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 قواعد النشر
 لمتبعة. .تخضع البحوث المقّدمة إلى المجّلة للتقويم والتحكيم حسب األصول ا1
 .يجب إتباع األصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي. 2
 .يجب كتابة المصادر والمراجع في آخر البحث. 3
 .يجب ضبط النصوص الشرعّية بالشكل الكامل ومراعاة القواعد اللغوّية. 4
 كلمة.  6000.أال يتجاوز البحث المقّدم 5
نحو كان أو تم إرساله للنشر في  .أال يكون البحث قد سبق نشره على أي6

 مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا. 
 .يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه ألي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة. 7
.يجب إثبات المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرّتبة حسب ما هو 8

 مبين ادناه. 
تراثّية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد  .يمكن أن يكون البحث تحقيًقا لمخطوطة9

 العلمية المعروفة في تحقيق التراث 
يرفق البحث بملخص باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يقّل كّل ملخص .10

 ( كلمة. 250( كلمة وال يزيد على )150عن )
.ُيخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صالحيتها للنشر أو عدمها خالل مدة 11

 وز شهرين من تاريخ استالمها ال تتجا
.قرارات هيئة التحرير بشأن البحوث المقّدمة إلى المجّلة نهائّية، وتحتفظ 12

 الهيئة بحقها في عدم إبداء مبّررات لقراراتها. 
 .يجب أن يتم ارسال البحث بالبريد االلكتروني إلى بريد المجلة13
 . شكل البحث: 14

 Traditional الهامش(.  16عادي )حجم Traditional Arabic النص
Arabic العناوين ( )يرجى تجنب استخدام الهوامش(. 12عادي )حجم
 العناوين الفرعية(.  18أسود )حجم  Traditional Arabic الرئيسة
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Traditional Arabic  مسافة المسافات بين االسطر(. 16أسود )حجم :
 واحدة فقط

 .مراجع البحث: 15
ليزّية (: اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم ) العربّية أو اإلنج الكتب

الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د.  ،المحقق أو المترجم
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 

هـ 1413الفقهّية، الطبعة األولى، جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة )
م(. وفي حالة وجود ثالثة مؤلفين فأكثر يشار إلى االسم األّول واألخير 1993

الطبعة، بلد النشر:  ،لجميع المؤّلفين، وعنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم
اسم الناشر، سنة النشر. د. محمد سليمان األشقر، أ.د. ماجد محّمد أبو رخية، 

بحوث فقهّية في قضايا  د. محمد عثمان شبير، د. عمر سليمان األشقر،
 م(. 1998هـ 1418اقتصادّية معاصرة، الطبعة األولى، األردن: دار النفائس )

اسم المؤلف أو  :باللغة العربّية أو اإلنجليزّية في دورّية البحث أو المقال
المؤلفين، عنوان البحث أو المقال، اسم الدورّية، المجّلد أو العدد، الصفحات، 

اشر، سنة النشر. د. صالح بن عبدهللا الراجحي، حقوق بلد النشر: اسم الن
اإلنسان السياسية والمدنّية: دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمّية والقوانين 
الوضعّية )) حالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ((، مجّلة الحقوق، العدد 

 (. 2003، الكويت:كلية الحقوق، )101األّول، السنة السابعة والعشرون، 
عنوان الرسالة، ماجستير أو دكتوراه،  ،اسم مقّدم الرسالة :الرسائل الجامعي ة

الجامعة المانحة، السنة. جاسم علي سالم ناصر الشامسي، )) ضمان التعرض 
واالستحقاق في العقود، دراسة مقارنة((. رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 

(1990 .) 
للفصل، عنوان الفصل، في: اسم اسم المؤلف أو المؤلفين  :فصل في كتاب

الطبعة، بلد النشر: اسم  ،الكتاب، الصفحات، اسم معّد الكتاب، واسم المترجم
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الناشر، سنة النشر. علي مراد، العوامل اّلتي ساهمت في انبعاث حركة التجديد 
في الفكر اإلسالمي في العصر الحديث، في: خطاب التجديد اإلسالمي 

عداد: أنور أبو طه، وآخرون، ترجمة: حازم محيي . إ 149األزمنة واألسئلة، 
 (. 2004الدين، الطبعة األولى، دمشق: دار الفكر )
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 تحكيم االبحاث 
تقرر هيئة التحرير قبول البحث للنشر في المجلة بعد مروره  •

اختيار محكمين ب بإجراءات التحكيم السري المعتمدة لدى المجلة وذلك
 يته للنشراثنين للبحث الواحد لتحديد صالح

 يلتزم الباحث باألخذ بمالحظات المحكمين •
ما ينشر في َاْلَمَجلَّة من آراء يعبر عن أفكار أصحابها وال يَمثِّّل رأي  •

 َاْلَمَجلَّة. 
 ترتيب البحوث في َاْلَمَجلَّة يخضع العتبارات فنية.  •
 تستبعد المجلة أي بحث مخالف لقواعد النشر.  •
 عند النشر ُيعطى الباحث ُنسخة من المجلة  •

 
 



 alserhan@yahoo.com. بكر أحمد السرحان | المراسلة: دا. رئيس التحرير: 

 10 

 هيئة التحرير

 مجلة ريادة االعمال اإلسالمية 
بأشراف الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي في في المملكة المتحدة تصدر هذه المجلة 

 لندن
 رئيس التحرير

 لدكتور بكر أحمد عبدهللا السرحانالستاذ اا
 االميرة سمية للتكنولوجياجامعة  –كلية اإلدارة واالقتصاد 

 بريطانيا -هيئة العالمية للتسويق اإلسالمي رئيس ال
 المنسق العام

 د. علي هالل البقوم
 االردن - الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي

 : لتقديم االبحاث
welcome@iimassociation.com   

alserhan@yahoo.com 
 هيئة التحرير التأسيسية

الجامعة –نائب الرئيس للشئون اإلداريةستاذ الدكتور علي شاهين. مساعد األ
  فلسطينغزة. –اإلسالمية

أكاديمية السودان للعلوم المصرفية األستاذ الدكتور عصام محمد الليثي. 
 الخرطوم.  السودان-والمالية

 قسنطينة. الجزائر –جامعة منتوري األستاذ الدكتور مرداوي كمال. 
 كتور سامر ابو زنيد. رئيس جامعة الخليل. فلسطيناألستاذ الد

 فلسطين –األستاذ الدكتور سالم عبد هللا حلس الجامعة اإلسالمية بغزة 
 جامعة قطر  -الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاني. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر  -الدكتور حميد جليدان. كلية اإلدارة واالقتصاد 
 جامعة قطر  -دي. كلية اإلدارة واالقتصاد الدكتور عبدهللا السوي

mailto:welcome@iimassociation.com
mailto:welcome@iimassociation.com
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 جامعة قطر -الدكتور شايف جار هللا. كلية اإلدارة واالقتصاد 
 جامعة قطر -الدكتور حعيثن الحربي. كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة قطر -الدكتور مصطفى عبدالكريم. كلية اإلدارة واالقتصاد 
جامعة معسكر  –القتصاد واإلدارة الدكتور بن عبو الجياللي. نائب عميد كلية ا

 . الجزائر
تهاني بنت عبد هللا القديري. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة 
 بالرياض

 المستشار العلمي
 Fellow، Institute of Coaching، McLeanالدكتورة دافني هاليكياس.

Hospital، Harvard Medical School، USA 
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 ية للزكاةنحو منظومة الكترون 

 زاوي هجيرة،  فلياشي سامية. د
 

 فلياشي سامية. د

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم
 التجارية وعلوم التسيير،

  3جامعة الجزائر 
feliachis@yahoo.fr     

 زاوي هجيرة

التجارية وعلوم  كلية العلوم االقتصادية والعلوم 
 3ير، جامعة الجزائر التسي
     alger3.dz-zaoui.hadjira@univ      

   
تعتبر الزكاة من أبرز وأهم أدوات النظام االقتصادي اإلسالمي المساعدة  الملخص:

سالم على تحقيق التنمية الشاملة، وقبل كل شيء هي الركن الثالث من أركان اإل
الخمسة، تجب على كل مسلم تتوفر فيه شروطها، كما يجب على ولي األمر أن 
يعمل على جبايتها أو أن يكلف من يقوم بشؤونه، فلما كان للزكاة من أهمية خاصة، 
كان من الضروري إحياء وبعث مؤسسات تتولى تنظيم هذه الفريضة جمعا وتوزيعا 

ذا البحث سلطنا الضوء على تجربتي من خالل ه في الدول العربية واإلسالمية،
اإلمارات العربية المتحدة وماليزيا، وكيف طورتا من منظومتهما االلكترونية في 

ثم تطرقنا لتجربة  تسييرها لصناديق الزكاة والرفع من حصيلتها وحسن توزيعها،
صندوق الزكاة الجزائري، واقتراح  رؤية استشرافية لوضع منظومة إلكترونية 

وهذا لتحسين األداء الوظيفي، بما يؤدي إلى رفع جودة الخدمة للعمالء، للصندوق، 
 من المكلفين بالزكاة ومستحقيها، وتغيير آليات التحصيل والتوزيع للموارد الزكوية.

 زكاة، اإلدارة االلكترونية، التقنيات الحديثة لألجهزة الزكوية.الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

Zakat is one of the most important tools of the Islamic economic 

system, which helps to achieve comprehensive development.Above 

all, it is the third pillar of Islam's five pillars, which is obligatory for 

every Muslim who fulfills its conditions, and the guardian must work 

on collecting it, or assigning those who do his affairs. 

mailto:feliachis@yahoo.fr
mailto:feliachis@yahoo.fr
mailto:zaoui.hadjira@univ-alger3.dz
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Due to the particular importance of zakat, it was necessary to revive 

and establish institutions that organize this obligatory collection and 

distribution in the Arab and Islamic countries, Through this research, 

we highlighted the experiences of the United Arab Emirates and 

Malaysia, and how they developed their electronic system in the 

management of Zakat funds, and increased the proceeds and good 

distribution, Then we touched on the experience of the Algerian Zakat 

Fund, and proposed a forward-looking vision to develop an electronic 

system for the Fund, in order to improve the functionality, leading to 

raise the quality of service to customers, taxpayers and beneficiaries, 

and Change of collection and distribution mechanisms for Zakat 

resources. 

Keywords: Zakat, Electronic management, Modern technologies for 

zakat devices. 

 مقدمة:
أوجب هللا تعالى الزكاة، رعاية لحاجة الفقير وسدا لجوعه، وتطهيرا لنفس دافعها ورفعا 

لمجتمع اإلسالمي فقد اجتهد الفقهاء لدرجته، ولما كان للزكاة هذا الشأن العظيم في ا
في تسهيل أداء هذه الفريضة، فباألمس لم تكن مهمة تأدية الزكاة باليسر والسهولة 
التي يأملها مسلم اليوم، حيث عرفت الزكاة في المراحل األولى من تطبيقها حرية 

ير في لألفراد في أدائها، إال أنه بعد زيادة أموال الزكاة، أصبح من الضروري التفك
هيئة أو ديوان يقوم بتسيير هذه األموال، وبالفعل فقد أخذ التطبيق العملي لنظام 
الزكاة في التوسع، في عصر تسارعت فيه وتيرة الحياة وتطورت فيه وسائل العلم 
والتكنولوجيا، وهو األمر الذي اهتمت به صناديق الزكاة، مما مّكن السلطات اإلدارية 

اة، مع مواكبة األحكام الفقهية والنظر في المسائل من تطبيق أمثل لنظم الزك
 المستجدة حسب ما تقتضيه نصوص الشريعة وتمليه ظروف العصر.

 اإلشكالية:
تكمن مشكلة البحث في بيان مدى قدرة صندوق الزكاة الجزائري في مواكبة التقنيات 

اليزي، لذا الحديثة التي تميز صناديق أخرى، من بينها صندوق الزكاة اإلماراتي والم
 كان السؤال الجوهري لهذه الدراسة هو: 
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 كيف يمكننا إرساء نظام الكتروني للزكاة في الجزائر،  ؟
 لإلجابة على هذا السؤال ارتأينا إلى اإلجابة على سؤالين فرعيين هما:

 ما هي أحدث التقنيات االلكترونية المعتمدة في صناديق الزكاة اإلماراتية، والماليزية ؟ 
آليات التحصيل والتوزيع والرقابة المتبعة في صندوق الزكاة الجزائري ؟ وما  ما هي

هي االقتراحات في مجال اإلدارة االلكترونية التي نوجهها للقائمين على الصندوق من 
 أجل زيادة الحصيلة الزكوية ؟ 

 أهداف البحث: 
لزكاة يهدف البحث إلى اقتراح منظومة الكترونية صارمة لتجديد عمل صندوق ا

الجزائري وتسهيل عمل القائمين على جمع وتوزيع الزكاة، من أجل الرفع من 
 الحصيلة الزكوية.

 أهمية البحث:
من الضروري مواكبة األجهزة الزكوية لألنظمة االلكترونية، وعلى الدولة أن تهتم 

 بتفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق مقاصد الشارع من هذه الفريضة.
جملة من التدابير اإلدارية الممكنة، ذات العالقة بمواكبة التطورات الحديثة في  اقتراح

 المجال التكنولوجي، والتي ُتعدُّ مهمة جدا لتسهيل عمليات تحصيل وتوزيع الزكاة
 خطة البحث: 

اقتضت طبيعة الدراسة إلى أن نقسمها إلى مقدمة، ومبحثين وخاتمة، عرضنا في 
مارات وماليزيا، بما أنهما رائدتين في المجال التكنولوجي،  المبحث األول تجربتي اإل

تم تعرضنا لصناديق الزكاة في هذين البلدين، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى 
عرض موجز آلليات التحصيل والتوزيع والرقابة المتبعة في صندوق الزكاة الجزائري، 

لعمل الصندوق الجزائري واالستفادة بما يفسح المجال لرؤية مستقبلية أو استشرافية، 
من تجارب اإلمارات وماليزيا، وكان ختام هذا المبحث هو أهم ما تطرقنا إليه في هذا 

 البحث كله، وهو اقتراح منظومة إلكترونية إلدارة صندوق الزكاة في الجزائر.
 فرضيات البحث:
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قمنا بصياغة من أجل البحث عن إجابات لألسئلة المطروحة في اإلشكالية أعاله، 
 الفرضيات التالية:

ماليزيا واإلمارات قامتا بدور كبير في تطوير مؤسسات الزكاة، مقارنة بالدور المحدود 
 في الجزائر، إال أن هناك إمكانية كبيرة لالستفادة من التجربتين.

استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التكنولوجيا المعاصرة، يفضي إلى الرفع من مستوى 
 مؤسسة الزكاة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الزكوية.كفاءة 

يمكننا إرساء نظام الكتروني للزكاة في الجزائر باتباع الوسائل االلكترونية التي تسهل 
 إدارة الصندوق.
 المنهج المتبع:

اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي، من خالل عرض تجربتي اإلمارات وماليزيا 
لوسائل التكنولوجية المستعملة في إدارة مؤسسات الزكاة في محاكاتهما ألحدث ا

 فيهما.
كذلك استخدمنا المنهج التحليلي، الذي ُيعنى بتحليل عميق لطرق جباية الزكاة في 
هذين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى تحليل واقع الصندوق الجزائري، لالستفادة 

 والخروج بنتائج لتفعيل التجربتين محل الدراسة.
: اإلدارة االلكترونية في صناديق الزكاة: عرض لتجربتي اإلمارات حث األولالمب

 وماليزيا
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطور صناديق الزكاة في العديد من دول 
العالم العربي واإلسالمي، التي ال بد من أن تحاكي مؤسسات العصر في طريقة 

 ة عنها:اإلدارة والتسيير، وفيما يلي بعض األمثل
 : تجربة اإلمارات العربية المتحدةالمطلب األول

ضمن جائزة اإلمارات  2011تحصل صندوق الزكاة اإلماراتي على جائزتين عام 
لألداء الحكومي المتميز في مجالي رضا العمالء والموارد البشرية، وتكريم حكومة 

ل وحتى التكريم اإلمارات االلكترونية عن أفضل خدمة الكترونية مقدمة للجمهور، ب
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الخارجي بحصول الصندوق على جائزة أفضل خدمة الكترونية مقدمة للجمهور )عن 
جهاز الصرف اآللي( على مستوى دول مجلس التعاون، ناهيك عن شهادة الجودة 

 1)اإليزو( عن تحديث وسائل مبتكرة لزيادة اإليرادات
يه إنشاء مؤسسة ، ووضع نصب عين2003بدأ صندوق الزكاة اإلماراتي عمله سنة 

قوية ذات أسس وأهداف، وأن تكون صرحا زكويا يعتد به، من أجل هذا الهدف ُقّسم 
العمل على ثالث مراحل، والتي بدأت بزيارات لصناديق الزكاة بمجلس التعاون 
الخليجي، للتعرف على ُنُظم العمل بها، والخدمات التي تقدمها، ومن ثم تشكيل فرق 

جميع الخبرات بتلك المؤسسات، تال ذلك مرحلة  عمل قامت بدراسة وتحليل
االنطالق، والتي تم فيها االنطالق من حيث وصل اآلخرون، فقّدم الصندوق العديد 
من الخدمات والمشاريع غير المسبوقة على مستوى صناديق الزكاة، ليس على 
مستوى مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، ثم مرحلة 

مكين، والتي أصبح فيها مصدرا لتصدير الخبرات تقتدي به الصناديق األخرى، الت
 2وهذا بالرغم من حداثته

أهم الخدمات التي قدمها الصندوق لتيسير عملية تأدية الزكاة تماشيا مع الثورة 
 3التكنولوجية الحديثة:

                                                 
 Zakat mini brochure_3476  إدارة زكاتك على األصولصندوق الزكاة اإلماراتي  1

Arabic-18_6.pdf  

 13/08/2019( تاريخ التصفح www.zakatfund.gov.ae)ورقة بحثية منشورة على الموقع: 

 23ص 
دور الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير صناديق الزكاة مختار بونقاب و باألطرش مريم "2

الجزائر  -جامعة الوادي-مجلة العلوم اإلدارية والمالية )دراسة حالة صندوق الزكاة اإلماراتي("

 66ص  2018جوان  1، العدد 2المجلد 
 Zakat mini brochure_3476  إدارة زكاتك على األصولصندوق الزكاة اإلماراتي  3

Arabic-18_6.pdf  

 13/08/2019( تاريخ التصفح www.zakatfund.gov.ae)ورقة بحثية منشورة على الموقع: 

 9ص 

http://www.zakatfund.gov.ae/
http://www.zakatfund.gov.ae/


 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2020 سبتمبر|  3العدد  5المجلد 

 17 

ال هي الخدمة األولى من نوعها في العالم لخدمة حساب ودفع أمو زكاة موبايل: 
الزكاة عبر أجهزة الهاتف المتحرك، بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت، وتتم 

 باستخدام الهاتف المتحرك عبر خيارين:
إما االتصال من الهاتف ثم اتباع التعليمات )تستلزم هذه الخدمة توافر بطاقة 

 ائتمانية(.
هاتف المرسل إليه  (، التي تتم أوال باختيار رقمSMSأو إرسال رسالة نصية قصيرة )
للتبرع  8050درهم، أو الرقم  10للتبرع بقيمة  8010تبعا لقيمة التبرع )فمثال الرقم 

درهم ... الخ(، كما يتم تحديد نوع التبرع بوضع الرمز المناسب للزكاة أو  50بقيمة 
 للصدقة أو لزكاة الفطر.... الخ.

تعتبر ثورة تكنولوجية  هي أجهزة ذكية: ATMزكاة عبر أجهزة الصراف اآللي الـ 
 –تستهدف القرب من الناس بانتشارها في العديد من المراكز التجارية والحيوية للدولة 

وهي خاصة بصندوق الزكاة، يتم من خاللها احتساب ودفع الزكاة بخطوات سهلة 
وبسيطة، ونفس الشيء بالنسبة ألجهزة اإليداع النقدي الخاصة بالمصارف والبنوك 

 جهازا. 1775منتشرة في دولة اإلمارات من خالل أكثر من اإلسالمية ال
 www.zf.aeهي خدمة لدفع الزكاة عن طريق الموقع االلكتروني زكاة "أون الين": 

باستقطاع المبلغ من بطاقة االئتمان أو الدرهم االلكتروني، بالتعاون مع بوابتي دبي 
بي االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية، وعرض الخرائط االلكترونية، وأبو ظ

االلكترونية التي تحدد وجود صرافات صندوق الزكاة، والخدمات المقدمة من 
 الصندوق على خريطة إمارة أبو ظبي.

 من خالل المصارف والبنوك اإلسالمية المنتشرة في الدولة.الدفع المباشر: 
التحويل المباشر إلى حساب صندوق الزكاة لدى عن طريق التحويالت المباشرة: 

 جميع المصارف اإلسالمية بالدولة.
التي ُتقّدم من خالل االنترنت، واالتصال المباشر على خدمة يسألونك عن الزكاة: 

 8008333الرقم المجاني 

http://www.zf.ae/
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، 8008تتم بإرسال السؤال عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم : SMSخدمة فتاوى 
لشرعي بالرد بالفتوى برسالة قصيرة إلى نفس الرقم الذي أرسل السؤال فيقوم المكتب ا

 منه.
أول برنامجين لحساب زكاة الشركات الصناعية والشركات التجارية إلكترونيا: 

 والحاصالن على شهادة مصنف من وزارة االقتصاد.
هي أول خدمة في العالم لحساب زكاة األسهم خدمة حساب زكاة األسهم والسندات: 

 السندات بطريقة سهلة، وهي حاصلة على شهادة مصّنف من وزارة االقتصاد.و 
الذي ُيعّد األول من نوعه، وهو متخصص في فريضة منتدى الزكاة االلكتروني: 

 www.zakatfund.gov.aeالزكاة على الموقع االلكتروني 
يوفرها الصندوق للرد آليا على تساؤالت متعاملي  هي خدمةخدمة الرد المباشر: 

 الصندوق على مدار األربع والعشرين ساعة.
هي عبارة عن ربط نظام دفع الزكاة ومستحقي الزكاة مع الرسائل خدمة "مرسال": 

النصية، إذ يتم إرسال رسالة نصية للمزكي تشكره فيها على التعامل مع الصندوق، 
لة تذكيرية قبل نهاية العام بعشرين يوما، تذّكره فيها وبعد مرور السنة ستصله رسا

بدفع الزكاة، وكذلك خدمة مستحق الزكاة الذي تصله هو اآلخر رسالة بحركة دوران 
 ملفه، من لحظة استالمه إلى دعوته الستالم شيك المساعدة.

حيث من خالل هذا البرنامج يمكن لموظف برنامج محاسبة ومستحقي الزكاة: 
ء فتح ملف الكتروني لتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم لطلب الزكاة، خدمة العمال

واستالم األوراق الثبوتية المطلوبة، وحفظ صورة ضوئية لها على البرنامج، ويتم 
استخراج بطاقة الكترونية للمستحق، تشمل بياناته ورقم ملفه، لتسهيل عملية البحث 

ف إلى اإلدارة المالية لسرعة الصرف، واالستفسار، انتهاءا بتحويل قرار لجنة الصر 
ومن خالل البرنامج يستطيع الباحث إجراء عملية البحث االجتماعي المكتبي وترتيب 

 56البحث الميداني للباحث، مما يوفر الوقت والمجهود، هذا بجانب أكثر من 

http://www.zakatfund.gov.ae/
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برنامجا الكترونيا لخدمة الفريضة، يقدمها صندوق الزكاة لتيسير عملية حساب ودفع 
 لزكاة وتيسير األعمال اإلدارية للصندوق.ا

تهدف الخدمة إلى تمكين (: IVRخدمة حساب الزكاة من خالل الرد التفاعلي )
متعاملي الصندوق من متابعة كافة الخدمات من دفع وطلب وحساب الزكاة وخدمة 
الفتاوى، وغيرها من خدمات التوظيف وخدمات الموّردين، والمالحظات واالقتراحات، 

 ثم اتباع التعليمات 8008333تصال على الرقم المجاني باال
يتم االشتراك في هذه الخدمة من خالل الموقع االلكتروني خدمة "كن معنا": 

للحصول على أخبار الصندوق، ومعرفة النصاب والدورات التدريبية والوظائف، 
 وغيرها من الخدمات المعلوماتية للصندوق.

 زية: التجربة الماليالمطلب الثاني
من أسباب تميز التجربة الماليزية في إدارة أموال الزكاة، هو اعتمادها على مبدأ 

، واعتمادها بشكل كبير 1استقاللية مؤسسات الزكاة بما يتوافق مع طبيعة كل والية
 2على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في عملية جباية وتوزيع الزكاة

 3زيا نجد:من بين طرق جباية الزكاة في مالي
تجّهز إدارة هيئة الزكاة في كل والية مكاتبها بوسائل الدفع عن طريق مكاتب الزكاة: 

عدة، تتضمن أن يدفع المزكي زكاته فيحصل على وثيقة تثبت دفع الزكاة، ويحصل 
بموجب هذه الوثيقة بعد تظهيرها لدى مصلحة الضرائب، على تخفيض في مقدار 

  الضرائب التي هو ملزم بدفعها.

                                                 
دور تكنولوجيات المعلومات يمان ومناصري أحمد "لمزيد من المعلومات أنظر: بوفاسة سل1

واالتصال في تحقيق اإلبداع والتميز في التطبيقات المعاصرة للزكاة: دراسة تجربة ماليزيا 

" )بحوث وأوراق المؤتمر العلمي الدولي: اإلبداع والتميز في االقتصاد ومقارنتها بتجربة الجزائر

 2017أفريل  2والتمويل اإلسالمي( المجلد 
واقع التطبيقات المعاصرة للزكاة: دراسة مقارنة للتجربتين مناصري أحمد و كمال رزيق "2

( مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات العدد الرابع عشر 2015-2003) الجزائرية والماليزية"

 16ص 2018ديسمبر 
 )بتصرف( 20 -19نفس المرجع السابق ص ص 3
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بموجب اتفاق تتكفل هذه المؤسسات من الدفع عن طريق المؤسسات المصرفية: 
 خالل شبابيك محددة بقبول جباية أموال الزكاة، ومن هذه المؤسسات:

مثال: اتفقت هيئة الزكاة في سالنجور مع ثمانية بنوك لها الحق شبابيك البنوك: 
 بنص عقد قانوني، أن تقبل أموال الزكاة.

 84تسمى هذه الخدمة بـ "زكاة بريد" ويوجد بوالية سالنجور وحدها  مكاتب البريد:
 مكتبا بريديا، يمكن له جمع الزكاة.

سمي بـ "برنامج البركة" ألنه ُيدخل البركة على أجر برنامج الخصم من الرواتب: 
 مزكيا في والية سالنجور لوحدها. 81000العامل، ويوجد حاليا أكثر من 

 والتي من بينها:لكترونية حديثة: الدفع عن طريق وسائل ا
تتعاقد إدارة الزكاة مع البنوك العاملة في الوالية، الدفع للبنك عن طريق االنترنت: 

ويتم إعالم المزكين بقائمة البنوك التي يمكنهم التعامل معها لدفع الزكاة، فيستطيع 
ويل قيمة المزكي حتى وهو في بيته أن يفتح الموقع االلكتروني للبنك، ويقوم بتح

 الزكاة الواجب دفعها.
هي خدمة جهزها بنك اإلسالم، فأصبحت من (: SMSنظام الرسائل القصيرة )

الخيارات المفضلة لدى المزكين، تتم بالتنسيق بين إدارة الزكاة ومتعاملي الهاتف 
حيث يظهر أن دفع الزكاة عن ، Maxis, Celecom, Digiالنقال بماليزيا، وهم: 

التي يخرجها الماليزيون نقدا، ويسهل 1كثافة عند دفع زكاة الفطرب SMSطريق خدمة 
 تحويلها بسبب القيمة الصغيرة لزكاة الفطر.

