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 تصنيف المجلة
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 اإلسالمي للتسويق العاملية املجلة

 بريطانيا | اإلسالمي للتسويق العاملية الهيئة شرافإب تصدر

 هيئة التحرير

 رئيس التحرير
رحانعبدهللا الدكتور بكر أحمد   الس ِّ

 األميرة سمية للتكنولوجياجامعة  –كلية الملك طالل لألعمال 
 بريطانيا  -  رئيس الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي

 المنسق العام
 د. علي هالل البقوم

 األردن - الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي
 welcome@iimassociation.com   |alserhan@yahoo.com لتقديم االبحاث:  

 االعضاء
 ةاألحساء | السعوديجامعة اإلمام محمد بن سعود.  م. أ. د. صالح بن عبد هللا بن صالح الملح

 أ. د. هناء الحنيطي. جامعة العلوم اإلسالمية الدولية  | االردن
 أ. د. حبيب هللا محمد التركستاني. قسم التسويق. جامعة الملك عبدالعزيز . جدة |  السعودية
 أ. د. ثابتي الحبيب. مدير مخبر تحليل واستشراف وتطوير الوظائف. جامعة معسكر | الجزائر

 سين الزيود. عميد كلية المال واالعمال. جامعة آل البيت | االردن أ. د. ح
 | الجزائر 2أ. د. مرداوي كمال. جامعة قسنطينة

 الخرطوم | السودان-أ. د. عصام محمد الليثي. أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية
 لسطينغزة | ف -اإلسالمية الجامعة  –أ. د. علي شاهين. مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية 

 جامعة جازان | السعودية –الدكتور علي مدبش. وكيل كلية اإلدارة واالقتصاد 
 الدكتور سامر ابو زنيد. رئيس جامعة الخليل | فلسطين

mailto:welcome@iimassociation.com
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 جامعة معسكر | الجزائر –الدكتور بن عبو الجياللي. نائب عميد كلية االقتصاد واإلدارة 
 جامعة حلوان | مصر-فنون التطبيقية الدكتورة فاتن فاروق. كلية ال

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

 أهداف المجلة

إن المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي مجلة دورية علمية محكمة تصدر من قبل الهيئة العالمية 

دف إلى إتاحة المجال للباحثين العرب لنشر أبحاثهم للتسويق اإلسالمي في بريطانيا وهي ته

المتعلقة بجوانب التسويق اإلسالمي المختلفة المبينة أدناه. وتصدر المجلة ثالث مرات في 

العام وذلك في األشهر الثاني والسادس والثاني عشر. وتتكون هيئة التحرير من مجموعة 

 د من الدول العربية.مختارة من األكاديميين وأصحاب االختصاص من العدي

 مواضيع التي تغطيها المجلةال

ات اجملتمعاإلبداع  االجتماعي  يف 
 اإلسالمية

القانون اإلسالمي واملمارسات 
 التسويقية

 البيع والشراء من األسواق اإلسالمية
 التمويل واحملاسبة اإلسالمية

 نظم األعمال يف اإلسالم
 إدارة شؤون األفراد اإلسالمية

 اإلسالميةاإلدارة 
 االقتصاد اإلسالمي
 التعليم  اإلسالمي

 املسلمون يف الغرب

 أسواق احلالل
 الضيافة اإلسالمية

 قنوات الدعم واإلمداد اإلسالمية
 السوق االلكرتوين اإلسالمي

 أسواق املالبس واملوضة اإلسالمية
األدوية  ومستحضرات التجميل 

 والعناية اإلسالمية
 جتارة  التجزئة اإلسالمية

 الرتفيه  والسياحة اإلسالمية
الرايدة  االجتماعية يف اجملتمعات 

 اإلسالمية
 تسويق  التمويل اإلسالمي 

املزيج التسويقي  
 اإلسالمي

أخالقيات األعمال يف 
 اإلسالم

 التسويق اإلسالمي 
املاركات التجارية  

 اإلسالمية
 املستهلك املسلم 
 التاجر املسلم 
 استغالل اإلسالم جتاراي 
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 قواعد النشر

 ختضع البحوث املقّدمة إىل اجملّلة للتقومي والتحكيم حسب األصول املتبعة.  .1
 . فقطتُقبل البحوث ابللغة العربية  .2
 جيب إتباع األصول العلمية والقواعد املرعية يف البحث العلمي.  .3
 جيب كتابة املصادر واملراجع يف آخر البحث.  .4
 مل. جيب ضبط النصوص الشرعّية ابلشكل الكا .5
 على الباحث مراعاة أسلوب البحث حبيث يكون موافقاً للقواعد اللغويّة.  .6
 (. A4أال يتجاوز البحث املقّدم ثالثني صفحة من احلجم العادي ) .7
أال يكون البحث قد سبق نشره على أي حنو كان أو مت إرساله للنشر يف جملة أخرى  .8

 ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا. 
 يلتزم الباحث بعدم إرسال حبثه ألي جهة أخرى للنشر حىت يصله رد اجمللة.  .9

 يلتزم الباحث إبجراء تعديالت احملكمني على حبثه وفق التقارير املرسلة إليه، وموافاة اجمللة .10
 يوما.  30بنسخة معدلة يف مدة ال تتجاوز 

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نشر حبثه بعد إرساله للتحكيم إال ألسباب تقتنع هبا هيئة  .11
 التحرير. 

آلراء اّليت انتهى إليها ا النتائج والرأي أو على الباحث أن خيتم حبثه خبالصة تبنّي النتيجة أو .12
 البحث. 

لوارد يف الرقم اجيب إثبات املصادر واملراجع مستوفاة يف آخر البحث مرتّبة حسب املنهج  .13
 ( الحًقا. 22)

يرفق البحث بسرية ذاتية خمتصرة للباحث، تتضمن امسه ودرجته العلمّية، وختصصه،  .14
ووظيفته واجلهة اّليت يعمل هبا، وعنوانه الكامل متضمًنا العنوان الربيدي وأرقام اهلواتف 

 والربيد اإللكرتوين. 
(  200ن )مبا ال يقّل كّل ملخص عيرفق البحث مبلخص ابللغتني العربية واإلجنليزية  .15

 ( كلمة. 300كلمة وال يزيد على )
 خُيطر أصحاب البحوث الواردة بوصوهلا إىل اجملّلة خالل أسبوع من تسّلمها.  .16
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خُيطر أصحاب البحوث ابلقرار حول صالحيتها للنشر أو عدمها خالل مدة ال تتجاوز  .17
 أربعة أشهر من اتريخ وصوهلا هليئة التحرير. 

دم هيئة التحرير بشأن البحوث املقّدمة إىل اجملّلة هنائّية، وحتتفظ اهليئة حبقها يف عقرارات  .18
 إبداء مربّرات لقراراهتا. 

 جيب أن يتم ارسال البحث ابلربيد االلكرتوين إىل بريد اجمللة .19
 يعد البحث ابلشكل التايل:  .20
 (. 16 عادي )حجم Traditional Arabicمنت النص   .أ

 )يرجى جتنب استخدام اهلوامش( ( 12 عادي )حجم Traditional Arabicمنت اهلامش  .ب
 (. 18أسود )حجم  Traditional Arabicالعناوين الرئيسة  .ت
 (. 16أسود )حجم  Traditional Arabicالعناوين الفرعية  .ث
 .املسافات بني االسطر: مسافة واحدة فقط .ج
 التوثيق  .21
السم األّول واألخري للمؤّلف، واسم يشار إىل املراجع العربّية يف حاشية البحث اب .أ

الكتاب، ورقم الصفحة أو الصفحات اّليت رجع إليها الباحث، وسنة النشر، على سبيل 
 58املثال: حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية: نشأهتا ونظامها األساسي 

(2001 .) 
 ويكتب خري للمؤّلف األّولويف حالة وجود ثالثة مؤلفني فأكثر يشار إىل االسم األّول واأل ،

بعده: وآخرون، مثل: د. حممد سليمان األشقر وآخرون، حبوث فقهّية يف قضااي اقتصاديّة 
 (. 1998)1/120معاصرة، 

  ويف حالة املرجع األجنيب يتبع منط التوثيق اآليت حبيث يكتب االسم األّول واألخري
 مثل:للمؤّلف، واسم الكتاب، ورقم الصفحة، وسنة النشر، 

 
 :) الكتب ) العربّية أو اإلجنليزيّة 
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اسم الناشر،  الطبعة، بلد النشر:، املؤلفني، عنوان الكتاب، اسم احملقق أو املرتجم اسم املؤلف أوـ 
سنة النشر. د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 

 (. م1993هـ 1413للنشر والتوزيع والطباعة )الفقهّية، الطبعة األوىل، جدة: دار الشروق 
ويف حالة وجود ثالثة مؤلفني فأكثر يشار إىل االسم األّول واألخري جلميع املؤّلفني، وعنوان ـ

الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. حممد سليمان ، الكتاب، اسم احملقق أو املرتجم
حممد عثمان شبري، د. عمر سليمان األشقر، حبوث األشقر، أ.د. ماجد حمّمد أبو رخية، د. 

 (. م1998، هـ1418فقهّية يف قضااي اقتصاديّة معاصرة، الطبعة األوىل، األردن: دار النفائس )

 
 اإلجنليزيّة يف دوريّة: املقال ابللغة العربّية أو البحث أو 
حات، بلد العدد، الصف اجملّلد أواملقال، اسم الدوريّة،  املؤلفني، عنوان البحث أو اسم املؤلف أوـ 

النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. صاحل بن عبدهللا الراجحي، حقوق اإلنسان السياسية 
واملدنّية: دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمّية والقوانني الوضعّية )) حالة اإلعالن العاملي حلقوق 

كلية   ، الكويت:101ابعة والعشرون، اإلنسان ((، جمّلة احلقوق، العدد األّول، السنة الس
 (.2003احلقوق، )

 
 :الرسائل اجلامعّية 

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

 (. 1990القاهرة )دكتوراه، جامعة 

 
 :فصل يف كتاب 
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اسم املؤلف أو املؤلفني للفصل، عنوان الفصل، يف: اسم الكتاب، الصفحات، اسم معّد 
الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. علي مراد، العوامل اّليت ، الكتاب، واسم املرتجم

خطاب  ديث، يف:سامهت يف انبعاث حركة التجديد يف الفكر اإلسالمي يف العصر احل
. إعداد: أنور أبو طه، وآخرون، ترمجة: حازم حميي 149التجديد اإلسالمي األزمنة واألسئلة، 

 (. 2004الدين، الطبعة األوىل، دمشق: دار الفكر )

 

 مالحظات النشر

  .ما ينشر يف اَْلَمَجلَّة من آراء يعرب عن أفكار أصحاهبا وال ميَثِّّل رأي اَْلَمَجلَّة 
  .ترتيب البحوث يف اَْلَمَجلَّة خيضع العتبارات فنية 
  .تستبعد اجمللة أي حبث خمالف لقواعد النشر 
  يُعطى الباحث نُسخة من اجمللة 
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ضوابط االقتصاد اإلسالمي المتعلقة بالسلوك االستهالكي واالدخاري 

 واالستثماري ودورها في توفير التمويل الالزم للتنمية

 جراداتد. محمود علي 

 قسم التمويل والمصارف. أستاذ مشارك

 جامعة آل البيت

 د. إبراهيم عبد الحليم عبادة

 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية. أستاذ مشارك

 كلية الشريعة/جامعة اليرموك

 

 ملخص

هدف هذا البحث إلى بيان أهمية ضوووابا االقتصوواد اإلسووالمي المتعلقة بالسوولوك االسووتهالكي 

واالسووووووتثماري ودورها في توفير التمويل الالنم للتنميةا وتم اسووووووتخدام المنه  واالدخاري 

الوصفي و االستعانة بالمنه  التحليلي حيث تم توضيح تلك الضوابا وتحليل دورها في تمويل 

التنمية وذلك من خالل اسووتنبات تلك الضوووابا المتعلقة باالسووتهالك واالدخار واالسووتثمار من 

حاديث الشووريفة. وخلل البحث إلى أن للضوووابا والقواعد التي يفرضووها اآليات الكريمة واأل

االقتصوواد اإلسووالمي على السوولوك االسووتهالكي واالدخاري واالسووتثماري دورا  هاما  في توفير 

التمويل الالنم للتنمية. ففي مجال االسووتهالك ف ن ترشوويد االسووتهالك يعمل على المحافظة على 

ارهاا ومن شوووووو ن ذلك أن يحول الفائل في الدخل إلى اسووووووتثمار الموارد وعدم تبديدها وإهد

ونيادة اإلنتاجا أما في مجال االدخار فقد بيّن البحث ب ن ضوووابا االقتصوواد اإلسووالمي تشووجع 

على االدخار اإليجابي وليس على االكتنانا واالدخار يكون بهدف اسووووووتثمار المال وتنميته. 

اإلسووووووالمي تحث على االسووووووتثمار الملت م بالقيم  وأخيرا  بيّن البحث أن ضوووووووابا االقتصوووووواد

 والمعايير التي تعمل على خدمة اإلنسان وإعمار األرض.

Abstract 

The objective of this research is to demonstrate the importance of 

Islamic Economic Permissions on consumption, saving and investment 

behavior, and its role in financing development. Descriptive and 

analytical approaches were used, the most important results of the 

research are: 

- Rational consumption will lead to rationalized resources and 

achieve surplus in income which could be transferred to investment. 

- Islamic Economic Permissions encourage positive saving which 

aim at targeting investment. 

 



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

 المقدمة

تناولت الشووووووريعة الغّرا  كافة جوانب الحياة االقتصووووووادية والتنموية التي يهتم بها االقتصوووووواد 

ة مما الدينية واألخالقي اإلسالمي. وبالمقابل استمد االقتصاد اإلسالمي غاياته وأهدافه من القيم

ية الالنمة  قادرا  على تلبية حاجات المجتمع االقتصووووووواديةا ومنها توفير الموارد المال جعله 

 لتمويل التنمية.

ويرى النموذج االقتصووووادي اإلسووووالمي ب ن تحقيق التنمية والرفاه االقتصووووادي يتطلب إحداث 

لسووولوك االسوووتهالكي واالدخاري توانٍن بين الحاجات الروحية والمادية وضووورورة أن يكون ا

واالستثماري للفرد والمجتمع متمشيا  مع مقاصد الشريعة اإلسالمية والتي من أولوياتها تحقيق 

نه يمكن  ف  مالا وفي إتار هذا النموذج  معدالت تنموية مرغوبة من خالل مقصووووووود حف، ال

 وك الفرديتكوين فائل مالي يمكن اسووووووتخدامه في تمويل التنمية من خالل مخرجات السوووووول

 والجماعي المتصف بالرشاد والملت م بالقيم الدينية.

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في نيادة الحاجة إلى الموارد المالية الالنمة لتمويل التنميةا وكذلك نيادة 

 التكاليف العقدية للحصول على هذه الموارد من المصادر الخارجية.

 فرضية البحث

"لضووووابط االقتصووواد اإلسوووالمي المتعلقة باالسوووتهالك واالدخار تم صوووياغة الفرضوووية التالية  

 .واالستثمار القدرة على توفير فائض مالي يمكن توجيهه نحو تمويل التنمية"

 أهداف البحث

التعريف بالدور الذي يمكن أن تلعبه ضوابا االقتصاد اإلسالمي المتعلقة بالسلوك االستهالكي 

 ري واالستثماري في توفير التمويل الالنم للتنمية.واالدخا

 أهمية البحث

 ت تي أهمية البحث من إبران دور االقتصاد اإلسالمي في توفير التمويل الالنم للتنمية.

 منهجية البحث

لتحقيق هدف البحث تم اسووووووتخدام المنه  الوصووووووفي لعرض المفاهيم المتعلقة بالبحثا كما تم 

تنباتي لوضوووع الضووووابا الخاصوووة باالسوووتهالك واالدخار في مي ان االسوووتعانة بالمنه  االسووو

الشووريعة اإلسووالمية وإ هار وتحليل الدور الذي تلعبه هذه الضوووابا في تكوين فائل لتمويل 

 التنمية.

 الدراسات السابقة

سة )ال رقاا  -1 سمالية والكفا ة والنمو في اقتصاد 2012درا (  "تخصيل الموارد الرأ

 ال ربوي".

الدراسوووة إلى بيان ت ثير تخصووويل الموارد الرأسووومالية واالسوووتثمارية بكفا ة وت ثيرها هدفت 

على النمو االقتصووووواديا وخلصوووووت الدراسوووووة إلى أنه يمكن تخصووووويل الموارد الرأسووووومالية 

 واالستثمارية بكفا ة من خالل االلت ام ب حكام الشريعة ومنها تحريم الربا.

 من منظور إسالمي  عود على بد ".(  "التنمية في 2004دراسة )أحمدا  -2



16 
 

هدفت الدراسووة إلى تعريف التنمية من منظور إسووالميا وبيان مدى قدرة االقتصوواد اإلسووالمي 

على إحداث معدالت التنمية المرغوبةا وخلصت الدراسة إلى أن االقتصاد اإلسالمي قد أسهم 

 في إ هار مفهوم للتنمية أكثر شموال .

  "عدالة التونيع والكفا ة االقتصوووووووادية في النظم ب(2001دراسوووووووة )السووووووبهانيا  -3

 الوضعية واإلسالم".

هدفت الدراسوووووووة إلى تحديد معالم النظام التونيعي في اإلسووووووالم في إتار مقارن مع النظم 

سة إلى أن عدالة التونيع  سة المنه  االستقرائيا وخلصت الدرا الوضعيةا وقد اعتمدت الدرا

 القتصادي اإلسالمي ينفرد بكفالتها.شرت ضروري للكفا ة وأن النظام ا

يل ال مني وقرار االدخار في االقتصووووووواد 1997دراسوووووووة )أبو الفتوحا  -4 (  "التفضوووووو

 اإلسالمي".

صادية المختلفة واألحكام القيمية  سة إلى المقارنة بين األحكام القيمية لألنظمة االقت هدفت الدرا

لصووت الدراسووة أنه يمكن لمفهوم العدل للنظام االقتصووادي اإلسووالمي فيما يتعلق باالدخار. وخ

 )حسب االقتصاد اإلسالمي( أن يحل محل التفضيل ال مني كموجه للسلوك التخصيصي.

(  "أحكام الشووووريعة اإلسووووالمي ودالة االسووووتهالك في الدول 1984دراسووووة )متوليا  -5

 اإلسالمية المعاصرة  دراسة قياسية".

فاق االسوووتهالكي الكلي إذا تبقت أسووواليب إعادة هدفت الدراسوووة إلى بيان كيفية تغير حجم اإلن

تونيع الدخل وفق أحكام الشريعةا وتم دراسة أساليب وكيفية إعادة تونيع الدخل تبقا  ألحكام 

الشريعة اإلسالميةا وخلصت الدراسة إلى أن الميل الحدي لالستهالك والميل الحدي لالدخار 

 لإلنسان المسلم يكونان موجبين.

ا وتعيموةا د.ت(  "معوايير اتخواذ القرار االسووووووتثمواري من منظور دراسوووووووة )مقودم -6

 االقتصاد اإلسالمي".

هدفت الدراسووة إلى توضوويح مفهوم االسووتثمار وضوووابطه في االقتصوواد اإلسووالميا وخلصووت 

الدراسة إلى أن االستثمار في المفهوم اإلسالمي يجب أن يعود بالنفع على المجتمع كله وكذلك 

وعدم اكتنانها كذلك بيان مالمح معيار موحد لتقييم االسووووووتثمار من  وجوب اسووووووتثمار المال

 منظور إسالمي.

 (  "استثمار المدخرات في اإلسالم".2007دراسة )الحوليا  -7

هدفت الدراسووووة إلى بيان أحكام اسووووتثمار المدخرات في الشووووريعة اإلسووووالمي وخلصووووت إلى 

والحديثية وانطالقا  من ضوورورة تحقيق ضوورورة اسووتثمار المدخرات بنا   على األدلة القرآنية 

 التنمية.

 خطة البحث

 بغية الوصول إلى هدف البحث تم تقسيمه للمباحث التالية 

 ضوابا االستهالك من منظور االقتصاد اإلسالمي.المبحث األول: 

 ضوابا االدخار من منظور االقتصاد اإلسالمي.المبحث الثاني: 

 منظور االقتصاد اإلسالمي.ضوابا االستثمار من المبحث الثالث: 
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 النتائ  والتوصيات.المبحث الرابع: 

 المبحث األول: ضوابط االستهالك من منظور االقتصاد اإلسالمي.

(ا ويعرفه السوووبهاني 1997يعرف االسوووتهالك باختصوووار ب نه اسوووتنفاذ منافع سووولعة )ال رقاا 

والخدمات وهو الشووورت أ( ب نه "عمليات اإلشوووبال المتوالية للحاجات بواسوووطة السووولع 2011)

المادي السوووتمرار الوجود اإلنسووواني وبه قوام الطاقات الجسووودية والعقلية والروحية لإلنسوووان 

وذلك فهو واجب بقدر ما يشوووبع حاجات اإلنسوووان ويحقق حف، النفس والدين والعقل". ويعرفه 

 بتغا الباحث ب نه "إشوووووبال الحاجات اإلنسوووووانية الجسووووودية والروحية دون تبذير أو إسوووووراف ا

 مرضاة هللا".

ويلعب حجم ونما االسوووتهالك دورا  كبيرا  في تحديد وتكوين المدخرات الالنمة لالسوووتثمار إذ 

ال يكفي لتحقيق التنمية االقتصادية ولتكوين مدخرات توجه لتمويل التنمية أن يتم التركي  على 

مات م اسوووتهالكه وفق أننيادة اإلنتاج مع اسوووتهالك المجتمع لهذا اإلنتاج بحيث يبدد الفاض ويت

اسوووووتهالكية يغلب عليها تابع المحاكاة والتقليدا وبنا  على ذلك ف ن منظومة القيم اإلسوووووالمية 

الخاصووووة باالسووووتهالك تعمل على توفير الشووووروت الالنمة إليجاد فائل يتم من خالله تمويل 

 التنمية.

في حشوود الموارد  ونعرض تاليا  التصووور اإلسووالمي لموضووول االسووتهالك وأثر هذا التصووور

 الالنمة لتمويل التنمية 

 أ( دوافع االستهالك في المجتمع اإلسالمي:

تشووكل الحاجة الدافع الرئيس لالسووتهالك حيث يحتاج اإلنسووان إلى االسووتهالك إلشووبال حاجاته 

الفطرية والنفسوووية واالجتماعية وفي اإلسوووالم هناك بعد آخر يمكن إضوووافته كدافع لالسوووتهالك 

للمسلم أن يكتسب ثوابا  من هللا سبحانه وتعالى إذا ابتغى باستهالكه وجهه تعالى  وهو أنه يمكن

ك ن ي كل ويشوووووورب ليقوي عوده إلنجان المهام المطلوبة منه والواجب عليه من هللا سووووووبحانه 

 وتعالى. وبهذا يصبح االستهالك وسيلة إلرضا  هللا وعبادته.

رجحة باعتبارات دينية وأخالقية وتؤكد والحاجة في التصووووور والتشووووريع اإلسووووالمي تكون م

العالقة الو يفية بين وسووووائل اإلشووووبال وبين إحران الوجود لإلنسووووان بكامل تاقاته الجسوووودية 

والعقلية فال يراد االستهالك لذاته إنما إلدامة كيان اإلنسان الفاعل مستكمال  ومستحضرا  كامل 

 أ(.2001تاقاته )السبهانيا 

مع اإلسووووالمي حسووووب األولويات بمعنى أن اإلسووووالم يرسووووي أهدافا  وترتب الحاجات في المجت

معينة للحياة اإلنسووانية وأن األمور التي تسوواعد على تحقيق هذه األهداف تسوومى مصووالح ألنها 

تقع في مصلحة المجتمع وعليه جا ت الشريعة اإلسالمية لحف، هذه المصالح وصيانتهاا ولقد 

هـ( ثالثة مستويات للمصالح االجتماعية 1393اتبي )هـ( والش1322صاغ اإلمامان الغ الي )

 وهي 

المصالح الضرورية وهي تلك المتطلبات من أفعال وأشيا  تكون ضرورية الستقامة  -1

حياة الناس في الدنياا ولتحقيق الفالح لهم في اآلخرةا وتتوقف على هذه األفعال واألقوال 

شوومل الدينا والنفسا والعقلا والنسوولا صوويانة األركان الخمسووة للحياة اإلنسووانية والتي ت
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والمال. حيث ي تي صيانة هذه األركان في صلب أولويات الشريعة اإلسالميةا وعليه ف ن 

أي تصورف هدفه الحفا  على هذه األركان يسومى ضوروريات ومن ضومنها إقامة أركان 

شوووبال اإلسوووالما وحرمة النفس اإلنسوووانية وما يتطلبه من اتخاذ اإلجرا ات الضووورورية إل

سانيةا وكذلك تحريم الخمر لحف، العقلا وحماية األسرة من خالل مؤسسة  الحاجات اإلن

 ال واج وتحريم ال ناا وأخيرا  حماية المال وضمان حسن جمعه واستغالله.

المصوووووالح الحاجية وهي تلك األفعال واألشووووويا  التي تتطلبها الحاجة إلى رفع الحرج  -2

ليه وتقع كثير من منتجات الحرف والصووناعات ضوومن والمشووقة عن المسوولم والتوسووعة ع

( أن الحاجيات تشوووووومل أيضووووووا  تلك السوووووولع والخدمات 1991هذا اإلتار. ويرى ال رقا )

والنشووواتات التي ال تتوقف عليها صووويانة األركان الخمسوووةا لكنها تسووواعد وتسوووهل سوووبل 

توات المحوافظوة على هوذه األركوان ومن ذلوكع تبواعوة الكتوب ونقول المعوارف والنشوووووووا

الرياضووووية والبدنيةا تشووووجيع التربية والتعليما وتنمية الثروة العامة والخاصووووةا وهذا هو 

 تطبيق مباشر للقاعدة الفقهية الشهيرة القائلة ب ن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

المصالح التحسينيةا وهي تلك األشيا  واألعمال واألفعال التي ال تتطلبها الحاجة إلى  -3

مشووقة عن المسوولم والتوسووعة عليه وإنما إشووباعها ومراعاتها تسووهل الحياة وتجملها رفع ال

وت ينهاا ومن السوووووولع والخدمات التي تقع ضوووووومن هذا اإلتار  االسووووووتجمام وممارسووووووة 

 الهوايات وامتالك بعل السلع ذات الطبيعة الكمالية ولكن باعتدال.

جتمع اإلسالمي وترتيب هذه المصالح والخالصة أن هذه المصالح تمثل األهداف العامة في الم

له  خدمات الالنمة  تاج السوووووولع وال جات المجتمع وإن حا بال  ته في تحقيق إشوووووو عا يتعين مرا

شي الالئق الذي يتلخل في تحقيق تقوى هللا وشكرها مع  والضرورية لتحقيق المستوى المعي

مة هللا والمجتمعع فنعوفرة في اإلنتاج وسهولة الحصول عليه مرتبطا  باألمن والطم نينة للفرد 

يُِّّب يَخْ چ سووبحانه في وفرة السوولع وقلة التكاليف للحصووول عليها قال تعالى   ُرُج نَبَاتُهُ َواْلبَلَدُ الطَّ

د ا ي َخبَُث الَ يَْخُرُج إِّالَّ نَكِّ  [.٥٨]األعراف  چ بِّ ِّذْنِّ َربِّّهِّ َوالَّذِّ

أقصووى درجات الرشوود االقتصووادي إن ترتيب أولويات المسووتهلك المسوولم بهذا الشووكل يعبر عن 

شكال االستهالك المقلدة ويحاف، على الثروة والفائل من  ويمنع الهدر واإلسراف والتبذير وأ

 اإلنتاج بحيث يمكن توجيهه إلى االستثمار وتكوين رأس المال الالنم لتمويل التنمية.

 ب( أنماط االستهالك:

ار عملي رشوويد يتمثل بضوورورة اإلنفاق تقع أنمات اسووتهالك الفرد والمجتمع المسوولم ضوومن إت

على االسووووتهالك ومحاربة البخل والشووووح والتقتير من جهة ومحاربة الترف والتبذير من جهة 

 ثانية.

ي آدََم ُخذُواْ يَا بَنِّ چ  فقد أمر هللا سبحانه وتعالى المسلمين باإلنفاق وأنكر اإلسرافا قال تعالى  

ٍد وُكلُ  ندَ ُكّلِّ َمْسجِّ ينَتَُكْم عِّ فِّينَ نِّ بُّ اْلُمْسرِّ فُواْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ  [.31]األعراف   چ   واْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسرِّ

ِّ چ وقوله تعالى   ّ ِِّ ُكُرواْ  ن َتيِّّبَاتِّ َما َرَنْقنَاُكْم َواشوووْ يَن آَمنُواْ ُكلُواْ مِّ [. 172]البقرة   چيَا أَيَُّها الَّذِّ

ا  چ ثم اقترن اإليمان باإلنفاق بقوله تعالى   مَّ رِّ َوأَنفَقُواْ مِّ ِّ َواْليَْومِّ اآلخِّ ِّ ا ْم لَْو آَمنُواْ بِّ َوَماذَا َعلَْيهِّ



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

نُوَن چ [. واإلنفاق من صوووفات المسووولمينا يقول تعالى  39]النسوووا    چ  َرَنقَُهُم للّاُ  يَن يُْؤمِّ الَّذِّ

ا َرَنْقنَاُهْم يُنفِّقُونَ  مَّ  [.3قرة  ]الب چ بِّاْلغَْيبِّ َويُقِّيُموَن الصَّالةَ َومِّ

فهذه األوامر الصريحة من هللا ع  وجل توجب االستهالك والتمتع بالطيباتا كما دعا اإلسالم 

 .(1)  "إن هللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"إلى عدم الشح والحرمانا يقول الرسول 

ولكن إذا كان اإلسوووالم قد أوجب على المسووولم اإلنفاق وحرم عليه التقتير ف نه في الوقت نفسوووه 

هِّ إِّذَا أَثَْمَر َوآتُواْ َحقَّهُ يَْوَم چ يحرم على المسوووووولم اإلسووووووراف والتبذيرا قال تعالى   ن ثََمرِّ ُكلُواْ مِّ

فِّينَ  رِّ بُّ اْلُمسووووْ فُواْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ رِّ هِّ َوالَ تُسووووْ ادِّ يَن إِّذَا چ [. وقال تعالى  141]األنعام  چ ۈ َحصووووَ َوالَّذِّ

ا فُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَلَِّك قََوام   [.67]الفرقان   چ أَنفَقُوا لَْم يُْسرِّ

إذن منه  اإلسوووالم في االسوووتهالك هو الوسوووطية واالعتدالا فالمسووولم مطالب ب ن يسوووتهلك من 

تاقاتها ويوفر له الرضوووا واإلشوووبال الجسووودي والنفسوووي  الطيبات إلى الحد الذي يؤمن له كامل

دون إسراف أو تبذير مبتعدا  عن مظاهر االستهالك الترفي غير الرشيد الذي يقود إلى التهلكة. 

قُواْ فِّيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَوْ چ يقول تعالى   ْرنَاَها لُ َوإِّذَا أََردْنَا أَن نُّْهلَِّك قَْريَة  أََمْرنَا ُمتَْرفِّيَها فَفَسوووَ  فَدَمَّ

ا ير   [16]اإلسرا    چ تَدْمِّ

ولعل من أهم أسباب المعاناة التي يعيشها أبنا  المجتمع اإلسالمي حاليا  هو مظاهر االستهالك 

الخداعة والمحاكية ألنمات االستهالك الغربية والتي تضع أعبا  إضافية مالية واجتماعية على 

تمع حيث يمثل إنفاقهم االسووووتهالكي الترفي والمظهري كاهل البسووووطا  والفقرا  من أبنا  المج

 هدرا  للموارد بدون قيمة إضافية مما يعوق تكوين المدخرات لتوجيهها إلى تمويل التنمية.

كما أن ت ثير االعتدال في االسووووووتهالك ال يقتصوووووور على األفراد وحدهم بل يتعدى ذلك إلى 

لمشوواكل االقتصووادية الناجمة عن اإلنفاق المجتمعا إذ أنه وبسووبب االسووتهالك الرشوويد تتقلل ا

الترفي والمتمثلة في توجيه الموارد بعيدا  عن أولويات المجتمع وحاجاته األسوواسووية مما يسووهل 

على المجتمع تكوين موارد كافية لدعم عملية اإلنتاج وإذا ما رافق عملية ترشوووويد االسووووتهالك 

ع اإلسوووالمي فيكون المجتمع قد حسوووم عملية منظمة إلعادة تونيع الدخل وهذا هو حال المجتم

خياراته باختيار أولوياته وهذه التوليفة تؤمن تكيف الهيكل السوووووولعي للطلب الكلي في المجتمع 

وذلك ب يادة الطلب على الضووروريات وشووبه الضووروريات ونقل الطلب على الكماليات التي 

 (.1991يعد األغنيا  المصدر الرئيسي لطلبها )عفرا 

الك الرشووويد الذي يعتمد الوسوووطية سووويؤدي بالضووورورة إلى االسوووتغالل األمثل إن نما االسوووته

هـوووووووو(ع إذ أن 1411للموارد مما يحقق العدالة والكفا ة االقتصوووادية وهذا ما يؤكده السوووبهاني )

الميل االسووووتهالكي للمجتمع يشووووبع بحسووووب معيارية وسووووطية فال وجود لطبقة مترفة يضووووطر 

ا بمختلف اإلغرا ات والمسووووووح السوووووولوكي للمسووووووتهلكين المنتجون إلى مخاتلتها واسووووووتدراجه

والمنتجين على حد سوووووووا ا بل وال تغليب لغائية االسووووووتهالك لذات االسووووووتهالك وعليه يكون 

                                                           
التراث العربيا تحقيق أحمد محمد شاكرا رواه الترمذيا وصححه األلبانيا انظر  سنن الترمذيا دار إحيا    ( 1)

ا كتاب األتعمةا باب ما جا  إن هللا يحي أن يرى أثر نعمته على 123ا ص5بيروتا )د, ت(ا )د. ت(ا ج

 .2819عبدها حديث رقم 
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ية يمثل اقتراعا  ديمقراتيا  على  الطلب الكلي في المجتمع المسوووووولم متسووووووق مع الحاجة الفعل

وذاتيا  من دوافع االستهالك غير  استخدام الموارد كما يعمل على تحصين المجتمع موضوعيا  

 المبررة.

وبالنتيجة ف ن اإلسووالم بما وضووعه من ضوووابا لإلنفاق وترشوويد لالسووتهالك قد ضوومن للتنمية 

رأس مال تكون نتيجة الفائل في الثروة غير المهدورة حيث يمكن لهذا الفائل أن يتحول 

 قتصادية.إلى سلع إنتاجية كاآلالت والمعدات تستخدمها المشروعات اال

 

 المبحث الثاني: ضوابط االدخار من منظور االقتصاد اإلسالمي.

تمثل ضوابا االدخار الضابا الثاني من ضوابا االقتصاد اإلسالمي الداعمة لتوفير الموارد 

المالية لتمويل التنمية واالدخار هو الفرق بين الدخل واالستهالك سوا  كان على صعيد الفرد 

( االدخار ب نه ذلك الج   1980أم الدولة وفي هذا اإلتار يعرف حجير )د.ت( والمحجوب )

ل القومي الذي ال ينفق على السوووولع االسووووتهالكية والخدمات. أما على صووووعيد األفراد من الدخ

 Keynesفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورف 

( االدخار ب نه الفائل المتبقي من دخل الفرد بعد اإلنفاق على حاجاته االسووووووتهالكية. 1957)

( فيعرف االدخار ب نه ذلك الج   من الدخل المتحقق من اإلنتاج الذي 1980أما عبدالرسووول )

  يوجه إلى االستهالك الجاريا وإنما إلى االستثمار.ال

من المالح، أن هذه التعريفات لالدخار هي تعريفات للمال المدخر وليس لعملية االدخار ذاتها 

( عملية االدخار ب نها اقتطال من الدخل بغية االنتفال به مسوووتقبال  2001وعليه يعرف سوووانو )

قه إلى االسوووتثمار. وهنا يجب أن نفرق بين االدخار شوووريطة أن ي خذ ذلك الج   المقتطع تري

كمفهوم اقتصووووووادي يهدف إلى تكوين رأس المال الالنم ل يادة اإلنتاج وبين االكتنان الذي هو 

 االحتفا  بالمال في شكل سائل أو دون استثمار أو دون أدا  ما ترتب عليه من نكاة.

لذي لم تؤدَ نكاته )العربيا د.تع ويرى بعل الفقها  أن المال المكتن  هو فقا ذلك الم ال ا

( رأي آخرع إذ يرى أن االكتنان يعني مطلق االحتفا  2001الخطيبا د.ت(ا لكن لسوووووووانو )

بالثروة دون استثمارها سوا  أديت نكاتها أم لم تؤدَع فاالكتنان شامل لكل مال أو ثروة تحجب 

فيها من نكاةا أو نفقة اعتمادا  عن االسووتثمار سوووا  كان ذلك الحجب قبل أو بعد أدا  ما وجب 

على األصووووول المقرر في الشووووورل في الثروات واألموال وهو التداول والتثمير وليس الحجب 

 والدفن.

 دور القيم اإلسالمية في تنمية االدخار:

 أ( الوسطية في االستهالك وأثرها على االدخار:

ن هللا سووبحانه وتعالى ي مرنا أ الحظنا في تحليلنا ألنمات االسووتهالك في المجتمع اإلسووالمي أن

فِّينَ چ نعتدل في اسوووتهالكنا بقوله تعالى   رِّ بُّ اْلُمسوووْ فُواْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ رِّ َربُواْ َوالَ تُسوووْ  چ وُكلُواْ َواشوووْ

[. ومن المؤكد أن اإلسووووراف مرتبا بارتفال مسووووتوى االسووووتهالك حيث ينفق 31]األعراف  

ن الممكن للفرد التخلي عن جانب منها إذا تمسوووك الدخل إلشوووبال الحاجات االسوووتهالكية التي م
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بمفهوم الرشد االقتصادي اإلسالمي في تصرفاته االستهالكيةا وبالتالي يتوفر فائل لالدخار 

 يمكن توجيهه إلى االستثمار في تمويل التنمية.

 ب( أثر االستهالك التفاخري والمحاكاة على االدخار:

اما  في نشووور أنمات االسوووتهالك الكافي حيث أنه مع وجود يلعب عامل التقليد والمحاكاة دورا  ه

الدعاية واإلعالن لم يعد هناك ما يسومى بالمسوتهلك الرشويد ويعمد األغنيا  إلى إشوبال حاجات 

جديدة خلقتها الدعاية واإلعالن ال تقع ضوووومن أولويات االسووووتهالك سوووووا  للفرد أو للمجتمعا 

قرا  تبدأ معاناة الفقرا  الذين ال يملكون وسووائل الطلب وبانتشووار هذا النما من األغنيا  إلى الف

ونتيجة لذلك يبدأ الهدر في موارد المجتمع األمر الذي ال يترك فائضووووووا  يمكن توجيهه لتمويل 

 التنمية.

وفي  ل التصوووور اإلسوووالمي ف نه ال وجود لهذه الحالة حيث تعمل القيم اإليمانية لدى المسووولم 

سووتهالكية الغريبة التي تطرحها صوونوف الدعاية واإلعالن وشووح على تحصووينه من األنمات اال

ستهلك بالقدر الذي يوفر  سلم فهو ي شكل هدفا  بعينه في حياة الفرد الم األذواقا فاالستهالك ال ي

 ب(.2001له السعادة في الدنيا واآلخرة فال جنوح وال مغاالة وال تقتير )السبهانيا 

سابقا  ب ن الفرد المسلم سس رشيدة بحيث  وكما رأينا  شبال حاجاته على أ ال بد أن يعمل على إ

يشوبع الضوروريات ثم الحاجيات ثم التحسوينات. وهذا السولوك سووف يحد من التقليد والمحاكاة 

ألنمات االسووووتهالك الترفيهيا وبالتالي يتم تخصوووويل الموارد بحسووووب الحاجات الحقيقية مما 

 يولد فائضا  يمكن أن يوجه إلى تمويل التنمية.

واالدخار غير االكتنان كما رأينا وهو واجب ومن األدلة على ذلك ما رواه سوووووولمة بن األكول 

  "من ضوحى منكم فال يصوبحن بعد ثالثة وبقي في بيته رضوي هللا عنه قال  قال رسوول هللا  

أي ال  –منه شوووي ". فلما كان العام المقبل قالوا  يا رسوووول هللاا نفعل كما فعلنا العام الماضوووي 

دخر شوووووويئا ا قال  "كلوا وأتعموا وادخرواا ف ن ذلك العام كان بالناس جهد ف ردت أن تعينوا ن

 .(1)فيها"

ةِّ  وعن سووعد بن أبي وقاص رضووي هللا عنه قال  "َعادَنِّي النبي  صوولى هللا عليه وسوولم  في َحجَّ

 ِّ وَل للاَّ فَْيُت منه على اْلَمْوتِّ فقلت يا َرسووُ بَلََغ بِّي من اْلَوَجعِّ ما تََرى وأنا ذُو اْلَودَالِّ من َوَجعٍ أَشووْ

هِّ قال اَل  دَةٌ أَفَ َتََصدَُّق بِّثُلُثَْي َمالِّي قال اَل قلت أَفَ َتََصدَُّق بَِّشْطرِّ ثُنِّي إال اْبنَةٌ لي َواحِّ لت ق َماٍل وال يَرِّ

ا  بادخار ثلثي قد أمر سعد . وهنا إشارة واضحة إلى أن الرسول (2)فَالثُّلُثِّ قال َوالثُّلُُث َكثِّيٌر"

 ماله.

                                                           
ا تحقيق  د. مصطفى 3تا 1987 - 1407 -بيروت  -دار ابن كثير, اليمامة ( البخاريا صحيح البخاريا 1)

 .5335ا حديث رقم 2142ا ص5ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يت ود منهاا ج ا باب ديب البغا

ا تحقيق  د. مصطفى 3تا 1987 - 1407 -بيروت  -دار ابن كثير, اليمامة ( صحيح البخاريا 2)

 .4147ا حديث رقم 1600صا 4جا باب حجة الودالا  ديب البغا
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قد نهى عن إضوواعة المال بحجة الصوودقة.  وما رواه كعب بن مالك رضووي هللا عنه أن النبي 

 .(1)لكعب عندما أراد أن يتصدق بكل ماله  "أمسك عليك بعل مالك فهو خير لك" إذ قال 

ن ة موما يؤثر عن علي بن أبي تالب رضووووووي هللا عنه أنه كان يحث الوالة على تمكين الرعي

االدخار وذلك بالتخفيف عنهم وهذه وصيته لوالي مصر تؤكد ذلكا "وليكن نظرك في عمارة 

 األرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج" )الرضيا د.ت(.

فكيف يسووتطيع الناس أن يعمروا األرض بدون ادخارات فائضووة نتيجة لتخفيف األعبا  المالية 

 الملت م بها للدولة عليهم.

ا دور القيم اإلسالمية في حشد المدخرات ورأينا حكم االدخار في اإلسالم وكيف وبعد أن رأين

حث عليه نجد أن تعبئة المدخرات هو هدف رئيسوووي ألن اإلسوووالم ال يسووومح باالكتنان ويطالب 

باسووووووتخدام المدخرات في اإلنتاجا ولما كان من غير الممكن أن يسووووووتعمل كل فرد مدخراته 

 تذهب هذه المدخرات إلى تمويل التنمية. باالستهالكا فمن الممكن أن

 المبحث الثالث: ضوابط االستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي.

االسووتثمار ويعني في اللغة  تلب الثمرع حيث جا  في لسووان العرب أن كلمة الثمر تعني حمل 

  هالشووجرا وثمر الشووجر وعندما يثمر الشووجر يصووير فيه الثمرا أما في مجال المال فيقصوود ب

تلب الثمر من أصوووووول المالا يقال أثمر الرجل ماله إذا نماها ويقال مال ثمرا أي مال كثيرا 

 هـ(.1410وجا  ذلك قياسا  على تلب الثمر من الشجر )ابن منظورا 

( إلى تعريفه ب نه عبارة عن 1977أما من المنظور االقتصوووادي المعاصووور فقد ذهب الغ الي )

الرأسمالية اإلنتاجية إلى رأس المال المتاح. في حين عرفه البعل اإلضافة الجديدة من السلع 

(. وتبنت الموسوووووووعة العلمية 1987ب نه عبارة عن التو يف المنت  لرأس المال )البراويا 

للبنوك اإلسوووالمية تعريفا  شوووامال  لالسوووتثمار بحيث عرفته ب نه أي تو يف للنقود ألي أجل في 

لمحافظة على المال وتنميتها سوووووووا   ب رباح دورية أو أي أصوووووول أو حق ملكية محتف، بها ل

ب يووادات في قيمووة األموال في نهووايووة الموودة أو بمنووافع غير موواديووة )االتحوواد الوودولي للبنوكا 

1982.) 

أما من المنظور اإلسووالمي فيعرف االسووتثمار ب نه تشووغيل المال ل يادة اإلنتاج واالسووت ادة من 

 (.2003ية واقتصادية واجتماعية )عفيفيا نعم هللاا وذلك لتحقيق أهداف مال

( االستثمار من المنظور اإلسالمي ب نه مطلق تلب تحصيل نما  المال 2000ويعرف سانو )

المملوك شوووورعا  وذلك بالطرق الشوووورعية المعتبرة من مضوووواربة ومرابحة وشووووركة وغيرهاا 

 روعة.والوسائل المشفاستثمار استنما  واالستنما  تحصيل لنما  الشي  ونيادته عبر الطرق 

 حكم االستثمار من المنظور اإلسالمي

يعتبر االستثمار من المنظور اإلسالمي واجبا  ويستدل على ذلك من جملة النصوص القرآنيةا 

 واألحاديث الدالة على وجوب االستثمار ومنها 

                                                           
ْم فَُهَو بَاب إذا قال ا صحيح البخاريا 1013ا ص3صحيح البخاريا ج هِّ ِّ ولم يُبَيِّّْن لِّْلفُقََرا ِّ أو َغْيرِّ َّ ِِّ ي َصدََقةٌ  دَارِّ

 .2606حديث رقم 1013صا 3جا َجائٌِّ  َويََضعَُها في اأْلَْقَربِّيَن أو َحْيُث أََرادَ 
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وا فِّي چ قال تعالى   -1 ي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُوال  َفاْمشووووووُ ْنقِّهِّ ُهَو الَّذِّ ن ّرِّ بَِّها َوُكلُوا مِّ َمَناكِّ

 [15]الملك   چ  َوإِّلَْيهِّ النُُّشورُ 

ْكرِّ چ وقال تعالى   -2 عَْوا إِّلَى ذِّ ن يَْومِّ اْلُجُمعَةِّ فَاسوووْ اَلةِّ مِّ ي لِّلصوووَّ يَن آَمنُوا إِّذَا نُودِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ

ِّ َوذَُروا اْلبَْيَع ذَلُِّكْم َخْيٌر لَُّكْم إِّن ُكنتُْم   [10]الجمعة   چ تَْعلَُمونَ للاَّ

َي ُْكلُوَن أَْمَواَل چ   وقال تعالى   -3 َبانِّ لَ ْه َبارِّ َوالرُّ َن األَْح ا ّمِّ يَن آَمنُواْ إِّنَّ َكثِّير  ذِّ لَّ َها ا َيا أَيُّ

ةَ َوالَ  يَن يَْكنُِّ وَن الذََّهَب َواْلفِّضوووَّ بِّيلِّ للّاِّ َوالَّذِّ دُّوَن َعن سوووَ لِّ َويَصوووُ َها فِّي يُنفِّقُونَ النَّاسِّ بِّاْلبَاتِّ

ْرُهم بِّعَذَاٍب أَلِّيمٍ   [34]التوبة   چَسبِّيلِّ للّاِّ فَبَّشِّ

 ومن النصوص النبوية 

قال  "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةا  ورد في الحديث الصحيح أن رسول هللا  -1

 .(1)ف ن استطال أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل"

ا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا  أن ال يبارك له   "من بال دارا  أو عقارا  وقوله  -2

 .(2)فيه"

 (.1993  "ال حمى إال هلل ولرسوله" )ابن حيانا وقوله  -3

 مقاصد االستثمار من المنظور اإلسالمي

ويقصد بها المعاني واألهداف التي قصدتها الشريعة اإلسالمية من ورا  استثمار المال وهذه 

المسووتثمر من القيام بالمهمة التي كلفه بها صوواحب المال األصوولي وهي األهداف جا ت لتمكن 

 توجيه المال نحو عمارة األرض وتحقيق الرفاهية للناس.

 ويمكن حصر هذه المعاني واألهداف بما يلي 

 الحفاظ على تنمية المال وتثميره: -أوالا 

ل وتثميرها ولهذا الغرض إن جعل االسووووووتثمار أمرا  واجبا  لهو خير دليل على أهمية تنمية الما

ْرُهم چ حرم اإلسوووالم االكتنان  بِّيلِّ للّاِّ فَبَشوووِّّ ةَ َوالَ يُنفِّقُونََها فِّي سوووَ يَن يَْكنُِّ وَن الذََّهَب َواْلفِّضوووَّ َوالَّذِّ

[. إذ أن االكتنان يعمل على تعطيل الموارد المالية عن المشاركة في 35]التوبة   چ بِّعَذَاٍب أَلِّيمٍ 

 حول دون تثمير المال ونيادته وتوسيع قاعدة التشغيل والعمالة.عملية التنمية وي

ب( ب ن االكتنان يتسوووبب في تعطيل و يفة النقود بحبسوووها وإخراجها 2001ويرى السوووبهاني )

سلع المنتجين وذلك يعني أن ج  ا  من اإلنتاج يتناسب مع  من محيا التداول وهذا يعني كساد 

االكتنان عنصووور تسووورب لقوى الطلب من دورة الدخل نسوووبة ما اكتن  من النقود سووووف يوأد ف

ينجم عنه تدني مسووتوى التشووغيل. وليس هذا فقا فقد حرم اإلسووالم الربا ك حد الوسووائل لتنمية 

 المال وتثميره حيث أن الربا يؤدي إلى ترك  المال في يد السفها  الذين قد يسيئوا استخدامه.

فََها  چ قال تعالى   [. كما أكد 5]النسووووووا    چ أَْمَوالَُكُم الَّتِّي َجَعَل للّاُ لَُكْم قَِّياما  َوالَ تُْؤتُواْ السووووووُّ

َكْي اَل يَُكوَن دُولَة  بَْيَن اأْلَْغنِّيَا  چ  اإلسالم على ضرورة توسيع قاعدة الملكية والتداول للمالا 

نُكمْ  ية ا  اقتصوواد[ع إذ أن ترك  المال في أيدي قلة من المرابين يترتب عليه آثار7]الحشوور   چ مِّ

                                                           
 .13004ا حديث رقم 191ا ص3ا ج مصر امؤسسة قرتبةاإلمام أحمدا المسندا   ( 1)
 .18761ا حديث رقم 307ص ا4اإلمام أحمدا المسندا ج  ( 2)
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وخيمة متمثلة في نقل القوة الشوووورائية لدى الناس مما يؤدي إلى كسوووواد السوووولع وتوقف عجلة 

 اإلنتاج وشيول البطالة.

وإذا افترضنا جدال  ب ن االستثمار يمّول عن تريق القروض بفائدة ف ن هذا االستثمار سيكون 

صيلة والخدمات المنتجة من حمرتفع التكاليف بسبب الفائدة وهذا سينعكس على أسعار السلع 

ذلك االسوووتثمار والنتيجة ارتفال معدالت التضوووخم وانخفاض القيمة الشووورائية للنقود مما يحول 

 دون قصد الشارل من نيادة وتثمير المال.

ا   تحقيق معدالت مرتفعة من التنمية االقتصادية واالجتماعية: -ثانيا

 تلفة وتحقيق الرفاهية الشاملة وإنالة العقباتيسعى اإلسالم إلى إشبال الحاجات اإلنسانية المخ

والمصاعب وتحسين نوعية الحياة المادية والروحيةا ولتحقيق ذلك يوجه اإلسالم االستثمارات 

ستثمار في  سان وينهى عن ا سلع والخدمات الضرورية لحياة اإلن إلقامة المشاريع التي تنت  ال

 ين من ثمار التنمية.السلع المحرمة والضارة مما يوسع قاعدة المنتفع

ا   تحقيق الربح: -ثالثا

ال ينكر اإلسوووالم هذا الهدف من االسوووتثمار ولكن بشووورت أن ال يلحق المسوووتثمر األذى باألفراد 

وبالمجتمعا وسووووووبيله في ذلك ليس نيادة تكاليف اإلنتاج ورفع األسووووووعار واحتكار السوووووولع 

فيل التكاليف بترشوويدها ونيادة والخدماتا وإنما توسوويع قاعدة الطلب ونيادة اإليرادات وتخ

 اإلنتاج وتحسين نوعية اإلنتاج.

 ضوابط االستثمار

لقد جعل اإلسووالم االسووتثمار واجبا  كما رأيناا وذلك تحقيقا  لمصووالح الفرد والمجتمعا ولضوومان 

تحقيق ذلك فقد وضووووووع ضوووووووابا وقيود ومحددات لهذا االسووووووتثمارا وهي عبارة عن القواعد 

العامة التي توجه سوووولوك المسووووتثمر المسوووولم نحو تحقيق الهدف النهائي والمبادئ واألصووووول 

لالستثمار من المنظور اإلسالمي وهو تحقيق مقاصد الشرل في المحافظة على المال وتنميته 

 وتثميره بالحالل وصوال  إلى تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.

 ( 1978العوضيا ع 2001ع عبدها 2000ؤيمكن تقسيم هذه الضوابا إلى  )سانوا 

 الضوابا الدينية أو العقدية. -1

 الضوابا األخالقية. -2

 الضوابا االجتماعية. -3

 الضوابا االقتصادية. -4

 الضوابط الدينية أو العقدية: -أوالا 

وهي تلك المبادئ الثابتة "الراسووووووخة" والمسوووووولم بها والنابعة من العقيدة والتي توجه سوووووولوك 

مقاصوود الشووريعة في اسووتثمار المال والمتمثلة في المحافظة عليه  المسووتثمر المسوولم نحو تحقيق

 وتثميره بهدف تحقيق منفعة الفرد والمجتمع.

ويمكن اشتقاق هذا المبادئ الدينية أو العقدية من موقف اإلسالم من المالا حيث أن المال مال 

راك وعليها ف ن إدهللا سووبحانه وتعالىا وأنه هو المالك الحقيقي له وأن اإلنسووان مسووتخلف فيه 

هذه الحقيقة لدى المسووتثمر المسوولم تجعله غير مؤهل بالتصوورف بالمال حسووب أهوائه ورغباته 
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وإن فعل ذلك ف نه بال شوك سويتعرض للمسوا لةا وبنا   عليه ف ن وجود المال في يد اإلنسوان ال 

أهداف ات ويعني خروجه عن ملكيته سبحانه وتعالى. وإنما يعني إعارته إياه بهدف تحقيق غاي

نبيلة وأن تصوورف اإلنسووان بهذا المال يجب أن يكون في ضووو  أوامر المال الحقيقي ونواهيه 

سووووا  في االسوووتهالك أو اإلنفاق أو االسوووتثمارا وتؤكد النصووووص القرآنية على هذا الطرح إذ 

َماَواتِّ َواألَْرضِّ َوَما بَْينَُهَماچ يقول سووووووبحانه وتعالى   ِّ ُمْلُك السووووووَّ ّ ِِّ [ا ويقول 17المائدة  ] چَو

َماَواتِّ َوَما فِّي اأْلَْرضِّ َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرىچ سووووووبحانه   [ا 6]ته   چ لَهُ َما فِّي السووووووَّ

يرٌ چ ويقول   نَّ َوُهَو َعلَى ُكّلِّ َشْيٍ  قَدِّ ِّ ُمْلُك السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ َوَما فِّيهِّ ّ [ا 120]المائدة   چ   ِِّ

ي آتَاُكمْ وَ چ وأيضا   ِّ الَّذِّ الِّ للاَّ ن مَّ  [.33]النور   چآتُوُهم ّمِّ

فهذه اآليات تدل بوضووووووح على أن ملكية المال هلل سوووووبحانه وتعالى وبهذا يكون هو سوووووبحانه 

وتعالى صووووواحب الحق في ضوووووبا وتوجيه المال وتحديد مجاالت اسوووووتثماره وعلى اإلنسوووووان 

ا َجعَلَُكم َوأَنفِّقُ چ رف فيه إال ب ذنه تعالى االلت ام بتوجيهاته سووبحانه وتعالى بحيث ال يتصوو مَّ وا مِّ

ْستَْخلَفِّيَن فِّيهِّ   [.7]الحديد   چمُّ

وبنا   على ذلك يتصرف المستثمر المسلمع حيث أنه ليس المالك الحقيقي للمال وإنما هو وكيل 

على هذا المال وبالتالي يصوووووبح الهدف من اسوووووتثمار المال تحقيق مقاصووووود الشوووووريعة في هذا 

مجال والمتمثلة في حف، وتثمير مال األمة وفي ذلك ضوووومانا  عقديا  لتوجيه المال واسووووتثماره ال

 في المجاالت الصحيحة.

باإلضووافة إلى تصوورف المسووتثمر المسوولم بالمال يكون مقيدا  ب رادة صوواحب المال الحقيقي ف نه 

بُ  چكذلك يبتغي من االستثمار مرضاة هللا ونيل األجر والثوابا قال تعالى   ْضرِّ وَن َوآَخُروَن يَ

 ِّ ن فَْضلِّ للاَّ  [.20]الم مل   چفِّي اأْلَْرضِّ يَْبتَغُوَن مِّ

سيقود المستثمر المسلم إلى االستثمارات التي تحقق مرضاة هللا  ونتيجة ذلك ف ن ذلك اإليمان 

وهي تلك االسووووووتثمارات في المجاالت الحالل وضوووووومن أولويات المجتمع والتي توفر األمن 

 ر والرفاهية للجميع.واالستقرا

 ( الجوانب العقدية في االستثمار باآلتي 1982ولقد حدد شحاته )

 اإليمان ب ن هللا سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال. -1

 اإليمان ب ن هللا سبحانه وتعالى قد سخر كل ما في الكون لخدمة اإلنسان. -2

 األموال.اإليمان بالتفاوت في الرنق النات  عن استثمار  -3

 اإليمان ب ن االستثمار عبادة وشكر وامتثال ألوامر هللا. -4

 اإليمان بالحساب في اآلخرة عن تشغيل المال. -5

أا 2011ويؤكد مبدأ االسووووتخالف هذا النه  في االسووووتثمار واالسووووتخالف يعني )السووووبهانيا 

( تفويل اإلنسووان بخالفة هللا سووبحانه وتعالى على األرض وتكليفه له باسووتعمارها قال 2003

ْستَْعَمَرُكْم فِّيَهاچ  تعالى   َن األَْرضِّ َوا َش َُكم ّمِّ يف على [. ويندرج هذا التعر61]هود   چ  ُهَو أَن

االسووووتخالف في المال بحيث يمكن القول ب نه تفويل من هللا سووووبحانه وتعالى لإلنسووووان بحق 

 چاالنتفال والتصوووووورف في األموال التي هي ملك له سووووووبحانه وهذا ما تؤكده اآليات الكريمة 
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ْستَْخلَفِّيَن فِّيهِّ  ا َجعَلَُكم مُّ مَّ ِّ چ   [ا 7]الحديد   چَوأَنفِّقُوا مِّ ّ ِِّ هِّ إِّنَّ األَْرَض  بَادِّ ْن عِّ َشا  مِّ ثَُها َمن يَ   يُورِّ

 [.128]األعراف   چ

وعليه ف ن مبدأ االسوووتخالف يوجب على المسوووتثمر المسووولم الخضوووول إلى إرادة هللا سوووبحانه 

وتعالى صوواحب المال األصوولي ويحتم السووعي نحو اتبال إرشوواداته وتحقيق مرضوواته سووبحانه 

 وتعالى.

ا   لالستثمار:الضوابط الخلقية والقيمية  -ثانيا

تعني الضوووووابا الخلقية والقيمية لالسووووتثمار تلك المبادئ والقيم التي يجب على المسووووتثمر أن 

يلت م بها والتي سوووويترتب على الت امه بها تحقيق أهداف ومقاصوووود الشووووريعة اإلسووووالمية من 

 االستثمار. ومن أهم هذه الضوابا هو الت ام المستثمر المسلم بالصدق واألمانة والعدل.

الصووودق واألمانة يعنيان أن يتعامل المسوووتثمر المسووولم بكل شوووفافية ووضووووح في كل أعماله ف

بغل النظر عن نتائ  هذه الممارسووة. ومن تطبيقات ذلك يلت م المسووتثمر المسوولم إذا كان بائعا  

ب خبار المشتري عن حقيقة السلعة المباعةا وعدم وصفها ب وصاف كاذبة أو ت يينها بدعايات 

للةا وهو مل م أيضوووا  إذا كان مشوووتريا  ب ن يقول الصووودق والحق عند المسووواومة خادعة ومضووو

(. وتؤكد نصوص الشرل على قيم الصدق وقول الحق وااللت ام 2000لشرا  السلعة )سانوا 

قِّ چ به وفي ذلك يقول سووووووبحانه وتعالى   ادِّ يَن آَمنُواْ اتَّقُواْ للّاَ َوُكونُواْ َمَع الصووووووَّ  چ نَ ييَا أَيَُّها الَّذِّ

 [.58]النسا   چإِّنَّ للّاَ يَ ُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاتِّ إِّلَى أَْهلَِّهاچ   [ا وقوله تعالى  119]التوبة  

َما في ويقول النبي  َك لَُه َنا بُورِّ َقا َوبَيَّ دَ َف ِّْن صوووووووَ َقا  َقا أو قال حتى يَتَفَرَّ َيارِّ ما لم يَتَفَرَّ اْلخِّ بِّ  "  

َما  هِّ َما "بَْيعِّ هِّ قَْت بََرَكةُ بَْيعِّ َوإِّْن َكتََما َوَكذَبَا ُمحِّ
(1). 

فهذه النصوص تؤكد على ضابا الصدق واألمانة في االستثمار وذهبت األحاديث النبوية إلى 

أبعد من ذلك حيث أخرجت المسوولمين الذين يغشووون المسوولمين من ملة اإلسووالم وفي ذلك يقول 

سالما "من غشنا فليس . ويؤكد قطب هذه المعاني ويعتبر الغش قذارة (2)منا" عليه الصالة وال

ضووميرا وإضوورارا  باآلخرينا ورفع الثقة من صوودور الناسا وال تعاون في الجماعة في غير 

ثقة. فضوووال  عن أن ثمرة الغش هي الحصوووول على كسوووب بال جهد مشووورولا وقاعدة اإلسوووالم 

 .العامة هي أن ال كسب بال جهدا كما أنه ال جهد بال ج ا 

ولهذا كله فقد حرم اإلسوووالم ح مة من الصووويغ االسوووتثمارية وهي عبارة عن بيول منهي عنها 

تدليس مثل بيول النجشا والغررا وتلقي الركبان وغيرها  كذب والغش وال ها تقوم على ال ألن

 (.1979من البيول التي تنطوي على الكذب والظلم واإليذا  )قطبا 

( بعل الخطوت العريضووووة الواجب االلت ام 1993الي )وختاما  لهذا الموضووووول فقد حدد الغ 

بها في االسوووتثمار بقوله  "وكل ما يسوووتضووور به العامل فهو  لما وإنما العدل أال يضووور ب خيه 

المسوووولما والضووووابا الكلي فيه أن ال يحب ألخيه إال ما يحب لنفسووووه وينبغي أن يسووووتوي عنده 

وذلك الخلق أثنا  استثمارها ف ن عليه  درهمه ودرهم غيره ولكي يتحقق للمستثمر هذا الشعور

                                                           
تَْماُن في اْلبَْيعِّ ( صحيح البخاريا 1) ُب َواْلكِّ  . 1976ا حديث رقم 733صا 2جا بَاب ما يَْمَحُق اْلَكذِّ
 .6218األلبانيا صحيح الجامعا ص/ الرقم   ( 2)
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االلت ام باألمور التالية  ترك ثنا  السووووولعةا عدم كتم عيوبهاا عدم كتم وننها ومقدارهاا وعدم 

 كتم السعر.

أما الت ام المسوووووولم بضووووووابا العدل يحتم عليه أن ال يلحق األذى والضوووووورر ب ي ترف جرا  

أن ال يتعمد إلحاق الخسووووارة ب حد أتراف انخراته في العمليات االسووووتثمارية ويتضوووومن ذلك 

العملية االسوووووتثماريةا وتلعب مؤسوووووسوووووة الحسوووووبة دورا  هاما  في هذا اإلتار لضووووومان الت ام 

 المستثمرين بهذه القيم.

إن مراعاة العدالة واإلنصوواف وعدم إلحاق الضوورر بالناس خلق إسووالمي ال بد من االلت ام به 

ي اْلقُْربَى چ   الى  في جميع المعامالت تحقيقا  لقوله تع انِّ َوإِّيتَا  ذِّ ْحسوووَ إِّنَّ للّاَ يَ ُْمُر بِّاْلعَدْلِّ َواإلِّ

 [.90]النحل   چَويَْنَهى َعنِّ اْلفَْحَشا  َواْلُمنَكرِّ َواْلبَْغيِّ 

إن التطبيقات العملية اللت ام المستثمر بقيم العدل في مجال االستثمار تحتم عليه أن ال يستثمر 

على االحتكار أو بخس الناس أشوووووويا هم أو تطفيف الكيل والمي ان. ولذلك ماله في عقود تقوم 

 فقد حرم اإلسالم الرباا واالحتكارا واالختالس الشتمالها على  لم اآلخرين.

ا   الضوابط االجتماعية واالقتصادية: -ثالثا

 اليقصوود بالضوووابا االجتماعية تلك المبادئ والمثل التي يجب على المسووتثمر مراعاتها بحيث 

تؤدي نتائ  اسوووتثماره إلى إلحاق األذى باآلخرين أو إلى اضوووطراب العالقات االجتماعية بين 

أفراد المجتمعا أما االقتصووادية فتعني تلك المبادئ والقيم الواجب االلت ام بها حماية لالقتصوواد 

 مع.تالوتني ومنعا  إلحداث التشوهات واالختالالت وضمانا  لتحقيق التنمية الشاملة في المج

وتعمل المبادئ اإلسوووالمية على ضووومان وسوووالمة العالقات االجتماعية واالقتصوووادية ومن أهم 

 هذه الضوابا 

( تحريم الربا  وللربا آثار اجتماعية واقتصادية سيئة ولسنا بصددها في هذا المقام ولكن 1

 يمكن تلخيل أهم هذه اآلثار السيئة للربا 

انقطال المحبة والمعروف بينهم وشووووويول  اسوووووتغالل حاجات الناس مما يؤدي إلى-أ

 الكراهية.

تركي  الثروات في أيدي القلة مما يجعلها ذات سوووووولطان ونفوذ في داد الجشووووووع  -ب

 والظلم.

البطالة وعدم ارتياد األعمال وفي ذلك يقول الراني في تفسووويره "إن هللا سوووبحانه -ج

 المكاسب". والسبب فيوتعالى قد حرم الربا من حيث أنه يمنع الناس من االشتغال ب

بالقروض تكون مرتفعة بحيث تعكس  فة االسووووووتثمار الممول  لة أن تكل نيادة البطا

عب  الفائدة وهنا ينخفل الطلب على االسوووووتثمار وينعكس ذلك سووووولبا  على العمالة 

 هـ(.1414ع متروكا 1983)الرانيا 

ما-د عات واالسووووووتث طا يل نحو الق با( على توجيه التمو ئدة )الر فا رات غير تعمل ال

المنتجة والتي ال تقع ضوووومن أولويات المجتمع بحيث يفضوووول أصووووحاب األموال دفع 

أموالهم إلى المقترضووووين القادرين على السووووداد ودفع الفوائد دون النظر إلى األوجه 

التي ستؤول إليها األموالا وهذا سوف يؤدي إلى عدم كفا ة في تخصيل األموال. 
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ى الربا وحذر من استثمار األموال عن تريقه بقوله ولذلك فقد حرم هللا سبحانه وتعال

ن چ سووووووبحانه   ِّ َوَما آتَْيتُم ّمِّ ندَ للاَّ ب ا لِّّيَْربَُو فِّي أَْمَوالِّ النَّاسِّ فاََل يَْربُو عِّ ن ّرِّ َوَما آتَْيتُم ّمِّ

فُونَ  عِّ ِّ فَ ُْولَئَِّك ُهُم اْلُمضوووووْ يدُوَن َوْجهَ للاَّ الربا يمحق  [. كما أن39]الروما  چ  َنَكاةٍ تُرِّ

البركة من المال وإن المكاسب الناتجة عنه ما هي إال مكاسب آنية صورية سرعان 

بُّ چ ما ت ول وذلك تصديقا  لقوله تعالى   دَقَاتِّ َوللّاُ الَ يُحِّ بَا َويُْربِّي الصَّ يَْمَحُق للّاُ اْلّرِّ

 [.276]البقرة   چ   ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِّيمٍ 

االحتكار حبس السلع واألقوات بقصد إغال  ثمنها أو التربل  تحريم االحتكار  يعني -2

عار عادة األموال إلى (1)لحين وقت غال  األسوووووو كار هو إ . وإن الحكمة من تحريم االحت

و يفتها األصوووولية المتمثلة بكونها وسوووويلة للتبادل والتداول وال ينبغي أن تكن  وإنما يجب 

تداول مسووووووتمرين )ال حيليا  جا ت النصوووووووص 1997أن تكون في حركة  لك  لذ (. و

. وبتحريم االحتكار (2)  "ال يحتكر إال خاتئ"الشوووووورعية لتحريم االحتكار ومنها قوله 

ف ن اإلسالم ي يل العوائق أمام االستثمار بحيث يستطيع المستثمر أن يجد ضالته في كل 

شووووووي  بالسووووووعر العادل مما ينعكس إيجابا  على التكاليف وعلى الطلب وعلى السوووووولع 

 لخدمات المنتجة.وا

تحريم االسوووووتثمار في السووووولع المحرمة  ومنها الخمورا ولحم الخن يرا والمخدراتا  -3

والرقا والفاحشوة والفجورا وهذا سويوفر األموال ويوجهها نحو االسوتثمار في المشواريع 

اإلنتاجية والخدمية التي تصووووب في مصوووولحة المسوووولمين وتقع ضوووومن أولويات المجتمع 

َما إِّنَّ چ ذلك التوجها يقول هللا سووووبحانه وتعالى  اإلسووووالمي. والنصوووووص الشوووورعية تؤكد 

ْن َعَملِّ الشَّْيَطانِّ فَاْجتَنِّبُوهُ  ْجٌس ّمِّ ُر َواألَنَصاُب َواألَْنالَُم رِّ  [.90]المائدة   چاْلَخْمُر َواْلَمْيسِّ

سوا  العقدية أو األخالقية أو االقتصادية واالجتماعية  سابقة  إن االلت ام بضوابا االستثمار ال

يضووومن توجيه االسوووتثمار نحو مجاالت الحالل ونحو تحقيق مقاصووود الشوووريعة ذلك أن سووووف 

المسوووتثمر سووووف يتصووورف بالمال على أنه مسوووتخلف فيه وأنه ينفذ إرادة المالك الحقيقي وأن 

هدفه النهائي باإلضافة إلى تحقيق األرباح وابتغا  مرضاة هللا. كما ستعمل هذه الضوابا على 

س مما يؤدي إلى نيادة اإلنتاج والتداول وتحقيق االندهار والرفاها إضووووووافة بنا  الثقة بين النا

 إلى تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي.

 النتائج والتوصيات.

 أ( النتائج:

صاد اإلسالمي المتعلقة باالستهالك على منع الهدر واإلسراف  -1 تعمل ضوابا االقت

بالتالي تحاف، على الثروة والفائل بحيث والتبذير ونبذ أنمات االسووووووتهالك المقلدة و

 يمكن توجيهه نحو تمويل التنمية.

