 أو أن يكون بإمكانه تحليل البيانات والمعلومات المنشورة بكفاءة تفوق كفاءة غيره بفضل هللا. -

 مفهوم الصيغة المتوسطة للكفاءة -2-2

غة بان أسعار األوراق المالية ال تعكس فقط المعلومات والمعطيات التاريخينة الخاصنة تفترض هذه الصي 

بأسعارها فني الماضني، وإنمنا تعكنس كافنة المعلومنات المنشنورة  والمتاحنة للعامنة سنواء كاننت معلومنات خاصنة 

 5بالمستوى الكلي لالقتصاد أو المستوى الجزئي الخاص بالشركة والقطاع الذي تنتمي إليه.

وضمن هذه الصيغة تكون استجابة السوق للمعلومات التي وصلت إليها سريعة وآنينة، وكلمنا زادت هنذه  

السرعة دل ذلك على زيادة الكفاءة واستحال علنى المسنتثمر تحقينق عوائند غينر عادينة منن خنالل دراسنة وتحلينل 

المالينة ال يكنون كافينا، فقند تتندفق  المعلومات، ألن الوقت المتاح للتحليل بهدف الوصول إلى قيمة حقيقية لنألوراق

إلى سوق األوراق المالية معلومات أخرى جديدة تحدث تغييرا ملحوظا على أسنعار األوراق المالينة وذلنك قبنل أن 

 6يصل المحلل إلى نتيجة المعلومات المحللة من قبل.

 مفهوم الصيغة القوية للكفاءة -2-3

أسنعار األوراق المالينة فني السنوق هني جمينع المعلومنات ترى هذه الصيغة أن المعلومات التني تعكسنها  

العامننة أو الخاصننة، سننواء كانننت منشننورة أي متاحننة للجمهننور عامننة أو متاحننة لفئننة معينننة مننن المسنناهمين أو 

المشنناركين فنني مجلننس اإلدارة. وباختصننار فالسننوق القويننة الكفنناءة هنني السننوق التنني تعكننس فيهننا األسننعار كافننة 

المعلومات المتوقعة في المسنتقبل القرينب، ممنا يسنتحيل علنى أي مسنتثمر تحقينق عوائند غينر المعلومات السابقة و

  7عادية على حساب غيره من المستثمرين حتى ولو كان أكثر الخبراء في مجال االستثمار والمال.

 اختبار كفاءة سوق األوراق المالية -3

 يتم اختبار الكفاءة بمختلف صغتها كاألتي:   

 ر الصيغة الضعيفة للكفاءةاختبا -3-1

 بهدف اختبار الكفاءة في صيغتها الضعيفة هناك العديد من الطرق، أهمها: 

  اختبار االرتباط الذاتي -3-1-1

                                                 
 .275ية سورة البقرة اآل -1

شوقي السيد فوده، نحو نموذج مقترح  لتحليل العالقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة وسلوك أسعار األسهم في  -2

(، ص 1998بورصة األوراق المالية المصرية، أفاق جديدة، العدد الرابع، مصر: كلية التجارة جامعة المنوفية، )أكتوبر 

 .176-175ص: 

وسمير فهمي برهومة، كفاءة سوق عمان المالية قطاع البنوك عند المستوى الضعيف، اإلدارة  علي حسين المقابلة -3

 .755-754(، ص ص: 2002العامة، العدد الرابع، األردن، )جانفي 

 .754المصدر نفسه، ص:  -4

 . 128-127(، ص ص: 2000محمد صالح الحناوي،: تحليل وتقييم األسهم والسندات، مصر: الدار الجامعية ) -5

 .178شوقي السيد فوده، المصدر سبق ذكره، ص:  -6

(، ص: 1996الثانية، مصر: جامعة عين شمس) طبعةالمحمد صبح، التحليل المالي واالقتصادي لألوراق المالية،  -7

117. 
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وعائنده  tللفتنرة  iيقيس درجة االرتباط الموجودة بنين عائند األصنل  kمل االرتباط الذاتي من الرتبة امع 

 1اآلتية:ويقاس بالصيغة  kالمالحظ لفترة سابقة 
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 حيث: 

ik.معامل االرتباط الذاتي : 

t;iR : عائد األصلi  للفترةt. 

kt;iR  : عائد األصلi  لفترة سابقةk  ويرمز له بالفترةk-t. 

 kt,it,i R,RCov  التغاير بين عوائد :t;iRوkt;iR . 

 t,iR االنحراف المعياري لعوائد األصل :i  للفترةt.  

 kt,iR  االنحراف المعياري لعوائد األصل :i للفترk-t   . 