هو برنامج يتم من ":  Awan Phone Banking –برنامج "صديقي هاتف بنك 
" وهو من mybankخالله دفع الزكاة عن طريق االتصال الهاتفي بالتعاون مع "

                                                 
زكاة الفطر ودورها في تعزيز التكافل األمين محمد سيال " لمزيد من المعلومات أنظر: محمد1

أماراباك: مجلة علمية محكمة تصدر عن األكاديمية االجتماعي في ماليزيا: كوااللمبور نموذجا" 

العدد  07 المجلد  www.amarabac.com( 36  - 21األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا )ص 

22 (2016) 

http://www.amarabac.com/
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يتعامل وفق صيغ التمويل اإلسالمي، فبعد أن يتصل المزكي  أكبر بنوك ماليزيا الذي
 هاتفيا يتبع توجيهات الهاتف الصوتي ويختار القيمة التي سيزكيها.

في تحويل مبالغ الزكاة  تستخدم هذه اآلالت(: Mesin ATMآالت سحب النقود )
لية إلى الجهة المعنية، كما تستخدم في سحب الزكاة لمستحقيها، وال تنتهي هنا عم

التوزيع، خاصة إذا تعلق األمر بتوزيع مبالغ في شكل قروض حسنة موجهة 
لالستثمار، بل ُتطلق هيئات وإدارات الزكاة بكل الواليات الماليزية برنامجا وخططا 
متنوعة إلنجاح عملية التوزيع، ومن األمثلة على ذلك، إطالق هيئة الزكاة بوالية 

ل أصناف الزكاة"، يعتمد هذا البرنامج في سالنجور برنامج "تنمية األمة من خال
عمله على أحدث الوسائل التكنولوجية للوصول إلى كافة األصناف المعنية بتوزيع 

 الزكاة.
 : صندوق الزكاة الجزائري وآليات وضع منظومة الكترونيةالمبحث الثاني

ات تعمل المؤسسات الزكوية اليوم في الدول العربية و اإلسالمية، على تطوير آلي
 عملها لزيادة الحصيلة الزكوية وتحسين أداء توزيعها.

من خالل هذا المبحث سنضع رؤية استشرافية لصندوق الزكاة الجزائري، من خالل 
التعريف بالصندوق، ثم اقتراح منظومة الكترونية، التي من شأنها تطوير عمله 

عمالء، من اإلداري وتحسين أدائه الوظيفي، بما يؤدي إلى رفع جودة الخدمة لل
  مكلفين بالزكاة ومستحقيها، وتغيير آليات التحصيل والتوزيع للموارد الزكوية.

 : ماهية صندوق الزكاة الجزائري المطلب األول
تعتبر صناديق الزكاة أحد الوسائل الكفيلة بالتحكم في تسيير حصيلة الزكاة،      

طلب سنتعرف على وهي همزة وصل بين المكلف ومستحق الزكاة، من خالل هذا الم
 صندوق الزكاة الجزائري، وعلى أهم أهدافه. 

 .تعريف صندوق الزكاة الجزائري:1
هو مؤسسة دينية اجتماعية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، والتي 
تضمن له التغطية القانونية بناءا على القانون المنظم لمؤسسة المسجد بموجب 
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 1991مارس  23رمضان الموافق لـ  07رخ في المؤ  82-91المرسوم رقم 
، ويتشكل 1منه 05المتضمن أحداث مؤسسة المسجد، السيما البند )د( من المادة 

 الصندوق من ثالث مستويات تنظيمية هي:
تكون على مستوى كل دائرة، مهمتها تحديد المستحقين للزكاة على اللجنة القاعدية: 

التها من: رئيس الهيئة، رؤساء اللجان مستوى كل دائرة حيث تتكون لجنة مداو 
 المسجدية، ممثلي لجان األحياء، ممثلي األعيان، وممثلين عن المزكين.

تكون على مستوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية اللجنة الوالئية: 
على مستوى اللجنة  لملفات الزكاة على مستوى الوالية، وهذا بعد القرار االبتدائي

اعدية، وتتكون لجنة مداوالتها من رئيس الهيئة الوالئية، اإلمامين األعلى درجة في الق
الوالية، كبار المزكين، ممثلي الفدرالية الوالئية للجان المسجدية، رئيس المجلس 
العلمي للوالية، قانونيين، محاسب اقتصادي، مساعد اجتماعي، رؤساء الهيئات 

 القاعدية.
مكوناتها المجلس األعلى لصندوق الزكاة، والذي يتكون  نجد مناللجنة الوطنية: 

من:رئيس المجلس، رؤساء اللجان الوالئية لصندوق الزكاة، أعضاء الهيئة الشرعية، 
ممثل المجلس اإلسالمي األعلى، ممثلين عن الوزارات التي لها عالقة بالصندوق، 

دقة عمل اللجان الوالئية كبار المزكين، وفيه مجموعة من اللجان الرقابية التي تتابع ب
 وتوجهها.

ثم إن مهامها األساسية تختصر في كونها الهيئة المنظمة لكل ما يتعلق بصندوق  
 2الزكاة في الجزائر

 . أهداف الصندوق: 2
 أهم ما يهدف إليه صندوق الزكاة الجزائري، مايلي:

 إحياء فريضة الزكاة باعتبارها ركن من أركان اإلسالم.

                                                 
السبتي وسيلة "التمويل المحلي و التنمية المحلية: صندوق الزكاة واألوقاف" )األردن: عمان( دار 

 1 450ص 2018االيام  
  http://www.marw.dzموقع وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 2

http://www.marw.dz/
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 الهبات وأموال الصدقات النقدية.جمع التبرعات و 
 .1توزيع الزكاة على مستحقيها من خالل مصارف الزكاة

توعية وإعالم كل الجهات المختصة بطرق جمع الزكاة، وكيفية توزيعها بوسائل 
 اإلعالم المختلفة. 

ومن األهداف المسطرة على المدى البعيد، إصدار قانون الزكاة وتدعيم موارد  
وزيع الصدقات والكفارات والنذر، وكذلك تنصيب المكاتب الصندوق، بجمع وت

 2القاعدية الدائمة لصندوق الزكاة، وإنشاء الشبكة الوطنية اإللكترونية لصندوق الزكاة
 : آليات تحصيل وتوزيع الزكاة وأدوات الرقابة على نشاط الصندوق المطلب الثاني

لمتمثل في الصندوق إن الهدف األساسي من إيجاد كيان يشرف على الزكاة، وا 
الوطني للزكاة، هو من أجل جمع وتحصيل أموال الزكاة، ثم توزيعها في مصارفها 

 المحدودة شرعا. 
 أوال: آليات تحصيل الزكاة بالصندوق: 

 يعتمد صندوق الزكاة عدة طرق للحصول على مبالغ الزكاة، وتتمثل في: 
 لتراب الوطني.عن طريق مكاتب البريد، عبر كامل االحوالة البريدية: 

كما يمكن أن يستقبل صندوق الزكاة حصيلة الزكاة عن طريق الصكوك الصك: 
 البريدية، عن طريق أرقام حساب خاصة بالصندوق لكل والية.

نجد في كل مساجد الوطن صناديق خاصة بالزكاة، حتى الصناديق المسجدية: 
ات البريد، كما يتسلم تمكن المواطنين الذين يتعذر عليهم منح الزكاة عن طريق حساب

المزكي من إمام المسجد قسيمة تدل على أنه دفع زكاته إلى الصناديق، كما يمكنه 
 3أن يساعد الهيئة على الرقابة بأن يرسل نسخة منها إلى اللجان القاعدية

                                                 
إدارة الزكاة في اة أنظر: عزمان عبد الرحمان سليمان "لمزيد من المعلومات حول مصارف الزك1

مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية، ماليزيا: مفهوم األصناف الثمانية في مؤسسة الزكاة بسالنغور" 

 2016المجلد األول العدد الثاني أيار 
مجلة دور حوكمة مؤسسات الزكاة في دعم الثقة بصندوق الزكاة" براضية حكيم، عراب سارة " 2

 47ص  2017مارس  01شعاع للدراسات االقتصادية، العدد 
 2019تاريخ اإلطالع أوت   http://www.marw.dzموقع صندوق الزكاة الجزائري  3

http://www.marw.dz/
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تؤسس لجنة خاصة بزكاة الفطر في كل اإلجراءات التظيمية لتحصيل زكاة الفطر: 
تهاء العملية، تتكون اللجنة من إمام المسجد رئيسا، وثالثة مسجد، تنتهي مهامها بان

مزكين، ثالثة ممن لهم دراية بأحوال المستحقين، وُيعتمد دفتر المحاضر اليومية لكل 
ما تم جمعه، هذا الدفتر يجب أن يكون مرّقما ومؤشرا من طرف المديرية الوالئية 

عتباره رئيس اللجنة بفتح للشؤون الدينية واألوقاف، حيث يقوم إمام المسجد با
الصندوق عند نهاية كل يوم بحضور أعضاء اللجنة وأحد المزكين، ويحسب المبلغ 

 1أمامهم، ويحرر محضرا، ويتم توزيعها في نهاية الشهر على مستحقيها
 ثانيا: آليات توزيع أموال الزكاة بالصندوق: 

من الفقراء والمساكين، يتم توزيع أموال الزكاة بالصندوق وفقا لمصارفها الشرعية، 
وفقا للترتيب الوارد شرعا وقانونا، وتجدر اإلشارة إلى أن التوزيع يتم وفق مبدأ محلية 
الزكاة، أي األموال التي ُتجمع في والية معينة ال توزع إال على أهل الوالية، وُتقّسم 

 حصيلة صندوق الزكاة الجزائري وفق النسب التالية:
 ف حصيلة صندوق الزكاة الجزائري : نسبة صر (1الجدول رقم )

 نسب صرف حصيلة الزكاة البيان

 5الحصيلة أكثر من  ماليين دج 5الحصيلة أقل من 
 ماليين دج

 %50 %87.5 الفقراء والمساكين

 %37.5 / مصاريف تنمية حصيلة الزكاة

 توزع كما يلي: %12.5 مصاريف تسيير صندوق الزكاة

 نة الوالئية.لتغطية تكاليف نشاطات اللج 4.5%

 لتغطية تكاليف نشاطات اللجان القاعدية. 6%

تصب في الحساب الوطني لتغطية تكاليف نشاطات  2%

 الصندوق على المستوى الوطني.

: عبد هللا بن منصور وعبد الحكيم بزاوية " صندوق الزكاة الجزائري كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر" المصدر  
www.iefpedia.com/arab/wp-ى الموقع: عل DOC)ورقة بحثية منشورة بملف 

content/uploads/2013/07   6( ص 23/09/2019تاريخ اإلطالع 

                                                 
واقع التطبيقات المعاصرة للزكاة: دراسة مقارنة للتجربتين كمال رزيق و مناصري أحمد " 1

ص  2018ديسمبر  14"، مجلة اإلدارة و التنمية للبحوث و الدراسات، العدد الماليزيةالجزائرية و 

18 

http://www.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07
http://www.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07
http://www.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07
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حسب الجدول أعاله، تعتمد الجزائر في توزيع الجزء األكبر من حصيلة الزكاة      
ماليين دج يتم  5ين، وفي الحالة التي لم تتعد حصيلة الزكاة على الفقراء والمساك

ماليين دج فيتم  5لصالح الفقراء والمساكين، أما إذا تعدت  %87.5توزيع ما نسبته 
 في شكل قرض حسن. %37.5استثمار ما قيمته 

تم تجميد عملية منح القروض الحسنة من طرف الصندوق، نظرا  2014في سنة 
عية، وكان وزير الشؤون الدينية قد قرر تجميد أموال صندوق لبعض المحاذير الشر 

مليار سنتيم ببنك البركة لثالث سنوات، حيث دعا إلى  172الزكاة، المقّدرة بـ 
تجميدها إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لكيفية توزيعها من قبل اللجنة الخاصة المكلفة 

 1لشرعية التي أمر بها الشرعبإعداد صيغة جديدة لمنح أموال الزكاة وفقا للطريقة ا
كما أنه قبل صرف أموال الزكاة في كل والية، ال بد من تحديد قائمة الفقراء 
المستحقين للزكاة، ويتم ذلك عن طريق تسجيل الفقراء من طرف أئمة المساجد عبر 
الوالية، في شكل عائالت، في األحياء المحيطة بالمسجد، بناءا على استمارة خاصة 

 ئق تبين الوضعية االجتماعية للعائلة.مدعمة بوثا
ثم ُتحّول هذه القوائم إلى الهيئات القاعدية، حيث يتم دراستها، ثم ُتحّول للهيئات 
الوالئية إلجراء التعديالت الالزمة لها والمصادقة عليها، ثم ُيحرر محضر حول 

لزكاة ويتم صرف أموال الزكاة في صندوق ا2الموضوع وُيحّول إلى الهيئة الوطنية،
 الجزائري بطريقتين: 

 أ/ الدعم المباشر لصالح الفقراء والمساكين: 
ُتصّنف العائالت حسب أولوية االستحقاق، وُتعطى كل عائلة مبلغا يتراوح بين 

 دج سنويا يستلمه من مصلحة البريد عن طريق الحواالت. 5000و3دج، 3000
 ب/ الدعم غير المباشر لصالح الفقراء: 

                                                 
على  18/02/2015" مقال منشور بتاريخ توزيع أموال الزكاة كقروض استهالكيةزايدي أفتيس" 1

 2019الع: أوت تاريخ االط  http://www.ennaharonline.comالموقع: 
 3إجراء جمع وتوزيع زكاة الفطر ص  2004/139وفق المنشور الوزاري رقم  2
 2019تاريخ اإلطالع أوت   http://www.marw.dzوزارة الشؤون الدينية واألوقاف  3

http://www.ennaharonline.com/
http://www.marw.dz/
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الحسن للشباب الحاملين للشهادات والقادرين على العمل، مثل عن طريق القرض 
التجار، الفالحين، الحرفيين، خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني... الخ، هذه 

 .1الفئة ال تملك اإلمكانيات المالية التي تسمح لها بإقامة مشاريع
ليبقى فقيرا وإنما كما أنه من استراتيجيات الصندوق أنه يعتمد على فكرة "ال نعطيه 

حتى يقوم بتفعيل دور صندوق الزكاة 2ليصبح مزكيا"، لهذا انتهج فكرة القرض الحسن
 في الحياة االجتماعية واالقتصادية.