                                                           
األخرىا هناك اختالف فقهي وتعدد آرا  حول معنى االحتكار هل يقتصر على األقوات أم يشمل األمور   ( 1)

 .1997لم يد من التفصيل راجع  ال حيليا 
في  ا باب النهي عن الحلفبيروتا تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقيا ار إحيا  التراث العربيصحيح مسلما د  ( 2)

 . 1605ا حديث رقم 1228ا ص3البيعا ج
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تعمل ضوابا االقتصاد اإلسالمي المتعلقة باالدخار على منع االكتنان وتساعد على  -2

 حشد المدخرات وتوجيهها نحو تمويل التنمية.

ى إل إن االلت ام بضوووووابا االقتصوووواد اإلسووووالمي المتعلقة باالسووووتثمار سوووووف يؤدي -3

تحقيق مقاصوود الشووريعة المتعلقة بحف، المال وتنميته وتوجيهه نحو االسووتثمار وتمويل 

 التنمية.

 ب( التوصيات:

 ايجاد ادوات استثمارية جديدة متفقة مع احكام الشريعة االسالمية الغرا . -1

 تشجيع انمات االستهالك الرشيدة الخالية من التبذير. -2

 المدخرين وتوجيه هذه  المدخرات لالستثمار. ايجاد اوعية ادخارية لصغار-3

 االستثمار في التنمية الحقيقية. -4

 المراجع
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك (. 1982االتحاد الدولي للبنوك التجارية. ) .1

 .6. جالتجارية/االستثمار

بانيا الشي. )مسند اإلمام أحمد بن حنبلا أبو عبدهللا أحمد بن حنبل المسندأحمد بن حنبل.  .2

 مؤسسة قرتبةا مصر (

مجلة (. "التنمية في من منظور إسالمي  عود على بد ". 2004أحمدا أوصاف. ) .3

 .1ا ل 17)السعودية  جامعة الملك عبدالع ي (. م   االقتصاد اإلسالمي

 .,بيروت. المكتب اإلسالميصحيح الجامع(. 1982األلبانيا محمد ناصرالدين. ) .4

)الجامع الصحيح المختصرا محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا  . صحيح البخاريالبخاري.  .5

ا تحقيق  د. مصطفى ديب 3ا ت1987-1407البخاريا دار ابن كثير, اليمامةا بيروت  

 البغا(
 .2. القاهرة  مكتبة النهضة العربية. تالموسوعة االقتصادية(. 1987البراويا راشد. ) .6

الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى  )الجامع الصحيح سنن 5. جسنن الترمذيالترمذي.  .7

 الترمذي السلميا دار إحيا  التراث العربيا بيروتا تحقيق  أحمد محمد شاكر وآخرون(

 . القاهرة  الدار القومية للطباعة.السياسات الماليةحجيرا مبارك. )د.ت(.  .8
(. "استثمار المدخرات في اإلسالم". 2007الحوليا ماهر حامد. ) .9

yjugaza.edu.ps/mholi   21/2/2013تم نيارة الموقع بتاريخ. 

. تحقيق شعيب األرناؤوت. بيروت  صحيح ابن حيان(. 1993ابن حيانا أبوعبدهللا. ) .10

 .2ا ت1مؤسسة الرسالة. ج

السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت (. 1988الخطيبا عبدالكريم. ) .11

 . بيروت دار الفكر العربي.المعاصرة

 .2ت . بيروت  دار الفكرامفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير(. 1983الرانيا الفخر. ) .12
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 أهمية وأهداف االستهالك في القرآن الكريم

 أ. د. سعد بن هاشم العلياني
 المملكة العربية السعودية -الجبيل الجامعية كلية 

 

 أهمية االستهالك في القرآن الكريم

ينظر البعل إلى االسوووتهالك على أنه عملية سووولبيةا فهم ينظرون إلى اإلنتاج على أنه يعطي 

ويفيد ويضيفا وأن االستهالك تبديد وتحطيم وغير مفيدا وإذا كانت األوصاف التي ألصقت 

ف ن ما ألصوووق باالسوووتهالك خاتئ وغير صوووحيحا فاالسوووتهالك ليس شووورا باإلنتاج صوووحيحةا 

وليس تبديدا للسوووووولع والخدماتا وإنما هو خير وبنا  للجسووووووم والعقل والقدرات, وعلى الناس 

االستفادة من هذه القدرات التي يبنيها االستهالكا فالمجتمع ال قيام له بدون استهالكا واإلنتاج 

حف ه ويبـوورر وجودها ولذا ف ن اإلسـووالم يبيح االسـووتهالك ويدعو ال وجود له بدون اسـووتهالك ي

 0(9تا ص 0إليه )يوسفا د

واإلسوووالم ينظر إلى االسوووتهالك على أنه أمر فطري لإلنسوووانا وبما أنه كذلك ف ن اإلسوووالم ال 

يحاربه بل يقف منه موقف الحث والترغيبا وذلك إلبقا  اإلنسووووان واسووووتمرارية نوعه ليعمر 

خليفته فيهاا إضووافة إلى أن الناس ال يسووتطيعون عبادة هللا إذا لم يسووتهلكون ما  األرض ويكون

 0(  93هـا ص 1404يحتاجونه من غذا  وكسا  )دنياا 

 ّ ُهْم فِّى ِّْلبَرِّ ْمنَا بَنِّى َ ادََم َوَحَمْلنَـوووووووِ وبما أن هللا تعالى كرم بني آدما حيث قال سبحانه  ) َولَقَدْ َكرَّ

تِّ ( اإلسووورا    َوِّْلبَْحرِّ َوَرَنقْ  يِّّبَـووووووووِ َن ِّلطَّ ّ ُهْم مِّ ا ف ن ذلك التكريم يقتضوووي تلبية حاجاته 70نَـووووووووِ

  0ورغباتها مما يعني أن االستهالك أمر هام وضروري لكل إنسان

كقوله تعالى   اوقد قرن هللا تعالى بين اإليمان باهلل واالستهالك في كثير من آيات القرآن الكريم

ْم لَوْ  ُ ( النسا    ٱَ اَمنُواْ بِّـوووووو ) َوَماذَا َعلَْيهِّ َِّ ا َرَنقَُهُم ِّ مَّ رِّ َوأَنفَقُواْ مِّ ِّ َوِّْليَْومِّ ِّألَخِّ " أي وأي ا 39َِّ

شووووووي  يضوووووورهم لو آمنوا باهلل وسوووووولكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الريا  إلى اإلخالص 

قهم هللا في وأنفقوا مما رنا واإليمان باهلل رجا  موعوده في الدار اآلخرة لمن يحسوووووون عمله

  0( 498ا ص 1هـا ج1401الوجوه التي يحبها هللا ويرضاها " )ابن كثيرا 

بل إن القرآن يجعل االستهالك أو اإلنفاق صفة أساسية من صفات المؤمنينا ك قامة الصالةا 

نُوَن بِّـوووو يَن يُْؤمِّ ا َرَنْقنَـووووِ ٱحيث يقول تعالى  ) ِّلَّذِّ مَّ لِوةَ َومِّ قرة   ُهْم يُنفِّقُوَن ( البْلغَْيبِّ َويُقِّيُموَن ِّلصَّ

ْم َ ا3 لَْت قُلُوبُُهْم َوإِّذَا تُلِّيَْت َعلَْيهِّ ُ َوجِّ َِّ َر ِّ يَن إِّذَا ذُكِّ نُوَن ِّلَّذِّ تُ ا وقوله سوووبحانه  ) إِّنََّما ِّْلُمْؤمِّ هُ يَـوووووووووِ

ْم يَتََوكَّلُوَن .  نا  َوَعلَِى َربِّّهِّ لَِوةَ   َنادَتُْهْم إِّيَمـوووِ يَن يُقِّيُموَن ِّلصَّ ُهْم يُنفِّقُوَن .  ِّلَّذِّ ا َرَنْقنَـوووِ مَّ ئَِّك أُوْ   َومِّ لـوووِ

ّقا  ( األنفال    نُوَن َح َقاُمواْ 4 -2ُهُم ِّْلُمْؤمِّ ْم َوأَ َربِّّهِّ َجابُواْ لِّ تَ يَن ِّسووووووْ ذِّ لَّ ا وقوله ع  من قائل  ) َوِّ

ُهْم يُنفِّقُوَن ( الشورى   ـِ ا َرَنْقنَ مَّ لِوةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرِى بَْينَُهْم َومِّ  0 38ِّلصَّ

ن ا واآليات الكريمة التي تؤكد هذا األمر كثيرة يَن َ اَمنُواْ ُكلُواْ مِّ منها قوله تعالى  ) يـوووووووِ َيَُّها ِّلَّذِّ

ِّ إِّن ُكنتُْم إِّيَّاهُ تَْعبُدُوَن ( البقرة    َِّ ُكْم َوِّْشُكُرواْ  بَنِّى  172َتيِّّبَاتِّ َما َرَنْقنَـووووِ ا وقوله سبحانه  ) يَـووووِ

فِّيَن .َ ادََم ُخذُواْ نِّ  رِّ بُّ ِّْلُمسووْ اْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ فُو  رِّ َربُواْ َوالَ تُسووْ ٍد وُكلُواْ َوِّشووْ جِّ ندَ ُكلِّّ َمسووْ  َمْن قُلْ   ينَتَُكْم عِّ
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يَن َ اَمنُواْ فِّى ِّلْ  لَّذِّ ْنقِّ قُْل هِّى لِّ ّ َن ِّلرِّ تِّ مِّ يِّّبَـووووووووووِ هِّ َواْلطَّ بَادِّ ِّ ِّلَّتِّى  أَْخَرَج لِّعِّ َِّ ينَةَ ِّ َم نِّ ْنيَا دُّ َحيَِوةِّ ِّلَحرَّ

تِّ لِّقَْوٍم يَْعلَُموَن . ُل ِّألَيَـوووووِ ّ َمةِّ َكذَلَِّك نُفَصِّ يَـوووووِ َش َما َ َهَر   َخالَِّصة  يَْوَم ِّْلقِّ حِّ َم َربَِّّي ِّْلفََوِ قُْل إِّنََّما َحرَّ

ُكواْ بِّـووووو ثَْم َوِّْلبَْغَى بِّغَْيرِّ ِّْلَحقِّّ َوأَن تُْشرِّ ْنَها َوَما بََطَن َوِّإلِّ لْ ٱمِّ ّ ِّ َما لَْم يُنَ ِّ نا  َوأَن تَقُولُ  َِّ واْ بِّهِّ ُسْلَطـوووووِ

ِّ َما الَ تَْعلَُموَن ( األعراف   َِّ ا فاإلسوووالم يطلب االسوووتمتال بمباه  الحياة للناس 33 -31َعلَى ِّ

 0جميعاا  صغيرهم وكبيرهما غنـيهم وفقيرهما لذلك وجه الخطاب هنا إلى بني آدم 

ما وإنا فليست هذه دعوة إلى الحرمانوإذا دعا اإلسالم في بعل األحيان إلى الصبر والرضا 

هي دعوة الحتفا  النفس بطم نينتها على الشوووودائد إلى أن ت ولا أما بعد ذلك فكل فرد مطالب 

ب ن يسوووتمتع المتال الحاللا والجماعة مطالبة أن تهيئ هذا المتال لجميع أفرادهاا فال تحرمهم 

 (.109 -108هـا ص 1423مما يدعوهم هللا أن يسـتمتعوا به في الحياة )قطبا 

ومن اآليات التي دلت على الطيبات التي خلقها هللا تعالى ليسووووووتمتع بها اإلنسوووووووان من تعام 

ا  ْنهُ لَْحم  َر ِّْلبَْحَر لِّتَ ُْكلُواْ مِّ خَّ ى سووووووَ وشووووووراب وملبس ومركب وغير ذلك قوله تعالى  ) َوُهَو ِّلَّذِّ

ْليَة  تَْلبَُسونَ ْنهُ حِّ ُجواْ مِّ يًّا َوتَْستَْخرِّ ن فَْضـوووولِّهِّ َولَـووووعَلَُّكْم َترِّ َر فِّيهِّ َولِّتَْبتَغُـووووواْ مِّ َها َوتََرى ِّْلفُْلَك َمَواخِّ

ْنَها تَ ُْكلُوَن 14تَْشـُكُروَن ( النحل   فُِّع َومِّ ـِ ْفٌ  َوَمنَ َم َخلَقََها لَُكْم فِّيَها دِّ ـِ ْنعَ ْْ ا وقوله سبحانه  ) َوِّألَ

يُحوَن َوحِّ  يَن تُرِّ يهِّ إِّالَّ  يَن تَْسَرُحوَن . . َولَُكْم فِّيَها َجَماٌل حِّ لِّغِّ ُل أَثْقَالَُكْم إِّلَِى بَلٍَد لَّْم تَُكونُواْ بَـوووووِ َوتَْحمِّ

يٌم .  حِّ قِّّ ِّألَنفُسِّ إِّنَّ َربَُّكْم لََرُؤوٌف رَّ ينَة  َويَْخلُُق َما الَ  بِّشوووِّ يَر لِّتَْرَكبُوَها َونِّ َوِّْلَخْيَل َوِّْلبِّغَاَل َوِّْلَحمِّ

يَن ( النحل   َوَعلَى ِّ تَْعلَُموَن .  ْنَها َجآئٌِّر َولَْو َشآَ  لََهدَاُكْم أَْجَمعِّ ِّ قَْصدُ ِّلسَّبِّيلِّ َومِّ َِّ5- 9 0 

وتبرن أهمية االسووووووتهالك في اإلسووووووالم في كونه عبادة هلل تعالىا وهذا مما يمي  االقتصوووووواد 

ه اإلسووووالمي عن غيره من األنظمة االقتصووووادية األخرىا والتي تنظر إلى االسووووتهالك على أن

الهدف النهائي من النشوووووات االقتصوووووادي وأي قصوووووور في تحقيق اإلشوووووبال المادي يعتبر من 

منغصات الحياة لدى الفردا أما في االقتصاد اإلسالمي ف ن سعي اإلنسان لطلب الرنق وأكل 

الطيب من الطعام واسوووتهالك المباح من الرنق يعتبر تاعة من الطاعات وعبادة يؤجر عليها 

 (.   82هـا ص 1402  األجر من هللا )الحمدا إذا فعلها ابتغا

فاالسوووووتهالك في اإلسوووووالم يعتبر نوعا من أنوال العباداتا إذا قصووووود به وجه هللا تعالىا وإذا 

وهدف باسووتهالكه ا تحرى المسووتهلك الكسووب الحاللا واسووتهلك الطيبات من السوولع والخدمات

حه وصالح مجتمعه المسلم )الرمانيا التقوي على عبادة هللاا والتقوي على العمل المثمر لصال

 0( 32هـا ص 1412

بل إن عملية االسووووتهالك نفسووووها تاعة من الطاعاتا إذا كانت تعبر عن االنصوووويال ألمر هللا 

ْنَها َرَغد ا  تعالى باألكل والشوووووورب والتمتع بهذه الحياةا قال تعالى مخاتبا آدم وحوا   ) َوُكالَ مِّ

ئْتَُما ( البقرة    ا فِّى  ا35َحْيُث شِّ مَّ وقال سبحانه في ذلك للناس كـوووووووافة  ) يـوووووووِ َيَُّها ِّلنَّاُس ُكلُواْ مِّ

ال  َتيِّّبا  ( البقرة   ـِ  0 168ِّألَْرضِّ َحلَ

 ومما ال يضرا إذا  االستهالك أمر يثاب عليه في اإلسالم تالما أن ذلك االستهالك مما أحله هللا

ر بالنفس وال باآلخرينا بل إن إهمال االسووووتهالك يعتب ر أمرا مذموما في اإلسووووالما ف ذا قصووووّ

بانيا  لة بخيال مقترا ) الحق حا قدرته فهو ملوما حيث يصووووووبح في هذه ال يه مع توافر  الفرد ف
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(ا يقول هللا تعالى في ذلك  )َوالَ تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَة  إِّلَِى ُعنُقَِّك َوالَ تَْبُسْطَها  28هـووووا ص 1410

ْحُسورا ( اإلسرا   ُكلَّ ِّْلبَْساِّ فَتَْقعُدَ مَ  ا مَّ  0 29لُوم 

وإذا كان األمر كذلك على مستوى األفرادا فاألمر أشد تنفيرا ومالمة على مستوى الجماعاتا 

فلنتصووور مجتمعا ما قد عاأ أفراده عند مسووتوى الضوورورة وسوود الرمقا ماذا سوويحدث لهذا 

لذا وعبادة هللا ؟ وا األرضالمجتمع على مسووووتوى اإلنتاجا والتعرف على تيبات هللاا وتعمير 

له من أبعاد اقتصوووووووادية  ورا  ( وما ْحسووووووُ ا مَّ م  ُعدَ َملُو نا أن ندرك التعبير القرآني ) فَتَْق ف ن علي

هـووووووو ( في تفسوير ذلك " أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك 1401ا واجتماعيةا يقول ) ابن كثير

 المعلقة  الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال نهير بن أبي سلمى في 

 0(  38ا 3ومن كان ذا مال فيبخل بماله     على قومه يستغن عنه ويذمم " ) ج

فُواْ َولَْم يَْقتُُرواْ  يَن إِّذَآ أَنفَقُواْ لَْم يُْسرِّ بل إن هللا سبحانه وتعالى وصف عباده المتقين بقوله  ) َوِّلَّذِّ

     0 67َوَكاَن بَْيَن ذَلَِّك قََواما  ( الفرقان   

سلعة يدرك أن ذلك أيضا ت ظهر أهمية االستهالك في كون المستهلك المسلم حين يستهلك أي 

  0من فضل هللاا فيشكر هللا على نعمه ويعترف بفضل الخالق الرانق عليه 

كذلك تتضووح أهمية االسووتهالك في كونه المحرك األسوواسووي للنشووات االقتصووادي والباعث على 

ع المجتمع لينت ا حتى يلبي الحواجواتا ويشووووووبع اإلنتواجا ذلوك أن االسووووووتهالك هو الوذي يودف

المطالبا ولو كف الناس عن االسووووووتهالكا وغلب عليهم الشووووووح واإلمسوووووواكا لتعطلت عجلة 

اإلنتاجا وت خر المجتمع عن غيره من المجتمعات لعدم وجود قوة شوورائية تسووتخدم ما ينت  من 

 0سلع 

ا بل إن االسووووووتهالك هام في حياة الناس ومعلوم أن نيادة اإلنتاج ال تكفي لتوفير الحياة الطيبة

 0إلشبال حاجاتهم الماديةا مما يوفر لهم الحياة الطيبة 

فاسووتهالك المسوولم للسوولع أمر مطلوب شوورعا ألن به حف، النفس من الهالكا بل إن اإلنسووان ال 

يؤاخذ إن وصووول في اسوووتهالكه أفضووول المسوووتويات الممكنة لها ما دام يراعي حق هللا في هذه 

فال يبطر وال يبخلا فاإلسووووالم ال يقف في وجه االسووووتهالكا ألن ا التي أنعم هللا عليه بها النعم

 0فيه الخير والبنا  لجسم اإلنسان وعقله وقدراته 

سانيا وبه تتوفر الطاقات الجسدية  شرت األساسي الستمرار الوجود اإلن إذا  االستهالك هو ال

لدين ويحقق حف، اا قدر ما يشبع حاجات اإلنسانوالروحية والعقلية لإلنسانا ولذا فهو واجب ب

 0والنفس والعقل والعرض 

وإذا كان االستهالك هاما للفرد وللمجتمع على السوا  إال أن هذا ال يعني أن يكون االستهالك 

  0عشوائيا ونائدا عن الحدا حيث حرم اإلسالم اإلسراف والتبذير في ذلك 

هر في النتائ  المترتبة على االسوووتهالك الحسووونا ولذا إنه يمكن القول أن أهمية االسوووتهالك تظ

ف ن االستهالك قد يسهم في تع ي  صفات وفضائل لدى الفرد ولدى المجتمعا ومن ذلك مثال ] 

ع ة النفس [ فمن يسووتهلك كل ما يحتاج إليه في هذه الحياة ف نه حتما سوويشووعر بالثقة في نفسووها 

نقيل من ذلك ف ن من يُحرم من حاجيات الحياة مما يجعله شخصا فاعال في مجتمعها وعلى ال

 0يشعر بالمهانة والضعف وأنه أقل من اآلخرين 
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ر له ذلك أن الفرد الذي تتوفا واالستهالك الحسن أيضا يسهم في تخلق الناس باألخالق الحسنة

جميع احتياجاته سوووووويسوووووولك ترقا صووووووحيحة غالباا وعلى النقيل من ذلك ف ن من يُحرم من 

ينحرف سلوكه إلى ماال تحمد عقباها فكم من ابن سرق بسبب الحرمانا وكم من  حاجياته ربما

والمصوويبة تكبر في هذه الحالة حين يكون رب األسوورة مقتدراا وبخله ا نوجة انحرفت بسووببه

 0وتقتيره دفعه لحرمان من يعول من احتياجات الحياة 

في الكثير من األمراض وإضووووووافة إلى كل ذلك ف ن الحرمان من متطلبات الحياة قد يتسووووووبب 

  0الجسدية والنفسية 

 ويمكن تلخيل ما سبق ذكره عن أهمية االستهالك في النقات التالية 

فال قيام لإلنسان وال للمجتمع بدون ا االستهالك يسهم في بنا  الجسم والعقل والقدرات -1

  0استهالكا وال وجود لإلنتاج إذا لم يكن هناك استهالك يحف ه ويبرر وجوده 

االستهالك عامل هام في إبقا  اإلنسان على قيد الحياة ليعمر األرضا  ويكون خليفة هلل فيها  -2

0 

إن الناس ال يستطيعون عبادة هللا تعالى إذا لم يستهلكون ما يحتاجون إليه من غذا  وشراب  -3

 0وملبس 

عمل النافع لإن االستهالك يمّكن المسلم من التقوي على عبادة هللا تعالىا والتقوي كذلك على ا -4

 0له ولمجتمعه 

تظهر أهمية االستهالك كذلك في كونه عبادة هلل تعالىا فهو تاعة من الطاعات يؤجر عليها  -5

المسلم إذا فعلها ابتغا  األجرا وانصياعا ألمر هللا تعالى باألكل والشرب والتمتع بالطيبات 

  0الحالل 

عل اإليمان باهلل واالستهالك في ب تظهر أهمية االستهالك أيضا في كون هللا تعالى قرن بين -6

 0اآلياتا وأن االستهالك واإلنفاق صفة من صفات المؤمنين 

إن االستهالك متعة للنفس البشرية بمباه  الحياةا وفي عدمه حرمان لها من هذه المتعة التي  -7

 0أباحها اإلسالم 

 0ضله رف بفإن االستهالك يُشعر المسلم بفضل هللا عليها فيشكر هللا على نعمها ويعت -8

إن االستهالك يعتبر المحرك األساسي والباعث على اإلنتاجا ألن االستهالك هو الذي يدفع  -9

 0المجتمع لينت  حتى تتوفر مطالب الحياة لديه 

إن االستهالك أمر مطلوب شرعا ألن به حف، النفس البشرية من الهالكا فهو ضروري  -10

 0الستمرار الوجود اإلنساني 

في تع ي  صفات وفضائل لدى الفرد والمجتمعا ومن هذه الصفات إن االستهالك يسهم  -11

األخالق الحسنة وع ة النفسا وأن حرمان اإلنسان من االستهالك قد يتسبب في انحراف 

  0سلوكها فيعمد إلى ممارسة سلوكيات مشينة كالسرقة 

اإلسووالمية  قيمولذا ف ن على التربية اإلسووالمية دور كبير في تربية المجتمع المسوولم على هذه ال

النبيلةا حيث ينبغي أن يتربى الناس على أن االسوووتهالك أمر هام وضوووروري للفرد وللمجتمع 
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على حد سوا ا ذلك أنه ال يمكن تنمية قدرات األفراد ومواهبهم دون اإلنفاق على ذلك بسخا ا 

 0فكيف لعقول تعيش في جو شديد البخل والتقتير أن تنمو ؟ وخاصة في  ل توفر الثروة 

ثم إن التربية يجب أن تربي المجتمعات المسلمة على أن لالستهالك فوائد كثيرةا وتوضح هذه 

الفوائدا وتربيهم على الحدود المقبولة لالسووووتهالك التي ال تصوووول إلى حد اإلسووووراف والتبذير 

 0وال تصل أيضا إلى حد التقتير والشح الذي حاربه الدين الحنيف ا الذي حرمه اإلسالم

تربية المجتمع على الوسوووطية التي تدرك أهمية االسوووتهالك للفرد وللمجتمعا وتدرك  بل ينبغي

 0أيضا أن المبالغة في االستهالك ضرر يصيب اقتصاد األمة باإلفالس 

كوذلوك يجوب تربيوة األفراد على أنوه ال يمكن لإلنتواج أن ي دهر وينمو ويتطور في  ول عودم 

فسووووواد السووووولع ورخل ثمنهاا وبالتالي تتوقف اسوووووتهالك المجتمع لما ينت ا مما يتسوووووبب في 

صناعة واإلنتاجا بل إن أهمية االستهالك تظهر في كون ذلك يدفع المجتمع إلى اإلنتاجا فال  ال

 0وال تقف عجلة الصناعة ا يتعطل اإلنتاج

ومن األمور التي ينبغي على التربية اإلسووووووالمية العناية بها هي التربية الروحيةا ذلك أن هللا 

الخلق لعبادتها وهنا ينبغي بيان أن االستهالك يعتبر عبادة من العبادات التي يتعبد المسلم خلق 

 0بها ربها إذا كان في حدود ما أباحه هللا من الطيبات من الرنق 

إذا  ينبغي تربية الناس على االسووتهالك الحسوونا فبه تحف، النفوس وتصووان األعراضا ذلك أن 

 0وفيه خير للناس في معاشهم أو في مآلهم اإلسالم لم يحث على شي  إال 

أخيرا نقول إن الطفل المسوووولم حين يتربى على هذه القيما ف نه سوووويصووووبح في كبره فردا واعيا 

بهذه األمور على الوجه الصووحيحا فينفق على أبنائه وبناته بسووخا ا ويلبي احتياجات من يعول 

 اا الجانب هو مخالفة ألمر هللا تعالىوفقا إلمكاناته دون ترددا ألنه يعلم أن التقصووووووير في هذ

وألنه يدرك أن الحرمان من متطلبات الحياةا قد يدفع الفرد إلى سووووولوكيات مشوووووينة كالسووووورقة 

رغبة في الحصووووووول على المالا وبالتالي  يتربى الناس على أهمية االسووووووتهالك الذي أباحه 

      0اإلسالم 

 ثانياا: أهداف االستهالك في القرآن الكريم

سير حياتهم بصورة ا ج كل الناس إلى االستهالكيحتا سم مشترك بينهم جميعاا حتى ت فذلك قا

ولكن أهداف االسووووووتهالك تختلف من اقتصوووووواد إلى آخرا ف ذا كان االسووووووتهالك في  0مريحة

االقتصوووواد الوضووووعي يهدف إلى تحقيق المنفعة للمسووووتهلك بغل النظر عن كون هذه المنفعة 

سيادة المستهلك والتي مشروعة أو غير مشروعةا ونتيج صادهم نظرية  سادت في اقت ة لذلك 

تعني "أن للفرد الحرية التامة في تونيع دخله بين السووولع حسوووبما يروق له دون قيود أو حدود 

أو دون تدخل من أحدا وبغل النظر عن كون هذا االسوووـوووووووووتهالك ترفيا أو غير ترفيا مبددا 

ذلك يكون هذا االسووووووتهالك فارغا تماما (ا وب171ما ص 1985للموارد أو غير ذلك" )عفرا 

   0من أي مضامين أخالقيةا حيث أصبح اإلنسان أسيرا لشهواته ون واته االستهالكية 

إن االسووووووتهالك في الغرب هو الغاية النهائية من حياة اإلنسوووووووانا وفي إتار ذلك ف ن الفرد 

ود يقول  " أنا موجيسووتهلك ما شووا  بهدف المتعة الدنيويةا حتى أصووبح المسووتهلك في الغرب 

 0( 60ما ص 1985بقدر ما أملك وما أستهلك " )عليا 
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" والعجيب أن هناك حقيقة غابت عن نظر االقتصوواد الوضووعي في هذا المجال, وهي أنه بذلك 

يجري ورا  غاية متحركة تجري أمامه بخطى أوسوووعا فيظل يجري ويلهث كمن يجري ورا  

سير ا سرابا فيظل تول حياته مجهدا ورا  سراب في الصحرا ا وكلما جدّ في ال بتعد عنه ال

 0(92ها ص 1404أمر قلما يتحقق كامال " )دنياا 

إذا  االسوووتهالك في االقتصووواد الوضوووعي يهدف للوصوووول إلى أقصوووى غايات اإلشوووبال المادي 

 والرفاه المعيشيا فهو يهدف فقا إلى تحقيق أكبر لذة في الدنيا.

إال أن االسوووتهالك يبقى وسووويلة وليس هدفا نهائيا في حد  بينما المسووولم وإن اسوووتمتع باسوووتهالكه

 ذاتها فالمسلم يستهلك ليعيش وهو يعيش ليعمر األرض ويعبد هللا ويسعى في نيل ثوابه.

فالحياة في نظر المسوووولم ليسووووت غاية في حد ذاتهاا وإنما هي وسوووويلة لغاية أسوووومى هي التمتع 

لف عن سووولوك غير المسووولم في ذلكا حيث باآلخرةا ولذا ف ن سووولوك المسووولم االسوووتهالكي يخت

يقتصوور هدف غير المسوولم من االسووتهالك على دنياه فقاا فيتمتع بهاا ويحاول نيادة مسووتوى 

معيشتها ألن االستهالك نفسه متعةا ولذا فهو يسعى إلى تحقيق أكبر إشبال مادي ونفسيا وال 

الواقع تحت ضوووغا الحاجة يراعي في ذلك األضووورار المترتبة على هذا األمرا فهو كالحيوان 

إلى األكل والشرب والجنسا بل إنهم يعتبرون سعي اإلنسان إلى تحقيق أقصى إشبال أو متعة 

(  225هـا ص 1410مادية يتيحها له دخله وأسعار السلع والخدمات سلوك رشيد ) الحقبانيا 

0 

 سووووووانيةا وهذهواالسووووووتهالك في القرآن الكريم يهدف إلى تحقيق غايات عقائدية وأخالقية وإن

 األهداف التي يسعى إلى تحقيقها تتمثل في اآلتي  

 

 الهدف األول: االستهالك عبادة هلل تعالى : 

يَن  إن االسـوووتهالك في اإلسـوووالم يعتبر بمثابة اسـوووتجابة لندا  هللا تعالىا حيث يقول  )يـوووِ َيَُّها ِّلَّذِّ

ُكْم( ا ـِ ن َتيِّّبَاتِّ َما َرَنْقنَ  0 172لبقرة  َ اَمنُواْ ُكلُواْ مِّ

ولذا ف ن المسوولم اسووتجابة لهذه الدعوة الربانية باألكل من تيبات الرنقا والذي يعتبر نول من 

 أنوال االستهالك يحقق أمرين  

  وهي ما يترتب على هذا االسوووووتهالك من منافع مادية ملموسوووووةا تقيم  الفائدة الدنيويةأوال   

 0حياة اإلنسان وتعمل على استمرارها 

  وهي عبارة عن تقويم اإلنسووووووان لنفسووووووه وجوارحها لتتسووووووم العبادة  الفائدة األخروية ثانيا  

بالشووووكل السووووليم والصووووحيحا ومن أجل تحقيق المهمة التعبدية التي أنيطت بالمسوووولم في حياته 

 (.118هـا ص 1414)الهيتيا 

دعوته لتنفيذ لوإنما تتحقق هذه الفائدة األخروية نتيجة لالسووووووتجابة لندا  هللا تعالى وأمره وا

 0وفرائضه من أجل تحقيق قيام المسلم بالمهمة االستخالفية التي هي عمارة األرض 

 -9ما ص 1983ولذلك نجد أن للنية دورا كبيرا في تحقيق هذه األهداف اإليجابية )الندويا 

10 )0 
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ثواب لوألن االسووووووتهالك يرتبا بالنيةا نجد أن هناك ثالثة أنوال من االسووووووتهالك فيما يتعلق با

 والعقاب تتمثل في اآلتي  

االسووووتهالك الذي ال يتعلق به ثواب وال عقابا وهو االسووووتهالك المباح غير  (1)

المقترن بنية ماا كاألكل من تعام حالل بقصوووود سوووود حاجة الجول ال بنية التقوي 

 0على تاعة هللا 

وهذا النول من االسوووتهالك ال يتعلق بكمية ا االسوووتهالك الذي يتعلق به ثواب (2)

 ستهالك ونوعيتها وإنما بشعور المسلم ب ن ما يستهلكه هو من  اال

 0رنق هللا تعالى وتدبيره وخلقه  –أ 

أن استهالكه إنما ينطوي على أمر تعبديا ذلك أنه يبتغي من هذا االستهالك تحقيق  –ب 

 0أمر مقصود للشارل الحكيما وهو التقوي على تاعة هللا وتحقيق عمارة األرض 

 0عن استهالك كل ما هو محرم  أن يبتعد –ج 

 ( االستهالك المؤدي إلى العقابا وهو االستهالك الذي تتوافر فيه المعاني  التالية        3)

اسووتهالك السوولع المحرمة شوورعا كشوورب الخمرا وأكل الخن يرا وأكل الميتةا وأكل  –أ 

 0الربا 

هـووا ص 1400)ال رقا ا االستهالك الذي يقصد به التفاخر والتباهي وحب الشهرة  –ب 

174- 175 )0 

وإذا كانت الغاية من الحياة هي عبادة هللا ع  وجلا ف ن المت مل لحقيقة العبادة يجد أن مفهومها 

يتسوووع ليشووومل كل عمل صوووالح يفعله اإلنسوووان خالصوووا لوجه هللا الكريما وكل خير يفيد الفرد 

وقد جا  هذا التوسوووويع والشوووومول  والمجتمع يعمله المر  امتثاال ألمر ربه وابتغا  مرضوووواتها

نَّ  كِّ بِّ َولَـووووووووِ قِّ َوِّْلَمْغرِّ رِّ لمفهوم العبادة من قوله تعالى  ) لَّْيَس ِّْلبِّرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم قِّبََل ِّْلَمشووْ

بِّ َوِّلنَّبِّيِّّيَن َو َ ٱِّْلبِّرَّ َمْن َ اَمَن بِّـوووو تَـووووِ ئَِّكةِّ َوِّْلكِّ رِّ َوِّْلَملَـووووِ خِّ ْْ ِّ َوِّْليَْومِّ ِّألَ ى َِّ اتَى ِّْلَماَل َعلَِى ُحبِّّهِّ ذَوِّ

لَِوةَ َوَ اتَ  قَابِّ َوأَقَاَم ِّلصَّ ّ آئِّلِّيَن َوفِّي ِّلرِّ يَن َوِّْبَن ِّلسَّبِّيلِّ َوِّلسَّ كِّ َمِى َوِّْلَمَسـووووِ َكِوةَ ِّْلقُْربَِى َوِّْليَتَـووووِ ى ِّل َّ

يَن فِّى ِّْلبَ َْسآ ِّ وِّ ابِّرِّ َهدُواْ َوِّلصَّ ْم إِّذَا َعـوووووووِ هِّ يَن َوِّْلُموفُوَن بِّعَْهدِّ ئَِّك ِّلَّذِّ يَن ِّْلبَ ْسِّ أُولَـوووووووِ ا ِّ َوحِّ رَّ لضَّ

ئَِّك ُهُم ِّْلُمتَّقُوَن ( البقرة   ـِ  0 177َصدَقُوا َوأُولَ

بل إن اإلسوووووالم يذهب إلى أبعد من هذا في توسووووويع مفهوم العبادةا فاألكل والشووووورب وسوووووائر 

ية االمتثال ألمر هللا األعمال والمتع الجسوووووودية الداخلة في دائرة الحاللا إذا فعلها اإلنسووووووان بن

والتعفف عن الحرام وتقوية الجسوووووم ليكون قادرا على القيام بالتكاليف والواجبات المنوتة بها 

   0يصبح العمل بهذه النية عبادة يتقرب بها المؤمن إلى هللا 

ت ( " فلتكن حركاتك وسووووكناتك هلل مقصووووورة على عبادة أو ما 0دا وفي ذلك يقول ) الغ الي

وهما معينان على ا لعبادةا ف ن أبعد الحركات عن العبادة األكل وقضووووووا  الحاجةيعين على ا

العبادةا ف ذا كان ذلك قصوودك بهما صووار ذلك عبادة في حقكا وكذلك ينبغي أن تكون نيتك في 

ا 3كل ما يحفظك من قميل وإنار وفراأ وآنيةا ألن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين " ) ج

 0(  249ص 
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 اني: االستهالك الشرعي يؤدي إلى الشكر هلل تعالى : الهدف الث

وهذا يعني أن هذا من أهداف االستهالك الذي يقصد به المسلم من خالل استهالكه التقرب إلى 

هللا تعالى بالعبادة والطاعة وفق منه  الشوووووريعة اإلسوووووالميةا ذلك أن المسووووولم يقدم الشوووووكر هلل 

 0( 539ا ص 9تا ج0ها )العسقالنيا دالمتفضل الذي سخر نعمه كي ينتفع بخيرات

يق وتطبا ووفق هذه المفاهيم اإلسوووالمية يكون القصووود من النعمة االسوووتعانة بها على تاعة هللا

 0أحكامه وعدم معصية هللا تعالى من خالل حيانتها 

ن َتيِّّبَاتِّ مَ  يَن َ اَمنُواْ ُكلُواْ مِّ ـِ َيَُّها ِّلَّذِّ ُكْم َوِّْشكُ وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى  ) ي ـِ ُرواْ ا َرَنْقنَ

ِّ إِّن ُكنتُْم إِّيَّاهُ تَْعبُدُوَن ( البقرة   ا حيث أمرهم هللا " ب كل الطيبات من الرنق والشووكر هلل 172َِّ

ا 1هـا ج1421على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصـل إليه " ) السـعديا 

مَّ ا (81ص  ِّ إِّن ُكْنتُْم إِّيَّاهُ يقول تعالى  ) فَُكلُواْ مِّ َِّ ُكُرواْ نِّْعَمَت ِّ ُ َحلَـووووووووووال  َتيِّّبا  َوِّشووووْ َِّ ا َرَنقَُكُم ِّ

ْنقِّ َربُِّّكْم َوِّْشُكُرواْ لَهُ ( سب   114تَْعبُدُوَن ( النحل   ّ ن رِّ   0 15ا ويقول ع  من قائل  ) ُكلُواْ مِّ

 الهدف الثالث: المحافظة على النفس : 

والمحافظة عليه قويا معافىا والحيلولة بينه وبين دواعي ضعفه لهو  إن حماية البدن وسالمته

هدف من أسومى أهداف االسوتهالك في اإلسوالم الذي جعل حف، النفس من أهم مقاصود الشورل 

 0( 29هـا ص 1410ومن ضرورات الحياة الخمس )الداللعةا 

َسُكْم ( النسوالقرآن قد أكد على ذلك في أكثر من موضعا حيث قال تعالى  ) َوالَ تَ  اْ أَنفُ ا    ْقتُلُو 

ا " أي بارتكاب محارم هللا وتعاتي معاصوووووويه وأكل أموالكم بينكم بالباتل " )ابن كثيرا 29

يُكْم إِّلَى ِّلتَّْهلَُكةِّ ( البقرة  481ا ص 1هـووووووووووا ج1401 ا 195(ا وقال سووووبحانه  ) َوالَ تُْلقُواْ بِّ َْيدِّ

 وال يلقوا ب يديهم إلى التهلكةا والتهلكة أن يهلك حيث " أمرهم هللا أن يسوووووتنفقوا مما رنقهم هللا

   0(  230ا ص 1هـا ج1401رجال من الجول والعطش أو من المشي " ) ابن كثيرا 

وال يتم هذا إال من خالل إعطا  الجسم ما يستحقه من تعام وشراب وكسا  ومسكن, وفي هذا 

 تعالى في دار الثوابا وال تريق ت ( " إن مقصوووووود ذوي األلباب لقا  هللا0دا يقول ) الغ الي

للوصووول للقا  هللا إال بالعلم والعملا وال يمكن الموا بة عليهما إال بسووالمة البدنا وال تصووفو 

 0(  2ص ا 2سالمة البدن إال باألتعمة واألقواتا والتناول منها بقدر الحاجة " ) ج

الشوورل حراما ألنه مخالف ولذلك ف ن عدم االسووتهالك المفضووي إلى هالك البدنا يعد في نظر 

 0(  28ص ا م1985ا للسنن الفطرية والقواعد الشرعية ) الراوي

م (   " ف ن تركوا األكل والشوورب فقد عصوووا ألن فيه تلفاا يعني أن 1980ا ويقول ) الشوويباني

 ( 76نع من ذلك قاتل نفسه " ) ص النفس لما كانت ال تبقى عادة بدون األكل والشرب فالممت

جد أن اإلسوووالم عاب على أولئك الذين يضووويقون على أنفسوووهم كما كان يفعل بعل ومن هنا ن

أهل األديان السووووابقة حيث أحلوا ألنفسووووهم أصوووونافا من الطعام وحرموا عليها أصوووونافا أخرى 

بوسوووووواوس شوووووويطانية وبتقليد أعمى ل عمائهم ورهبانهم حتى خرجوا بذلك من دائرة السووووووعة 

الحرج والمشقةا وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك ب سلوب ورحابة العيش إلى دهالي  الضيق و

ْم  ْمنَا َعلَْيهِّ يَن َهادُواْ َحرَّ َن ِّلَّذِّ ّ من االنتقاد والرفل لهذه التصوورفاتا حيث قال تعالى   ) فَبُِّظْلٍم مِّ

ِّ َكثِّيرا  ( النسا    َِّ ْم َعن َسبِّيلِّ ِّ ّهِّ لَّْت لَُهْم َوبَِّصدِّ ٍت أُحِّ طعام كان حال لبني " فكل الا 160َتيِّّبَـووووووِ
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 ف ن هللا حرم عليهم من ذلكا إسورائيل إال ما حرم إسورائيل على نفسوه من قبل أن تن ل التوراة

ما كان إسرائيل حرمه على نفسه في التوراة ببغيهم على أنفسهم و لمهم لهاا وقال آخرون ما 

ي  حرموه على كان شوووي  من ذلك عليهم حراما وال حرمه هللا عليهم في التوراة وإنما هو شووو

 0(  2 -1ا ص 4هـا ج1405أنفسهم إتباعا ألبيهم ثم أضافوا تحريمه إلى هللا " ) الطبريا 

ونقول في إتار هذا الهدف أنه إذا كانت حماية النفس والبدن من أهم أهداف االسووووووتهالكا إال 

    0أن هذا االستهالك ينبغي أن يكون مت نا حتى ال يضر بالبدن نتيجة اإلفرات أو التفريا 

  ف الرابع: التنعم بمباهج الحياة الهد

تنعم باستهالكها واالنتفال بها االنتفال إن المخلوقات في هذا الكون ما وجدت أصال إال ألجل ال

المشرولا ومن هنا ف ن من أهداف االستهالك في االقتصاد اإلسالمي هو التنعم بمباه  الحياة 

والترفيه عن النفس في إتار الشووريعة اإلسووالميةا وضوومن إتار االعتدال والتوانن المنشووودا 

ا لبني اإلنسووووان من االسووووتخالف في وعليه فاالسووووتهالك تجاوب مع الرسووووالة التي عهد هللا به

 ااألرض وعمارتهاا واستغالل تاقاتها والتنـووووووعم بمباهجها في حدود الحالل المباح ) الخولي

  0(  11ص ا هـ1401

وبعد ذكر أهداف االسووتهالك في القرآن الكريم يتضووح أن الواجب على المسوولم أن يكون هدفه 

ليه أن يقرن بين ذلك بهدف تعبديا وهو في كل ما يسوووووتهلكه ليس فقا إشوووووبال حاجاتها بل ع

النظر إلى االسووووووتهالك باعتباره وسوووووويلة من وسووووووائل الفون في اآلخرةا وهذه إحدى ممي ات 

االقتصووووواد اإلسوووووالميا ففي الوقت الذي نجد كافة االقتصووووواديات الوضوووووعية قد أولت عنايتها 

ا القتصوووواد اإلسووووالمي يربللجوانب المادية فقا دون اعتبار للمبادئ والقيم الروحيةا نجد أن ا

بين ما هو فطري غري ي لدى اإلنسوووان وهو التمتع وسووود الحاجات وبين الغاية التي خلقه من 

  0أجلها اإلنسان وهي عبادة هللا ع  وجل في كل مجاالت الحياة 

وفي الجانب التربوي يمكن القول أن االسوووتهالك يحتاج إليه أي إنسوووانا ولكن يجب أن يتربى 

 0الذي يهدف إلى فائدة المستهلك في الدنيا واآلخرة ا الستهالك الحسنالمسلم على ا

ولذا ف نه يجب تربية أبنا  األمة على أن االسوووووتهالك ليس هدفا في حد ذاتها وإنما هو وسووووويلة 

 0فقا لتحقيق أهداف سامية أخرى 

هدافه أ كذلك ينبغي تربية النش  على أال يكون همه األول واألخير االسووووتهالك فقاا بل تكون

 0أبعد من مجرد االستهالك المادي 

ويسوووعى لنيل ثوابها ويعمر األرض التي أمره هللا ا وإذا كان المسووولم يسوووتهلك ليعيش فيعبد هللا

ب عمارهاا ف ن سلوك المسلم االستهالكي يختلف عن سلوك غير المسلم في هذا األمرا ذلك أن 

 اائدية وأخالقية واجتماعية وإنسوووانيةالمسووولم يهدف من ورا  اسوووتهالكه إلى تحقيق أهداف عق

بينما غير المسووولم يقتصووور هدفه من االسوووتهالك على حياته الدنيا فقاا حيث يحاول الوصوووول 

مما يترتب على ذلك الكثير من األضرار ا بنفسه إلى أقصى درجات اإلشبال الـووووومادي فحسب

     0على الفرد وعلى المجتمع 

أن هدفه من االستهالك عبادة هلل ع  وجلا ذلك أنه لن  ولذلك ف ن المسلم يجب أن يتربى على

 0يستطيع عبادته على الوجه األكمل دون استهالك ودون أكل وشرب 
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كذلك على التربية االقتصووادية اإلسووالمية أن تربي أبنا  األمة على شووكر الخالق تعالى على ما 

ن من السوولع التي هي نعمة مأنعم به عليهم من نعم كثيرةا فيشووكرون هللا كلما اسووتهلكوا سوولعة 

 0نعمه سبحانه عليهم 

أيضا ينبغي تربية النش  المسلم على ضرورة المحافظة على النفس والجسما بتناول األتعمة 

واألشووووربة التي أحلها هللاا حفا ا على البدن من الضووووعفا فالمحافظة على نفس المسوووولم من 

ربى المسوووووولم على أن من أهداف الضوووووورورات الخمس التي أمرنا بها اإلسووووووالما ومن هنا يت

 0االستهالك المحافظة على البدن لما في ذلك من تاعة هلل تعالى 

ثم إن التربية اإلسووالمية يجب أن تغرس في نفوس الناشووئة أهمية التنعم بمباه  الحياةا ألن في 

ق لذلك تربية للنفس على التفكر في ملكوت هللا ع  وجلا فيقوى اإليمان عند معرفة قدرة الخا

التي ال يوانيهوا قوة أخرىا وبوذلوك يعلم أن هوذا الخوالق لهوذا الكون العظيم هو الوحيود الوذي 

 0يستحق العبادة 

وأخيرا ف ن على التربية االقتصادية في اإلسالم العناية بغرس هذه األهداف السامية في نفوس 

ي اهتماماتهم فحتى يكون سوولوكهم سوولوكا قويما صووالحاا فال تنحصوور ا أبنا  المجتمع المسوولم

 .ذي يتنافى مع قيم الدين الحنيفالتناحر في جمع المادة واالستهالك المقيت ال

 المصادر والمراجع 

 0 القرآن الكريم -1

 هـ 1401ا بيروت  دار الفكرا تفسير القرآن العظيمابن كثيرا إسماعيل بن عمرا  -2

ي في االقتصاد اإلسالمالعوامل المحددة لالستهالك الحقبانيا فالح بن عبد هللا بن محمدا  -3

ا رسالة ماجستيرا غير منشورةا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةا دراسة مقارنة

 .هـ1410ا قسم االقتصاد اإلسالميا كلية الشريعة بالرياض

ا رسالة ماجستيرا غير منشورةا جامعة االستهالك في اإلسالمالحمدا عبد الع ي  محمدا  -4

  0هـ 1402لدراسات اإلسالميةا شعبة االقتصاد اإلسالميا أم القرىا كلية الشريعة وا

 0هـ 1401ا 4ا الكويت  دار القلما ت الثروة في ظل اإلسالمالخوليا البهيا  -5

حماية المسووتهلف في التشووريع اإلسووالمي دراسووة الداللعةا موفق محمد عبده عبد القادرا  -6

الدراسووات اإلسووالميةا جامعة اليرموكا مرك  ا ا رسووالة ماجسووتيرا غير منشووورةمقارنة

 0هـ 1410

دروس في االقتصووووواد اإلسوووووالمي النظرية االقتصوووووادية من منظور شووووووقي أحمدا ا دنيا -7

 0هـ 1404ا 1ا الرياض  مكتبة الخريجيا ت إسالمي

ا مجلة اإلسوووالم اليوما حماية حق الحياة في الشوووريعة اإلسوووالميةالراويا جابر إبراهيما  -8

 0م 1985(ا  3العدد ) 

ا رسووووالة سوووولوك المسووووتهلف في االقتصوووواد اإلسووووالمييد بن محمد بن دحيما الرمانيا ن -9

كلية الشووريعةا قسووم ا ماجسووتيرا غير منشووورةا جامعة اإلمام محمد بن سووعود اإلسووالمية

 0هـ 1412االقتصاد اإلسالميا 
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ا ضووومن صوووياغة إسوووالمية لجوانب من دالة المصووولحة االجتماعيةال رقا ا محمد أنسا  -10

أبحاث   االقتصووووواد اإلسوووووالميا جدة  جامعة الملك عبد الع ي ا المرك  العالمي ألبحاث 

 .هـ 1400ا 1االقتصاد اإلسالميا ت 

يروت  ا بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعديا عبد الرحمن بن ناصرا  -11

 0هـ 1421مؤسسة الرسالةا 

 0م 1985ا ليبيا  الدار العربية للكتابا العربيالتربية وتنمية المجتمع الشيبانيا عمرا  -12

  دار ا بيروتجامع البيان في تفسووير القرآنالطبريا محمد بن جرير بن ي يد بن خالدا  -13

  0هـ 1405الفكرا 

 0ت 0ا دار الفكرا دفتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقالنيا أحمد علي بن حجرا  -14

 م 1985جدة  دار البيان العربيا  ااإلسالم التخطيط والتنمية فيعفرا محمد عبد المنعما  -15

عاوني االسووووووتهالكي ا القاهرة  االتحاد التالمسووووووتهلكون في اإلسووووووالمعليا مراد محمدا  -16

 م1985المرك يا 

 0ت 0ا مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيا دإحياء علوم الدينالغ اليا أبو حامدا  -17

ا 15رة  دار الشوووروقا ت ا القاهخصوووائص التصوووور اإلسوووالمي ومقوماتهقطبا سووويدا  -18

 هـ 1423

ا مجلة االقتصووووواد اسوووووتحضوووووروا النية في عملكم يصوووووبح عبادةالندويا أبو الحسووووونا  -19

 م 1983(ا  28اإلسالمي  بنك دبي اإلسالميا العدد ) 

سالة ا راالستهالك وضوابطه في االقتصاد اإلسالميالهيتيا عبد الستار إبراهيم رحيما  -20

 هـ  1414دادا كلية العلوم اإلسالميةا دكتوراها غير منشورةا جامعة بغ

ا القيم اإلسوووالمية ودورها في ترشووويد السووولوك االسوووتهالكييوسوووفا يوسوووف إبراهيما  -21

 ت 0لح كامل لالقتصاد اإلسالميا دالقاهرة  جامعة األنهرا مرك  صا

  



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

أثر النمو االقتصادي في نسبة التمويل بالمرابحة والمشاركة واالجارة في المصارف 

 االسالمية

 د خالد الفي النيف
 استاذ مشاركا جامعة البلقا  التطبيقيةا األردن.

 د. مفتاح عبد الجليل
  استاذ مساعد

 

 الملخص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى أثر معدل النمو االقتصادي في هيكل صيغ التمويل 

هما  اسالمييناإلسالمي في المصارف اإلسالميةا وقد تكونت عينة الدراسة من مصرفين 

البنك اإلسالمي األردنيا ومصرف دبي اإلسالمي وقد غطت الدراسة الفترة من عام 

 .2014الى عام  2004

أ هرت نتائ  الدراسة وجود أثر ضعيف ولكنه معنوي لمعدل النمو االقتصادي في نسبة 

الى اجمالي التمويل الذي يقدمه المصرفا في حين ا هرت النتائ  عدم وجود  المشاركة

االجارة المنتهية أثر معنوي لمعدل النمو االقتصادي في نسبة كل من  المرابحة و

 الى اجمالي التمويل.  بالتمليك

وقد اوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها اجرا  الم يد من الدراسات المعمقة 

 لعوامل المؤثرة في هيكل صيغ التمويل.للتوصل الى ا

، المصارف االسالمية، المرابحة، المشاركة، صيغ التمويل اإلسالمي الكلمات الدالة:

 االجارة المنتهية بالتمليف.

 

The impact of economic growth on Murabaha, Musharaka 

and Ijara mode ratio in Islamic banks 

Dr. Moftah Abd Aljaleel & Dr. Khaled Alnaif 

 

Abstract 

This study aims to investigate the impact of economic growth rate 
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on financing modes structure in Islamic banks. The study sample 

consisted of Jordan Islamic bank and Dubai Islamic Bank, during 

the period (2004-2014). 

The results showed a weak but a statistically significant effect of 

economic growth rate on Al Musharaka mode ratio. On the other 

hand the results showed an insignificant effect of economic 

growth rate on Al Murabaha and Al-Ijara ratios to total banking 

finance. 

The study recommends conducting deep researches to determine 

the factors that have a significant impact on finance mode 

structure.  

Keywords: Islamic modes of financing structure, Al-

Murabaha and Al Musharaka, Al- Ijara. 

 المقدمة

إلى القطال المصرفي العالمي يعتبر إضافة جديدة ل يادة إن دخول المصارف اإلسالمية 

القوة المالية في القطال المصرفي ككلا خاصة أن المصارف اإلسالمية في  ل متطلبات 

العصر أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية حتمية لكل مجتمع إسالميا يرفل التعامل 

لية اإلنتاج معامالت وتيسير عمبالربا ويرغب في تطبيق الشريعة اإلسالمية بهدف تيسير ال

ص  2014وتع ي  تاقة رأس المال وفق ضوابا الشريعة اإلسالمية الغرا  )الواديا 

40.) 

هذا و تعمل المصارف اإلسالمية وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية حيث تقوم بتجميع 

بغية تحقيق  ةاألموال وتو يفها بهدف تحقيق الربح وفق صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي

األهداف االستثمارية والتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع اإلسالمي. وتتمي  

المصارف اإلسالمية ب نها متعددة الو ائف باعتبارها تقدم تمويالت مختلفة وفقا  لصيغ 

مشروعة على أساس تحمل المخاترة والمشاركة في الربح والخسارة وفقا  للقواعد الفقهية 

 بالغرم" و"الخراج بالضمان". "الغنم

إن استخدام الصيغ واألدوات التمويلية المعروفة في فقه المعامالت المالية كالمرابحة 



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

والمضاربة والمشاركة واإلجارة وغيرها من صيغ التمويل قد يت ثر بمعدل النمو 

ال باالقتصادي سلبا او ايجاباا فقد يحف  النمو االقتصادي المصارف والعمال  على االق

على نول محدد من هذه الصيغ في اوقات الرواج او االحجام عنها في اوقات الكساد. لذلك 

جا ت هذه الدراسة لتوضيح أثر النمو االقتصادي في هيكل صيغ التمويل اإلسالمي في 

المصارف اإلسالمية. ويتوقع ان تساعد نتائ  هذه الدراسة ادارات المصارف االسالمية 

الكفا ة في استثمار الودائع بما يتال م مع درجة نمو الدولة التي تعمل على تحقيق م يد من 

 بها.

 مشكلة الدراسة: 1.1

تساهم المصارف االسالمية كما اشارت العديد من االدبيات والدراسات السابقة في التنمية 

االقتصادية والنمو االقتصادي وذلك من خالل تقديم ح مة من صيغ التمويل المختلفة وبما 

يناسب الحاجات والرغبات المختلفة للعمال ا حيث تتفاوت هذه الصيغ في احجامها من 

 عام آلخر ومن بلد آلخر.

من جهة اخرى فان ارتفال معدل النمو االقتصادي بالدولة يشجع المصارف التقليدية 

واالسالمية على منح الم يد من التمويل للعمال  افرادا ومؤسسات حيث تسود اجوا  

 واالرتياح. التفاؤل

 من هنا فان هذه الدراسة تهدف الى االجابة على  السؤال الرئيس التالي 

هل هناك اثر لمعدل النمو االقتصادي على هيكل صيغ التمويل اإلسالمي في المصارف 

 اإلسالمية؟

 وبشكل اكثر تحديداا فان الدراسة تهدف الى االجابة على األسئلة الفرعية اآلتية  

عدل النمو االقتصادي على نسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل في هل يوجد أثر لم .أ

 المصارف االسالمية؟

هل يوجد أثر لمعدل النمو االقتصادي على نسبة المشاركة إلى إجمالي  .ب

 التمويل في المصارف االسالمية؟

هل يوجد أثر لمعدل النمو االقتصادي على نسبة االجارة المنتهية   .ج

 مويل في المصارف االسالمية؟بالتمليك إلى إجمالي الت

 

  أهمية الدراسة 1.2



46 
 

تستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية الدور الذي تقوم به المصارف االسالمية في تقديم 

ح مة من صيغ التمويل المتعددة والتي تلبي رغبات العمال  والمساهمة بدفع عجلة 

 االقتصادي في نسبة كل منها.االستثمار  بعد االخذ باالعتبار اثر معدل النمو 

حيث يعتقد الباحث ان فهم تبيعة العالقة بينهما ستساعد ادارة المصارف االسالمية في 

 تحديد نسب كل صيغة من صيغ التمويل بما يتال م مع معدل النمو االقتصادي بالدولة.

 لتغطيةكما وي مل الباحث ان تحف  نتائ  هذه الدراسة الم يد من الدراسات الالحقة 

 الجوانب المختلفة لصيغ التمويل في المصارف االسالمية التي لم تتناولها هذه الدراسة.

 

  أهداف الدراسة 1.3

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر معدل النمو االقتصادي في هيكل صيغ التمويل اإلسالمي 

 في المصارف اإلسالمية وبنا   عليه ستحاول الدراسة الوصول إلى ما يلي 

فة أثر معدل النمو االقتصادي على نسبة المرابحة الي إجمالي معر .1

 التمويل في المصارف اإلسالمية.

معرفة أثر معدل النمو االقتصادي على نسبة المشاركة الي إجمالي  .2

 التمويل في المصارف اإلسالمية .

معرفة أثر معدل النمو االقتصادي على نسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك الي إجمالي  .3

 لتمويل في المصارف اإلسالمية .ا

 

 :فرضيات الدراسة 1.4

كما  (α ≤ 0.05)بنا  على أسئلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة عند مستوى دالله 

 يلي 

 الفرضية األولى

10H   دالله إحصائية لمعدل النمو االقتصادي على نسبة المرابحة إلى ال يوجد أثر ذو

 االسالمية.إجمالي التمويل في المصارف 

 الفرضية الثانية

20H   دالله إحصائية بين معدل النمو االقتصادي على نسبة المشاركة ال يوجد أثر ذو

 إلى إجمالي التمويل في المصارف االسالمية.
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 الفرضية الثالثة

30H   دالله إحصائية بين معدل النمو االقتصادي على نسبة االجارة ال يوجد أثر ذو

 لى إجمالي التمويل في المصارف االسالمية.المنتهية بالتمليك إ

 

 أنموذج الدراسة 1.5

 تعتمد الدراسة على المتغيرات التالية:

 .معدل النمو االقتصاديويتمثل في  أوالا: المتغير المستقل:

ويتمثل في هيكل صيغ التمويل اإلسالميا )ويشمل نسبة كل من  ثانيا: المتغير التابع:

   المرابحةا والمشاركة واإلجارة المنتهية بالتمليك الى اجمالي التمويل(.

 

 المتغير المستقل المتغيرات التابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدبيات النظرية والدراسات السابقة:

 االطار النظري:

 أ. هيكل صيغ التمويل في المصارف االسالمية:

تقوم المصارف االسالمية بتقديم العديد من صيغ التمويل التي تتوافق مع الشريعة 

 فيما يلي أهم هذه الصيغ   االسالميةا وسنستعرض

 أوال: المرابحة: 

تعتبر المرابحة أحد أنوال بيول األمانةا وتقوم على أساس كشف البائع الثمن الذي قامت 

 

معدل النمو االقتصادي

 هيكل صيغ التمويل االسالمي

 نسبة المرابحة الى اجمالي التمويل

الى اجمالي التمويل االجارةنسبة   

الى اجمالي التمويل نسبة المشاركة  
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به السلعةا وهو من البيول التي تعامل الناس بها منذ القدم وتقوم على أساس المرابحة 

. (119ا ص.2011)عبد هللاا وسعيفانا  البسيطة والمرابحة المركبة أو لألمر بالشرا 

 ويترتب على بيع المرابحة عدة شروت نذكر منها  

 .(118)المصري و إبراهيما د. تا ص أن يكون الربح معلوما   .1

. وأن يكون العقد األول صحيحا  ف ذا كان )*(أن يكون رأس المال من ذوات األمثال .2

 .(221ا ص. 1986)الكاسانيا  فاسدا  لم يج  البيع

ا  2003)الج يريا  أال يكون الثمن في العقد األول مقابال  بجنسه من أموال الربا .3

 .(252ص. 

 ثانيا: بيع المرابحة لآلمر بالشراء 

أما المرابحة لألمر بالشرا  فهي أحد أنوال بيول المرابحة المستحدثة التي تستخدمها 

سلعة معينة المصارف اإلسالمية وهي أن يطلب شخل من شخل آخر أن يشتري له 

مع وعد ب ن يشتريها منه بربح معين وهذا النول من البيول  من أكثر صيغ التمويل التي 

 تستخدمها المصارف االسالمية وتشكل جانبا  كبيرا  من تمويالتها الممنوحة لعمالئها.

وقد عرفها سامي الحمود ب نها  "عملية مركبة من وعد الشرا  وبيع المرابحةا ألن 

عرض أن يبيع شيئا  ولكنه يتلقى أمرا  بالشرا ا وهو ال يبيع حتى يملك ما هو المصرف ال ي

مطلوب ويعرضه على المشتري حتى يرى ما إذا كان مطابقا  لما وصف" )الحمودا 

 (.430ا ص.1983

وعرفها يونس المصري "أن يتقدم الراغب في شرا  السلعة إلى المصرف ألنه ال يملك 

نقدا ا وألن البائع ال يبيعها له إلى أجل إما لعدم م اولته للبيول المال الكافي لسداد ثمنها 

المؤجلة أو لعدم المشتري أو لحاجته للمال النقديا فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها 

 (. 19ا ص.1979إلى عميله مؤجل أعلى" )موسىا 

 ثالثا: المشاركة 

 الشتراك في رأس المال للقيامعرفت المشاركة على أنها "عقد بين ترفين أو أكثر على ا

ب عمال وأنشطة محددة ومعروفة بهدف تحقيق الربح الذي يجب أن يكون مشتركا  بينهما 

وال يشترت المساواة في حصل األموال بين الشركا ا فالخسارة تكون حسب حصة كل 

                                                           
 ذوات األمثال يقصد بها المكيالت والموزونات والعدديات المتقاربة.( *)



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

م ا )نعمة ونج شريك في رأس المال أما األرباح ال يشترت تساوي النسب بين الشركا "

 (.137ا ص.2010

وعرفت المشاركة أيضا  ب نها "عبارة عن تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية 

أو متفاوتة من أجل إنشا  مشرول جديدا أو المساهمة في مشرول قائما بحيث يصبح كل 

واحد منهما متملكا  حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة مستحقة لنصيبه من الربح 

ارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال وال يصح اشترات خالف وتقسم الخس

 وتقوم المشاركة على الشروت اآلتي  .(171ا ص.2011)عبد هللاا وسعيفانا ذلك"

 (.39ال بد من توافر أهلية التوكيل والتوكل )ابو عبدهللاا د.تا ص.  .1

 (.275ا ص. 1991يد الشركا  في عقد الشركة يد أمانة )النوويا  .2

ن الربح شائعا  معلوما  ألن الربح مستحقا  بالعمل )الشيبانيا أن يكو .3

 (.412ا ص. 1983

 رابعا: اإلجارة

تعتبر اإلجارة من أدوات تو يف أموال المصارف اإلسالميةا فمن خاللها يمكن تشغيل 

أموال هذه المصارف من أجل تحقيق األرباح. وتعرف اإلجارة من الناحية المصرفية من 

المصرف اإلسالمي للتنمية ب نها  عبارة عن تمويل متوسا األجل يتضمن خالل مجموعة 

شرا  األصول ثم نقل حق استخدامها إلى المستفيد خالل فترة نمنية محددة ويحتف، خاللها 

 (.269ا ص. 2009المصرف بملكية هذه األصول")الهيتيا 

 ويشترت لصحة عقد اإلجارة كما يلي 

والمنفعة معلومة القدر جنسا  ونوعا  وصفة مدة أن يكون الثمن معلوما   .1

 (.11ا ص.2004ت جيره معلومة )ابن رشدا 

 (.126االباحة في العين فال تقع على نفع محرم )ابو النجاا د. تا ص.  .2

 .(1)يل م تعيين الم جور عليه من األصول التي ينتفع بها مع بقا  عينها نسبيا   .3

 (.148ا ص. 1992أمينا  )الخنا أن يكون من سلمت إليه العين المؤجرة  .4

 ب. معدل النمو االقتصادي

يعرف  معدل النمو االقتصادي ب نه "عباره عن معدل نيادة االنتاج أو الدخل الحقيقي في 

(. وكذلك عرف معدل 268ا ص. 2006دولة من خالل فترة نمنية معينة" )عريقات ا 

                                                           
 .86، ص449(، المادة1) األحكام العدلية، ج ةمجل  )1(
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ني ات المنتجة من قبل االقتصاد الوتالنمو االقتصادي ب نه  "ال يادة في قيمة السلع والخدم

ا ص. 2010وذلك من خالل ال يادة في النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي" )القريشا 

(.وأيضا  عرف معدل النمو االقتصادي ب نه  "االرتفال في معدل الدخل الفردي المتمثل 71

ا 2014ا والرفاعيفي النات  القومي الحقيقي مقسوما  على عدد السكان في الدولة" )الونني 

 (.381ص. 

 ( 340ا ص. 2008ويقاس معدل النمو االقتصادي ب سلوبين هما ) الشربين ونجاا 

معدل النمو البسيا  يقيس هذا معدل النمو في متوسا دخل الفرد الحقيقي للسنة  .1

 المعنية مقارنة بسابقتها ويستخدم هذا المعدل تقييم الخطا السنوي للحكومة.

  يقيس هذا المعدل متوسا معدل النمو السنوي في متوسا معدل النمو المركب .2

دخل الفرد الحقيقي وذلك لفترة نمنية ويستخدم هذا المعدل تقييم الخطا الحكومية 

 المتوسطة والطويلة األجل.

 ( 26ا ص 2000ويتضمن معدل النمو االقتصادي ثالثة أنوال هي )حبيب والبنيا 

االنتقال من مجتمع االقطال إلى الرأسمالية النمو الطبيعي  ويقوم هذا النمو على  .1

 وكذلك سيادة االنتاج السلعي بغرض المبادلة وأيضا  تكوين السوق الداخلية.

النمو العابر  وهو هذا النول من النمو يحدث غاليا  في الدول النامية نتيجة لتوفر  .2

 إيجابيات مفاجئة في تجارتها الخارجية.

على عملية تخطيا شاملة ويرتبا ارتباتا  وثيقا  النمو المخطا  يقوم هذا النمو  .3

 بقدرات المخططين وواقعية الخطا الموضوعة.

 الدراسات السابقة

عدم وجود دراسات سابقة تدرس العالقة  -حسب علم الباحث–بعد مراجعة االدبيات تبين 

بين معدل النمو االقتصادي وصيغ التمويل بالمصارف االسالميةا باستثنا  دراسة 

( والتي تختلف عن هذه الدراسة بانها قامت  2016ه هي دراسة )عبد الحليلا واحد

بدراسة ت ثير عدة عوامل خارجية مجتمعة من ضمنها النمو االقتصادي على صيغ 

التمويلا في حين ان هذه الدراسة ت خذ اثر النمو االقتصادي منفردا. لذلك فقد تم اختيار 

سة وان كانت في معظمها تدرس العالقة بين االدا  الدراسات التي تناولت متغيرات الدرا

 المالي والنمو االقتصاديا ومن اهم هذه الدراسات 
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( والتي هدفت الى بيان اثر عدة محددات داخلية وخارجية 2016دراسة )عبد الحليلا 

 قدو في هيكل صيغ التمويل االسالمي في المصارف االسالمية في عشرة  دول عربيةا

)معدل دراسة وجود أثر ذو داللة احصائية للعوامل الخارجية مجتمعة أ هرت نتائ  ال

ي فالتضخما ومعدل النمو االقتصاديا ومؤشر السوق الماليا ونسبة الحصة السوقية( 

نسبة كل من المرابحة والمشاركة واإلجارة المنتهية بالتمليك إلى إجمالي التمويلا في 

 البنوك عينة الدراسة.

هدفت إلى بحث العالقة بين تطور والتي (Patrick & Kangni, 2015) دراسة 

المصرفية اإلسالمية ومعدل النمو االقتصادي في عينة من البلدان المنخفضة والمتوسطة 

. أ هرت النتائ  أنه على 2010-1990الدخلا وذلك باستخدام البيانات خالل الفترة 

ع الحجم الكلي للنظام الرغم من صغر حجم المصارف االسالمية نسبيا بالمقارنة م

الماليا فان  البنوك اإلسالمية ترتبا بشكل إيجابي مع معدل النمو االقتصادي حتى بعد 

 ضبا مختلف المحدداتا بما في ذلك مستوى العمق المالي.

والتي هدفت الى التعرف على العوامل المؤثرة  (Abduh, and Alias,2014)دراسة 

وقد توصلت  2010الى  2006لي يا خالل الفترة على ادا  المصارف االسالمية في ما

الدراسة  الى عدم وجود أثر معنوي للنات  المحلي االجمالي على ادا  المصارف 

 االسالمية في مالي يا.

و التي هدفت إلى التعرف على بيان محددات ربحية  (Khrawish, 2011)دراسة 

ائ  هذه الدراسة وجود عالقة (. و بينت نت2009-2005المصارف اإلسالمية خالل الفترة )

بين العائد على حقوق المساهمين في المصارف اإلسالمية وكل من مخصل التسهيالت 

 االئتمانية ومعدل النمو السنوي للنات  المحلي اإلجمالي و معدل التضخم.