ذلك على كون األسعار انطالقا من هذه العالقة فإنه إذا كان معامل االرتباط الذاتي ال يختلف عن الصفر دّل 

صيغتها الضعيفة، أما إذا كان معامل االرتباط  تتحرك بشكل عشوائي وهو ما يتماشى مع فرضية الكفاءة في

يختلف عن الصفر دّل على عدم وجود كفاءة في السوق وأن المستثمرين لديهم إمكانية توقع األسعار المستقبلية 

 انطالقا من األسعار في الماضي.

الدراسات التي اعتمدت على االرتباط الذاتي في اختبار الكفاءة في صيغتها الضعيفة، نجد الدراسة  ومن بين أهم

اليومية لثالثين شركة الداخلة في تركيب مؤشر عندما قام بتحليل العوائد 1964سنة  Famaالتي قام بها فاما 

Dowjounse 1962بتمبر وس 1957وذلك من خالل الفترة الممتدة بين ديسمبر  زداو جون. 

 2اختبار المتتاليات -3-1-2

بالرغم من كون اختبار االرتباط الذاتي يمكن من تحديد بعض االرتباطات الخطية بين عوائد األصل المالي، إال 

ن أن فيه قصور لذلك يلجئون الختبار الكفاءة في صيغتها الضعيفة وفق ما يعرف باختبار يأنه يرى  بعض الباحث

 لتأكد من الطابع العشوائي ألسعار إغالق متوالية ألصل مالي.المتتاليات بهدف ا

فهذه الطريقة تدرس التغيرات المتتالية ألسعار اإلغالق من خالل االرتفاع واالنخفاض المتوالي حيث توضع 

 لالنخفاض، فعلى سبيل المثال إذا كانت متوالية تغيرات أسعار اإلغالق كاآلتي: –إشارة + لالرتفاع  وإشارة 

 

 

 3متتالية    2متتالية   1متتالية 

    + +-   - - + + +     + 

من هنا يمكن القول هناك ثالث متواليات باعتبار أن داللة التغير هي ثالثة، األولى هي متتالية تتضمن تغيرين 

ر ثالثة انخفاضات في أسعا–الثانية تتضمن ثالثة تغيرات سالبة  -ارتفاعين في أسعار اإلغالق–موجبين 

 .-أربعة ارتفاعات متتالية ألسعار اإلغالق-، والثالثة تتضمن أربعة تغيرات موجبة -اإلغالق

فإذا أريد معرفة أن هناك استقاللية في تغير أسعار اإلغالق، فإنه يمكن االستعانة بصيغة إحصائية للتوقع، من 

لي ومقارنتها مع العدد المتتاليات في الواقع خاللها يتم تحديد العدد المتوقع للمتتاليات في العينة السعرية ألصل ما

ألسعار إغالق نفس األصل، فإذا كان هناك اختالف دل ذلك على وجود استقاللية في تحرك أسعار األصل المالي 

 وهو ما يفند فرضية الكفاءة في صيغتها الضعيفة.

، حيث قام 1965سنة  Fama من بين أهم الدراسات التي اعتمدت على هذه الطريقة في اختبار الكفاءة فاما

بدراسة تحرك أسعار اإلغالق اليومية وفق هذه الطريقة ألسهم ثالثين شركة تدخل في تركيب مؤشر دو جونز 

Dow jonse  حيث استنت  أن هناك انحراف ضعيف 1962وسبتمبر  1957خالل الفترة الممتدة بين ديسمبر ،

، مما يعني عدم وجود استقاللية تامة بين -الحقيقة  –الواقع  بين عدد المتتاليات المتوقعة وعدد المتتاليات في

تحرك األسعار وهو ما يضعف فرضية التحرك العشوائي لألسعار، والتي تتوافق مع فرضية الكفاءة في صيغتها 

 الضعيفة.