إن عملية استثمار أموال الزكاة عن طريق القرض الحسن تتوقف على الحصيلة 
ع اتفاقيات مع بنك الوالئية للزكاة، فقد قامت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بتوقي

البركة الجزائري، حتى يكون البنك وكيال تقنيا في مجال استثمار أموال الزكاة، وتم 
مليون دينار جزائري،  60إنشاء صندوق استثمار أموال الزكاة برأس مال ابتدائي قدره 
 .2014يقوم بتمويل المشاريع في مختلف المجاالت، وهذا قبل سنة 

 نظومة الكترونية لصندوق الزكاة الجزائري : اقتراح مالمطلب الثالث
إن استخدام التقنيات الحديثة لألجهزة الزكوية، له آثار فعالة، تؤدي إلى نقلة نوعية 
في إجراءات العمل واألساليب المتبعة سابقا، حيث يؤدي ذلك إلى تطوير العمل 

ع جودة اإلداري في المؤسسات الزكوية وتحسين األداء الوظيفي، بما يؤدي إلى رف
الخدمة للعمالء، من المكلفين بالزكاة ومستحقيها، وتغيير آليات التحصيل والتوزيع 
للموارد الزكوية، من خالل هذا المطلب سنتطرق ألهداف المنظومة االلكترونية، ثم 

 الوسائل الكفيلة بتحقيق منظومة الكترونية لصندوق الزكاة الجزائري.
  أوال :أهداف المنظومة االلكترونية:

من أهم األهداف والغايات القتراح منظومة الكترونية لصندوق الزكاة الجزائري نجد 
 مايلي:

 تنمية موارد الزكاة، وخاصة منها تلك التي تصب خارج إطار صندوق الزكاة.

                                                 
 175ص  2017ار األيام  د -األردن–فلياشي سامية "دور الزكاة االقتصادي و االجتماعي" عمان  1
القرض الحسن هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقا بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط  2

 زيادة، ويُطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي يُنفق على المحتاجين طلبا لثواب اآلخرة.
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 تطوير وتنويع خدمات الصندوق، بما يخدم مستحقي الزكاة.
 ندوق.رفع كفاءة األداء المؤسسي وتطوير البناء التنظيمي للص

رفع كفاءة األنظمة اآللية المطبقة وتطوير البنية التقنية، ونظم إجراءات الصيانة 
 والوقاية، ألن هذا يضمن استمرارية العمل.

إعادة هندسة إجراءات العمل المتعلقة بالمعامالت اليومية للصندوق، بما يضمن 
 .1والبرمجياتتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وذلك باستخدام أحدث األجهزة 

 ثانيا: وسائل تحقيق منظومة الكترونية بالصندوق: 
من أجل تطوير العمل بصندوق الزكاة الجزائري، بما يضمن تحسين الخدمات 
المقدمة للمكلفين بالزكاة من جهة، ومستحقيها من جهة أخرى، ال بد لنا من االعتماد 

 على اآلليات التالية:
لى موقع صندوق الزكاة الجزائري يستشف عدة إن االطالع عالموقع االلكتروني: 

نقائص، وعلى رأسها تحيين اإلحصائيات المنشورة، بحيث تتوقف هذه اإلحصائيات 
، إضافة إلى التناقض الموجود في أرقام صندوق الزكاة الجزائري، 2009في سنة 

 ومديرية الوقف والزكاة والحج والعمرة.
ليخدم مختلف األطراف، كما يجب أن يضم لذا ال بد من تحسين وتحيين هذا الموقع 

الموقع مختلف الدراسات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بالزكاة لالستفادة من 
 مخرجات هذه الملتقيات.

حسن اختيار العاملين على الزكاة )بناءا على نباهتهم وحسن تدريب العاملين: 
الشهادات العليا في المجال سيرهم، وكذلك بالنسبة لتكوينهم يتم اختيار ذوي 

االلكتروني( مع العمل على تكوينهم، أو رسكلتهم كل سنة، لمواكبتهم لكل ما هو 
ال بد من تدريب الموظفين العاملين بالصندوق على  جديد في هذا المجال.كما

مهارات خدمة الجمهور، وكل التقنيات الحديثة التي يمكن أن يدخلها الصندوق في 

                                                 
دولة الكويت: بيت الزكاة حالة مشروع الحكومة االلكترونية في فاطمة الدويسان وآخرون " 1

 260ص  2008جانفي  05" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد عملية
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نجح المنظومة االلكترونية، ألنه بدون موارد بشرية تتكفل بعملية معامالته، حتى ت
 تحسين األداء ال يمكن أن ننجح أو نطور أعمال الصندوق.

من الهياكل القاعدية إلى الهياكل الوالئية، الربط اآللي مع مختلف هياكل الصندوق: 
حتى نصل إلى الهياكل الوطنية، لسرعة وصول المعلومة، وسرعة االتصال 

 التواصل مع مختلف األطراف.و 
بنك للمعلومات يشمل جميع مستحقي ودافعي الزكاة، عن طريق  بنك المعلومات: 

لجانها القاعدية، وكذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، وكذا قاعدة بيانات 
الجمعيات الخيرية التي تنشط في توفير المساعدات لكل األصناف الممكنة، 

إلى قاعدة البيانات الخاصة بمجال نشاطهم، بهدف الوصول إلى  وتمكينهم من الولوج
 .1جميع فئات وشرائح المجتمع المعوّزة

هناك عدة طرق ووسائل الكترونية يمكن استعمالها وسائل الكترونية لجباية الزكاة: 
لتحسين أداء صندوق الزكاة الجزائري، منها عقد اتفاقيات مع البنوك اإلسالمية 

جزائر لفتح شبابيك محددة بقبول جباية أموال الزكاة، كما ُتقّدم وثائق الموجودة في ال
تثبت ذلك، بموجب هذه الوثيقة يمكن للمزكي أن يتحصل على تخفيض في مقدار 
الضريبة، ويكون دفع الزكاة للبنك عن طريق االنترنت، بحيث يتم إعالم صندوق 

يستطيع المزكي من بيته أن  الزكاة بقائمة البنوك التي يمكنه التعامل معها، بحيث
 .2يقوم بفتح الموقع االلكتروني ويقوم بتحويل قيمة الزكاة الواجبة

، بحيث ُيذكِّر صندوق SMSمن الوسائل االلكترونية نجد نظام الرسائل القصيرة 
بموعد جباية الزكاة، وحلول الحول،  SMSالزكاة أو ممثل من البنوك عن طريق 

 لمبالغ المطلوبة في وقتها.حتى يتمكن المزكي من دفع ا

                                                 
واقع التطبيقات المعاصرة للزكاة: دراسة مقارنة للتجربتين كمال رزيق و مناصري أحمد " 1

ص  2018ديسمبر  14"، مجلة اإلدارة و التنمية للبحوث و الدراسات، العدد الجزائرية و الماليزية

18 
 19نفس المرجع السابق ص 2
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كما يمكن للصندوق اقتراح مجموعة من البرامج والتطبيقات التي يمكن تحميلها على 
الهاتف النقال، تسهل شرح أهمية الزكاة وكيفية حسابها، وأهمية جمعها في صناديق 

 الزكاة.
 ثالثا :االقتراحات الموجهة للصندوق في المجال االلكتروني:

العمل أن علينا تثمينه بجملة من المقترحات التي تسّهل عملية  نرى في نهاية هذا
تحصيل الزكاة، وتخدم مصلحة المستفيدين من الصندوق، ولعل أهم ما نقترحه فيما 

 يتعلق بالمنظومة االلكترونية ما يلي:
تكوين بطاقة زكوية الكترونية لكل دافع للزكاة، بحيث تمّكنه من التسديد مباشرة على 

ندوق، أو حتى من بيته )عبر االنترنت(، تجنبا لطوابير االنتظار في مستوى الص
مكاتب البريد، حيث يستقبل رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع، بعيدا عن طرق 

 الدفع التقليدية التي تستغرق وقتا.
تكوين بطاقة الكترونية لكل مستفيد من الزكاة، حيث يتم من خاللها تدوين استفادته 

ل الزكاة للعام الجاري بمجرد دخول المبلغ لحسابه البريدي، تجنبا الستفادته من أموا
 مرة ثانية لنفس الحول، مراعاة للعدل في التوزيع.

التنسيق بين صندوق الزكاة ودور البلديات الموجودة في كل والية، حيث يتم تسجيل 
ل بلدية، قائمة للمزكين وقائمة للمستحقين في األصناف الثمانية على مستوى ك

منح رقم معين لكل مكلف  -1 -وإرسال القوائم للصندوق، وفي هذا الصدد نقترح:
بالزكاة بدال من تدوين اسمه، ُيستعمل هذا الرقم في حسابه البريدي الجديد )يتولى 
الصندوق فتح حسابات بريدية جديدة للمزكين تجنبا لكشف أسمائهم، حتى ال 

المبلغ الذي دفعه للصندوق إلى غاية وصوله يد نحرجهم(، حتى يتسنى له تتبع قيمة 
المستفيد من الزكاة، ما إذا بقي نفس المبلغ أم تم اإلنقاص منه، وهذا كله كسبا لثقة 

 المزكي في الصندوق، وإثراءا للشفافية فيما بين المزكي وصندوق الزكاة.
 منح رقم لكل مستفيد بدال من اسمه حفظا لماء وجهه.
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ن بالصندوق تذكير المزكين بموعد الزكاة بمجرد دوران الحول، وهنا يتسنى للعاملي
 مما من شأنه زيادة الحصيلة الزكوية.

تزويد المساجد بأجهزة الدفع اآللي ليتم تحويل أموال الزكاة مباشرة من المسجد، قبل 
خروج المصلين، بدال من وضع صناديق الزكاة التقليدية التي طالما تعرضت 

 لالختالسات.
تطبيقات للصندوق على الهواتف الذكية توفر عددا من الخدمات المتميزة إنشاء 

لألفراد، أبرزها خدمة حاسبة الزكاة، لتيسير اإلطالع على نصاب الزكاة الواجب في 
السنة الجارية، )سواء كان ذهبا، فضة، مبالغ مالية، أو أسهما(، باإلضافة إلى توفير 

ا بتذكير المزكين بمواعيد زكواتهم بمجرد دوران خدمة دفع الزكاة الكترونيا، وتقوم أيض
الحول، وبالمبالغ المفروض تسديدها، كما يمكن استعمالها أيضا في تحويل مبالغ 

 الزكاة لحساب الصندوق مباشرة.
إذا فّضل المزكي منح الزكاة ألحد أقاربه أو معارفه، دون المرور على إجراءات الدفع 

دفع للصندوق قائمة المستفيدين من زكاته حتى ال )بعيدا عن الصندوق(، نقترح أن ي
 يستفيدوا مرتين.

أما بالنسبة للتحصيل العيني للزكاة فحبذا لو يتم عرض ما في الحصيلة الزكوية من 
سلع على الموقع االلكتروني لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، حتى يتسنى للمستحقين 

مكان تواجد هذه السلع، فيتنقل  اختيار ما يشاؤون منها، حسب قرب كل منهم من
 لتحصيلها، مع مراعاة سرعة توزيعها تفاديا لتلفها ولمصاريف تخزينها.

 الخاتمة:
تعتبر الزكاة المؤسسة األولى للضمان االجتماعي في اإلسالم، ُتصرف لخدمة 
األهداف اإلنسانية، وتعمل على التقليل من آفة الفقر بصورة ناجحة، لذا فمن 

ء وبعث مؤسسات الزكاة، حيث تتولى تنظيم هذه الفريضة جمعا الضروري إحيا
 وتوزيعا في الدول العربية واإلسالمية.
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أكد لنا هذا البحث أهمية استخدام التكنولوجيا كمتطلب رئيسي في مؤسسات الزكاة، 
وجب علينا مسايرته للرفع من الحصيلة الزكوية، يظهر هذا من خالل دراسة تجربة 

العربية المتحدة وماليزيا، في تسييرها لصندوق الزكاة بطرق تعتمد كال من اإلمارات 
فيها على التكنولوجيات الحديثة، وحاولنا استشراف طرق حديثة لتحسين األداء في 

 تسيير صندوق الزكاة الجزائري.
 النتائج: 

من خالل كل ما سبق عرضه يمكن دعم صحة كل الفرضيات أعاله، وبالتالي 
 استنتاج ما يلي: 

تلعب التكنولوجيا دورا مهما في تسهيل جباية وتوزيع الزكاة، من خالل استخدام الدفع 
اإللكتروني )عن طريق االنترنت أو الهاتف النقال، أو غيرها من الوسائل الحديثة(، 

 وهي تقنيات غير مستخدمة في الجزائر .
ي تحصيل وجباية أكد لنا هذا البحث الدور الكبير الذي تلعبه المنظومة االلكترونية ف

الزكاة، من خالل عرض التجربتين اإلماراتية والماليزية، باعتبارهما رائدتين في 
 المجال التكنولوجي.

يمكن االستفادة من التجربتين اإلماراتية والماليزية لُتطّبق على صندوق الزكاة 
 الجزائري.

ميد وزير عدم ثقة المزكي الجزائري في صندوق الزكاة له أسبابه )خاصة بعد تج
الشؤون الدينية واألوقاف للمبلغ الضخم من أموال الصندوق ببنك البركة لمدة ثالث 
سنوات(، وعلى العاملين على جمع الزكاة بذل جهد أكبر في النشاطات الدعوية و 

 التوعوية ما دامت الزكاة غير إلزامية.
 التوصيات: 

 نقاط التالية:على ضوء هذه النتائج يمكننا تقديم بعض التوصيات في ال
إضفاء طابع اإللزامية لفريضة الزكاة، وفي المقابل الحرص على عدم االزدواجية في 
دفع الضرائب والزكاة معا، حيث أن تقديم تخفيضات ضريبية للمزكين بعد حصولهم 
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على وثيقة تثبت دفعهم للزكاة، من شأنه أن يشجعهم على دفع الزكاة مرة أخرى و 
 عها كذلك.يشجع الممتنعين على دف

ضرورة تتبع مسار الحصيلة الزكوية، والمتابعة القضائية لكل مسؤول يحاول العبث 
بها، وكل هذا تعزيزا لثقة المزكين، وتحصيل حجم أكبر من أموال الزكاة، وبالتالي 

 توسيع دائرة التوزيع لتشمل أكبر عدد من المستحقين.
توفير البنية التحتية لإلدارة ضرورة اإلسراع في استعمال التكنولوجيا الحديثة، و 

االلكترونية في صندوق الزكاة، والعمل على استخدام، بل ابتكار أحدث التكنولوجيات 
 في عمليتي التحصيل والتوزيع.