هدفت الدراسة إلى قياس األدا  المالي للمصارف  ( والتي2011)الهياجنةادراسة 

يةا من خالل اختبار أثر المحددات الداخلية واالقتصادية والحصة اإلسالمية األردن

السوقية في  ل األنمة المالية المعاصرة. ولتحقيق ذلك تم استخدام التحليل اإلحصائي 

باستخدام نموذج االنحدار المتعدد لبيانات نصف سنوية للمصارف اإلسالمية في األردن 

راسة الى عدم وجود اثر معنوي لمعدل (. وقد توصلت الد2011 -2000خالل الفترة )

النمو االقتصادي في أدا  المصارف اإلسالمية األردنية مقاسا بالعائد على األصول 

 والعائد على الملكية.
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 منهجية الدراسة:

 مجتمع وعينة الدراسة:

( مصرفا  في 79يتكون مجتمع الدراسة من جميع المصارف اإلسالمية العربية وعددها )

ا وقد تم اختيار البنك اإلسالمي األردنيا ومصرف دبي اإلسالمي كعينة  201نهاية عام 

 :لهذه الدراسة. وفيما يلي نبذة مختصرة عن  المصارف عينة الدراسة

 المصرف اإلسالمي األردني

لممارسة  1978ت سس المصرف اإلسالمي األردني كشركة مساهمة عامه محدودة سنة 

الستثمارية تبقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية الغرا  األعمال التمويلية والمصرفية وا

 22/9/1979ا باشر أعماله في 1978لسنة  3بموجب القانون الخاص بالمصرف رقم 

مليون  4مليون دينار من رأس المال المصرح به البالغ  2برأس مال مدفول لم يتجاون 

 .(1)مليون دينار أردني 150دينار ويبلغ رأس مال المصرف 

 ي اإلسالميمصرف دب

بغرض تقديم الخدمات  1975ت سس مصرف دبي اإلسالمي كشركة مساهمة عامة سنة 

المصرفية والخدمات المتعلقة بها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وتم الحقا  تسجيله 

 .(2)1984لسنة  8كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 

 بيانات الدراسة:

الكتب العلمية واألبحاث والدراسات السابقة والرسائل الجامعية والدوريات تم الرجول إلى 

واالنترنت والنشرات ذات الصلة بموضول الدراسة للحصول على المعلومات الثانوية 

 .وذلك من اجل بنا  الجانب النظري لهذه الدراسة

يغ التمويل من بص كذلك فقد تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة التابعة والمتمثلة

النشرات والتقارير السنوية الصادرة عن المصارف االسالمية عينة الدراسةا أما تلك 

المتعلقة بالنمو االقتصادي فقد تم الرجول الى النشرات والتقارير السنوية لصندوق النقد 

 العربي. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

                                                           
 www. Jordan Islamic bank. com.   للبنك االلكتروني الموقع بزيارة التفضل يرجى للمزيد(:1)
 kpmg. com-www. ae للمزيد يرجى التفضل بزيارة الموقع االلكتروني للبنك (: 2)
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الفرضيات تم استخدام األساليب اإلحصائية لإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار 

 التالية 

اإلحصا  الوصفي  من حيث الوسا الحسابيا واالنحراف المعياريا لوصف  .1

 متغيرات الدراسة.

 الختبار الفرضيات تم استخدام االنحدار البسيا و المتعدد. .2

 

 النتائج الميدانية:

 االحصاءات الوصفية:

  نسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل:

-2004( اإلحصا  الوصفي لنسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل للفترة )1يبين الجدول )

2014)  

(: اإلحصاء الوصفي لنسبة المرابحة إلى إجمالي1الجدول )  

 االنحراف المعياري %الوسط الحسابي اسم المصرف

 13.02 50.26 مصرف دبي اإلسالمي

 7.40 83.42 المصرف اإلسالمي األردني

 

في  لنسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل( ان المتوسا الحسابي 1يظهر الجدول )

(ا كما بلغ 13.02(ا وبانحراف معياري)50.26%مصرف دبي االسالمي بلغت )

(ا وبانحراف %83.42المتوسا الحسابي لهذه النسبة في المصرف اإلسالمي االردني )

( ان 1خفاض الذي ا هره الشكل )(ا وهذا يدل على انه ومع وجود االن7.40معياري )

غالبية تمويالت هذه المصارف بصيغة المرابحة. وان اعتماد المصارف االسالمية على 

 النسب األخرى ضئيال.

( التالي السلوك التاريخي لنسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل في 1كما يبين الشكل )

 .(MDA)وفي دولة االمارات  (MDJ)األردن 

 السلوك التاريخي لنسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل لعينة الدراسة( 1الشكل )
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 2006( ان نسبة المرابحة الى اجمالي التمويل قد بلغت اقصى قيمة عام 1يظهر الشكل )

ثم بدأت باالنخفاض ولكن يظهر ان حدة االنخفاض كانت اشد في دولة االمارات عام 

النسبة  على ادارات المصارف االسالمية ا ويبدو من الشكل اتجاه هابا لهذه 2010

 االنتباه لها وتحري االسباب الحقيقية ورا  ذلك.

 

 نسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل

( يبين اإلحصا  الوصفي لنسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل للفترة 2الجدول )

(2004-2014)  

 (  اإلحصا  الوصفي لنسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل 2الجدول )

 االنحراف المعياري %الوسط الحسابي اسم المصرف

 5.58 11.50 مصرف دبي اإلسالمي

 1.19 2.20 المصرف اإلسالمي األردني

 

رف في مصلنسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل ( أن المتوسا الحسابي 2يبين الجدول )

(ا بينما بلغ المتوسا الحسابي 5.58(ا وبانحراف معياري )11.50%االسالمي )دبي 

( %2.20في المصرف االسالمي االردني )لنسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل 

 (. وهي نسب متواضعة جدا.1.19وانحراف معياري)

التالي السلوك التاريخي لنسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل في ( 2كما يبين الشكل )

 .(MSHA)وفي دولة االمارات  (MSHJ)األردن 
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 إلى إجمالي التمويل لعينة الدراسة شاركة( السلوك التاريخي لنسبة الم2الشكل )

 

 

( سلوكا مستقرا في البنك االسالمي االردني على خالف سلوك هذه 2يظهر الشكل )

في مصرف دبي االسالمي والتي تظهر تقلبا واضحا من سنة ألخرىا حيث النسبة 

ثم عادت لتواصل  2006ثم عاودت االنخفاض عام  2005ارتفعت هذه النسبة عام 

 .2014وتواصل االنخفاض بعد ذلك حتى عام  2009ارتفاعها الذي بلغ اقصاه عام 

 نسبة اإلجارة المنتهية بالتمليف إلى إجمالي التمويل

( يظهر اإلحصا  الوصفي لنسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى إجمالي 3ول )الجد

 (2014-2004التمويل للفترة )

 (: اإلحصاء الوصفي لنسبة اإلجارة المنتهية بالتمليف إلى إجمالي التمويل 3الجدول )

 االنحراف المعياري %الوسط الحسابي اسم المصرف

 10.12 25.18 مصرف دبي اإلسالمي

 8.68 13.43 المصرف اإلسالمي األردني

 

ل فترة خاللنسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى إجمالي التمويل ( وصفا  3يبين الجدول )

 لنسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك(ا حيث بلغ المتوسا الحسابي 2014-2004الدراسة )

(ا كما بلغ المتوسا الحسابي 25.18%في مصرف دبي االسالمي )إلى إجمالي التمويل 

 (.13.43)% المصرف اإلسالمي األردنيلنسبة اإلجارة في 

وبذلك نستنت  ان نسب هذه الصيغ في المصرفين تشكل غالبية تمويالتها وان النسب 

 االخرى التي لم تشملها الدراسة هي نسب تكاد تكون معدومة. 
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التالي السلوك التاريخي لنسبة االجارة إلى إجمالي التمويل في ( 3كما يبين الشكل )

 .(IJA)وفي دولة االمارات  (IJJ)األردن 

( السلوك التاريخي لنسبة االجارة المنتهية بالتمليف الى اجمالي التمويل 3الشكل )

 لعينة الدراسة

 

( اتها صاعدا لنسبة االجارة المنتهية بالتمليك خالل فترة الدراسة في كال 3يظهر الشكل)

وينبغي ان تستفيد ادارات المصارف االسالمية  2007و 2006المصرفين  بد ا من عام 

 من هذا االتجاه وتقوم على تع ي ه . 

 معدل النمو االقتصادي

-2004خالل فترة الدراسة ) لمعدل النمو االقتصادي( وصفا  4يعرض الجدول )

(ا حيث بلغ المتوسا الحسابي في االردن واالمارات العربية )2014 % 4.20 

(ا على التوالي.2.67و  %4.01(ا و بانحراف معياري )%5.42و  

 (: اإلحصاء الوصفي لمعدل النمو االقتصادي  4الجدول )

 االنحراف المعياري %الوسط الحسابي اسم المصرف

 4.01 4.2 اإلسالميمصرف دبي 

 2.67 5.42 المصرف اإلسالمي األردني

 

 -2003سلوك معدل النمو االقتصادي التاريخي للفترة الممتدة من ( 4كما ويبين الشكل )

  .(EGA)ودولة االمارات العربية المتحدة  (EGJ)لألردن  2014

االمارات العربية (: معدل النمو االقتصادي للمملكة االردنية الهاشمية ودولة 4شكل )

 المتحدة
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( االثر الواضح لالنمة االقتصادية العالمية وانخفاض معدل النمو في 4يبين الشكل )

في معظم دول العالم. حيث يبين الشكل اتجاه النمو  2010وحتى عام  2008الفترة 

( ثم -0.05حيث بلغ ) 2009لالنخفاض الشديد عام  (EGA)االقتصادي في االمارات 

 2014واستقرت هذه النسبة حتى عام  2011عام  0.05ارتفاعه الى ما يقارب عاود 

خالل فترة   0.0542وقد بلغ الوسا الحسابي لمعدل النمو االقتصادي في االمارات 

 الدراسة.

ثم  2010وحتى عام  2007اما في االردن فان الشكل يظهر انخفاضا ملحو ا من عام 

ثم بدأ بارتفال تفيف عام  2013وحتى عام  2010استقر معدل النمو في االعوام 

خالل   0.042وقد بلغ الوسا الحسابي لمعدل النمو االقتصادي في االمارات  .2014

 فترة الدراسة.

 اختبار الفرضيات

 تم اخضال فرضيات الدراسة لتحليل االنحدار ا وقد كانت النتائ  كما يلي 

 نتائج اختبار الفرضية األولى:

 نتيجة اختبار الفرضية األولى.( يبين 5الجدول )

 (: نتائج اختبار الفرضية األولى 5الجدول )
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نسبة 

المرا

بحة 

إلى 

إجمال

ي 

التمو

 يل

0.39

2 

13.21

1 

0.0

0 

ثابت 

 االنحدار

0.03

9 0.234 0.165 

0.86

9 

معدل 

النمو 

االقتل

0.00 ادي

4 0.002 1.785 

0.07

8 

 (α ≤ 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

( أن أثر ايجابي ضعيف وغير معنوي لمعدل النمو االقتصادي 5أ هرت نتائ  الجدول )

وبلغت قيمة  0.004ا اذ بلغت قيمة المعامل في نسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل

. ونستنت  من 0.05وهي اكبر من  (0.078)وباحتمالية  1.785 (t)احصائية اختبار 

بعدم وجود أثر ذو دالله إحصائية لمعدل النمو ذلك قبول فرضية العدم القائلة 

كن ان ماالقتصاديا في نسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل في المصارف االسالمية. وي

يع ى ذلك الى ان معظم تمويالت المرابحة هي موجهه ألغراض استهالكية وقد تكون 

 عالقة سلوك المستهلكين بالنمو االقتصادي ضعيفة.

 نتائج اختبار الفرضية الثانية:

 ( ادناه يبين نتائ  اختبار الفرضية الثانية.6الجدول )

 (: نتائج اختبار الفرضية الثانية 6الجدول )
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 (α ≤ 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى  *
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( وجود اثر سلبي ضعيف ولكنه معنوي حيث بلغت قيم معامل النمو 6يبين الجدول )

( وبمستوى معنوية اقل من -4.87) (t)وبلغت قيمة احصائية  (0.005-)االقتصادي 

0.01. 

وتعني  R)2(0.093=قيمة معامل التحديد كانت ضعيفة اذ بلغت  انكما يظهر الجدول 

من التباين في نسبة المشاركة إلى  %9.3ان معدل النمو االقتصادي يفسر ما نسبته 

 إجمالي التمويل.

نستنت  من ذلك رفل فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر ذو دالله 

االقتصاديا في نسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل في إحصائية لمعدل  النمو 

. ويمكن ان تع ي هذه النتيجة الى انه مع ارتفال معدل النمو "المصارف االسالمية

 االقتصادي يقل اقبال المستثمرين افرادا وشركات على صيغة المشاركة.

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة:

 الفرضية الثانية.( ادناه يبين نتائ  اختبار 7الجدول )

 (: نتائج اختبار الفرضية الثالثة 7الجدول )

المتغير 

 التابع

2R 
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 Fقيمة 

المحسو

 بة

Sig 

F* 

المتغير 
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 Tقيمة 
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Sig 
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نسبة اإلجارة 
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0.411 14.28 
0.0
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 0.09 1.73 0.094 0.162 ثابت االنحدار

معدل النمو 

 االقتصادي

- 

0.005 0.001 0.909 

0.36

6 

 (α ≤ 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

في نسبة اإلجارة المنتهية ( أن أثر معدل النمو االقتصادي 7أ هرت نتائ  الجدول )

وبلغت قيمة  -0.001ا اذ بلغت قيمة المعامل إلى إجمالي التمويل غير معنوي بالتمليك

. ونستنت  من 0.05وهي اكبر من  (0.37)( و باحتمالية 0.90-) (t)احصائية اختبار 

بعدم وجود أثر ذو دالله إحصائية لمعدل النمو ذلك قبول فرضية العدم القائلة 

ارف لمصاالقتصاديا في نسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى إجمالي التمويل في ا

االسالمية. وقد بع ى ذلك الى انخفل نسبة هذا النول من التمويالت حيث اشارت 
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في البنك االسالمي  %13االحصا ات الوصفية الى ان متوسا نسبة هذه الصيغة 

 االردني مثال.

 النتائج والتوصيات:

 النتائج

 تائ  اآلتية للنبعد إجرا  التحليل اإلحصائي المطلوبا واختبار الفرضياتا تم التوصل 

أ هرت الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لمعدل النمو   .1

 االقتصاديا في نسبة المرابحة إلى إجمالي التمويل. 

وجدت نتائ  الدراسة وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لمعدل النمو   .2

 االقتصادي في نسبة المشاركة إلى إجمالي التمويل. 

م وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لمعدل النمو أ هرت الدراسة عد .3

 االقتصاديا في نسبة اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى إجمالي التمويل. 

 التوصيات

 بنا   على ما توصلت إليه الدراسة من نتائ ا فقد اقترحت التوصيات اآلتية 

كل اجرا  الم يد من الدراسات المعمقة للتوصل الى العوامل المؤثرة في هي .1

صيغ التمويل واسباب ع وف المصارف االسالمية عن تقديم صيغ التمويل 

 المختلفة.

نيادة اهتمام المصارف االسالمية بالبحث العلمي وانشا  قاعدة بيانات شاملة  .2

 تسهل الحصول على المعلومات لمساعدة الباحثين في الوصول الى نتائ  دقيقة.

صيغ تمويلية أخرى غير  توصي الدراسة المصارف اإلسالمية باستحداث .3

مطبقة أو جديدة )كعقد ا الجعالةا والصكوك اإلسالمية( تتفق مع ضوابا الشريعة 

اإلسالميةا وذلك من أجل نيادة الحصة السوقية لهذه المصارف وقدرتها على 

 المنافسة في السوق المصرفي. 

 قائمة المراجع والمصادر

 القران الكريم .1

 السنة النبوية .2

كرا دار الف شرح مختصر خليل للخرشي،أبو عبد هللاا محمد بن عبد هللاا )د. ت(ا  .3

 .39ا ص6بيروتا لبنانا ج
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دار  الفقه على المذاهب األربعة،(ا2003الج يريا عبد الرحمن بن محمدا) .4

 .252ا ص9المكتبة العلميةا بيروتا لبنانا ج

ا العولمة واللغات من النمو والتنمية إلي( 2000البنىا حانما)وحبيبا كميلا .5

 .26-27 المؤسسة الحديثة للكتاب بيروتا لبنانا ص

تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة  (ا1982الحمودا سامي حسنا) .6

 .430(ا مطبعة الشرقا عمانا األردنا ص2ت)اإلسالمية، 

 الفقه المنهجي على المذهب االمام الشافعي.(. 1992الخنا مصطفى وآخرون ) .7

 ا دار القلما دمشقا سوريا6ا ج4ت

 المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد ا(2006) مصطفىا محمد ال حيليا .8

 .543ص ا1ج سورياا دمشقا الفكرا دار ا1ت األربعة،

ا 2ت المنثور في القواعد الفقهية،هـ(ا  1405ال ركشيا أبو عبد هللا بدر الدين ) .9

 . 119ا ص2ونارة األوقاف الكويتيةا الكويتا ج

دار  النظرية االقتصادية الكلية،(ا2008الشربينا محمدا ونجاا علي عبد الوهابا) .10

 .340الجامعية للنشر والتونيعا مصرا ص

ادار (1)تنيل المآرب بشرح دليل الطالب، (ا1983الشيبانيا عبدالقادر بن عمرا) .11

 .)بتصرف( 412اص(1)مكتبة الفالحا الكويتا ج

العمليات المصرفية (ا 2011عبد هللاا خالد أمينا سعيفانا حسين سعيدا ) .12

 .171مرجع سابقا ص اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة،

(ا اثر المحددات الداخلية والخارجية في هيكل صيغ 2016عبدالجليلا مفتاح ) .13

على المصارف التمويل االسالمي في المصارف االسالمية  دراسة مقارنة 

 قسم -االسالمية العربيةا رسالة دكتوراه غير منشورةا كلية الدراسات العليا

 المصارف االسالميا جامعة العلوم االسالمية العالميةا االردن.

ا 1دار وائل للنشر والتونيعا ت مبادئ االقتصاد،(ا 2006عريقاتا حربي محمدا) .14

 .268عمانا األردنا  ص

 والتونيعا للنشر اثرا  دار التنمية. اقتصاد علم(. 2010) صالح محمد القريشا .15

 .األردن عمانا ا1ت



62 
 

ا 2ت بدائع الصائع في ترتيب الشرائع. (.1986) الكاسانيا أبو بكر بن مسعود .16

 ا دار المكتبة العلميةا بيروتا لبنان.5ج

 .86ا ص449(ا المادة1مجلة األحكام العدليةا ج) .17

البحر الرائق شرح كنز المصريا ابن نجيما إبراهيما نين الدين ا )د. ت(ا  .18

 .118ا ص6(ا  دار الكتاب اإلسالميا ج2ت) الدقائق،

(ا 1ت ) بيع المرابحة لآلمر بالشراء،(. 1979موسىا عفاف حسام الدينا ) .19

 . 19مطبوعات شركة بيت المال الفلسطيني العربيا فلسطينا ص

(. المصارف والمؤسسات المالية 2010ا رغد محمدا )نعمةا نغم حسين و نجم .20

مجلة القادسية اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع والتحدياتا 

 .137ا ص2ا العدد 12ا المجلد للعلوم اإلدارية واالقتصادية

ا 3ت روضة الطالبين وعمده المفتين.(. 1991النوويا أبو نكريا محي الدين ) .21

 ميا بيروتا لبنان.ا المكتب اإلسال2ج

اثر العوامل الداخلية واالقتصادية والحصة السوقية (. 2013الهياجنةا صالح ) .22

على االداء المالي للمصارف االسالمية االردني في ظل االزمة المالية العالمية 

. أتروحة دكتوراه غير منشورةا جامعة العلوم االسالميةا عمانا المعاصرة

 األردن.

أساليب االستثمار اإلسالمي، وآثارها على (ا 2009الهيتيا قصر عبد الكريما ) .23

دار رسالن للنشر والتونيعا دمشقا سورياا  األسواق المالية )البورصات(،

 .169ص

المصارف اإلسالمية (ا 2014الواديا محمود حسينا سمحانا حسين محمدا ) .24

(ا دار المسيرةا عمانا األردنا 4ت ) األسس النظرية والتطبيقات العملية،

 .40ص

مبادئ االقتصاد الكلي بين (ا 2014) الوننيا خالد واصفا والرفاعيا أحمد حسينا .25

 .381ص األردنا عمانا النظرية والتطبيق،

 

 (،2014-2003التقارير الدورية ) البنك االسالمي االردنيا .26

www.jordanislamicbank.com 
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 منظور إسالمي  التسويقي :الخداع 

 محمد سليم الشوره د. 
 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 المملكة األردنية الهاشمية. -عمان  -قسم اإلدارة   –كلية المال واألعمال 

     00962778501424رقم الهاتف الخلوي  

      mhmadshura@yahoo.com  البريد اإللكتروني  

 

 المقدمة

باهتمام الباحثين والجهات الرسمية المدنية والمهتمة بحماية  التسويقي الخدال موضولحظي 

في الوتن العربي فلم يحظى هذا الموضول  باهتمام كاٍف أكاديميا   أماا المستهلك في العالم

وجمعيات حماية المستهلك ما  كما أن دور الجهات الرسميةا )حيث قلة الدراسات التي تناولته(

 نالت محدودةَ ودون مستوى الطموح .

وقد أدركت بعل المنظمات خطورة الخدال التسويقي في تشكيل صورة ذهنية سلبية حيث 

يتبعه سلوك سلبي  لل بائن حيث معلومات مشوهة تقدم  حول راجع في نجاح المنظمات ت

تشير إحصا ات عالمية أن خدال  التسويقي والغش في مبيعات األدوية ا الخدمات المقدمة

( من حجم المبيعات )منظمة الصحة العالميا %48( مليار دوالر سنويا بنسبة )37بلغت)

تي صدرت عن مجلس الغرف السعودي ان خسائر الغش وتشير االحصا ات الا (2010

 11مليار لاير ) )41.3(التجاري والتقليد فقد بلغت حجم خسائر الغش التجاري في السعودية 

مليار دوالرا  )18 (مليار دوالر(ا فيما بلغت الخسائر الخليجية المترتبة على هذه الممارسات

 )2200(مليار دوالرا أما على المستوى العالمي فقد وصلت إلى  )88(وعلى المستوى العربي 

مليار دوالر. وتحتاج مكافحة الغش والتقليد إلى استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات تويلةا 

في المائة من حجم  )36(فدولة مثل الواليات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 

في المائة  )26(سنوات تم خفل هذه النسبة إلى  )10(دى التداول السلعي الداخلي وعلى م

 مليار دوالرأ بمعدل سنوي واحد في المائة فقا .(260) ليصل إلى 

وقد كبّدت عمليات الغش التجاري والتقليد المملكة العربية السعودية خسائر كبيرة قُدرت بـ  

توى المستهلكا من خالل ( مليار دوالرا إضافة إلى األضرار التي ترتبت عليها على مس11)

اآلثار السلبية على السالمة العامة وأثرها على االقتصاد الوتني المتمثل في نيادة البطالة 

بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد. أما فيما يخل أصحاب العالمات 

ثقة العميل  التجارية فقد جا ت على حساب اإلسا ة إلى سمعة المنت ا لجهة قضائه على

( 73والمستهلك في العالمةالتجارية. يذكر أن الصين قامت العام الماضي بمصادرة أكثر من )

( مليون منت  سمعي 48( مليون دوريةا )1.1( مليون كتابا ) 18مليون منت  مقلدا من بينها)

ما ( مليون اسطوانة لبرام  كمبيوترا في3.79( مليون مطبوعة الكترونيةا و)2.01مرئيا و)

دق اتحاد الصناعة األلماني ناقوس الخطرا حيال المنتجات المقلدةا حيث أنها تشكل خطرا  

mailto:mhmadshura@yahoo.com
http://to22to.com/vb/showthread.php?t=8570
http://to22to.com/vb/showthread.php?t=8570
http://to22to.com/vb/showthread.php?t=8570
http://to22to.com/vb/showthread.php?t=8570
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( مليار يورو جرا  25كبيرا  على االقتصاد األلمانيا وتكبدت الشركات األلمانية خسائر بـ)

 ( 2010قرصنة المنتجات واألفكار.)تقرير مجلس الغرف السعودي ,

والخدال العالمي يشير إلى أن هذا النشات في تريقه إلى  إن هذا الحجم الكبير لنسب الغش

التنامي ليصبح  اهرة واضحة في المجتمعات العربية خصوصا  مع غياب كثير من القيم 

 األخالقية التي يفترض التمسك بها .

من هنا يفترض الوقوف على أشكال الغش والخدال التسويقي  في قطال  الخدمات الخاصة  

ا لنقلواا واإلنترنتا واالتصاالتا المستشفياتا عليم المدرسي والجامعيقطاعات مثل )الت

ثم ربطه بالخدال التسويقي و الصورة الذهنية لتفسير عمليات الت ثير ا والفنادق والسياحة(

السلبية تكون الصورة الذهنية نتاجا  للخبرات المتراكمة للعمال  سوا  المباشرة أوغير المباشرة 

عها من يصعب ن  التي ر تفاعالتهم االتصالية المختلفة  مع منظمة الخدمةاالتي يتلقونها عب

 أذهانهم وإدراكاتهم.

من خالل اتالل الباحث مع عدد من الدراسات واألدبيات المتعلقة بالخدال   مشكلة الدراسة:

التسويقي وجد أن ما ورد بالنظريات التسويقية الغربية يتشابه إلى حد ٍكبير مع نظرة اإلسالم 

لمفهوم الخدال التنسويقي  وبيوعات تضر بمصالح الناس لذا جا ت الدراسة لتسليا الضو  

يقابلها من أدبيات فقهية في الشريعة اإلسالمية السمحة والتي تعال  كثير  على تلك النظريات وما

 من حاالت الخدال المحرمة.

تسعى الدراسة الحالية إلى تسليا الضو  على الخدال التسويقي بالمفهومين  أهداف الدراسة :

ثم الربا  االتسويقي واإلسالمي للتعرف على الخدال التسويقي ب نواعه وفق الشريعة اإلسالمية

النظري بين الخدال التسويقي والخدال التسويقي بالمفهوم اإلسالمي لمعرفة تبيعة التشابه 

 ومجاالته بين المفهومين.

ارا والمعلومات الترويجية واألسعا الخدال التسويقي يشمل الخدال بالمنتجات  فرضية الدراسة:

 باإلسالم.والمحيا المادي وهو ما تؤكده النظريات في الفقه التجاري 

الخدال في اللغة إلى  " إ هار شئ خالف  يشير مفهوم مفهوم الخداع والخداع التسويقي:

أخالقية التي تحدث  من الممارسات الال ويعد الخدال التسويقيا (7اص1986المخفي  )المنجدا

 (Etzel , Walker , 2007 PP191-192 ) آثارا  سلبية في  السلوك اإلنساني .

وا  سا اإلسالمية فهو فعل محظٌورا وترُك الَم مورا فكُل مجاونة للشرل محرمفي الشريعة و

 (29ا ص1991)أبن تيمية اكانت ب يادةٍ أو نُقصان . 

ة بوسائل إحتيالية أو فعلي ب نه خدال أحد العاقدين اآلخر أما القانون األردني فقد حدد الخدال

ا 1996على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها ) الجريدة الرسمية ا هأو قوليه تحمل

(ا والخدال كذلك الكذب والتضليل للحصول                                                          829ص

 (. Graycarا&  (Russell 2002 p22 ’على مي ة  أو منفعة ما

تسويقي وغش في عمليات التجارة والبيع ما قد  وقد نادت الممارسات الال أخالقية من خدال

(ا وقد  2002 ا يسبب تراجعا  في أدا  المخادعين فقدانهم لفرص كثيرة مستقبال . ) أبو جمعة
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يحقق المسوقون الذي يستخدمون الخدال النتائ  التي يصبون إليها مؤقتا  ولكن في األجل 

  (Kotler 2007  , PP 12-14) الطويل يخسرون الكثير .

  أية ممارسات لتشويه أو تضليل حقائق تجعل المشتري بحالة غير  والخداع التسويقي

وهو أيضا  ا (2صا 2002ا مستقرة  يترتب عليها اتخاذ قرارات شرائية خاتئة )أبو جمعة

تقديم معلومات عن م ايا السلع أو الخدمات وخصائصها على نحو مبالغ به يصل إلى حد 

 (252,ص,2006البكري,الكذب.  ) 

وهو اتخاذ قرار شرائي غير سليم من قبل ال بون نتيجة لتقديم معلومات غير صحيحة عن 

 (.10صا 2001ا الخدمة أو السلعة .)عبد هللا

مجموعة من المشكالت الُمفتعلة تؤثر على ال بون بشكل مباشر ت ثيرا  بعضهم عرفه أنه 

يتم عرض الخدمة من خالل إعالنات غير مرغوب مضلال تنقله  بعيدا  عن الحقيقية  حيث 

 بها تحمل معلومات متحي ة لطرف دون أخر.

ينطوي الخدال التسويقي على ت ويد ال بون بمعلومات غير حقيقية عن الخدمات بهدف و 

ب ستخدام الكالم الناعم حيث تكون المعلومات صحيحة شكال   (p74,Shimp,2007)بيعها 

الخدال التسويقي ُكل (  وKotler & Armstrong , 2006, P642وخاتئة مضمونا  .)

أو ا فعٍل من ش نه أن يُغيَّر من تبيعة الخدمة أو السلعة أو فوائدها من خالل فعل مقصود

عمدي ينال من السلعة أو الخدمة بتغيير خواصها أو صفاتها الجوهرية بحيث ينخدل ال بون 

 (10ا ص2004بها. )حجانيا 

التسويقي ممارسات تسويقية خاتئة  مقصودة  أو غير مقصودة يترتب خالصته أن الخدال 

وهو احتيال  اعليها تضليل ال بون واتخاذه قرارات شرائية يترتب عليها تكوين انطبال سلبي

وغش بهدف تحقيق كسب غير مشرول على المدى البعيد أو القريب من خالل ممارسات 

النظر  بغلا ي سبيل الحصول على منفعٍة ماسلبية  مقصودة يقوم بها البائع أو المسوق ف

 . والعالقة معهما عن النتائ  المترتبة على ال بون

  هناك بعل الخداعات التي تمارس في الحياة اليومية ومن هذه الخداعات   اشكال الخداع

 (6,ص2008)فالته,

خدال الشخل عن تريق م ج األبعاد , ويعني ذلك أن يجعل بعل الخداع اإلدراكي : 

 األج ا  مدركة في لحظة ما وغير مدركة في لحظة أخرى.

يمكن إحداث خدال بصري يجعل الصور التي أمامنا تتغير بالشكل والحجم  :الخداع البصري 

ويمكن للخدال البصري أن يغير من الطريقة ا وذلك من خالل تمرير شبكة قضبان أمامها

ة ذا ما راقبنا قطعاالستقطاب إالتي نفهم فيها كيفية حدوث األمور بحيث إن العين ترى 

فانه ومع ا كريستال وهي موضوعة على منصة دوارة من خالل ميكروسكوب استقطابي

ة متعاقبة درجة( ف نها تصبح مضيئة ومظلمة بصور 360دوران الكريستال دورة كاملة )

 ومن أشكاله. .وفقا لموقعها وعملها كمادة مستقطبة للضو  أو محللة له

 أشكال الخداع التسويقي

 :سيتم الحديث عن الخدال في عناصر الم ي  التسويقي االربعة حسب نموذج الدراسة



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

  تقديم خدمات رديئة وغير مناسبة خالف المتفق عليه  مع ال بائن من  أوالا: الخداع بالخدمة

وجوانب القصور المحتملة به اعلى سبيل المثال تغيير ا خاللا عدم بيان سلبيات الخدمة

مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات خالفا  لدرجات الخدمات المطلوبة وكذلك في الفنادق 

تصاالت تستمر الخدمة من غير علم ال بون وبعد فترة يتم و في خدمات االا ووسائل النقل

 ( Shimp ا200ا  P 77) فرض أجور على تلك الخدمة.

ويتمثل بالسعر غير العادل حيث بيع الخدمات من نفس الصنف ل بائن  :ثانياا: الخدع بالتسعير 

توا  إلى مس عارأو نيادة األسا ب سعار مبالغ بها توحي بجودة عالية للخدمة والواقع خالف ذلك

م وفي بعل األحيان تقدا غير معقول  ثم تقديم خصومات للوصول إلى السعر العادي للخدمة

خصومات وهمية وغير كما أن الشركات ال تعلن عن حقيقة الضرائب المفروضة على الخدمة 

 .(P623 Kotler Armstrong,2006,أو قد تكون مكتوبة بخا صغير غير مقرو  بسهولةا )

ا     يعد التروي  من أهم عناصر الم ي  التسويقي  لتوصيل الفكرة : الخداع الترويجيثالثا

لل بون حول الخدمات المقدمة تساهم في بنا  صورة ذهنية معينة عن الخدمات المقدمة.    

(Belch &.Belch 2004,P17) ا الخدال الترويجي من خالل اإلعالنات الكاذبة يكون و

 لمعلومات المشوهة.فة للحقيقة ما يلحق الضرر بال بائن لحيث تنت  صورة ذهنية مخال

كما يوجد اإلعالنات  مستخدمة من قبل بعل الشركات التي ال تعطي معلومة صحيحة عن 

أو من خالل ا (Shimp,2007, P72) الخدمة أو يكون بها تناقل إلثارة مشاعر ال بائن .

 (Hansen 1993ا  p107 ) تولد مشاعر سلبية .العمال  إعالنات تُ ثر في أفكار 

ا: الخداع بالمحيط المادي تهتم شركات الخدمة بالمحيا المادي لخلق صورة معينة لدى  رابعا

واألصل أن تكون معبرة عن الحقيقة والمحيا المادي يشمل التصميم الخارجي لمنظمة ا ال بائن

ا دمةحي بجودة الخحيث توا الخدمة مثل األلوان ووسائل العرض واإلضا ة والتدفئة والتكييف

ا ةَ فالدليل المادي  يساهم في شخصيةَ المنظما والحقيقة ما ينعكس في بنا  صورة ذهنية إيجابية

 (.116ا 2008والتي تعد عامال  أساسيا  يمي ها عن غيرها.)سويدان و البرواريا 

 الخداع التسويقي في اإلسالم:

الباحث ب ن يطلع على ما كتب حول الخدال   نظرا  لقلة ما ُكتَِّب حول الخدال التسويقي فقد أجتهد

 بالفقه اإلسالمي وفيما يلي عرض موج  لذلك 

على عباده الصدق واألمانة في األمور كلهاا فقال في الصدق     -سبحانه وتعالى  -أوجب هللا 

قِّيَن﴾) ادِّ َ َوُكونُوا َمَع الصَّ يَن آَمنُوا اتَّقُوا للاَّ قال في األمانة  ﴿إِّنَّ و (119التوبةا آية ﴿يَا أَيَُّها الَّذِّ

َ يَ ُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاتِّ إِّلَى أَْهلَِّها﴾.)  (.58النسا ا آيةا للاَّ

وكان فرت الَشَره في تحصيل ا ولما كان مقصود المعامالت هو تحصيل الكسب واألرباح

بحانه س -في معامالتهم أمر هللا  ذلك وتكثيره قد يحمل كثيرا  من الناس على الكذب والخيانة

ألعرافا ا فيها بالصدق والبيان واألمانة فقال تعالى  ﴿َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَ ُهْم﴾) -وتعالى 

َن أََمانَتَهُ﴾(.85ج   آية  ) َن بَْعُضُكْم بَْعضا  فَْليَُؤدِّّ الَّذِّي اْؤتُمِّ ةا )البقر ( وقال  تعالى   ﴿فَ ِّْن أَمِّ

 .(283آية ا

انِّ بالَخيارِّ ما لَم يَتَفَرقا) ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم    ك لهما فَ ن َصدقا ََوبَيّنا الَبَيِّعِّ ا بُورِّ
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هما هماا َوإن َكتما َوَكذْباا َمحقت بََرَكةُ بَيعِّ في بَيعِّ
فالصدق والبيان من أكد ا (رواه البخاري )(

 ن من أعظم أسباب المحق والخسارة.والكذب والكتماا أسباب المباركة في الرنق والمال

 ونهى عنا ومع ذلك فقد َغلَّ، النبي )صلى هللا عليه وسلم(من جريمة الكذب في المعامالت

، ال يَُزكيهموَ ، َوال ينُظر إليهم، ثاَلثةُ ال يُكِلمُهم هللاُ يَوَم الِقياَمةِ ) الغش فقال صلى هللا عليه وسلم 

ال وقا (رواه مسلم )(والُمسبل إزاره، والُمنِفق ِسلعَتهُ بالَحلفِ الكاذبولهم عذاٌب أليم: الَمناُن، 

ما هذا يا صاحب ) الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( لصاحب الطعام الذي أخفى عيب تعامه  

أَفاَل َجعَلتَهَ فَوَق الَطعَامِّ َحتى يَراه الناس؟ )قال  ا الطعام؟ قال  أصابته السماُ  يا رسول هللا
ا (

نَّا َمْن غشِّ فَلَيَس ) ال )صلى هللا عليه وسلم(    ثم ق فهذه األحاديث عامة  تنهى ا (رواه مسلم )(مِّ

إذ يجب في ا عن الغش في المعامالت كلها في التجارة واإلجارة والمشاركة وكل شي 

المعامالت الصدق والبيانا ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان. )الغ اليا بدون سنة نشر  

 .(74ص

ُكم حتى يُحَب ألخيهِّ ما يِّحُب لنفسهِّ ( ) كما أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( قال    ن أَحدِّ ال يُؤمِّ

)رواه البخاري(
.

 اا فكل ما لو عومل به َشّق عليها وثقل على قلبها فينبغي أن ال يعامل به غيره

ا يس فيهاالسلعة بما لفقال  ف ما تفصيله ففي أربعة أمور أن ال يثني على ا وقد فّصل الغ الي

وأن  اوأن ال يكتم في وننها ومقدارها شيئا  ا وأن ال يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا  أصال  

وهذا تفصيل جامع لكل ما ينبغي مراعاته ا ال يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لمتنع عنه

ولذلك منع اإلمام ا واألمانةفالواجب تمام الصدق ا واألمانة في المعامالتا والبيانا من الصدق

فالمعاريل  التورية بالشي  ا المعاريل ) خالف التصريح من القول(–رحمه هللا  -أحمد 

ا ليس وهذا وعدم البيان الواجبا لما فيها من التدليسا وتعني في الشرا  والبيع عن الشي ا

 ن تيمية كل ما وجبقال شيخ اإلسالم ابا بل عام في جميع المعامالتا خاصا  بالبيع والشرا 

 (.184اص1987ألنه كتمان وتدليس .) البحاوي اا فالتعريل فيه حراما بيانه

وجا  اإلسالم ب تار أخالقي للتعامل بالحياة وخاصة األعمال التجارية وفََرَض العقوبات التي 

يَن 1لّلُمَطفّفِّيَن)) ويٌل تحمي المستهلك من الغش وحث األمة على األمانة قال هللا تعالى   ( الَّذِّ

ُرون )2إذَا اْكتالُوا َعلَى النِّّاسِّ يَْستَْوفُون) َننُوُهْم يُُخسِّ )المطففين ااآليات ا (3( َوإذا َكالُوُهم أّوِّ وَّ

فَقيَل يا َرُسوَل هللاِّ أَلَيَس قَّد أَحَل هللاُ البيَع ؟ ا عليه ِّالسالم ) إَن التُجاََر ُهم الفُجارَ  َوقالَ  (ا1-3

بون(ا) رواه أحمد(.  قال  نعم ولكنَُهم يحلفوَن فَي ثمون و يَُحدثَون فَيَكذِّ

وقد نهى اإلسالم عن الدعاية الكاذبة والمضللةا وأساليب البيع المضللا ألن البائع سوف يُْس ل 

أمام هللا وهذا يتطلب من البائع أو المسوق الكشف عن جميع العيوب التي ال يمكن مشاهدتها ) 

 (.453ا ص1988القرنيا 

لقد عال  اإلسالم قضية التسعير وهو مراعاة المصلحة العامة ودفع الظلم عن الناس مع مراعاة 

ير يجب فالتسعا المصلحة الشخصية وذلك بالتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

 وقد بين ابن تيميةا أن يقوم  من أجل تحقيق العدل الذي يصون حق جميع أتراف التجارة
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وتلميذه ابن القيم الحكم في التسعير بشكل تفصيلي فذكر أن التسعير منه ما هو  لم محرم ومنه 

ف ذا تضمن  لم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن ال يرضونه أو ا ما هو عدل جائر

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب ا منعهم مما أباح هللا لهم فهو حرام

م من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ ال يادة على عوض المثل عليه

ا 1996وهذا يدل على حف، حقوق ال بون و البائع معا  )الطحاوي اا فهو جائ  بل واجب

 (.342ص

ديقِّيَن والُشَهدا ِّ   جا  في حديث الرسول علية السالم ) التاجُر األميُن الَصدوق مع الَنَبيين والصِّ

 والَصالِّحين ( ) رواه الترمذي(.

 البيوع المنهي عنها بالشريعة اإلسالمية) خداع تسويقي(

لقد حدد الفقه التجاري اإلسالمي ضوابا كثيرة للتعامالت التجارية والبيول المنهي عنها    

 ويمكن إيرادها كما يلي 

يها وهو غير راغب فا   أن ي يد الشخل في ثَمن السلعة المعروضة للبيع بَيُع النجش -أ 

ليغَرر غيرهُ في شرائها ا) ابن قدامه( لقول الرسول عليه السالم ) ال يَبتَع المرُ  على بَيعِّ 

وال يَبُِّع حاضٍر لباٍد) رواه البخاري ( فََسبَب التحريم في ذلك األمر ا وال تَناَجشواا أَخيه

 لشركات من الطلب على سلعةوهذا ما يتم حاليا   في اا هو التغرير بالمشتري أو خديعة  له

ليوهم البائع اآلخرين ب نها مطلوبة وبالتالي يرغبون في شرائها وهذا ما يتم في اإلعالن 

 (37اص 1996ا مثال  بقصد  التضليل في البيع  .) فقه المعامالت

ُل المرٍئ باَل من أخيهِّ بيعا  وفيه عيب إال بَيَّنهُ له (  رواه )يقول الرسول علية السالم )ال يَحِّ

 ن فَ ا ويقول الغ الي في ذلك  ) إِّن َوصفهُ للسلعةِّ بما ليَس فيها َكذُبُ ا أحمد و ابن ماجة(

َوإِّن لم يَقبل فهو َكذب ا قَبََل الُمشتريِّ ذلك فهو ليَس تلبيسا  وُ لما  مع َكونهُ َكذبا  

 ال يوجد سنة للنشر (ا وهنا نشير إلى أن معظم اإلعالنات 75وإِّسقات()الغ الي اص

الحالية تعتمد هذا األسلوب في المبالغة حيث أخذت أُوروبا وأمريكا حديثا بسن القوانين 

 . (468 اص1986 المحرمة لهذا األسلوب.) راغبا

  نهى اإلسالم عن الحلف الكاذب ك سلوب لإلعالن والتروي  عن  الحلف الكذب  -ب 

قٍَة للبركةِّ ( )رواه البخاري(  السلعة إذ قال الرسول علية السالم )الَحلُف َمنفَقٍة للسلعة ُممحِّ

 ويعني منَفقٍة أُي ُمروجة  للسلعة ولكن تنُ ل البَركةُ منها .

صل اإلعالن بمحاولة المعلن اإلضرار نهى اإلسالم أن يت اإلضرار بالمنافسين حيث  -ج 

سوا  في ذم السلع أو إتيان التصرفات التي من ش نها صرف ال بون عن ا المنافسين

الشرا  من المنافسين اولم يحرم اإلسالم المنافسة بل هي مطلوبة في الخير وليس في 

َك فَْليَتَنافَسِّ لِّ َوفي ذَ الشرا ومن الخير في المنافسة تقديم أفضل الخدمات لل بون قال تعالى )

ويقول ا (ليربا  ذلك األصل الجوهري في اإلسالم26( )المطففين اآلية  الُمتَنافُِّسونَ 

 الرسول علية السالم )ال ضرر وال ضرار( )رواه الترمذي( . 

خروج الرجل من مكانه يتلقى   يقول الفُقها  إن تلقي الركبان يعني  تلقي الركبان  -د 

والنهي هنا عن تعرض الركبان وشرا  السلعة قبل وصول ا فيشتريهالجلب قبل دخوله 
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الجالب للسوق يعود إلى أن تلقي الركبان يتضمن إخبارا  كاذبا  عن أحوال السوق حتى 

وهذا يتم في الوقت الحاضر في اإلعالن الكاذب الذي يقوم به ا يفون المتلقي بالصفقة

وغشه وأكل ماله بغير حق من خالل  الداللين وأهل السمسرة حيث تغرير ال بونبعل 

 تقديم معلومات كاذبة عن السوق .

وهذا كذلك يشبه المسابقات التي تقوم بها كثير من المراك  التجارية وأصحاب السلع                   

حب ثم  يتم السا والخدمات حيث توّنل على كل مشتٍر أو كل نائر للمرك  بطاقة فيها رقم

حدد الفائ  بالجائ ة فَيَتَهيَ  لل وار أن فرصة الفون ستكون مؤكدة حسب من هذه األرقام ليت

يماثل تلقي الركبان النهي وهي اإلخبار ما يعلن الشخل الذي قابلهم عند الدخول وهذا 

 (.36ص ا 1996كذبا  عن حالة السوق.)فقه المعامالت , 

ع رك حلبِّها حتى يجتموتا   وتعني التصرية ربا أخالف الشاه والناقةبيع المصراة  -ه 

 افي يد من ثمنها لما يرى من َكثَرةِّ اللبن(ا فيظن المشتري أن ذلك عادتهاا فيكثرا لبنها

والسبب في تحريمها ممارسة البائع الخدال والغش على ا وأصل التصرية حبس الما 

المشتري  في خدال البصر حيث يوهم البائع المشتري من خالل النظر ب ن السلعة ذات 

 جودة  عالية ويكون بالخداٌل هنا ما يُراد بيعه من سلعٍ أو خدمات.

ُكم على بَيعِّ  بَعليقول  الرسول عليه السالم  وال  ا) ال تَلَقوا الُركباَنا  وال يبع بَعضِّ

بعدَ ا َفهَو يَُخيرِّ النظرينا َومنِّ ابتاَعهاا َوال تَصروا الغَنمِّ ا وال َيبيُع  حاضٍر لِّبادٍ  ا تَناَجشوا

طها ا إن َرضيها أمَسَكهاا ن يَحلِّبهاأَ  ن تمر(.ا َردهاا وإن َسخِّ ) رواه  البخاري  َوَصاعا  مِّ

ويقاس عليه في الوقت الحاضرا ما تقوم به الشركات من ت يين وتجميل للمظهر ا (

ما يوحي أن الخدمات المقدمة ذات ا الخارجي والداخلي من ديكورات وإضا ة وغيرها

أو ما تقوم به الشركات ا لك ما يؤدي إلى تضليل وخدال ال بونجودة عالية وهي خالف ذ

 بالتروي  عن خدماتها من إ هار للم ايا الحسنة فيها وتمس العيوب عمدا .

  هو بيع شخل شيئا  غير مقدور تسليمه لما رواه أبو هريره رضي هللا بيع الغََرر  -و 

(ا  وبيعِّ الحصاة( ) رواه البخاريا الغررعنه أن النبي صلى هللاُ عليه السالم )نَهى عن بَيعِّ 

 َن هذه علما  با وهذا ما تقوم به مكاتب  خدمات التعليم في ت مين البعثات الدراسية للطالب

 المكاتب ال تكون قادرة على تسليم الطالب البعثة الدراسية في نفس الوقت .

خيه يُع الَرجُل على بيعِّ أ  يقول الرسول عليه السالم ) ال يَب بيع الرجل على بيع أخيه -ز 

وال يَُسوم على َسومِّ أخيه ( ) سنن ابن ماجه( ك ن يقول لمن اشترى شيئا  في مدة الخيار 

وفي الصورة الثانية أن يقول لمن ا أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن

ا 1985ا نه . )ابن قدامهأراد الشرا  ال ت خذه و أنا أبيعك خيرا  منه بهذا الثمن أو أقل م

 (325ص

  وهو السعر السائد في السوق والهدف منه اإلضرار البيع بأقل من سعر المثل -ح 

 ابالبائعين اآلخرين فالبيع بسعر أقل من األسعار السائدة فيه تروي  للسلعة بكميات كبيرة

اصرة المع ومن البيولا ولكن ذلك من وجه آخر اإلضرار بالمنافسين لتحول ال بائن عنهم

) فقه  التي تكون شاذة عن األسعار المعروفةا الحسوماتا وهي الخصوماتلهذا النول 
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 (.39ا37اص 1996المعامالت ,

  ويعني ذلك أن يبيع الرجل سلعة أو خدمة ليست عنده أو  بيع ما ليس عند اإلنسان  -ط 

يع للبائع النول من البوالسبب في ذلك هو الضرر الذي يلحقه هذا ا شيئا قبل أن يملكه البائع

والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة أو الخدمة المبيعَةِّ لحديث الرسول عليه 

ويقاس عليه ما تقوم به بعل الشركات  ا السالم )  ال تَبْع ما ليس عندَك( ) رواه البخاري(

 ا الحاضر ا  بالوقتعلما   أنها ال تملك فعليا  شيا لت مين خدمة معينة  مقابل دفع مبلغ من المال

وهذا خدالٌ ا وما هي إال وعودا  وهمية  لحين تمكنها اإلفتراضي للشْي ) محل العقد(

 وتدليس. 

   وهو بيع الدين بالدين  لحديث الرسول عليه السالم ) نهى  بيع الكالئ بالكالئ  -ي 

 قوم به البنوكالرسول عليه السالم عن بيعِّ الَكالئ بالَكالئ( )رواه البخاري ( وهذا ما ت

وهذا  اوبعل المؤسسات المالية من شرا  ديون من ال بائن الذين يقعون في ُعسرة مالية 

 .الشركات والبنوك في دول العالم  ما حدث في األنمة المالية الحالية التي مرت بها معظم

, ويعني ذلك هو أن يشترت البائع على المشتري شرتيه عند عملية  البيع وشرطان  -ك 

 االبيع  ك ن يقول بائع القماأ للمشتري أبيعك هذا القماأ على أن تحيكه وتقصره عندي

ونهى صلى هللا عليه وسلم عن ذلك البيع لما فيه خدال وتحمل المشتري ثمنا  أعلى من 

ل ذلك ما ورد عن الرسول عليه السالم ودليا (340ا ص1985ا سعر السوق )ابن قدامه

َس و ال بَيع ما لَيا وال ربح ما لم تضَمنا وال َشرتان في بيعٍ ا قوله ) ال يَحُل َسلف َوبيع

ندََك ( ) رواه أبو داوود(  ويقاس عليه ما تقوم به شركات االتصاالت من تقديم خدمات  عِّ

فيات معينة أو ما تقوم به المستش وعلى سبيل المثال االشتراك بخدمة االنترنت مقابل فترةٍ 

 من االشترات على المريل عدم إحضار العالجات أو األتبا  من خارج المستشفى.

  ويعني  ذلك أن البيع يكون معلقا  على بيع آخر مثل أن  بيع بيعتين ببيعه واحدهَ   -ل 

عليه  لنهى الرسوا تقول بعتك داري ب لف دينار على أن تبيعني دارك بتسعمائة دينار

) رواه البخاري( لما  فيه إجحاف في حق ا السالم  )نهى عن بيعِّ بَيعتينِّ ببيعٍة واحده(

 (  .343ا ص1983الطرف اآلخر ) البيهقيا

وهذا ما تقوم به شركات الخدمات على سبيل المثال في الجامعات مع الطالب في استخدام 

أو تقدم شركات االتصاالت ا فالمواقف المسموح بها للسيارات لكن مقابل دفع بدل مواق

أو شركات النقل على أن تكون وجبات ا خطوتا  هاتفية على أن يتم شرا  الجهان من الشركة

حيث يكون االتفاق بين الشركة ا الطعام واالستراحة في أماكن معينة يتم تحديدها من قبلهم

نياد أسعار وأصحاب االستراحة على مبلغ معين من المال يَُحصل من ال بون من خالل 

وهذا العمل يؤدي إلى ال يادة في األسعار ا الخدمات المقدمة له سوا  في الطعام أو الشراب

 وتحميله سعرا   فوق السعر الحقيقي.ا على ال بون

 حقوق المستهلف بالمنظور اإلسالمي:

ختار أي فوضت إليه االختيار فيا تخيره بين الشيئينا ويعرف الخيار في اللغةخيار الشرط: 

( أما شرعا  هو تلب خير األمرين   إما إمضا  البيع أو فسخه 71اص1989أحدهما)الفيومي ا
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 ( .267ا ص1990ا) أبن المنظورا

حق يثبت لمن اشترته من المتعاقدين أن يختار إما إمضا  العقد أو فسخه ا هو مركب إضافي

ودليل مشروعية حق خيار الشرت هو ا (567ا ص1966ا ) ابن عابدينا خالل مدةٍ معينةٍ 

بيُع أو َيكون الا حديث الرسول عليه السالم ) الُمتَبايعانِّ ُكُل واحد مْنُهما بِّالخيار ما لم يَتَفرقا

هذا الخيار جا  لحماية كل من المشتري والبائع للحفا  عل حقوقهما ا خيارا ( ) رواه البخاري(

هذا قول أبو حنيفة ا ( ثالثة أيام3ومدة خيار الشرت )ا آخرحتى ال يكون غررا  من ترٍف على 

 اوالشافعي والمالكي وأبي يوسف  و الشيباني وهذا ما ورد في السنة الشريفة .) الحطاب

 (.412ا ص 1992

أما شرعاَ هو حق ا (267ا ص1987  هو النظر بالعين والقلب ) الفيرون أياديا خيار الرؤية

م يكن إن لا به إمضا  العقد  أو فسخه عندما يرى السلعة المباعةيعطي للمشتري الحق له بموج

( فالشريعةُ اإلسالمية  حريصةٌ ُكَل 267اص 1989قد رآها عند إبرام عقد البيع ا) ال حيليا

 الحرص على حقوق المشتري  حيث أعطته هذا الحق لألسباب التالية  

  وشراا يا  متفاوتة وسلع عديدةوشرا  صفقة واحدة من أشا شراُ  سلعٍة لم يرها المشتري

وجا ت مشروعية خيار الرؤية عند كل من الحنفية و المالكية ا الكفيف سلعة لم يعرف وصفها

إذا رآه(  فَهو بِّالَخيارا والحنابلة ودليل ذلك قول الرسول عليه السالم    ) َمن اشترى شيئا  لَم يرهُ 

وثبوته يكون بالحكم الشرعي دون ا العقد)رواه البخاري( ويثبت خيار الرؤية عند رؤية محل 

 (.320دون سنة نشر اص ا الحاجة إلى اشتراته في العقد. )نيدان

(ا أما شرعاَ 367ا ص1987  وهو الوصمة  كالمعاب أو العالمة  ) الفيرون آبادياخيار العيب

 (274ا ص 1982ا فهو كل نقٍل في المبيع يوجب نقصان الثمن في ُعرف التجار ) الكاساني

وخيار العيب أن يكون لُلمتملك الحق في إمضا  العقد أو فسخه إذا وجد عيبا  يوجب النقصان 

لبيا دون ) الشا ولم يطلع عليه عند التعاقدا في ُعرف التجار في محل العقد المعين بالتعيين

 ) يا أيها الَّذيَن أَمنوا اَل  (ا وجا ت مشروعية خيار العيب لقول هللا تعالى606صا سنة نشر

نُكْم ( ) النسا ا  اآلية  لِّ  إِّاّلَ أَْن تَُكوَن تَِّجارة  َعْن تَراٍض ّمِّ ا (29تَ كلُواْ أموالُكم بَْينَُكم  بالبَاتِّ

ُل ألحدِّ أن َيبيع َشيئ َ إال َبيََن ما فيه علَُم وال يََحُل ألحٍد يَ ا وحديث الرسول عليه السالم ) ال يَحِّ

وقد  اوالسبب في ذلك هو أن الَمبِّيَع قد يحدث به عيب أثناَ  التسليما ذلَك إال بَيَنَهُ ( ) رواه أحمد(

و أن يقول أا أو وجود عيب في المبيَع قبل اإلستالما يكون العيب جسيما  ينقل من ثمن السلعة

شتري فهنا يحق للما وبعد ذلك يثبت العكسا البائع للمشتري إني ضامن السلعة من أي عيب

 ( .281ا ص 1982ا ب فيها .) الكاسانيرد السلعة بعد اكتشاف العي

لسة بالكسرِّ وهي الحالة التي يكون عليها الجالس) الفيرون اخيار المجلس :  ا 1987الجِّ

( وشرعا  حٌق شرعي يُمنح  لكٍل من العاقدين بموجبه يحُق لكٍل منهما اختيار فسخ 167ص

اص 1992ا العقد )الحطابا أو يمضيا ولم يتفرقا ب بدانهماا ما داما في مجلس التعاقدا العقد

وبَيَّنا ا قاف ْن َصدا ) البَيِّعانِّ بالخيار ما لم يَتَفَرقا عليه السالم(ا ودليل ذلك حديث الرسول 409

هما َك لهما في بَيعِّ هما ( )رواه البخاري ومسلم (ا بُورِّ قت بَرَكةُ بَيعِّ ذلك  وفي َوإْن َكذبا وَكتما ُمحِّ

ال الطرفين  دليٌل على حرص الشريعة بيان كافة المعلومات عن المبيع دون غٍش أو خدالٍ من كِّ
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 سوا  كان في التسليم أو دفع الثمن .

بيع أو أن يفسخ الا   و يكون المشتري مخيَرا  بين أن يقبل بكل الثمن المسمى خيار الوصف

ويعني ذلك حرية  ا مجلس العقدحيث فات وصٌف مرغوب فيه في بيع شيٍ  غائب عن 

للمشتري في إمضا  العقد أو فسخه في حالة إختالف وصف الخدمة أو السلعة التي لم يشاهدها 

ومشروعيته في حديث الرسول عليه السالم ) ا (522اص 1989عند الشرا   ) ال حيليا

هم ()رواه البخاري( ان اإلسالم وهذه الخيارات جا ت توضح كيف كا الُمسلُموَن على ُشروتِّ

حريصا  ومحافظا  على حقوق البائع والمشتري وفي هذه  الخيارات إلغاٌ  كافة أنوال الخدال 

 والغش وأي ممارسات غير أخالقية ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية.

  حقوق المستهلف بالمنظور التسويقي

الم يث  هر في العجا  االهتمام بحماية المستهلك نتيجة اإلهمال والقصور في متابعة حقوقه ح

 (Armstrong,1990,P520الغربي عندما حصل ارتفال واضح في األسعار المقدمة لل بون 

Kotler &. ) 

 (Schermerhorn,2001,pp:126-127)وعليه ف ن حماية ال بون تكمن في اآلتي 

 حماية ال بون من الخدال والتضليل . -1

 حماية العمال  من التالعب  في السلع. -2

 م المساعدة لذوي الدخل المنخفل والمعونين بشكل خاص.تقدي -3

 التعاون مع منظمات األعمال في تقديم معلومات صحيحة . -4

 .تعقيد الكبير الذي تشهده األسواقمساعدة ال بون في الحصول على ما يحتاجه في  ل ال -5

أو غش أو خدال  والهدف من حماية المستهلك هو االرتقا  بالحياة النوعية لألفراد دون تالعب

 (Schiebel,2000,p5يعود بالضرر المادي أو المعنوي عل المستهلكين )

 يمكن عرض حقوق المستهلك على النحو التالي حقوق المستهلكين: 

  يعني ذلك حق حماية المستهلك ضد المنتجات التي قد تكون سببا  في إحداث ضرر حق األمان

 (Schiebel,2000,p6لألفراد أو تعرضه للحوادث أو غيرها. )

  يجب على المسوق منح ال بون المعلومات الصحيحة عن الحق في الحصول على المعلومات

المنتجات التي تقدم له حتى تكون له القدرة على إجرا  المقارنات الالنمة لحمايته من عمليات 

 االحتيال والخدال والتضليل.

بين السلع والخدمات التي يرغب  وهذا يعني إتاحة الفرصة لل بون لالختيار حق الخيار:

 (94ا ص2001 الخيرا(بشرائها.

وهذا يعني إفساح المجال للمستهلك إلبدا  رأيه حول السلعة أو حق الزبون في إسماع رأيه: 

الخدمة المقدمة لهافهذا يعني الت كد من المنافع التي يحصل عليها وفق االعتبارات المالئمة. 

 غير الحكومية المستمرة تمثل الجهود المستهلك حماية إنا (236اص2006)البكري ا

غير المرغوب  والخدمات السلع تقدم التي الشركات تجاه ومصالحه حقوقه عن للدفال الحكومية

 Kotler & Armstrong,1990,520)بها لما قد تحتوي من خدال وغش) 

 االستنتاجات:   
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أخالقية التي  الممارسات الال الخدال التسويقي هو إ هار الشئ خالف المخفي ويعد من

اتخاذ قرار شرائي غير سليم من قبل  تحدث آثارا  سلبية في  السلوك اإلنساني تؤدي إلى

 .ت غير صحيحة عن الخدمة أو السلعةال بون نتيجة لتقديم معلوما

الخدال اإلدراكي ويعني ذلك أن يجعل بعل األج ا  للخدال التسويقي اشكال عدة هي   

يمكن إحداث خدال  :والخدال البصري ا لحظة ما وغير مدركة في لحظة أخرىمدركة في 

بصري يجعل الصور التي أمامنا تتغير بالشكل والحجم وذلك من خالل تمرير شبكة قضبان 

تقديم خدمات رديئة وغير مناسبة خالف المتفق عليه مع  ويكون ذلك من خاللا أمامها

 بيع الخدمات من نفس الصنف ل بائن ب سعار مبالغ بالسعر غير العادل حيث وكذلكا ال بائن

أو توصيل الفكرة لل بون حول الخدمات ا بها توحي بجودة عالية للخدمة والواقع خالف ذلك

الخدال  يكونالمقدمة تساهم في بنا  صورة ذهنية غير صحيحة عن الخدمات المقدمة و

ذهنية مخالفة للحقيقة ما يلحق حيث تنت  صورة ا الترويجي من خالل اإلعالنات الكاذبة

 لمعلومات المشوهة.الضرر بال بائن ل

واألصل أن تكون ا تهتم شركات الخدمة بالمحيا المادي لخلق صورة معينة لدى ال بائن

معبرة عن الحقيقة والمحيا المادي يشمل التصميم الخارجي لمنظمة الخدمة مثل األلوان 

 ووسائل العرض واإلضا ة وغيرها.

  وهذا ما يتم حاليا   في الشركات من الطلب على سلعة ليوهم البائع اآلخرين  النجشبَيُع  

ب نها مطلوبة وبالتالي يرغبون في شرائها وهذا ما يتم في اإلعالن مثال  بقصد  التضليل 

 في البيع  

   نهى اإلسالم عن الحلف الكاذب ك سلوب لإلعالن والتروي  عن . الحلف الكذب 

 سوا  في ذم السلعا ن يتصل اإلعالن بمحاولة المعلن اإلضرار المنافسيننهى اإلسالم أ

أو إتيان التصرفات التي من ش نها صرف ال بون عن الشرا  من المنافسين اولم يحرم 

 اإلسالم المنافسة بل هي مطلوبة في الخير وليس في الشر. 

ي د إلى أن تلقالنهي عن تعرض الركبان وشرا  السلعة قبل وصول الجالب للسوق يعو

 الركبان يتضمن إخبارا  كاذبا  عن أحوال السوق حتى يفون المتلقي بالصفقة .

ممارسة البائع الخدال والغش على المشتري في خدال البصر حيث يوهم البائع المشتري  

من خالل النظر ب ن السلعة ذات جودة  عالية ويكون بالخداٌل هنا ما يُراد بيعه من سلعٍ أو 

 خدمات.

جا  الخيار حماية للمشتري والبائع للحفا  عل حقوقهما حتى ال يكون غررا  من ترٍف على 

 آخر .

وثبوته يكون بالحكم الشرعي دون الحاجة إلى اشتراته في ا خيار الرؤية عند رؤية محل العقد

 العقد.

صان في قخيار العيب أن يكون لُلمتملك الحق في إمضا  العقد أو فسخه إذا وجد عيبا  يوجب الن

 ولم يطلع عليه عند التعاقد .ا ُعرف التجار في محل العقد المعين بالتعيين
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http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=9344
http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=9344
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على األنمات االستهالكية المختلفة للمستهلك الج ائري خالل شهر 

اإلحاتة رمضان وما يمي ها عن باقي األشهرا و أهم العوامل المؤثرة عليها. وذلك من خالل 

بكافة الجوانب النظرية للدراسةا و تع ي ها بدراسة ميدانية على عينة من المستهلكين القاتنين 

 بتجهي  الخاصة الح مة" SPSSباستخدام  ( مستهلكا وتم تحليلها100قدرت بـ ) الج ائرب

 االستنتاجات من االجتماعية"ا و خلصت الدراسة الى العديد العلوم مجال في البيانات

أبرنها  يعد شهر رمضان الفضيل الشهر األكثر استهالكا ا تتصف فيه سلوكيات  والتوصيات

رغبة في اقتنا  كل ما هو معروض للبيع دون تعقلا كما ترتبا فيه األسرة األفراد بالشراهة وال

الج ائرية بعادات وتقاليد خاصةا غالبا ما ت خذ شكال  سلبيا ا حيث يدفع حب التباهي والتفاخر 

لدى البعل إلى اإلسراف المبالغ فيه وتكديس الموائد ب نوال وكميات كثيرة من الطعام في 

يجب تكثيف الحمالت التحسسية لتوجيه المستهلك تماماا لهذا  صورة إسرافيه مرفوضة

ر جميع عب ثقافة االستهالك الرشيدة الج ائري نحو ترشيد استهالكه خالل شهر رمضان و نشر

 وسائل االعالم المختلفة .

أنمات االستهالكا المستهلك المسلما المستهلك الج ائريا العوامل المؤثرة   :المفتاحية الكلمات

 .رمضان شهر أنمات االستهالكاعلى 

 المقدمة:

لقد تجاونت النظرة االجتماعية في تفسير السلوك االستهالكي تلك الرؤية االقتصاديةا التي 

ترى أن االنسان يسعى الى الحصول على السلع و الخدمات التي تحقق له أكبر منفعة أو اشبال 

ي الفرد يعيش في بيئة اجتماعية تؤثر ف ممكنا في حدود امكانياته المادية المتوفرة . لتؤكد أن

اختياره للسلع و الخدماتا فهو يعيش في مجتمع له ثقافة تتضمن عادات و تقاليد و أعراف 

تختلف من منطقة الى أخرىا و ينتمي الى تبقة اجتماعية معينةا و يتفاعل مع جماعات مختلفة 

ة الى وسائل االعالن بما تستخدمه مثل االسرة و االصدقا  و الجيران و نمال  العملا باإلضاف

 ثر تمن تقنيات مختلفة إلثارة الدوافع الكامنة لدى الفرد على تكوين عادات استهالكية جديدة 
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 ا مع وجودأنمات االستهالك الج ائرية في كما يالح،  هور تغيراتا على نما استهالكه

 وتجاهل الطبيعيةا البيئة أو بالصحة أضرار المنتجات التي تخلف استهالك في تمثلت اختالالت

 إلى والميل اإلنفاقا في باالعتدال االلت ام وعدم االستهالكا ألولويات المستهلكين بعل

على الفرد و المجتمع  كبيرة آثار سلبية السلوكية االختالالت لهذه أن شك والا والترف اإلسراف

ما هي أهم شكالية التالية  االجابة عن اال الدراسة هذه من خالل سنحاول بصفة عامة. و عليه

و كيف يمكن العوامل المؤثرة على أنماط استهالك المستهلف الجزائري خالل شهر رمضان، 

 ترشيد استهالكه في حالة وجود تبذير و اسراف من قبل المستهلف الجزائري؟

 :يلي ما وفقمحورين أساسين  إلي البحث بتقسيم قمنا إشكالية معالجة اجل من     

 االتار النظري للدراسة. أوال:

 الدراسة الميدانية لعينة من المستهلكين الج ائريين. ثانيا:

I-:االطار النظري للدراسة 

 تنجح لم ف ذا بالمستهلكينا هو االهتمام مؤسسة أي في التسويقية نجاح العملية سر نإ   

 العديد فشل إلى أدى ما وهذا الفشلا ف ن مصيرها يكون ورغباتهم حاجاتهم إشبال في المؤسسة

أنمات  لدراسة الحاجة ماسة أصبحت لذا األسواقا في ترحها عند والخدمات السلع من

 مختلفين أمرين المستهلك ألنهما سلوك ودراسة اللبس بين دراسة االستهالك رفع و االستهالك.

 1 الشي . نفس إلى بالضرورة يشيران وال

 بموجبه يقوم الذي الفعل هو الكبرىا الثالثة االقتصادية الخيارات أحد هواالستهالك:  -1

 استهالك) إنتاجية عملية خالل تحويلها أجل من خدمة أو سلعة باستعمال قتصادياإل المستهلك

 للسلعة تدريجي أو فوري اهتالك إلى يؤدي مما نهائي(ا استهالك) احتياج لتغطية أو (وسطي

 في يساهم فهو أخرى أبعاد له بل فحسبا اقتصادية و يفة ليس و االستهالك .2الخدمة أو

 تمع.لمجا في اندماجه مدى ويحكم الفرد هوية وبنا  تكوين

'' ذلك التصرف الذي يبرنه المستهلك في البحث عن شرا  السلع و هو  سلوك المستهلف: -2

أو الخدمات أو الخبرات أو األفكار التي يتوقع أنها ستشبع رغباته أو حاجاته و حسب اإلمكانيات 

 3الشرائية المتاحة''. 

و يعرف أيضا ب نه '' ذلك الفعل الشخصي الذي يقوم في جوهره على االنتفال و االستخدام 

  4''.للمترتبة تحقيق القرار لذلك الفعدي بالسلع و الخدمات و متضمنة عدد من العمليات ااالقتصا

                                                           
والتطبيقا الطبعة  النظرية بين الحديث التسويق مبادئ ا(2014) ع ام وآخرون أحمد نكريا   1

 .12 والطباعةا األردنا عمانا ص  والتونيع للنشر المسيرة دار الخامسةا

2 Derbaix Christian et Brée Joël (2000), « Comportement du consommateur : 
Présentation de textes choisis », Collection Gestion, Série Politique générale, 
Finances et Marketing, ECONOMICA, Paris, p28. 