                                                 
1- D.Morissette, Valeurs mobilières et gestion de portefeuille, 3ème édition, Québec: Les 

éditions SMG (2002), pp: 480-481. 

-  ربما يالحظ القارئ أنه يتم الحديث مرة عن األسعار ومرة عن العوائد اليومية ألنه في الفترة القصيرة نجد أن العوائد

 تملك نفس اتجاه األسعار باعتبارها تعبر عن الربح الرأس المالي الناجم عن تغير السعر.

2- D.Morissette, Op-cit , pp: 481-482.  
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فقد استخدم نفس  1980سنة  Richmandوريشموند  Hagerman، هافرمان Wils، ويلس Rorkeأما روك 

ليستخلصوا تحرك األسعار كان عشوائيا  1967و 1958يقة الختبار تحرك أسعار األسهم الكندية للفترة هذه الطر

 مما يعني أن فرضية السوق الكفاءة في صيغتها الضعيفة موجودة.

 تقنية التصفية -3-1-3

لحركة التاريخية تعتمد تقنية التصفية على تبني جملة من القواعد للمتاجرة باألوراق المالية تقوم على مبدأ ا

لألسعار، يمكن من خاللها للمستثمر أن يحدد توقيت أوامر الشراء والبيع بالشكل الذي يحقق له عائدا متميزا 

 1مقارنة بباقي المستثمرين، الذين ال يتبعون هذه التقنية والشكل الموالي يوضح ذلك:

 تمثيل لتقنية التصفية : 3لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  .Ibid, p: 483المصدر:         

فهناك إشارة للشراء، أما عندما تنخفض األسعار عن   من خالل الشكل عندما ترتفع األسعار عن 

فاإلشارة تدل على ضرورة البيع ألن السوق بدأت تتجه لالنخفاض، ومرة أخرى عندما تعود السوق  

، فهذه التقنية مستمدة في األصل من التحليل الفني الذين ء في حدود لالرتفاع فإن هناك إشارة للشرا

 يعتمد على حركة األسعار في الماضي لتحديد اتجاه السوق وتوقيت الشراء والبيع.

 اختبار الصيغة المتوسطة للكفاءة -3-2

ختبار كفاءة السوق في صيغتها النصف منذ نهاية الستينيات من القرن العشرين قام العديد من العلماء بدراسات ال

 قوية، ومن هذه الدراسات يوجد:

 2Méthode résiduelleطريقة البواقي  -3-2-1

 Rollورول  Johansen، جونسن Fisher، فيشر Famaهذه الطريقة اقترحت في بادئ األمر من طرف  فاما 

 األسهم. اشتقاقفي دراستهم حول  1969سنة 

ر كفاءة السوق في ظل نوعين من األحداث، وذلك من خالل حساب العائد غير العادي هذه الطريقة تهدف الختبا

لسهم في األيام قبل وبعد صدور معلومات جديدة. كما أن العائد الغير عائد لألسهم هو عبارة عن العائد الطبيعي 

تقدر عادة بيوم، ويعطى  الذي ينتظره المستثمرون في السهم في هذا اليوم والعائد المالحظ في السوق خالل فترة

 بالعالقة اآلتية:

 

 
 

 حيث:

 أو البواقي أو الفائض. خالل اليوم  : العائد الغير عادي لألصل 

 .خالل اليوم  : العائد المالحظ لألصل 

                                                 
1- Ibid, pp: 482-483.  

2- Ibid, pp: 486-491. 

 سعر السهم

    

  

إشارة  

 شراء

 
 

 بيعإشارة  

 إشارة  شراء
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 .: عائد السوق خالل اليوم 

 ره المستثمرون في السهم وبحسب نموذج السوق.: العائد الطبيعي الذي ينتظ

نتيجة حدث أو معلومة، يكون من خالل العوائد غير العادية أو  كما أن قياس ردات فعل اإلجمالية لألصل 

 وذلك وفق العالقة اآلتية: و البواقي قبل صدور المعلومة وبعد صدورها بين الفترة 

 

 .و ائد الغير عادية للفترة الممتدة بين : مجموع العو

هذا فيما يتعلق ببواقي أصل واحد، وباعتبار السوق يتكون من عدد كبير من األصول فإن العالقة التي تعطي 

 تكون كاآلتي: مجموع البواقي المتوسطة ألصول السوق خالل اليوم 

 لية:وفق العالقة الموا وبعد صدور المعلومة للفترة 

 
 حيث:

 أو الباقي المتوسط. : العائد الغير عادي المتوسط ألصول السوق خالل اليوم 

 :عدد أصول السوق الداخلة في تركيبة العينة.