الحرص على االختيار الجيد للعاملين على الزكاة، بتوظيف الشباب من ذوي 
د من إبداعاتهم الشهادات العليا في المجال االلكتروني في الصندوق، لنستفي

التكنولوجية كاقتراح مجموعة من البرامج والتطبيقات التي يمكن تحميلها على الهاتف 
 النقال، لتسهيل شرح أهمية الزكاة وكيفية حسابها وأهمية جمعها في صناديق الزكاة. 
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بين جدلية التجسيد لألمان القانوني ومصلحة الدولة في  شرط الثبات التشريعي

 قانون االستثمار األردني
 

 د. علي خالد قطيشات

 استاذ القانون التجاري المشارك
 كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون  -قسم القانون المقارن 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية
 الملخص:

يمثل الثبات التشريعي حجز زاوية في االستثمار االجنبي،حيث جاء هذا البحث 
لدراسة هذا المبدأ وجدلية التعارض بين التجسيد لألمان القانوني للمستثمر من جهة 
وبين مصلحة الدولة في تعديل تشريعاتها بما يضمن مصلحتها تجاه الغير،حيث جاء 

هوم شرط الثبات التشريعي ومضمونه في هذا لبحث مبحث تمهيدي تضمن مف
التشريع الـأردني ومبحث االول وهو انواع شرط الثبات التشريعي والتكييف القانوني له 
والمبحث الثاني شرط الثبات التشريعي للقانون بين تكريسه لألمان القانوني و تقييده 

 لسلطة الدولة.
ول الى نتائج تفيد االجابة وتم اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي وذلك للوص

عن اسئلة الدراسة ولقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج اهمها ضرورة ان 
يورد المشرع االردني اللجوء للتعويض في حالة مخالفة شرط الثبات التشريعي ولم 

ان يورد  المشرع نصًا يوازن بين حق الدولة في  ،ينص كذلك على اسس تقديره
المستثمر في استقرار التشريعات او الحصول على تعويض في التشريع وبين حق 

 حال تعديل التشريع المتعلق بالعقد.
 مقدمة

تسعى الحكومات والدول إلى استقطاب المستثمرين من الخارج ومنحهم االعفاءات 
واالمتيازات التي تشجعهم على االستثمار وتنفيذ المشاريع فيها، وهذا غايته جذب 
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نبية وخاصة عندما تكون مشاريع اقتصادية حجمها كبير بحيث رؤوس األموال األج
أنه من الصعوبة على الدول النامية تنفيذها مثل مشاريع الطاقة والبترول حيث تعمل 
الدول على فتح المجال لالستثمار األجنبي في سبيل زيادة مواردها المحلية وتحقيق 

 المنافع االقتصادية.
والتسهيالت التي تمنحها الدول المضيفة قد ال تكون  إال أن تلك المزايا واإلعفاءات

كافية للمستثمر لجعله يستثمر أمواله فهو بحاجة إلى أن يضمن عدم تعديل أو تغيير 
تشريعات تلك الدولة والذي قد يؤثر على استثماره كما في حالة تعديل الدولة لقوانين 

ثمر فيلجأ إلى فرض شرط قد تزيد من الضرائب أو الرسوم أو تفرض تقييد على المست
بأال يسري أي قانون جديد على استثماره وذلك حتى تنتهي فترة العقد وهذا مايسمى 
شرط الثبات التشريعي والذي يعني بقاء القانون القديم ساريًا على المستثمر فال يطبق 
عليه أي قانون جديد وقد تنص الدول في تشريعاتها على ذلك الشرط أو أن تضمنه 

 د.في العق
وقد كان لهذا الشرط من يؤيده باعتباره ضروري لجذب المستثمرين ومنحهم األمان 
القانوني من عدم تأثرهم بأي الغاء أو تعديل للنصوص القانونية خالل فترة منحه تلك 
اإلعفاءات أما من يعارض هذا الشرط فيرى أن فيه تقييد لسلطة الدولة وسيادتها في 

 اراضيها.فرض القوانين وتطبيقها على 
وسنتناول في هذا البحث المقصود بشرط الثبات التشريعي ومضمونه في القانون 
األردني وكذلك انواعه وطبيعته القانونية باإلضافة إلى الوظيفة المالية لهذا الشرط 
كذلك سنتحدث عن تباين دوره في تحقيق األمان والثبات القانوني للمستثمر وتقييد 

 الغاء القوانين.  سلطة الدولة في تعديل او
 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية محاولة الدولة جذب رؤوس األموال األجنبية من خالل 
فتح المجال لالستثمارات مقابل اشتراط المستثمرين منحهم األمان القانوني من عدم 
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لدولة في سريان الغاء أو تعديل القوانين على استثماراتهم والذي يعد قيد على سيادة ا
 فرض قوانينها على اراضيها واألشخاص المقيمين عليها.

 :مشكلة الدراسة
هل يعد شرط الثبات التشريعي هو حق للمستثمر أم قيد  تكمن مشكلة الدراسة في

 على سلطة الدولة في سن القوانين وتعديلها. 
 أهداف الدراسة:

ف على المقصود تعمل هذه الدراسة على تحقيق مجموعة من االهداف،وهي التعر 
بشرط الثبات التشريعي وموقف المشرع االردني منه كما سنتعرف على أثره في منح 
المستثمر الحق بعدم تطبيق اي الغاء او تعديل يتم اجراؤه على القوانين والذي يقابله 
تقييد سلطة الدولة في فرض قوانينها وإن كان بإمكان الدولة مخالفة التزامها بهذا 

 رتب على تلك المخالفة جزاء.الشرط وهل يت
 :أسئلة الدراسة 

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة على االسئلة التالية:
 ما هو موقف المشرع االردني منه ؟ما هو المقصود بشرط الثبات التشريعي و  -1
 ما هي الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي وما أنواعه؟-2
 كريس األمان القانوني للمستثمر؟ما هو دور شرط الثبات التشريعي في ت-3
هل يعد شرط الثبات التشريعي قيد على سلطة الدولة في فرض القوانين  -4

 وتعديلها؟
 المبحث التمهيدي

 مفهوم شرط الثبات التشريعي ومضمونه في التشريع األردني
يعد التشريع هو األداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها في مختلف المجاالت ومنها 

قتصادية ويعد التعديل على التشريع هو جزء من سيادة الدولة وسلطتها وذلك بما أال
يحقق أهدافها ومصالحهما وهذا التعديل يشكل مخاوف لدى المستثمر مما قد يدفعه 
الى العزوف عن االستثمار ولذلك تلجأ الدول أما إلى االتفاق مع المستثمر أو النص 
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ثبات التشريعي والذي من شأنه عدم سريات في تشريعاتها على ما يعرف بشرط ال
التعديالت التشريعية على االستثمارات التي نشأت في ظل القوانين التي طرأ عليها 

 التعديل.
ولشرط الثبات التشريعي أكثر من تعريف فمنها ما يعرفه بأنه "الشرط الهادف إلى 

عد القانونية النافذة تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف في العقد في تعديل القوا 
بينها وبين المستثمر األجنبي وقت ابرام هذا العقد على نحو قد يخل بالتوازن العقدي 

 (1أو االقتصادي بين طرفي الرابطة العقدية ". )
انفاذ الدولة  هو بمثابة تنازل عن جزء من سيادة وبذلك فاالتفاق على هذا الشرط

ل منح المستثمر الحصانة من سريان ما لتشريعاتها لصالح المستثمر وذلك من خال
 قد يتم اجراءه من تعديالت تشريعية الحقة قد تؤدي لإلضرار به.

كما عرفه البعض بأنه شرط تتعهد بمقتضاه الدولة بأال تطبق أي تطبق أي تشريع 
(.فهنا الدولة تلزم نفسها امام 2جديد على العقد الذي تبرمه مع الطرف األجنبي)

وعدم تغيير بنود العقد المتحقق المتفق عليها طيلة فترة العقد مهما المستثمر بتجميد 
وهنا نجد ان موقف الدولة ضعيف بذلك التعهد  ،طرأ من تعديالت تشريعيه

وهي بذلك تتنازل عن تطبيق وسريان قانونها على ذلك العقد وذلك معناه  ،للمستثمر
 لدولة.عزل العقد تمامًا عن أي قانون قد يسن او يعدل في تلك ا

كما يعرفه البعض االخر بأنه "أداة قانونية يتم من خاللها حماية المستثمر من 
مخاطر التشريع متى حاولت الدولة تعديل بنود العقد بسنها تشريع جديد يعدل أو 

 (3يلغي التشريع الذي يحكم عقد االستثمار )

                                                 
دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في عقود والطاقة د.محمود فياض، (1)

المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون  بين فرضيات وإشكاليات التطبيق

 .602..،ص21/5/2013-20واالقتصاد 

شروط -لتشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين األجانبضمانات تثبيت اقصوري رفيقة، (2)

 562صفحة  14، بحث منشور في مجلة األحياء العدد  الثبات التشريعي

شرط  الثبات التشريعي بين تجسيد األمان القانوني ومصلحة الدولة في د.بن أحمد الحاج، (3)

،العدد  2نية ولسياسية المجلد، بحث منشور في مجلة الدراسات القانوقانون االستثمار الجزائري

 532، صفحة 2017، جانفي 5
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عي هو ومن خالل التعريفات السابقة نجدها تجمع على ان شرط الثبات التشري
موضوع لصالح المستثمر الذي يلجأ له كأداة لحمايته من أي تعديالت تطرأ اثناء فترة 
العقد خاصة اذا كان فشل قبل توقيع العقد مع الدولة في اختيار قانون اخر غير 

(.كما أنها تجمع 1قانونها على العقد المبرم معها ليكون القانون الواجب التطبيق)
الدولة وسيادتها في فرض قوانينها وأي تعديالت تطرأ على أنه شرط مقيد لسلطة 

 عليها.
وهذا الشرط جاءت بعض القوانين ونصت عليه صراحًة ضمن قوانينها ومن بينها 

( منه على أن : " أي 13حيث نصت المادة ) 2006قانون االستثمار العراقي لسنة 
اإلعفاءات تعديل لهذا القانون ال يترتب عليه أي أثر رجعي يمس الضمانات و 

 (. 2والحقوق المقررة بموجبة)
( فقد تبنى المشرع األردني 2014( لسنة )30أما في قانون االستثمار األردني رقم )

( من ذلك القانون والتي 9شرط الثبات التشريعي ضمن نصوصه وذلك في المادة )
ة تبقى األنشطة االقتصادي ،مع مراعاة ما ورد في هذا القانون -نصت على أنه : "أ

التي تتمتع بمزايا أو اعفاءات جمركية أو ضريبية بمقتضى أي تشريعات سابقة 
لالستثمار وأي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من 
تلك االعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة االعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات 

فيد االنشطة االقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة وال تست ،وبالشروط الواردة فيها
( من 5بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة )

ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقًا لتلك  ،هذا القانون 
فاءات من ضريبة . إذا كان المشروع قد حصل على مزايا وإع1-التشريعات. ب

ولم يكن قد باشر عمله أو انتاجه الفعلي فيشترط  ،الدخل بمقتضى التشريعات السابقة
لغايات تطبيق حكم الفقرة )أ( من هذه المادة أن يباشر العمل أو االنتاج الفعلي خالل 

                                                 
 530د.بن أحمد الحاج، مرجع سابق، صفحة (1)

، بحث  القيمة القانونية لشروط الثبات التشريعي )دراسة مقارنة(د. طارق كاظم عجيل، (2)

 7م صفحة 2011منشور في مجلة رسالة الحقوق السنة الثالثة ، العدد الثالث، 
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سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو 
للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع ألحكام الفقرة )أ( من هذه  .2االعفاءات. 

المادة إلى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال االجراءات الالزمة لهذه الغاية اعالم 
الهيئة مسبقًا بذلك ويستمر المشروع في هذه الحالة في االستفادة من االعفاءات 

حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة  والمزايا الممنوحة له والمتعلقة بضريبة الدخل
على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق  ،بموجب التشريعات السابقة

 في الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون ".
على الرغم  -( من قانون االستثمار على "أ11كما نص المشرع األردني في المادة )

من دخل  %5ريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة مما ورد في قانون ض
المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتى من نشاطها االقتصادي داخل المنطقة 

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل  -التنموية. ب
من نشاطها من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتى  %5بنسبة 

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن  -االقتصادي في القطاع الصناعي . ج
يستثني من أحكام هذه المادة أي من المناطق التنموية التي كانت في األصل مدنًا 

( لسنة 59صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية األردنية رقم )
 -(. د2004( لسنة )117الخاصة رقم )( ونظام انشاء المدن الصناعية 1985)

تستفيد المؤسسة المسجلى من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق 
ال تسري األحكام الواردة في  -بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة. هـ

الفقرات )أ،ب( من هذه المادة على الدخل المتأتى لكل من البنوك وشركات 
حاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة ألمالية بما فيها الشركات االتصاالت ال

التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات االستشارات 
والتدقيق المالي والضريبي والنقل بكافة اشكاله ) منها النقل الجوي والنقل البحري 

كات التأمين وإعادة التأمين  والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق(  وشر 
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وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو  ،والصناعات التعدينية واالستخراجية االساسية
 توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط األنابيب 

( 9وبذلك فالمشرع تبنى ونص على شرط الثبات التشريعي في المادة في المادة )
أن تستمر األنشطة االقتصادية التي تتمتع بمزايا أو حوافز جمركية أو ضريبية وذلك ب

بمقتضى أي تشريعات سابقة لالستثمار وأي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل 
سريان هذا القانون مستفيدة من تلك االعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة االعفاء 

االنشطة من المزايا والحوافز الواردة في الممنوحة لها ولكن بشرط أال تستفيد تلك 
( والتي تم النص فيها على تخفيض ضريبة الدخل في المناطق في 5المادة )

المناطق األقل نموًا وعلى أنشطة اقتصادية معينة. كما اشترطت المادة التاسعة 
المذكورة سابقًا أنه يجب المباشرة في المشروع الحاصل على مزايا وإعفاءات بمقتضى 

شريعات سابقة خالل سنتين من تاريخ نفاذ قانون االستثمار الجديد وذلك تحت ت
 طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو االعفاءات.