ا الطبعة األولىا دار الراية للنشر -مداخل حديثة –نكية مقري ونعيمة يحياويا التسويق االستراتيجي  3

 .197ا ص2015والتونيعا األردنا عمانا 

(ا االتصاالت التسويقية والتروي ا الطبعة الثالثةا دار الحامد للنشر والتونيعا عمانا 2015ثامر البكري ) 4

 .198األردنا ص
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ومن هنا يتجلى الفرق بين االستهالك و سلوك المستهلكا حيث يمكن اعتبار األول على أنه 

ج   من الثاني. كما يمكن اعتبار االستهالك على أنه عنصر من المرحلة األخيرة من السلوك 

  1ي )مرحلة االستخدام(.االستهالك

التسويقي  التخطيا تعتبر بحوث النما االستهالكي من أهم أدواتماهية أنماط االستهالك:  -3

من منتجات معينة عند كل مستوى من ألنها تمكن ادرة التسويق من معرفة معدالت البيع 

مستويات التونيع ويساعد تحليل النما االستهالكي على توفير المعلومات الالنمة 

 . قرارات إستراتيجية تتعلق بتخطيا الجهد التسويقي  التخاذ

 مجمول تونيع بها يتم التي الكيفية االستهالكي بالنما يقصدتعريف النمط االستهالكي:  3-1

 ف ن النما التعريف لهذا استنادا   و 2.الخدمات و السلع مجموعات مختلف ىعل األنفاق

 الخدمات و السلع وكمية نوعية اختيار في أسرة كل تعتمده الذي األسلوب يمثل االستهالكي

دخول  الختالف و ذلك االستهالكية أنماتها في األُسر و تختلف ورغباتهاا حاجاتها تشبع التي

 وفقا و كذلك يشترونها التي لسلعا نوعية وفي الشهري إنفاق تباين في يؤثر مما أفراد  المجتمع

 من مجموعة تقارب األحيان بعل في يُرى ولكناو اإلجتماعية اإلقتصادية العوامل لت ثير

معه  يمكن حد إلى استهالكها أنمات في و اإلجتماعية اإلقتصادية  روفها في تتشابه التي األسر

 .متقاربة تكوف تكاد استهالكية أنمات ذات األسر من محدودة فئات إلى المجتمع تصنيف أفراد

 )مدروس(معين  مجتمع في لالستهالك العام االتجاه ب نه االستهالكي النما تعريف يمكن كما

 سلوكية اتجاهات في تتمثل معينة نمنية مدة خالل وذاتية موضوعية عوامل وفق يتحدد

 .العواملتحددها تلك  استهالكية ون عات

 تمكننا كبيرة أهمية لها االستهالكية األنمات دراسة إن االستهالكية: األنماط دراسة أهمية 3-2

 استهالكية خطة أهداف وضع يمكن ومن ثم المختلفة المجتمع فئات استهالك تبيعة معرفة من

 من هذا للمجتمع الحقيقي المعيشة مستوى تطرأ على التي التغيرات على الرقابة في تساهم

 تبيعة تحديد ثم ومن والخدمات السلع عرض تريقة تحديد يمكن أخرى ناحية ومنا ناحية

 ألفراد الكمالية و الضرورية الحاجات تلبية على العمل يضمن بما ونوعه و تركيبه اإلنتاج

 . المجتمع

 خالل من ذلك و السلع على الطلب تقدير من تمكن االستهالكية األنمات دراسة و تحليل أن أي

 أنمات تحليل خالل ومن المختلفة االنفاق فئات ألصحاب والسعرية الداخلية المرونات احتساب

 سلوك على و التعرف لالستهالك األدنى الحد قياس يمكن األسر مي انية من االستهالك

 المستهلكة. للوحدة االستهالكية الطبيعة معرفة وبالتالي بيئة كل في المستهلكين

                                                           
الديمغرافيا اتروحة دكتوره في  بالت ايد الج ائر و عالقتها في الغذائية التبعية (ا تطور2012تافر نهير )  1

 .263العلوم االقتصاديةا جامعة الج ائرا ص

(ا انمات االستهالك في االقتصاد العراقي و تحليل دوال االستهالك باستخدام منهجية 2013ايمان كا م عباس ) 2

االقتصادا  قسم واالقتصاد االدارة كلية  التكامل المشتركا رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديةا جامعة واسا

 .06العراقا ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7


84 
 

 إ هار في مفيد االستهالكي النما إناالستهالك:  أنماط في ) المؤثرة( المحددة  العوامل -4

 يمكن ال التركيب هذا أن إالا للتفسير قابل إحصائي تركيب في باالستهالك المتعلقة البيانات

 معرفة االستهالكي النما دراسة عند ينبغي لذلك فيه المؤثرة العوامل عن بمع ل يفسر أن

 .فيه المؤثرة العوامل

 الدخل ويعد باألرقام وتمثيلها قياسيا بها تلك العوامل التي يمكن يقصدالكمية:  العوامل 4-1

 إلى سلوك المستهلكا باإلضافة دورا أساسيا في تحديد تلعب تلك المتغيرات التي أهم أحد

 مثل المباشرة غير االقتصادية و المتغيرات الفائدة معدالتا األسعار مثل النقدية المتغيرات

 1.السكان عدد

و تتمثل في العوامل النفسيةا االجتماعية و المتغيرات الثقافية و تسمى  السلوكية: العوامل 4-2

أيضا بالعوامل غير االقتصادية فهي متغيرات يُصعب قياسها أو تمثيلها باألرقام كالعاداتا 

 األذواق و غيرها و تنقسم الى 

 ودراسة لتحليل األمثل اإلتار النفس علم يعتبر السيكولوجية )النفسية(: العوامل 4-2-1

 تلبية إال ي تي ال المنتجات من معين نول فشرا  والخدماتا المنتجات حيال األفراد سلوك

 دون محددة عالمة من محدد منتوج اختيار وإنَ  -النفس علما  حسب-نفسية داخلية لحاجات

 التي و بالفرد الخاصة النفسية والسمات الخصائل من مجموعة إلى يعود آخر منتوج اختيار

 في  تتمثل

 هذه وتتولد معين باتجاه تدفع سلوكهم التي األفراد في الكامنة المحركة القوة" هي ا والدوافع 

 الكامنة الحاجات مع األفراد لذا يتعرض التي المنبهات أو انسجام تالقي نتيجة الدافعة القوة

 ب نها  Alfred Adlerيعرفها ا"االحتياجاتا أما  "2التوتر من حاالت إلى تؤدي التي و لديهما

عملية االستيعاب "وهو  اإلدراك ا3بالوضعية اآلنية " بعدم الرضا الشعور و بالحرمان اإلحساس

أو الفهم عبر وسائل الحس المختلفةا أي أنه عملية ذهنية و معرفية تمكننا من فهم و تفسير ما 

"فيقصد بها مجمل المعارف التي يتوفر عليها الفرد و المعتقدات و المواقف، ا أما 4يحيا بها"

المتعلقة ب مر معين و التي تتطور مع التمرن و التعرض للمحف اتا و هي تت رجح بين حدينا 

ب نه " التغيرات  فيعرف التعلم أما 5ايجابي و سلبي و يرتَك  عليها الفرد عند القيام بخياراته".

 السلوك أنمات في لتغيير أو المتراكمة والتجربة برةالخ نتيجة الفرد سلوك في التي تحدث

                                                           
 للنشر العلمية اليانوري دارسويق الحديث )مدخل متكامل(ا (ا األسس العلمية للت2007حميد الطائي ) 1

 .88ا صاألردن والتونيعا
الطبعة الرابعةا دار وائل للنشر و  ا )استراتيجي مدخل( المستهلكا سلوك ا (2004)عبيدات إبراهيم محمد 2

 .76التونيعا االردنا ص 

3 Giannelloni Jean Luc et Vernette Eric (2001), Etudes de marché, 2éme 
édition, Collection Gestion, VUIBERT, Paris,p88. 

 .127سنةا ص  بدون مصرا ا والتونيعا للنشر الوفا  دار ا التسويق الصرفيا محمد 4

 .280ص مرجع سابقا تافر نهيرا  5
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 وردود البيئة وعوامل والحواف  المؤثرات لتفاعل نتيجة السلوك على ينعكس فالتعلم الحالية

 1األفعال".

 و الثقافية: جتماعيةاال العوامل 4-2-2

الثقافة " ب نها أكثر المحددات األساسية لرغبات الفرد  Kotler(2010)عرف الثقافة:  -أ

ها الفرد ات التي يتعلموالسلوكا وهي تت لف من القيم األساسيةا التصوراتا الرغبات والسلوك

 و األفراد اتجاهات في المؤثرة األساسية العوامل من الثقافة و تعتبر2  ستمرار من المجتمع".ب

 داخل لألفراد بالنسبة والحياة العيش نما عن يعبر جتماعيا إذ أن للثقافة تابع ماتهسلوكا

 فرصة ويكسبه يعطيه ما هذا و. الخ ... المعايير األفكارا بالقيما الفرد ت ود فالثقافة .متهمجتمعا

 التي المنتجات اقتنا  إمكانية مع ليتماشى خاصة االستهالكي ونمطه العام سلوكه اتجاه لتغيير

 على الفرد ك قدام خاصة أكانت سوا  الثقافة هذه تمليه لما وفقا ذلك و اإلشبال إحداث ش نها من

 على يقدم أي عالمية أو يتواجد فيهاا التي المنطقة في موجودة خدمات تلب أو سلع استهالك

 .المعتاد محيطه خارج من خدمات يطلب أو سلع اقتنا 

 مثل  اهر الشكل في تكون وقد والدينا واللغة كالقيم ملموس غير الرمون هذه تكون وقد 

 الفرد أنّ  أي مكتسباا سلوكا الثقافة وتعتبراوالمنتوجات المستخدمة العمرانيا األدوات الشكل

 الفرعية الثقافة بين الثقافة وتتنّول 3 معين. مجتمع في العيش تريق عن يتعلمها و إنما يورثها ال

 المجتمع ثقافة مع وتعايشت دخلت التّي الثقافات تلك "الفرعية بالثقافة ويقصد األصليةا والثقافة

 وأنمات ومعتقدات قيم ألفرادها يكون والتّي المؤقتا العمل أو الهجرة منها ألسباب األصلية

 ".األصلية الثقافة أفراد عن نسبيا تمي هم سلوكية

 أفراد" عليها يسير ومعايير نُظمٌ  فيها ثقافةٍ  فكل األفرادا سلوك على كبير كما وللثقافة ت ثير  

 .ُمغايرة ثقافةٍ  وسا أنفسهم يجدون عندما إالّ  الت ثير ذاك وب همية بوجود هؤال  يعي وال ا"الثقافة

 القرار. اتخاذ عمليات على وخاصة   األفراد سلوك على الت ثير شديدة فالثقافة آنفا ا ذكرنا وكما

في حين يجب علينا الحذر أن ننسب هذه االختالفات السلوكية للثقافةا فيمكن تفسير هذه 

أنه "من الخط  افتراض  C.F. Yangاالختالفات من قبل العديد من العوامل األخرى. كما يشير 

أن جميع الظواهر السلوكية عالميةا فمن غير الصحيح افتراض االختالفات المنهجية بين 

 4ثقافات المختلفة ".األفراد من ال

                                                           
األردنا  والتونيعا للنشر الميسرة دار ا التطبيق و النظرية ابين التسويق مبادئ ا(2008) وآخرون ع ام نكريا 1

 .144ص

2 P.K.Chamari dinesha,(2014),  Influence of culture on consumer behavior in the 
fashion industry, School of Business and Law, University of Agder,P35. 

3 DURMAZ Yakup and al, (2011), The Impact of Cultural Factors on the 
Consumer Buying Behaviors Examined through An Impirical Study, 
International Journal of Business and Social Science, Vol. 2,  No 5 Special 
Issue, p110. 
4 Darpy Denis et autre (2016), Comportements du consommateur Concepts et 
outils, 4 e edition, Dunod, , p 273 . 
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 اوالُخلق الكون حيّال الفرد وبنظرة بالعقيدة يتعلق ما ولكل الديني للوانل القيم الدينية: -ب

عن  المسؤوالن هم والثقافة فهو اليوميا سلوكه وعلى للفرد االستهالكي السلوك على ت ثير

 وما مقبول أو حاللٌ  هو ما كل عن أي Tabous"الطابوهات "و Scrupules" االمتناعات "

 الدينية واألعياد المواسم أن كما والملبسا وشرب باألكل يتعلق ما منبوذ وخاصة   أو حرامٌ  هو

 عيد وفي رمضان شهر خالل يحدث مثلّما كثيرا   عليها وتُؤثر االستهالكية السلوكات تُغير

 1 عند النصرانيين. المسيح بمولد االحتفاالت في أو المسلمين عند األضحى

 لكل تجد األهميةا من كبيرا   قدرا   وتوليها تقاليدها على تحاف، والتي المتدينة المجتمعات في

 عن مسؤولين يكونوا لم وإن فالرجال التعبيرا صح إن به الخاصة السلع اقتنا  ُمهمة جنٍس 

 أما واالستثمارع واالدخار والسيارة مالبسهم شرا  عن مسؤولون فتجدهم شي ا كل اقتنا 

 األجه ة أما البيتع مستل مات وبعل األتفال ومالبس الطعام شرا  ُمهمة إليهن فتوكل  النسا 

 أخرىا ُمجتمعاتٍ  وفي. ُمشتركة تكون بش نها فالقرارات الترفيها يخل ما وكل المن لية

 الرجال وواجبات حقوق مع وواجباتهم حقوقهم وتماثل فيها النسا  فمكانة الغربيةا وخاصة

 األسرةا داخل القرارات اتخاذ في أكبر وتشارك األدوار في تقاسم حدوث إلى أدت )نظريا (

 العُشريات في )ال وجين(. ولُوح، الطرفين وبرضا بمشاركة يتم تقريبا   شي ٍ  كل وأصبح

 القرار أصحاب من أصبحوا كذلك فهم األوالدا :العائلة اخرين من أفرادٍ  دور تنامي األخيرة

اقنال  من يتمكنون قد هؤال  أن عاليةا حتى بتكنولوجيا بسلعٍ تتمي  األمر يتعلق عندما وخاصة  

سلبية تجاه سلع معينة و بالتالي الدفع بهم الى التوقف  إلى إيجابية من مواقفهم وتغيير المقررين

 2عن اقتنائها.

الطبقة االجتماعية هي مصطلح يعبر عن ترتيب أفراد من المجتمع  االجتماعية: الطبقات -جـ

 امسـتوى اجتمـاعي معينا وتعكس هذه الطبقة المستوى العام الذي يحتله كل فرد من أفرادهافي 

كمـا تحـدد الطبقـة نماذج السلوك المقبولة من أفراد هذا المستوى وترسم أسلوب حياة أفرادها 

و يتكرس هذا  .إمـا عـن تريـق الت ثير فيهم مباشرة أو عن تريق الجماعات التي ينتمون إليها

 3.المفهوم من خالل قيم الثقافة والمؤسسـات االجتماعيـة المختلفـة 

إذ ا فالطبقة االجتماعية هي مجموعة من األفراد لديها نسبيا القيم و االهتمامات و التطلعات و 

 األنمات المعيشية نفسهاا و التي تمارس أنماتا سلوكية متقاربة.

 األفراد بوضع تتعلق األقسام من مجموعة إلى معالمجت تقسيم إلى االجتماعية الطبقات وتشتير  

 الثروة أو االجتماعية و المكانة الذات تقدير مثل المعايير من مجموعة على اعتمادا وذلك فيها

 هناك أن العديدة الدراسات أ هرت حيث العائلةا وتاريخ الثقافة ومستوى السلطة وكذلك

 يخل فيما معينة كاختيارات الشرا ا أنماتو  سلوك في المختلفة الطبقات بين فيما اختالفات

                                                           
 .288ص مرجع سابقا ر نهيرا تاف 1

2 Thomson Elisabeth and al. (2007), Family purchase decision making: Exploring 
child influence behavioury, JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR, July-August 
2007, p194. 

(ا سلوك المستهلك دراسة تحليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعوديةا 2006خالـد بن عبد الرحمن الجريسي ) 3

 .124ص  الرياضا الوتنيةا فهد الملك الطبعة الثالثةا مكتبة
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 و أنمات الترفيه وسائل و إختيار الفراغا وقت قضا  وكيفية واألثاث كالملبس المنتجات بشرا 

 السوق تقسيم في االختالفات هذه على االعتماد التسويق يمكن لرجال. و عليه  واالدخار الشرا 

 .الطبقات هذه بين االختالفات يراعي الذي الم ي  تنمية في وأيضا قطاعات إلى

 العائلةا) الجماعات من كبير بعدد الفردية حياته في الفرد يت ثرالجماعات المرجعية:  -د

 إتارا أو نموذجا يتخذها التيا )إلخ...الرياضية النوادي العمل و نمال  األصدقا ا الجيرانا

 .المرجعية بالجماعات الجماعات هذه وتسمى الشرائية قراراته إلبران مرجعي

 تؤثر تخيليةا أو حقيقية اأحيانا   واحدٌ  فردٌ  أو) مجموعة" ب نها المرجعية الجماعات هذه وتعّرف

 ومرجعٌ  دليلٌ  موعةلمجا ومواقف آرا  في يرى األخير هذا ألن وتوجهه الفرد سلوك على

 1قراراته" اتخاذ عند عليه يستند سلوكيٌ 

  "المعلومة" هي رئيسية ميكاني ماتٍ  ثالثة وفق الفرد سلوك المرجعية على الجماعة وتؤثر

 بين  التقارب اندياد مع ميوعتها ت داد التي

 اختالفات إ هار على العمل) "االندماج" و (المعايير و النُظم وضع) "الّضبا" ا(األفراد 

 حتى يمتدُ  بل الحدا هذا عند موعةلمجا ت ثير يقتصر وال ااألخرىلمجموعات  ا عن موعةلمجا

 هذه من هناكا Bearden-Etzel"إيت ل -بيردن" نموذج فحسب ا"الماركات" اختيار إلى

 كانت ) إن السلعة العام الستهالك أو الشخصي الطابع :الجماعة ت ثير يحُكمان أمران الناحية

 ودرجة ضرورة اآلخرين(ا أمام أي المجموعة وسا أو حدة على أي  "إنفراد" على تُستهلك

 الكمالية بالسلع األمر يتعلق عندما أكبر يكون المجموعة فت ثير اEngel)إينغل  السلعة )بمفهوم

 من فالت ثير الضرورية للسلع بالنسبة أما الغيرا مرأى على السلعة استهالك عندما  يكون أو

 .إنفراد على تُستهلك التي تلك من السلعة تكون عندما تماما   ينعدم وقد ضعيف الجانب هذا

 -بيردن" نموذج حسب الفردية االستهالك قرارات في موعةلمجا أثر يُوضح الموالي والجدول

 :"إيت ل

 االستهالكية السلوكات على المرجعية الجماعة ت ثير حول "إيت ل- بيردن" نتائ : 1الجدول رقم

 الفردية

 أثر الجماعات المرجعية في قرار شرا  المنت  

أثر الجماعة 

المرجعية في 

قرار اختيار 

العالمة التجارية 

 المشتراة

 (-ضعيف ) قوي )+( 

قوي 

)+( 

ضروريات عامة) أدوات من ليةا  رفاهية عامة ) السيارة(

 أغديةا مالبس(

ضعيف 

(-) 

رفاهية خاصة ) قهوةا 

 مكيفات الهوا (

ضروريات خاصة )المعلباتا 

 المنظفات(

المستهلف دراسة تحليلية للقرارات سلوك (ا 2006خالـد بن عبد الرحمن الجريسي )المصدر: 

 .136ا ص الرياض الوتنيةا فهد الملك مكتبةا الطبعة الثالثةا الشرائية لألسرة السعودية
 

                                                           
 ص األردنا ا نشرلل رانهن دار ا ) متكامل مدخل ( ستهلكمال ا سلوك( 1998 ) رشاد ساعد و حمد الغدير  1

189. 
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كل شخل يملك مهارات و "  Leader d’opinion" قائد الرأي  نسميقادة الرأي:  -ه

معارف معينة ) اكثر من المالح، في الطبقة التي ينتمي اليها(ا تمكنه من امداد االخرين 

بمعطيات و اعطائهم نصائح و ت ويدهم بما يل مهم من معلومات حتى يتخذون قرارا استهالكيا 

 ايجابية المعلومات هذه تكون قد و 1المنتجاتا عن معلومات الرأي قادة ينقلاو شرائيا معين. 

 دائما يولدون أنهم حيثا الجديدة المنتجات نشر في رئيسيا دورا الرأي قادة يلعب كما سلبية أو

 ف كثر أكثر بها يدلون التي اآلرا  دور و دورهم يتعا م حيث تقليدهم في اآلخرين لدى رغبة

 .الشرا  قرار في األخيرة المراحل من المستهلك اقت ب كلما

 المؤثرة الخارجية العوامل أحد التسويقي الم ي  عناصر تمثلالعوامل التسويقية:  4-2-3

 المخطا النحو على التسويقية األنشطة من مجموعة عن عبارة وهي المستهلكا سلوك على

 الشرائية القرارات على للت ثير كلها التسويقية البرام  تكييف إلى التسويق رجال ويسعى .لها

 2و يمكن اختصارها في النقات التالية ، ينللمستهلك

 .خصائل المنت  و قدرته على اشبال الحاجات و توليد الرغبة في اقتنائه 

 .قوة البيعا االعالن و التروي  و قدرتهم على ايصال الرسالة االعالنية 

 .القوة التونيعية و خدمات ما بعد البيع 

  المكملة لها.سعر المنت  في حد ذاته و سعر المنتجات البديلة و 

 المجتمع الجزائري: في االستهالك ألنماط المحددة العوامل -5

ا و تؤثر عليه عادات و تقاليد و الشرا  عملية في مندفعا   مستهلكا   الج ائري المستهلك يعتبر 

أنمات االستهالك  في كما يالح،   هور تغيراتثقافات عديدة تختلف من منطقة ألخرىا 

 عن والبحث المتقدمةا البلدان إلى األقرب االستهالك على أصبحت تعتمد و التي الج ائرية

 .الجودة

 مستوى على تغيير وجود الج ائري للمجتمع االقتصادي و السوسيولوجية التحليل يبينو  

 التي المناصب كذا و يمارسونها أصبحوا التي األدوار الجديدة خالل من األفراد اتجاهات

 الدوافع من عدد على بنا ا العمل لميدان الج ائرية المرأة ا فخروجيحتلونها أصبحوا

 دائرة توسع على مساعدا عامال يعتبر .واالقتصادية الثقافية السيكولوجيةا االجتماعيةا

تعد  لم للعائلة االستهالكية العملية على اإلشراف فمسؤولية  الج ائري للفرد بالنسبة االستهالك

 ترف من ابه يحظى كان التي القيمة أو الدور أو المكانة بحكم فقا الرجل علىتقتصر 

 بمشاركتها أو بمفردها اقتنائها خالل من واضحة المرأة مشاركة أصبحت إنما و .تمعلمجا

 كمواد : وحدها المرأة اختصاص من كانت التي تلك خاصة الخدمات و السلع لمختلف للرجل

 .الخ.....المطبخ أدوات الت ثيثا التجميلا التنظيفا

 الج ائري المستهلك سلوك اتجاه تغير في أساسيا عامالالذي يعتبر  اإلشهار هذا إلى باإلضافة

 المستهلك أن هذا ما يعني و االنفتاح على العالم الخارجيا التكنولوجي التطور بعد خاصة

                                                           
 .286تافر نهيرا مرجع سابقا ص  1

 ميدانية دراسة تطوير أساليب و االقتصادية المؤسسات في التسويقي االتصال (ا دور2005فريد ) كورتل 2
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وسائل  خالل من خاصة األجنبية حتى و المحلية الخدمات و السلع من العديد ت ثير تحت أصبح

 الج ائري المستهلك ف صبح .االستهالك لدائرة واسعا نطاقا أعطت التيالتواصل االجتماعية 

 قوة من اإلشهار هذا يقدمه مما و السابقة خبراته من انطالقا الخدمات و السلع شرا  إلى يسعى

 اإلشبال تحقيق مدى ما خالل من و جهة من الرغبات و الدوافع مجموعة تحريك على وقدرة

 غير الج ائريين استهالك إذن ف صبح .أخرى جهة من الرغبات و الحاجات لتلك المتوقع

 قائمة في تكن لم أخرى وأشيا  الكماليات إلى تعداه وإنما .ضروري ما هو كل على متوقفا

 تقليده خالل من .قبل من استهالكه

 وكذا القيمي إتاره حساب على هذا كان الحال وبطبيعة .األجنبية و المحلية المتعددة للثقافات

 أن نجد بحيث ككل الج ائري للمجتمع االقتصادي السلوكيا الثقافيا االجتماعيا البنا  على

 لسلع اقتنائهم خالل من وذلك اآلخرين عن التمي  ألجل متهإراد يظهرون المستهلكين بعل

 تتمثل هؤال  فدافعية .اقتنائها اآلخرون المستهلكون يستطيع ال التي و الثمن وخدمات غالية

 .اآلخرين عن التميي  في أساسا

 األسبوعي السوق في مرك  النطاق هذا يبق لم الخدمات و السلع اقتنا  لمكان بالنسبة أيضا

 الخ.....المعارض الكبرىا المحالت الحيا في الموجودة المحالت إلى تعداه بل الشعبيا

 خالل من ذلك و الخدمات أو السلع اقتنا  عند االستهالكي سلوكه على تهذيب يعمل ف صبح

 الوصول ألجل العوامل من عدد بين مواننة إيجاد على يعمل ودقيق مرك  عقلي بعمل قيامه

 يعني .الخ....للسلع االجتماعية القيمة اإلشبالا مستوى كالسعرا .النهائي الشرائي القرار إلى

 ذلك و .الخدمات و للسلع اقتنائه عند استهالكية ثقافة لديه أصبحت الج ائري المستهلك أن هذا

 التجاريةا العالمة االستهالكا صالحية مدة اإلنتاجا كتاريخ .بخصوصياتها اهتمامه خالل من

 يتضمن الج ائري تمعلمجا أن إال األماكن في التعدد هذا أدى و .الخ....األساسية المكونات

 أدى ما هذا لعل و ابه الخاص االستهالكي نمطها لها تبقة كلا متفاوتة اجتماعية تبقات

 .التسويقية متهاستراتيجيا وضع على التسويق رجال ساعد و السوق تقسيم إلى ب خرى أو بطريقة

 ثانيا: الدراسة الميدانية:

 منهجية الدراسة: -1

 والذينا الج ائري المستهلكين من الدراسة تمعلمجا يتشكلمجتمع و عينة الدراسة:  1-1

 113تمَّ اختيار عينة عشوائية بسيطة تمثَّلت في غذا ا  من يل مهم ما على للحصول ماال   ينفقون

وكذا على  Twitterو Facebookشخل يتواجدون على مواقع التواصل االجتماعي

ألسباب خارجة عن  100لكن االجابات المحصل عليها كانت فقا ا Google driveموقع

 نطاقنا.

ماد على استمارة االستبيان لجمع البيانات الميدانيةا والتي بدورها تم االعتأداة الدراسة:  2-2

 كانت تشتمل على ج ئيين   

 الج   األول  البيانات الشخصية وتمثلت في الجنسا السنا الو يفةا الدخل الفردي 

 و الحالة االجتماعية.



90 
 

  السلوك تبيعة معرفةالج   الثاني  أسئلة سلوكية تمثلت في مواقف المستهلكينا و 

ا وقد تم اعتماد مقياس ليكرت رمضان شهر خالل الج ائري للمستهلك الشرائي

 1الخماسي على بعل األسئلة لتقييم اجابات افراد عينة البحث.

   ويمكن توضيح المجاالت الثالثة لدراستنا بما ي تي مجاالت البحث 2-3 

  و تمثل المجال البشري لدراستنا في األشخاص المتواجدين على  المجال البشري

 عGoogle driveوكذا على موقع Twiterو   Facebookمواقع التواصل االجتماعي

  ينفقون والذين الوتنيا التراب على القاتنين الج ائري المستهلكين المجال المكاني 

 .غذا  من يل مهم ما على للحصول ماال  

  إلى غاية تونيعه  15/02/2017تمت صياغة االستبيان بتاريخ  المجال ال مني

 .10/03/2017وجمع اإلجابات وعملية التحليل بتاريخ 

 و spssتمت عملية التحليل باستخدام برنام  التحليل اإلحصائي أدوات التحليل:  2-4

Google drive.لمعالجة النتائ  المتحصل عليها وتمثيلها بيانيا 

 االستبيان و تحليلها:عرض نتائج  -3

من أجل تحليل االستبيان تم االعتماد على مقياس ليكارث اجراء معالجة االستبيان:  3-1

الخماسي الذي يتكون من خمس درجات تتراوح بين موافق جدا اموافقا محايدا غير موافق 

 (.1اغير موافق اتالقا و التي تقيس اتجاهات و ارا  المستقصين حسب الجدول رقم )

ا ثم تقسيمها على )4=1-5لتحديد تول مجاالت مقياس ليكارث الخماسي يتم حساب المدى ) و 

ثم اضافة هذه القيمة الى أقل قيمة في المقياس و هي الواحد وذلك ا (0,8=5/4عدد المجاالت )

 لتحديد الحد األعلى للخلية و عليه سيتم تفسير النتائ  حسب الجدول التالي 

 

 االسئلة و دالالتها. اجابات :2الجدول رقم 

 درجة المستوى المتوسط الحسابي الدرجة االجابة على األسئلة

 منخفضة جدا ]1.8-1] 1 غير موافق تماما

 منخفضة ]2.6-1.8] 2 غير موافق

 متوسطة ]3.4-2.6] 3 محايد

 مرتفعة ]4.2-3.4] 4 موافق

 مرتفعة جدا [5 -4.2] 5 موافق تماما

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 يقصد بثبات االستبيان أنه يعطي النتيجة نفسها لو تم اعادت اختبار ثبات عبارات االستبيان: -

تونيعه على أفراد العينة أكثر من مرة تحت نفس الظروف و الشروت و هذا يعني االستقرار 

                                                           
 الدراسات السابقة التي تطرقت الى هذا الموضول من قبل.تمت هيكلة االستبيان و تقسيمته حسب  1



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

معامل الثبات ي خذ قيما تتراوح بين الصفر و الواحدا حيث كلما اقتربت ا في نتائ  االستبيان

 قيمته من الواحد كان الثبات مرتفعا او كلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا. 

 اختبار ثبات عبارات االستبيان :3 الجدول رقم

 Alpha de ألفاكرونباخ عدد العبارات المحور

Cronbach 

 0.687 16 مجموع المحاور

 spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 معامل حسب بالثبات تتمي  االستبيان عبارات ان لنا يتضح 3رقم  الجدول خالل من  

 انها ا أي%68هي المحققة والنسبة% 60أي 0,6 االحصائية الداللة تجاون الذي كرونباخألفا

مما يدل على أن فقرات االستبيان لها معدالت تباث عاليةا  عبارة. 16 بمجمول وهذا مقبولة

 وبذلك فان أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية يمكن استخدامها ألغراض هذه الدراسة.

I- تحليل أسئلة البيانات الشخصية   

 أغلبها عينة الدراسة أن جليا لنا يتضحا المتحصل النتائ  خالل منالجنس:  -1

 المجتمع لطبيعة راجع وهذا ،%35 اإلناث نسبة كانت حين في ،65 %بنسبة  ذكور

 .بعملية الشرا  يقومون الذين هم الذكور غالبية الن المدروس

 تونيع أفراد العينة حسب الجنس :1الشكل رقم

 
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

سنةا كانت هي الغالبة  35-21بين التي تتراوح العمرية للفئة بالنسبةالعمر:  -2

سنةا وهذا  55-36ما بين  أعمارهم تتراوح للدين ا% 19نسبة تليها ثم ا%81بنسبة

 .عالية شبابية بطاقة يتمي  الذي الج ائري المجتمع لطبيعة راجع

 تونيع أفراد العينة حسب العمر :2الشكل رقم
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 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 المدروسة العينة أفراد غالبية أن أدناه الشكل يوضحالمستوى التعليمي:  -3

 تليها جامعيينا العينة أفراد من %45نسبة  سجلنا حيث جيدا تعليمي مستوى ذو

دراسات  %15لنسبة  تسجيلنا إلى باإلضافة ثانوي مستوى من ذوي %28نسبة 

 حيث ابتدائي على التواليا متوسا ومستوى  ذو %3و  %9نسبة  وتليها اعليا

 العينة أفراد تبيعة إلى الثانوي و الجامعي للمستوي نسبة أكبر سبب تسجيل يرجع

 انخفاض أما جلهم شباب و الى المواقع االلكترونية التي نشر فيها االستبيانا الذين

  االستبيان. واستيعاب فهم لصعوبة يرجع المستوى االبتدائي نسبة

 تونيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي :3الشكل رقم

 
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 المت وجون فئة أنا 4الشكل رقم  خالل من نالح،الحالة اإلجتماعية:  -4

 من، % 35نسبة تليها الدراسةا عينة أفراد من ،% 55نسبة  على استحوذت

 .% 10نسبة تتعدى فلم فئة المطلقين أما الع ابا

 

 

 تونيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية :4الشكل رقم
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 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 للعاملينكانت  نسبة أعلى أن لنا يتضح 5الشكل رقم  خالل منالمهنة:  -5

التجار و ا البطالين فئتي أن حين في %35بنسبة  الطلبة تليها نسبة ا%56قدرت بـ 

 .%9المهن الحرة لم تتجاون نسبة 

 تونيع أفراد العينة حسب المهنة :5الشكل رقم

  
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 ذوي العينة أفراد أن نالح، للدخل تقسيماتنا خالل منالدخل الشهري:  -6

 من %25نسبة مباشرة تليهاا %37هي الغالبة بنسبة  دج 18000أقل من  الدخل

لألفراد ذوي الدخل  %15ا تليها نسبة دج 60000-46000بين  الدخل ذوي األفراد

دج و 30000-18000ا لذوي الدخل بين %10دجا و بنسبة 45000-31000بين 

و يرجع ذلك دج ا75000أكثر من  ا لذوي الدخل%3دج و بنسبة  61000-75000

ا و الذي يهمنا في دراستنا هذه المدروسة العينة أفراد يشغلها التي المناصب لطبيعة

لدخل كعامل اجتماعي ألنه ال يخل الفرد صاحب الدخل وإنما يخل األسرة هو ا

 ككل.
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 تونيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري :6الشكل رقم

  
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

من خالل النتائ  نالح، أن أغلبية أفراد العينة يعيشون في مكان االقامة:  -7

ا و يرجع سبب ورود هذا السؤال الى إختالف األنمات %93المدينة و ذلك بنسبة 

المجتمع فقد نجد االستهالكية للعديد من الجماعات االجتماعية التي ينقسم إليها 

جماعات حضرية وريفية تعيش جنبا إلى جنب لكن تختلف أنماتها االستهالكية في 

الم كل والمشرب والملبس و هذا ما سنحاول معرفته في خالل هذه الدراسة و درجة 

 ت ثير هذا االختالف على أنمات االستهالك و مدي ارتباته بالعوامل األخرى.

 عينة حسب مكان االقامةتونيع أفراد ال :7الشكل رقم

 
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

II- :تحليل األسئلة المتعلقة بالموضوع 

 من يقوم بعملية شراء المنتجات الغذائية خالل شهر رمضان؟ -1

بالشرا  هو األب  أن أغلبية أفراد العينة تؤكد على أن القائم 4نالح، من نتائ  الجدول رقم 

لألوالد. و يمكن تفسير ذلك إلى  % 21ا و بنسبة % 22ا ثم تليها األم بنسبة %57بنسبة 
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كون األب هو صاحب القدرة الشرائية في األسرة الج ائريةا باإلضافة إلى تبيعة 

 المنتجات المشتراة و التي تعتبر من اختصاص األم.

 

 المنتجات الغذائية.  المسؤول عن عملية شرا  4الجدول رقم 

 المسؤول عن الشراء التكرارات %النسبة المئوية 

 األب 57 57,0

 األم 22 22,0

 األبنا  21 21,0

 المجمول 100 100,0

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   لمصدر:ا

 :شراء المنتجات الغذائية مكان -2

 منتجاتهم شرا  على % 48 بنسبة يؤكدون العينة أفراد أن نالح، 5 رقم الجدول خالل من

و يرجع ذلك إلى ا %44 نسبةب المتاجر الصغيرة تليها ثم السوق من رمضان شهر خالل

 الج ائري الشارل تمي  إلى و منه القريبة األماكن من الشرا  الج ائري المستهلك تفضيل

مثل السوق التجاري  المستهلك من القريبة الشعبية األسواق بانتشار رمضان شهر فترة خالل

الموسمي الذي يفتح كل سنة خالل شهر رمضان و يوفر كل أنوال المنتجات و ب سعار مقبولةا 

 .% 08أما الباعة المتجولون بلغت بنسبة 

   مكان شرا  المنتجات الغذائي5الجدول رقم 

 مكان الشراء التكرارات %النسبة المئوية 

 السوق 48 48,0

 المتاجر الصغيرة 44 44,0

 الباعة المتجولون 08 08,0

 المجمول 100 100,0

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

  الشراء معدل -3

 بصفة غير منتظمة الشرا  بعملية يقومون العينة أفراد أغلبية أن لنا يتبين الجدول خالل من

 أسبوعيا و بنسبة متقاربة بلغت بالشرا  يقومون الذين لألفراد % 25 نسبة تليها ا% 51 بنسبة

 يتمي  الج ائري المستهلك أن لنا يتبين هذا ما يومياا بالشرا  يقومون الذين لألفراد 24%

 .الشرا  بعملية القيام في عالي بمعدل

 

 

 

 

 



96 
 

   معدل الشرا 6الجدول رقم 

 معدل الشراء التكرارات %النسبة المئوية 

 يوميا 24 24,0

 أسبوعيا 25 25,0

 غير منتظمة 51 51,0

 المجمول 100 100,0

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 األشهر بباقي مقارنة رمضان شهر خالل المنتجات أسعار في رأيف ما -4

 األخرى؟

أجمعت على غال  األسعار خالل شهر  العينة أفراد أغلبية أن  االجابات من المالح، الشي 

السعرا كما يفسر  اتجاه حساس الج ائري المستهلك أن على يدل ما وهذا % 86 بنسبة رمضان

قيام بعل التجار باستغالل هذا الشهر للسعي ورا  الربح السريع و لو على حساب المستهلكا 

من أفراد العينة أن األسعار مقبولةا بينما لم تسجل أي اجابة لخيار انخفاض  %14و يرى 

 األسعار خالل شهر رمضان.

 رأي أفراد العينة في أسعار المنتجات الغذائية خالل شهر رمضان :8الشكل رقم

 
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 األشهر؟ باقي عن تختلف رمضان لشهر ميزانية بإعداد تقوم هل -5

 لشهر خاصةمي انية ب عداد القيام يرفضون العينة أفراد من% 58 أن نالح، 9الشكل رقم من

 يقومون الذين لألفراد 42%نسبة سجلت حين في األخرىا األشهر باقي عن تختلف رمضان

 .األشهر باقي عن تختلف رمضان لشهر خاصة مي انية ب عداد

 رأي أفراد العينة حول اعداد مي انية خاصة لشهر رمضان :9الشكل رقم
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 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 

 اذا كانت اإلجابة نعم كيف هي: -

خاصة  مي انية ب عداد يقومون الذين العينة أفراد جميع أن يالتمثيل البيان خالل من نالح،

 100 بنسبة تخصيصهم لمي انية مرتفعة مقارنة باألشهر العاديةا أجمعو على رمضان شهرب

 في العقالنية و الرشد إلى يفتقر الج ائري المستهلك أن لنا يتضح النتائ  هذهخالل  ومنا %

 .الشرائية ثقافته

 رأي أفراد العينة حول مي انية شهر رمضان :10الشكل رقم

  
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 ؟ رمضان شهر خالل الشرائي سلوكف يتغير هل -6

 يتغير الشرائي سلوكهم أن على يؤكدون العينة أفراد أغلبية أن 11رقم لشكلا خالل من نالح،

 ان على دليل و هذاا %94 بنسبة األشهر وذلك بباقي مقارنة رمضان شهر خالل الفت بشكل

 . المواسم حسب يتغير الج ائري للمستهلك الشرائي السلوك

 رأي أفراد العينة عن تغيير السلوك الشرائي خالل شهر رمضان :11الشكل رقم
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 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 ؟ يتغير مادا حيث من نعم الجواب كان إذا -

الذين أجابوا ب يجاب تغير سلوكهم  العينة أفراد أغلبية أن نالح، 12الشكل رقم خالل من

ا تليها %61.7بنسبة  المنتجات تنول حيت من يتغيره أن يؤكدون الشرائي خالل شهر رمضانا

 %38.3ا بينما %11.7ا أما من خالل عدد مرات الشرا  بنسبة %21.3الكمية المشتراة بنسبة 

 و هي.سلوكه الشرائي خالل شهر رمضان يتغير من كل ما سبق من أفراد العينة أجمعو أن

 .نواحي عدة من يتغير الج ائري للمستهلك الشرائي السلوك أن على دليل هذا و متقاربة نسب

رأي أفراد العينة حول ما لذي يتغير في سلوكهم الشرائي خالل  :12الشكل رقم

 شهر رمضان

 
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 ؟ الكريم رمضان شهر خالل قبلف من اقتناء األكثر المنتجات -7

 بـ قدرة حيث نسبة اكبر على استحوذت اللحوم مادة ان نالح، الموضحة النتائ  خالل من  

 حين في و الخضر. الغانية العصائر والمشروبات بالنسبة لكل من 47%نسبة تليها % ا59

حين سجل  في ا%31الحليب فبنسبة  أما للحلويات. %42للفواكها و نسبة  % 45 نسبة سجلت

 . %14و %17كل من الخب  و السكر و ال يت أقل نسبة قدرت على التوالي بـ 

 من أفراد العينة أن سلوكم الشرائي يتغير من كل العناصر المذكورة. %21في حين يرى 
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 رمضان شهر خالل اقتنا  األكثر رأي أفراد العينة حول المنتجات :13الشكل رقم

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 قياس االرتباط: -

نالح، وجود ارتبات تردي قوي بين مكان التسوق و المسؤول  7من خالل نتائ  الجدول رقم   

ا وأيضا وجود ارتبات تردي ضعيف بين األسعار و 0.411عن عملية التسوق و الذي قدر بـ 

ا و نفس الشي  بين األجر الشهري و 0.102السلوك الشرائي خالل شهر رمضان قدر بـ 

. بينما وجد ارتبات عكسي ضعيف بين 0.089شهر رمضان قدر بـ السلوك الشرائي خالل 

المنطقة السكنية ان كانت ريفية أم حضرية و المسؤول عن التسوق باإلضافة الى وجود عالقة 

 عكسية ضعيفة بين المسؤول عن التسويق و السلوك الشرائي خالل شهر رمضان.

 مصفوفة االرتبات :7الجدول رقم

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

 

 األجر 

 الشهري

 المنطقة

 السكنية

المسؤول 

عن 

 التسوق

مكان 

 التسوق

السلوك  األسعار

الشرائي 

خالل شهر 

 رمضان

- 1,000 الشهري األجر

0,153 

*0,214 -0,022 *,199 0,089 

 0,069- 002,- 107,- 013,- 1,000 0,153- المنطقة السكنية

- 0,214* المسؤول عن التسوق

0,013 

1,000 **,4110 -,054 -0,019 

التسوقمكان   -0,022 -

0,107 

**0,411 1,000 -,115 -0,046 

- 0,199* األسعار

0,002 

-,054 -,115 1,000 0,102 

السلوك الشرائي خالل 

 شهر رمضان

0,089 -

0,069 

-,019 -,046 ,102 1,000 
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و من خالل ما تقدم يمكننا االستنتاج أن السلوك الشرائي خالل شهر رمضان يتغير بشكل   

تردي حسب األجر الشهري و األسعار. بينما يتغير بشكل عكسي حسب المنطقة السكنية ) 

  حضرية أو ريفية(ا المسؤول عن التسوق ان كان ) األبا األم او األبنا ( و مكان التسوق.

 شهر خالل الجزائري للمستهلف الشرائي السلوك على المؤثرة العوامل -8

 :رمضان

أغلبية أفراد العينة المدروسة اكدوا على "أن عملية الشرا  يسبقها  أن التحليل أ هرت نتائ     

ا أما فيما يخل "نيادة عدد المشاركين 3.49تفكير مسبق" و ذلك بمتوسا حسابي مرتفع بلغ 

في عملية الشرا  خالل شهر رمضان" فكانت أغلبية االجابات تؤول الى الموافقة بمتوسا 

 .3.49حسابي عالي بلغ 

 شهر في الشرائية قراراتهم "ب ن عالية بدرجة يؤكدون العينة أفراد أن يضاأ يالح، كما

 المتوسا أقره ما وهذا اجتماعية"ا و ثقافية عوامل منها أكثر نفسية عوامل تحكمها رمضان

ا 3.26بـ  قدر حيث ذلك عن تعبر التي العبارة على العينة أفراد إجابات على المسجل الحسابي

 عامل "أن على عالية بدرجة وافقوا الذين العينة فراداجابات العبارة الموالية ألو هذا ما أكدته 

قدر  حسابي متوساب رمضان" شهر فترة خالل الشرائي قرارتهم في يؤثر العطش و الجول

بينما تبين   .و هو يعكس تجانس اجابات أفراد العينة 0.98و بانحراف معياري قدر بـ  3.56 بـ

اي أنهم "ال يت ثرون برأي البائع عند شرا   6و  5أن أفراد العينة لم يوافقوا على العبارتين رقم 

المنتجات الغذائية خالل شهر رمضانا و ال يقلدون االخرين في عملية الشرا  في شهر 

 .2.07و  2.32رمضان"ا و هذا ما أكده المتوسا الحسابي المنخفل الذي بلغ على التوالي 

أما فيما يخل العوامل االجتماعية و الثقافية فقد اجتمع أفراد العينة المدروسة على أنها تؤثر 

بقوة على أنمات االستهالك خالل شهر رمضان و هذا ما ت كده نتائ  المتوسا الحسابي العالية 

ت في  و التي تمثل 12و  11ا 07للعبارات رقم  3.12و  3.71ا 3.51التي بلغت على التوالي  

"أت ثر برأي أفراد العائلة فيما يخل المنتجات الواجب شرائها خالل شهر رمضانا تلعب 

العادات و التقاليد دورا هاما في تغيير انمات االستهالك خالل شهر رمضان" و "يعكس السلوك 

 االستهالكي خالل شهر رمضان الطبقة االجتماعية التي أنتمي اليها".

 مهما دورا تلعب التلف يونية العروض اإلعالنات  و "أنفراد العينة على بينما لم يوافق أغلبية أ

والمقدر  إلجاباتهم الحسابي المتوسا بينه ما وهذا "رمضان شهر خالل الشرائي قرارتهم في

ا بينما "الت ثر بالحمالت التحسيسية التي تدعو الى العقالنية في كمية المنتجات الغذائية 2.30بـ 

ا أما فيما يخل "الت ثر بالفتاوي 2.77فكان منخفل نوعا ما حيث قدر بـ الواجب شرائها" 

الدينية و رجال الدين فيما يخل التبذير و االسراف" فكان عاليا حيث بلغ المتوسا الحسابي 

والتي تمثلت في  "االحتفا  باألكل  14و 13او هذا ما أكدته االجابات عن العبارتين رقم 3.46

اليوم التالي" و "التصدق باألكل الباقي على المحتاجين" حيث بلغ الباقي الستهالكه في 

 على التوالي. 3.12و  3.94متوسطيهما الحسابي 

 

 



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

 17المتوسا الحسابي و االنحراف المعياري لعبارات السؤال  :8الجدول رقم

رقم 

 العبارة

المتوسا  التكرارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

موافق  الموافقة

 تماما

غ.  محايد موافق

 موافق

غ. 

موافق 

 ابدا

 مرتفع 1,23 3,49 06 21 16 33 24 01

 مرتفع 1,29 3,55 09 15 15 32 29 02

 متوسا 1,27 3,26 10 20 18 32 20 03

 مرتفع 1,29 3,56 11 13 12 39 25 04

 منخفل 980, 2,32 20 47 19 12 02 05

 منخفل 1,06 2,07 38 34 14 13 01 06

 مرتفع 1,05 3,51 04 15 17 48 16 07

 منخفل 1,07 2,30 26 34 24 14 02 08

 متوسا 1,21 2,77 20 19 28 27 06 09

 مرتفع 1,26 3,46 12 08 23 34 23 10

 منخفل 1,16 3,71 05 12 18 35 30 11

 متوسا 1,32 3,12 15 16 23 28 18 12

 مرتفع 1,18 3,94 06 06 16 28 44 13

 متوسا 1,09 3,12 10 13 40 27 10 14

 متوسا 1,17 3,15 العام المعياري االنحراف و الحسابي المتوسا

 .spss v21اعتمادا على مخرجات برنام   المصدر:

و هذا ما يعكس وجود تشتت  1بينما كانت نسبة االنحراف المعياري ألغلبية العبارات تفوق     

شهر  خالل الج ائري أنمات استهالك المستهلك ب ن القول يمكن في اجابات أفراد العينةا وعليه

 العوامل النفسية و االجتماعية على كبيرة بدرجة لكوناه تستند راجع و هذا عقالنية غير رمضان

. 

 الخالصة و النتائج:

 خالل الج ائري على أنمات استهالك المستهلك التعرف الورقة البحثية هذه خالل حاولنا من  

ا و خلصنا بباقي األشهر مقارنةومعالمها و معرفة أهم العوامل المؤثرة عليه  رمضان شهر

 الى مجموعة من النتائ  و هي 

 قياسيا تتصف فيه سلوكيات يعد شهر رمضان الفضيل الشهر األعلى استهالكا  و بشكل -

ى لاألفراد بالشراهة والرغبة في اقتنا  كل ما هو معروض للبيع دون تعقلا و هذا ما يدل ع

قلة الوعي بفوائد الصيام و تبيعة الغدا  الصحي الذي يجب اتباعه و بتكلفة أقل تعود على 

 الفرد بفوائد صحية عديدة بغل النظر عن فوائده الروحية.
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ارتبات األسرة الج ائرية بالعادات والتقاليد والقيم اإلجتماعية الخاصة بهذا الشهرا مثل إقامة  -

الرمضانيةا هو سالح يقوي حتما الروابا اإلنسانية واالجتماعية بين األفراد الوالئم والموائد 

و يع ن أواصر التكافل اإلجتماعي والعالقات الطيبة التي حرص ديننا الحنيف عليهاا وهو 

أمر مرغوب فيه إذا تم في إتار الترشيد واالعتدالا غير أن الواقع يؤكد أن هذه العادات غالبا 

بيا ا حيث يدفع حب التباهي والتفاخر لدى البعل إلى اإلسراف المبالغ فيه ما ت خذ شكال  سل

 .وتكديس الموائد ب نوال وكميات كثيرة من الطعام في صورة إسرافيه مرفوضة تماما

ارتفال مي انية هذا الشهر بسبب ارتفال االستهالك الذي يحدث بسبب سيكولوجية اإلنسان  -

خالل فترة صيامه بسبب الجول والعطشا ويصل معدل  التي تدفعه لشرا  م يد من السلع

كما نجد بعل ا مقارنة ببقية الشهور األخرى % 30ارتفال االستهالك في رمضان يصل إلى 

األسر التي تقوم بتقديم الفطورا العشا  والسحور في سفرة واحدة وهذا بحد ذاته وجه من أوجه 

 .من وجبة واحدة في وقت واحد التبذير إذ أنه من المستحيل أن ي كل الفرد أكثر

يؤثر مستوى التعليم على أنمات االستهالك خالل شهر رمضانا من حيث استيعاب برام   -

 الترشيد االستهالكي والسلع البديلة وتفاعله ب يجابية مع االحتياج الفعلي للسلعة كميا و كيفيا.

يم مات االستهالكيةا كما تساهم القالف األنتتلعب الديانات والمعتقدات الدينية دورا هاما في اخ -

 الدينية في توجيه و ترشيد أنمات استهالك المستهلكين الج ائريين و لم بدرجة صغيرة.

يؤثر اإلعالم من خالل وسائله المختلفة وابتداعه ألساليب مختلفة في اإلعالن عن السلع  -

 .ك والت ثير عليهالمتنوعة واستخدام كافة العوامل المؤثرة في اتارة غرائ  المستهل

 توصيات:

  ضرورة تكثيف الحمالت التحسسية لتوجيه المستهلك الج ائري نحو ترشيد

 استهالكه خالل شهر رمضان.

 .يجب على المستهلك الج ائري أن يكون عقالني و رشيد في قراراته الشرائية 

 عبر جميع وسائل االعالم المختلفة . وترسيخ ثقافة االستهالك الرشيدة نشر 
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دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات 

اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر 
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في 

تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها 

سحيا وتّور استبانه لقياس دور مشاركة المعرفة ا واتبع الباحث المنه  الوصفي الم

وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 

و قد اعتمد البحث على البيانات األولية من خالل قيام الباحثان من وجهات نظر المو فين فيها ا 

لسطين حيث ف –المصارف العاملة في الضفة الغربية ب عداد استبانة لعينة عشوائية تبقية من 

 ( مفردة. و قد تم استخدام المنه  الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.103تم تونيعها على )

( هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 1وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائ  أهمها  )

 و بين تع ي  القدرات االبدعيةا  ال توجد فروق مشاركة المعرفة في االسالمية الضفة الغربية ا

ذات داللة إحصائية في دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات 

اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها تُع ى للمتغيرات 

 االجتماعية(. الديمغرافية )الجنسا العمرا الو يفةا و الحالة

مشاركة المعرفةا وأخالقيات العمل اإلسالميا القدرات اإلبداعيةا  الكلمات المفتاحية:

 المصارف اإلسالمية الفلسطينية.

The Role of Knowledge Sharing and Islamic Business Ethics in 

Promoting Creativity in Islamic Banks from The Perspectives of 

Employees 

D. Hussein Abed-human resources department, Najah national 

University 

Dr Majid Mansour, Marketing Department, Faculty of Economics and 

Administrative Sciences, Najah National University 

 

Abstract  
This study aimed to identify the role of sharing knowledge and Islamic 



104 
 

work ethics in promoting creativity   from the views of Employees in 

Palestinian Islamic banks. The study adopted a descriptive analytical 

methodology. In order to achieve the study objectives, the researchers 

developed a questionnaire and it was distributed on a stratified random 

sample that consisted of (103) workers in Palestinian Islamic banks. the 

study reached the following results: (1) there is a statistically significant 

relationship between the sharing knowledge, Islamic business ethics 

and creativity in Islamic banks the West Bank in Palestine. Further, the 

study found that there are no statistically significant differences in The 

role of knowledge sharing and Islamic business ethics in promoting 

creativity in Islamic banks from the perspectives of employees due to 

demographic variables (gender, age, Function, and social status). 

Keywords: knowledge sharing, work ethic, creativity, Palestinian 

Islamic banks. 

 

 مقدمة  1.1

تعتبر الثورة الصوووناعية  التي حدثت في القرن التاسوووع عشووور نقطة تحول في حياة المجتمعات 

 ل المتقدمةواالمما حيث اضووحت على اثرها الدول تعيش في صوورال عنيف حيث تسووعى الدو

الى النيل من خيرات االخيرة المتمثلة في المواد الخام بشوووووتى الطرق والوسوووووائلا وقد اتخذت 

هذه الدول من العلم واالبدال واالبتكار شووعارات لها وتسووتخدم فيها الوسووائل الجديدة والمبتكرة 

 (.2009)خير هللاا 

ندهار ضوووووومن  بيئات فالمنظمات االقتصووووووادية في  ل هذا الصوووووورال تسووووووعى الى تحقيق اال

مضطربة وتنافسيةا وتصبح القدرات االبتكارية لدى االفراد امرا في غاية االهميةا فالقدرات 

ما  اإلدارة  ية الي وتمي ها عن غيرهاا اذ يجمع عل لدى االفراد هي القوة الحقيق كارية  االبت

ها في حاجة على أن المنظمة االقتصوووووادية المعاصووووورة تعيش  روفا  متغيرة ومعقدة مما يجعل

ملحة إلى القدرات االبتكارية واالفراد المبدعين التي تسووهم في تحسووين قدرات المو فين على 

ثة وحل المشووووووكالت والمشووووووواركة في اتخاذ  ية الحدي يد األفكار ومواكبة التطورات التقن تول

 (.2009القرارات المناسبة في الوقت المناسب )العجلةا 

دال والمبدلا اال انها تستعمل ضمن مفاهيم االبتكار والخلق وبالرغم من كثرة تداول كلمة االب

كمترافدات وتعني جميعها والدة شووووي  جديد غير مالوفا او حتى النظر الى االشوووويا  بطرق 

جديدةا اال ان هناك فروق بين االبدال والمهارة فالعامل الماهرا هو الذي يعيد تشووووووكيل ما 

 (.2007ابتدعه غيره باتقان)الصيرفيا 

ذات السياق فان القدرات االبتكارية تعنى التوصل الى االفكار الجديدة القابلة لالنتقال الى  وفي

سياسات وترق جديدة في تحسين االدا  في المنظماتا فثقافة االبتكار واالبدال لدى المو ف 

اثنا  تواجده في منصووبها تسووعى الى تحقيق هدف محددا واسووتجابة افضوول للخدمات وتحسووين 

 (.2012ي الو ائف التي تقوم بها المنظمة)القليبيا تدريجي ف

وعليه فان التفكير المبدل من المهارات األساسية لكل مو ف يسعى نحو النجاح. وهي مهارة 

تتطلب أن يتخلل من الروتين المعتاد وأنمات السووووولوك السوووووائد في بيئة العملا اذ أن العملية 

سلوكا تحتاج إلى التعليم ا لمعرفي والمعلوماتي والمشاركة في هذه المعرفة اإلبداعية بوصفها 
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مع ال مال  بشووووكل مت ايد وسووووريع على نحو يسوووواعد على اسووووتيعاب آي جديد مما يمكنه من 

اسووووتثمار تاقات المو فين اإلبداعية في تحليل المشووووكالت ومنح الصووووالحيات وإتالق حرية 

نمية ة مناسووووبة تسوووواعد على تالتفكير اإلبداعي لآلخرينا وبهذا تسووووتطيع المنظمة أن تخلق بيئ

قدرات مو فيها الذاتية اإلبداعيةا وحف  اآلخرين عبر مشوووواركة المعرفة على صووووناعة أفكار 

 (.2012إبداعية تنعكس على جودة الخدمات أو السلع المقدمة لجمهور المستفيدين)القليبيا 

 االخرينا فاالبدالان االبدال والقدرات االبتكارية ال يمكن ان تكون بمع ل عن المشوواركة مع 

واالبتكار في المؤسسات االقتصادية يعد بالدرجة االولى عمال جماعيا تتوافر فيه سمات روح 

الفريقا والمشوواركة في المعرفة هي عنصوور اسوواسووي في اخالقيات العمل االسووالمي الجماعي 

دين عليها ال المنظما اذ يعد مفهوم اخالقيات االعمال والو يفة من المفاهيم القديمة و التي حث

االسالمي الحنيف , كما يسهم التاريخ والتقاليد و االعراف والثقافة القومية و الوتنية والتكوين 

القبلي و العائليو  هور الجماعات  المرجعية ,و القادة واالح اب السووياسووية و وسووائل االعالم 

 مال في اي مجتمعوتطورها و الخبرة العلمية و العملية للمجتمع ,في تشووووووكيل اخالقيات االع

 (. 134,صفحة  2005من المجتمعات )العامري والغالبي ,

ونظرا لتماثل الخدمات المصوورفية التي تقدمها البنوك التجارية والبنوك االسووالميةا يسووعى كل 

فالتنافس في تقديم افضووووووول  منهما الى التمي  في تبيعة الخدمات المصوووووورفية التي يقدمهاا 

هدفا رئيسيا تسعى اليه الكثير من البنوك وبذلك اصبحت جودة الخدمات واالعمال المصرفية 

الخدمات الصووورفية وتمي ها هي من المعايير االسووواسوووية لنجاح وبقا  البنوك واسوووتمرارها في 

السوووق ونيادة ربحيتها, وتعبر ابعاد االبتكار واالبدال والمشوواركة في المعرفة  عناصوور هامة 

لبنك على تقديم الخدمة المناسووووووبة للعمال ا كما يعبر بعد في التاثير  على قدرة المو فين في ا

اخالقيات العمل عنصوووووورا بالغ االهمية على ت كيد الثقة المتبادلة بين المو ف والعميل وبين 

 (.2003المو ف والبنك الذي يعمل )سويدان وحداد, 

لفلسطينية د اوفي فلسطين فقد بدأت البنوك االسالمية أعمالها وخدماتها بعد ت سيس سلطة النق

, بعد ان سووومحت اتفاقية 2000وأصووودار قانون البنوك االسوووالمية الفلسوووطينية عام  1994عام 

باريس ب عطا  تراخيل إلنشا  بنوك اسالمية ولذلك فان المؤسسات  والمنظمات االسالمية 

ترك  بشووكل كبير على الشووريعة االسووالمية وااللت ام بمبادي  الدين االسووالميا والتي تسووعى 

لى االهتمام بتع ي  القدرات االبداعية والمشاركة في المعرفة لدى العاملين فيهاا اذ ان الكثير ا

من البنوك التجارية واالسووووالمية تقدم خدمات مصوووورفية واعمال متشووووابهة من حيث نوعيتها 

وتبيعتهاا اال ان البنوك االسووالمية تسووعى الى التمي  بالجانب االخالقي في العمل المصوورفيا 

االمر الذي يلقى االسوووووتحسوووووان في الكثير من الدول ذات االغلية السوووووكانية االسوووووالميةا  وهو

وتسوعى بذلك الى الوصوول الى تقديم خدمات مصورفية ذات جودة عاليةا ال يمكن ان تتحصول 

اال من خالل تواقم وكوادر مبدعة لديهاا ويعتبر ربا مشووووووواركة المعرفة وأخالقيات العمل 

البداعية من الموضوووعات الحديثة الهامةا حيث  هرت محاوالت جادة اإلسووالمي  بالقدرات ا

لقياسوووها وتطبيقها في  ل المتغيرات اإلقتصوووادية والبيئية واالجتماعية السوووريعة على مختلف 

المسووووووتويات العالمية والمحلية وانعكس ذلك على القدرات االبداعية داخل منظمات األعمال 

واإلخفاقا فعلى أسووواس القدرات االبداعية تتخذ القرارات  الذي يمثل الحد الفاصووول بين النجاح

الهامة في تحديد اتجاهات سووووووير المنظمةا وتحديد مدى االقتراب أو االبتعاد عن األهداف. 

فسوووووويتيح ذلك لإلدارة  بشووووووكل عام ب ن تقوم بتطوير كادرها بما سوووووويعود بالنفع على الطالب 

والمو فين على معرفة سووبل تطوير عالقتهم ومخرجات العملية االداريةا وسوويسوواعد المدرا  

بما يحقق الفائدة لهم ولطالبهم باإلضووووووافة إلى شووووووعور المدير والمو ف بالقدرات االبداعية. 
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وعليه فان الدراسووووة الحالية تسووووعى الى التعرف الى دور مشوووواركة المعرفة وأخالقيات العمل 

سطينية من وجهات نظر اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالم ية الفل

المو فين فيها. وعليه فان  هذه الدراسووة تسووعى الى  معرفة دور مشوواركة المعرفة وأخالقيات 

العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات 

 نظر المو فين فيها.

موضووول البحث سوووا  بشووكل مباشوور أو وفي اسووتعراض لبعل الدراسووات السووابقة المتعلقة ب

صغير ) سي وال شير القي شرا اذ ي سة ( في  Al Qeisi & Al Zagheer, 2015غير مبا درا

الى فحل سووولوك مشووواركة المعرفة ضووومن المو فين العاملين في البنوك التجارية في هدفت  

عينة  االردنا حيث ان الدراسووووية ضوووومن اتار نظرية السوووولوك المنظما وتم جمع البيانات من

( مو فاا حيث بينت نتائ  الدراسوووة بان هناك ضوووعف في مسوووتوى مشووواركة 218مؤلقة من )

المعرفة لدى المو فين في البنوك التجارية في االردن قيد الدراسةا حيث كشفت الدراسة بان 

سوولوك مشوواركة المعرفة يتاثر بشووكل كبير باتجاهات المو فين انفسووهم نحو مشوواركة المعرفة 

ترق االدارة المتبعةا حيث اوصت الدراسة بضرورة بان يتم تطوير اتجاهات  باالضافة الى

 المو فين في البنوك من اجل تحسين سلوك مشاركة المعرفة في البنوك االردنية.

       ,Chumg,  Cooke,   Fry,    & Hungدراسووووة شووووامنع واخرون )كما  هدفت 

كة المعرفة في المنظمات وعالقتها ( الى التعرف الى العوامل التي تؤثر في مشوووووووار2015)

باحسووواس المو فين واتجاهاتهم نحو العملا حيث بينت الدراسوووة اهمية مشووواركة المعرفة وقد 

اسوووتندت الدراسوووة الى اهمية احسووواس المو فين باالنتما  واالتجاه االيجابي نحو العملا حيث 

تايوانا واجريت على  لدراسوووووووة على المنظمات الغير ربحية في  ( 135عينة من )اجريت ا

مشارتاا حيث توصلت الدراسة الى ان احساس المو فين باالتجاه االيجابي نحو العمل يع ن 

من سوووولوك مشوووواركة المعرفةا باالضووووافة الى ان ترق االدارة تلعب دورا في تنمية سوووولوك 

 مشاركة المعرفة لدى المو فين ورغبتهم في المشاركة.

هدفت ,Nodari,. 2015).Oliveira,., Curado,.., Maçada & ,..دراسوووووووة  (  حيث 

الدراسة الى التعرف الى االساليب والمقاييس البديلة في قياس سلوك مشاركة المعرفة ومعرفة 

( حيث 248مدى الفروق بينهاا حيث اجريت الدراسووووووة على عينة من المو فين تكونت من )

ما بينها ل كبير فيبينت نتائ  الدراسوووة بان مقايسوووس سووولوك مشووواركة المعرفة ال تختلف بشوووك

 وجميعها تعتبر متقاربة من حيث كونها قادةر على قياس سلوك مشاركة المعرفة.

( الى التعرف الى االخالقيات االسووووالمية .Abdallah, S. (2010)وهدفت دراسووووة عبدهللا )

حيث تبين الدراسوووة بعل من معايير االخالقية في الشوووريعة ودورها في مشووواركة المعرفةا  

والطرق التي يتم من خاللها اسووتنبات السوولوكيات والمعايير االخالقية لدى االفرادا  االسووالمية

حيث تبين الدراسوووووة بان المعايير التي يتم اسوووووتمدادها من الشوووووريعة االسوووووالمية حول مفهوم 

االخالقيات في العمل تسوووتند الى مجموعة من القواعد الفقهية التي تبين السووولوك االخالقي من 

ى هذه المبادي  التي تطرحها الدراسة قاعدة ال ضرر وال ضرار بان اي عمل غيره ومثال عل

 يضر باالفراد هو عمل غير اخالقي. 

 .Yesil, S., Sekkeli, Z. H., & Dogan, Oوقد رك ت دراسة يسل وسكيلي ودوجان )

( على  تاثير اخالقيات العمل االسووووووالمي على بيئة العملا  حيث حاولت الدراسووووووة 2012)

بادي  واخالقيات العمل االسووووووالمية وفحل مدى تشووووووابهها واختالفها من مبادي  فحل م

االخالقية المستمدة من مصادر اخرىا كما حاولت الدراسة التعرف الى العالقة بين اخالقيات 

العمل االسالمي والقدرات االبداعية حيث بينت الجراسة بان اخالقيات العمل االسالمية تع ن 
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ية باالضوووووووافة الى ان انها تختلف عن غيرها من المعايير االخالقية في من القدرات االبداع

كونها تسوواعد في تحديد مسووؤوليات الفرد والمنظمة بشووكل واضووحا وتبين حقوقهم وواجباتهما 

 باالضافة الى ان ت يد من قدارتهم االبداعية وما يترتب عليها من تحسين في االدا . 

( فقد بحثت في ادارة الوقت وعالقتها بمشوووواركة المعرفة 2013اما دراسووووة لونيس وجغبوب )

وقد أجريت  2007/2008وأخالقيات العمل اإلسوووووالمي  في والية سوووووطيف للعام الدراسوووووي 

( مدير على مستوى والية سطيف باستخدام مقياسين 54( مدير من مجمول)45الدراسة على)

قت والثاني لقياس درجة اإلبدال القياديا وكانت النتائ   تشوووير األول يقيس مسوووتوى إدارة الو

 الى ان لدى مديري الثانويات مستوى جيد في إدارة الوقت. 

( والتي  Martinsen & Amundsen  2015,وقد خصوولت دراسووة امندسووون ومارتنسووين )

رس البدال  دوكانت بعنوان ربا قيادة التمكين االبداعية بالقدرات االبداعية وجهود العمل وا

القيادة الذاتية والتمكين النفسوووووي"ا حيث هدفت هذه الدراسوووووة الى ربا بين مشووووواركة المعرفة 

وأخالقيات العمل اإلسوووالمي  والقدرات االبداعيةا وقد اسوووتخدمت الدراسوووة المنه  الوصوووفي 

( وقد توصوووووولت الدراسوووووووة الى ان هناك عالقة دالة 233التحليلي واجريت على عينة من )

بين القدرات االبتكارية والقدرات االبداعيةا حيث ان هذه العالقة تعتبر ايجابية وتؤثر  احصايا

 على العمل.

( دراسووة بعنوان القيادة واالدا  االبداعي 2015 اGupta & Singhو اجريت جوبتا وسوونغ )

سة العالقة المباشرة بين االبدال والقيادة  العدالة وودور العدالة الو يفية"ا حيث فحصت الدرا

الو يفيةا جيث استخدمت الدراسة المنه  الوصفي التحليلي واجريت على عينة من المو فين 

يادة 11في المختبرات الهندية بلغ عددها ) بان هناك عالقة الق لدراسوووووووة  تائ  ا ( وقد بينت ن

واالبدال حيث ان دورها ي يد من رضووووووا المو فين الو يفي ونظرتهم نحو العدالة الو يفيةا 

توصولت الدراسوة الى ان الممارسوات االبداعية في القيادة تحسون من اتجاهات المو فين  حيث

 نحو دورهم.

يعد مفهوم اخالقيات االعمال والو يفة من المفاهيم القديمة والتي حث عليها الدين االسووووالمي 

قبلي لالحنيفا  كما يسووووووهم التاريخ والتقاليد واالعراف والثقافة القومية والوتنية والتكوين ا

والعائليو  هور الجماعات  المرجعيةا والقادة واالح اب السياسية ووسائل االعالم وتطورها 

والخبرة العلميوووة والعمليوووة للمجتمع ا في تشووووووكيووول اخالقيوووات االعموووال في اي مجتمع من 

 (. 134ا صفحة  2005المجتمعات )العامري والغالبي ا 

 مشكلة البحث  1.2

دراسووات السووابقة في مجال الدراسووة يتضووح أن الدراسووات السووابقة وبعد اسووتعراض ما قدمته ال

تناولت موضووووول القدرات االبداعية بشووووكل منفصوووول ولم تتناول العالقة بينه وبين  مشوووواركة 

المعرفة وأخالقيات العمل اإلسوووووالميا كما أن الدراسوووووات المتعلقة بالقدرات االبداعية تناولت 

تمي ت الدراسووووة الحالية ب نها تبحث في الموضووووول ج ئيات مختلفة ولم ت خذ كل الجوانبا و

في سياق قطال المصرفي الفلسطيني ا حيث انها تربا موضول مشاركة المعرفة وأخالقيات 

العمل اإلسووووالمي  بالقدرات االبداعية وهذا موضووووول جديد لم يرد ذكره سووووابقا في حدود علم 

سؤال الرئيس االتي  ما دور الباحثان. وعليه فان مشكلة الدرسة تتمحور حول االجابة ع لى ال

مشوووواركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسووووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصووووارف 

 اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها؟

 . اسئلة الدراسة:1

 وتتضح مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية 
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المصوارف اإلسوالمية الفلسوطينية من وجهات نظر  ما درجة تطبيق مشواركة المعرفة و في .1

 المو فين فيها؟

ما مسووتوى اخالقيات العمل االسووالمي وفي المصووارف اإلسووالمية الفلسووطينية من وجهات  .2

 ؟نظر المو فين فيها

ما العالقة بين دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي وتع ي  القدرات اإلبداعية  .3

 الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها؟ في المصارف اإلسالمية

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية 

التعرف الى درجة تطبيق مشوواركة المعرفة و في المصووارف اإلسووالمية الفلسووطينية من  .1

 وجهات نظر المو فين فيها.

اإلسووالمية الفلسووطينية التعرف الى مسووتوى اخالقيات العمل االسووالمي و في المصووارف  .2

 من وجهات نظر المو فين فيها.

التعرف الى العالقة بين دور مشوووووواركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسووووووالمي وتع ي   .3

 القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها.

 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة الحالية اهميتها 

الحالية دراسة مهمة تكتسب أهميتها من كونها دراسة حديثة ونوعية خصوصا  الدراسة   -1

أن الموضول لم يكتب فيه الكثير سوا  على المستوى المحلي أو العربي على حد علم الباحثان 

من خالل إتالعها على األبحاث والدراسووووووات السووووووابقة حول موضووووووول مشوووووواركة المعرفة 

 االبداعية لدى المو فين.  وأخالقيات العمل اإلسالمي والقدرات

جا ت هذه الدراسووة لتؤكد على أهمية القيادة اإلدارية المبدعة من أجل النهوض باالدارة   -2

وتحسين جودة مخرجاتهم واالستفادة الحقيقية منهاا باإلضافة إلى كونها مصدر معرفي جديد 

 يقدم الفائدة للكثير من المفكرين والباحثين في هذا المجال.

الدراسة في تحديد مستويات  دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي تسهم هذة  -3

وتع ي  القدرات اإلبداعية في المصوووارف اإلسوووالمية الفلسوووطينية من وجهات نظر المو فين 

 فيها وتحسين ادا هم.

 مصطلحات الدراسة:

بة ئة مناسهو م ي  من القدرات واالستعدادات والخصائل الشخصية التي وجدت بي اإلبداع:

يمكن ان ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي الى نتائ  اصوولبية ومفيدة للفرد او الشووركة او المجتمع 

العاملا وتعرفه الباحثان إجرائيا على انه اسوووووتجابة افراد عينة الدراسوووووة على اداة الدراسوووووة 

 المتعلقة بالقدرات االبداعية  ومجاالته.