يكون  و ومنه، فإن العائد غير العادي المتوسط المجمع أو المتبقي لألصول خالل الفترة الممتدة بين 

 كاآلتي:

 
 حيث: 

 .و : العائد الغير عادي المتوسط لألصول خالل الفترة 

وفقا لهذه العالقة السوق تكون كفؤة في صيغتها نصف القوية إذا كان العائد غير العادي المتوسط المجمع ال 

 ينحرف عن الصفر قبل صدور المعلومة مثل ما هو مبين في الشكل أدناه:

 

 

 ردة فعل األسعار بصدور معلومة جديدة: 4لشكلا

 في سوق متوسطة الكفاءة  

 

 

 

 

 

 

 

                            

                     

 

 

 

 

 البواقي المتوسطة
 مجمعة

 0 يوم إصدار المعلومة

0 
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  .Ibid, p: 488المصدر:  

 طريقة اشتقاق سهم -3-2-2

لى األسهم التي يقصد باشتقاق السهم تقسيمه وتجزئته إلى سهمين أو أكثر، حيث يتم إجراء مثل هذه العملية ع

أما عن هذه الطريقة في اختبار الكفاءة، فقد  تكون قيمتها مرتفعة، بشكل يعيق تداولها من قبل صغار المستثمرين.

باستخدام طريقة البواقي السابقة  rollورول  Johansen، جونسن Fisherوفيشر  Famaقام كل من فاما 

ية المتوسطة المجمع، وقد غطت هذه الدراسة عملية اشتقاق الختبار أثر اشتقاق األسهم على العوائد الغير عاد

، 1959وديسمبر  1927لفترة زمنية ممتدة بين جانفي  New Yorkسهم مقيدة في بورصة نيويورك  940

شهرا قبل االشتقاق لتستقر  29ليالحظوا أن العوائد غير العادية المتوسطة المجمعة لألسهم المشتقة ارتفعت خالل 

 وهو ما يوضحه الشكل الموالي: 1 ك.نسبيا بعد ذل

 في األشهر التي تسبق االشتقاق سلوك البواقي المتوسطة المجمعة: 5لشكلا
 

 

 

 

 

 

     

 

                      

 

 

 

 

 

 

  .Ibid, p: 491المصدر:  

سهم ال وفريقه أن ارتفاع العوائد غير العادية المتوسطة لأل Famaوفق ما هو موضح في الشكل فقد خلص فاما 

يتعلق باالشتقاق بحد ذاته، بل يتعلق بكون الشركات التي تقرر االشتقاق في العادة تكون أسهمها قد عرفت ارتفاع 

في القيمة السوقية بشكل معتبر، وهو الشيء الذي يفسر الزيادة في العوائد الغير عادية المتوسطة المجمعة خالل 

وصدور المعلومة، فإن العوائد غير العادية المتوسطة المجمعة شهرا التي تسبق االشتقاق. وبعد االشتقاق  29

تتحرك بشكل بسيط، مما يعني أن أسعار األسهم تستجيب بسرعة للمعلومات التي يتضمنها اإلعالن عن االشتقاق 

بما ال يتيح فرصة ألي مستثمر أن يحقق عوائد متميزة على حساب اآلخرين، وهو ما يعتبر تأييد لفرضية الكفاءة 

 في صيغتها نصف القوية.

 2اإلعالن عن توزيع األرباح -3-2-3

توزيع األرباح له داللة على تدفق مالي يصدر من شركة لذلك، إذا توافرت معلومات حول زيادة معدل توزيع 

أسهم معينة فإنها تؤدي إلى زيادة األسعار والعكس في حالة انخفاض معدل التوزيع وهو ما لمجموعة األرباح 

 135، عندما قام بحساب العوائد غير العادية المتوسطة المجمعة لـ 1972في دراسته له سنة  Pettitويتيت تبناه ب

 شركة قامت بتغيير معدالت توزيع أرباحها على المساهمين تحصل فيها على نتائ  المبينة في الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Ibid, pp: 491-492. 