كما منحت المادة التاسعة للمستثمر الحق في نقل ملكية المشروع الذي يتمتع بمزايا 
ر مع استمرارية واعفاءات وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة إلى أي مستثمر آخ

استفادة وتمتع المستثمر الجديد من المزايا وبالشروط المحددة في التشريعات السابقة 
 شريطة اعالم هيئة االستثمار بذلك مسبقًا وقبل استكمال االجراءات الالزمة للنقل.

( من قانون االستثمار فقد استثنت البنوك والشركات الحاصلة على 11وأما المادة )
من الخضوع لضريبة الدخل التي وردت في الفقرتين أ و ب من المادة رخص فردية 

من دخل  %5(، وبذلك فال يسري عليها هذا النص المتعلق بدفع ضريبة الدخل 11)
(. وبذلك 11تلك البنوك والشركات والتي ورد النص عليها في الفقرة )هـ( من المادة )

ي قد منح للمستثمر الحق في فموقف المشرع األردني بتبنيه شرط الثبات التشريع
التمتع بالمزايا واإلعفاءات التي منحت له بمقتضى التشريعات السابقة كما أنه اقرار 
من المشرع بصحة األوضاع وااللتزامات المنعقدة في ظل التشريعات السابقة والتي 

اج تم تعديلها أو الغاءها بقانون جديد ولكن شريطة أن يباشر المستثمر العمل أو االنت
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الفعلي في ذلك المشروع خالل سنتين من تاريخ نفاذ القانون الجديد تحت طائلة 
فقدان تلك المزايا أي أن المزايا واإلعفاءات الممنوحة للمستثمر بموجب التشريع 
السابق معرضة لفقدان الحق بالتمتع بها في حالة عدم البدء بالتنفيذ وبذلك يطبق 

 القانون الجديد.
 ت التشريعي والتكييف القانوني لهأنواع شرط الثبا

في هذا المبحث سنتناول شرط الثبات التشريعي من حيث الصور التي يمكن ان يرد 
فيها وذلك في المطلب األول اما المطلب الثاني فسيتم الحديث فيه عن التكييف 
القانوني لشرط الثبات التشريعي وما هي طبيعته القانونية أما المطلب الثالث 

 فيه الوظيفة المالية لشرط الثبات التشريعي. فسنتناول
 أنواع شرط الثبات التشريعي

فقد يأتي شرط الثبات  ،تعددت أنواع شرط الثبات التشريعي من حيث مصدرها
التشريعي كنص صريح في قانون الدولة المتعاقد معها المستثمر كما قد تتفق 

ذا الشرط في العقد وفي األطراف وهم الدولة والمستثمر في عقد االستثمار على ه
أحيان أخرى يكون شرط الثبات التشريعي أساسه اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية أو 

 .اقليمية
 الفرع األول شرط الثبات التشريعي

في هذه الصورة تنص الدولة بشكل صريح في قانونها على شرط الثبات التشريعي 
لغاء أو تعديل القانون المطبق على في قانونها بحيث تتعهد للمستثمر بالتزامها بعدم ا

العقد االستثماري المبرم بينهما وقت انشاء العقد أو أن تتعهد بعدم سريان التعديالت 
 التشريعية الجديدة على العقود االستثمارية التي تم ابرامها.

وعادة ترد تلك النصوص في قوانين االستثمار للبلد المستضيف للمشروع االستثماري 
الذي نص على  1957ما ورد في قانون البترول االيراني الصادر عام ومثال ذلك 

أن أي تغيير في القانون يخالف الشروط واالمتيازات المعترف بها في عقد من العقود 
 اما في تاريخ ابرامه أو بصدد تجديده فال تطبق على ذلك العقد في فترته األولى.
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بات التشريعي في نظر الفقه ضمانه وتعد النصوص القانونية التي يرد فيها شرط الث
اكبر للمستثمر من شرط الثبات الذي قد يرد في العقد أو في االتفاق وهذا ما يعرف 

 . (1)بشرط التجميد الزمني للعقد
 الفرع الثاني شرط الثبات التعاقدي

حيث يسعى المستثمر في عقد االستثمار إلى ابرام عقد يضمن بنوده شروطًا تضمن 
ار مركزه القانوني واالقتصادي في مواجهة الطرف اآلخر من العقد وهو حقوقه واستقر 

الدولة وبذلك يرد النص على هذا الشرط صراحة ضمن نصوص العقد ويتضمن تعهد 
باستمرار سريان القانون الذي نظم العقد وقت إبرامه وعدم سريان أي تعديالت 

قتصادي للمستثمر إال إذا تشريعية الحقة قد تؤدي لألضرار بالمركز القانوني أو اال
 .(2)وافق هذا المستثمر على سريان التعديالت التشريعية الجديدة على عقده

 الفرع الثالث شرط الثبات الدولي
في هذه الصورة يتم اثبات شرط الثبات التشريعي من خالل اتفاقية دولية سواء ثنائية 

التزامها بعدم اجراء أم متعددة حيث تتعهد الدول االطراف في تلك االتفاقيات ب
تعديالت تشريعية أو أي اجراءات تؤدي لألضرار بمصالح مستثمري الدول األخرى 
األعضاء في االتفاقية والعاملين على أراضيها. وفي هذه الحالة فإن أحكام القانون 
الدولي العام هي التي ستنظم وتحكم وتحمي استقرار االستثمارات األجنبية الموجودة 

وهذا يتضمن تقييد لحرية وسيادة الدولة  ،لدول األعضاء في االتفاقيةعلى أراضي ا
التي يقام على أرضها االستثمار في التحكم بالعالقة التي تربط بينها وبين المستثمر 

 االجنبي. 
كما أن هذا النوع من الشروط  يجعل القضاء الدولي هو صاحب االختصاص في 

ذا االستثمار. وحتى الحماية الدولية للمستثمر تسوية المنازعات التي قد تنشأ نتيجة ه
في شرط الثبات الدولي يجب أن يتمسك المستثمر بالنص على هذا الشرط في العقد 

                                                 
 شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترولبيد محمد المعموري , د. غسان ع(1)

 .173صفحة  ،2009بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، المجلد االول، العدد الثاني،

 .615د.محمود فياض ، مرجع سابق، صفحة(2)
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صراحة إذ أنه في هذه الحالة تنشأ الحماية القانونية الدولية للعقد الموقع بين الدولة 
شرط الحماية  والمستثمر إضافة إلى الحماية الوطنية للعقد. ويسمي بعض الفقه

الدولية للعقد بشرط الحماية االحتياطية وتعني فرض قواعد قانونية دولية احتياطية 
لحماية المستثمر األجنبي في الحالة التي ال تنجح القوانين الوطنية في تأمين تلك 

 .(1)الحماية
 الطبيعة القانونية  لشرط الثبات التشريعي

ط الثبات التشريعي فهناك من اعتبرها شروطًا اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لشر 
تحويلية لطبيعة القانون بحيث يندمج القانون في العقد ويتحول إلى شرطًا تعاقديا 
بينما يرى الجانب اآلخر أن شرط الثبات التشريعي هو استثناء على مبدأ السريان 

أما الفرع الثالث الفوري للقانون الجديد وهذا ما سنتناوله في الفرعين األول والثاني 
 فسنخصصه لرأي الباحث.

 الفرع األول ادماج شرط الثبات التشريعي للقانون في العقد:
وهذا ما يعرف بالشروط التحويلية لطبيعة العقد فبما أن التعديالت التي تطرأ على 
القانون الواجب التطبيق بعد ابرام العقد ال تسري على العقد فهذا يعني أن ذلك 

ج في العقد ويصبح شرطًا من الشروط التعاقدية للعقد وبذلك يفقد ذلك القانون يندم
 . (2)القانون صفته في التعبير عن ارادة المشرع

وتحويل القانون الى شرط في العقد يستند على مبدأ سلطان االرادة وحرية المتعاقدين 
نون الذي في االتفاق على ما يرغبان بإدراجه في العقد ويؤخذ على هذا الرأي أن القا

 . (3)يحكم عقد االستثمار من غير الممكن أن يصبح شرطًا تعاقديًا أو بندًا من بنوده
كما أن ذلك القانون هو صادر عن السلطة التشريعية ويفرض على ألمتعاقدين و 
ارادة األطراف تنتهي عند اختيار القانون الواجب التطبيق فمن غير الممكن أن تدمج 

                                                 
 624-622(د.محمود فياض، مرجع سابق، ص 1)

، 1ط االستثمار االجنبي المعوقات والضمانات القانونية .(، 2006السامرائي،د. دريد محمود،)(2)

 .244مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ص

 535ص د.بن أحمد الحاج، مرجع سابق،(3)
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في العقد كما أن القاضي وهو بصدد تطبيق القانون فهو يطبقه تلك االرادة  القانون 
 . (1)بوصفه قانونًا وليس بوصفه شرطًا تعاقدياً 

 
 الفرع الثاني شرط الثبات التشريعي استثناء على مبدأ األثر الفوري للقانون الجديد:

 ظهر هذا الرأي بعد االنتقادات التي وجهت للرأي األول والذي يجعل القانون شرطاً 
من شروط العقد وبرى أصحاب هذا الرأي بأن شرط الثبات التشريعي هو استثناء 
على مبدأ التطبيق الفوري والمباشر للقانون الجديد. كما يرى انصار هذا الرأي أنه 
حتى يطبق هذا االتجاه يجب أن تكون قواعد القانون الجديد هي قواعد آمرة أو ما 

م وذلك للدفع باستمرارية سريان القانون القديم أو يعرف بالقواعد المتصلة بالنظام العا
فلو كانت قواعد القانون الجديد مكملة  ،االستثناء على مبدأ السريان الفوري للقانون 

 . (2)فال يمكن القول باالستثناء على قاعدة السريان الفوري للقانون الجديد
دخل حيز التطبيق ويقتضي  مبدأ التطبيق الفوري والمباشر للقانون الجديد بأنه ي

والنفاذ بمجرد استكماله االجراءات واألوضاع القانونية المقررة وعندها ينتهي سريان 
القانون القديم ويبدأ سريان القانون الجديد. وهذا المبدأ يفترض تطبيقه على المراكز 
القانونية وحتى لو امتدت في نشأتها للماضي إال أن مبدأ السريان الفوري للقوانين يرد 
عليه استثناءات منها االلتزامات التي نشأت في ظل القانون القديم واستمرت حتى 
صدر القانون الجديد في هذه الحالة تبقى تلك المراكز القانونية خاضعة للقانون القديم 
وهذا يطبق على شرط الثبات التشريعي أو ما يعرف بشرط الثبات الزمني للقانون 

اصحاب هذا الرأي على مبأ االثر األثر المباشر  والذي يعد استثناء من وجهة نظر
 للقانون الجديد وهذا متفق مع نظرية الحق المكتسب التي جاءت في النظرية الحديثة 

(3) . 
 

                                                 
 .177صفحة  د. غسان عبيد محمد المعموري , مرجع سابق،(1)

 569قصوري رفيقة، مرجع سابق، صفحة (2)

 .534ص د.بن أحمد الحاج، مرجع سابق،(3)
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 الفرع الثالث رأي الباحث
اؤيد الرأي القائل بأن شرط الثبات التشريعي هو استثناء على قاعدة االثر الفوري 

ستمرار في تطبيق القانون القديم الذي كان ساريًا وقت لسريان وتطبيق القانون فاال
ابرام العقد هو استثناء على قاعدة االثر الفوري للقانون الجديد وبذلك يستمر 

 المستثمر باالستفادة والتمتع باإلعفاءات والمزايا الممنوحة له بموجب القانون القديم.
وتحويله إلى شرط من شروطه كما ان الرأي القائل بإدماج القانون في نصوص العقد 

هي نظرية قديمة تعرف بنظرية االندماج وقد تخلى عنها الكثير من الفقه وإلقاء نظرًا 
لموقفها في تجريد القانون من طابعه الملزم العقد غير خاضع ألي قانون كما أنه 

 مخالف لدور االراده التي تختار القانون فقط دون تجريده من طابعه االلزامي.
 ة المالية لشرط الثبات التشريعيالوظيف

وخالل   ،تعد عقود االستثمار من العقود الرضائية والتي تتميز بأنها تمتد لفترة طويلة
تلك الفترة قد يطرأ على القوانين الوطنية تغييرات وتعديالت وهنا يسعى المستثمر 

تتطلب إال أن مصلحة الدولة قد  ،لضمان عدم انطباق اي تغيير او تعديل على عقده
اجراء تعديالت قانونية بالرغم من وجود االتفاق على عدم سريان اي تغيير في 
القانون الذي ابرم العقد في ظله. وبذلك تكون الدولة قد خالفت االتفاق والعقد كما 

وحسن  ،تكون قد خالفت مبدأ سلطان االرادة مما يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية
لة في تعديلها للقوانين ما لم يتم اثبات العكس من قبل النية مفترض بالنسبة للدو 

المستثمر كما لو اثبت ان الدولة لم تستهدف من مخالفتها لالتفاق تحقيق المصلحة 
 . (1)او أنها استهدفت مركزًا تعاقديًا خاصًا بعينه دون باقي المراكز القانونية ،العامة