الفرد توودل على ارتبوواتووه بمهنتووه واتجوواهوواتووه نحوهووا  حووالووة وجوودانيووة لوودى االلتزام االخالقي:

وشووعوره بتماثل قيمه واهدافه مع قيم المؤسووسووة واهدافها ويتحدد اجرائيا في هذه الدراسووة بانه 

المتوسوووا الحسوووابي السوووتجابات افراد الدراسوووة على االسوووتبانة التي تحدد درجة قيام كل من 

واالدوار المنوتة بهم من وجهة نظر الطرف  المعلمين والملمن بمهماتهم ووجاباتهم الو يفية

سة على 2010االخر)عابدينا  ستجابة افراد عينة الدرا (. وتعرفها الباحثان اجرائيا على انها ا

 الفقرات والمجاالت ذات العالقة بااللت ام االخالقي.

حيث تعرف المشووووواركة باالسووووواس على انها حجم التفهم النظري الخاص  مشووووواركة المعرفة:

د على موضول معينا وعليه فان مشاركة المعرفة يعني مشاركة مع ال مال  المواضيع بالفر
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 Al Qeisi & Alالتقنية والمهنية والتعاون في حل المشووووووكالت التي تواجههم اثنا  العمل )

Zagheer, 2015)..) 

 الطريقة واالجراءات المتبعة في الدراسة:

 منهجية البحث

المسحي الذي يهتم بدراسة الظاهرة على أرض الواقعا الذي استخدم الباحثان المنه  الوصفي 

يبين خصووائل هذه الظاهرة ويوضووح حجمهاا ويقوم مبدأ عمله على جمع المعلومات الالنمة 

عن الظاهرة وتحليلها واستخراج النتائ  واالستنتاجات لتكون األساس لتوجيه هذه الظاهرة. و 

ةا وقد قاما بتطويرها ك داة لجمع المعلومات في هذه قد اسووتخدم الباحثان االسووتبانة أداة للدراسوو

الدراسوووةا باالعتماد على األدب النظري والدراسوووات ذات الصووولة. وقد تكونت االسوووتبانة من 

 ج أين كما يلي 

 الج   األول  ويشمل المعلومات األولية عن المو ف في المصرف الذي قام بتعبئة االستبانة.

( فقرةا و يتم االسووووووتجابة على هذه الفقرات من خالل مي ان الج   الثاني  و يشووووووتمل على ) 

خماسووووووي يبدأ بموافق جدا ويُعطى خمس درجات وينتهي بغير موافق إتالقا ا وتعطى درجة 

 واحدة فقا. 

 مجتمع البحث وعينته:

ما بدأ عمل العديد من 1993بعد اتفاق أوسووولو بين منظمة التحرير الفلسوووطينية وإسووورائيل عام 

جارية والمتخصوووووصوووووة واإلسوووووالميةا وشوووووكلت هذه البنوك نواة النظام المصووووورفي البنوك الت

الفلسووطينيا بدأت البنوك بممارسووة نشوواتها في األراضووي الفلسووطينية من خالل إعادة افتتاح 

ما كما تم إنشوووا  وت سووويس بنوك فلسوووطينية جديدة 1967فروعها التي كانت قد أغلقت في عام 

م  سووتة عشوور بنكا  تمارس 2016إلجمالي حتى سووبتمبر معظمها بنوك تجارية وصوول عددها ا

فرعا    229أعمالها في مختلف مناتق السوووووولطة الفلسووووووطينيةا من خالل شووووووبكة فرول بلغت 

( يوضووووح تفاصوووويل 1فرعا . والجدول رقم ) 12ومكتبا منها بنكان إسووووالميان تعمل من خالل 

 أكثر عن هذه البنوك. 

ن حديثوووة النشووو ةا فهوووي تعوووود فقوووا إلوووى النصوووف وبوووذلك فووو ن البنووووك اإلسوووالمية فوووي فلسوووطي

 األخير من العقد األخير من األلفية الثانية.

 (1جدول رقم )

 البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين

 الجنسية سنة الت سيس عدد الفرول اسم البنك الرقم

 فلسطيني 1995 10 البنك اإلسالمي العربي 1

 فلسطيني 1997 16 البنك اإلسالمي الفلسطيني 2

 ( . 2016  )سلطة النقد الفلسطينية ا النشرة اإلحصائية ا المصدر 

تكوووون مجتموووع البحوووث موووون جميوووع الموووو فين فوووي البنوووووك االسوووالمية فوووي شووومال الضووووفة 

( مو فوووا توووم اختيوووارهم بالطريقوووة الطبقيوووة 103الغربيوووة وقووود تكونوووت عينوووة البحوووث مووون )

 البحث تبعا للمتغيرات التصنيفية ( يبيّن تونيع عينة 1والجدول )ا العشوائية
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 ( تونيع عينة البحث حسب متغيراتها التصنيفية1الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار المستوى المتغير

 الجنس
 80.6 83 ذكر

 19.4 20 أنثى

 العمر

 51.5 53 سنة 30أقل من 

 27.2 28 سنة 40 -31من 

 21.4 22 سنة 40أكثر من 

 الو يفة

 7.8 8 مصرفمدير 

 32.0 33 رئيس قسم

 60.2 62 مو ف

 الحالة االجتماعية
 60.2 62 مت وج

 39.8 41 أع ب

 %100 103 المجمول

 

 صدق وثبات أدوات البحث 

لقد تم اختبار صوودق أدوات البحثا من حيث الصوودق الظاهري لألداة )صوودق المحكمين(ا ثم 

ألفا كرونباخ. تم عرض أداة الدراسوووووووة على تم قياس ثبات أدوات البحث باسووووووتخدام تريقة 

مجموعة من المحكمين المختصوووين في التسوووويق من حملة الدكتوراها وقد ُتلب من المحكمين 

إبدا  الرأي في فقرات أداة الدراسووة من حيث صووياغة الفقراتا ومدى مناسووبتها للمجال الذي 

ها أو حذفها لعدم أهميتهاا ُوضووووعت فيها إما بالموافقة على أهمية الصووووعوبة أو تعديل صووووياغت

لقد تم و  ولقد تم األخذ برأي األغلبية )أي ثلثي أعضوووووووا  لجنة المحكمين( في عملية التحكيم.

ا وقد Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفا اسوووووتخراج معامل ثبات األداةا باسوووووتخدام 

ومالئمة ألغراض (ا وهذا يجعل أداة الدراسوووووووة موثوقة %89.9بلغت قيمة معامل الثبات )

 البحث العلمي.

 نتائج الدراسة 

( المتوسوووا الحسوووابي واالنحراف المعياري و مسوووتوى الداللة ألهمية 2يوضوووح الجدول رقم )

دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف 

 تحليل البيانات.اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها حسب 

( المتوسووووووا الحسووووووابي واالنحراف المعياري ألهمية دور مشوووووواركة المعرفة 2جدول رقم )

وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 

 من وجهات نظر المو فين فيها
المتوسا  الفقرات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النسبة

 84.60 0.528 4.23 االستمتاع في مساعدة اآلخرين 

 84.60 0.581 4.23 استمتع في مشاركة معرفتي مع اآلخرين  .1

 84.60 0.629 4.23 استمتع في مساعدة اآلخرين بمشاركتهم المعرفة الخاصة بي  .2

 85.20 0.700 4.26 هناك شعور جيد عندما نساعد شخصا  وأذكر بمشاركته معرفتي.  .3

 82.20 0.873 4.11 معرفتي مع اآلخرين يعطيني السعادة إن مشاركة  .4
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عندما أشارك معرفتي أعتقد أنني س حصل على إجابة إلعطائي   .5

 إجابة.

4.24 0.773 84.80 

 82.80 0.132 4.14 التبادلية: 

عندما أشارك معرفتي أتوقع أن شخصا  أخر سيتجاوب عندما   .6

 أكون بحاجة إلى ذلك.

4.25 0.763 85.00 

عندما أساهم بالمعرفة أتوقع ب ن أحصل على معرفة أخرى عندما   .7

 أحتاج إليها.

3.99 0.924 79.80 

عندما أشارك بالمعرفة الخاصة بي أعتقد ب ن استفتساراتي سوف   .8

 يجاب عليها في المستقبل.

4.20 0.821 84.00 

 80.80 0.237 4.04 الفاعلية الذاتية: 

 المعرفة التي يعتبرها األخرون فيلدي الثقة بقدرتي على إعطا    .9

 مؤسستي قيمة.

4.56 0.681 91.20 

 81.20 0.873 4.06 لدي الخبرة الضرورية لتقديم المعرفة  القيمة لمؤسستي.  .10

 75.20 1.133 3.76 ليس هناك أي فرق إذا ما شاركت معرفتي مع اآلخرين أوال.  .11

ات معرفة ذإن معظم المو فين اآلخرين لديهم القدرة على تقديم   .12

 قيمة أكبر من التي استطيع أن أقدمها.

3.94 0.884 78.80 

أعتقد أن ال مال  في البنك يعطونني الفضل لمعرفة اآلخرين   .13

 حيث كانت تستحق.

3.82 0.997 76.40 

أعتقد أن ال مال  في البنك ال يستخدمون معرفة غير مسموح   .14

 بها.

4.13 0.596 82.60 

البنك يستخدمون معرفة اآلخرين بشكل أعتقد ب ن ال مال  في   .15

 مناسب.

3.97 .90 79.40 

 76.00 89. 3.80 أعتقد ب ن ال مال  في البنك يتقاسمون أفضل المعرفة لديهم.  .16

 79.40 90. 3.97 هناك عرف في البنك يقضي بالتعاون بين ال مال .  .17

 76.00 89. 3.80 هناك مبدأ العمل كفريق في البنك.  .18

 82.80 71. 4.14 لتقدير التنول واالستجابة له في البنك. هناك االستعداد  .19

 84.80 76. 4.24 هناك مبدأ االنفتاح لالرآ المختلفة/المتضاربة في البنك.  .20

 86.60 75. 4.33 هناك مبدأ التغاضي عن األخطا  في البنك.  .21

 80.60 0.7 4.03 الصورة الذاتية: 

يحسن صورتي مشاركتي المعرفة الخاصة بي مع اآلخرين    .22

 داخل البنك.

4.03 .72 80.60 

ال مال  في البنك الذين يشاركون معرفتهم ولديهم مكانة رفيعة   .23

 داخل البنك أكثر من الذين ال يشاركون.

4.11 .81 82.20 

 80.20 88. 4.01 إن مشاركة معرفتي يحسن من تقدير اآلخرين لي.  .24

عندما أشارك المعرفة مع ال مال  الذين أعمل معهم ف نهم   .25

 يحترمونني. 

4.09 .83 81.80 

عندما أشارك بالمعرفة الخاصة بي أحصل على المديح )الثنا (   .26

 من رؤسائي.

3.92 .91 78.40 

 81.40 0.16 4.07 المكافات والعالوات 

إنه من المهم ب ن أحصل على واجب عمل أفضل عندما أشارك   .27

 معرفتي مع اآلخرين.

4.10 .900 82.00 

إنه من المهم ان أحصل على ترقية عندما أشارك بمعرفتي مع   .28

 ال مال .

4.01 .92 80.20 

من المهم ب ن أحصل على راتب أعلى عندما أشارك معرفتي   .29

 ال مال .

4.03 .84 80.60 
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إنه من المهم ب ن أحصل على إكرامية أعلى عندما أشارك   .30

 ال مال .معرفتي مع 

3.97 .90 79.40 

إنه من المهم ب ن أحصل على أمن و يفي اكبر عندما أشارك   .31

 معرفتي مع ال مال .

3.80 .89 76.00 

أنا أشارك خبرتي ومعلوماتي ومعرفتي مع نمالئي  بشكل   .32

 تطوعي.

4.14 .71 82.80 

انا اتعاون وأتواصل مع المو فين اآلخرين في فرق ومجموعات   .33

 المعلومات والمعرفة.لمشاركتهم 

4.24 .76 84.80 

أشعر ب ن لدي القدرة على الوصول بشكل حر إلى الوثائق   .34

والمعلومات والمعرفة التي توجد لدى االقسام األخرى في داخل 

 البنك.

4.33 .75 86.60 

 81.00 0.12 4.05 أخالقيات العمل اإلسالمي: 

 80.60 72. 4.03 إن الكسل من الرذائل.  .35

 82.20 81. 4.11 التفاني في العمل هو من الفضائل.  .36

 80.20 88. 4.01 العمل الجيد يفيد الشخل نفسه واآلخرين.  .37

العدالة والكرم في مكان العمل شرتان ضروريان لرفاه   .38

 المجتمع.

4.09 .83 81.80 

إن إنتاج أكثر مما يكفي لتلبية احتياجات الفرد يساهم في اندهار   .39

 المجتمع ككل.

3.92 .91 78.40 

 79.80 780. 3.99 ينبغي على الفرد ب ن يقوم بالعمل ب فضل ما أوتي من قدرة.  .40

العمل ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة من أجل تع ي  النمو   .41

 الشخصي والعالقات اإلجتماعية.

4.10 .900 82.00 

 80.20 92. 4.01 إن الحياة ليس لها معنى بدون عمل.  .42

 80.60 84. 4.03 ينبغي التاكيد على العالقات اإلنسانية وتشجيعها.   .43

 79.40 90. 3.97 العمل يسمح لإلنسان ب ن يسخر الطبيعة لمصلحته.  .44

 76.00 89. 3.80 يعتبر العمل اإلبداعي مصدرا للساعدة واإلنجان.  .45

إن الشخل الناجح هو ذلك الشخل الذي يحترم مواعيد النهائية   .46

 في العمل.

4.14 .71 82.80 

ينبغي على الشخل أن يعمل بجد وباستمرار اليفا    .47

 بالمسؤوليات.

4.24 .76 84.80 

 86.60 75. 4.33 إن العمل يعطي الفرد الفرصة ألن يكون مستقال.  .48

 79.00 66. 3.95 إن وجود وقت فراغ أكثر يكون جيدا بالنسبة للمجتمع.   .49

 80.60 72. 4.03 وليس من نتيجته.إن قيمة العمل من النية المصاحبة له   .50

 80.40 0.71 4.02 المواهب والقدرات االبداعية 

لقد أنت  البنك الكثير من األفكار الجيدة والمفيدة)خدمات   .51

 ومنتجات(

4.01 .88 80.20 

إن البنك الذي أعمل به يع ن بيئة تكون مواتية لقدراتنا على إنتاج   .52

 أفكار جديدة )خدمات ومنتجات(.

4.09 .83 81.80 

 78.40 91. 3.92 يبذل البنك الوقت من أجل إنتاج أفكار جديدة ومفيدة.  .53

 79.80 780. 3.99 يعتبر البنك إنتاج أفكار جديدة ومفيدة من النشاتات المهمة.  .54

يقوم البنك الذي أعمل به ب نتاج أفكار جديدة ومفيدة)خدمات   .55

 ومنتجات(.

4.10 .900 82.00 

 81.20 0.151 4.06 المجموع 

سبق أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات أهمية دور مشاركة المعرفة  شكل عام, يتضح مما  ب

وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 
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(.  وهي درجة 0.151( واالنحراف المعياري ).4.06من وجهات نظر المو فين فيها بلغت )

مرتفعةا  كا تبين نتائ  الدراسة بان مشاركة المعرفة كانت مرتفعة بشكل  واضح  اذا  استجابة

ان مجال االسووووتمتال بمسوووواعدة االخرينا ومجال التبادلية والفاعلية الذاتيةا والصووووورة الذاتية  

والمكاف ات  والعالوات جميعها حصوووولت على درجة اسووووتجابة مرتفعة من وجهة نظر عينة 

انت ادنى درجات  االستجابة في مجاالت الدراسة على مجالي الصورة الذاتية الدراسةا  وقد ك

والمكافات وكانت ادنى الفقرات اسووووتجابة في هذه المجاالت تتمثل في حالة عدم المباالة إذا ما 

سمون أفضل المعرفة  شعور بان ال مال  في البنك يتقا شاركت معرفتي مع اآلخرين أوالا وال

أ العمل كفريق في البنكا والشعور بان يعتبر العمل اإلبداعي يعد مصدرا لديهما وان هناك مبد

للمسوووواعدة واإلنجان. اما اعلى الفقرات من حيث االسووووتجابة فقد تمثلت في الشووووعور بان هناك 

مبدأ في التغاضوووي عن األخطا  في البنكا وشوووعور المسوووتجيب بان له القدرة على الوصوووول 

شكل حر إلى الوثائق والمعلومات سام األخرى في داخل البنكا  ب والمعرفة التي توجد لدى االق

 وإن العمل يعطي الفرد الفرصة ألن يكون مستقال.

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:

الفرضووووية األولى  هناك عالقة ذات داللة إحصووووائية بين إدراك مصووووارف الضووووفة الغربية  -

اإلسوووووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في ألهمية دور مشووووواركة المعرفة وأخالقيات العمل 

المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيهاا و بين ارتفال دور مشاركة 

المعرفة وأخالقيات العمل اإلسوووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصوووارف اإلسوووالمية 

 الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيها.

 (4جدول رقم )

 القات بين محاور / أج ا  البحثالع
دور مشاركة  أجزاء االستبانة

 المعرفة

اخالقيات العمل 

 االسالمي

 جميع األجزاء

 
 القدرات االبداعية 

 

معامل 

 االرتبات

0.988* 0.281* 0.427* 

 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

الضووفة الغربية ألهمية يتضووح من الجدول السووابق وجود عالقة ارتباتيه بين إدراك مصووارف 

دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف 

اإلسووووالمية الفلسووووطينية من وجهات نظر المو فين فيهاا وبين ارتفال دور مشوووواركة المعرفة 

طينية الفلسوأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية 

(, مما يثبت 0.000( عند مسوووووتوى داللة )%0.427من وجهات نظر المو فين فيها بنسوووووبة )

 صحة الفرضية األولي.

 النتائج  

بعد أن تم تحليل وتفسوووير البيانات التي تم جمعها من المبحوثين في الج   الرابعا تم تقديم أهم 

 النتائ  وأبرن التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها حول موضول البحث. 

 فيما يلي خالصة نتائ  البحث 

سبق أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات أهمية دور مشاركة المعرفة  شكل عام, يتضح مما  ب

وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 

(.  وهي درجة 0.151( واالنحراف المعياري ).4.06من وجهات نظر المو فين فيها بلغت )

كا تبين نتائ  الدراسة بان مشاركة المعرفة كانت مرتفعة بشكل  واضح  اذا   استجابة مرتفعةا
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ان مجال االسووووتمتال بمسوووواعدة االخرينا ومجال التبادلية والفاعلية الذاتيةا والصووووورة الذاتية  

والمكاف ات  والعالوات جميعها حصوووولت على درجة اسووووتجابة مرتفعة من وجهة نظر عينة 

درجات  االستجابة في مجاالت الدراسة على مجالي الصورة الذاتية  الدراسةا  وقد كانت ادنى

والمكافات وكانت ادنى الفقرات اسووووتجابة في هذه المجاالت تتمثل في حالة عدم المباالة إذا ما 

سمون أفضل المعرفة  شعور بان ال مال  في البنك يتقا شاركت معرفتي مع اآلخرين أوالا وال

كفريق في البنكا والشعور بان يعتبر العمل اإلبداعي يعد مصدرا لديهما وان هناك مبدأ العمل 

للمسوووواعدة واإلنجان. اما اعلى الفقرات من حيث االسووووتجابة فقد تمثلت في الشووووعور بان هناك 

مبدأ في التغاضوووي عن األخطا  في البنكا وشوووعور المسوووتجيب بان له القدرة على الوصوووول 

شكل حر إلى الوثائق والمعلومات والمعرف سام األخرى في داخل البنكا ب ة التي توجد لدى االق

 وإن العمل يعطي الفرد الفرصة ألن يكون مستقال.

كما تبين الدراسوووة ان هناك عالقة ذات داللة إحصوووائية بين إدراك مصوووارف الضوووفة الغربية 

ألهمية دور مشووووواركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسوووووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في 

رف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيهاا و بين ارتفال دور مشاركة المصا

المعرفة وأخالقيات العمل اإلسوووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصوووارف اإلسوووالمية 

الفلسطينية من وجهات نظر المو فين فيهاا  حيث تختلف هذه النتيجة مع ما تشير اليه دراسة 

(Zagheer, 2015Al Qeisi & Al   ) يتضووح مما سووبق ان هذه الدراسووة تؤكد على أهمية

دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصارف 

اإلسووووالمية الفلسووووطينية من وجهات نظر المو فين فيها. وهي بذلك تتفق مع ما اشووووارت اليه 

يتضووح من نتائ  الدراسووة  إلى أن دور مشوواركة  ( .Abdallah, S. (2010)دراسووة عبدهللا )

المعرفة وأخالقيات العمل اإلسوووالمي في تع ي  القدرات اإلبداعية في المصوووارف اإلسوووالمية 

الفلسووووطينية من وجهات نظر المو فين فيهاا قد كانت مرتفعة من وجهة نظر عينة الدراسووووةا 

ينة الدراسوووة وهي التي تتعلق كما ويتضوووح بان الفقرات تقديرات مرتفعة حسوووب وجهة نظر ع

بمواضوويع مثل فهم المعلم المتعاونة لدور المرشوودة  وإدراكها للجوانب القانونية لعملها. حسوون 

الظن بالطلبة ونيادة توقعاته ألدائهم. تبادل الخبرات مع المو فين ممن يحملون تخصووووووصووووووا 

 مماثال.

 لتوصياتا

 ة من التوصيات والمقترحات كالتالي بنا   على النتائ  السابقةا تم التوصل إلى مجموع

ضوورورة اجرا  دراسووة مماثلة لموضووول الدراسووة بحيث تشوومل مجتمع وعينة اوسووع من اجل 

 الوصول الى نتائ  اكثر دقة.

ضوورورة العمل بنتائ  الدراسووة ونشوورها وتعميمها على الجهات صوواحبة اتخاذ القرارات فيما 

 لين في البنوك االسالمية في فلسطين.يتعلق برفع مستوى مشاركة المعرفة لدى العام

ضووورورة أن يتم عقد ندوات وورأ عمل من العمل على  توضووويح ورسوووم السوووياسووويات  فيما 

يخل اخالقيات مهنة في العمل المصرفيا واهمية وضرورة مشاركة المعرفة بين المو فين 

 فيها.

الجتمـووووـووووـوووواعي المستـووووـوووووى ا واستقصا  معرفة بهدف المسحية الدراسات من الم يد إجرا 

 واالقتصـــادي للمصارف وعالقتها باخالقيات العمل االسالمي ومشاركة المعرفة.

 المراجع
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الضوابط الشرعية لألسواق االستهالكية اإلسالمية في ظل األزمة 

 االستهالكية 

 محمد خلف بني سالمة  د. 

 أستاذ الفقه وأصوله المشارك

 رئيس قسم الفقه وأصوله

 كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون 

 األردن –جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 

 الملخص

خلق هللا ع  وجل البشرا واستخلفهم في األرض لعمارتهاا ويرتبا االستخالف والعمارة بقيام 

حياة اإلنسانا وترتبا حياة اإلنسان ب شبال حاجاته وتوفرهاا لذا حرص اإلسالم على حماية 

ا وقد اتضحت من خالل ضوابا وتوجيهات سامية جا ت في كتاب هللا وسنة نبيه  المستهلك

النظرة اإلسالمية لمفهوم االستهالك وحماية المستهلك من خالل النظرة الممي ة لطلب الحالل 

واالبتعاد عن الحراما وهذا ما يمي  النظرة اإلسالمية عن غيرها من األنظمة الوضعيةا فهناك 

دمات والمنافع المعتبرة في االقتصاد الوضعي ال أساس لها في اإلسالم بعل السلع والخ

لمخالفتها القواعد األساسية في الشريعة اإلسالمية وحرصت الشريعة اإلسالمية على حماية 

المستهلك من نفسه ومن المنت  والتاجر واإلجرا ات الخاتئة الحكومية من خالل ضوابا 

 واضحة بينتها الشريعة السمحة.

ليه ف ن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على حقوق المستهلك في الشريعة اإلسالمية وكيف وع

ضمنت الشريعة حقوق اإلنسان وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها تفعيل نظام 

الحسبة وغرس الوعي في المجتمع من خالل الوسائل المختلفة وت سيس الفرق الرقابية في 

صي الباحث بضرورة تشكيل جمعيات لحماية المستهلك وتمكينها من مختلف المؤسسات ويو

 الدفال عن حقوق المستهلك ضد كل من يجحف بحق المستهلك.

 المقدمة:

في خضم الحياة اليومية التي يعيشها الناس يجد اإلنسان صعوبات جّمة من أهمها أنمة 

ال  هناك العديد من األسر التياالستهالكا وكثرة المتطلبات اليوميةا ومع تدني دخل الفرد ف ن 

 تجد قوت يومهاا فما هو الحل في  ل هذه الظروف ؟ 

قطعا  ال بد من الرجول إلى القيم اإلسالمية التي جا  بها ديننا الحنيفا واإلسالم دين شامل 

ومنه  حياة شريعة وعقيدة. يوانن اإلسالم بين متطلبات الروح والجسد يربا الدنيا باآلخرةا 

 وجا ت الشريعة اإلسالمية بمجموعة من المبادئ واألحكام التي تنظم حياة المسلما ومن الجهل

بمكان القول ب ن اإلسالم لم يقدم للعالم حلوال ونظريات اقتصادية متكاملة تكفل للمجتمعات 

الحياة اآلمنة والمستقرةا فقد تمكن اإلسالم من بنا  حضارة إسالمية عظيمة امتدت إلى أقصى 

ن مالدنياا ومن أبرن دعائمها النظام االقتصادي المتمي  الذي يعتمد على السوق الحرة الخالية 

كل ما هو محرم وخبيث ويعمل على تحقيق التنمية في المجتمع. وقد كان للتاجر المسلم الدور 

األبرن في نشر اإلسالم في دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا من خالل أخالق التجار والقيم 

 اإليمانية التي يمتلكها التاجرا فكان الصدق حديثه واألمانة سلوكه. 
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إلسالمية الدستور الكامل لحماية المستهلك والذي يبنى عليه تحقيق وعليه فقد وضعت الشريعة ا

الخير والسعادة للمجتمع ككل. ومن هنا جا  هذا البحث والذي تناولت فيه دور الشريعة 

 اإلسالمية في حماية المستهلك.

 التمهيد : التعريف بالمستهلف 

يس له هم إال أن يتضيّفه الناسا جا  في القاموس المحيا   إن المستهلك أو المهتلك هو )الذي ل

 يظل نهاره ف ذا جا  الليل أسرل إلى من يكفله خوف الهالك ال يتمالك دونه( ) (

والمستهلك من الناحية الفقهية   )هو كل من يؤول إليه الشي  بطريق الشرا  بقصد االستهالك 

السلع والخدمات أو, االستعمال( ) (ا والمستهلك بالمعنى االقتصادي )هو تدمير أو هالك 

 المنتجة وذلك عن تريق االستعمال( ) (.

والمستهلك  هو الشخل الذي يستعمل المنتجات إلشبال الحاجات اإلنسانية لديه سوا  كان 

المنت  المستعمل مما يفنى باستعمال واحد كالمشروب والم كول...الخ. أو مما ال يفنى إال 

....الخ. وعليه ف ن الشخل الذي يقتني هذه السلع  باستعماالت متعددة كوسائل النقل والمالبس..

 والخدمات من أجل إشبال حاجاته وتحقيق أغراضه المشروعة هو مستهلك.

وقد عّرف القانون  المستهلك ب نه )كل شخل يتعاقد على مال أو خدمة بغرض استخدامهما أو 

يف ه قانوني آخر في تعراحدهما في متطلباته الشخصية ومستل ماته المهنية( ) (. وقد ذهب اتجا

 المستهلك ب نه )كل شخل يتعاقد بقصد إشبال حاجاته الشخصية أو العائلية( ) (. 

وعليه ف ن أصحاب هذا االتجاه يرون أن مصطلح المستهلك هنا يخل األشخاص الذين 

 يتعاقدون على شرا  المواد االستهالكية ألغراض مهنهم و صناعاتهم وحرفهم.

المستهلك مصطلح حديث نسبيا  دعت لظهوره العديد من األسباب منها, نيادة ومصطلح حماية 

إنتاج المواد االستهالكية , ونيادة االستهالك والدعاية المكثفة للمنتجات االستهالكية. والمخاتر 

التي  قد ترافق اإلنتاج والصناعة واالستهالك مما دفع إلى  هور هذا المصطلح وما رافق هذا 

 ذلك  من سن للقوانين والتشريعات) (. المصطلح بعد

 المبحث األول

 تبيعة األسواق اإلسالمية ومبدأ حرية التجارة والمنافسة المشروعة.

من المسائل التي اهتمت بها الشريعة اإلسالمية مسائل الملكية الخاصة للمال خاصة وان المال) 

ينَةُ اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا) )الكهف  ( من أهم ضروريات الحياة , قال تعالى ) اْلَماُل َواْلبَنُو  (. 46َن نِّ

)يهرم ابن آدم وتشيب منه اثنتان الحرص  فمن أقوى غرائ  اإلنسان غري ة حب التملك يقول 

 على المال والحرص على العمر(.) (

وقد حرص اإلسالم على رعاية المال انطالقا  من أهميته في حياة اإلنسان  وهو من المقاصد 

ت الشريعة لحمايته وقد بين هللا ع  وجل من خالل كتابه الع ي , على انه خالق الشرعية دع

يٌر ()الملك   هِّ اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكّلِّ َشْيٍ  قَدِّ ي بِّيَدِّ  (.1ومالك لهذا الكون قال تعالى  )تَبَاَرَك الَّذِّ

 ِّ ّ ِِّ ا فِّي السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ قُل  (.وحث اإلسالم على 12) )األنعام وقال تعالى  ) قُل  لَِّّمن مَّ

 العمل وتلب من اإلنسان الكسب الحالل واعتبره فريضة شرعية وواجبا ) ( دينيا  لقوله تعالى  

نُوَن))التوبة   (.105) َوقُلِّ اْعَملُواْ فََسيََرى للّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤمِّ

ولة الكسب بتنمية المال بشرا  السلع ومن األعمال المشروعة التجارة, والتجارة هي  )محا

بالرخل وبيعها بالغال ( ) (. فهي إذا  , كسب للمال عن تريق البيع والشرا  والفرق بين ما 

 يبال ويشترى , هو   الربح وهو من أسباب الكسب الطيب الذي تلبه ودعا إليه اإلسالم) (. 

 , قال تعالى   وقد ثبتت مشروعة التجارة في كتاب هللا وسنة نبيه محمد 
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َ كَ  ِّ َواذُْكُروا للاَّ ن فَْضلِّ للاَّ ُروا فِّي اأْلَْرضِّ َواْبتَغُوا مِّ اَلةُ فَانتَشِّ يَتِّ الصَّ عَلَُّكْم ثِّيرا  لَّ )فَ ِّذَا قُضِّ

 (تُْفلُِّحونَ 

 (.10)الجمعة   

 وفي هذا رخصة  من هللا تعالى  الذي بيده مفاتيح خ ائن  الدنيا واآلخرة ) (. وفي اآلية )

( )الجمعة   ُروا فِّي اأْلَْرضِّ ( , صيغة األمر بمعنى اإلباحة وغير ذلك الكثير من اآليات 10فَانتَشِّ

من  29من سورة الم مل , 20الدالة على مشروعية التجارة والكسب الحالل منها ,) اآلية 

)والذي نفسي بيده ألن ي خذ أحدكم حبله فيحتطب على  هره خير له  سورة النسا  وقوله 

ن أن ي تي رجال  أعطاه هللا من فضله فيس له أعطاه أو منعه() (. وفي هذا الحديث دليل على م

 أهميه التجارة والكسب المشرول والسعي من اجله.

 يعمل قبل البعثة في التجارة ب موال أم المؤمنين خديجة رضي هللا عنها. ) ( وكان 

 -والمبادئ منها  وقد قامت التجارة في اإلسالم على مجموعة من األسس 

 إن اإلنسان مستخلف في مال هللا. -1

 آداب التجارة وتنظيم السوق. -2

 صفات التاجر. -3

 تبيعة األسواق اإلسالمية. -المطلب أألول  

لقد اهتم اإلسالم بتنظيم األسواق ومراقبتها وكان من أبرن مبادئ هذا  التنظيم والرقابة إنشا  

ةٌ يَدُْعوَن إِّلَى اْلَخْيرِّ َويَ ُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ ما يعرف بنظام الحسبة قال  نُكْم أُمَّ تعالى  )َوْلتَُكن ّمِّ

 (.104َويَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ  َوأُْولَـئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن ( ) آل عمران  

م يقو فهذا النظام االقتصادي  يقوم على مبدأ أألمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ( وكان 

بهذه المهمة فقد قام بمراقبه األسواق بنفسه ويحث التجار على الصدق وينهاهم عن اللغو  وكان 

 .(را  إال من اتقى هللا وبر وصدقيقول )يا معشر التجار... إن التجار يبعثون يوم القيامة فجا 

وعلى ذلك فطبيعة األسواق اإلسالمية أسواق حرة ال احتكار فيها ألن االحتكار جريمة اقتصادية 

 )من احتكر حكره يريد أن يغلي  بها على المسلمين إال خاتئ () (. يقول 

يَن يَْفتَُروَن  َعلَى للّاِّ   كما منع الغش في البيع والغشا هو اإلضرار باآلخرين يقول تعالى )إِّنَّ الَّذِّ

َب الَ يُْفلُِّحوَن ( )النحل    )ليس منا من غش () (.  ( ويقول116اْلَكذِّ

 وحرية األسواق  اإلسالمية منظمة ومقيدة بقواعد الشريعة اإلسالمية فال سلع محرمة فيها.

)ال يسوم المسلم على سوم  كما بينت تبيعة األسواق  اإلسالمية آداب تداول السلع يقول 

 تخضع هذه األسواق للرقابة الرسمية في الدولة. أخيه( ) (ا وبالتالي

 المطلب الثاني   الضوابا الشرعية لألسواق اإلسالمية.

لقد وضعت الشريعة اإلسالمية الضوابا العقدية  والقانونية التي تعمل على حماية الثقة 

ار  روالتوانن بين ترفي معادلة التداول  وتعمل على إقامة العدل بين أفراد المجتمع واستق

  -المعامالت التجارية  وتحقيق المنافسة المشروعة ومنها  

منع الغش في البيع   وفي منع الغش إشاعة لروح الثقة في صدور الناس ومنع إلحاق  -أوال   

َب الَ يُْفلُِّحوَن  يَن يَْفتَُروَن َعلَى للّاِّ اْلَكذِّ  (.116( )يونس 69الضرر بالمجتمع يقول تعالى  )إِّنَّ الَّذِّ

 من صور الغش المنهي عنها  و

يَن إِّذَا اْكتَالُواْ َعلَى النَّاسِّ يَْستَْوفُوَن  .1 ْلُمَطفِّّفِّيَن الَّذِّ التبخيس في المي ان قال تعالى  )َوْيٌل لِّّ

ُروَن ( )المطففين 2) َننُوُهْم يُْخسِّ  (.3-1) َوإِّذَا َكالُوُهْم أَو وَّ

, (هو البخس على سبيل الخفية)كيال ووهنا نجر من هللا ع  وجل عن التطفيف في الم

والنهي الوارد في اآلية للذين ينقصون الناس ويبخسونهم حقوقهم في المكيال) (, ويقول 
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يَ اَن َوالَ تَْبَخُسواْ النَّاَس أَْشيَا ُهْم ( )األعراف  تعالى  ( أي ال تخونوا 85) فَ َْوفُواْ اْلَكْيَل َواْلمِّ

ان العظيم الكثير من اآليات الدالة على الوفا  بالمي ان ولقد أورد القر الناس في أموالهم) (.

إذا اشترى وسمحا  إذا    )رحم هللا عبدا  سمحا  إذا بال وسمحا  ومن السنة النبوية قوله 

 اقتضى( 

كتمان عيب المبيع وهو العمل على إخفا  عيب السلعة من أجل بيعها مع ما فيها من  .2

إ هار عيوب السلع وذلك من باب النصيحة العيوب, فعلى التاجر أن يعمل على 

 الواجبة على المسلم للمسلم ) (.

  مر على صبرة من تعام ف دخل يده فيها فنالت أن رسول هللا  فعن أبي هريرة  .3

ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السما  فقال أفال جعلته  أصابعه بلال  فقال 

فوق الطعام كي يراه الناس قال من غش فليس منا ) ( فيجب تقديم البيانات الكاملة 

والكافية للمعروض , فيجب بيان نول المعروض وصفته وكميته وإخراجه من 

)المسلم أخو المسلم  الجهالة بحيث يتم التراضي عليه عن بينة  كاملة وتامة يقول 

 وال يحل لمسلم  بال من أخيه بيعا  فيه عيب إال بينه( ) (.

 عن بيع الغرر ومن أمثلته بيع السمك في البحر. منع الغرر. وقد نهى النبي   .4

منع التجارة في المحرمات فعلى التاجر ان يتحرى الحالل في رنقه  قال تعالى ) َوالَ  .5

))البقرة تَ ُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَيْ  لِّ )إن الذي حرم شربها حرم  (ا ويقول 188َنُكم بِّاْلبَاتِّ

 بيعها() (.

 فيما يتعلق بالخمر فيحرم ربح التجارة بالخمر ألنه أكل للمال بالباتل. .6

عن ذلك وأمر المنتجين أن يبيعوا  منع الوساتة غير المنتجة  فقد نهى النبي  .7

)ال يبع حضر لباد  هلك. يقول محصولهم مباشرة ألن الوسيا يثقل كاهل المست

 دعوا الناس يرنقهم هللا بعضهم من بعل( ) (.

 ممارسة التجارة ال تمنع أدا  حقوق هللا.  .8

لقد وانن اإلسالم بين متطلبات الروح والجسدا فال تكون التجارة ملهية لإلنسان عن  .9

ُ الدَّ  يبَ العبادة وذكر هللاا قال تعالى   ) َواْبتَغِّ فِّيَما آتَاَك للاَّ َرةَ  َواَل تَنَس نَصِّ َك اَر اآْلخِّ

ُ إِّلَْيَك)  )القصل   ن َكَما أَْحَسَن للاَّ َن الدُّْنيَا َوأَْحسِّ ( ويقول تعالى  )َوإِّذَا َرأَْوا 77مِّ

َن اللَّْهوِّ َومِّ  ِّ َخْيٌر ّمِّ ندَ للاَّ ا قُْل َما عِّ وا إِّلَْيَها َوتََرُكوَك قَائِّم  ا انفَضُّ َرةِّ َن التَِّّجاتَِّجاَرة  أَْو لَْهو 

قِّيَن ) )الجمعة  انِّ ُ َخْيُر الرَّ  (.11َوللاَّ

عن بيع المضطرا فيجب أن تُشترى السعلة  النهي عن بعل البيول   فقد نهى  .7

بسعرها وعليه فقد اهتم اإلسالم بمراقبة األسواق ومنع كل ما يلحق الضرر بالناسا 

  لقوله 

 ه الرضا فهو بيع منهي عنه.)ال ضرر وال ضرار( ) ( فكل بيع لم يتحقق ب .10

تنظيم األسواق  وذلك من خالل تدخل الدولة في سياسة السوقا وقد أباح اإلسالم  .8

لولي األمر التدخل في سياسة السوق) (ا وتدخل الدولة بتسعير السلع عند الضرورة 

)إياكم وكثرة الحلف في البيع ف نه ينفق ثم  وكذلك البعد عن األيمان الكاذبةا يقول 

 حق( ) (.يم

حرمة التعدي على المال  إن حف، المال من المقاصد الشرعية التي أوجبها اإلسالم)  .9

(ا وعليه فقد أقّر اإلسالم الملكية الفرديةا ووضع اإلسالم حدودا لهاا ومنع التعدي 

يَُهَما َجَ ا  بَِّما َكَسبَ  قَةُ فَاْقَطعُواْ أَْيدِّ ُق َوالسَّارِّ َن للّاِّ عليهاا قال تعالى  )َوالسَّارِّ  ا نََكاال  ّمِّ

يٌم ( يٌ  َحكِّ  َوللّاُ  َع ِّ
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) أن دما كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم  (. وقوله 38)المائدة  .11

 هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (.

 المبحث الثاني  

 حماية المستهلك والضوابا اإليمانية ألنمة االستهالك

 حماية المستهلكالمطلب األول   تحديد ماهية 

 يعرف هذا المفهوم على أنه )حف، حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها() (

 المطلب الثاني  الضوابا اإليمانية ألنمة االستهالك.

وضع اإلسالم ضوابا أساسية وشرعية في مجال حماية االستهالك نفسه للحد من الكثير من 

(ا فجا ت أحكامها للمحافظة على الكليات  األنمات التي يمكن أن تجتاح المجتمعات المختلفة)

 الخمس )الدين والنفس والعقل والنسل والمال( فكانت الضوابا اإليمانية اآلتية  

المال هو مال هللا واإلنسان مستخلف فيه وليس من حقه التبذير واإلسراف فيه وأن هذا  .1

 المال هو حق للجميع حتى لو وجد بيد فئة معينة.

فُوا َولَْم الحث على التوسا  .2 يَن إِّذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسرِّ واالعتدال في اإلنفاق. قال تعالى  )َوالَّذِّ

ا (  )الفرقان   (.67يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَلَِّك قََوام 

ضبا االستهالك بضوابا الشرل وما أمر هللا تعالى به ش نه في ذلك ش ن أي تصرف  .3

فِّيَن (   من التصرفات األخرى قال تعالى  )وُكلُواْ  بُّ اْلُمْسرِّ فُواْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسرِّ

 (.31)األعراف  

على اإلنسان أن يقوم بمراعاة تلبية الضروريات) ( أوال  ثم الحاجيات) ( ثانيا  ثم  .4

 التحسينات) (  ثالثا .

 ال يجون اشتمال االستهالك على محرم. .5

 اإلنسان فال يحمل فوق تاقته.يكون مستوى االستهالك واإلنفاق بقدرة  .6

 مراعاة أولويات االستهالك عند التعارض. .7

 

 المطلب الثالث: التدابير اإلسالمية لحماية المستهلف.

امتان النظام االقتصادي اإلسالمي بحماية المستهلك  وعمل هذا النظام على توفير الضروريات   

مام النووي رحمه هللا في معرض األساسية  من اجل تحقيق مقاصد العباد الشرعية يقول اإل

حديثه عما يجب توفيره لإلنسان )المطعم والملبس والمسكن وسائر ما ال بد منه على ما يليق 

 بحاله بغير إسراف وال اكتنان لنفس الشخل ولمن هو في نفقته( ) (.

لفرد ل ومن هنا فقد وضع فقها  اإلسالم دستورا  يقوم على حماية المستهلك من أجل تحقيق الخير

والمجتمع على حد سوا  , وعليه كانت التدابير اإلسالمية من أجل حماية المستهلك والتي تتمثل 

في التدابير الوقائية القائمة على التربية األخالقية بحيث تمثل هذه التربية قانونا  داخليا  منبعه 

د ى, والوفا  بالعقواإلنسان نفسه وقد أقر اإلسالم العديد من األصول  األخالقية مثل ,التقو

والتعاون وهذه األصول تشكل بحد ذاتها أسس حماية  المستهلك يقول تعالى  )َويَا قَْومِّ  أَْوفُواْ 

يَ اَن بِّاْلقِّْساِّ َوالَ تَْبَخُسواْ النَّاَس أَْشيَا ُهْم َوالَ تَْعثَ  ْكيَاَل َواْلمِّ ينَ اْلمِّ دِّ  (.85هود  ) ْواْ فِّي األَْرضِّ ُمْفسِّ

 لتدابير اإلسالمية كذلك التدابير الرقابية والمتمثلة بو يفة المحتسب مثال .كما كان من ا

والقائمة على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي دعت اليه نصوص القرآن والسنة 

ةٌ يَدُْعوَن إِّلَى اْلَخْيرِّ َويَ ُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ  نُكْم أُمَّ  َويَْنَهْوَن َعنِّ النبوية  يقول تعالى ) َوْلتَُكن ّمِّ

 اْلُمنَكرِّ  (  

 (.104)آل عمران  
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)من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده ف ن لم يستطع  فبلسانه ف ن لم يستطع فبقلبه وذلك  وقوله 

 اضعف اإليمان ( ) (.

ويقع على كاهل المحتسب و يفة تعهد األسواق وضبا الموانين ومراقبة المصانع والت كد من 

البضاعة االستهالكية ومراقبة األسعار الخاصة بكل صنف من أصناف سالمة عرض 

 البضاعة.

ومن التدابير أيضا اإلجرا ات التشريعية الخاصة بحماية المستهلكا فقد وضعت الشريعة 

اإلسالمية العديد من الضوابا التشريعية لحماية المستهلكا ومنها تحريم الغش وكتمان عيب 

الطعام تربصا  به للغال ا والنهي عن البيول المحرمة مثل تلقي المبيع واالحتكار وهو حبس 

)ال تلقوا الركبان( ) (  الركبانا وهم الذين يجلبون البضائع للبيع سوا  ركبانا  أو مشاة لقوله 

وفي تفسير اإلمام مالك حماية للمستهلك من غال  األسعار من خالل هذا التدخلا أي تلقي 

  لباد والنهي عنه ولما يلحق المشتري من ضرر ولقوله الركبان) ( وبيع الحاضر ل

)ال يبيع حاضر لباد( ) ( وصورة هذا البيع أن ي تي الغريب إلى بلد بسلعة يريد بيعها بسعر 

الوقت في الحال في تيه الحاضر فيقول له ضعها عندي حتى أبيعها بالتقسيا ب على من هذا 

السلعة بهدف إغرا  اآلخرين بشرائها ال بهدف  السعر) (ا وبيع النجش وهو ال يادة في سعر

 شرائها وهو حرام فعن ابن عمر رضي هللا عنهما )نهى رسول هللا عن النجش( ) (.

 كما حرم اإلسالم الربا وهذا من وسائل حماية المستهلك في اإلسالما قال تعالى 

بَا) )البقرة    َم الّرِّ  (.375)َوأََحلَّ للّاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ

 وتتجلى حماية المستهلك في تحريم الربا بما يلي     

 يحمي المستهلك من استغالل أصحاب األموال. -1

 يحمي المستهلك ألن فيه التوجيه والتشجيع على االستثمار في مختلف نواحي الحياة. -2

تبقى النقود محافظة على و يفتها المتمثلة في اعتبارها قيمة للسلع وليس سلعة تنافس  -3

 السلع األخرى. 

ويعتبر التسعير كذلك من وسائل حماية المستهلك والتسعير هو تدخل الدولة لتحديد األسعار 

ذا إ عند الظروف التي تستدعي ذلكا يقول ابن القيم رحمه هللا )جمال األمر إن مصلحة الناس

لم تتم إال بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل ال وكس وال شطا وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 

 مصلحتهم بدونه لم يفعل( ) (.

ومع الخالف الحاصل في هذه القضية بين الفقها ا نقول  وإن كان األصل في اإلسالم عدم 

ضرر ي ال ودرؤه التسعير إال أنه في حالة حصول ضرر يلحق المستهلك ف نه جائ  ألن ال

مقرر في اإلسالما كما يعتبر مشروعية الخيار من وسائل حماية المستهلك وهو أن يكون 

للمتعاقد الخيار في إمضا  العقد أو فسخه في مدة معينة إن كان خيار شرت مثال أو عند فوات 

 .(الوصف إن كان خيار وصف أو عندما يغرر البائع بالمشتري إذا كان خيار الغبن.. الخ) 

 المطلب الرابع   تطبيقات عملية لحماية الشريعة اإلسالمية للمستهلك.

 أوال   كيف حمت الشريعة المستهلك من نفسه ؟

المسلم الواعي يلت م بكل أفعاله وتصرفاته باألولوياتا ففي اإلنفاق مثال ينفق على الضروريات 

لُّ لَُهُم  ثم الحاجات ثم الكماليات ويتجنب شرا  الخبائث وكل ما هو محرم لقوله تعالى  )َويُحِّ

ُم اْلَخبَآئَِّث ) )األعراف   ُم َعلَْيهِّ يِّّبَاتِّ َويَُحّرِّ فُواْ 157الطَّ ( وقوله تعالى  )وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسرِّ

فِّيَن )  )األعراف   بُّ اْلُمْسرِّ ( والسبب بوجود هذا المستهلك المنضبا هو المنه  31إِّنَّهُ الَ يُحِّ

السليم النات  عن التربية اإلسالمية وبالتالي ف ن التربية اإليمانية الصادقة والوعي السوي و

الفكري والتربوي والثقافي من األسباب الرئيسية في تنشئة جيل مؤمن يحب دينه ووتنه وأمته 
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وأمنهم. وعليه راعت الشريعة سلم األولويات في االستهالك ثم دعت الشريعة إلى االلت ام 

من حيث الحالل والحرام عند شرا  السلع وحثت على التمتع بنعم هللا وفق شرعها بقواعدها 

 وعليه فقد حرمت التبذير واإلسراف والتقليد األعمى في االستهالك.

 ثانيا    حماية الشريعة اإلسالمية للمستهلك من المنت  

و ب إنتاج كل ما ه)من غشنا فليس منا( ) ( فقد أتقن المنت  صنعته وتجن انطالقا من قوله  

خبيثا ف ذا ما الت م المنت  بكل الضوابا الشرعية واألخالقية في حماية المستهلك فال ينت  

المحرمات ويبتعد عن السلع الرديئة والمغشوشة ليحقق بهذا الرفاهية واألمن والطم نينة في 

 المجتمع ويعود النفع بهذا على المستهلك والمنت  ككل.

يعة على المنت  أن يغش في إنتاجه وأكدت على اإلتقان في إنتاج السلع وعليه فقد حرمت الشر

وحرمت إنتاج السلع المحرمة وترشيد االستهالك في اإلنتاج حتى ال ت يد تكلفة المنت  ألنها 

 تعود في النهاية على المستهلك.

 ثالثا    حماية الشريعة اإلسالمية للمستهلك من جشع التجار.

ية المعامالت في األسواقا وتضمنت الشريعة اإلسالمية أسمى ضوابا لقد أمر اإلسالم بحر

العمل التجاري الذي يحمي من الغش والضرر واالحتكار والمعامالت الربوية وكل وسائل 

وترق أكل أموال اآلخرين بالباتل فحرمت الشريعة اإلسالمية االحتكار والرشوة وكل ما 

)من أدخل في شي  من أسعار المسلمين  . يقول يعود على المستهلك بالجور والويل والظلم

 ليغليه عليهم كان حقا  على هللا أن يقعده من النار يوم القيامة( ) ( 

وعليه فالت ام التاجر بقواعد الشريعة وضوابا العمل التجاري في األسواق يحقق األمن 

جر باشرة بين التاللمستهلك والمجتمع عامةا وعلى هذا ف ن الشريعة دعت إلى حرية التعامل م

والبائع وحرمت كل أنوال العقود التي تحتوي على التدليس والغش ونهت عن الحلف لبيع 

السلعة وأمرت الشريعة بعدم التالعب بالكيل والمي ان وتحريم البيع بعقود الربا واالحتكارا 

عات اوأعطت الحق للمشتري في معاينة السلعة وعدم التدخل المفتعل في األسواق لبث اإلش

 من أجل رفع األسعار.

 رابعا    حماية الشريعة اإلسالمية للمستهلك من جور أنظمة الحكم.

نظمت الشريعة اإلسالمية مجموعة من الضوابا والقواعد الهامة لحماية المستهلك وعلى 

األنظمة الحكومية إتباعها وال يجون ألي نظام أن يحيد عنها فليس للحاكم التسعير بدون ضرورة 

ة يبينها أهل العلم وليس للحكومات فرض الضرائب الظالمة أو المكوس على التجار ألن شرعي

كما ال ا )ال يدخل الجنة صاحب مكس( ) ( هذا األمر يعود على المستهلك بالويلا يقول 

يجون للحكومات فرض الضرائب على التجار أو المستهلكين بدون وجه حقا وإذا ما فرضت 

التاجر والمستهلكا ويعود نفعها عليهما معاا وبهذا حمت الشريعة يجب أن تكون ضمن قدرة 

اإلسالمية المستهلك من استبداد الحكوماتا وعليه ف ن الشريعة اإلسالمية عملت على عدم 

التدخل الحكومي في التسعير في الظروف الطبيعيةا والنهي عن فرض الضرائب العشوائية 

 والتي تؤثر عل المستهلك.

   وسائل حماية المستهلك في الشريعة اإلسالمية. المطلب الخامس

شرل اإلسالم النظم والوسائل الكافية والكفيلة لحماية المستهلك والتي تحقق له األمن والطم نينة 

 في المجتمع الذي يعيش فيه وذلك في حالة إتبال هذه الوسائل وااللت ام بها.

 ومن هذه الوسائل  

األسواق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  نظام الحسبة والقائم على مراقبة -1

 ومنع االحتكار ومراقبة الجودة وتطهير األسواق مما يشوبها.
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المسجد   يعد المسجد مرك  الدعوة األول وله دوره الفعال في حماية المستهلك وذلك  -2

 من خالل الخطب والدروس والحلقات والندوات.. الخ.

مل اإليمانية  التي تراقب الضمير والرقابة الذاتية تع الرقابة الذاتية   والمتمثلة بالقيم -3

 على تطهير المعامالت من كل خبث أو حرام وتحقق الخير للمجتمع .

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعمل هذا األسلوب على حماية المستهلك من  -4

لم    " من رأى منكم منكرا   فليغيره بيده ف ناالستغالل والغرر والتدليس يقول 

 ستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان "يستطع فبلسانه ف ن لم ي

 الخاتمة والتوصيات

 لقد ختمت البحث ب هم النتائ  والتوصيات التي توصلت إليها ومنها  

إقامة الدورات التدريبية للتوعية في كافة المؤسسات وغرس الوعي في المجتمع من  -1

 خالل الوسائل المختلفة

 م الحسبة لكونه من المؤسسات الفاعلة في حماية المستهلك.ضرورة تفعيل نظا -2

العمل على ت سيس الفرق الرقابية في مختلف المؤسسات من أجل تولي عملية حماية  -3

 المستهلك.

سول تتفعيل قانون العقوبات في الدولة وذلك من خالل إن ال أقصى العقوبة بكل من  -4

 له نفسه األضرار باآلخرين.

لعلي القدير أن يحقق لنا الوعي الفكري إلعادة بنا  الشخصية المسلمة في المجتمع ونس ل هللا ا
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 :                                             ملخص

 البيع بعد ما خدمات وأهمية دور من خالل هذه الورقة البحثية سوف نسعى إلى إبران

 معه األمد تويلة عالقة وبنا  العميل رضا وتع ي  ,الشرا  قرار بنا  في المساهمة في

ب حدى  الميدانية الدراسة نتائ  وتحليل عرض مع والئه إلى الوصول في يسهم بما

 برج بوالية كوندور الكترونيكس شركة وهي الج ائرية الصناعية الخاصة المؤسسات

 .بوعريري 

 .المنتوج ال بونا جودة رضا البيعا بعد ما خدمات :المفتاحية الكلمات

 

Summary 

Through this article, we will seek to highlight the role and 

importance of after-sales service in contributing to the decision-

making process in purchasing, customers’ satisfaction,and 

building a long-term relationship with customers. The paper also 

presents the analysis of the results of a field study that was carried 

out in one of the Algerian private industrial institutions, electronic 

to Bordj Bou Arreridj. 
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 مقدمة :

 إنتاجية القطاعات جميع على أثرت جذرية تغيرات األخيرة السنوات في العالم يشهد

 العالمية نحو االتجاه وفلسفة فكر انتشار التغيرات هذه من ابرن ولعل خدميةا أم كانت

 بها األعضا  الدول الت ام لالتفاقية ومدى العامة المبادئ تطبيق لتولي التجارة وحرية

وبشرية  مادية إمكانيات من لديها يتوفر وما العمالقة العالمية الشركات وانتشار

 في العربي العميل وتطلعات الخدمات قطال على أثر ذلك كل متطورةا وتكنولوجية

بتبني  وذلك عصرية كمقتضيات خدمات ما بعد البيع تناول مما أوجب متعددة نواحي

 النظم مع التنافسي لتدعيم موقفها التسويق نظم في جديدة واستراتيجيات إجرا ات

 .العالمية

 فتسعى معهاا الت قلم على فتجبرها المؤسسة على مت ايدة ضغوتا المنافسة تفرض

 مصادرها استغالل خالل عدة م ايا تنافسية من أو تنافسية مي ة اكتساب إلى المؤسسة

 تنافسي ترقى بمرك  حتى وتطويرها عليها المحافظة على والعمل الخارجيةا و الداخلية

 جيد.

 الخدمات وهي التنافسية الم ايا هذه أحد على التركي  البحثية الورقة هذه في اخترنا وقد

 المؤسسات بعل أدركتها والتي بعد البيعا ما بخدمات يسمى ما أو للمنتجات المرافقة

 مكانة البيع بعد ما لخدمات وأصبحت المعمرةا لألجه ة المصنعة الج ائرية الصناعية

 المنتجات وجودة نوعية سير في إشراكها وتم للمؤسسةا التسويقاستراتيجية  في مهمة

 نشاتات في تطوير القدرة ولها للفائدة مرك  أصبحت لقد ال بائنا من المعلومات وجلب

  .جديدة

 اإلشكالية :

 :اآلتية اإلشكالية معالجة المقال هذا في سنحاول سبقا ما ضو  على

 على باالعتماد نبائنها وترضي منتجاتها تحسن أن الصناعية للمؤسسة يمكن كيف

 ؟ البيع بعد ما خدمات

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضية التالية 

 أسلوب بتبني نبائنها وترضي منتجاتها جودة تحسن ان الصناعية المؤسسة تستطيع

 .البيع بعد ما خدمات

 المحاور ارت ينا التطرق إلىولإلمام بمجال الدراسة ومن أجل الفهم الجيد للموضول 

 :التالية

 .البيع بعد ما لخدمات النظري اإلطار :أوال

 .الكترونيكس كوندور شركة في البيع بعد ما خدمات مديرية وجود أهمية :ثانيا

 :البيع بعد ما لخدمات النظري اإلطار :أوال

 إنتاج أي أن اعتبروا ألنهم قديماا االقتصاديين قبل من اهتمام ب ي الخدمة تحل لم

 المخرجات الملموسة بال عديم
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 المصاحبة الخدمات على الطلب وت ايد الصناعية الثورة بداية ومع اقتصاديةا قيمة

 لدرجة كبيرا بها االهتمام أصبح وتخ ينا نقلا وت مين من (البيع بعد ما خدمات)لإلنتاج

 االقتصادات على الخدمات وآثار تبعات عن جدي بشكل باتوا يبحثون االقتصاديين أن

 .الخ... واالتصال والتعليما والقانون لتشمل المصرفة مجالها توسع حيث المختلفةا

 الخدمات قيمة وتقوية تع ي  في واضحة مصلحة لها الحالة هذه في المؤسسات ف ن لذا

 يستعمل حيث المونعين بمساعدة أكثر محسوس نشاتهم مع منتجاتهاا وجعل المقدمة

 بالمستهلكين واإلهتمام منافسيهم بين التمي  يدفعهم إلى كدفع البيع بعد الخدمة مفهوم

 جدد. آخرين وجلب وفائهم كسب أجل من

 وتكون آخر لطرف ما ترف يقدمها منفعة أو إنجان أو نشات أي هي:تعريف الخدمة-1

 بمنت  يكون مرتبا قد وتقديمها إنتاجها وأن ملكية أية منها ينت  ملموسة وال غير أساسا

 ) Dubois2004 ,p482)  et  Kotlerبه  مرتبطا يكون ال أو مادي

 الصناعي المشتري أو المستهلك رضا  نيادة تسويقية تهدف إلى و يفة هي الخدمة

 يلي) بما الخدمة وتتسم شرائها وتكرار المنتوج لهذا تفضيله إلى يؤدي مما المنتوج عن

  (285, ص 2002 أبوعلفة, أمين الدين عصام

 مثل فنية غير وجوانب واإلصالح والصيانة التركيب مثل فنية جوانب تشمل -

 مكان مجانا في البضاعة وتسليم االئتمان ومنت  المبيعات مردودات قبول

 .المشتري

 لهذه المالئمة السلع واقتراح المستهلكين احتياجات لدراسة اإلنتاج قبل تبدأ -

 وقبول الصيانة واإلصالح خدمات مثل البيع عملية بعد وتمتد االحتياجاتا

 .المردودات

 المستهلكين لجذب المؤسسة عليها تعتمد التي الترويجية العناصر أحد تمثل -

 .المؤسسات بين المنافسة أدوات من وأداة

 المؤسسة بين العالقة من نول تمثل بحيث المنت ا حماية على تساعد -

 .معهم المستمر االتصال تتطلب إذ والمستهلكين

-203,ص2002محمود,  كاضم للخدمة كاآلتي) خضير اتجاهات ثالث تحديد يمكن و

204): 

 البيع قبل ما خدمات -

 المستهلكين واتجاه وميول وحاجات رغبات على التعرف في الخدمات هذه أهمية تكمن

 :كاآلتي مهامها ويمكن تلخيل السلعةا على المرتقب الطلب في

 وهذا لالستعمالا التقنية و التجارية الوثائق نشر و الشرا ا قبل التوضيحات -

 .النول نفس من المنتجات بين التفرقة عملية لتسهيل

 للبيع المرافقة الخدمات -

 وسبل ترق وشرح القياسية ومواصفاته بالمنتوج المستهلك تعريف إلى تهدف

  :منها ونذكر استخدامها

 والتي إلخا...المكونة العناصر االستعمالا بالتركيبا الخاصة بالوثائق الت ويد -

 .للمنتوج الجيدة بالمعرفة للمستهلك تسمح
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 .المونل أو المؤسسة قبل من له المقدمة بالخدمات المستهلك إعالم -

 البيع بعد ما خدمات -

 أو للمنتوج واالستبدال والتركيب والصيانة اإلصالح على ترتك  التي الخدمات وهي

 :منها ونجد االستعمالا عند تلفها تم التي األج ا 

 وصيانة أحسن استعمال ألجل احترامها الواجبة اإلرشادات المستهلك تلقين -

 .صحيحة

 في مجانا بالت مين وذلك للمنتوج التقنية باإلعطاب وإعالمه المستهلك تحذير -

 الغيار وقطع اليد العاملة الضمانا خارج بالمقابل أو التقنيةا الضمانات إتار

 .المستهلك يطمئن الذي الشي  الضروريةا

 الفحل بعد الورشة في أو المستهلك عند سوا  للتصليح الفعلي التنفيذ -

 .والتقييم

 المستويات هذه توفير على عادة للمستهلكين الجاذبة المؤسسات تعمل لذا -

 :الموالي الشكل يوضحه كما الخدمةا من الثالث

 

 العمالء لخدمة المثلى الصورة : ( 06 ) رقم الشكل

 

     

 البيع قبل ما خدمات                                     
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 للنشر المسيرة دار العمال ا وخدمة الجودة إدارة : محمود كاضم خضير : المصدر 

 204 صا ا 2002 ا عمان األولىا الطبعة والطباعةا والتونيع

 

 جودة على بسهولة التعرف يستطيعون ال عادة العمال  :للخدمة المدركة الجودة1-1

 غير قياس إلى ذلك ويؤدى ا الجودة لهذه تخمين أو بعملية تقدير يقومون بل ا الخدمات

 أن بجب الخدمات جودة فان قياس ثم ومن ا بالواقع مقارنة الخدمة لجودة موضوعي
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 تكون غير الخدمات ألن وذلك ا الفعلية الجودة من بدال المدركة الجودة على يعتمد

 , Day واحد آن في واستهالكها إنتاجها ويتم ا متجانسة غير أو ا ملموسة

E.andBarksdal) (1992,p85-91. 

 الخدمة يجب جودة أن ( إلى-17Lewis &Booms , 1990 – p11من ) كل ويشير

 يشير العمال . كما توقعات مقابلة على مستوى الخدمة لقدرة مقياسا تكون أن

 التي الجودة ب نها عرفها فقد (Parasuraman , 1985,p41-50 )بارتسورمان 

 مع عليهاا سيحصلون التي للخدمات توقعاتهم مقارنة عن والناتجة العمال  يدركها

 تمثل التي ا ورغباتهم العمال  حاجات التوقعات تمثل ا الخدمة م ود ألدا  ادراكهم

 العمال  تتعلق بتقييم االدراكات أما الخدمةا م ود يقدمه يجب أن ما حول شعورهم

 .الخدمة لم ود

 :الخدمة جودة أبعاد1-2

 مفردة 97 من يتكون ا الخدمة لجودة أوليا مقياسا Parasuraman, &Betty تور

 الخدمة لجودة إدراكهم لقياس عميل 200 على أجرها التي التركي ا جماعات خالل من

 التالية األبعاد تعكس مفردة 22 المفردات إلى اختصار هذه إلى الباحثون توصل لقد .

 :الخدمة لجودة

 ماديا(: الخدمة )تصوير الملموسة العناصر1-2-1

 تقديم ومواقع االتصال ومواد ا واالفراد ا والمعدات ا للتسهيالت المادي المظهر وتمثل

 للخدمة الذهنية الصورة تعطي المادية العناصر هذه وجميع . الجيدة والسمعة الخدمة

 العناصر وألنا الجودة الجدد لتقييم العمال  وبخاصة العمال  سيستخدمها والتي

 واالستمرارية ا الذهنية الصورة لتع ي  الخدمية الشركات تستخدمها عادة الملموسة

 أبعاد مع البعد هذا ببن ما تجمع الشركات معظم ف ن للعمال  بالنسبة الجودة اومؤشرات

  . المؤسسات استراتيجية لجودة لتشكيل أخرى

 : المصداقية() االعتمادية 1-2-2

  Parasuraman,et al – 1998 – p12 ) -40 (السابقة    الدراسات إحدى أشارت

 لجودة العمال  ادراك في األهم المحدد كان أدا  الخدمة في االعتمادية معيار أن إلى

 على القدرة ب نها تعريف االعتمادية ويمكن . األمريكية المتحدة الواليات في الخدمة

تعني  أشمل وبشكل .عليه باالعتماد جدير دقيق أدا  الخدمة مقدم من وعود أدا 

 االتصاالت خالل من للعمال  أعطتها التي المؤسسة الوعود تقدم أن االعتمادية

 .والتسعير المشاكل وحل اإلضافية والخدمات ا بعملية التقديم المتعلقة الوعود  ويقيةالتس

 التعاقد تم التي الوعود حسب ودقيق موثوق بشكل الخدمة تسليم على القدرة ذلك ويشمل

 .حسب الموعد والتسليم عليها

 ) :بالمساعدة  والرغبة المعاملة سرعة ) االستجابة1-2-3

 على البعد ويرك  هذا . سريعة خدمة وتقديم العمال  مساعدة في الرغبة بها يقصد

 التعبير ويمكن العمال  الشكاوى والمشاكل مع تلبات التعامل في والسرعة االهتمام

 للحصول العميل التي ينتظرها ال منية الفترة تول خالل من للعمال  االستجابة عن

 .العميل تواجه التي للمشاكل االهتمام إبدا  التساؤالت أو على اإلجابة المساعدة أو على
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 بشكل للعميل الخدمة تقديم على والقدرة المرونة عن أيضا االستجابة تعبر أن ويمكن

 على اإلجابة المؤسسة ومحاولة قدرة بمدى تتعلق ف ن االستجابة أدق شخصي وبشكل

 والمستهدفين المستفيدين نظر العمال  وجهة من أهميتها ومعرفة األسئلة من مجموعة

 في المكان متوفرة الخدمة هل العميل؟ يريده الذى الوقت في تتوفر الخدمة مثل  هل

 السهل من هل ؟ الخدمة على للحصول العميل ينتظر الوقت من كم ؟ العميل يرغبه الذى

 يجب ؟ تلبها متى الخدمة على العميل سيحصل هل ؟ الخدمة تلقى الى مكان الوصول

نظر المؤسسة  وجهة من وليس العميل نظر وجهة البعد من هذا مع التعامل تقييم يتم أن

 . العميل رؤية عن يختلف قد المؤسسة ما تراه ألن

 ) واألمان: )الثقة الضمان1-2-4

 وقدرة, التعامل في ولطف معرفة من المو فون به يتمتع ما ب نها تعريفها يمكن

 هذا أن أي . العمال  نفوس في واألمان الثقة خلق وإكساب على ومو فيها المؤسسة

 بمدى يتعلق انه كما ومن يقدمها نفسها والثقة باألمان الشعور درجة عن يعبر البعد

 ا إذن كالهما أو يقدمها من أو المؤسسات هذه من الخدمة تلقى لنتائ  المدركة المخاتر

 , عالية مخاترة العمال  فيها يدرك التي الخدمات حالة في سيما ال, جدا مهم البعد هذا

 ا الصحية والخدمات البنوك مثل النتائ  تقييم على بقدرتهم يتعلق ت كد فيما عدم أوعلى

 .وغيرها القانونية والخدمات ا والت مين

 :الخدمة وجودة الرضا-2

 هنالك لكن  االخر مقام منهما كل يقوم بديلين والرضا الجودة مصطلح الكثيرون يستخدم

 يمثل اذ ا الخدمة جودة من اوسع مفهوما يمثل فالرضا .ببن المصطلحين فرقا الواقع في

 1990 (عرف وقد . وتوقعاته حاجاته على تلبية قدرتها خالل من للخدمة العميل تقييم

(Zeithaml& Bitner, قدرة من خالل الخدمة او للمنت  العمال  تقييم بانه الرضا 

 من ا وتوقعاتهم حاجاتهم تلبية على الخدمة أو المنت  خالل قدرة من الخدمة او المنت 

 وتوقعاتهم العمال  حاجات تلبية في الخدمة أو المنت  فشل عن نات  عدم الرضا فان ثم

 يعكس ادراك مرك  تقييم فهي ا الخدمة في أبعاد محددة على فترك  الخدمة جودة أما .