2- Ibid, pp: 492-494.  

 باالشتقاق الشهر الخاص   

 بواقي متوسطة مجمعة

 0 
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 سلوك البواقي المتوسطة المجمعة: 6الشكل

 ن عن إعطاء التوزيعات  يوم اإلعال

 
  .Ibid, p: 493المصدر:             

أن ارتفاع معدالت التوزيع يؤدي إلى زيادة أسعار األسهم  Pettitمن خالل هذا الشكل، استخلص بوتيت 

ع األسعار وانخفاضها يؤدي إلى انخفاض في أسعار األسهم، كما استخلص أيضا أن رد فعل السوق بشأن ارتفا

وانخفاضها نتيجة معلومات جديدة بخصوص ارتفاع وانخفاض معدالت التوزيع، يكون بشكل سريع بما ال يتيح 

فرصة أي مستثمر أن يحقق عائدا مميزا على حساب اآلخرين، وهو ما يؤيد فرضية كفاءة السوق في صيغتها 

 نصف القوية.

سنة  Swaryأهروني، وسواري  Aharonyيما بعد من طرف كما البد من اإلشارة أن دراسة بوتيت تم تأييدها ف

  .1984سنة  Yawitzوياويتز  Smirlockوسميرلوك  1981براير سنة  Brauerوكذلك  1980

 للكفاءة قويةاختبار الصيغة ال -3-3

يتم اختبار فرض السنوق القوينة منن خنالل وسنيلتين أساسنيتين، تعتمند كنل منهمنا علنى تحلينل المعلومنات الخاصنة 

 هما: و

 العاملون بالشركة  -3-3-1

يمتلك كبار العاملين بالشنركات مينزة عنن بناقي المسنتمرين فني السنوق بقندرتهم علنى معرفنة المعلومنات بسنرعة، 

لذلك يمكن اختبار الفرضية القوية للكفاءة انطالقا من مدى قدرة هؤالء العاملين من تحقيق أرباح غير عادينة أثنناء 

 لية للشركة التي يعملون بها.التعامل في األوراق الما

وقد أيدت العديد من الدراسات في هنذا الصندد، قندرة كبنار العناملين بالشنركة علنى تحقينق أربناح غينر عادينة منن 

وراء المتاجرة باألوراق المالية قد تفوق أرباح المستثمر العادي، وهو ما يجعل منه أمرا واردا ما لم يمننع بقنوانين 

للبورصات، وذلنك بمننع كبنار العناملين منن اسنتغالل أوضناعهم بالشنركة لتحقينق مننافع  تصدرها الهيئات المسيرة

  1 خاصة لهم أو ألقربائهم.

حيننث أكنند أن  القننانون  1991سنننة  Eyssel وإيسننال   Aarshadiولعننل الدراسننة التنني قنندمها كننل مننن أرشننادي 

المسناهمين وأعضناء مجلنس اإلدارة منن بالواليات المتحدة األمريكية والخناص بمعاقبنة كبنار  1984الصادر سنة 

االستفادة من معلومات خاصة بالشنركة واسنتغاللها لحسناباتهم الشخصنية قبنل نشنرها لتحقينق أربناح غينر عادينة، 

                                                 
 .63(، ص: 2005عاطف وليم أندراوس، السياسة المالية وأسواق األوراق المالية، مصر:مؤسسة شباب الجامعة) -1

 % 25إلى 10زيادة من 
 25إلى 10

 شركة 39

 % 99إلى  1من  تخفيض

  توزيع

 % 25أكبر منزيادة 
 %  10إلى 1زيادة من

 شركة 22

 شركة 22

 شركة 39

 شركة 13



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2018 مايو ايار|  2العدد  3المجلد 

 111 

حيث ألزم هذا القانون هؤالء بإبالغ لجنة البورصة عن معامالتهم المالية، حيث تسنتطيع هنذه اللجننة رفنع دعناوى 

 1 لمحققة من وراء مثل هذه العمليات.قضائية السترجاع األرباح ا

ولقد الحظ الباحثون أن سلوك العاملين بالشركة قد تغير جذريا بعد صدور هذا القانون  حيث انخفضت مشترياتهم 

 من أسهم الشركة التي يعملون بها عندما تتوفر لديهم معلومات عن رغبة طرف معين للسيطرة على الشركة.