                                                 
، رسالة ماجستير في شرط االستقرار التشريعي كآلية لضمان االستثمارات االجنبية في الجزائر(1)

، ، خناش دليله والعرابي سهيله2012/2013الجزائر، -الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميره

 47ص
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لمستثمر سعيًا من الدولة في جذب فشرط الثبات التشريعي هو ضمانة تمنحها الدولة ل
رؤوس االموال وتنفيذ مشاريع استثماريه وبهذا الشرط وإن كانت حققت للمستثمر 
االطمئنان باالستقرار التشريعي خالل فترة تنفيذ العقد إال أن هذا القيد ال يمكن أن 
يكون مطلقا فقد تجد الدولة أنه من مصلحتها اجراء تعديل او الغاء لقانون من 

قوانينها والذي كان مطبقًا على العقد االستثماري أو قد تلجأ الدولة لتأميم مشروع ما و 
ولذلك فتغلب الدولة هذا الحق التشريعي دون االلتفات  لمصالح أخرى سواء لألفراد 
او المستثمرتين وقد يؤدي ذلك االجراء للمساس ومخالفة شرط الثبات التشريعي والذي 

ر كما أن الدولة احيانًا قد تلغي قانونًا او نصوصًا قانونية كان يشكل ضمانة للمستثم
 . (1)مما يجعل شرط الثبات خاضعًا لقانون ملغي

بالمقابل فإن االبقاء على العقد في ظل الغاء القانون الذي كان يحكمه يعني أن 
 .(2)القانون ال يزال يحتفظ رغم الغائه بقوته الملزمة بالنسبة للعقد الذي ابرم في ظله

وفي هذه الحالة يثور تساؤل فيما إن كان بإمكان المستثمر التمسك بشرط الثبات 
التشريعي والمطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أم أن حقه يقتصر على المطالبة بالتعويض 
وإذا كان من حق المستثمر المطالبة بالتعويض فما هو مدى هذا التعويض وكيف 

 ي؟يتم تقديره  وما هو اساسه القانون
كما ذكرنا سابقًا بأن شرط الثبات التشريعي هو ضمانة من الضمانات التي يحصل 
عليها المستثمر عند ابرام العقد ووفقًا للقواعد العامة في العقود فإنه في حال قيام 
عناصر المسؤولية العقدية يطبق احد الخيارين  اما التنفيذ العيني مع التعويض اذا 

رى الفقه أنه ال يمكن األخذ   به نظرًا لتعارضه مع سيادة كان مستحقا وهذا الخيار ي
 . (3)الدولة

كما أن التنفيذ العيني يكون مستحياًل في حالة تضمنت التعديالت القانونية تأميم أو 
نزع ملكية مشاريع أو في حالة زيادة نسبة الضرائب أو الرسوم بنسبة كبيرة على 

                                                 
 573قصوري رفيقة، مرجع سابق، صفحة (1)

 8د. طارق كاظم عجيل، مرجع سابق، صفحة (2)

 .640ود فياض، مرجع سابق، صفحةد.محم(3)
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ان يرى البعض امكانية دفع المستثمر المستثمر مما يعرضه لخسائر جسيمه وإن ك
بشرط عدم سريان القوانين المالية التي تفرض عليه زيادة في الضرائب والرسوم على 

إال أنه يرد على ذلك بأن الرسوم والضرائب هي  ،العقد وبالتالي االمتناع عن دفعها
 . (1)متعلقة بالنظام العام وال يمكن المساس بها إال بنص صريح في القانون 

ولذلك وفي ظل استحالة التنفيذ العيني يتم اللجوء للتعويض في حالة مخالفة الدولة 
لشرط الثبات التشريعي وهذا ما يعرف بالوظيفة المالية لشرط الثبات التشريعي والتي 
يتم اللجوء اليها في حالة قيام الدولة بممارسة سلطاتها التشريعية في سن أو تعديل 

عقود المتضمنة لشرط الثبات التشريعي فيمنعه من ترتيب آثاره القوانين والتي تمس بال
القانونية. وهذا يترتب عند انهاء عقد االستثمار باإلرادة المنفردة للدولة قبل انتهاء مدة 
العقد كما في حالة التأميم أو في حالة مخالفة الشروط العقدية مما يؤدي لنشوء الحق 

التعويض له عدة مزايا منها أنه يتفق مع قواعد  في التعويض وهذه الوظيفة المالية أو
فإنهاء العقود بإرادة منفردة من  ،المسؤولية التعاقدية حتى في اطار العقود الدولية

الدولة هو بطبيعته غير مشروع دوليا كما أنه في حال تضمين هذا الشرط في عقد 
في حالة عدم االستثمار فإنه سيؤدي الى تجنب الوقوع في مشاكل عديدة قد تثور 

النص على التعويض فعلى الدولة أن  تضمن في عقد االستثمار نصوصًا تتعلق 
 . (2)باللجوء للتعويض وكيفية تقدير قيمته

ويختلف التعويض في حالة النص على شرط الثبات التشريعي عنه في حالة عدم 
 النص عليه ففي حالة النص على هذا الشرط تكون قيمة التعويض أكبر. 

رى بعض الفقه فإنه في حالة النص على ذلك الشرط فالتعويض يتم على أساس كما ي
ما لحق المستثمر من خسارة وما فأته من كسب كان من الممكن تحقيقه لو نفذ ذلك 
العقد وفق احكام القانون السابق الذي ابرم في ظله. أما في حالة عدم النص على 

 . (3)لمستثمر عما تعرض له من خسارةشرط الثبات التشريعي فتلتزم الدولة بتعويض ا

                                                 
 9د. طارق كاظم عجيل، مرجع سابق، صفحة (1)

 13د. طارق كاظم عجيل، مرجع سابق، صفحة (2)
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أما بالنسبة لتقدير قيمة التعويض فال توجد معايير محددة يمكن اخذها بعين االعتبار 
وان كان يمكن االخذ بعين  ،عند تقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المستثمر

ي االعتبار الطريقة التي تم بها التعديل او االجراء التشريعي وكذلك االسباب الت
 ،دعت الدولة لتلك التعديالت باإلضافة الى الثقافة القانونية  للجهة التي تنظر النزاع

وغالبًا يتم نظر مثل تلك النزاعات اما هيئات التحكيم ويؤخذ بعين االعتبار ايضًا عند 
تقدير قيمة التعويض قواعد العدالة وفيما اذا كان تم االتفاق والنص على شرط الثبات 

 التشريعي.
البًا تأخذ هيئات التحكيم بالمركز المالي للمستثمر وقت التعاقد وذلك لتعويضه عن وغ

 . (1)الخسارة التي اصابته نتيجة االخالل بشرط الثبات التشريعي
وعادة في غياب شرط الثبات التشريعي تقضي هيئات التحكيم بالخسارة الالحقة دون 

المصلحة العامة من خالل  وذلك بالنظر لحق الدولة في تحقيق ،الكسب الفائت
تنظيم ومواردها حيث أن هذا يقلل مبلغ التعويض المحكوم به للمستثمر وذلك النتفاء 

 .  (2)عنصر الخطأ من جانب الدولة
 شرط الثبات التشريعي للقانون بين تكريسه لألمان القانوني و تقييده لسلطة الدولة

ريعات التي تنظم بها سياساتها في من المعترف به دوليًا أن للدولة الحق في سن التش
جميع المجاالن وهذا التشريع هو جزء من سلطتها وسيادتها والذي ينصب على 
تحقيق مصالحها وأهدافها وهذا الحق المقرر والمعترف به للدولة هو مصدر خوف 
وعدم اطمئنان لدى المستثمر خاصة في الدول التي تعرف بالتعديالت القانونية 

الي غير المستقرة تشريعيا ولذلك فقد يعزف المستثمر عن االستثمار في المستمرة وبالت
تلك الدول. ولكن لحاجة بعض الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة كمشاريع اطاقة والبترول 
والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيره كما أن بعض الدول تشكل لها تلك المشاريع 

المستثمرين مزايا وإعفاءات  عامل جذب لرؤوس األموال األجنبية فقد تضطر لمنح
لتحفيزهم على االستثمار فيها. ويلجأ المستثمرين عادة للحصول على ضمانة من 
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الدولة التي يرغبون باالستثمار فيها تتمثل بشرط الثبات التشريعي والذي ذكرنا أنه 
يهدف الى عدم سريان أي الغاء أو تعديل للقانون الذي نشأ وأبرم عقد االستثمار في 

فلو أقدمت الدولة على الغاء أو تعديل لقانونها يشترط المستثمر أال ينطبق على  ظلة
 عقده المبرم مما يشكل تقييد لسيادة الدولة وسلطتها.

وسنبحث في المطلب االول عن دور شرط الثبات التشريعي في تحقيق األمان 
تقييد سلطة القانوني للمستثمر اما في المطلب الثاني فسنتناول دور هذا الشرط في 

 الدولة وتعارضه مع مصالحها.
 دور شرط الثبات التشريعي في تكريس األمان واالستقرار القانوني للمستثمر

أثبت شرط الثبات التشريعي دوره في عقود االستثمار وجلب رؤوس االموال خاصة 
ويجد تطبيقاته في العديد من عقود الطاقة والتنقيب عن النفط  ،للدول النامية

باء حيث تضمن الدول في تشريعاتها شرطًا بعدم خضوع عقد االستثمار والكهر 
للتعديالت التي تطرأ على القوانين فتلتزم الدولة بعدم سريان تلك التعديالت بما يؤدي 
لألضرار وبالمستثمر وهذا يعكس رغبة الدول بمنح المستثمر تأكيدًا لمصداقيتها 

ميها مما يضمن لها المزيد من المشاريع واحترام والتزام قراراتها للعقود التي تبر 
واألموال وهذا الشرط يحقق استقرار الرابطة التعاقدية ويحافظ على ما اتجهت وتوافقت 
عليه ارادة األطراف حتى انه قد تم االعتراف دوليًا بهذا الشرط حيث توصل المجمع 

ن الواجب عند مناقشة موضوع قانو  1979الدولي في دورته المنعقدة في اثينا عام 
التطبيق على العقود التي تبرم بين الدولية واحد افراد الدول األخرى حيث اقر بأنه 
بإمكان االطراف االتفاق على ان يرجعوا ألحكام معينة في القانون الداخلي فيما 
يتعلق بالعقد وتكون هي المقصودة بعينها لحظة ابرام العقد وهذا يعد اعترافًا 

 . (1)البقاء على القانون الذي يختاره االطرافبمشروعية االتفاق على ا
وقد أيد اتجاه من الفقه شرط الثبات التشريعي واعتبره شرطًا صحيحًا ومستقاًل عن أي 
نظام قانوني وينتج اثاره والتي سعى لها اطراف العقد.  اذن ال بد من القول ان 

                                                 
 566قصوري رفيقة، مرجع سابق، صفحة (1)



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2020 سبتمبر|  3العدد  5المجلد 

 51 

ة والالزمة الهدف االساسي لهذا الشرط هو الوصول الى تحقيق الحماية الكافي
للمستثمر الذي تعاقد مع الدولة من أي مخاطر قد تطرأ اثناء مدة العقد وذلك في ظل 
عدم استطاعة المستثمر اقناع تلك الدولة في اختيار قانون اخر يطبق على العقد 
غير قانونها االصلي فيلجأ لشرط الثبات التشريعي إلخضاع  العقد المبرم بينه وبين 

 . (1)ابت محدد منذ ابرام العقد وحتى انتهاء مدتهالدولة الى قانون ث
ويقوم شرط  الثبات التشريعي على مبدأ سلطان االرادة والذي يعني حرية االفراد في 
اختيار وتحديد القانون الذي سيحكم العقد المبرم بينهم وتعد عقود االستثمار غالبًا من 

وهي من العقود  ،كنولوجيا وغيرهاالعقود الدولية مثل عقود البترول واالمتياز ونقل الت
التي تعمل الدول النامية على منح المزايا والضمانات لتشجيع جلب االستثمارات 

وبذلك فال يسمح للدولة  ،االجنبية اليها وهي عقود تتميز بالمدة الطويلة في تنفيذها
حيانًا بإرادتها المنفردة ان تمس بالعقد االستثماري المبرم وقد ينص في تلك العقود ا

 .(2)على استثناء يمنح الخيار للمستثمر في تطبيق القانون الجديد على العقد
إن أطراف عقد االستثمار هم الدولة والمستثمر وتعد الدولة طرفًا قويًا بالنظر لما لها 
من سيادة وسلطة في سن التشريعات والقوانين و الذي يعد حقًا للدولة تستخدمه دون 

ستثمر يبحث عن وسليه لحمايته من التشريعات الجديدة التي قد قيد وهذا ما يجعل الم
تفرض عليه التزامات وأعباء غير متوقعة وتزيد عما كان التزم به واتفق عليه وقت 

 ابرام العقد ولذلك يسعى للنص على شرط الثبات التشريعي.
عن  وتعد موافقة الدولة على النص على الثبات التشريعي بمثابة قبول على التنازل

حقها في تعديل وإلغاء القانون الذي كان ساريًا وقت ابرام العقد أي ان هذا الشرط 
يجعل العقد بعيدًا عن أي اجراء قد يمس بالقانون المطبق عليه عند إبرامه وال يوجد 
ما يمنع هذا الشرط الذي يهدف به المستثمر لتحقيق االمان القانوني بشأن عدم 
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ده وهذا ما يجعله  يقدم على االستثمار في تلك الدولة سريان قوانين جديدة على عق
 .(1)لشعوره بثبات التشريع او القانون المطبق على عقده

حتى ان المستثمر قد ال يوافق على االستثمار في دولة ما إال بوجود شرط الثبات 
التشريعي والذي يجعله مطمئنًا على استقرار وثبات مركزه القانوني واالقتصادي 

ي وذلك ال يتأتى إال من خالل تثبيت القانون الواجب التطبيق على العقد وهذا والمال
 .(2)الشرط يتوفر في االستثمارات الهامة

وتعلم الدول ما لشرط الثبات التشريعي من دور في استقطاب وجذب رؤوس االموال 
ا االجنبية وذلك بما يقدمه من تأكيدات على حماية مصالحهم التي يتم التفاوض عليه

في العقد وعادًة ما يرد في عقود االنتاج والتصنيع الدولية ويسعى فيها المستثمر للحد 
من سيادة الدولة في الغاء التشريع او تعديله. وحماية المستثمر تأتي من خالل منحه 
االمان وتثبيت مركزه االقتصادي في العقود االستثمارية الضخمة مثل عقود الطاقة 

سات الجدوى االقتصادية لها وطرح العطاءات  المتعلقة بها، والتي قام بإعداد درا
وهذا  ،مستندًا في ذلك على التشريعات والقوانين السائدة في الدولة التي سيتعاقد معها

حيث ان اعداد  ونقل  ،العقد قد يمتد سنوات طويلة كما في عقود استخراج النفط
والمستثمر عندما يشترط شرط  وتجهيز  المعدات يحتاج لسنوات قبل البدء بالتشغيل.