 ا والعناية ا واالستجابةا والضمان ا االعتمادية مثل الخدمة في محددة ألبعاد العميل

العميلا  رضا مكونات احد المدركة هي الخدمة جودة فان ثم ومن ا الملموسة والعناصر

 وكذلك ا والسعر ا المنت  وجودة ا الخدمة لجودة العميل بادراك يتاثر العميل رضا الن

 .الموقفية والشخصية العوامل

 الخدمة ألدا  العمال  توقعات ببن المقارنة من ناتجة الخدمة جودة أن البعل وبرى

 الفعلي األدا  مقارنة عن ناتجة أنها آخرون يرى على حين ا األدا  لهذا وادراكهم

 عدم هناك أن كما األدا  وحده. إدراك خالل من أو لألدا  المثالية بالمعايير للخدمة

رضا  يرى أن فالبعل ا العميل ورضا الخدمة جودة ببن العالقة تبيعة حول اتفاق

 إلى يؤدى الجودة إدراك أن اخرون يرى حين على الجودةا إدراك إلى يؤدى العميل

 تؤدى المدركة الجودة ان تقول التي النظر وجهة يتبنى الباحثون وسوف.الرضا تحقيق

 (2007 ,راشد ا الجمالى ) الرضا تحقيق إلى
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 استهالك بعد األدا  و العميل توقعات بين الفجوة هو العميل رضا :الرضا محددات2-1

 وتختلف المحددات تتعدد ا حيث(Vahid Pezeshki ,2009,p31)والخدمات  للسلع

 وسوف فيهم المؤثرة والعوامل ال بائنا تبيعة وبين وخدمةا سلعة بين المنت  باختالف

 :العناصر هذه أهم إلى التطرق يتم

 الخدمة أو السلعة اقتنا  قبل عقله في ال بون يكونه الذي التصور هو: التوقع2-1-1

 Gilbert rock & Marie Joséعليها الحصول في يرغب التي المنافع ومدى  تحقيق

-ledoux) ), السابقة خبرته من يكونها التي التراكمية المعلومات على ذلك في معتمدا ا 

 بسلوكه ال بون قرار يت ثر وقد ,مماثلة خدمات و لسلع أو للسلعة الفعلي االستهالك من

 بش ن األصدقا  تجارب عن أخبار من إليه ينقل بما و الخدمة حول السابقة وبتجاربه

 االتصاالت تقدمه ما إلى باإلضافة,Line) (Bergergery,2002,p16السلعة   أدا 

 من ينشر  وما التوقعا محل الخدمة أو السلعة عن ووعود معلوماتا من التسويقية

 منها)كشيدة نذكر تصنيفات للتوقعات عدة هناك ,الخدمة أو السلعة تلك عن معلومات

 ( 52اص2005حبيبةا

 الحصول العميل يتوقع التي المنافع هي :الخدمة أو المنتج أداء و طبيعة عن التوقعات -

 .نفسها الخدمة أو المنت  استخدام و شرا  من عليها

 العميل يتحملها أن يتوقع التي التكاليف هي :الخدمة أو المنتج تكاليف عن التوقعات-

 التسوق عملية في المبذول الجهد و الوقت مثل الخدمة أو المنت  على الحصول سبيل في

 المنت  شرا  سعر إلى باإلضافة السوق في العالمات الموجودة عن المعلومات جمع و

 .الخدمة أو

 اآلخرين لألفراد المتوقع الفعل رد هو و :االجتماعية التكاليف أو المنافع عن التوقعات-

 أو االستحسان شكل ي خذ و الخدمة أو للمنت  الفرد شرا  عند ذلك و األقارب مثل

 .المشتراة للمنت  االستهجان

 :التوقعات من أنواع ثالث Woodsideو Pittsعرض لقد

 الصفات و الخصائل عن العميل معتقدات يوضح هو و :التنبؤي التوقع- -

 المنت . في وجودها يتوقع التي

 عليها يكون أن يجب التي المثالية المستويات على يرك  :المعياري التوقع -

 المنت . أدا 

 معينة عالمة أو منت  أدا  حول العميل معتقدات يمثل :المقارن التوقع -

 .عالمات أخرى أو بمنتجات بالمقارنة

 ي تي تقييمي فعل رد عنه ينت  ألنه الرضا محددات أنسب هو المعياري التوقع يعتبر

 الرضا(. )عدم سلبيا إحساسا أو ايجابيا)الرضا( إحساسا ينت  هنا و االستخدام بعد

 مستوى و للمنت  المدرك األدا  بين اختالف وجود على تتوقف األحاسيس هذه إن

 .التوقع

 يحصل الذي الصورة أو األدا  مستوى عن المدرك األدا  يعبر :المدرك األداء2-1-2

 المعلومات على معتمدا وتقيم للمنت  واستهالكه استعماله نتيجة ال بون فعال عليه

 خدمات و لسلع أو للسلعة الفعلي االستهالك من خبرته السابقة يكونها من التي التراكمية
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 أنChurchill و Permantا ويرى (Line Bergergery ,2002,p16)مماثلة

 تحقق مدى ديدلتح مرجعي يعتبر كونه في تكمن المدرك لألدا  األساسية األهمية

 مجمول بين من اختيار محل كان الذي المنت  بخصوص ال بون كونها التي التوقعات

 لقياس المقارنة مقاييس نظرية في المعايير المعتمدة بين من اإلدراك يعتبر و البدائل

 (77اص2005نجودا حاتما) (... المتوسا األدا  و المثالي )األدا  في المتمثلة الرضا

 مقارنة عن النات  فرد إحساس من مستوي "انها على المطابقة تعرف :المطابقة2-1-3

 وبعبارة (ا2007ا الصحن فريد )محمد" الفرد هذا توقعات وبين المدرك أدا  المنت  بين

 القول يمكن وبالتالي األدا  ولتوقعات بين للفرق دالة هو الرضا أن قول يمكننا أخري

 : وهي تتحقق أن يمكن مستويات 3 هناك ب ن

 . راضي غير المستهلك :التوقعات > األداء

  راضي. يكون المستهلك :التوقعات = األداء

 3812003Richard,للغاية ا) وسعيد راضي يكون المستهلك :التوقعات < األداء

Ladwein, ). 

 لهذه تفصيلي بعرض نقوم لذا البيعا بعد ما خدمات حول البحثية الورقة هذه أن وبما

 .الخدمة

 :البيع بعد ما خدمات مفهوم-3

 أو المعمرة واآلالت لألجه ة المنتجة المؤسسة ترف من البيع بعد ما خدمات تمارس

 وذلك المونلا أو المنتجة وكيل للمؤسسة كصفة يعملون وكال  قبل أومن المونعين

 .البالد في مختلفة مناتق على مونعة للخدمة محطات شكل على

 وجدت ولقد الا أو معمرة كانت سوا  التقنية بالمنتجات عادة البيع بعد ما خدمات تتعلق

 :أهمها يمكن ذكر تعريفات عدة البيع بعد ما لخدمات

 على المستهلك ش نها تمكين من والتي المنت  يبذلها التي األنشطة كل هي- -

 المنافع نيادة من خالل السلع من عليها يحصل استفادة أفضل وت مين الشرا 

 شاكر ورغباتها )أحمد لحاجياته ممكن إشبال أكبر تحقق بحيث اإلضافية

 (.172اص2000العسكريا

 من الممكن القدر للمستعمل إعطا  على القادرة الوسائل كل استخدام هي- -

 هذه تستخدم اإلرضا  وإن هذا لفترة المسبق التحديد دون لألجه ة اإلرضا 

 لدوام وهذا الا أو البيع عقد في مقررة كانت سوا  بالمقابلا أو مجانا الوسائل

 .(26Jacques Ziller,1969,pا )المؤسسة مبيعات

 محدد معين بمنتوج المستهلك لربا األسعار حدود خارج يتوافق ما كل هي- -

 من من التسهيالت بكثير بالت ود وذلك الطبيعةا نفس من منافس منتوج إلى

 استعمال في ممكن رضا أكبر ومنح الخدمةا هذه أو المنتوج هذا كسب أجل

 . (Evrard .P.le maire ,  1976,p24-25 ) المنتوج هذا

 أجل من للسلعة المنت  يعطيها التي الرئيسية الفكرة هي البيع بعد ما خدمات- -

 الحدود بهدف تكرار أقصى إلى للمستهلكين أكثر إرضا 

 .26Jacques Ziller,1969,p)الشرا 
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تقوم بها  البيع بعد ما خدمات أن نستنت  السابقة التعاريف عرض خالل من -

 المستهلكين ثقة أجل كسب من مقابل دون أو بالمقابل المونل أو المؤسسة

 إضافية منافع على الحصول اجل من األسعار خارج تعمل وهي ورضاهما

 وبهذا تشارك خدمات ما بعد البيع في  .للمنتوج

 مبيعاتها.بترقية  للمؤسسة العالمة صورة تطوير -

 التصليح عمليات من المستخلصة المعلومات تريق عن المنتوج نوعية تحسين -

 .خارجه أو الضمان أثنا 

 ب حدى البيع بعد ما خدمات بتقديم المعمرة للمنتجات المنتجة المؤسسة وتقوم -

 (René Jabot ,1973,p22) التالية الطرق

 .ثانية مرة السلعة إرجال يتطلب وهذا ذاته المصنع في ترك  خدمات- -

 .البالد في مختلفة مناتق على مونعة للخدمة محطات للمؤسسات تكون أن يمكن

 أو المونعين وتعهد  بها إلى مرك ية ال بطريقةخدماتها  المؤسسات بعل تقدم

 اإلصالح نفقات فتنظر إلى الخدماتا هذه جرا  من أرباح أي تتوقع ال و الوسطا ا

 على أخرى مرة سيعود استثمار فكالهما اإلعالنا نفقات نظرة نفس والصيانة

 لتكرار وضمان لشهرتها ا تدعيم أو ثقة المستهلكين نيادة شكل في إما المؤسسةا

 الشرا . عمليات

 :تابع ذات الوقت نفس في هي البيع بعد ما خدمات أن استخالص يمكن وما

 .العتاد وتصميم الدراسة العيوبا بفحل يتعلق فيما تقنيع -

 .والئه وكسب المستهلك مع العالقة دوام أجل من تجاريع -

 .الغيار قطع وتونيع للوكال ا خاص تسيير يتطلب تسييرها ألن إداريع -

 البيع بعد ما خدمات أهداف4-

 البيعا بعد ما خدمات وتنظيم بمسك مل مة المعمرة لألجه ة المنتجة المؤسسات إن

 :أجل من وهذا

 .ال بائن تطلعات مستوى في البيع بعد ما خدمات بتقديم للمؤسسة جيدة سمعة كسب-

 .المؤسسة منتجات على اإلقبال تكرار أساس الثقة ألن ال بائنا ثقة كسب نيادة -

 المعمرة واآلالت لألجه ة المنتجة المؤسسة ترف من البيع بعد ما خدمات وتمارس

 وكيل كصفة األحيان أغلب في ولكن يعملون مستقلةا مؤسسات قبل أومن المونعين أو

 مناتق على مونعة للخدمة محطات شكل على وذلك المونلا أو المنتجة للمؤسسة

المؤسسات خدماتها بطريقة المرك ية وتعهد بها الى  بعل تقدم كما.البالد في مختلفة

المونعين او الوسطا  في شكل وكال  معتمدين من ترفها ا او تعهد بها الى مؤسسات 

 : ((Jean-Claude,2003,p47 Brucherجات كما يليمتخصصة وفقا لطبيعة  المنت

 .الصانع ترف من البيع بعد ما خدمات تضمن االصناعي الميدان -

 ترف من مضمونة تكون البيع بعد ما خدمات ف ن االمكتبية للمواد بالنسبة -

 .المتخصصة المستقلة والمؤسسات المونعين

 ترف من مضمونة البيع بعد ما خدمات تكون ااآللي اإلعالم تجهيزات -

 .المتخصصة المستقلة والمؤسسات والمونل المركب
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 أو المونل كاهل على تقع البيع بعد ما خدمات االكهرومنزلية األجهزة -

 .المؤسسة ترف من المعتمدين المصلحين

 .المونل أو المركب ترف من البيع بعد ما خدمات تضمن االتدفئة ميدان في -

 ترف من مضمونة البيع بعد ما خدمات تكون االنقال الهاتف ميدان في -

 .ومتخصصة مستقلة مؤسسات

 بين ترك المش العنصر ولكن مظهرهاا في بسيطة تكون البيع بعد ما بخدمات القيام إن

 الصناعية التجهي ات أو أو الكمبيوتر التلفان مصلح يقدمها التي البيع بعد ما خدمات

 :التالية المشاكل في تتجلى

 .التقنية والوثائق الغيار قطع تسيير و مدةا أقصر في ال بائن تجهي ات تصليح -

 .(وتكوين تو يف)المكان عين وفي الورشة في التقنيين تسيير -

 تسيير و الضمانا خارج تكون التي والتدخالت للضمانات اإلداري التسيير -

 .ال بائن مع العالقات

 -Nepveu)راضيين   نبائن على الحصول محاولة هو الخدمة هذه من فالهدف

Nivelle, 2003, p47)  أساسي مقياس يضعون و جيدة خدمة ينتظرون دائما ,فهم 

 خائبين فانهم سوف لن يترددوا إرجاعهم حالة وفي مورديهما اختيار من أجل

 في ارسال تلباتهم الى مكان اخر  فهدف الخدمة مؤمن بوفا  ال بائن.

 مشتريات مبلغ نيادة تريق عن الصفقات نيادة على البيع بعد ما الخدمة تعمل كما

 .وأهميتها المقدمة الخدمات إلى سمعة مرده والذي جدد نبائن جلب يتم وبذلك ال بائنا

 البيع بعد ما خدمات وتطور سياسة-5

 تنتهجها سوف التي العامة السياسة رسم هو البيع بعد ما خدمات مصلحة دور إن

 من االستفادة وكذا ا ترفها المعتمدين من والوكال  ال بائن مع التعامل في المؤسسة

 التطورات ومواكبة الجودة وتحسين اإلنتاج تطوير على والعمل المصلحةا هذه تقارير

 .المؤسسة محيا الجارية في التحوالت ورصد

 البيع بعد ما خدمات سياسة5-1

 خدمات نشاتات إتار في إتباعها تنوي التي السياسة تحديد في مصلحة لها المؤسسة

 يجب لذا الشاملةا التجارية السياسة إحدى مكونات هي الخدمة هذه فسياسة البيعا بعد ما

ال بائنا  بالسوقا متعلقة هي والتي السياسة لهذه األخرى المكونات مع بانسجام ضمها

 إيجاد يمكن بواسطتها والتي للمبيعات التروي  إجرا ات التونيعا األسعارا المنتوجا

 :تحدد التي مختلف العناصر معرفة يستدعي ما وهذا التشابها نقات بعل

 .المقدمة الخدمات وتبيعة نول -

 .الخدمات هذه ونوعية درجة -

 أفضل. تقديمها يكون أين المكان أو الفترة أو المرحلة -

 البيع بعد ما خدمات تطور 5-2

 بعد ما خدمات بخلق قامت وغيرهاا المن لية للتجهي ات المنتجة المؤسسات تاريخياا

 ضمن ج ئيا أو كليا مدرجة الخدمات كانت هذه أن غير نبائنهاا إرضا  أجل من البيع

 الشروت تتطلبها التي المعطلة األشيا  تصليح في حماس هناك يكن ولم اإلنتاجا مصالح
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 المنتجة المؤسسة كفا ة عدم عن عبارة الماضي في كان التصليح للضمانا ألن القانونية

. 

 مت ايدة أهمية وذو كبيرا ونجاحا تطورا هناك وأصبح تويالا يدم لم الصور هذا لكن

 خدمات تطور سبب ويعود البيع وتطورتا و يفة مع وأدمجت البيعا بعد ما لخدمات

 : (   Jean Gerbier, Boris Evgrafoff) ,1993p334     ىإل البيع بعد ما

 .المن لية األجه ة خاصة للمبيعات المعتبر التطور

 .ترفهم من المشتراة للتجهي ات الضمان ميدان في المستهلكين تلبات ت ايد -

 التوسع لمجهودات الضمان الممنوحة من ترف المؤسسات لمنتجاتها . -

 من جعل الذي الشي  المن ليةا التجهي ات سوق على المنافسة شدة ت ايد -

 .للنشات التجاري األساسي المحرك البيع بعد ما خدمات مصلحة

 الخمسينات منذ تطورها أثنا  مراحل بخمس البيع بعد ما خدمات مصلحة مرت وقد

 p49-50) 2003Jean-Claude ,كاآلتي  هذا يومنا غاية إلى الماضي القرن من

Brucher , ( : 

 أدى ما وهذا الطلبا تابع عليه يغلب هذه المرحلة في االقتصاد كان :األولى المرحلة

 اوكانت هذه الخدمة كمرك  للتكلفة .ال بائن وتوقعاتهم المنتظرة  تلبات تجاهل إلى

 أصبحت و العرضا تابع المرحلة هذه في االقتصاد على سيطر :الثانية المرحلة

 لل بائن. االستمال المنتوجا و لعرض اإلضافية المقومات من البيع بعد ما خدمات

 فقامت الدوليةا أو المحلية سوا  المنافسة شدة هو المرحلة هذه يمي  ما :الثالثة المرحلة

 خدماتها وأصبحت محيطها الجديدا وتطورت مع وت قلمت تنظيم ب عادة الخدمة هذه

 .ال بائن رضا  وقياس للفائدة مرك 

 في مهمة مكانة البيع بعد ما لخدمات أصبحت المرحلة هذه في :الرابعة المرحلة

 .المنتجات نوعية وجودة سير في إشراكها وتم للمؤسسةا التسويق استراتيجية

الخبرات  ف كثر أكثر تجذب اليوم البيع بعد ما خدمات صارت :الخامسة المرحلة

لمساعدتها في القيام في المهام المسندة اليها ا وتعتمد على اسلوب صناعي تنظيمي 

 يقترب من نموذج اقتصادي لالنتاج.

 البيع بعد ما خدمات مهام 6-

 وإعداد عليها والمشرفين البيع بعد ما خدمات مصلحة تنظيم في المهام هذه تتمثل

 :نتناوله سوف ما وهذا مي انيتهاا

 المؤسسة في البيع بعد ما خدمات تنظيم61-

 خالل من السوق في مكانتها ورفع عليها والحفا  للمؤسسة جيدة صورة إعطا  أن بما

 دائمة ومتابعة لمراقبة مجال ف نه يوجد مهمةا جد مس لة تعتبر المقدمة الخدمات

 .المناسب الوقت في الالنمة التصحيحات إجرا  أجل من ال بون الحتياجات

 تنظيم خالله من يتم الخدمةا لترقية دليل أو معيار المؤسسة في تعيين من بد ال وعليه

 : ,p49-50) (Nepveu-Nivelle,1969تريق    عن وهذا البيعا بعد ما خدمات

 المؤسسات في المنافسة لنظام يخضع الخدمة مبدأ فيه يكون بطريقة تتم :الدراسات -أ

 .مشاكلهم دراسة و ال بائن مع خالل العقد من واضحة بسياسة و األجنبيةا أو الوتنية
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 و لإلدارة اقتراحات تقديم و للمؤسسةا الخدمة سياسة إعداد بواسطة :السياسة -ب

 .المي انية تحديد

 :تريق عن وذلك :الخدمة ترقية -ج

 .الشرا  وبعد أثنا  قبلا فترات ثالث على لتطبيقها جديدة أفكار عن البحث -

 .الخدمة مجال في التجاريين األشخاص مستوى وتحسين تكوين -

 .للخدمة تجديد على يعمل الذي اإلشهار -

 :خالل من وهذا :واالعتراضات الشكاوى خدمة تنظيم -د

بها. إحصائيات خاصة  إنشا  و وعالجهاا المنتجات أصناف حسب االحتجاج دراسة

 .التغيير أجل من اإلحصائيات واالتصاالت هذه من واالستفادة

 البيع بعد ما خدمات على اإلشراف6-2

 المؤسسات بعل ترف من اختيارها تم قد للقيام الخدمة الغير توكيل تريقة إن

 التي األخطا  نتيجة هي الرفل أسباب من و اآلخرا البعل ترف من ورفضها

 تريد ال عندما أو المؤسسةا على بالضرر تعود والتي ال بائنا مع الوكيل يرتكبها

 من عن بالبحث تقوم المؤسسات بعل أن غير مع ال بائنا عالقتها قطع المؤسسة

 .المصلحة لهذه االقتصادية القيمة رفع أجل من الخدمة هذه له تفوض

 للغير البيع بعد ما خدمات توكيل أسباب -أ

بسبب الظروف التالية  هذا وا للقيام بهذه الخدمة لمنتجاتهاالمؤسسة الوكال   تختار قد

(Jean-Claude :Brucher,2011,p46) 

 ما خدمات لمصلحة التدخل قطال إليها تنتمي التي الجغرافية الرقعة شساعة -

 .قيمة ضعيفة ذات ولكنها كثيرة اإلصالحات عدد وتكون البيعا بعد

 للقيام الضرورية والتجهي ات الكفا ات على المؤسسة تتوفر ال عندما -

 .مبررة اقتصادية ألسباب المؤسسة تمتلكها أن يمكن ال أو باإلصالحا

 .الضرورية التقنية المساعدة أو والكتب الغيار بقطع الت ود صعوبات -

 فترة في اإلصالح مجانية تمنح وال المصلحينا من شبكة المؤسسة تعد عندما -

 .ترفها من المفوض الوكيل تريق عن إال الضمان

 بعد ما خدمات في محلها للقيام الغير توكيل أو تفويل أسلوب على المؤسسة اعتماد إن

 وال التقني العقد تفوض المؤسسة ألن واضحة للتوكيلا سياسة وضع منها يتطلب البيع

 .معهم عالقتها وقطع نبائنها عن االبتعاد يمكنها

 البيع بعد ما لخدمات التوكيل عملية تنظيم-ب

 المؤسسةا على منفعة وذات إيجابية تكون قد للغيرا الخدمة هذه توكيل اعتماد تريقة إن

 :األساسية التالية  القواعد بعل احترام بشرت ولكن

 ينجم مما للوكال ا ال بائن مشاكل تفوض وال التقني العقد بتفويل المؤسسة تقوم أن

 .نبائنها مع العالقة قطع عنه

 يتم ولكن المنخفضةا اإلصالحات ذوي الوكال  عن المؤسسة تبحث ال أن -

 .ثمن / جودة العالقة على بنا ا والتفاوض البحث

 .تعاقدية صيغة في الوكيل مع التعامل شروت المؤسسة تحرر أن -
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يقوم بها الوكيل ا وال امه  التي الخدمات لنوعية متواصل بقياس المؤسسة قيام -

 بارسائل نتائ  تدخالته الى المؤسسة.

 ربح يمكن خالله فمن معهاا شريك أنه اعتباره على للوكيل المؤسسة تحسيس -

 صياغة أجل من ترح مشاكلهم على حثهم و الخدماتا جودة على المراهنة

 .الحلول

 التي المنتجات عن التقنية بالمعلومات الوكيل إمداد المؤسسة تضمن أن -

 .المؤسسة ك نهم عمالها الخاصين داخل وتكوينهم ب صالحهاا يقومون

 خاصة ال بائنا مع تواجهه التي المشاكل في لوحده يتخبا الوكيل ترك عدم -

 .الغيار قطع توريد مشكل

 الوكيل اختيار شروط -ج

 هذه له تفوض وكيل عن بالبحث القيام هو الخدمة هذه تواجه التي المراحل أصعب من

 اختيار عند يجب لكن نبائنهاا لدى صورة المؤسسة عن الوكيل هذا يعكسه لما الخدمةا

 :التالية النقات من الت كد الوكيل

 قيامه عدم و المؤسسةا نشات به ينافس أن يمكن تجاري نشات لديه يوجد ال -

 .العقد فترة في المنافسة المؤسسات مع بالتعاقد

 واألدوات التجهي ات كل امتالكه و مؤهالته على فحل ب جرا  القيام -

 .إليه المسندة بالمهام للقيام الضرورية

 اإلدارية الوثائق ومحتوى نوعية على الالنمة التوضيحات كل منحه -

 .تدخل كل عند يعطيها أن يمكن التي والمعلومات المستعملة

 المطلوبة اإلصالح بعملية للقيام الالنمة بالمدة يفي أن يستطيع أنه من الت كد -

 .منه

 تسيير وسيلة وإقامة عليهاا المترتبة واإلصالحات الضمان مدة له توضيح -

 .مشبوهة تدخالت وجود عدم من التحقق من تمكن

 البيع بالمجانا والخدمات بعد ما خدمات ألدا  الالنمة الشروت كل توضيح -

 المقابل. فيها يكون التي

 :البيع بعد ما خدمات ميزانية إعداد -د

 المسندة مهمتها تسيير أجل من وهذا مي انيةا المصلحة لهذه تكون أن الضروري من

 رقم تطوير على االستثمارا ألنها تساعد ناوية من مي انيتها إلى النظر ويجب إليهاا

 :هو البيع بعد ما خدمات مي انية في إدراجه يجب وما األعمالا

 بعد ما مصلحة بتسيير القائمين لألعوان تدفع التي األجور أو الرواتب حصة -

 .المصلحة ترف من المعتمدين الوكال  أو البيع

 هذا المجال. في ال بائن لدى أو بالقرب المحققة البحوث و الدراسات مصاريف -

 االستعمالا دالئل مناشيرا :ضمنها تندرج والتي الخاصة المصلحة وسائل -

 .ال بائن نيارة ال بائنا نصائح

 .المعيبة الخدمات إلى تنسب الواقع في التي و االحتجاجات تسيير تكاليف -

 .الخدمات ميدان في العمال تكوين مصاريف -
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 :االستعمال دليل إصدار -ه

 حسب يختلف والذي المنتجاتا استعمال نماذج إصدار هو المصلحة هذه مهام من

 :التالية المواصفات على دليل االستعمال يحتوي أن بد وال ال بائنا أو المنتوج

 نل على يحتوي أن و مستقبالا إليه الرجول يسهل حتى ملون يكون غالفه -

 خدمته تدوم عليه حتى حافظوا لخدمتكما صنعه تم الجهان هذا"مثل في تمهيدي

 ."أكثر

 مبسا وصف و االستعمالا كيفية عن وجي  شرح به فهرس على يشتمل -

 .المختلفة وأج ائه المنتوج لمواصفات بالصورة

 اتخاذ كيفية شرح و خصوصياتها وتبيان المنتوج استعمال كيفية عن اإلرشاد -

 للصيانة المختلفة والعمليات المنتوجا استعمال قبل الحذر

 مع منها واالستفادة البيعا بعد ما خدمات مصلحة بتنظيم يتعلق قصير نل -

 عند به المحتمل االتصال للشخل الهاتف ورقم وعنوان لالسم اإلشارة

 .الضرورة

 وهذا المؤسسةا نشات اختالف مع البيع بعد ما خدمات لمصلحة التنظيم أشكال تختلف

 .التجارية أو المنتجة والمونعة المؤسسة حالة في بينها للتفرقة يدفعنا ما

 الضمان تسيير إجراءات7-

 رضا تع ي  في تؤثر التي البيع بعد ما لخدمات المهمة السياسات إحدى الضمان يعد

 أشكاال أخذ ولقد والمستهلكا بين المنت  الوصل حلقة البيع يعتبر و الشرا ا عن العميل

 المؤسسات جل أن فنجد األرباحا على الحصول محور حول تدور وكلها ومختلفة عديدة

 سياسة إلى يحتاج ما وهذا .للمنتوج مصاحبة خدمات تقدم المعمرة تنت  المنتجات التي

 حقوق فضمان المؤسسة ونبائنهاا بين العالقة على لتحاف، البيع في متينة ضمان

 .الشرا  في الثقة نيادة إلى ذلك يدفع البيع بعد ما خاصة ال بون

 الضمان أطراف1-7

 الكهرو من ليةا الميكانيكيةا اآلالت بعل بيع في االتفاق يجري أن الم لوف من

 االتفاق وهذا معينةا فترة للعمل خالل المبيع صالحية البائع يضمن إلخا... السيارات

 المشتري يت كد حتى وذلك الضمانا يشمله ما فيها يتحدد ضمان بطاقة في عادة يتجسد

 إذا بحيث معينة لمدة استالمها بعد للعمل صالحيتها إلى فيطمئن سالمة المنتوجا من

 (.30اص1984ديابا بعدها )اسعد صلح المدة خالل هذه المبيع صلح

 رده أو إصالحه أو المنتوج باستبدال المشتري قبل البائع الت ام بالضمان ويقصد

 معينة )عمرو فترة خالل عن المنتوج رضائه عدم حالة في كاملة أمواله على والحصول

 ( .213الدين ا ص خير

 2000العسكريا شاكر الضمان )أحمد بش ن التالية النقات تحديد يمكن سبق ومما

 :( 114-113ا

 المنتجات لغالبية والضرورية المهمة التسويقية السياسات من الضمان يعد- -

 .المعمرة
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 خصائل بتوافر يلت م بموجبها البائع من تصدر تعهد وثيقة الضمان يعد- -

 .بالمنت  معينة

 عن مسؤولة خالله نفسها المؤسسةتعد التي الضمان يشملها التي المدة- -

 إلى منت  من نفسها وفي الصناعة أخرى صناعة  إلى من وتختلف تعهدهاا

 .آخر منت 

 الطبيعيا االستعمال نتيجة المنت  في عيوب  هور حالة في مل مة المؤسسة -

 : حلول ثالثة من بواحدة

 قيمته رد -المنت  تبديل -مجانا   تصليحه أي الطبيعيةا حالته إلى المنت  إعادة) -

 .(للمشتري

 يفهم بشكل معقدة الضمان شروت بتطبيق المطالبة إجرا ات تكون ال أن يجب -

 اتفاقات بتطبيق من المطالبات تقلل حتى ذلك تعتمد المؤسسة أن المشتري منه

 .السوق في المؤسسة سمعة ت ثر إلى بالتالي يؤدي مما المشترينا مع الضمان

 .1997 خليل نكي) هما نوعين إلى يقسم الضمان أن إلى اإلشارة من والبد

 (167ص , 2001 ,وايت سارة ) , (  268ص

 إلى المونل أو المنتِّ  يقدمها التي النصيحة أو الوعد وهو :الضمني الضمان -أ

 والمي ات الخصائل فيه وتتوافر المطلوبا بالغرض سيفي المنت  كون ,المستهلك

 للمستهلكا المنتِّ  يقدمه أدبي الت ام فهو ,مكتوب أو الت ام شفهي تقديم دون ,المحددة

 .المشتري إلى البائع من ضمنيا   ضمانا   وغالفه المنَت  على المثبتة البيانات وتعد

 تعهدا   ويمثل صاحبها قانونيا بها يلت م وثيقة عن عبارة وهو :الصريح الضمان -ب

 هذا ويضيف للعميلا تسليمه بعد المنَت  عن بمسؤوليته المصنع قبل صاحب من مكتوبا  

 عدم حالة في أموالنا استعادة من يمّكننا الذي التعهد بمن لة فهو.المَنت  إلى قيمة الضمان

 .بمهمته المنَت  قيام

 ضمان تقديم يريد هل يقرر أن التسويق مدير يحتاج أنه السابقة التعاريف من يتضح إذا  

 التي واألخطا  الوعود تحديد وجب الضمان تقديم يريد كان وإذا ال؟ أم مع المنت  محدد

 .الضمان لتطبيق ال بون التعامل مع وكيفية يشملهاا

منها  ترفها من المباعة للمنتجات الضمان تقديم إلى المؤسسة تدفع عديدة أسباب وهناك

 (  115-114ا 2000العسكريا شاكر )أحمد

 .المؤسسة منتجات جودة في ال بائن ثقة نيادة -

 .ال بائن جمهور بين شهرة وكسب المبيعات تروي  وسائل من وسيلة -

 في خاصة المنتجة المؤسسة من الضمان تلبهم في ال بائن مطالب تلبية -

 :التالية الظروف

 استعماله بعد إال للغرض مالئمته و المنتوج سالمة من الت كد عدم. 

 التجاري الغش محاوالت ضد لنفسها المؤسسة حماية محاولة. 

 :وتجارية قانونية لناحيتين الضمان ويقسم

 : (172اص1994قدادةا حسن خليل )أحمدالقانونية  الناحية من الضمان2-7
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 و بالضمانا مل ما البائع يكون أن على 386 و 380 و 379 مواده ج في م ق ينل

 و صالحيتهاا من والت كد استعمالها السلعة عند بفحل يقوم أن المشتري على يجب

 .شهر أجل في البائع يعلم أن المشتري فعلى فيها خلل  هور عند

 وقمع المستهلك بحماية والمتعلق 2009فيفري25المؤرخ في  03-09القانون نل وقد

 والخدمة الضمان إل امية على13ا14ا15ا16المواد في منه الرابع الفصل في الغش

 :كاألتي البيع بعد ما

 أو عتاد أو آلة أو أداة أو جهانا كان سوا  منتوج ألي مقتن كل يستفيد : 13 المادة

 إلى أيضا الضمان هذا القانونا ويمتد بقوة الضمان من تجهي ية مادة أي أو مركبة

 عيب  هور حالة في المحددةا الضمان فترة خالل متدخل كل على ويجب .الخدمات

 .نفقته على الخدمة تعديل أو المنتوج أو تصليح إرجال ثمنها أو استبداله بالمنتوجا

 ( 06 ) عن تقل أن دون بالقانون حددت بل مفتوحةا الضمان صالحية مدة تترك ولم

 الخاص 90/266 رقم التنفيذي من المرسوم16/1 المادة نل حسب وذلك أشهرا ستة

 دعت إن بقرار تحدد ( ا وقد 1990الرسميةا والخدمات )الجريدة اإلنتاج بضمان

 10 في المؤرخ التجارة لونارة قرارا ورد منتوجا فقد كل تبيعة حسب وذلك الحاجةا

 هذا السابق فحدد 90/266رقم التنفيذي المرسوم تطبيق بكيفية يتعلق ا 1994 ماي

 و أشهر 6 بين تتراوح مدة في للعمل صالحيتها ضمان مدة مع المنتجات القرار قائمة

 (29اص2000ربيعة ا كالتالي )حليمي شهر 18

 ب والتجميد التبريد أجه ة -شهر 18 ب صالحيتها ضمان مدة حددت الطبخ أجه ة

 -شهر18أجه ة تكيف الهوا  واستخالصه ب -شهر 12 ب التسخين أجه ة -شهر 18

 ب ونقله الصوت تسجيل أجه ة-شهرا 18الصورة مدة ضمانها ب ونقل تسجيل أجه ة

 -شهر 12 ب التصوير أجه ة -شهر 12 ب الصغيرة الكهرومن لية األجه ة-شهر12-

 .أشهر 06 ب الساعات لوانم

 تمتد وقد المدةا هذه عن ي يد من الكهرومن لية لألجه ة الج ائرية السوق في وهناك

 الرقمي اإلستقبال ألجه ة شهرا 24 و الهوائيةا والمكيفات الثالجات في شهرا 36 إلى

 ثقة أو الضمانا من الهدف حسب أخرى إلى منت  من المدة اختالف ويعود والتلفانا

 من جودة منتجاتهم. المنتجين بعل

 التجارية الناحية من الضمان7-3

 حيث البيعا عقد في البيع بعد ما والخدمات الضمان تطبيق فيها يتم التي القواعد تحدد

 على ذلك في المنجرة والمصاريف التسيير المالي وأخذ التعامل كيفية ينظم األخير هذا

 اإلنتاج لتحسين هدف الضمان عمليات من تجعل التي المختلفة والتعليمات عاتقها

 .ثقتهم وكسب ال بائن إرضا  وأيضا وتخفيل التكاليفا

 المعطى الضمان مدة أو تول األتراف يحدد أن يجب البيع عقد في للضمان بالنسبة

 Renéيلي  كما يكون محدد والذي (للبيع معيد أو منت ) البائع ترف من

Jabot,1973,83) ) 

 .(مخفي أو عنه مبلغ) اهرا العيب يكون أن يمكن أين أجله أو الضمان مدة تحديد

 .المعيبة القطع تصليح أو استبدال في الضمان تحديد -



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

 منها )محمد نذكر سوا  حد على والمستهلك المنت  على تعود تجارية فائدة للضمان و

 (   316اص 1968الفتاحا عبد سعيد

 المؤسسة وقدرتها المالية للوفا  بالت اماتها . وشهرة اسم على الضمان قيمة تتوقف

 ثقة وعامل للبيعا جيد كدليل استعماله أي البيعا أثنا  الشك إلنالة كتابيا الضمان يكون

 بتحديد المشترين جانب من غير المعقولة الطلبات من المنت  وحماية لل بونا بالنسبة

 (p125) 1969, Nepveu-Nivelle, الشرا  بعد بوضوح المسؤولية

 للتركيب المنتجات بعل حاجة أو الجديدةا المنتجات شرا  على المشتري تشجيع

 أبو أمين الدين التركيب )عصام سالمة بضمان البائع قيام وضرورة

 ( .284اص2002علفةا

 الضمان تطبيق كيفية 7-4

 :وهي تقنية أعمال الغالب في هي البيع بعد ما خدمات لمصلحة الموكلة األعمال إن

 وإذا المؤسسةا في نبائنها لمنتجات األعطال ب نالة المصلحة تقوم :األعطال إزالة -أ

 أجل اصالحه. من المعتمدين الوكال  إلى أوكل كبيرا العطل كان

 على تنفيذه يتم عاملة يد من تتطلبه لما تقنية أكثر هي العملية هذه إن :اإلصالح -أ

وتصليح منتجاتهم  معتمدا مونل ال بون أو ترف من اآللة تنقل أين الورشةا مستوى

 سوا  في فترة الضمان او خارجه.

 الحالة على المحافظة أو إعادة على تعمل التي الو يفة هي الصيانة : الصيانة -ج

تتم  التي هي . وHévin .Bernard,1974,p84)المستمرة) وإتاحته للعتاد التشغيلية

 النصائح وإتبال السلعة مع المرفقة التقنية بالورقة المسجلة المعلومات تلك خالل من

 .(Nepveu-Nivelle,1969,121 )البائع  ترف من المقدمة

 له تنقل حيث للعميلا ترفها من المباعة المنتجات نقل المؤسسة تؤمن قد : النقل -د

 سيد أحمد اآلالت) والمكيفات أو كالثالجات الوننا ثقيلة و الكبيرة السلع

 (.218اص1997مصطفىا

 عناية تتطلب والتي فنيا المعقدة للسلع بالنسبة ضرورية التركيب خدمة تعد :التركيب -ه

 سيد أدائها )أحمد فاعلية على ذلك حيث يؤثر تشغيلهاا قبل وضبطها وضعها في خاصة

 للثالجات المنتجة المؤسسات في الخدمة هذه وتنتشر( ا 219ا ص 1997ا مصطفى

 أبو أمين الدين وأجه ة التكييف )عصام اإللكترونية واألجه ة الكهربائية والغساالت

 ( .286اص2002علفةا

 البيع بعد ما خدمات مردودية -8

 نبائن ال اتجاه الخدمات أحسن تقديمها هو البيع بعد ما خدمات مصلحة يمي  ما إن

 وكذا والوسطا ا ال بائن مع وبنا  عالقات ولواحقهاا الغيار قطع وتوفير والمؤسسةا

 ما خدمات لمصلحة للمنتجات اوبهذا تكون تحسينات تقديم في مصلحة اإلنتاج مساعدة

-Nepveu)منها  نمي  والتي المؤسسةا على بالفائدة تعود مردودية البيع بعد

Nivelle,1969,p177)  . 

 يجب و المردوديةا هذه تبرن البيع بعد ما الخدمات إتار في :الخاصة المردودية1-8

 :ما بعد البيع وهما للعمليات ميدانين الخصوص وجه على التميي 
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 التي تنج  بهدف المحافظة العمليات كل هي :المجاني الطابع ذات العمليات ميدان -أ

 المشار اليها ضمن عقد البيع . أو البيعا وقت تمت التي التعهدات على

 تغطي أن البيع بعد ما خدمات مصلحة ش ن من :األجر المدفوعة العمليات ميدان -ب

 عن الخارجة النشاتات تريق عن ذات الطابع المجانيا وهذا واألعبا  المصاريف

 :كالتالي الضمان فترة

 .اإلصالح بعمليات والقيام األعطال إنالة

 .الغيار قطع بيع -

 .الوقائية الصيانة نيارات -

 التقنية التركيبات -

 المنتجات وتكييف تحسين8-2

 مصلحة تعتبر المؤسسةا ترف من المباعة للمنتجات المراقبة تقنيات تنظيم خالل من

 هذه تسيير خالل فمن التحسينا لمعطيات المتواصل المصدر البيع بعد ما خدمات

 والتصليحات األعطال وإنالة االمجانية العمليات وإجرا   ال بائنا لشكاوى المصلحة

 يمكن هذا كل االستعمالا أثنا  ال بائن لدى التقنية والمشاكل الغيارا قطع بيع وكذا

 قرارات في اتخاذ التحاليل هذه تساعد ثمة ومن الضعفا نقات عن الكشف من المصلحة

 منتجات حول ال بائن يبديها التي فالمالحظات .المؤسسة منتجات على التقنية للتعديالت

 .المنتجات لتحسين دقيقة إشارات المنافسينا كلها بمنتجات مقارنة المؤسسةا

 مردود يكون ولكن باألرقاما البيع بعد ما خدمات مصلحة مردود حصر يصعب عموما

 التي الهامة بالمعلومات المنت  النوعيةا وت ويد حول المالحظات إلى بالنظر حقيقي

 .جديدة منتجات بعث عند المؤسسة في الدراسات مكاتب تساعد

 :الكترونيكس كوندور شركة في البيع بعد ما خدمات مديرية أهمية :ثانيا

 شركة في البيع بعد ما خدمات مصلحة نش ة البحثية الورقة من الج   هذا في نتناول

 والعمل المنتوج جودة في تحسين مساهمتها و ومي انيتهاا وكالئها عدد وتطور كوندور

 .ال بائن إرضا  على

 :الكترونيكس كوندور شركة في البيع بعد ما خدمات نشأة1-

 الج ائرية السوق في الت لق أجل من كانت الشركة في المصلحة هذه إنشا  فكرة إن

 المسيرة الفرق ترف من انشغال دائم محل هو الذي ال بونا إرضا  على والعمل

 ذات البيع بعد ما خدمات مصلحة إحداث عند فعال تم ما وهذا الشركةا ومستخدمي

 .تقريبا الوتني التراب كامل في ال بون وهي رهن متمي  وأدا  مرونة

 تدريب تريق عن للشركة تابعة فروعا المصلحة أحدثت 2003 سنة عملها بداية في

 والية في األولى الوهلة في ليتم تنصيبهم علمية شهادات ذوي الشركة داخل أفرادها

 في فقا الشركة منتجات إصالح ويتولون العاصمة والج ائر العلمة و بوعريري  برج

 و الكبرى المدن أهم في فرول عشرة 2014 سنة في وخارجها ليصبح الضمان فترتي

 .201 0سنة مديرية إلى مصلحة من وتحولت عاملا 166 قدره عمال بعدد

 أو ال بائن ترحيب حيث من سوا  جيدة نتائ  من حققته وما الفكرة هذه نجاح وبعد

 تونيع ومع المنتجاتا تحسين وتكييف في اإلنتاج إدارة ساعدت لتقارير تقديمها
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 ال بونا من الخدمة هذه تقريب في الشركة فكرت الوتني التراب عبر المنتجات

 اإللكترونية األجه ة مصلحي تعامل قصد اليومية عبر الجرائد إعالن الشركة فوجهت

لمدة  الغيار قطع الشركة خاللها من تضمن تعاقدية صيغة في معها والكهر ومن لية

 من إقبال الفكرة هذه فلقيت الضمانا عنوان تحت ترفها من المبال للمنتوج سنتين

 .الوتني التراب كامل الشركة وعبر منتجات كل وفي عددهما ت ايد الذين المصلحين

 اإلعالم أجه ة كهرومن ليةا أجه ة كوندور) شركة منتجات البيع؛ بعد ما خدمات -أ

 ولوحة بالمالعبا الخاصة البصريةا واإلنارة السمعية واألجه ة النقالا والهاتف اآللي

 والتركيب الضمان إلى تحتاج ( الشمسية الطاقة ولوحات المالعبا في اإلعالنات

 تختلف للمشترين ضمانا الشركة تعطي هذا وفي البيعا ما بعد خدمات والى والصيانة

 المعتمدين تتكون الوكال  من شبكة خصصت الغرض لهذا و المنتوجا نوعية حسب

 منافسة شركة أي عليه تتوفر ال ما وهذا الوتنيا التراب كامل يغطون وكيل 198 من

 .ذلك في رغبت إن المدى القصير على تحقيقه يمكن وال الراهن الوقت في

 لهم ور كوند شركة ترف من المعتمدين الوكال  إن :البيع بعد ما خدمات وكالء-ب

 الشركة قبل من تدريبهم يتم البيعا حيث بعد ما سياسة خدمات تطبيق في كبير دور

 التي مانالت الشركة لمنتجات الخدمة بضمان إصالح منتجاتها ا فهم يقومون كيفية على

 بعد فيما ليتم المؤجل الدفع مع الضرورية الغيار بقطع ت ودهم كما الضمانا تحت

 والذين مانالت مشترياتهم تحت الضمان. هذه لل بائن قدمت التي الخدمات قيمة تسديد

 الشركةا مع التعامل في شجعتهم البيع بعد ما خدمات وكال  مع التعامل في الطريقة

 الشرا  على وتشجيعهم ال بائن ثقة كسب الخدمة هذه خالل من واستطاعت الشركة

 المبال المنتوج أن منهما كما قريب متواجد البيع بعد لما والوكيل موجود الضمان مادام

 االتصال لل بائن يوضح االستعمال كتيب مع ضمان ببطاقة مرفوق الشركة ترف من

 .خلل األخضر المجاني حدوث الرقم على

 :الكترونيكس كوندور شركة طرف من المعتمدين الوكالء عدد تطور2-

خدماتها ما بعد البيع كامل التراب الوتني   تغطية على جاهدة كوندور شركة عملت

 جغرافيةا منقطة ألكبر المنتجات نيادة تغطية مع الوكال  عدد ت ايد عليه يدل ما اوهذا

 :ذلك يوضح الموالي والجدول
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 كوندور شركة منتجات إصالح في المعتمدين الوكالء تطور ( 01 ) رقم الجدول

 للفترة

 الباحث إعداد من :المصدر

 : يلي ما السابق الجدول خالل من يتضح

 األجه ة إلصالح كوندور شركة معهم تعاقدت الذين الوكال  عدد أن -

 يدل ما مستمرا وهذا ت ايد في الرقمي االستقبال وأجه ة تلفان من اإللكترونية

 المستمر العمل و الوتني التراب لكافة كوندور شركة منتجات تغطية على

 .لل بون خدمات مابعد البيع لتقريب كوندور شركة ترف من

 األجه ة منتجات ب صالح الشركة إليهم عهدت الذين الوكال  عدد يبين -

 في الغيار مجانا قطع توفير مع خارجها أو الضمان فترة في الكهرومن لية

 انطلقت التي السنة نفس وهي 2004 سنة منذ بدأ التعاقد وهذا الضمانا فترة

 فقد ذلك ورغم الهوائية والثالجاتا المكيفات تصنيع في كوندور شركة فيها

 .المعتمدين الوكال  هؤال  عدد ت ايد

 اآللي اإلعالم منتجات ب صالح الشركة معهم تعاقدت الذين الوكال  عدد يبين -

 في مجانا الغيار توفير قطع مع خارجها أو الضمان فترة في النقال والهاتف

 بدأ سنة تلي التي السنة وهي 2010 سنة منذ بدأ التعاقد وهذا الضمانا فترة

 .اإلعالم اآللي أجه ة تصنيع في الشركة

 :الكترونيكس كوندور شركة في البيع بعد ما خدمات ميزانية تطور 3-

 إما تونيعها خاصة بهاا يتم مي انية البيع بعد ما خدمات لمديرية تكون أن الطبيعي من

 الوكال  أجور أو للمديرية الشؤون اإلدارية على القائمين لمو فيها أجور شكل في

 دفع إلى إضافة المحالتا إيجار مصاريف و العشر فروعها في للشركة التابعين

عن تدخالتهم قاموا بها لصالح منتجات  الشركة ترف المعتدين من الوكال  مستحقات

 والجدول .الضمان فترة في لهم المسلمة الغيار الشركة في فترة الضمان وقطع
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 (2013 -2003-للفترة) البيع بعد ما خدمات مي انية تطور يوضح الموالي

-  2003كوندورللفترة لشركة البيع بعد ما خدمات ميزانية تطور ( 02 ) رقم الجدول

 دج مليون :الوحدة 2013
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 الباحث إعداد من : المصدر

 في للشركة البيع بعد ما خدمات مديرية مي انية أن السابق الجدول خالل من يتضح

 البيعا بعد ما خدمات شبكة مع توسع يتناسب ما وهذا أخرىا إلى سنة من مستمرة نيادة

 الفعالة التونيع سياسة مع يتماشى ما وهذا المعتمدينا الوكال  تدخالت عدد نيادة و

 إرضا  وهي الشركة ترف من المرسومة لإلستراتيجية الشركة وكذلك لمنتجات

 .سكناهم مقر من البيع بعد ما خدمات وتقريب نبائنها

 :الكترونيكس كوندور شركة منتجات جودة تحسين في المساعدة  4- 

 وهذا كوندورا شركة منتجات تحسين في البيع بعد ما خدمات مديرية كثيرا ساهمت

 بعد ما لخدمات المعتمدين الوكال  ترف من الممسوكة السجالت قرا ات خالل من

 عن والتعبير ال بائنا ترف من للمنتجات وانتقادات مالحظات من فيها وما البيعا

 الجانب يخل فيما هذا المنتجاتا على والتحسينات اللمسات بعلتهم في اضافة رغبا

 ترف الوكال  من المقدمة التقنية التقارير استغالل خالل ومن للمنتوجا الجمالي

 يعمل والذي 3075 المجاني األخضر بالرقم واالتصال الشركةا ترف من المعتمدين

 :نجد ال بائن مالحظات ومن ال بائن استقبال مكالمات على يسهرون مو ف 20 به

 .المنتجات إنتاج مراحل في الرقابة وتقوية األجه ةا على تعديالت إدخال -

 تم ما وهذا التلفانا جهان مع الرقمي االستقبال جهان بدم  ال بائن من اقتراح -

 في جهان واحد. الجهانين دم  في 2014 فيفري شهر في تلبيته فعال

 وعودته الكهربائي التيار انقطال بمجرد حيث الثالجاتا في تقني خط  وجود -

 .هذا العيب تدارك تم وقد عاديا غير جليد الثالجة تشكل

 اآللي اإلعالم بمنتوجات الخاصة التكنولوجية التطورات مواكبة على العمل -

 والتي االستقبال الرقميا وأجه ة النقال والهاتف االلكترونية اللوحات و

 وتطبيقاتها. عملها مجال في جدا سريعة تطورات تعرف

 البيع بعد ما خدمات خالل من الزبائن رضا تعزيز-5
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 وما التعاقدية الصيغة خالل من عالقة المعتمدين الوكال  مع كوندور شركة تربا

 الوكال  حياد أن غير العقدا بتنفيذ بنود المعتمدين الوكال  الت ام من الصيغة هذه تفرضه

احتجاجاتهم  ورفع ال بائن تضجر من عنه ينجر وما العقد هذا تنفيذ عن المعتمدين

 في تتوان ال األخيرة هذه يجعل الذي الشي  البيعا بعد ما وشكاويهم لمديرية خدمات

 جديد وكيل والبحث عن المعتمدا الوكيل مع التعاقد فسخ خالل من ل بائنها االستجابة

 المعتمدين الوكال  عدد يوضح الموالي والجدول محلها ليحل ممكن وقت أسرل في

 :معهم التعاقد فسخ تم والذين

 شركة أجهزة إصالح في االعتماد منهم المسحوب الوكالء ( 03 ) رقم الجدول

 للفترة كوندور

2003 -2013 
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 الباحث إعداد من :المصدر

 بعل خدمات عن كوندور شركة تخلي نالح، السابق الجدول معطيات خالل من

 :التالية لألسباب نتيجة الوكال  هؤال 

 .أكثر أو أيام ثالثة عن ت يد لمدة الجهان إصالح في الوكيل ت خر تكرار -

 .للمنتوج الضمان فترة انقضا  عدم رغم ال بائن من تدخالته أتعاب قبل -

 .ضده الموجه االحتجاجات وكثرة لل بائن السيئ االستقبال -

 .الشهرية بالمعلومات اوت ويده البيع بعد ما خدمات مديرية مع االتصال عدم -

 .المتكررة الغيابات و العملا أوقات أثنا  محله في تواجده عدم -

 يمثالنه وما الثالجة و الهوائية المكيفات إصالح في المعتمدين الوكال  ت خر -

 .الصيف فترة خالل لل بون قصوى أهمية من المنتوجين هاذين

 .عنها والكشف المنتجات لمعاينة ال بائن مع التنقل عدم -

 :الكترونيكس كوندور لشركة البيع بعد ما خدمات وكالء تقييم5-1

 :تريق عن المعتمدين وكالئها بتقييم البيع بعد ما خدمات مديرية تقوم

األخضر  الرقم تريق عن ال بائن ترف من المقدمة االحتجاجات عدد- -

 المجاني .

 .البيع بعد ما خدمات لمديرية المرسلة التقارير عدد- -



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

 .الغيار لقطع المستعملة الكميات -

 .ال بائن منتجات تصليح في السرعة -

 .شرائها على وتشجيعهم الشركةا منتجات عن لل بائن معلومات تقديم -

 الوكيل عمل تقييم البيع بعد ما خدمات مديرية خاللها من تستطيع المعطيات هذه كل

 حول تقارير وإعداد ال بائنا الشركة أمام صورة يمثل ألنه وتشجيعها وتكريمه المعتمد

 لل بائن استقبالهم حسن عن الوكال  هؤال  وتشجيع تكريم أجل من وكيل كل عمل

 .الشركة بتشريف والقيام الشركة منتجات شرا  وتشجيعهم على وتوجيههم

 :الكترونيكس كوندور شركة منتجات تركيب -6

 من منتجاتها المتخصصةبعل  في ل بائنها التركيب خدمة بتقديم كوندور شركة تقوم

 تتطلب والتي المالعب في لوحات العرض و المالعب إنارة أجه ة مثل عمالهاا ترف

 بدأت والتي الشمسيةا بالطاقة تعمل التي اللوحات تركيب الى اضافة خاصةا مهارات

 .إفريقيا في مصنع ك ول 2014 جانفي في في تصنيعها كوندور شركة

 :الكترونيكس كوندور بشركة للزبائن اإلصغاء مركز إحداث -7

 لل بائن اإلصغا  مرك  كوندور شركة أحدثت نبائنها مع دائمة عالقة ربا اجل من

 كامل في خبرة لهم مو ف 20 به يعمل 3075 مجاني اخضر بخا 2010 سنة في

 يصلح الذي للوكيل ال بون توجيه على المرك  هذا عمل يقتصر وال الشركةا منتجات

 المنتوج سعر عن لالستفسار الشرا  قبل نشاته بل يمتد العطبا عند جهانه له

 وال من لها من المنتوج عن معرفتها ال بون يريد التي المعلومات وكل وخصائصه

 عدد وصل فقد المي ةا هذه على الحالي الوقت في لكوندور منافسة اي شركة تتوفر

 المكالمات عددوصل  2014 افريل شهر وفي ا 2013 سنة 89063 المكالمات

315893. 

 عطب أو خلل عن للبالغ ال بون اتصال فبمجرد متطورةا ببرام  المرك  هذا ويعمل

 في المختصين الخبرا  مكالمته إلى وتحول بها خاص حساب له يفتح جهانها في

 وكيل اقرب إلى إرساله أو ونصحها توجيهه على ويعملون كوندورا شركة منتجات

 هوائيا مكيف أو غسيل آلة أو الثالجة مثل نقل الجهان عليه تعذر وإذا منطقتها في

 وقت اقرب في إليه ويرسله الجهان إصالح في المعتمد بالوكيل يتصل المرك  فان

 الوكيل متابعة اجل من المكالمة وقت يسجل خاص برنام  تريق ممكنا وعن

 انتها وبعد  لل بونا اإلصغا  مرك  صالحيات من األمر هذا ويصبح المعتمدا

 األسئلة بعل عليه ويطرح بال بون االتصال المرك  يعيد الوكيلا ترف من التدخل

 الموالي والشكل معها الوكيل المقدمة ومعاملة الخدمة عن رضاه مدى حول تتمحور

 :ذلك يوضح
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 اإلصغاء بمركز الزبون اتصال مسار :( 02 ) رقم الشكل

 

        
 .الكترونيكس كوندور لشركة البيع بعد ما خدمات مديرية :المصدر

 

 البيع بعد ما خدمات على باالعتماد التنافسية القدرة زيادة -8

 بعد ما خدمات بواسطة تنافسية مي ة على الكترونيكس كوندور شركة حصول يعود

 :التالية األسباب إلى البيع

الشركة  جعل ما وهذا .ال بائن تصرف تحت 3075األخضر المجاني  الخا استعمال

 تتمي  بهذه الخدمة وتحقق بها مي ة تنافسية .

  .الوتني التراب كامل في البيع بعد ما خدمات وكال  انتشار -

 ما إلى الشرا  بعملية القيام قبل من الهاتفية المكالمات نظام تريق عن ال بون متابعة -

 .بعدها

 البيع بعد ما خدمات بواسطة السوقي المركز تعزيز -9

 يقوم أعوان التي الميدانية المالحظات خالل تلبية حاجاتهم من في لل بائن االستمال إن

 التنظيم وكذلك المديريةا ترف من المعتمدين الوكال  أو البيع بعد ما خدمات مديرية

نيادة  في ذلك ويتجلى المؤسسةا أهداف خدمة في عالية بقيمة يساهم المديرية لهذه الجيد
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 مع مقارنة التنافسي مرك ها تع ي  في أو المبيعات ترقية تريق عن السوقية الحصة

 السوق في التلفان سوقية لجهان حصة اكبر تمتلك كوندور فشركة .السوق في منافسيها

 الرقمي االستقبال جهان سوق في سوقية حصة أعلى و ا% 35.69 بنسبة الج ائرية

 المقدمة لإلحصائيات وفقا وهذا الثالجاتا سوق في 25.63%ونسبة ا% 74.08 بنسبة

 الكترونيكس كوندور شركة ترف من

 :خاتمة

 كوندور مؤسسة ان وهي الدراسة فرضية على اإلجابة امكن عرضه تم ما خالل من

 حدث الذي كالخلل البيعا بعد ما منتجاتها من خالل خدمات جودة تحسين استطاعت

 .لل بائن إصغا  لمرك  إنشائها وكذا تداركها وتم للثالجات

 اإلنتاجا لمصالح تابعة الصناعية المؤسسة في البيع بعد ما خدمات مصلحة كانت كما

 هامة مكانة لها اليوم الصناعيةا صارت المؤسسة عاتق على يقع كعب  إليها وينظر

 وتحرير التنافسية الوضعية أملته ما وهذا الصناعية للمؤسسة التنظيمي الهيكل ضمن

 ال بائن وتوجيه االستعمال دليل إصدار من و ائفها تعددتوبذلك  الخارجيةا التجارة

مصالح  مساعدة إلى المعتمدينا وكالئها عبر وصيانتها وتركيبها األجه ة وإصالح

 إلى مصلحة من حولتها كوندور شركة أن حتى المنتجاتا جودة تحسين في اإلنتاج
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 الملخص 

 اأدوار التونيع المادي في تنمية التجارة بين الدول اإلسالمية حاضراالورقة تناقش مختلف 

 مع أهمية كبيرة واهتمام خاص بالمتعاملين على مستوى السوق .ا ومستقبل التحديات

 

 الكلمات المفتاحية

 النقلا التخ ينا المناولةا  الدعما االمداد.

 

English summary 

The paper discusses the different roles of the physical distribution , in 

the development of the present trade between Islamic countries, and the 

future challenges. with a big importance and a private attention to 

operators in the market. 

Key words: Transport, storage, subcontracting, support, logistics. 

 تمهيد :

تعاني الدول اإلسالمية من تخلف االقتصاديات المنتجة للخدمات في ربوعها . رغم تمي ها 

 ويستحوذ الم ايا التنافسية التي قلما تتوفر لغيرها . فهي  ا بموقع يتوسا العالم

العالم ضمن اتصاالت دول تتفاعل مع بقية -دول متجاورة          -دول بحرية                   -

 في أوج التطور .

بما  اوحسن تدويل الثروةا إن الدول اإلسالمية كذلك حباها هللا بتراث غني بفقه المعامالت

 يحقق التوانن المطلوب في تداول المنتجات عبر  

ل يمادة أولية متنوعة قابلة للتحو-أسواق آخذة في النمو والتوسع .            -قنوات مناسبة.      -

 والتصنيع .

ولعل األسباب السابقة وغيرها تدفع باألساليب والطرائق التي تدار بها التجارة البينية في الدول 

 اإلسالمية إلى  

 تطوير التجارة بين الدول اإلسالمية-تطوير النقل والتخ ين ......وبقية التونيع المادي .    -

 بما يحقق الفعالية 

 حيث   التكامل بين نظم اإلنتاج من-

 التنافسية الدولية .-التنويع.           -هندسة اإلنتاج         -        



  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

 لذلك فان الورقة تنطلق من اشكالية 

كيف تساهم عناصر التونيع المادي في بنا  واقع تجاري, يفسر اهمية كل عنصر في التسويق 

 العملي ؟

نخم التراث االسالمي, خاصة في و في حالة اعتبار واقع حال الدول االسالمية, يستند الى 

 التجارة و التسويق, من خالل االحتكام الى فلسفة الشرل, في الحالل و الحرام.

فهل يمكن اعادة االحكام الشرعية الى التسويق العملي الجاري ؟ العادة الحركة الى جسم 

 التجارة و السوق ؟ 

 

 أوال : واقع التجارة بين الدول اإلسالمية:

لي يا فباستثنا  ماا اإلسالمية في نموها ودرجة تقدمها مقارنة ببقية دول العالم تتفاوت الدول

 التي  

 من صادرات العالم  %2يصل فيها التصدير إلى معدل -           

 1  %15التصدير في مالي يا ينمو بواقع-           

ي والتا رات السابقةف ن العالم اإلسالمي رغم الجهود التي قدمها خالل الفتا وبدون مالي يا

تختلف التجربة معها من حيث الفرص التي تحملها الظروف التي مرت بها الدول اإلسالمية . 

فقد حدث أن مرت الدول المنتجة للنفا بطفرتين إقتصاديتين  األولى في السبعينيات "ارتفال 

      2010أسعار المحروقات و الثانية  حاليا فترة 

 الفوائل المالية من هذه واستغاللها في تنمية سوق الخدمة .بحيث يمكن االستناد إلى 

أما الدول األخرى ف ن استغاللها لمواردها لم يتجاون حدود تصدير المادة األولية في أشكالها 

 الخام  والمادة األولية في التسويق الدولي تتصف ب  

ما يتطلب ذلك من  انخفاض األسعار في السوق وبا  تغيرها مع و ومكلفةا حاجتها للتخ ين

 خصوم الكمية .

فاكتفت الدول اإلسالمية بتصدير الخدمات غير ا وهو ما لم يكون فائضا اقتصاديا معتبرا

 األساسية.

جارة التي وهي التا إلى جانب اكتفا  الدول اإلسالمية بالتجارة البينية بينها في المواد ال راعية

ل اإلسالمية . لكون التجارة في المواد ال راعية لم ترتق إلى مستوى اإلكتفا  الغذائي لدى الدو

هي تصدير لمنتجات غذائية مقابل استيراد لمنتجات غذائية لمواننة الحاجة الغذائية . وبذلك 

فالفروق بين االستيراد والتصدير على مستوى مجمول التجارة البينية ليس له أثر مالي واضح 

 يمكن أن يستثمر في تنمية اإلنتاج.

ألف دوالر لدول عربية .  86236ا تصدره المغرب من منتجات نراعية هو فمجمول م

فالفارق ال يكاد  92116وبالمقابل مجمول ما تستورده من نفس الدول من منتجات نراعية هو 

 يظهر بشكل جلي .

ثم إن تطور اإلنتاج ال راعي في الدول اإلسالمية بطي  لخضول اإلنتاج إلى نظم استغالل 

األرض وفق األساليب التقليدية في اإلنتاج . وكذلك كون الدورة البيئية  والدورة ال راعية 

تمارسان ت ثيرهما على سلوك اإلنتاج . فهو بذلك يت ثر بمستويات اإلنتاج والفائل القابل 

                                                           
د.حمدي سلمان معمر ا جامعة األقصى ا غ ة ا تجربة مالي يا التنمية ا رؤية استرشادية ا اتحاد الجامعات - 1

 47ا ص2006العربية ا التنمية البشرية ودورها في معالجة المشكلة السكانية ا الج ائر 
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. وكذا سلوك السوق من حيث حجم الطلب في الدول اإلسالمية . وهو مستوى ال يصل  للتصدير

 إلى مستوى الطلب في األسواق خارج الدول اإلسالمية للكثير من المنتجات ال راعية .

وتظهر تطورات اإلحصا ات في التجارة البينية في المنتجات ال راعية تذبذبا ال ارتبات بينه 

  1ة .من حيث الحجم والقيم

 اإلنتاج الزراعي في مواجهة تنمية المنتجات الصناعية :-أ

 ف ن الدول اإلسالمية تتمي  ب ا عند اعتماد استراتجية التنمية وفق منطق السوق

 اسعة السوق   أي أن عدد سكان المنطقة اإلسالمية يشكلون مليار وثالث مائة ألف نسمة-       

في حد ذاته حجم كبير لسوق واعدة في مجال ال راعة  سكان العالم . وهذا 1/3وهو ما يعادل 

 وبشكل أخل في السلع االستهالكية. 

السوق االستهالكية هي سوق المنتجات الكفو ة في السوق من حيث تكرار معدل الشرا   -    

من  حتى ولو بمعدالت صغيرةا عليها . فهي تتضمن السلع التي تشترى بشكل متكرر ودائم

ية الشرا  صغيرة ومتكررة . وهو ما يضفي على حجم السوق أهمية إغرا  حيث الحجم أي كم

 المستثمرين. 

مخاتر التدويل في سوق المنتجات ال راعية ال تكاد تؤثر على قرارات االستثمار واعتماد  -    

 قطاعات النمو في الدول اإلسالمية . لكون سوق االستثمار ال راعي تستند إلى  

خدمات -قوة استهالك تكون الطلب في السوق     ج-مل ممكنة الت هيل      بقوة ع-أ            

 مرافقة من  

 تهوية تبريد نقل كيميا  وبيطرة.

 وهي كلها يمكن إنتاجها وبدون تكاليف معتبرة .

كان يجب أن تكون نقطة الفصل في سياسة التنمية من حيث  2000كانت نهاية القرن أي سنة 

. 

 تحقيق اإلكتفا  الذاتي.-تكامل القطاعات وترابطها.   -تحديد الفرول اإلنتاجية.  -         

   سد الفجوات بين اإلنتاج واالستهالك بواسطة التوزيع 

وكذا  ااإلختيارات السابقة التي كانت تجمع بين القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية

و ائف وفق تكامل داخلي لم ينت  عنه اندماج بين الدول الصناعة وال راعة . ثم الدم  بين ال

 اإلسالمية . وبقيت الفجوات  

فجوة المعلومات   رغم تقدم االتصال -الفجوة الجغرافية   رغم تقارب المواقع .       -         

. 

من نيادة   %97تحد من سيولة المنتجات من وإلى األسواق في مختلف المناتق . رغم أن 

 عالم حدثت في التسعينيات سكان ال

لكن لم يفسر هذا الت ايد بتدفق ا %20دول منها الهند  10منها )من هذه ال يادة أعطتها  60%

 1/5السلع الميسرة الغذائية واالستهالكية نحو الهند من السودان أو من مصر مثال . ورغم أن 

 .  2الصادرات في الدول العربية هي نراعية 

                                                           
ا المنظمة العربية للتنمية  2002ا 22لإلحصا ات ال راعية العربية ا المجلد  المصدر   الكتاب السنوي-1

 .437ال راعية ا ص.

ا المنظمة العربية  2000ا الخرتوم ا ديسمبر  20الكتاب السنوي لإلحصا ات ال راعية العربية ا المجلد  - 2

 .14للتنمية ال راعية ا ص.
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التوليف لفرول اإلنتاج ضمن القطاعات في انخفاض مردودية الموارد وتسبب سو  التركيب و

المتاحة حيث أن ما يوفره النيل من مياه يجعل مصر والسودان تصالن إلى مستوى ما تحصل 

لكن من حيث المردود لم يصل البلدين إلى تحقيق ما ا عليه كندا والواليات المتحدة األمريكية

.والواليات 1منتوجا نراعيا  23فمنطقة كيباك وحدها تصدر توصلت إليه أمريكا الشمالية . 

المتحدة األمريكية تحتف، بالقدرة على تغذية العالم في منافستها لإلتحاد األوروبي في سوق 

 ال راعية .

نظرا لهذا المفصل بين القطاعات حيث اختلطت األولويات في ماهية إستراتيجية اإلنتاج الممكن 

 إتباعها بين  

 Machine intensive      تكثيف اآللة-    Labor intensiveثيف العمل    تك-    

فكان للدول اإلسالمية اآلهلة بالسكان اعتماد تكثيف العمل في نظام اإلنتاج . بينما استغلت بقية 

الدول ذات العدد القليل من السكان رأس المال في شكل أصول اإلنتاج من آالت وتجهي ات 

 عمل بدال من اعتماد ال

حسب نول الصادرات  2من أجل ذلك جا ت مخرجات نظم اإلنتاج لدى الدول اإلسالمية مرتبة 

 كالتالي  

مصدري -مصدري المواد األولية غير المحروقات   -مصدري المنتجات المصنعة -

 مصدري الخدمات-المحروقات  

 مصدري المنتجات المتنوعة -

من الدول العربية %50حيث أن ا اإلسالمية كلها أو جلهافي كل األصناف السابقة نجد الدول 

ضمن مجموعة الدول المصدرة للمحروقات مثال . لكن القدرة على التصدير ال تعني احتالل 

مكانة في السوق الدولية . ألن السوق الدولية تتقاسمها مجوعة الدول المعروفة بقوة التصدير 

 .3( %ب   1)انظر الجدول رقم 

ف أن الدول اإلسالمية لم تصل حد الدول الصناعية وال حتى مستوى القوى الناشئة ولكوننا نعر

ف نها إذا تكون ضمن مجموعة الدول النامية التي تؤكد تقارير البنك العالمي ا كالصين والهند

 بش نها ب نها مجموعة ما نالت تخسر في تجارتها أمام الدول الصناعية .

   ليةاقتصاد العرض منفذ للسوق الدو-ب

إن وجهة النظر القائمة على توجيه اقتصاديات البلدان النامية إلى التصدير . تحمل مفهوم البحث 

 عن نموذج يقوم على الخطوات  

ع المنت   تدويل الخدمة م -التنويع في اإلنتاج لحد كل الخدمات -مفهوم اإلنتاج بنظام التكثيف -   

 اكتساب المي ة التنافسية-التعمق في إنتاج اقتصاد لعرض الخدمات المرافقة   -

 قديمة في أدبيات االقتصاديين  ولكونا لكون فكرة العرض   يؤدي إلى إيجاد الطلب الخاص به

ظام وهذا ما جعل نا النامية التي تشكل الدول اإلسالمية جلها تعاني نقل الطلب الداخليالدول 

ا لكون المنت  ال يتصادف مع الطلب الكافيا التحويل للمواد األولية في أسواقها المحلية يفشل

 فيضطر إلى التصدير للمادة األولية دون المرور بو يفة اإلنتاج  في واقع تسود فيه فرضية  

                                                           
1 -Statistiques agricoles, CANADA 

  رتيب البنك العالميحسب ت- 2

ا الج   األول ا مكانة الدول النامية في االقتصاد العالمي ا مكيد  16/2000حوليات جامعة الج ائر ا العدد - 3

 . الجدول تم وضعه من ترف الباحث من واقع بيانات المصدر المذكور .13علي ا ص
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وعمل السوق الحرة كفيل بتحقيق التخصيل األمثل ا ن اإلقتصاديات العصرية مستقرة" أ

 1والتشغيل الكامل ...

وهي السوق التي تقوم على برون  اهرة نمو التبادل في السلع والخدمات في السنوات المت خرة 

فكان  احيث تدفقت الرساميل نحو البيئات المنتجة بكثافة معتبرة1974اوبالضبا ابتدا  من 

األقل استفادة ا lنصيب أفريقيا وآسيا وهما القارتين اللتين تحمالن المسلمين فوق أراضيهما 

لكن بمفهوم الدول النامية مجتمعة كانت حصة أفريقيا من ا مقارنة بالدول المتطورة

وهي أعلى ما وصلت إليه أحجام االستثمارات األجنبية في  %3ا15اإلستثمارات األجنبية 

ا بينما 1994في  %6ا2. وأخذت في التناقل إلى حد  90-86أفريقيا . وكان ذلك في الفترة 

 .1994سنة  % 1ا64آسيا ت ايدت بشكل مستمر أحجام االستثمارات األجنبية لتصل 

تحصل  فسيكون مجمول ماا ي قارة آسياف ذا استثنينا ما تحصل عليه الصين من هذه التدفقات ف

 عليه آسيا وإفريقيا ما ال يعادل حجم ما يتدفق على أمريكا الجنوبية وحدها .

ت إذ أن التدفقاا بمفهوم المجتمعات اإلسالميةا مع أن آسيا وإفريقيا ليست مسلمتين تماما

ي التي تستثمر وها من مجمول التدفقات %4االستثمارية في أحسن الظروف ال تصل إلى نسبة 

في أفريقيا بكل مكوناتها . وهذا يفسر ضعف التداول في التدفقات اإلستثمارية بين المجتمعات 

 اإلسالمية أي أن أسواق رأس المال يمكن صياغتها وفق معايير التوسع في اإلنتاج .