  2متخصصة في تحليل األوراق الماليةالمؤسسات المالية ال -3-3-2

تمتلك المؤسسة المالية المتخصصة مثل صناديق االستثمار ومؤسسنات التحلينل المنالي القندرة علنى الوصنول إلنى 

المعلومات بسرعة، كما تتميز بالقدرة على استخدام أدوات التحليل المالي، ومنن ثنم القندرة علنى التوقنع باتجاهنات 

رض الصنيغة القويننة للكفناءة منن خننالل تحلينل أداء األوراق الماليننة لصنناديق االسننتثمار السنوق. وقند تننم اختبنار فنن

 ومؤسسات التحليل المالي ومقارنة العائد ومستوى المخاطر المحققين من قبلها مع ما يحققه المستثمر العادي.

ؤسسات على تحقيق عائند وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا المجال عن عدم وجود دليل يؤكد قدرة هذه الم

وكنذلك فينات   1982سننة    Shawkyمتميز يفوق العائد النذي يحققنه المسنتثمر العنادي، وهنو منا جناء بنه شنوقي 

Viet  وشينيCheny  حيث أكدوا عدم قدرة هذه المؤسسات حتى على التنبؤ باتجاه أسعار األسهم في 198 سنة ،

ة خاصنة لهنذه المؤسسنات يمكنن منن خاللهنا تحقينق أربناح غينر المستقبل، األمنر النذي يشنير إلنى عندم تنوافر مينز

 عادية.

 وكنين  1984سننة  March  Dimon etومنن ناحينة أخنرى، كشنفت أيضنا دراسنات قنام بهنا ديمنون ومنار  

Keane  عن عدم قدرة المؤسسات المتخصصة في التحلينل علنى تحقينق أربناح متمينزة بنل أن قندرتها  1989سنة

يقية للسهم قد ال تتسنم بالدقنة، األمنر النذي يؤيند عملينا صنيغة الفنرض القنوي لكفناءة السنوق، على تقدير القيمة الحق

ويعارض البعض االتجاه السابق، حيث يرى أن قدرة مؤسسات التحليل المالي على تقديم استشارات لعمالء حققوا 

 فاءة السوق.من وراءها أرباحا غير عادية، قد يكون بمثابة عدم اعتراف بصيغة الفرض القوي لك

 خالصة 

تعتبر سوق األوراق المالية أداة يعتمد عليها االقتصاد في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة، فهي تمثل 

قناة رئيسية ينساب عن طريقها المال بهدف تعبئة المدخرات وتنميتها وتهيئتها للمجاالت االستثمارية الداعمة 

يولة. فسوق األوراق المالية لها جملة من الخصائص تميزها عن األسواق للنمو االقتصادي والمحافظة على الس

األخرى خاصة من حيث الطابع التنظيمي، الذي تكفله مجموعة من الهيئات تختلف من دولة إلى أخرى تتولى 

مهمة التنظيم وسن التشريعات وتسهر على التوازن الدائم، من خالل بناء نظام معلومات فعال يكفل انتشار 

لمعلومات في كامل السوق ويساهم في تحقيق التخصيص الكفء للموارد المتاحة، وهو ما يتوافق مع مفهوم ا

الكفاءة التي يمكن أن تضفى بصيت مختلفة، منها الصيغة الضعيفة التي تشير إلى أن المعلومات التي تعكسها 

ار تعكس كذلك كافة المعلومات األسعار هي معلومات تاريخية. والصيغة المتوسطة والتي تفترض أن األسع

المنشورة والمتاحة للعامة، والصيغة القوية التي ترى أن أسعار األوراق المالية تعكس جميع المعلومات الخاصة 

 والعامة والمعلومات السابقة والمتوقعة في المستقبل. 
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