 ثانيا : سوق خدمات التوزيع المادي :
يدة للنمو والسوق والموارد البشرية وكذا تحاول المنظمة الدولية للتجارة صياغة مفاهيم جد

الملكية الفكرية . وقد تقوم بتقديم تعاريف تبدو متعددة لكل منها وتقسمها إلى مفاهيم تستند إلى 

 وأخرى قيد التطوير .ا تعاريف األمم المتحدة

ي ذوهو البعد الا إن جهود الهيئات الدولية في تدخالتها تعتمد على البعد االجتماعي ك ولوية

 يتحقق من خالل  

تنمية الثقافة -           تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاه  -              محاربة الفقر - 
2 

 مما يؤدي إلى تنمية بشرية حقيقية تقوم على  

-رأس المال البشري حاف ا لإلنتاجية -البيئة المالئمة لالستثمار في رأس المال البشري  -  

 كنولوجياالتحول إلى الت

 تحسين القدرة التنافسية الوتنية -التمكين االقتصادي   -كثافة رأس المال  -التطوير  - 

                                                           
 البطالة والتشغيل في بلدان المغرب العربي اأحمين أشفير ا التحوالت اإلقتصادية واالجتماعية وآثارها على - 1

ا 1999المكتب الدولي للعمل ا عن منظمة العمل العربية ا المعهد العربي للثقافة العمانية وبحوث العمل ا الج ائر 

 33ص 

 - قد يكون ذلك في التطبيق لإلستراتيجيات والنماذج ا كما يراها مفكرو اإلدارة اإلستراتيجية والتسويق

اتيجي . ومن خالل الشرول كذلك في عالج  اهرة التضخم بتقصير فترات التخطيا المالي بالنسبة االستر

 للشركات خاصة منها شركات التجارة واألعمال .

ا 2006التنمية البشرية ودورها في معالجة المشكلة السكانية ا اتحاد الجامعات العربية ا جامعة الج ائر ا - 2

 149ص  السيدة   فضيلة جنوحات ا 

 - استخدم هذه الخطوات الباحث الباكستاني محبوب عبد الحق ا والباحث الهندي امارتيا ا خالل عملهما في

UNDP ا أخذت بتصرف من ترف الباحث عن ا مهدي صالح دواي ا االستثمار في رأس المال البشري ا أبعاد

 ,138-137ا ص 2006المفهوم واستحقاقات التنمية البشريةا جامعة الج ائر ا 
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إن تكوين هذا الهرم الذي يبدأ من تشكيل البيئة المناسبة لالستثمار والتدرج نحو األعلى حتى     

القدرة التنافسية في موضول استثمار واضح هو رأس المال البشري يتطلب نظام تونيع متعدد 

 يشتمل على  

 بنا  العالقات     -تجديد المنافذ            -                    

.  وتحرروا من العالقات الكثيرة والمتشابكةا تخلى المنتجون كلية على التونيع المباشرفقد  

واتجهوا نحو التخصل واالكتفا  باإلنتاج فلم يعد أمام المنتجين ت سيس فرول للبيع نقدا والتسليم 

والتخصل في اإلنتاج تسبب في ت ايد فرص االكتشاف لخطوت منتجات جديدة . فكان ا فورا

تالك فلم يعد باستطاعتهم اما ة الواسعة في إنتاج األدوية أن أحدثت صعوبات للصيادلةللتنمي

 .1كل دوا  ينت  

كون فهي تا كما كانت محور النقاشات االقتصاديةا العالقات االقتصادية بين السوق والدولة

لتواننات ل بحيث يعد السوق " اليد الخفية " التي تنت  دوما وبتلقائيةا أساس النظام االقتصادي
2. 

 .3يحدد الحلول للمشاكل ا كما لو أنها تريق واحد في شكل اقتصاد واحد

كن عمال ....ا (ولا مساهمينا أم أن النشات االقتصادي يتعلق ليس فقا بالمنش ة )كرجال أعمال

 كذلك كمستهلكين وبيئة و روف حياة .

أمة األمر بالمعروف والنهي ا فهي أمة اإلسالم وعندما يتعلق األمر بخير أمة أخرجت للناس 

 عن المنكر . فالمسلم تاجر مسؤول في وساتته .

 مقدم للخدمات المساعدة .-حام لها من كل المخاتر   -محتف، بالسلعة   -ناقل أمين  -   

في سوق أرادها الرسول صلى هللا عليه وسلم عند إنشائها وتنظيمها ميـدانا لتطبيق األحكام 

 فعن عمر بن لخطاب رضي هللا عنه قال  ا لتجاري وفق فقه الدينوالتعامل اا الشرعية

  4" ال يبيع في سوقنا إال من تفقه في الدين "

سمحا  اسمحا إذا اشترىا سمحا إذا بالا وهذا ت كيد لقوله صلى هللا عليه وسلم   "رحم هللا عبدا

 إذا اقتضى "حديث صحيح .

 ضمن منظومة تقييس كاملة تشتمل على   

منع -وإخسار المي ان .   ا عدم التطفيف في الكيل-إقامة الونن بالقسا   -منع االحتكار   -   

 الغش .

وضمن هذه الشروت وغيرها تنمو معايير التقييس في سوق بين المجتمعات اإلسالمية . تعرن 

 لمنظومة التقييس الدولية التي تعتمد شروت اإلنتاج ضمن الطرق الواجب اإلنتاج بها وتهم

 الشروت التجارية.

 ( تمنح شهادة المقايسة )المطابقة ( في حدود  ISOفالمنظمة العالمية للمقايسة )

 مقاييس البيئة .-التوجه بال بون.  وفي السنوات األخيرة   -التوجه بالسوق أو      -      

أو  في توافقه مع سلوك كل من السوق وال بون (Productوهي كلها مقاييس تعتمد المنت  )

 البيئة أو احداهما .

                                                           
 28ا ص   2002ا  2الباحث ا مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ا العدد - 1

2 -Claude Courlet, Les fondements théoriques du libéralisme , OPU, Alger , 2006, p.VII. 
3  - Hamid M.Temmar , Les fondements théoriques du libéralisme , OPU, Alger , 2006, p.13  

 -110ة آل عمران ا اآلية سور 

 20ا ص,2004منكرات األسواق ا عدنان خلبوص ا دار الصديق للطباعة والنشر ا الطبعة األولى ا - 4
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ارية أي ال تتضمن السالمة التجا وال ترتقي إلى سالمة التعاون في التونيع ومشروعية التجارة

 بخصائل سوق في بيئة إسالمية .

 ستنش  عنها   ا عند إضافة معايير السالمة التجارية

 (  Normalisationوضوح األساليب ومعايرتها )-نظم تونيع متنوعة في خصائصها .   -

 سيولة السلع وتدفق الخدمة بين المتعاملين .-

وهذا يضفي شروت اليسر والسهولة في الدخول والخروج من وإلى السوق في مختلف البيئات 

وقد يدفع كذلك إلى استمالة أسواق الصين والهند وغيرها من األسواق المهمة . ا اإلسالمية

 صة . بجانب أسواق بقية الدول اإلسالمية في آسيا خا

ولم تؤد إلى ا لم تكون الحل المناسب  "   Incotermsإن المصطلحات التجارية الدولية "

 .ات تعقدلتجارة كصفقاستقرار السوق . بل نادت في اندفاعاته في االتجاه الذي أثر سلبا على ا

فالمسوقون في الج ائر ال يستطيعون تنويع أسواق تصريف منتجاتهم . لكون التعامل بينهم 

 هذا في حالة تجاون السوق الفرنسية .ا سواق الدول اإلفريقية الناتقة بالفرنسية تقليديوأ

لذلك فالوصول إلى السوق . وتدويل التجارة يتطلب الثقافة المناسبة لهذه السوق . لكون ثقافة 

السوق ليست فقا التطبيقات التسويقية في الميدان . وإنما كذلك فهم السلوك التجاري المنبثق 

 ن العقيدة والذي يكون االستعداد للتعامل وضمن كل األتر  ع

 عالقة األفراد باألفراد.   -عالقة األفراد بالمنتجات               -

 هي عالقة استهالك واستخدام في التحويل .عالقة األفراد بالمنتجات:-1

مم في موضول يت   العالقات التجارية في بيئة إسالمية هي عالقاتعالقة األفراد باألفراد-2

فالروابا ليست مادية محضة حتى ولو كانت في موضول التعامل ا ويكمل العالقات اإلنسانية

 هو المادة .

و وتحرير السوق ها فصيغة التعامل وفق فلسفة المنظمة الدولية للتجارة هي حرية السوق

 الليبرالية في أشكال  

 األنانية وتقديس الثروة .- الحرية الفردية    -االقتصاد الرأسمالي         -

وهي تحوالت تتنافى والسلوك الصحيح الذي يجب أن يقوم على كون المادة مسخرة . واألفراد 

 لتتم عبادته .ا وسخر المادةا واألهداف هي معرفة هللا الذي خلق الجن واإلنسا متعاونون

فاألجدر أن تستند المجتمعات إلى البحث عن ماهية التخصيصات المناسبة لهذه الموارد لتحقيق 

 أهدافها وأن يكون ذلك عبر   

 سد فجوة الجغرافيا -سد فجوة المعلومات        ب-أ

  سد فجوة المعلومات:-أ

ي فإن المعلومات حول السوق بكل عناصر الم ي  التسويقي الذي تتضمنه يجب أن تكون 

وأمثلية السوق تكمن في إتاحة السوق ا متناول المتعاملين . وأن يكون الوصول إليها ممكنا

وأهم المعلومات التي تجب ا للمتعاملين المعلومات الكافية التخاذ قراراتهم وفق ما يناسبهم

 الدراية بها هي المعلومات المتعلقة بالمنتجات . من حيث هي   

منتجات تتداول بالفرصة -تاقة ....    ا غذا ا استهالك منتجات تتداول بشكل متكرر -

 نية فا وسيطيةا منتجات محدودة التداول  قابلة للتخ ين-العطور .....  ا والمناسبة   الكتب

مع الدراية بالمنتجات الصناعية من حيث الخدمة والصيانة والتركيب بالنسبة للوكال  

 ولة.والموردين والمفاوضين وكذا التصدير بالمنا

وكذا  االمعلومات األساسية كذلك في التسويق الدولي هي مراك  التونيع والم ايا التي تقدمها

 ألن ثلث رقم أعمال شركات التونيع ألثاث المكاتب يتم خارج الحدود .ا خدمات ما بعد البيع
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 إلى جانب استعدادات مراك  التونيع للتعامل على   

 التعاون واإلقامة خارج الحدود .-األسما  والتراخيل  التنانل عن -تنويع نقات البيع  -

 ائدة من  والثقافة السا يضاف إلى ذلك المعلومات الفنية المتعلقة بالسوق والعادات اإلستهالكية

 (Qualitéتبيعة المراقبة المتبعة في النوعية )-

ا ةا المقاتعة  البلديفي كندا مثال ا ففي الدول الفيدرالية توجد ثالث مستويات لمراقبة المطابقة

 ثم المراقبة الوتنية .وتمنح مستويات المراقبة وثائق وشهادات المطابقة . 

إلى  اوأخرى محليةا توجد مؤسسات جهوية العتماد المعايرةا وفي السوق األوروبية المشتركة

 جانب المؤسسات الوتنية .

صنع ابتدا  من جهة الصنع )الم في حين تشترت الواليات المتحدة األمريكية المعايير والمطابقة

 أو الورشة ( ثم الونارة المعنية ...

وأن المعايير تتفق مع المحيا الفي يائي المنسجم مع عادات االستهالك . كما في المنتجات 

في الدولة المستوردة والمصدرة في الفحل ا ال راعية حيث تتدخل إدارات ال راعة والصحة

 واستيفا  المعايير 

   الجغرافياسد فجوة -ب

 اإن التونيع التجاري ال يكفي وحده في تنمية العالقة وتطوير أحجام التبادل بما يوسع السوق

 distributionويدفع بالمنتجين للتجاوب مع الطلب . بل إن البيئة المادية )التونيع المادي 

Physical  اDistribution physique   من ) 

 التخ ين .– 3المناولة                           -2          النقل                   -1       

وفي  اهي التي تساعد على  تحريك السلع والخدمات عبر قنوات وشبكات التونيع عبر الحدود

داخل األسواق المتاحة . ولعل الفترة الممتدة من الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا هي فترة 

 تطور التونيع المادي . 

  مت في تشخيل حاجة المتحاربين إلىفم ية الحرب العالمية أنها ساها  ذا كان للحرب م يةف

فكان من نتائجها ا األدا  القتالي من الجر والتحريك وتغيير األماكن-سرعة التنقل.      -

 المساهمة في تطوير النقل .

 (:Transportالنقل )-1

   ويقسم إلىا قطال حيوي في كل اقتصاديات العالم

 النقل الجوي .-النقل البحري.     ج-النقل البري    ب-أ

ذلك بل كا فجا  استعمال النقل في التجارة نواة لنشو  الصناعات واألسواق وتطور اإلنتاج

 تغيير السلوكات والعالقات ضمن العديد من البيئات .

 النقل البري :-أ

السلع والخدمات إلى كل  من خالل العربات والسيارات الخاصة والشاحنات . في إيصال

كل هذا اوجد حيوية في حركة السلع وبالتالي أصبحت ا المناتق بل المنانل عبر الشوارل

 التجارة مقرونة بالنقل البري في الدول والدول المجاورة وعبر الحدود .

 إن الحموالت النافعة للنقل بواسطة وسائل النقل البري من   

 النقل بواسطة السكك الحديدية  -الشاحنات .....      ا وسائل النقل والشحن   السيارات-

أصبحت تشكل قطاعات إنتاج خدمية في حد ذاتها . متنافسة فيما بينها كقطاعات ناقلة تقدم 

وهي متفاوتة في الم ايا من حيث السرعة وحماية البضاعة وتوفير شروت السالمة ا خدمة النقل

. 



160 
 

في الدول المصنعة لم يرافقه نفس المستوى في الدول االنتقال إلى هذا المستوى من الخدمة 

 االفتقار الدول اإلسالمية إلى المنشآت القاعدية من الطرقا اإلسالمية مصدرة ومستوردة

والخطوت الحديدية .....فتعطلت حركة التجارة بين الدول اإلسالمية مقارنة بالدول ا المحطات

 100وتضاعفت ا باألحجام وبالقيمةا الدولية اندادت كثافة المبادالت 1947الصناعية "فمنذ 

  6200م ا1998وبشكل سريع في اإلنتاج وصلت المبادالت الدولية سنة ا 1995مرة لغاية 

 ". 1مليـار أورو 

وهو ما يفسر ونن المبادالت في المنتجات ا وأدى هذا الت ايد إلى تنمية التجارة بين الفرول

 من مجمول المبادالت . %70ت إلى الصناعية في التجارة الدولية حيث وصل

وجغرافية التبادل الدولي تبين أن المبادالت في المنتجات المصنعة تنمو بسرعة أكبر من التجارة 

ا من الصادرات األولية %75بحيث تشكل المواد المصنعة ا وال راعيةا في المواد األولية

 .أوروبا ا اليابانا ومصدرها المثلث الدولي  أمريكا الشمالية

إن ارتفال حجم الصادرات من المواد المصنعة لم يحجب تنامي سرعة نمو سوق الخدمة حيث 

 أن  

 أي بمعدل نمو في التجارة الدوليةا الخدمات تنمو بسرعة كبيرة أكبر من سرعة النمو السلعية

 . %22يصل إلى   

وتداول الخدمات في اإلتحاد األوروبي والواليات تالمتحدة األمريكية يتجاون الحدود لتغطية 

 بقية العالم  

 في حين تعد آسيا جنوب شرق والهند هي القوى الناشئة في تصدير الخدمة . 

في تفاوضها مع األتراف المعنية بتحرير سوق ا من أجل ذلك تعتمد المنظمة الدولية للتجارة

 كمبدأ . الخدمة

وسوق الخدمة في مضمون التجارة هي خدمات النقل والتخ ين والمناولة إلى جانب بقية 

 الخدمات .

في إنجانها لمستويات أدا  مختلفة في مستوى تطوير التونيع ا وتتفاوت الدول اإلسالمية

 المادي . 

لمختلفة . وكذا ا جهودا واضحة في التجهي  بوسائل النقل ا2فقد بذلت الج ائر ومصر واألردن 

 دول الخلي  التي بدأ اندماجها في االقتصاد الدولي بتطوير النقل .

 وهكذا .ا بينما انشغلت تونس واألردن والمغرب بتطوير خدمة السياحة

لكن النتيجة أن معدل استهالك الخدمة في الدول اإلسالمية ال نال منخفضا . فجا  استهالك 

ا أقل من استهالك الفرد في الدول الصناعية من خدمات الفرد في الدول اإلسالمية بالمتوس

 مرة . 14النقل والتجارة ب

 النقل البحري :-ب

لكن استفادتها من البحر متواضعة " ا معظم الدول اإلسالمية بحرية وبعضها بحرية بالتقليد

 كطريق تسير " كما يقول عنها باسكال   البحر تريق تسير .

                                                           
1 -C.Pasco , Berho, Marketing international, 4ème édition , DUNOD, Paris , 2002, p.3 

عربية ا سليمان باروك ا منظمة العمل العربية ا المديونية وانعكاساتها على التشغيل والتنمية في البلدان ال- 2

 39المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل ا الج ائر ا ص.
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لمحيطات بل حتى فوق األنهار ليست بوسائل النقل المصنوعة أو فالحموالت العابرة للبحار وا

ولذلك ف ن أهمية البحر والنقل البحري للدول اإلسالمية في كونها ا المملوكة للدول اإلسالمية

 والتي تصدرها هذه الدول .ا موانئ ترسوا عندها السفن للت ود بحموالت المادة األولية

التجارة الدولية لكونه يسمح بنقل البضائع وهي ¾ ب كثر من وأهمية النقل البحري أنه يضطلع 

 ( أو القطع واألج ا  بل حتى المحولة .Vracب شكال االستخراج )

والدول اإلسالمية حان أوان انشغالها بتطوير الصناعات المنتجة لخدمات النقل البحري . بكل 

قديم ت-تجهي  المواني      -   األفالك.ا السفنا صناعة الناقالت   البواخر -ما تتضمنه من  

وفتح خطوت الذهاب ا من أجل المسافات الصغيرة بين الدول اإلسالمية-الخدمة المنافسة     

 واإلياب لتنشيا حركة األشخاص والسلع وترقية خدمة النقل .

  النقل الجوي :-ج

ارة أحجام التجهو نما النقل الذي ال ينافس في السرعة . ولكن األقل استخداما في النقل في 

وعلى العكس من ذلك يعد من وسائل نقل األشخاص للمسافات البعيدة ا الدولية بالنسبة للبضائع

. 

وعليه فاستخدامه محدود خاصة في األسواق التي تجاور ا ولذلك فهو نما نقل منافس ومكلف

ير غبعضها . كما هو الحال في الدول اإلسالمية بحيث تشكل سلسلة متصلة بحدود تبيعية 

واضحة ما عدا بعل الموانع المائية من البحار . وإال فبيئة التسويق والتجارة في الدول 

وكذا  ايمكن أن تنساب داخلها السلع والخدمات عبر الحدود وباستخدام الطرق البريةا اإلسالمية

تجاري لالمحطات البحرية والنقل بالسكك الحديدية . هذا عندما يكون المانع القانوني أو الحاج  ا

 ضمن حدود المراقبة .

 خالصة خدمة النقل في الدول اإلسالمية أنها تعاني تناقل   

 الخدمة المتوسطة .ا تناقل فعالية األدا    البا -إنتاج الخدمة                            -

بجانب كون الدول اإلسالمية ليست منتجة لوسائل النقل إال القليل منها وفي عالمات محددة 

ا وصادرات الدول اإلسالمية من وسائل النقل ال تكاد 1بتراخيل ممنوحة من منتجين أجانب و

 مرة عن وارداتها من نفس األصناف .  30أي أقل با تقاس

ولو بشكل جماعي ا لذلك فاألجدر للدول اإلسالمية أن تدخل مجال اإلنتاج في وسائل النقل

 وق الخدمات محليا ودوليا . حتى تستفيد من التوسع الحاصل في سا وبالتعاون

 المناولة :-2

المقصود بالمناولة هي الرفع والوضع والتصفيف للبضائع في المخانن وعلى متن وسائل 

وكذا حماية البضاعة عند حملها وعند التفريغ بواسطة الرافعات والرافعات الشوكية ا النقل

 وأدوات الجر والسحب .

 تبدأ المناولة من الصنع من خالل  

 التغليف -التعبئة                                   -     

ثم بعد ذلك مرحلة التونيع بما تتضمنه من امتالك العدد والتجهي ات الضرورية في اإلعداد 

ت امات خاصة الا وتجهي  وسائل النقل من المعايير المتفق عليها على مستوى األسواق الدولية

 الناقل ومحطة الشحن .

ن تجارة العبور وتغيير المحطات وأنمات النقل عبر الطريق كلها تستدعي التمكن من الحقيقة أ

 أساليب السيطرة في ممارسة التطبيقات التجارية .

                                                           
 1993تقارير البنك العالمي ا - 1



162 
 

ألن  اوالدول اإلسالمية بحكم الثقافة أقرب إلى اإلتقان والتفاني في التدويل للسلع بخدمات راقية

حها لفكرة مع المنت  فكان ألندونيسيا أن تم فتماض األمة يشهد للمسلمين في تجارتهم بتسويق ا

 بالتجارة .

خصة وهي مشا فالتوسع وتنمية الخدمة مرهون بامتالك ذهنية االلت ام بالتطبيقات التجارية

فالعالم متنول وليس كما في نظرية  1بمراعاة االختالفات بين المجتمعات والثقافات ا لألفكار

SONY والسلوك واحد . وال يبقى إال التنميا والتوحيد للمقاييس  أن العالم واحد والمنت  واحدا

. 

وهي خدمة بالغة األهمية في كل ا استغالل الفضا ات المتاحة في حف، السلعةالتخزين :-3

منها بالخصوص لكون التخ ين يضمن استقرار التدفق السلعي من ا أنوال التجارات الدولية

 وإلى ال بائن .

ل التخ ين فيها أهمية عبر خدمة التونيع المادي التي يشكا وكذلك من وإلى المنتجين

 .إستراتيجية

ف ي كان نول المحالت وأي ا والتخ ين يتطلب إدارة ومنشآت ن وكلها من التونيع المادي

ف نها تكون بتكاملها في ت دية و ائف الحماية للمنتجات من كل المخاتر أداة ا كانت التجهي ات

 ال بالتجارة من مستويات محلية إلى دولية . استمرار التجارة . واالنتق

 كما تضمن المخانن  

تنظم الو ائف االقتصادية من استهالك وإنتاج -اإلكتفا  وتفادي العج          -مرونة اإلمداد   -

حيث تتماشى واندفاعات السوق من حيث النمو ا وهي و ائف الدوران للسلعا وتونيع

 والتناقل .

وهذا مؤشر سلبي من حيث ا في مجمل األدبيات تتناقل صادراتها فالدول اإلسالمية كما

 والحل  ا المساهمة باإلنتاج

 التعامل المتكافي  في-في تسريع دوران السلع عبر الدخول في أسواق الدول اإلسالمية    -

 2الشفافية والوضوح 

بين   (Transitر)تجارة العبو-االستراتيجي        -مواجهة التذبذب في التصدير بالتخ ين   -

الدول اإلسالمية والدول اإلسالمية وغيرها . للحد من تناقل الصادرات األفريقية واألسيوية 

 .3غير النفطية خاصة 

 ثالثا : تحليل خطوط اإلنتاج في واقع الدول اإلسالمية

لثروة اإعادة النقاأ في السنوات األخيرة حول تبيعة المشكلة إن كانت في اإلنتاج أي   إنتاج 

. أم في التونيع . أي كيفية تونيع الثروة على أفراد المجتمع . أوجد الكثير من التقارب حول 

تعات بين دوائر اإلنتاج أهمية دائرة التونيع والتي تتضمن التجارة كمحصلة لكل التقا

 .والتسويق

في  النظام الرأسماليالقيمة ....لم توقف آلة ا الثمنا وإذا كانت البحوث االقتصادية حول السعر

لدرجة أن التفوق فيها أصبح محسوما لصالح الدول الصناعية والمصنفة ا اإلنتاج المادي

مصدرة للمنتجات الصناعية . بينما بقية الدول النامية فهي تصدر إما المادة األولية أو بعل 

 بع .الخامات . وهو ما يظهر المشكلة في كون عدم التوانن مرده نظام اإلنتاج المت

                                                           
 . مالك بن نبي ا تيب هللا ثراه ا المسلم في عالم االقتصاد- 1

 .41-40ا ص. 2006ا  Islam on line netأب بورصة ا خبرات مالية وشرعية ا الدار العربية للعلوم ا - 2
  تقارير صندوق النقد الدولي - 3
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 التفاوت في اإلنتاج المادي على مستوى العالم يخضع لعوامل   

 عوامل السوق -الثورة العلمية                              -الثقافة                         -

المهم أن األستاذ مالك بن نبي رحمه هللا يضعها في سياق أن من شروت اإلقالل االقتصادي أن 

 حق في ثقافة األفراد .يتفوق الواجب عن ال

سوا  على مستوى األفراد أو الدول ا وأن تكون إرادة العمل الجماعي أكبر من العمل الفردي

 .1. في الوقت الذي يجب فيه تع ي  دور الدولة في التجارة الداخلية والخارجية 

فسير توأن الا والتفوق المادي الذي نش  في الغرب يرجعه مالك بن نبي إلى الحروب الدينية

االقتصادي للتفوق ليس دائما صحيحا . بل ارتبات االقتصاد بالقيم الحضارية هو الذي ينت  

الوفرة أو الندرة . والثورة العلمية لم تصل في مداها إلى تساوي الفرص بين الدول الصناعية 

ات شوهو ما أعطى قطال الخدمات األهمية النسبية في النا والنامية نتيجة التفوق في االتصال

من النشات االقتصادي  %60االستحواذ على ا وأهم مجاالتها االقتصادي واالنساني ككل

 ا بحيث اتضح نتيجة ذلك  2العالمي 

 ابواسطة أجه ة الكمبيوتر للقيام بالتصاميما توسع خدمة اإلدارة لتشمل العمل في المن ل-

 البيع إلى جانب القيام بالخدماتخدمات ما بعد ا وتقديم خدمات الدعما والبيعا وعمليات اإلشهار

 المصرفية والت مين .

معاتهم العمل بهذه الصيغ والطلبة في فترات دراستهم في جاا وب مكان النسا  في بيوتهن

 .الجديدة

ة تهديد سيادة فكر-مشكلة الملكية الفكرية          -توحيد األنمات في اإلنتاج واالستهالك         -

صة في  ل غياب التكتالت اإلستراتيجية واالندماج في تجارة بيع وشرا  الثقافات المحلية . خا

 األصول اإلنتاجية بين الدول اإلسالمية.

وإن وجدت التكتالت ال ترتقي إلى مستوى التكتالت اإلستراتيجية كما هو الش ن في الوحدة 

  االقتصادية األوروبية التي أنشاها االتحاد األوروبي . ومع ذلك تم استحداث 

وما نال المجلس يعاني ا ا بهدف إنشا  اتحاد جمركي1981مجلس التعاون الخليجي منذ -

 ضعف المبادالت .

( بهدف االندماج االقتصادي منذ ASEANمنظمة الدول األسيوية لجنوب شرق آسيا )-

. وهي منظمة تشمل دوال إسالمية  2003على أساس إنشا  منطقة التبادل الحر مع سنة ا 1992

 ال تصنف ضمن الدول اإلسالمية كالفيتنام .وأخرى 

ا وتضم البينين 1975المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا والتي أنشئت في عام -

ا سيراليون اليبيرياا غينياا السينيغالا النيجرا موريطانياا كوت ديفوارا ماليا بوركينافاسو

وقو . من اجل االندماج الجهوي وإنشا  الطا نيجيرياا غينيا بيساوا غاناا قامبياا الرأس األخضر

فاتسمت الممارسات بضعف وأحيانا غياب اإلرادة السياسية لتجسيد االندماج ا سوق مشتركة

 السوقي في سوق مشتركة .

 تدويل الخدمات :-1

ا ةالسمعية البصريا الدعاية واإلعالنا االتصاالتا الماليةا والخدمات الفنيةا خدمات السياحة

األسما  التجارية . كلها خدمات يتم التداول فيها والتعامل ا برا ات االخترالا الت مينا النقل

                                                           
بشير مصيطفى ا الحركية االقتصادية عند مالك بن نبي ا كلية العلوم االقتصادية ا جامعة الج ائر ا ندوة - 1

 .1992االقتصاد اإلسالمي ا 

 39أحمين أشفير ا مرجع سابق ا ص.- 2
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تي وفي الدرجة الثانية فرنسا الا على أساس المنتجين وعلى رأسهم الواليات المتحدة األمريكية

تعد أكبر مصدر للخدمات بعد الواليات المتحدة . كل هذه السوق ال يتم استغاللها في المنطقة 

 إلسالمية كما يجب . ا

 فالخدمات أسهل في التدويل من المنتجات . ومع ذلك يجب التميي  بين  

 الخدمات المستقلة. -الخدمات المرافقة للمنتجات .                            -

 اخدمات الدعم الفنيا خدمات النقلا فالخدمات المرافقة للمنتجات هي خدمات ما بعد البيع

إلى جانب خدمات التونيع التجاري للمنتجات من التداول في األسما  ا خدمات الصيانة

 والعالمات 

يتفق المسوقون أن تسويق الخدمة ال يتطلب استثمارات معتبرة كما في حالة انتاج المنتجات 

ه ب  هار مقدم الخدمة إلخالصا السلعية .لكن يجب أن تكون الخدمة المقدمة تشبع الحاجة لل بون

 من حيث الطرائق واألدوات والجهود المقدمة .  في التقديم.

فعندما يتعلق األمر بسهولة االنتقال من المحلية إلى الدولية عبر بيئة إسالمية تسويق الخدمات 

وبالتالي إمكانية التوسع والتنمية لقطال الخدمات بما يعوض النقل ا وتدويلها يكون أكثر سهولة

 في تنافسية المنتجات السلعية .

الل نمو سوق الخدمة بشكل مت ايد على مستوى السوق الدولية حيث يمكن لقطال السياحة واستغ

بالتالي وا في الدول اإلسالمية أن يعرض تنوعا منسجما من الخدمات التي تؤهله للنمو والتوسع

 نيادة حصة العالم اإلسالمي من السوق العالمية .

ا لا بم ايا تنافسية كبيرة كحلقة ربا تتوسأن ينمي سوق النقا أي للعالم اإلسالميا ويمكن له

 والدخول في بقية الخدمات .ا العالم

أما الخدمات المستقلة فالسوق اإلسالمية ال تختلف عن بقية العالم في اكتشاف الفرص والقيام 

 .مةإلسالمية عن بقية الدول المتقدب نتاج الخدمات المناسبة . وسد الفجوات التي تفصل الدول ا

 التدويل الحاصل في المنتجات والخدمات :مدى -2

 ( بالنسبة للمنتجات  INTERNATIONALISATIONأي درجة التدويل )

 حيث نمي  بين  

ى منتجات متوسطة التدويل   منتشرة لد-أي ذات صبغة محلية أكثر  ا منتجات ضعيفة التدويل-

 الكثير من الدول 

 االنتشار في األسواق المختلفة في العالم .منتجات قوية التدويل وهي المنتجات الواسعة -

 ومن ثم الم ي  التسويقي المناسب . وكذاا ولكل منها ترائق واستراتيجيات التونيع المناسبة

 الم ي  الترويجي تبعا لكل سوق ولكل بيئة تسويقية .

 (.2والشكل التالي يوضح لعدة عائالت من المنتجات )انظر الجدول رقم 

 إنما تتموقع في مستوى  فالدول اإلسالمية 

 المنتجات ذات الدرجات الضعيفة من التدويل وبعدد محدود من المنتجات .-

في المنتجات ذات درجة التدويل المتوسطة بعدد معتبر من المنتجات   خاصة منها المنتجات -

ول حأي تا المرافقة لخدمات التونيع   كالطيران والسيارات ...وهي سوق نامية في اتجاه العمق

الطلب في اإلتجار بالشرا  من الدول المصنعة التقليدية إلى الطلب على الخدمات والمنتجات 

في الدول الناشئة . واالقتصاديات الجديدة اآلخذة في التطور . فيمكن بذلك للسوق اإلسالمية 

 استيعاب الطلب والعرض واإلنتاج وكذا الشراكة بل حتى التفوق .

 االمنتجات ذات درجة التدويل القوية من ترف كل المتعاملينفي حين يمكن الوصول إلى -

وبالتراث الفني في التجارة والتسويق أن تتبوأ مكانة مرموقة ا وكل الدول اإلسالمية مؤهلة علميا
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فيها .ألن الدول اإلسالمية في العديد من المنتجات القوية التدويل عاج ة عن سد الحاجة إليها . 

تى تحقيق أو حا واسعة التدويل ال تصل فيها الدول اإلسالمية إلى االكتفا فالمنتجات الغذائية ال

ل كذلك ونقا فتعاني من نقل داخليا النسب الكافية من الحريرات التي يحتاج إليها األفراد

 في مستوى التبادل مع الخارج .

ل الدوا يوضح العج  في الدول اإلسالمية فيما بينها وبينها وبين بعل 1 3والجدول رقم 

 الصناعية .

 عند استقرا  الجدول نالح،   

 الفرق بين حجم استهالك الفرد في الدول اإلسالمية والدول الصناعية -

حيث تبين كمية الت ايد في الحريرات ضعفا لدى الدول اإلسالمية وهو ا الت ايد بين الفترات-

ه ي المواد المنتجة لهذما يفتح الباب أمام إمكانية التوسع في سوق اإلستيراد والتصدير ف

 الحريرات .

بل نقصان في الت ايد . وهذا معناه أن حجم السوق ا أن بعل الدول اإلسالمية ال تحقق نيادات-

 والتداول في ما بين الدول اإلسالمية يمكن أن يصل إلى أحجام معتبرة وكبيرة .ا كبير

ـف ل وتخ ين وتبريد وتكييأن أحجام المنتجات تستدعي التوسع في الخدمات المرافقة من نق-

 وتهويـة ....

 توزيع المنتجات الصناعية : -3

ولكن الصناعات الناشئة ا رغم كون الدول اإلسالمية ليست صناعية بمفهوم الدول الصناعية

فيها تؤسس للتوسع القادم في الكثير من المنتجات خاصة فيها اآلخذة في التدويل بدرجة كبيرة 

وعليه  اات الصناعية يختلف عن المنتجات الموجهة لسوق المستهلك. ومع ذلك فتونيع المنتج

 يمكن تقسيم المنتجات الصناعية إلى  

المنتجات الكيماوية ... وهي بخصائل ا المادة األولية   كالمعادن وخام الحديد االمطات-1

حويلية تمحددة بدقة. أما نبائن هذا النول من المنتجات فهم الصناعيون القائمون بالصناعات ال

 . أما منوال 

 التفاوض ... ا البورصةا فهو البيع المباشر التوزيع

مدة ك عا القطع الجاه ةا مواد البنا ا سلع اإلنتاج القياسي   وتتكون من صفائح الحديد-2

ال األشغا الخرسانة ... يمكن تخ ينها بشكل تراكمي . ي داد عليها الطلب عند تجار العمارة

 ...العامة والحرفيين 

ة تجـار الجمـلا نقات التصريفا على  البيـع المباشر من المستودلتوزيعها ويعتمد في 

 ...ا المتخصصون

معدات ا المسخناتا   كالمقطورات ( Equipements de baseالتجهي ات القاعدية )-3

آالت الرفع والجر والسحب والدفع .بخصائل العتاد للعروض ا المحركاتا اآلالتا التبريد

 والتجديد فيها مستمر وتهتلك بالتقادم.ا نادرا ما تخ نا ناقصاتوالم

يتكون الطلب على المنتجات من كل الصناعات من المجموعات والمخانن العامة والحرفيين 

 المحركات واإلنشا ات ...ا (Outillagesالعدد )ا خاصة في أصناف اآلالت

ا ةتجار الجملة في المعدات الصناعيا وكال  البيعا التجهي ات القاعدية بالبيع المباشر توزع

 المنشآت المتخصصة .

 (:Accessoiresالتجهيزات الملحقة )-4
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ت معداا معدات المكتبا العددا من اآلالت واإلنشا ات والتراكيب الميكانيكية والكهربائية

 التنظيف .

ل بشكيمكن تخ ينها ا هذه األدوات المساعدة خصائصها في السوق أنها تبال بالكتالوجات

المجموعات  االمنافسة فيها قوية وتهتلك بالتقادم . أما ال بائن فهم التنظيمات التجاريةا مستمر

 المنشآت .ا الحرفيينا اإلدارية

في هذا النول من المنتجات الصناعية هو البيع المباشر بالمخانن أو عبر تجار التوزيع نما 

( وغيرهم من Exclusiveباإلنفراد )وكال  البيع ا معيدي البيع المتخصصونا الجملة

 .المنشآت

 الموصالت . ا دورانا التحويلا كالت ييت: قطع الغيار  ولواحق التجهيز -5

 خصائصها   أنها تستعمل دوما في معدات الصنع وفي عتاد الخدمات وتخ ن لدى ال بائن .

 يتشكل هؤال  ال بائن من الصناعيين والشركات والحرفيين .

وعمليا كل  امعيدي البيع الصناعيينا تجارة الجملةا وفق البيع المباشرتوزيعها في حين يمكن 

 المنشآت .

 كاربون ....ا األشرتةا الطال ا المصابيحا ك يت اآلالتمنتجات االستهالك والصيانة :-6

 خاصيتها أنها ال بد منها ودائما تبال بكتالوجات وتخ ن لدى ال بائن .

 الحرفيين .ا اإلداراتا ون استثنا  تقريباتستخدمها الصناعات كلها بد

 معيدي البيع ....ا تجار الجملةا عبر البيع المباشر بالكميةتوزيعها ويمكن 

إذا كان كل نظم التونيع تتضمن التخ ين سوا  لدى ال بائن أو المنتجين . ف ن دوران 

 ونيع . شبكة التالمخ ون يمكن أن ي داد أو ينقل تبعا لسياسة التونيع المتبعة من تنشيا 

فقد كانت الخطوت الجوية البريطانية تعرف المسافرين بعروض الخدمات التي لديها 

( اوفي الواليات المتحدة األمريكية تعد قدرة British Midlandعن تريق بريتيش ميدالند )

وكذا تبيعة األرضية )األشعة المهي ة للحمل كرفوف ا المبردات وتجهي  السيارات الناقلة

( هي قناة التونيع للسلع Super marchéكلها تتوافق من أجل جعل السوق الممتانة )ا للعرض

 الغذائية .

بينما في فرنسا يتم تنشيا خا التونيع بالتخفيضات والخصومات المتنوعة التي تمنحها 

 ( .Monoprixولذلك جا ت كل األسواق مقرونة بالسعر )ا المؤسسات المونعة

يات المتحدة بينما الوالا الفرنسي في التونيع كونه يرك  على السعر أكثر وبقية خاصية النظام

 األمريكية التخفيضات الممنوحة لمشتر واحد ن تعمم على كل ال بائن ....

إن التنافس بين الدول المتقدمة في تكوين أسس التداول والتونيع وفق سياسات متباينة متنافسة 

 ن يكسب السوق أو من يستحوذ على كل السوق ؟ال يجب أن يظهر الصرال الخفي حول م

أو خدمات التونيع المادي خاصة هي سوق نامية . ا ألن سوق التونيع للخدمات  

كل  افعندما شعر األمريكيون ب همية سلوك المشتري الفرنسي في كونه يفحل السلعة بتلمسه

 ف التجريبالمحالت األمريكية في فرنسا استجابت لهذا السلوك بتخصيل أماكن وغر

ومع ذلك يبقى لألسواق التعامل في حدود ما ا للمنتجات وتلمسها وتصفح األج ا  والمكونات

 تنطوي عليها الثقافات والعقائد المكونة لهذه السوق أو تلك .

 فالسوق كما هي مشخصة في خريطة التبادل الدولي تتقاسمها  

 المحلية القوى -القوى العالمية                             -

وفي التفاعل الحادث بين هذه القوى تتحدد أشكال البيئة التسويقية لهذه السوق أو تلك )انظر 

 ( .4الجدول 
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 في البيئة اإلجمالية العالمية  القوى الدافعة نحو  

بينما تكون القوى الدافعة ا ( Standardisationالتقييس )المقاييس الدولية (   تكون قوية )-

 اكييف ضعيفة . وتكون قطاعات التكنولوجيا المتقدمة ممثلة كما هي عليه اآلنللمالئمة والت

اق الخصائل المحلية تكون واضحة كما في أسوا بينما في البيئة المتعددة المحليات على العكس

 التغذية .

ناعية فتكون السوق الصا القوى المحلية والعالمية متساوية في الضعفا في البيئة الحيادية-

 صناعة الفوالذ مثال .ا وبدون تنول المنتجاتا ةمتشابه

ا ةألنها تنافسيا فتكون ضغوت التقييس قويةا أما في األسواق عبر الحدود أو عبر الوتن-

تنش   وهناا مع وجود القوى المحلية المؤثرة في سلوك السوقا وللحاجة إلى اقتصاديات السلم

ق وهي صورة أسواا للمعايير المحلية الحاجة للت اوج بين كثافة العولمة والتكييف تبعا

 السيارات مثال ن

واق مع استغالل األسا إن التوجهات الحالية نحو السياسة التي تتسم بحماية الثقافة الجهوية

يستدعي التكييف من خالل التوجه نحو التسويق المتعدد الثقافات في تقاتعه مع التكيف تبعا 

 ( .Think global and localوبواسطة )ا لمناتق التشابه الثقافي

فقد يصل األمر أحيانا إلى اعتماد شبكة التونيع وفق معايير مؤثرة فعال في السوق فمثال في 

أفريقيا حيث المونعون من جمهورية مالي أكثر انتشارا في الدول األفريقية التي كانت 

و وكما ها الدول فهم األولى بتكوين الوساتات والمنافذ في أسواق هذها مستعمرة من فرنسا

ار الهنود والتجا وتجار المغرب العربي في فرنساا الش ن بالنسبة للتجار األتراك في ألمانيا

 وهكذا...ا والباكستانيون في بريطانيا

اج فهندسة اإلنتا باإلضافة إلى نظام التونيع اآللي )التاجر اآللي( الذي ت ايد دوره وأهميته

االليكتروني . ولذلك وجب التفاعل مع هذا النما وفق ما يستحق الحالية تتوافق مع نظام التونيع 

فالمقايسة والمعايرة ا لما له من مستقبل داخل وخارج أسواق الدول اإلسالمية ا من اهتمام

( والتي Made inوالتكييف تكون أشكال التونيع المادي المناسب وهي شروت نجاح أو فشل )

وال تقتصر الصورة الدولية للمنت  على اإلنتاج ا هاأصبحت قيمته األساسية في منوال تونيع

 بل تتعداه إلى التونيعا حيث يعد منوال التونيع في الخارج خاصية من الخصائل الدولية . 

 رابعا : نتائج وتوصيات :

ا ا ف باح التجارة كمصدر من مصادر الثروة المشروعة وذلك1)وأحل هللا البيع وحرم الربا (

ريق وقوافل تا عبر رحالت الشتا  والصيفا إلى التونيع االلكتروني ابتدا  من المقايضة

التجارة الداخلية                                   -               الحرير ...لذلك ف ن األجيال المت خرة تعرف التجارة من خالل  

 التجارة الخارجية-

ية وهي االستقاللية التي أضحت نسبا وهي بذلك ضمن مفهوم االستقاللية في األقطار والمناتق

 بعد نشو  التكتالت الجهوية  

 مجموعات إقليمية وتحالفات جهوية متعددة -الوحدة االقتصادية لإلتحاد األوروبي                 -

وكلها في شكل التحالفات االقتصادية االستراتيجية . لذلك أصبح التكامل واالندماج ممكنين   

 سوق األمة اإلسالمية التي تستحوذ على أغلبية سكان المعمورة . لإلستفادة من قوة

 فالدخول في تجارة بينية ب ي مستوى من المستويات يحقق العديد من النتائ  أهمها   

                                                           
 قر ان كريم - 1



168 
 

 1استثمار موارد التجارة واألوقاف وكذا الموارد االقتصادية المختلفة وفق قواعد الشرل -

 من التوسع في تدويل الخدمات .أن الدول اإلسالمية في موقع يمكنها -

 أن سوق التونيع المادي آخذة في التطور من حيث  -

-الرفاه االجتماعي الذي دفع بالطلب نحو الت ايد   -نمو الصادرات والواردات من المنتجات - 

 إن اقتصاد التصدير مرتبا بمبادي  المنظمة الدولية للتجارة من حيث  

 الملكية الفكرية .-التكييف                  -        المقايسة والمعايرة-          

إن العوامل السابقة جميعها ال تظهر بوضوح في التوسع في تجارة الخدمة . ولذا -          

 فتع ي  شروت المنظمة الدولية يتم بالدخول في مساحة التبادل في الخدمات .

 اوالخروج من وإلى أسواق الدول اإلسالميةإن الحواج  والموانع التي تحد من الدخول -         

 مبالغ فيها . من حيث الحدة . ولذا وجب على الدول اإلسالمية   

إقامة تكتالت مهنية تجارية تسمح باالنسياب والتدفق للسلع والخدمات -                 

 والرساميل 

 من خدمات   تنويع الخدمات لحد االكتفا  من األصناف األساسية-                 

 أ  النقل       ب  التخ ين         ج  المناولة             د  التونيع التجاري 

تهيئة البيئة التسويقية وترقيتها لمستوى البيئة المنافسة .خاصة وأن األسواق ليست متعارضة -

 ثقافيا  

 ومن ذلك نوصي بما يلي  

مة تنظيم تجاري يحمي حرية التبادل في المنتجات إقا-األخذ بالمقايسة والمعايرة الدولية         -

التكامل واالندماج بين االقتصاديات كضرورة التطوير -بين أسواق الدول اإلسالمية                

 التجاري .

 المالحق "الجداول"
 السنة/

  مجموعة الدول

1987 1990 1993 1995 2000 2002 

مجموعة الدول 

الصناعية بما 

 فيها 

 3ا72 73 69 2ا67 4ا70 68

 1ا11 5ا11 3ا11 4ا11 5ا10 2ا10 و.م.األمريكية-

 2ا4 9ا3 7ا3 8ا3 2ا4 4 كندا -

 3ا38 38 6ا34 4ا37 1ا40 8ا41 االتحاد األوروبي

 1ا10 5ا9 9 9ا8 5ا8 2ا8 اليابان

 27 27 31 32 29 32 بقية العالم 

 : هيكل الصادرات العالمية %1جدول 
 االليكترونيات  الكيميا  الكهرباء التدويل القوي

 المعادن النسي  الطيران  السيارات الكهرباء التدويل المتوسط

 الفوالذ المطات البالستيك التدويل الضعيف

 ( Degré d’internationalisation:درجة التدويل )2جدول 

 مرجع سابق .بتصرفا  ( Marketing internationalالمصدر  )

                                                           
إدارة وتثمير األوقاف ا البنك اإلسالمي  للتنمية ا المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ا جدة ا المملكة العربية - 1

 366ا ص.1984السعودية ا 
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-1980 الدول 

1982 

2000-

2001 

-1980 الدول 

1982 

2000-

2001 

 1549 2149 أثيوبيا 3760 3630 و.م.األمريكية 

 2783 2490 الصين 3683 3525 فرنسا

 2415 2030 الهند  3365 3448 ألمانيا 

 2760 2363 أندونيسيا  3275 3210 بريطانيا 

 2345 2232 باكستان  3182 2683 اليابان 

 2130 2444 نيجيريا  2054 2155 الزائير

 1490 2077 الصومال  2010 1869 بنغالديش 

 حريرة /اليوم/الفرد: مستوى االستهالك الفردي في بعض الدول 3جدول 

 

 : تفاعل القوى المحلية والقوى العالمية والبيئات الناتجة عن التفاعل 4جدول 
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لثقافة المعهد العربي لا منظمة العمل العربيةا الدولي للعملالمكتب ا بلدان المغرب العربي
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 قوية ضعيفة 
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 المنهج النبوي في إرساء مبادئ القيم األخالقية للتجارة

 د. رضا عبد الفتاح إبراهيم

 خميس مشيا -كلية المجتمع للبنات 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك خالد

   0552754713الجوال    

 الملخص

يعال  هذا البحث قضية معاصرة في غاية األهمية من خالل المنه  النبوى أال وهى 

إرسا  مبادئ القيم االخالقية للتجارة والمتمثلة فى تحسين الكفا ة االخالقية للتجار ا 

من الضروري الرجول الى مصادر ديننا الحنيف لربا أخالقيات التجارة وذلك ألنه 

ويهدف هذا البحث ومبادئها ب صولها في القرآن والسنة وحمايتها من الجور البشرى 

الى إلقا  الضو  على مبادئ قيم وأخالق التجارة في المنه  النبوي الشريف وتوضيح 

لرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه مكانة االخالق فى االسالما وكيف علم وأرشد ا

للتجارة حتى بلغوا بها أقاصي األرض بفضل خلق الصدق واألمانة كما أن هناك من 

 المغاالة-األخالق ما يجب التمسك بها لمقاومة آفات التجارة وعيوبها ومنها )االحتكار

 بيع وشرا  المضطر(.-الغش والتدليس-في الربح

 القيم األخالقيةا المنه  النبويا التجارة الكلمات المفتاح:

 تمهيد

عن النبى صلى هللا عليه وسلم االسالم رساله قيم وأخالق بالدرجة االولى حيث صح 

رواه بن سعد فى الطبقات والبخارى فى ) أنه قال  "انما بعثت ألتمم مكارم االخالق"

ْحَمـنِّ (. 2349االدب برقم  ِّ الرَّ يقُوُل الَحقُّ تَبَاَرَك َو تَعَالَى فِّي ُمْحَكمِّ آََياتِّهِّ بِّْســــــمِّ للاَّ

بَا﴾  َم الّرِّ يـــمِّ َوأََحلَّ للّاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ حِّ  [.275البقرة ]الرَّ

للتجارة في اإلسالم أخالق وآداب محددة يتمي ون بها عن غيرهما تماما  كتمي  شريعة 

ن غيرها من الشرائع فاإلسالم الع ي  هو أول من قنن وشرل للبيع والشرا  اإلسالم ع

والغبن والنسيئةا وبيع الثمار والحيوانا واإلقالة والشفعة والصلح والجعالة والوديعةا 

والمضاربة والشركة والقسمةا والم ارعة والمساقاةا والدين والقرض والرهن والحجر 

 وكالةا والهبة والوقف. والضمانا والحوالة والكفالة وال
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والمتتبع لهذه األخالق وتلك اآلداب يجد روعة  ودقة  وإتقانا  وحسا  وبركات خاصة... 

  وعليه يمكن القولوسوف يتم استعراض ذلك إن شا  هللا في تي الصفحات القادمة. 

صل األ إنَّ َصالح أفعال اإلنسان ُمرتَبٌِّا بَصالح أخالقِّهع ألنَّ الفرل ب صلهع ف ذا صلَح

يُِّّب َيْخُرُج َنبَاتُهُ  ﴿ - :صلَح الفرلا وإذا فَسد األصل فَسد الفرلع يقول تعالى َواْلَبلَدُ الطَّ

د ا ي َخبَُث اَل يَْخُرُج إِّالَّ نَكِّ ( والتاجر األول في اإلسالما 58)األعراف   ﴾ بِّ ِّْذنِّ َربِّّهِّ َوالَّذِّ

التجاريا بالصادق األمين. وهاتان هوا سيدنا محمد )ص( الذي عرفا ونتيجة لمسلكه 

الصفتان نقلتا عنه )ص(ا والالنم أن يعرف بهما كل تاجر مسلم. وكلنا نعلم أن دين هللا 

 ع  وجل انتشر في بقال كثيرة من األرض بفضل خلق وصدق وأمانة التجار المسلمين.

 المبحث األول:

 المطلب األول: مشكلة الدراسة

احتياج مجتمعنا الى مجموعة من الضوابا السلوكية فى تنبع مشكلة البحث فى مدى 

الوقت الراهن التى تنظم عالقات الناس بعضهم ببعل فى مختلف شئون الحياةا ومن 

بين تلك الضوابا االخالق التى تحكم سلوك الفرد فى مجتمعه. ولقد تجسدت كل االخالق 

صلى  ة فى سيرة النبىالحميدة التى ارتضاها هللا سبحانه وتعالى بصوره عمليه واضح

هللا عليه وسلم الذى نكاه ربه بقوله تعالى "وإنك لعلى خلق عظيم". واشتملت السنة 

النبوية على تطبيق عملى ألخالقيات التاجر حيث كان النبى صلى هللا عليه وسلم يعمل 

لدى خديجة بنت خويلد رضى هللا عنها قبل نبوته فى التجارة فنجحت تجارتها وبورك 

عرضت نفسها عليه وقالت يابن العم انى قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن فيها و

 (.641خلقك )انتصار نين العابدين  ص

 ويمكن بلورة مشكلة البحث فى الحاجة الى اإلجابة على هذه التساؤالت 

 ماهى القيم األخالقية التى يجب ان يتحلى بها التاجر؟  -1

 نة التجارة ؟ما هى القيم التى يجب ان تتوافر فى مه -2

هل التجار المسلمون االن يحرصون على التحلي باآلداب اإلسالمية التى أمروا  -3

 ان يلت موا بها؟

هل يلعب التجار المسلمون الدور الذى لعبه إسالفهم من التجار فى حمل الهم  -4

 التبليغى لمبادئ وقيم األخالق اإلسالمية؟

 التاجر؟ ما هى المعايير االخالقية التى يجب ان يلت م بها -5
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 ما هى عالقة االخالق بالعمل؟ -6

          المطلب الثاني: أهمية البحث

 تنبع أهمية البحث فى النقات التالية 

إن القيم األخالقية هي مؤشر لنوعية الحياة فى أى مجتمع ألنها انعكاس لألسلوب -1

ابتا  ث الذى يفكر به الفرد وفى  ل التحوالت التى ترأت على المجتمع تعد القيم نوعا  

من الضغوت االجتماعية المؤثرة فى السلوك ويظهر ذلك فى قبول بعل األعمال 

 والسلوكيات.

إن الموضول يهم أكثر المسلمين فى البالد اإلسالمية ألن التجارة يشترك فيها عامة -2

 المسلمين لذلك فهم بحاجه الى التعرف على األحكام واآلداب الخاصة بمهنتهم.

األخالقية في التجارة لم تح، باهتمام الكثير من الباحثين إذا ما قورنت بعدد القيم -4

 الدراسات التى أجريت فى مجال القيم األخالقية بصفة عامة.

 المطلب الثالث: الدراسات السابقة

بعد إتالل الباحثة على الدراسات السابقة المتاحة عن المنه  النبوى فى إرسا  مبادئ 

لتجارةا الحظت أن هناك بعل الدراسات العربية السابقة التي أشارت القيم االخالقية ل

نتائجها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العالقة بين القيم األخالقية وبين المهنة بصفه 

 عامه ويمكن عرض ملخل لهذه الدراسات مع ترتيبها نمنيا  على النحو التالى 

أخالقيات الو يفة العامة فى اإلسالم (  بعنوان 2006دراسة انتصار نين العابدين )-1

وتوصلت الدراسة ان األخالق فى نظر االسالم هى النظام الذى يحدد سلوك االنسان 

فى الكون بما يتفق وتحقيق رسالته والتى خلق من اجلهاا وان الغاية من االلت ام 

ل اباألخالق تحقيق الفضيلة عن تريق معرفة الخير والشر وتحقيق المثل االعلى لكم

 السلوك وتحقيق أقسات من السعادة فى الدنيا واألخرة.

(  بعنوان دور القيم واالخالق وأثرهما على النشات 2003دراسة محمود عبد الكريم )-2

االقتصادي وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائ  أهمها المرشح القيمى واألخالقي 

 قتصادي.الى جانب آلية السوق ولهما دور أساسي فى النشات اال

(  بعنوان اإلنسان أساس المنه  اإلسالمي فى التنمية 1989دراسة الغ الى )-3

االقتصادية وهو يتحدث عن االنسان باعتباره اساس المنه  اإلسالمي فى التنمية 
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االقتصادية وان االقتصاد اإلسالمي ركي ة أخالقيةا لذلك فهو اقتصاد أخالقي 

 االنسان األخالقي وليس الرجل االقتصادي.وإنساني ويستند فى تحليله على 

(  بعنوان الجوانب االخالقية فى االقتصاد اإلسالميا 1982دراسة حسين شحاتة )-4

وقد اشار الباحث الى ان االيمان العميق باألسس العقائدية ينعكس على خلق وسلوك 

خالق الفرد المسلم الذي ي اول عمال اقتصاديا أو غير ذلكا حيث نجده يتحلى باأل

الكريمة وبالسلوك الطيب السوي وتوصل الى أهم اخالقيات وسلوك المسلم فى حياته 

هى  االمانة والصدق والمسامحة فى المعامالتا المعاملة فى الطيبات واالعتدال 

 فى الربح والقناعةا ثم االحتيات والمحافظة على رضا هللاا ثم االنفاق لنيل البر.

هـ  أوضحت هذه الدراسة أخالقيات المهنة في 1436 دراسة تيسير سعد أبو حيمد-5

اإلسالما المحمودة منها والمذمومة وضوابطهاا والمشكالت التي تعترض المو فا 

وكيفية حلهاا وتطبيقات أخالقيات المهنة في المملكة العربية السعودية من خالل 

 ة التي تقومنظامي الخدمة المدنية والعمل والعمال ا ونماذج لبعل الجهات الحكومي

برعاية أخالقيات المهنة ا ونماذج للمؤسسات األخرى التي تطبق أخالقيات المهنة 

بشكل أوضح من غيرها اوتوصلت الى انه البد من إعطا  االلت ام باألخالق 

الو يفية الحسنة جانبا رئيسا في تقويم األدا  ا بشرت أن يكون هناك وضوح في 

و ف التحلي بها ا وإعادة النظر في معايير األخالق الحسنة التي يجب على الم

تقويم األدا  الو يفي بحيث تتضمن كل ما يتعلق ب خالقيات المهنة المحمودة منها 

 والمذمومة .

دراسة أحمد فاروق  الدراسة بعنوان تحليل سوسيولوجى ألنمة القيم األخالقية بين -6

ر أنمة القيم األخالقية الشباب المصرىا وتهدف الدراسة إلى التعرف على أهم مظاه

بين الشباب و التعرف على أهم العوامل الداخلية التى ساعدت على حدوث أنمة 

القيم األخالقية بين الشبابا وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات وهى أن يجب على 

األسرة فى  ل الظروف الراهنة العمل على غرس القيم الدينية والخلقية فى نفوس 

مرحلة الشباب وإكسابهم القيم األخالقية واالتجاهات واألنمات األبنا  وخاصة فى 

السلوكية المحمودة التى يمكن عن تريقها مواجهة الغ و الفكري وحمالت التشكيك 

 التى تستهدف القيم والمعتقدات والمقدسات اإلسالمية.
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 المطلب الرابع: أهداف الدراسة

 -تهدف الدراسة إلى  

قية التى يجب ان تتوافر فى اخالق التاجر وكذلك مهنة التعرف على القيم األخال-1

 التجارة.

 التعرف على مفهوم األخالق ومكانتها فى اإلسالم.-2

 التعرف على مفهوم التجارة فى الكتاب والسنة.-3

 التعرف على أخالقيات العمل والتجارة فى اإلسالم.-4

 للتاجر.التعرف على مفهوم القيم األخالقية والمعايير األخالقية -5

 المطلب الخامس: متغــيرات البحث

يتضمن البحث متغير مستقل ونعنى به المنه  النبوى الشريف بينما المتغيرات التابعة 

 (.1فتشمل كل ما يمكن إدراجه ضمن القيم األخالقية للتجارة )شكل رقم 

 المتغيرات التابعة                                 المتغيرات المستقلة             

 

 

 

 (  المتغيرات المستقلة والتابعة في الدراسةا المصدر من إعداد الباحثة1شكل رقم )

 وتقوم الدراسة على فرضيات منها  

 التجارية.هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم األخالقية والمعامالت  -1

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعايير األخالقية المشتركة وأدا   -2

 التاجر.

 المطلب السادس: منهجية البحث

تم تطبيق المنه  الوصفي التحليلي في هذه الدراسةا ذلك ألنه المنه  الذي يمكننا من 

دقيقا  واعتمدت دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي موجودة في الواقع ووصفها وصفا  

فيها الباحثة على جمع مادتها العلمية من القرآن الكريم من مشرول جامعة الملك سعود 

وعلى أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى يمكن الوصول إلى استنتاجات 

 وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروسا وهذا ما تسعى الدراسة إلى تحقيقه.

المنهج 

ويـــــــــــالنب  

 

القيم االخالقية 

 للتجارة
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ع المعلومات بعدد من المصادر التي ساهمت في ت ويدها الباحثة في جم استعانت

 بالمعلومات وهذه المصادر على النحو التالي 

سوف تستخدم الباحثة االستبانة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. من خالل المصادر األولية  

اإلجابة على عباراتها من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة من بعل التجار فى عدد 

ت التجارية بكال من مدينة أبها ومدينة خميس مشيا بالمملكة العربية من المجمعا

السعوديةا وذلك عن تريق تصميم قوائم االستقصا  المناسبة للفئات المستقصاه ثم 

تحليل للبيانات الختبار الفرضيات واستخالص النتائ .  وتكونت االستبانة من ج ئيين 

ل العينة مثل )العمرا المؤهل العلميا األول يحتوي على المعلومات المتعلقة بخصائ

المستوى اإلداريا سنوات الخبرة(ا في حين ان الج   الثاني يتكون من مجموعة من 

العبارات المغلقة يشير المجيب إلى اختياره من بين اختيارات متدرجة )وفق مقياس 

 لبكرت الخماسي( . 

ربية والبحوث السابقة استعانت الباحثة بعدد من المراجع العالمصادر الثانوية  

والدراسات العلمية وبعل المواقع على االنترنت وكذلك الدوريات المعنية بموضول 

 الدراسة بهدف دراسة المنه  النبوي فى إرسا  مبادى  القيم األخالقية للتجارة.

 المطلب السابع: أسلوب البحث:

مدت أهداف البحث. وقد اعتعتماد على أسلوب الدراسة النظرية المكتبية لتحقيق يتم اال

الباحثة فى تكوين اإلتار النظري للدراسة على األحاديث النبوية والقران الكريم 

والدوريات والمجالت العلمية المتخصصة واإلنترنتا والدراسات السابقة التى تناولت 

الموضولا هذا باإلضافة إلى االستعانة بالكتب العربية واألجنبية التى تناولت موضول 

 لبحث أو أحد جوانبه.ا

مجتمع الدراسة من بعل الفئات المختلفة من  مجتمع وعينة مجتمع الدراسة  يتمثل

التجار فى مجمعات تجارية مثل مجمع العثيم والراية وبن صفوان والتى تمثل عينة 

 وبعل العمال  الذين يمثلون مجتمع الدراسة.,الدراسة 

 على التجار بصفه عامه. حدود البحث  يقتصر البحث

 المبحث الثاني:

 المطلب األول: مفهوم األخالق فى اإلسالم
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مشتق من اللف، الالتيني بكلمة  Moralityإن مصطلح  المعنى اللغوي لمفهوم األخالق 

Mores  أي العادات واألعراف وليطلق على السلوك أو األخالق. وقد يستخدم بمعنى

مجموعة القوانين السلوكية العامة والمقبولة داخل المجتمع أو الجماعات الفرعية منه 

 (.86)حميده عبد الع ي   ص

والخلق بضم الالم وسكونها  هو الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه بصورة اإلنسان 

وهى نفسه ومعانيها المختصة بها بمن لة الخلق لصورة الظاهرة وأوصافها الباتنة 

 (.86ومعانيهاا ولهما أوصاف حسنة وقبيحة )ابن منظور  ص

تُعرف األخالق من الخلق الذى يعرف ب نه )هيئة المعنى االصطالحي لمفهوم األخالق  

 وسيئةا جميلةراسخة في النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة 

 (.134بكر الج ائري  ص ابووقبيحة( )

ويشير مفهوم األخالق إلى مجمول الصفات االجتماعية والمحددات السلوكية التى 

اكتسبها الفرد من تفاعله مع البيئة االجتماعية وأصبحت عادة السلوك وهى تتعلق بتنمية 

يها فى بغى أن يحتكم إلاتجاهات الفرد وتوضح المثل العليا للسلوك اإلنسانى التى ين

 (.110عالقاته االجتماعية )عبد المعين سعد الدين هندى ص

ويمكن تفسير األخالق من ناويتين  جانب نفسى باتنىا وجانب سلوكى  اهرىا ومن 

ثم فاألخالق هى الشرت المسبق الذى يحدد سلوك الذات اإلنسانية وينظم مقومات الفعل 

  كل سلوك هادفا ومن هذا المنطلق ف ن األخالق اإلنسانىا وهى العلة الكامنة ورا

هى التى تضفى على  واهر السلوك اإلنسانى مغ اه االجتماعي )عبد المعين سعد الدين 

 (.110هندى  ص

ويرى بعل الفالسفة مثل "هربرتسبستر" أن االخالق ال يمكن تهذيبها أو تغييرهاا 

ن االخالق يمكن توضيحها فاألخالق من االمور المت صلة بالنفسا ويرى سقرات أ

وتغيرها عن تريق العلم والموعظةا ويرى علما  الفكر اإلسالمي أمثال الغ الى وابن 

مسكوبه أن االخالق هى سلوك إنساني يمكن تغيره وتوجيهه الوجهة الصحيحة عن 

تريق التربية السليمة القائمة على غرس القيم والمبادئ الصحيحة )العثيمينا فهد بن 

(. ان االخالق فى االسالم لها تابع يطبق كل جوانب الحياة والفكر كما 1993سعود 

لها سلطانها وأثرها فى السياسة واالقتصاد واالجتمال والتربية وغيرهاا واخالق 

االسالم ليست مثاليه بمعنى انها نظريه فوق التطبيق فاألخالق فى االسالم منه  علمى 
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لت ام والج ا  األخروى وتستمد حريتها من وليست نظريه وهى تقوم على مبدأين  اال

(. ولقد عنى 1997االنسان وارادته فى االختبار وتحمل المسئولية )أنور الجندى 

االسالم ب همية االخالق ودورها فى اتقان العمل وادائه بانها عباره عن هيئة فى النفس 

)وليم  راسخه تصدر االفعال عنها بسهوله ويسر بدون الحاجة الى فكر أو رؤيه

 (.1961مكروجل 

 المطلب الثانى: مكانة األخالق فى اإلسالم

دًّاع فهي جوهر اإلسالم وُروحه السارية في جميع  لألخالق في اإلسالم مكانةٌ عظيمة جِّ

باده المسلمين )ألبي  جوانبها وهي أحد أقسام األحكام الشرعيَّة الثالثة التي شرعها هللا لعِّ

 األخالق فى االسالم من خالل عدة أمور منها حامد الغ الي( وتتضح مكانة 

تمتان الشريعة االسالمية ب نها أول من وضع تشريعا  كامال لألخالق فالقانون -1

األخالقي فى االسالم يل م أفراده إما عن تريق العقوبة الدنيوية أو األخروية أو 

 (24بالثواب والج ا  العاجل واآلجل أيضا )عبدهللا موسى  ص

نا الرسول انه بعث ليتمم مكارم االخالقا وفى هذا معنى تعميمها على الفرد قد أخبر-2

والمجتمع حاكما ومحكوما وهى تعبر عن منه  متجانس يقوم على التوانن والتكامل 

 بين الفرد والجماعة. 

قد أقر القران الكريم مفهوم االخالق فى جانبين متكاملين "المعرفة والسلوك" -3

آيةا والسلوك هو الناحية  763ة النظريةا وقد أورد القرآن منها فالمعرفة هى الناحي

آية وبذلك تكون جملة اآليات التى رسمت منه  االخالق  741العمليةا وقد أورد فيها 

آية وبالتالى فهى تمثل تقريبا ربع آيات القرآن ) أنور  1504فى القرآن الكريم 

 ( 1997الجنديا 

حديث في الفضائل الخلقية )كن  العمال للملتقى  2200وفي السنة الشريفة أكثر من -4

 الهندي(.

وقد رسم اإلسالم لألخالق منهجا واسعا مرنا ميسر التطبيق فى مختلف العصور -5

والبيئات وجعل اتار القيم االخالقية واسعا رحبا يحقق الحرية الشخصية ويتقبل 

 (.2001الجهود الفردية )إبراهيم فهد الغفيلى اكتوبر

هتم علما  الشريعة باألخالق منذ العصر االول الهجرى حيث كانوا يحرصون قد أ-6

على االلت ام باألخالق االسالمية ويحثون الناس على االلت ام بها ويبرن اهتمام 
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علما  االسالم باألخالق من خالل الكتب التى ألفوها فى االخالق االسالمية فمن 

رد لإلمام البخارى" وأخالق النبى ألبى الكتب التى ألفوها فى االخالق "األدب المف

الشيخ األصبهانيا وتهذيب االخالق ألبن مسكوبها وأخالق االبرار للغ الىا 

واالخالق للراغب االصفهانى )عبد هللاا عبدالرحمن صالح  مؤسسة 

 (.1997الوراقا

 المطلب الثالث  القواعد الكلية للفقه اإلسالمي

 طبيعته على القواعد الكلية التالية يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي ب

  االلت ام بالقيم اإليمانية عند ممارسة النشات التجاريا ويعتبر ذلك عبادة إذا ما أوالا 

قصد به وجه هللا سبحانه وتعالىا لذلك يجب أن يراعي فيه التقوى والخشية من المحاسبة 

 أمام هللا. 

ا  المعامالت التجارية ومن أهمها  األمانة والصدقا   االلت ام بالقيم األخالقية في ثانيا

والسماحة في المعامالتا واالعتدالا والقناعة في الربحا والتيسير على المعسرا 

 والتصدق على المفلسا والتعاون على البرا وااللت ام بروح األخوة واإليثار.

ا  لربا ريمه مثل ا  األصل في المعامالت االقتصادية الحل إال ما نل الشرل على تحثالثا

بكافة صوره واالحتكار والغش والغرر والرشوةا وكل معاملة تؤدي إلي أكل أموال 

 الغير  لما وعدوانا واستحاللها بدون وجه حق.

ا    أساس الكسب المشرول بذل الجهد والتعرض للمخاترا وربا الغنم بالغرما فال رابعا

بِّهَ كسب بال جهدا وال جهد بال كسبا مصداقا لقول هللا ت ا بارك وتعالى "فَاْمُشوا فِّي َمنَاكِّ

ْنقِّه"ِّ )تباركا  ن ّرِّ  (.15َوُكلُوا مِّ

ا    إن المعامالت االقتصادية هي عالقات تعاقدية تخضع لشروت العقد وأحكامه خامسا

بصفة عامة والبيول بصفة خاصةا ومن ثم يجب توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غيرهماا 

يَن آَمنُوا إِّذَا تَدَايَنتُم بِّدَْيٍن إِّلَى ولقد أشار إلي ذلك القرآن ال كريم بقوله تعالى " يَا أَيَُّها الَّذِّ

ى فَاْكتُبُوهُ " )البقرة "  َسمًّ  "(.282أََجٍل مُّ

حماية الملكية الخاصة المكونة بالحق والمقيدة بعدم االعتدا  على حقوق : سادسا  

بجانبها الملكية العامة والملكية اآلخرين وأدائها لحقوق المجتمعا ويجون أن يكون 

التعاونية ليقوما بدورهما في التنمية الشاملة في المجاالت التي يحجم عنها األفراد 

 (.1990)حسين حسن شحاتةا 
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 المطلب الرابع: التجارة فى الكتاب والسنة

لقد ذكرت كلمة التجارةا بمختلف اشتقاقاتها تسع مرات في سبع سور  في سورة البقرة 

( 42( وفى سورة التوبة )37( وفي سورة  النور )29( وفي سورة النسا  )282 ا 6)

(. ال شكَّ أن 11( وفي سورة الجمعة )10( وفي سورة الصف )29وفي سورة فاتر )

التجارةَ هي من أفضل األعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرناقهم وأرناق 

ُ  به التاجر المسلم عن غيره من تمسُُّكه بقِّيم دينها أهليهم.  وخدمة مجتمعاتهما ومما يتميَّ 

ُم أمر هللا تعالى على تجارته وربحها  وتوكُّلُه الدائم على ربه.  فالتاجُر المسلم هو الذي يُقدِّّ

وال يساوم على دينه وقِّيَمه مهما كلَّفه ذلكا بل ال يرضى أن يكون هللا تعالى وأوامره 

ْن يَْومِّ  ﴿   وجل في آخر اهتماماتها قال هللا ع اَلةِّ مِّ َي لصَّ يَن آَمنُوا إِّذَا نُودِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ

ُكْم َخْيٌر لَُكْم إِّْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  ِّ َوذَُروا اْلَبْيَع ذَلِّ ْكرِّ للاَّ [. 9 ﴾ ]الجمعة  اْلُجُمعَةِّ فَاْسعَْوا إِّلَى ذِّ

ان من خاللها ماله ومن هذه وقد بين القران الكريم المجاالت والسبل التى ينمى االنس

المجاالت التجارةا ألنها مجال رحب الستثمار االموال افقد اشتغل النبى صلى هللا عليه 

وسلم بها فى بداية حياته وانج  لخديجه رضى هللا عنها وشاركه فى ذلك الصحابة من 

 نأول لحظها ف بوبكر الصديق رضى هللا عنه كان تاجرا و الصحابى الجليل عبدالرحم

بن عوف عندما آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وعرض 

عليه سعد نصف ماله ويقول له عبدالرحمن " ال حاجه لى فى ذلك هل من سوق فيه 

تجاره قال سعد سوق قينقال فغا عبدالرحمن ف تى بقا وسمن. )أخرجه البخارى فى 

كان رجال قريش ي تونه لعلمه وتجارتها كتاب البيول( وعثمان بن عفان كان تاجرا و

ويؤكد انشغال الصحابة بالتجارة قول أبى هريره رضى هللا عنه "إن إخوتي من 

المهاجرين كان يشغلهم صفق االسواقا وكان يشغل إخوتي من االنصار عمل اموالهم". 

 )أخرجه البخارى فى كتاب البيولا صحيح البخارىا بشرح السندى(.

فق بفتح المهمله المراد به التبايع" ووجه الداللة منه وقول ذلك نمن قال ابن حجر "الص

النبى صلى هللا عليه وسلم واتالعه عليه وتقريره له. ولكى تؤتى التجارة ثمارها البد 

أن تكون محاته باألمانة والصدق وفى ذلك يقول صلى هللا عليه وسلم  "التاجر األمين 

امة" )أخرجه ابن ماجه فى كتاب التجاراتا باب الصدوق المسلم مع الشهدا  يوم القي

 الحث على المكاسب(.
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ويحرم منه  هللا كل تجاره فى المحرمات كالمسكرات والمخدراتا قال الرسول صالة 

ن الدُّْنيَا  ُحْسُن  هللا عيه وسلم " َل َعْنَك مِّ َك َما ُع ِّ يتَُهنَّ فَاَل يَُضرُّ اَلٍل إِّذَا أُعطِّ أَْربَُع خِّ

يقٍَةا ْفُ، أََمانَةٍ  َخلِّ يٍثا َوحِّ ْدُق َحدِّ " وهذا الحديث يحتاج إلى وقفه  َوَعفَاُف ُتْعَمٍةا َوصِّ

مهمةع ألنه يعال  معالجة حكيمة وعظيمة جدا  للفساد الكبير الذي يحدث ألخالق الناس 

عند اإلقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال. فحقيقة  هذا الحديث انه ينبغي 

يقٍَة" أي أن يتم تعامل  على كل تاجر مسلم أن يكون نصب عينه األمر األول  "ُحْسُن َخلِّ

الناس باألخالق الحسنة وباآلداب الكريمةا إذ ا التاجر المسلم ينبغي أن يكون حَسن 

الخليقة حَسن الُخلقا ويحاف، على ُحسن خلقه مدّة اشتغاله بالتجارةا وال يجعل التجارة 

بمعنى أن يتعفف  ا لضيال األخالق. األمر الثاني  قال َوَعفَاُف تعمهواحتكاكه بالناس سبب  

في تعامه وذلك بالحرص على اكتساب الحالل والبُعد عن الحرام والمتشابه فيه ا وقد 

إِّنَّ اْلَحاَلَل َبيٌِّّن َوإِّنَّ اْلَحَراَم بين وبينهما ُمْشتَبَِّهاٌت اَل يَْعلَُمُهنَّ  : قال عليه الصالة والسالم

هِّ ا َوَمْن َوقََع فِّي الشُّبَُهاتِّ َوقََع  ْرضِّ ينِّهِّ َوعِّ دِّ بَُهاتِّ اْستَْبَرأَ لِّ ْن النَّاسِّ ا فمن اتقى الشُّ َكثِّيٌر مِّ

ى أاََل  م  ُكّلِّ َملٍِّك حِّ َمى يوشكان يَْرتََع فِّيهِّ ا أاََل َوإِّنَّ لِّ ي يَْرَعى َحْوَل اْلحِّ اعِّ فِّي اْلَحَرامِّ َكالرَّ

 ِّ َمى للاَّ يث ال يكذب بل يحاف، على الصدقا  َوإِّنَّ حِّ ُمهُ. األمر الثالث  فالصدق َحدِّ َمَحارِّ

ث الناس في بيعه وشرائه دائما  يكون صادقا ا وقد قال عليه الصالة والسالم  وعندما يُحدِّّ

ي إِّلَى النَّ : ا َوإِّنَّ اْلفُُجوَر يَْهدِّ ي إِّلَى اْلفُُجورِّ َب يَْهدِّ َب فَ ِّنَّ اْلَكذِّ  ار ِّ()إياكم َواْلَكذِّ

ْفُ، األََمانَة أي إن التاجر البد أن يكون أمين في تعامالتهع أميٌن ال  األمر الرابع  فالو حِّ

يغشا أميٌن ال يخدلا أميٌن ال يمكرا أميٌن في حف، حقوق الناسا أميٌن في إعادة أموالهما 

 ةيرعى لألمانة حقّها وال يساوم في ذلك. وقد يبتلى اإلنسان عندما يدخل باب التجار

بامتحانات يبتلى بهاع هل يحاف، على األمانة؟ أم ال؟ فبعل الناس يسقا في االمتحانا 

بل كثير من الناس يسقا في االمتحان ويضيِّّع األمانة في سبيل أن يكسب ماال  أو عرضا  

 .من عرض الدنيا أو متال الدنيا

 المطلب الخامس: أخالقيات العمل والتجارة فى اإلسالم

وجا ت السنة النبوية كتطبيٍق عملّيٍ ألخالقيات العملا حيث كان النبي الكريم صلى هللا 

ا  وبيَّن أن كلَّ األنبي-عليه وسلم يعمل في شبابه راعيا  للغنم على قراريا ألهل مكة 

عليهم السالم قد رعوا الغنم.   )رواه البخاري عن أبي هريرة رضى هللا عنه( وعمل 

عنها قبل نبّوته في التجارةا فنجحت تجارتها وبورك فيهاا وعرضت لخديجة رضي هللا 
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نفسها عليه وقالت  يا ابن عما إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتكا وحسن خلقكا وصدق 

( (. كذلك حّث النبي على العملا 173/  1حديثك.     )ابن هشام / السيرة النبوية ) 

خيرا  له من عمل يده. )رواه البخاري عن  وبيَّن أنه خير الكسب " ما أكل أحدٌ تعاما  

 المقدام رضى هللا عنه(.  

 المبحث الثالث

 :Moral Valuesالمطلب األول: مفهوم القيم األخالقية    

تعبر القيم عن المعتقدات األساسية للفردا وهى التى تحدد له ما يجب أن يفعله أو ال 

لتى توجه أخالقنا وسلوكنا فى يفعلها وما هو صحيح أو خط  أو حق أو باتل. هى ا

(. للقيم أهميتها بالنسبة للفرد 69التعامل مع االخرين من حولنا )السيد محمد بدوي  ص

والمجتمع فهى تمثل إتارا  مرجعيا  يحكم تصرفات اإلنسان فى حياتها كما أنها تمكنه 

يم م للقمن مواجهة األنمات ويؤكد ذكى نجيب محمود أن فهم اإلنسان على حقيقته هو فه

(. فهى تحدد للفرد السلوك 121التى تمسك ب مامه وتوجيه )ذكى نجيب محمود  ص

وترسم مقوماتها وتعينه على بنيانها فهي تتغلغل فى حياة الناس أفرادا  وجماعات وترتبا 

 (.36عندهم بمعنى الحياة ذاتها )عادل العوا  ص

 الخلقى الذى يجب أن يتضمنويرتبا بمفهوم القيم األخالقية بمفهوم آخر هو السلوك 

مساندة للقيمة أو القيم التى يقوم عليها هذا السلوك دون تعصب أو تحي  أو مساندة تقوم 

على إعمال الفكر فى انطالقه حرة خالقةا وبذلك يتضمن السلوك الخلقى أربعة عوامل 

 :p.94 (Cula, R.M ,)   -هى 

 االعتقاد واإليمان بقيمة أو معيار أو مبدأ. -1

لمساندة هذه القيمة أو المعيار أو المبدأ أو تعضيده وقدرته على تقديم أسباب ميل  -2

 هذه المساندة من الناحية الفكرية المنطقية.

 القدرة على تطبيق هذا المبدأ تطبيقا  عادال  دون تحي  أو تعصب. -3

 رغبة فى العمل تبقا  لهذا المبدأ أو المعيار أو القيمة والقدرة على ذلك. -4

العوامل بعضها بالبعل اآلخر بحيث لو أردنا تحقيق العامل الرابع لكان  وترتبا هذه

 ل اما  أن تحقق العوامل الثالثة السابقة كلها.

وتعرف القيم األخالقية على أنها مجموعة المبادئ التى تعمل على احترام اإلنسان لنفسه 

اف عن من االنحر ولآلخرين لقيمه يتمي  بها اإلنسان وتكون الوانل النفسي الذى يمنعه
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الصالح وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته فى إتار محدد يتفق وينسجم مع المبادئ 

 (.11)حنان مرزوق حسين:صوالقواعد التى يؤمن بها بقية أفراد المجتمع 

كما تعرف ب نها المبادئ والمعايير التى يحكم بها على السلوك اإلنسانى لتوجيهه إلى 

ئل ليتجنبها بقصد إحداث التوانن والرقى للفرد والمجتمع الفضائل ليتحلى بهاا وللرذا

وقد قام هذا المجتمع على مبادئ روحية وأخالقية  .(77)عدلى عزازى إبراهيم: ص

يث السيرة والحد تمت ج فيها السياسة باألخالقا اذ تحفل آيات القران الكريم وكتب

هم قية فى التعامل مع بعضبدعوات الى سير افراد هذا المجتمع على قواعد تربوية واخال

يسودها السالم واألمن واالستقرار. البعل أو مع غيرهم لتكون غاية فى تكوين أمة 

واألمثلة على ذلك كثيرة ويكفي ايراد بعل نماذج منها من أحاديث رسول هللا مثل 

 ال تباغضوا وال تحاسدواا وال تدابرواا وكونوا عباد هللا اخواناا” الحديث الذي يقول فيه

ال يدخل الجنة من ال ي من جاره ” وقوله“. وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة ايام

 .(12)ابتهاج حجاني بدوى ص“بوائقه

 .    المطلب الثانى: الصفات التى يجب ان تتوفر فى التاجر المسلم

هل التجار المسلمون اليوم يحرصون على التحلي باآلداب اإلسالمية التي أمروا أن 

يلت موا بها وهل يلعب التجار المسلمون اليوم الدور الذي لعبه أسالفهما من العلما  

والتجارا في حمل الهم التبليغي والرسالي كواجبا ودعوة غير المسلمين إلى اإلسالما 

ودعوة غير المتدينين إلى التدينا ودعوة أهل الفسق واالنحراف إلى التوبة واإلنابة؟ 

صفات الهامة والتى يجب توافرها فى كل تاجر مسلم أمين على وهنا سوف نقدم بعل ال

 -دينه وعالقته بربه  

 الصفة األولى للتاجر المسلم: األمانة

فالتاجر األمين يجد من يقرضه أو يسلفه البضاعة أو ي وده بما يشا  من أصناف 

ما وأنوال... دون حذر أو وجلا ألن هذه الصفة المعنوية تكسبه حصانة وثقة يحتاجه

 كل تاجر ناجح يطمح لترسيخ وجوده في السوق.

وصدق من قال  إن من أدى األمانةا شارك الناس في أموالهما ومدح هللا جل جالله أهل 

عن سيدنا  ( . روي8 -المؤمنون األمانة بقوله ﴿ والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون﴾ )

رسول هللا )ص( قوله "ال تنظروا إلى كثرة صالتهم وصومهما وكثرة الح  والمعروفا 

 وتنطنتهم بالليلا ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأدا  األمانة".

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=23_8
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 الصفة الثانية للتاجر المسلم: الصدق

فكيف يمكن أن يروج التاجر المحترم تجارته من دون صدق في المواعيدا ونوعية 

عةا وسائر األمور المتفق عليها مع المشترين وال بائن. األمانة وصدق الوعد البضا

األمانة “فضيلتان متداخلتان.وفي الرواية عن علي أمير المؤمنين رضى هللا عنه قال  

تؤدي إلى الصدق". وقال )رضى هللا عنه( "إذا قويت األمانةا كثر الصدق". الصدق 

كثير من األحاديث الشريفة عن سيدنا رسول هللا في التجارةا أجره أجر الشهيد. وفي 

صلى هللا عليه وسلم نقلت هذه المعانيا منها "التاجر األمين الصدوق المسلما مع 

الشهدا  يوم القيامة"."والتاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهدا ". " 

 والتاجر الصدوق تحت  ل العرأ يوم القيامة".

 اجر المسلم: ال يغشالصفة الثالثة للت

الغش خيانةا وهو درجة من درجات الكذبا وضم اإلنسان مال سحت إلى مالها 

من غش أخاه “وتعن لمن است منك. روي عن رسول هللا صلى هللا لعيه وسلم قوله  

المسلما ن ل هللا عنه بركة رنقها وأفسد عليه معيشتها ووكله إلى نفسه". وتكفي 

 فكيف بالثالث؟ واحدة لتنغل عليه حياتها 

 الصفة الرابعة للتاجر المسلم:حرصه على الحالل

وهذه الصفة ليست مطلوبة فقا فى التاجرا بل من كل مسلم محب هلل تعالىا يحرص 

على الطاعات. قال هللا سبحانه وتعالى ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال  تيبا  

(. فالمسلم تيبا وال ي كل إال من الطيبا وال يدخل على ماله ما فيه 168 -البقرة ﴾ )

 شبهة فضال  عن الحرام الواضح.

 الصفة الخامسة للتاجر المسلم: إيمانه برزقه المقسوم

يب لالمسلم يؤمن أن رنقه مقسوم لها وأنه لن يموت قبل أن يستوفي تمام رنقها أما أسا

االحتيال والتجاون والتدليس والغش و"الشطارة" فال تقدم على صعيد الربح وال تؤخرا 

 إنما ت يده إثما  إلى آثامه.

ه (. فاهلل سبحان6 -هود قال هللا ع  وجل ﴿ وما من دابة في األرض إال على هللا رنقها ﴾ )

جعل رنقا  لكل واحد مناا نحن البشرا كما جعل ذلك للنملة والطائر والسمكة والبعوضة 

 والفيل...

 الصفة السادسة للتاجر المسلم: اإليمان بأن التقوى باب من أبواب الرزق

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_168
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=11_6
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جعل هللا سبحانه وتعالى للحياة منظومة بكل تفاصيلها االجتماعية واالقتصادية 

وجعل التقوى على رأس هذه المنظومةا وجعل الخيرات تجري والسياسية والعبادية... 

﴿ولو أن أهل القرى آمنوا  من خاللها.  فهل نسيت أيها التاجر الحبيب قول هللا ع  وجل 

 (.96 -ألعراف واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السما  واألرض﴾ )ا

أم نسيت قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله 

 لرنقكم كما يرنق الطيرا تغدو خماصا  )جائعة( وتروح بطانا ".

 الصفة السابعة للتاجر المسلم: التساهل في بيعه وشرائه

هال  كان سروي عن موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " غفر هللا لرجل من قبلكم 

إذا بالا سهال  إذا اشترىا سهال  إذا قضىا سهال  إذا اقتضى". إن التساهل في البيع 

والشرا ا ال شك أنه سوف يترك  الال  تيبة على جريان الدورة االقتصادية في 

المجتمعا فضال  عن حالة الحب والوئام والتسامح والتعاونا ناهيك عن تحريك السوق 

د المختلفة فيشعر كل من البائع والمشتري أنه رابح في صفقته وتوفير حاجيات األفرا

أما ترك التساهل أي التعنت والعنادا فسوف يؤدي إلى االحتقان النفسيا واالجتماعيا 

 واالقتصادي وهو أحد عوامل الركود والتضخم.

 الصفة الثامنة للتاجر المسلم: التزين باألخالق التي حددها اإلسالم للتجارة خاصة

األخالق الجميلةا بعضها شائع في مجتمعنا دون أن نعرف أن له أصال  شرعيا .  هذه

وهذا يدل على البركة المخت نة في المجتمعات اإلسالميةا وهي نتيجة جهود وعمل 

العلما  واألوليا  وأهل الورل والتقوى. ومن جملة هذه األخالق التي ينبغي أن تسود 

 ار المسلمين.األسواق اإلسالمية وتنتشر بين التج

إقالة النادم  أي إبطال عملية البيع وإرجال المال إلى المشتري في حال اعتذر عن  -أ

ذلك لعج ه عن الوفا  أو لتبدل رأيه أو لحرج ما أصابه. ورد في النل الشريف 

 عن موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من أقال مسلما ا أقاله هللا عثرته".

إعطا  المشتري أكثر من حقه المتفق عليها فلو أراد أن الترجيح في الونن  أي  -ب

يشتري بالكيلوا نيادة بعل الغراماتا وهو ما يسمى في عرف الناس "التطبيش" 

وإذا أراد الشرا  بالعددا كالجون مثال ا أن يتسامح معه بقليل نائد وهكذا. وفي نفس 

ب على ابن أبى تالالوقت يستحب للمشتري أن ي خذ ناقصا  روي أن أمير المؤمنين 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=7_96
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رضى هللا عنه مر على جارية قد اشترت لحما  من قصاب وهي تقول  ندنيا فقال 

 له أمير المؤمنين ندهاا ف نه أعظم للبركة".

المبادرة إلى الصالة في أول وقتها  فال ينشغل بالتجارة عن الصالةا كما هو حال  -ت

انها ليكون ي تي بها عند أول أوأكثر التجار اليوما بل ينبغي للتاجر أن يستعد للصالة ل

 (.37 -النور من رجال﴿ ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة﴾ )

 المطلب الثالث: المعايير االخالقيه والمهنية للوظيفة العامة 

وأخالقيات الو يفة العامة هي وثيقة تصدرها الدولة ان مرونة السلوك الو يفي 

وتتضمن مجموعة من القيم التي تتبناها المنظمات على اختالف انواعها في توجيه 

وممارسة العاملين في ادائهم ألعمالهم والتي تساعدهم في مواجهة القضايا والمشكالت 

ية المدونة االخالقية من التي تعترضهم اثنا  ادائهم االعمال الموكلة اليهم. تضمن اهم

خالل الو ائف االيجابية التي تضطلع بها في خدمة المنظمة من خالل االتي.   

 (2005)عبود,نجم عبود 

ان المدونة االخالقية في مجال الو يفة العامة تنمي االهتمام بالجوانب والمشكالت 

قية القية. ان المدونة االخالفي االهتمام بين الجوانب المادية واالخاالخالقية لتحقيق المواننة 

 تساهم في تطوير مهنة العاملين في الو ائف العامة.

 (2010خليل الحدرى:أوال: عالقة األخالق بالعمل )

العمل فى االسالم مرتبا باألخالق ارتبات ا وثيق اع ألنَّ القَِّيم واألخالق اإلسالميَّة هي 

ه العمل الوجهة الصحيحةا نقصد ب خالق ا لعمل  األخالق التي يجب توافرها التي توّجِّ

في العاملا وفي صاحب العمل على حد سوا . وقبل أن نفصل ذلك نقول إن األصل في 

اإلنسان المسلم أن يتمسك بالعقيدة اإلسالمية التي تدعو إلى مكارم األخالق ا وبالتالي 

 اإلسالم ثَّ على المسلم أن يتعرف على األخالق الكريمة بشقيها الحسنة والقبيحة .ولقد ح

ي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض -تعالى  -على العمل والسعي في تلَب الرنقع يقول    ﴿ ُهَو الَّذِّ

ْنقِّهِّ َوإِّلَْيهِّ النُُّشوُر ﴾ ]الملك   ْن رِّ بَِّها َوُكلُوا مِّ ا  ﴿ 15ذَلُوال  فَاْمُشوا فِّي َمنَاكِّ [ا ويقول أيض 

ُروا فِّي  اَلةُ فَاْنتَشِّ َيتِّ الصَّ ِّ ﴾ ]الجمعة  فَ ِّذَا قُضِّ ْن فَْضلِّ للاَّ [ ويقول 10اأْلَْرضِّ َواْبتَغُوا مِّ

  )إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلةٌ ف ن استَطال أالَّ -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -النبي 

 يقوم حتى يغرسها فليفعل(.

 ثانيا: األخالق المطلوبة في صاحب العمل

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=24_37
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معينه كذلك الحال بالنسبة إلى رب العمل كما يطلب من العامل ان يكون متخلقا  ب خالق 

هو األخر مطلوب فيه توافر أخالق معينة وعليه واجبات يجب القيام بها حتى تستمر 

  :العالقة عالقة إنسانية كريمة ومن تلك االخالق والواجبات ما يلي

ويقول  أال يكلف العامل فوق تاقتها لقول هللا تعالى )ال يكلف هللا نفسا  إال وسعها( -1

صلى هللا عليه وسلم "والتكلفوهم ما اليطيقون " وإذا كلفه فوق تاقته فعليه أن 

  .يعينه

أن يعاملة بالحسنى فالبد أن تكون نظرة صاحب العمل الى العامل نظرة انسانية  -2

يحترم فيها إنسانية فالعامل إنسان يتمتع بكل خصائل اإلنسانية فال يهينه 

 واليحتقره وقبل ذلك كله ال يظلمه.

لقد كفَل اإلسالم لكّلِّ إنسان كرامته   احترام العامل وتقدير كرامته اإلنسانية -3

ْمنَا بَنِّي آدََم﴾ ]اإلسرا     [70اإلنسانيةع فقال تعالى ﴿َولََقْد َكرَّ

لتناسب بين حجم العمل المطلوب وأجرتها لقوله هللا تعالى ﴿ َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس  -4

 .[85أَْشيَاَ ُهْم ﴾ ]األعراف  

ئ التي ينبغيتوفير الرعاية الصحيَّة للعامل ووقايته من أخطار العمل،  -5  ومن المبادِّ

ال  توفير الرعاية الصحيَّة  على أرباب العمل الحرُص عليها في عالقتهم مع العمَّ

وال سيَّما في األعمال  -الشاملة لهما وت مين العالج الالنم والفْحل الطبي الدوري 

عاية الصحيَّة المطلوبة. -ب ذلك المهنيَّة التي تتطلَّ  ا يحقِّّق لهم الّرِّ  ونحو ذلك ممَّ

 المبحث الرابع: تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

تعد هذه الدراسووة من الدراسووات الوصووفية التحليليةا التي تهتم بالتركي  نوع الدراسووة: 

 على المنه  النبوي ودوره فى إرسا  مبادئ القيم األخالقية للتجارة.

إن مجتمع الدراسووة يمثل التجار العاملون وأصووحاب العمل فى شووركات اختيار العينة: 

)الراية و العثيم وبن صفوان( وهم فئات هامه ومرتبطة ارتبات وثيق بموضول البحث 

وبسوووووق العمل بمدينتى أبها وخميس مشوووويا بالمملكة العربية السووووعودية وذلك إلتاحة 

ير عن أرائهم ووجهات نظرهم حول موضووووووول الفرصووووووة إلي هؤال  المبحوثين للتعب

فردا  وهو عبارة عن العدد الكلي الذين تم  105البحث. بلغ عدد أفراد عينة الدراسووووووة 

 استقصائهم حول هذا الموضول. 
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( 1وقد تكونت االستبيان من ج أين الج   األول خاص بالبيانات الشخصية انظر ملحق رقم )

بالموضول الذي صممت من اجله االستبيان. أما الج   الثاني ( األسئلة الخاصة 2وملحق رقم )

فيتكون من أسئلة فرضيات الدراسةا واستخدمت الباحثة األسئلة المغلقة لتحديد اإلجابات وذلك 

ألهمية الموضع وحيويتها كذلك استخدمت الباحثة المقياس الخماسي الختيار اإلجابة المناسبة 

ال أوافقا ال أوافق بشدةا وقد تم تحكيم االستبيان من قبل وهي أوافق بشدةا أوافقا محايدا 

األستاذة الدكتورة /الست عبد هللا الفضل أستاذ أداره األعمال بكلية المجتمع بنات بخميس مشيا 

واألستاذة الدكتورة رقية الطيب وكيلة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية المجتمع بنات بخميس 

 ا  على ذلك تم تونيعها.مشيا والموافقة عليها وبن

إن معرفة مدى كون إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبيان عرض بيانات المبحوثين: 

صحيحة ومستندة إلى أسس علمية وقابلة إلجرا  التحليل اإلحصائي عليها . يتطلب األمر 

 معرفة بعل خصائل أفراد عينة الدراسة.

 عينة الدراسة:

 انات األولية( ألفراد عينة الدراسة من المبحوثين.فيما يلي وصف لخصائل )البي

( التونيع التكراري ألفراد 1-4والشكل رقم )( 1-4يوضح الجدول رقم )العمر:  -1

 عينة الدراسة وفق متغير العمر.

 (  التونيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر1-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد العمر

 %9 9 سنة ف قل   25

 %12 13 سنة  30ألقل من  25من 

 %24 25 سنة 35ألقل من  30من 

 %19 20 سنة 40ألقل من  35من 

 %36 38 سنه ف كثر 40

 100 105 المجمول

 م2016المصدر  من إعداد الباحثة من الدراسة الميدانيةا 

ألفراد عينة الدراسوووووةا حيث ( يوضوووووح الفئة العمرية 1-4( والشوووووكل رقم )1-4الجدول رقم )

سوووووونةا في حين أن  25( من المبحوثين أعمارهم أقل من %9( فردا  وبنسووووووبة )9نالح، أن )

( فردا  وبنسووبة 25سوونةا و ) 29الي  25( أعمارهم تتراوح ما بين %12( فردا  وبنسووبة )13)

قل أل 35( من %19( فرد بنسووبة )20سوونها و ) 34الى  30( أعمارهم تتراوح ما بين 24%)

 سنه. 40( أكثر من %36( فردا  بنسبة )38سنةا ) 40من 
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 (  التونيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر1-4جدول رقم )

 

 9 سنة ف قل   25

 13 سنة 30ألقل من  25من 

 25 سنة 35ألقل من  30من 

 20 سنة 40ألقل من  35من 

 38 سنه ف كثر 40

 105 المجمول

 م2016ا Excelالمصدر  إعداد الباحثة من الدراسة الميدانيةا برنام  

( التونيع 2-4( والشوووكل رقم )2-4يوضوووح الجدول رقم )المؤهل الدراسوووي:  -2

 التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوصف الو يفي.

 الدراسى.(  التونيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل 2-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النول

 %38 40 أقل من ثانوي

 %41 43 ثانوي

 %19 20 بكالوريوس

 %2 2 دراسات عليا

 100 105 المجمول

 م2016المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية، 

9
13

25

20

38

العمر سنة فأقل  25

سنة 30ألقل من 25من  سنة35ألقل من 30من 

سنة40ألقل من 35من  سنه فأكثر40
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الدراسة عينة وفق المؤهل الدراسى(  التونيع التكراري ألفراد 2-4شكل رقم )

 

 

سة 2-4( والشكل رقم )2-4الجدول رقم ) ( يوضح المؤهل الدراسي ألفراد عينة الدرا

( 43و) أقل من ثانوي( مسووووتواهم التعليمي %39( فرد وبنسووووبة )40حيث نالح، أن )

( 20( وحاصل على بكالوريوس )%42فرد حاصل على الثانوية العامة بنسبة بنسبة )

( بينما األفراد الحاصووولون على مؤهل الدراسوووات العليا يبلغ عددهم %17فردا  بنسوووبة )

 (.%2( فقا وبنسبة )2)

 

 

 

 

40

43

20

2

المؤهل الدراسى

أقل من ثانوي ثانوي بكالوريوس دراسات عليا

 40 ثانويأقل من 

 43 ثانوي

 20 بكالوريوس

 2 دراسات عليا

 105 المجمول
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 عدد سنوات الخبرة -3

متغير عدد سنوات (  التونيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق 3-4جدول رقم )

 الخبرة

 النسبة المئوية العدد النول 

 % 36 38 سنوات 5أقل من 

 % 40 42 سنوات 10ألقل من  5من 

 % 14 15 سنة 15ألقل من  10من 

 % 10 10 سنة ف كثر 15

 % 100 105 المجمول

 (  التونيع التكراري ألفراد الدراسة عينة وفق عدد سنوات الخبرة3-4شكل رقم )

 

 38 سنوات 5من  أقل

 42 سنوات 10ألقل من  5من 

 15 سنة 15ألقل من  10من 

 10 سنة ف كثر 15

 105 المجمول

 

 

 

 

 

424

295

163
89

عدد سنوات الخبرة  

موافق تماما  

موافق

محايد

غير موافق
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 الوصف الوظيفي -4

 (  التونيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوصف الو يفي 4-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النول

 % 36 38 تاجر جمله

 % 24 25 تاجر تج ئة

 % 40 42 عمال 

 % 100 105 المجمول

 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم األخالقية والمعامالت "  الفرضية األولىأوال: 

 التجارية " 

 
 درجة الموافقة                                       

 األبعاد   
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

بنا  القيم واألخالق ليس متطلبا على التاجر فقاا   1

 .بل حتى على المو ف وال بون

49 33 16 7 - 

االلت ام بوووالقيم األخالقيوووة لهوووا أثر فى تقليووول اى   2

 انحرافات بالمعامالت التجارية.

40 20 20 17 8 

 15 10 20 20 40 تولي المنظمة أهمية كبيرة لتع ي  رضا العمال . 3

المنظمووة علي المحووافظووة علي عالقووات تحرص  4

 جيدة مع العمال .

30 35 20 11 9 

الت م الدقة واإلنصووواف في تسوووجيل كافة العمليات  5

المالية الخاصووة بالشووركة تبقا  للمعايير المحاسووبية 

 المتعارف عليها.

40 35 14 11 5 

هتمام بغرس القيم األخالقية اإلسوووالمية البد من اال 6

 .في سلوك الفرد

60 44 1 - - 

تسوووووواعد المنظمة العميل في اتخاذ قرار الشوووووورا   7  

 الذي يناسب حاجاته ورغباته ب مانة.

20 5 10 30 40 

نجووواح االقتصووووووووواد يتطلوووب الكثير من المبوووادئ  8  

 األخالقية

45 33 22 3 2 

 - - 25 40 40 تتنافس بن اهة وفقا للقانون واألخالقيات التجارية. 9  

 

10 

ا في حتى ينجح  التووواجر ال بووود وأن يكون أمينووو 

ديه ونبائنه ّ  عالقاته مع ُمورِّ

60 30 15 - - 
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بعد تحليل اسئلة الفرضية كان المنوال إلجابات جميع افراد العينة هو الفرضية األولي: 

أوافق وهذا يعنى أن غالبية أفراد العينة يوافقن علي وجود عالقة معنوية بين القيم 

ما كوالمعامالت التجارية ولكن البعل يعانى من قلة اهتمام المنظمة برضا  العمال ا 

ة العميل في اتخاذ قرار الشرا  الذي يناسب ان كثير من المنظمات ال تساعد المنظم

 حاجاته ورغباته ب مانة.

(: التوزيع التكراري إلجابات افراد العينة عن جميع أسئلة الفرضية 5-4جدول )

 األولى 

 النسبة المئوية  العدد االجابة 

 % 40 424 موافق تماما  

 % 28 295 موافق

 % 16 163 محايد

 % 8 89 غير موافق

 % 8 79 غير موافق تماما 

 %100 1050 المجمول 

 

 التونيع التكراري إلجابات عينة الدراسة عن أسئلة الفرضية األولي(  5-4الشكل )

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق تماما  االجابة 
تماما 
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فردا فان اجاباتها االجمالية  100اسئلة وعينة الدراسة  10وبما ان اسئلة الفرضية 

اسئلة الفرضية  ( ان عدد الموافقين على جميع5-3اجاب ويتضح من الشكل ) 1000

( وباإلشارة الى ماسبق جميع اسئلة الفرضية جا ت %40( فردا )424بلغ عددهم )

لصالح الموافقين مما يدل على ان الفرضية قد تحققت مع بعل المالحظات السالفة 

 الذكر.

ا: الفرض الثاني عن توجد عالقة إحصائية بين القيم األخالقية وأداء التاجر" : "ال ثانيا

. 

 م
 درجة الموافقة                                        

 األبعاد
موافق 

 تماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

للقيم األخالقية دورا كبيرا فى تع ي  أدا  التاجر ودفع    1

 عجلة العمل.

38 25 14 17 11 

ور وتطألخالقيات هي العنصر األساسي الذي يتوقف عليه نجاح ا   2

 أدا  المؤسسات
44 39 10 8 4 

يوجد لدى مفهوم واضح عن الصفات التى يجب أن  3

 يتحلى بها التاجر

33 33 24 5 10 

توجد بمهنة التجارة أنظمة لمكافآت التجار أصحاب األدا    4

 المتمي  ماديا  أو أدبيا .
18 10 9 30 38 

يفقد العمل فعاليته بدون وجود درجة من الثقة واألمانة   5

 والصدق.

44 38 23 - - 

ألخالقيات العمل دورا هاما فى تع ي  قيم العمل  6

 والمعامالت التجارية.

40 40 12 8 5 

يؤدى كوول توواجر عملووه في المنظمووة بحريووة وبوودون الت ام بحرفيووة   7

 األنظمة والتعليمات.
20 17 25 14 29 

 17 9 38 22 19 يلت م التاجر باحترام ميثاق أخالقيات المهنة فى العمل. 8

القيم األخالقية مرتبطة فقا بالتاجر وليس من الضووووروري توافرها  9

 فى صاحب العمل.
- 9 6 28 62 

 

10 

األخالق هي الدستور المثالي الذى يتم تقييم تصرفات األفراد 

 على أساسه.
34 24 12 28 7 

 

بعد تحليل اسئلة الفرضية كان المنوال إلجابات جميع افراد العينة هو الفرضية الثانية:  

أوافق تماما وهذا يعنى أن غالبية أفراد العينة يوافقن علي انه البد من وجود عالقة قوية 

بين القيم االخالقية وأدا  التاجر اال أن البعل يعانى من عدم وجود مكاف ت ماديه وأدبية 

 ب العمل المتمي .ألصحا
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 (: التوزيع التكراري إلجابات عينة الدراسة على الفرضية الثانية 6-4جدول )

 النسبة المئوية  العدد االجابة 

 % 28 290  موافق تماما  

 %24 257 موافق

 % 17 173 محايد

 % 14 147 غير موافق

 % 17 183 غير موافق تماما  

 %100 1050 المجمول 

 

 التوزيع التكراري إلجابات عينة الدراسة عن أسئلة الفرضية الثانية(: 6-4شكل )

  

( ان نسبة الموافقين على جميع اسئلة 6-4( والشكل رقم )6-4ويتضح من الجدول  رقم )

( وهى نسبة عالية تعنى ان غالبية  المبحوثين يوافقون على أسئلة 290الفرضية )

 الفرضية. 

 نتائج الدراسة:

تبين من خالل تحليل الدراسة الميدانية المتعلقة باختبار  فروض الدراسة:نتائج اختبار 

صحة فروض الدراسة  ثبوت صحة الفرض األول وعدم ثبوت صحة الفرض الثانى 

 (. 7-4)جدول رقم 
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المصدر من إعداد  (  تلخيل لنتائ  اختبار فروض الدراسةا7-4الجدول رقم )

 الباحثة.

 النتيجة الفروض ت

عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم األخالقية والمعامالت توجد  1

 التجارية.

ثبت صحة 

 الفرض.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعايير األخالقية   2

 المشتركة وأدا  التاجر.

ثبت عدم صحة 

 الفرض.

 

الجدول اآلتي يظهر النتائ  المتعلقة بتحقيق نتائج تحقيق أهداف الدراسوووووووة:  -أ

 أهداف الدراسة.

 المصدر من إعداد الباحثة. (  تلخيل نتائ  تحقيق أهداف الدراسةا8-4جدول رقم )

 النتيجة كيفية تحقيقه الهدف الرقم

التعرف على القيم األخالقيوووة التى  1

يجوووب ان تتوافر فى أخالق التووواجر 

 وكذلك مهنة التجارة.

الدراسوووووووات السوووووووابقةا اإلتار النظري 

االسوووتطالعيةا نتائ  للدراسوووةا الدراسوووة 

 الدراسة الميدانية.

تم 

 تحقيقه

 الووتووعوورف عوولووى مووفووهوووم األخووالق 2

 فى اإلسالم.ومكانتها 

نتائ  الدراسوووووووة الميدانيةا نتائ  اختبار 

الفروضا السووووووؤال األول والثووواني في 

 قوائم االستقصا .

تم 

 تحقيقه

التعرف على مفهوم التجوووارة فى  3

 الكتاب والسنة.

سنتائ  التحليل اإل ة حصوائيا نتائ  الدرا

 الميدانيةا نتائ  اختبار الفروض.

تم 

 تحقيقه

عمووول  4 ل خالقيوووات ا على أ تعرف  ل ا

 والتجارة فى اإلسالم.

نتائ  الدراسووووات السووووابقةا نتائ  التحليل 

اإلحصووووووووائيا نتووائ  اختبووار الفروضا 

النموذج المقترحا التوصووووياتا ومراحل 

 تطبيق النموذج.

تم 

 تحقيقه

مفهوم القيم األخالقيووة التعرف على  5

 والمعايير األخالقية للتاجر.

تم  من اإلتار النظري للدراسة 

 تحقيقه

 

 النتائج والتوصيات

 أوال: النتائج

دًّاع فهي جوهر اإلسالم وُروحه السارية في  -1 لألخالق في اإلسالم مكانةٌ عظيمة جِّ

باده  جميع جوانبها وهي أحد أقسام األحكام الشرعيَّة الثالثة التي شرعها هللا لعِّ

 المسلمين ولهذه المكانة العظيمة دالئل كثيرة 
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املين نمية قدرات العإن االلت ام بالمعايير األخالقية لمهنة التجارة سوف يؤدي إلى ت -2

 وتحفي هم على تحسين األدا  وحسن التعامل مع اآلخرين.

االلت ام بالمعايير األخالقية والمهنية وقواعد السلوك الو يفي عامل أساس في  -3

 تحسين كفا ة أدا  العاملين في المنظمة.

 األخالق اإلسالمية تختلف عن القواعد االخالقيه األخرى وتتفوق عليها. -4

 التوصيات:ثانيا: 

البد من اهتمام المنظمات برضا  العميل باإلضافة الى وضع نظم مكاف ت عادله  -1

 بين التجار ذوي االخالق اصحاب االدا  المتمي 

إل ام المنظمات على اختالف أنواعها بوضع أسس ومعايير أخالقية لكل مهنة بشكل  -2

 عام.

 العقوبات الرادعة.بث األخالق اإلسالمية فى جميع المعامالت التجارية وفرض  -3

وضع قوانين رادعه لمنظمة لألعمال التجارية ومراعاة الت امها باألخالق  -4

 اإلسالمية.

غَر تربية أخالقيَّة وفَق ما جا  في الشريعة  -5 االهتِّمام بتربية الناشئة منذ الّصِّ

غَر أدعى إلى االنضبات في الكبر.  اإلسالميةا فالتربية والتعليم في الّصِّ

 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

 .2014صا  475ابتهاج حجانى بدوى سالم غبورا أخالقيات التاجر المسلما  .1
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  2018المجلة العالمية للتسويق االسالمي | السنة السابعة العدد الثالث | سبتمبر ايلول 

 Alserhan@yahoo.com  رئيس التحرير: د. بكر أحمد السرحان |  

 

السيد محمد بدوىا االخالق بين الفلسفة وعلم االجتمالا اإلسكندريةا دار المعارفا  .7

1976. 

العامة فى االسالما مجلة كلية اآلدابا  انتصار نين العابدينا اخالقيات الو يفة .8

 101مرك  الدراسات التربويةا بغداد.

أنور الجندىا"القيم االساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربيةا القاهرةا مطبعة  .9

 .1997الرسالةا

براهيم فهد الغفيلىا العالقة والت ثير بين قيم الفرد والمنظمات فى بنا  أخالقيات أ .10

الفكر المعاصر واإلسالميا ورقة مقدمه الى الملتقى الثالث  المهنة من منظور

دياتا الرؤى والتح-لتطوير الموارد البشريةا استراتيجيات تنمية الموارد البشرية

 .2001اكتوبرا  30-31

حسين حسن شحاته، اساسيات النظام االقتصادي في مجال التطبيق، سلسلة بحوث  .11

 فى الدراسات واالقتصاد. 

ع ي  إبراهيما القيم األخالقية وتعليمها فى ضو  نما التعليم فى حميده عبد ال .12

 .1987اإلسالما رسالة دكتوراه غير منشورةا كلية التربيةا جامعة اإلسكندريةا

حنان مرنوق حسينا فاعلية برنام  لتنمية بعل القيم األخالقية ألتفال الشوارلا  .13

 .2004ة عين شمسا رسالة دكتوراها معهد الدراسات العليا للطفولةا جامع

خليل الحدرىا أخالق العمل فى االسالما منتدى الموقع العالمى لالقتصاد  .14

 .2010االسالمىا

 .2000ا دار الشروقا5ذكى نجيب محمودا مجتمع جديدا القاهرةا ت .15

سعيد إسماعيل القاضىا بعل القيم األخالقية لدى المعلمينا دراسة ميدانية بمحافظة  .16

 .1990جامعة أسيوتا نوفمبرا أسوانا كلية التربيةا 

 .1986ا جامعة دمشقا 1عادل العواا القيم األخالقيةا سورياا ت .17

عبدالحميد الغ الىا االنسان اساس المنه  اإلسالمي فى التنمية االقتصاديةا المعهد  .18

 .1989اإلسالمي للبحوث والتدريبا 

 .البيضا  العلميةعبدالرانق عبدالمحسنا اربع ركائ  للتاجر المسلما منتديات  .19

عبدالرحمن صالح عبد هللاا المرجع فى تدريس علوم الشريعةا جامعة السلطان  .20

 .1997قابوسا مؤسسة الوراقا 



200 
 

عبدالع ي  تركستانىا أخالقيات المهنة والسلوك الو يفىا كلية المجتمع بمحافظة  .21

 هـ.  1429حريمال ا جامعة الملك سعودا 

األخالقية لدى تالب الثانوىا المجلة التربويةا  عبد المعين سعد الدين هندىا القيم .22

 .1990كلية التربية بسوهاجا جامعة أسيوتا 

عبود نجم عبودا اخالقيات االدارة في شركات االعمال ,عمان مؤسسة الرواق للنشر  .23

 .2005والتونيعا 

عدلى ع انى إبراهيما القيم الخلقية التى تشتمل عليها كتب القرا ة بالمرحلة  .24

 .1983يةا رسالة ماجستيرا كلية التربيةا جامعة المنوفيةا االبتدائ

فهد بن سعود العثيمينا اخالقيات اإلدارة فى الو يفة العامة وتطبيقاتها فى المملكة  .25

 .1993ا الرياضا مكتبة التوبةا 3العربية السعوديةا ت

محمد بن ي يد ابن ماجها سنن ابن ماجه فى كتاب التجاراتا باب الحث على  .26

 سب.المكا

محمود عبدالكريم راشدا دور القيم واالخالق وأثرهما على النشات االقتصاديا كلية  .27

 .2003التجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعيةا جامعة النيلينا الخرتوما 

 هـ.  1436تيسير سعد راشد أبو حيمدا اخالقيات المهنة فى االسالما جامعة الملك سعودا  .28

والسلوك فى الحياةا ترجمة  جيران سليم ابراهيما القاهرةا مكتبة وليم مكروجلا االخالق  .29

  .1961مصرا 
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  االستراتيجيات المستخدمة للتسعير في قطاع صناعة األدوية األردنية

 وأثرها على رضا الزبائن

 أبو دلبوحد.محمود عقل 
 اربد/ جامعة اربد األهلية -األردن

 كلية العلوم اإلدارية والمالية

 قسم التسويق

 

 introductionمقدمة 

يرتك  األردن إلى موقع استراتيجي متوسا في الشرق األوسا والعالم العربي إضافة إلى أنه 

واإلقليميا  المستوى العربييتمتع باألمن واالستقرار مما يساعده على تحقيق مي ة تنافسية على 

ويعتبر جاذبا  لالستثمارات الصناعية. وتولي الحكومة األردنية أهمية بالغة لحف  القطال وتسعى 

 جادة لوضع استراتيجيات وسياسات وخطا عمل تخدم القطال الصناعي.

يساهم القطال الصناعي األردني وخاصة قطال صناعة األدوية والمستل مات الطبية 

ت التجميل في عملية النمو االقتصادي مما يساعد في نيادة اإليرادات ودعم عملية ومستحضرا

( مؤسسة 15000النمو االقتصادي. ويحتوي قطال الصناعة في األردن على أكثر من )

( وهو قطال واعد وتوفر عدد من المدن 2014صناعية )تقرير الغرفة الصناعية لألردن 

من النات  المحلي اإلجمالي لعام  %22قطال الصناعة  الصناعية والمناتق التنموية ويشكل

 وأهم هذه الصناعات هي التحويلية والحديثة واالستخراجية. 2015لسنة  %27و 2014

 ( شركة معتمدة18( دولة في العالم ولديه )60إن قطال صناعة األدوية يصدر إلى أكثر من )

( كما في أوروبا وأمريكا ولديه %30في العالم وكلفة إجرا  التجارب السريرية أقل بنسبة )

 ( مصانع ومؤسسات تهتم باألدوية ومستل ماتها.108)

 study problemمشكلة الدراسة: 

 يواجه قطال صناعة األدوية في األردن تتدني مستوى الوعي في العديد من الجوانب أهمها 

 .حجم رأس المال المستمر في قطال صناعة األدوية 

  الحكومية من حيث الحجما أساليب الدفع.المشتريات والعطا ات 

 .الكلفة وأساليب تخفيضها 

 .برا ة االخترالا وأساليب التسجيلا الحقوق والقوانين الحكومية 

  مدى مالئمة االستراتيجيات السعرية المستخدمة في تسعير المنتجات في قطال

 األدوية األردني وأثرها على رضا ال بائن.

 study importanceأهمية الدراسة 

لما لقطال األدوية الطبية في األردن من أهمية بالغة في مجاالت الصحة والسالمة واألمن 

الصحي لإلفراد والمجتمع في االقتصاد الوتني والنات  المحلي اإلجمالي ف نها تبقى احد 

دعائم النمو والنهضة في األردن. وتساهم هذه الصناعة في التقليل من مخاتر القطال 



202 
 

من النات  المحلي اإلجمالي أهم قطال  %27قطال الصناعة في األردن ما نسبته  ويشكل

 غرفة صناعة األردن. 2010( تقرير %5صناعة األدوية بـ )

 Study goalsأهداف الدراسة 

 .التعريف بالقطال الطبي األردني 

 .التعريف بالمنتجات الدوائية األردنية 

  األدوية.تحديد نقات القوة والضعف في قطال صناعة 

 .حف  صناعة األدوية 

 .حف  المستثمر الصناعي المحلي لدعم القطال الطبي األردني واالستثمار فيه 

  حف  الحكومة لتطوير توجهاتها نحو صناعة األدوية وتعديل القوانين واألنظمة

 بما يتال م مع تشجيع االستثمار.

  األردنية.تخفيل كلفة اإلنتاج وتعظيم األرباح في قطال صناعة األدوية 

  تحديد مدى رضا ال بائن عن أسعار المنتجات في قطال صناعة األدوية

 األردنية.

  hypothesisالفرضيات 

≤ ∞(  0.05  هناك أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسية األولى

 لالستراتيجيات السعرية على رضا ال بائن في قطال صناعة األدوية األردنية.

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية القشا السعري المستخدم عن مستوى الثانيةالفرضية 

 على رضا ال بائن لمنتجات في قطال صناعة األدوية األردنية.≤ ∞(   0.05داللة   )

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية القشا السعري السريع الفرضية الفرعية األولى

للقشا السريع على رضا ال بائن في قطال صناعة ≤ ∞(  0.05اللة )المستخدم عند مستوى د

 األدوية األردنية.

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية القشا السعري البطي  الفرضية الفرعية الثانية

 على رضا ال بائن في قطال صناعة األدوية األردنية.≤ ∞(  0.05المستخدم عن مستوى داللة )

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية التمكن السعري المستخدمة عند ثةالفرضية الثال

 على رضا ال بائن في قطال صناعة األدوية األردنية.≤ ∞(  0.05مستوى داللة )

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية التمكن السعري البطي  الفرضية الفرعية األولى

على رضا ال بائن في قطال صناعة األدوية ∞(  ≤  0.05المستخدم عن مستوى داللة )

 األردنية.

  هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجية القسا السعري المستخدم الفرضية الفرعية الثانية

 لتحكم البطي  في قطال صناعة األدوية األردنية.  5.0عن مستوى داللة 

القيمة المتوقعة المستخدمة عن    هناك أثر ذا داللة إحصائية إلستراتيجيةالفرضية الرابعة

 على رضا ال بائن في قطال صناعة األدوية األردنية.≤ ∞(   0.05مستوى داللة )

 

 Study modelأنموذج الدراسة 
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 الدراسات السابقة:

 ا عمانا األردن.”( "الصناعات الدوائية في األردن1997نسيم رحاحلة ) .1

األردن وحلل أثار حقوق الملكية الخاصة استعرض الباحث دور الصناعات الدوائية في 

وبرا ات االخترال  والتي تعرضها االتفاقيات التجارية على صانعي الدوا  والمستهلكينا 

ت ايد العج  في المستوى  1995-1975االقتصاد األردني للطلب الخارجي على الدوا  

محلياانخفاض التجاري الدوائي إلى تراجع مساهمة قطال صناعة الدوا  من النات  ال

فرص العمالة وارتفال مستوى األسعار وأن حدود الطلب للدوا  هو األسعارا سعر صرف 

 الدينارا محددات الطلب.

ت ثير االندماج على منافسة الصناعات الدوائية  2003دراسة أمين عبد اللطيف جابر  .2

 األردنية.

اد ى مساهمة من االقتصتناولت ت ثر االندماج على منافسة الصناعات الدوائية التعرف عل

األردنيا تحليل م ايا المنافسةا والمستهدف الدولي للمنت  الوصف المهنيا اختصرت 

 الدراسة على األدوية البشرية.

بينت الدراسة أثر االندماجا نيادة رأس المال للمستثمرا كمية اإلنتاج أثر التغير الكميا 

 التغير من القدرة التنافسية.

ن صناعة الدوا  في األردن تمتع بوفرات حجم داخليةا ولالندماج خلصت الدراسة إلى أ

أثر ايجابي على الشركة ونيادة قدرتها على تحقيق المنافسة وتحقيق أرباح أكبرا تدريب 

العاملينا نيادة مهارتهما نيادة االتفاق على التكنولوجياا نيادة الحصة السوقيةا كسب 

 الثقةا نيادة الجذبا ورضا ال بائن.

ا األدا  التنافسي لشركات صناعة األدوية األردني 2009اسة عبد الحكيم النسور در .3

 في  ل االتصال االقتصاديا سورياا جامعة تشرينا رسالة دكتوراه غير منشورة.
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هدفت الدراسة إلى بيان أهمية قطال الصناعات الدوائية في االقتصاد األردنيا معرفة 

الدور التنافسي والتنموي للصناعات الدوائية في العوامل التنافسية وأهميتهاا معرفة 

 االقتصادا توفير األمن الدوائي للمواتن األردني.

بينت الدراسة  أثر عناصر المقدرة التنافسية للشركات الدوائية ومعدالت اإلنتاج والنمو 

 واألرباح واالبتكار واإلبدالا عوامل الطلب واإلنتاجا الدور الحكوميا العقودا الصناعات

 التكميلية واالستراتيجيات التنافسية.

أوصت الدراسة بـ  نيادة القدرة التنافسية والتوجيه نحو االبتكار واإلبدال وحف  الطلب 

وتطوير األدا  الحكومي ودعم الصناعات الدوائية تطوير استراتيجيات جديدة للمنافسة 

 مثل االندماجا ال يادة.

ا "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات 2010دراسة سليمان الحوري ومحمد إسماعيل  .4

في تحقيق استراتيجيات المي ة التنافسية" دراسة ميدانية على شركات صناعة األدوية 

 .4/ عدد 15األردنية" األردنا مجلة المنارةا 

هدفت الدراسة إلى بيان استخدام تكنولوجيا المعلومات على تحقيق التنافسية شمل مجتمع 

 استهدفت العينة القصدية لجميع مدرا  الوحدات ورؤسا  األقسام.( شركة و14الدراسة )

خلصت الدراسة إلى أن هناك أثر الستخدام الشبكات ك فضل محور من محاور تكنولوجيا 

 المعلومات من وجهة نظر أفراد العينة ثم قواعد البيانات ثم األجه ة ثم البرمجيات.

م جا ت أفضل استراتيجيات المي ة التنافسية ثبينت الدراسة أن إستراتيجية قيادة الكلفة 

 التماي  ثم التركي .

أوصت الدراسة بتوفر أجه ة حاسوب حديثة متطوره وسريعة واستخدام برمجيات متنوعة 

 وخفل الكلفة.

ا "مستقبل الصناعات الدوائية في مصر" هدفت 2014أحمد إبراهيم بدر الدين  .5

لصناعات الدوائية العربية إلى معرفة مدى الدراسة غلى رسم سياسات جديدة لمستقبل ا

مالئمة األدوية المتوفرة للمواتن العربي تحديد جودة األدوية العربية وكفا تها. مدى حداثة 

األدويةا أساليب التروي  واالستخدام الرشيد لألدويةا توفير أدوية قادرة على نيادة رضا 

 ال بائن.

سات واالستراتيجيات من قطال األدوية العربية بينت الدراسة أن هناك نقات هدفت في السيا

مثل قصور التشريعات الدوائية لحماية مقارنتها مع العالميةا عدم توفر الدوا  لجميع 

تبقات الشعبا حف  البحث والتطويرا ضعف الدعم الحكومي للقطالا عدم مواكبة النمو 

ة عدم وجود رؤية حكوميالحاصل في احتياجات القطال الدوائيا وجود الفجوة التسويقيةا 

 استراتيجيه واضحة لمستقبل القطال.

أوصت الدراسة بـ  إعادة النظر لسياسات التسعير للدوا ا دراسة الكلفةا إعادة تنظيم 

تسجيل الدوا ا وضع تشريع خاص بالصناعات األولى بالرعاية ووضع القيود على 

رسم استراتيجيات هادفةة الشركات في القطال العاما نيادة الدعم الحكومي للقطالا 
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واضحة لمستقبل الصناعات الدوائية العربيةا توفير األدوية بالسعر والرقابة والمكان 

 المناسب لكافة قطال المجتمع العربيا نيادة دعم البحث والتطوير.

  Jordan medicine industry Sectorقطاع صناعة األدوية األردنية 

دول حول العالم  6ها يصدر منتجاته الدوائية إلى أكثر من يتمي  قطال األدوية في األردن ب ن

( شركة دولية وقد 18( شركات داخلية و)106( برا ة اخترال ولديه )80وقد سجل أكثر من )

منها في  %30ساعدة في ذلك انخفاض الكلفة السريرية مقارنه مع دول الجوار وقد تصل إلى 

-2012يون حجم الصادرات السنوي لألعوام مل 626-600أمريكا وأوروبا أيضا  وما يقارب 

2014. 

يتمي  هذا القطال بالت امه بالقوانين واألنظمة الخاصة بملكية الشركة والمؤسسة العامة للغذا  

 (2014والدوا ا قوانين برا ة االخترال والحف  االستثماري. )الهيئة العالمية للتصنع 

صاد األردني ويساهم بنسبة عالية في النات  ويمثل قطال صناعة األدوية أحد أهم روافع االقت

المحلي وحصة جيدة من إجمالي الصادراتا وان المنتجات الطبية األردنية متمي ة ومنافسة 

ولدى هذا القطال إدارات ناجحة وقيادات واعدة ومخلصة وع يمة قوية وكما أنها ملت مة 

 (2012لمفوضية األوروبية بمسؤولياتها االجتماعية واألخالقية إلى حد كبير. )تقرير ا

ويعتبر األردن من الدول الرائدة في المجال الطبي من العالم العربي وقد حقق هذا القطال نموا  

( شركة إلنتاج األدوية من أصل 17بشركة واحدة واليوم لديه ) 1962ملحو ا  إذ بدأ سنة 

 مالي الصناعات( تعمل في المستل مات الطبية بشكل عام وقد بلغت مساهمته في إج106)

 من اإلنتاج الطبي مخصل للتصدير. %75إذ أن  2008-2004من األعوام 8%

لقد استفاد هذا القطال من توجهات دول اإلقليم العربي المحيطة إلى نيادة اإلنفاق على قطاعات 

الرعاية الصحية وتبقت برام  الت مين الصحي اإلل امي وارتفعت معدالت الحياة وتراجعت 

ة واندادت نسبة الوعي الصحي وعليه ارتفع الطلب على المستل مات نسبة األمي

مو ف ويمثل حملة الشهادات  5000والمستحضرات الطبية وجعل من هذا القطال حوالي 

العليا النسبة العالية مما يشير إلى كفا ة الموارد لبشرية وت هيلها وقد حظي هذا القطال بالرعاية 

 والدعم الحكومي.

ة التنافسية ف ن قطال األدوية األردني رك  على تحديث المصانع واألجه ة ولتحقيق المي 

والتقنيات مما ناد القدرة اإلنتاجيةا وحف  الموارد البشرية بالت هيل والتدريب والطلب 

الخارجيا توفير فرص استثمارية في الخدمات واألجه ة الطبيةا وضمن حقوق الملكية الفكرية 

نيات المساندة ألغراض التفتيش والرقابة مثل مؤسسة الغذا  والدوا  وقد تعاون أيضا  مع التق

 (2014وونرة الصحة والمختبرات لضمان جودة اإلنتاج الطبي. )معالا 

 المنتجات الطبية األردنية:

 األدوية كالمضادات الحيويةا الهرموناتا الجرعات. .1

 الصلبة والسائلة. -التكنولوجيا الحيوية .2

 المستحضرات الطبية. .3

 المنتجات العالجية البيطرية. .4
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 الكواشف المخبرية. .5

 اللوانم الطبية البصريةا السمعيةا األسنان. .6

 المستهلكات الطبية. .7

 اإلطار النظري للدراسة

 Marketing strategiesاستراتيجيات التسويق 

تعرف اإلستراتيجية على أنها الخطة أو الطريقة أو األسلوب المستخدم لتلبية حاجات ال بائن 

 (Kotler, 2016تحقيق أهداف منظمة األعمال لضمان بقائها واستمرارها ونموها. )و

 Pricing strategiesاستراتيجيات التسعير 

تعرف على أنها الخطة أو األسلوب المستخدم لتسعير حاجات ومتطلبات ال بائن بما يتفق مع 

 واستمرارها ونموها.رغباتهم مع نا  والئهم ومحققا  أهداف منظم األعمال لضمان بقائها 

لكي تكون العملية التسعيرية )تحديد السعر( مالئمة أمام قطال صناعة األدوية في األردن أن 

يسعى لتحقيق القبول السريع لألدوية في السوق المستهدف من قبل ال بائنا التركي  مع 

ة العمليالمحافظة على القدرة التنافسية لألتراف وتحقيق األرباحا )ناجي معال( األصول 

 .2007التسويقية 

إن السعر هو ما يدفع مقابل امتالك منت  ما على أن يكون هناك عائد لهذه الصفقة وأما الثمن 

 فهو ما يدفع مقابل امتالك منت  ما مع الحصول على منافع بدون عائد.

  Strategiesأنواع االستراتيجيات 

وهي نوعان القشا السريع والقشا  Skimming strategyاستراتيجيات القشط  .1

البطي ا وتقوم هذه اإلستراتيجية على تقديم المنتجات الجديدة من األدوية بسعر مرتفع 

وأفضل حاالت تطبيق هذه  Skim the creamلجني أكبر حصة من األرباح 

اإلستراتيجية إذا كان درجة ت ثير بالسعر مقارنة مع حجم البيع منخفضة أو استمالة 

ات السوقية المستهدفة ذات الحساسية المنخفضة للسعر أو إذا كان المفهوم السائد القطاع

لدى ال بائن ب ن السعر المرتفع يفي الجودة المرتفعةا أي أن هناك عالقة مدرجة بين 

السعر المرتفع والجودة إضافة إلى أنها وسيلة لالختبار السعري لل بائن وهنا تبدأ بالسعر 

 التخفيل مع تخفيل التروي  في القشا البطي . المرتفع ومن ثم يبدأ

وهما نوعان التمكن السريع   Penetration strategiesاستراتيجيات التمكن  .2

تعاكس هذه اإلستراتيجية النول األول وهي ترتك  على الوصول إلى  والتمكن البطي 

 السوق بسعر منخفل وبالتالي تحقق حصة سوقية أكبر ويمكن رفع السعر تدريجيا  

ويفضل استخدامها في حاالت أهمها  إذا كان الطلب على المنتجات الدوائية مرنا  أو 

ارتبطت قطال األدوية بتحقيق حجم كبير من التفاعل التجاري للمنتجات مرتك ا  إلى 

جوهرية من اإلنتاج والتونيع إذا توجهت اإلدارة من القطال الدوائي أن تقدم المنتجات 

التنافس مع التركي  على جهد ترويجي منخفل من حالة التمكن  الدوائية الجديدة سي يد

 البطي .

 Expected value strategyإستراتيجية القيمة المتوقعة  .3
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في ميدان القيمة السعر يلعب دورا  محوريا  من الستراتيجيات السابقة إال أن القيمة المدركة 

وإن  امال  أساسيا  في التسعيرمن ال بائن للمنتجات األردنية وأهميتها وضرورتها تعتبر ع

هذا يعطي قيمة للمنت  العالجي وبالتالي تمكنه من تحديد سعر اكبر وإن على القطال 

الدوائي أن يخفل مرونة الطلب على األدوية للتحكم في السعر وادراكات ال بائن اعتمادا  

 على غير المنتجات الجديدة وإضافة بعل الم ايا السعرية.

 .2012جيات التسعيرية )محمد عواد الزيادات، محمد عوامرة( أهمية االستراتي

اإلدراك عموما  بين البائع والمشتري يرتك  إلى معايير تسويقية  مفادها أن هناك منافع متبادلة 

بين البائع والمشتري للمنتجات ولذا ف ن هناك أهمية بالغة لإلستراتيجية السعرية المستخدمة في 

 األدوية األردنية. تسعير المنتجات في قطال

 وإن نبائن السوق المستهدف يرتك وا على عناصر عدة في الشرا  وهي 

 .السعر يمثل الكلفة 

 .السعر يعبر عن القيمة 

 . السعر يؤشر على الجودة للمنت 

 .السعر له عالقة بتطورات ال بائن وتغير حاجاتهم 

 ومن ناحية أخرى ف ن البائع/ قطال األدوية يرتك  إلى 

  يمثل الكلفة.السعر 

 .السعر يعبّر عن العائد 

 . السعر يعبّر عن الربح والنما 

 .السعر يعبّر عن القدرة على االستجابة لظروف السوق 

 :pricing methodsأساليب التسعير 

إن المنافسة السعرية تستل م استخدام األسعار ب ساليب وأشكال مختلفة بين الحين واألخر 

 (Michael, 2002هناك أساليب عديدة للتسعير أهمها  ) وحسب تعليمات السوق ولذا ف ن

 المنافسة السعرية مقابل المنافسة غير السعرية. (أ

 التسعير العلني مقابل التسعير الضمني. (ب

 التسعير الموجة بالكلفة مقابل الموجه بالسوق. (ت

 التسعير الموجه بالسوق. (ث

 التسعير حسب خا اإلنتاج/ مجموعة المنتجات. (ج

 المراحل.التسعير متعدد  (ح

 العوامل المؤثرة على التسعير للمنتجات الدوائية.

 العوامل الخارجية (أ

 القوانين واألنظمة. -

 المنافسون. -

 ال بائن. -
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 حملة األسهم. -

 الوسطا . -

 العوامل الداخلية (ب

 األهداف. -

 التكاليف. -

 عناصر الم ي  التسويقي. -

 المخاتر. -

األدوية ومستل ماتها في ( شركات لصناعة 106  يشمل مجتمع الدراسة  )مجتمع الدراسة

 األردن والدراسة مسحية وتحليلية لجميع الشركات من وجهة نظر مديرو هذه الشركات.

عينة الدراسة  ستشمل الدراسة جمع الشركات المستجيبة لهذه الدراسة في األردن ولقد استجاب 

 ( شركة87لهذه الدراسة )

 في األدوية في األردن.حدود الدراسة  القطال الطبي لجميع الشركات العاملة 

 مصادر البيانات:

البيانات األولية  تم جمع البيانات باالستبانه والمقابلة الشخصية من قبل مديرو هذه  (أ

 الشركات مباشرة.

 المصادر الثانويةا الكتبا المؤلفاتا األبحاث والتقارير. (ب

 المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الطبي األردني:

 العادلة.المنافسة غير  .1

 رواسب وتداعيات األنمة المالية .2

 أساليب للدعم المباشر وغير المباشر واشكاليته. .3

 ارتفال كلفة اإلنتاج وأسعار . .4

 محدودية رأس المال. .5

 إجرا ات التسجيل للعطا ات الحكومية واألسواق الخارجية. .6

 السياسات المالية والنقدية في القطال العام والخاص األردني. .7

 ليل:النتائج والتح

لقد هدفت الدراسة إلى معرفة اإلستراتيجية السعرية المالئمة في قطال صناعة األدوية األردنية 

 لتحقيق نيادة رضا ال بائن ومن وجهة نظر المديرون.

وقد بينت الدراسة عددا  ممن المتغيرات المستقلة كاستراتيجيات  يمكن المفاضلة بينها 

إستراتيجية التمكن السريع أو البطي ا إستراتيجية  )إستراتيجية القشا السريع أو البطي ا

القيمة المتوقعة( واعتماد نيادة رضا ال بائن لمتغير تابع ولتوضيح العالقة بين المتغيرات 

 المستقلة والتابعة.
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وتم تصحيح استبانه ≤ ∞( 0.05ولقد كانت فرضيات الدراسة كما تبناها سابقا  وعند داللة )

ة عليها من قبل مديرون كونهم من خطا لتطبيق اإلستراتيجية السعرية لهذه الدراسة تم اإلجاب

 على قطال صناعة األدوية إضافة إلى ارتكانها على أدبيات الدراسة ودراستها السابقة.

ولبيان مدى صدقية الدراسة وتوضيحها ف ن العوامل المستقلة التي تم اعتمادها كانت مالئمة 

لهدف من الدراسة وفحل الفرضيات وعليه تحليلها ( وإنها تخدم ا0.75-0.89بدرجة )

 إحصائيا  حسب اختيار كرونباخ ألفا.

بعد أن انتهى الباحث من جمع البيانات بدأ بمعالجتها إحصائيا  حسب تنظيم مخرجه اإلجمالي 

( وقد تم استخدام مقاييس )المئين االنحراف المعياري كرونباخ ألفاا التباينا SPSSللعلوم )

 (.7-1( كما بينها الجداول من )Fا Betaا Rا T.testرتباتا معامل اال

( هناك اتساق داخلي بين المتغيرات مما يخدم الدراسة أهدافها وذلك من 4من الجدول رقم )

( هنا انسجمت القيم مع المستوى المطلوب في التونيع الطبيعي وحسب الجدول VIFمؤشرات )

( وانحراف 15.6756ل بائن ورضاهم بمستوى )( ف ن االنحراف المعياري كان لدى ا2رقم )

 15.634 -12.9291( وقد انحصر رضا  ال بائن حسب مؤشرات )المئين( بين 4.62025)

( 0.05و 0.01واعتمادا  على اختبار معادلة االرتبات البسيا ف ن النات  جا ت دالة بمستوى)

أكبر من القيمة  ( وهي426.775( المحسوبة جا ت )F(. وان قيمة )3حسب الجدول رقم )

 (.6الموجود وأنها دالة إحصائية وكما جا ت في الجدول رقم )

( وهو داال  إحصائيا  Betaإن متغيرات الدراسة مؤثرة وقد تبين ذلك اعتمادا  على معامل القوة )

 (.7كما هو في الجدول رقم )

 وقد تبين من الدراسة ما يلي 

ة تعتمد على أهمية وضرورة المنت  أن إستراتيجية القشا السريع لألسعار العالي .1

 الدوائي.

أن إستراتيجية القشا البطي  لألسعار العالية تعتمد على الجهد الترويجي إلى حد  .2

 كبير.

أن إستراتيجية التمكن السريع تعتمد األسعار المنخفضة كمدخل إلى السوق الطبي مع  .3

 المحافظة على الجهد الترويجي المكثف.

لبطي  تعتمد األسعار المنخفضة والجهد الترويجي المكثف أن إستراتيجية التمكن ا .4

نظرا  النخفاض القوة الشرائية في القطاعات السوقية الهادفة وانخفاض مستوى 

 الحاجة للمنت  الطبي.

تعتمد إستراتيجية القيمة المتوقعة على مستوى اإلدراك لدى ال بائن وحسب القطاعات  .5

 السوقية المستهدفة.

 جات الطبية النالت مرتفعة جدا .إن األسعار للمنت .6

 الدعم الحكومي للقطال الطبي ضعيف جدا . .7

 انخفاض الحصة السوقية للدوا  األردني إقليميا  ودوليا . .8

 انخفاض درجة رضا ال بائن حول المنت  الطبي بسبب ارتفال األسعار. .9
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 إن كلفة تطوير القطال الطبي تكنولوجيا مرتفعة جدا . .10

 

 التوصيات:

ال بائن حول األسعار ومستواها الذي يالئم مقدرتهم وهي مرتفعة تحقيق رضا  .1

 جدا .

 التسريع في عمليات تسجيل األدوية والمستحضرات والمستل مات الطبية. .2

 التوجه نحو نيادة الصادرات إلى الدول األفريقية إلى جانب أوروبا وأمريكا. .3

 . اعتماد القطال الطبي لقطال استراتيجي لت مين األمن العالجي .4

التركي  على الجودة الدوائية التي يبحث عن ال بائن من األردن أوال  ومن ثم ال بائن  .5

 الخارجية.

 نيادة الحصة السوقية لألدوية األردنية محليا . .6

 مواكبة التطورات اإلقليمية والدولية واإلفادة منها. .7

 تع ي  منافسة قطال الصناعة الطبية. .8

 الدولية.تع ي  القدرات التصديرية والمنافسة  .9

 تخفيل كلفة اإلنتاج والتونيع. .10

 المراجع

(ا أثر األدا  اإلستراتيجية في إدارة األعمال شركات الصناعة 2014سائد جمال الفقها  ) .1

الدولية األردني باستخدام األدا  المتوانن األردنا جامعة الشرق األوساا رسالة 

 ماجستير غير منشورة.

والالذقيةا "األدا  التنافسي لشركات صناعة األدوية (ا سوريا 2009عبد الحكيم النسور ) .2

 األردنية في  ل االنفتاح االقتصادي رسالة دكتوراه غير منشورة.

 (ا غرفة صناعة األردن.2011تقرير ) .3

(ا "ت ثير االندماج على منافسة الصناعات الدوائية 2003أمين عبد اللطيف جابر ) .4

 / األردن.األردنيةا رسالة ماجستير والدكتوراها عمان

 (ا "الصناعات الدوائية في األردن.1997نسيم رحاحلة ) .5

(ا "األصول العلمية للتسويق المصرفيا األردن/ عمانا الطبعة 2007ناجي معال ) .6
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