 ،الثبات التشريعي فهو بمأمن عن التعديل الذي قد تجريه الدولة خالل تلك الفترة
  (3)فيبقى القانون الذي كان ساريًا وقت ابرام العقد هو نفسه المطبق على العقد

وبذلك فإن شرط الثبات التشريعي هو شرط ضروري يتوجب على الدول النامية  
كما أن التطورات االقتصادية تستلزم  ،ا كانت ترغب بجذب االستثماراتاألخذ به إذ

مثل هذا الشرط في حين أن عدم استقرار التشريعات التي تنظم االستثمار يؤثر سلبًا 
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على مصالح المستثمر وتكون لديه االحساس بعدم الثقة والطمأنينة على استثماراته 
 . (1) ال يقبل التعاقد مع تلك الدولةبسبب كثرة التعديالت التشريعية مما يجعله 

 تقييد شرط الثبات التشريعي لسلطة الدولة وتعارضه مع مصالحها
يعد شرط الثبات التشريعي عامل مهم في جذب االستثمارات االجنبية للدولة ألمضيفة 
فهي تلزم نفسها باإلبقاء على القانون الذي نشأ العقد وأبرم في ظله مهما طرأ من 

ريعيه وذلك من متطلبات مصلحة الدولة الستقطاب رؤوس األموال تعديالت تش
 فالمستثمر لوال اعمال هذا الشرط ما كان سيقدم على توقيع عقد االستثمار. 

وقد عارض بعض الفقه هذا الشرط وذلك ألنه عندما تتقيد الدولة بهذا الشرط تكون 
كان ذلك متفقًا  مع  قد تنازلت عن جزء من سلطتها وسيادتها في سن التشريعات متى

مصالحها ويعد هذا تنازاًل عن أحد مظاهر سيادتها على إقليمها وهذا الشرط يعتبر 
اقرار من الدولة بالتنازل عن سلطتها في تعديل القانون أو تطبيق التعديل على العقود 

 . (2)التي ابرمت في ظل القانون القديم
قيد لسلطة الدولة عندما ترغب اضافة لما سبق يعد شرط الثبات التشريعي عامل م

بسن تشريعات تتعلق بمواردها الطبيعية أو تنظيم استثماراتها مما يلحق أضرارًا 
اقتصادية بالدولة خاصًة أن عقود االستثمار تكون ممتدة لسنوات طويلة مما يشكل 
تثبيتًا للتشريع الخاص بتلك االستثمارات في حال عدم تطبيق القوانين الجديدة علبها 

ما يتعارض هذا الشرط مع مصالح الدولة فيقيد سلطاتها الضريبية فال تستطيع ك
فرض ضرائب أو رسوم على تلك العقود طيلة فترة العقد بالرغم من التغيرات والتقلبات 

 . (3)في األسعار وهذا ما يلحق االضرار باقتصاد الدولة
اكد على حق الدول في  إن ميثاق األمم المتحدة للحقوق والواجبات االقتصادية للدول

تنظيم وممارسة سلطتها التشريعية على عقود االستثمار واالستثمارات االجنبية فيها، 
بحيث تملك حق تغيير أو الغاء التشريع متى رأت أن مصلحتها تتطلب ذلك. والدولة 
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باعتبارها صاحبة سيادة فهي الطرف األقوى في العقد فهي التي لها حق سن 
ها متى شاءت وبالرغم من وجود شرط الثبات التشريعي بشأن التشريعات وتعديل

القانون الواجب التطبيق ولذلك يرى البعض أنه ال يعتبر تعاقد الدولة مع االفراد نزع 
 . (1)او تنازل لتلك السلطة والسيادة وال تقييدًا لها

ك ولذلك فهذا الشرط ال يمنع الدولة من ممارسة سلطتها التشريعية حتى لو ادى ذل
وقد تجري الدولة  ،للمساس بالعقد حيث أن تلك العقود االستثمارية مدتها طويلة

مراجعة لقوانينها خالل تلك الفترة فتلجأ لإللغاء او التعديل ويكون ذلك تغليبًا 
للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة لألفراد وهذا ما نص عليه حكم محكمة 

المحكمة بأن : "شرط الثبات  حيث قضت فيه aminoil)التحكيم في قضية )
التشريعي ال يقيد بأي حال حق الدولة في اتخاذ اجراءات التأميم وبذلك فشرط الثبات 
التشريعي يبقى مقيدًا للدولة إلى أن تستخدم سلطاتها في التعديل أو االلغاء في 

.وهذا يشكل مساسًا بمصالح المتعاقد (2)تشريعاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة
لذي ابرم العقد وفقًا للقانون الذي كان ساريًا وقت اإلبرام وقد يؤدي الى تكبيده اضرارًا ا

 وخسائر مالية.
لقد اعتبر البعض أن الوصول الى هذه النتيجة بحق الدولة في تعديل تشريعاتها رغم 
وجود شرط الثبات التشريعي دليل على فشل هذا الشرط إال اننا نخالف هذا الرأي وال 

بالتسليم به، إذ ان للدولة الحق في الغاء التشريع أو تعديله وإن كان يمس  نقبل
بالقانون الذي كان ساريًا عند ابرام العقد بالرغم من النص على شرط الثبات 
التشريعي. وهذا يؤدي الى تكييف قانوني جديد للشرط وذلك بتحويله الى الوظيفة 

عن اخاللها بشرط الثبات التشريعي وينشأ المالية بحيث تقوم مسؤولية الدولة العقدية 
الحق للمستثمر بالتعويض في حالة انهاء الدولة العقد قبل اكمال المدة المحددة او 
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،وهذا ما تحدثنا عنه في المطلب الثالث من المبحث (1)عند مخالفتها احد شروط العقد
 االول.

ه الفقه للتوفيق بين .وتعد الوظيفة المالية لشرط الثبات التشريعي هو ما توصل الي
الحرية التعاقدية والنص شرط الثبات التشريعي وبين سلطة الدولة في التشريع وفق ما 

 . (2)تقتضيه المصلحة العامة
 :الخاتمة

استعرضنا في هذا البحث مفهوم شرط الثبات التشريعي ومضمونه في القانون 
وبحثنا في الوظيفة  ،له األردني كما تحدثنا عن انواع هذا الشرط والتكييف القانوني

 المالية لشرط الثبات التشريعي.
وتناولنا بالحديث ايضًا دور شرط الثبات التشريعي في منح االمان القانوني للمستثمر 
لتحفيزه على االستثمار ودوره كذلك في تقييد سلطة الدولة بإيقاف سريان التعديالت 

 على القانون الذي ابرم العقد في ظله.
 :النتائج

 صلنا في هذا البحث الى النتائج التالية:تو 
المشرع االردني أخذ بشرط الثبات التشريعي ولكنه اشترط لعدم سريان القانون -1

 الجديد على عقد االستثمار.
 يعد شرط الثبات التشريعي استثناء على قاعدة االثر الفوري للقانون.-2
لما تقتضيه المصلحة  يمكن للدولة مخالفة هذا الشرط على ان يكون ذلك وفقاً -3

 العامة.
 التوصيات

في نهاية البحث والذي تحدثنا فيه عن شرط الثبات التشريعي يمكن ان نوصي 
 بالتوصيات التالية:

                                                 
 12سابق، صفحة  (د. طارق كاظم عجيل،مرجع1)

 572قصوري رفيقة، مرجع سابق، صفحة (2)
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لم ينص المشرع االردني على الحالة التي يتم فيها اللجوء للتعويض في حالة  -1
 مخالفة شرط الثبات التشريعي ولم ينص كذلك على اسس تقديره.

على المشرع ان يكون متيقظًا فيما يتعلق بعقود االستثمار وتطبيق شرط الثبات  -2
التشريعي بحيث ال يتحمل اعباء اقتصادية في سبيل جلب االستثماران خاصة ان 

 التحكيم في الغالب هو من سيفصل في مثل تلك النزاعات.
لمستثمر ان يتضمن المشرع نصًا يوازن بين حق الدولة في التشريع وبين حق ا-3

في استقرار التشريعات او الحصول على تعويض في حال تعديل التشريع المتعلق 
 بالعقد.

 قائمة المصادر والمراجع
(، االستثمار االجنبي المعوقات والضمانات 2006السامرائي، دريد محمود،) .1

( 1971) ابراهيم،،بيروتشحاته ،، مركز دراسات الوحدة العربية1القانونية ط
 القاهره  دار النهضة العربية،،لي لالستثمارات االجنبيهالضمان الدو 

(،المشروعات المشتركه وفقا لقوانين 1990الزهاوي،فاضل حمه صالح ) .2
 االستثمار،بيت الحكمة بغداد

 القاهره.،( شركات االستثمار،دار النهضة العربية1981المصري، حسني،) .3
 عمان ،دار الثقافة،( الموجز في قانون التجارة الدولية1997)،موس،طالب حسن .4
شرط االستقرار التشريعي كآلية لضمان االستثمارات االجنبية في الجزائر رسالة  .5

، خناش 2012/2013ماجستير في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميره الجزائر 
 دليله والعرابي سهيله

شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار الدولي،رسالة ماجستير جامعة  .6
 ،بن الزوخ جمعة.2014/2015رقلة،قاصدي مرباح و 

بن أحمد الحاج، شرط  الثبات التشريعي بين تجسيد األمان القانوني ومصلحة  .7
الدولة في قانون االستثمار الجزائري، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية 

 2017، جانفي 5العدد ،2والسياسية، المجلد
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 ،التشريعي )دراسة مقارنة( طارق كاظم عجيل، القيمة القانونية لشروط الثبات .8
 م2011بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الثالثة، العدد الثالث، 

 -علي خالد قطيشات،الحوافز القانونية لالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة  .9
  2019مجلة العلوم االنسانية جامعة الحسين بن طالل 

ي ودوره في التحكيم في غسان عبيد محمد المعموري , شرط الثبات التشريع .10
عقود البترول, بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق, المجلد االول، العدد 

 .2009الثاني، 
قصوري رفيقة، ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين  .11

 14بحث منشور في مجلة اإلحياء، العدد  ،-شروط الثبات التشريعي-األجانب
ثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في محمود فياض، دور شرط ال .12

عقود الطاقة، بين فرضيات واشكاليات التطبيق، المؤتمر السنوي الحادي 
 .21/5/2013-20والعشرين الطاقة بين القانون واالقتصاد، 

 (.2014( لسنة )30قانون االستثمار األردني رقم ) .13
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لميزة التنافسية في البنوك اثر تطبيق اخالقيات العمل االسالمي على تحقيق ا

 االسالمية في فلسطين

 د. مجيد مصطفى منصور

 أستاذ التسويق مشارك /قسم التسويق 
 كلية العلوم اإلدارية والمالية/الجامعة العربية االمريكية/ فلسطين

Majeed.mansour@aaup.edu 
 عصام النمر .أ

 م اإلدارية والمالية/الجامعة العربية االمريكية/فلسطينكلية العلو 
 

:  هدفت الدراسة الحالية الى التعرف الى اثر تطبيق اخالقيات العمل ملخص
االسالمي على تحقيق الميزة التنافسية في البنوك االسالمية في فلسطين، اذ ان تأثير 

وضوعات المهّمة التي أخالقيات العمل اإلسالمي على الميزة التنافسية يعد من الم
تحتاج إلى بحث معّمق خاّصة في المؤّسسات المصرفية في فلسطين، ومن اجل 

( فقرة، موزعة على 48تحقيق اهداف الدراسة تم  اعداد استبانة اشتملت على )
مجالي تطبيق اخالقيات العمل االسالمي  والميزة التنافسية، وقد اجريت الدراسة على 

البنوك االسالمية العاملة في فلسطين،  حيث بلغ عدد افراد الموظفين العاملين في 
( موظفا تم  اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث يتضح 327عينة الدراسة )

من نتائج الدراسة بان معامالت االرتباط كانت مرتفة بين مجاالت الدراسة الخاصة 
يث تبين النتائج بان هناك ح ،بالميزة التنافسية وتطبيق اخالقيات العمل االسالمي

( بين تطبيق اخالقيات العمل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وهو معامل ارتباط  0.58االسالمي  والميزة التنافسية  حيث بلغ معامل االرتباط 

قوي وايجابي. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح مجموعة التوصيات منها  وضع 
ات األعمال، وضرورة أن تقوم البنوك االسالمية في فلسطين بتحديد وتعزيز أخالقي

السياسات األخالقية وتوزيعها عبر البنك، وتدريب العاملين فيها على تعزيز قدرتهم 

mailto:Majeed.mansour@aaup.edu
mailto:Majeed.mansour@aaup.edu
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لمواجهة المشاكل األخالقية الصعبة اهتمام البنوك االسالمية في فلسطين 
مصالح، والتحقق من القدرة على بالموضوعية واالستقاللية والقدرة على مراعاة توازن ال

العمل تقانه، والتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية بهدف التأكد من الحيادية والبعد 
عن أي تأثيرات جانبية، وذلك لتأثيرها الواضح على الميزة التنافسية من وجهة نظر 

 عينة الدراسة.
 فسية، البنوك االسالمية. : اخالقيات العمل االسالمي، الميزة التناالكلمات المفتاحية

The impact of the application of Islamic work ethics on achieving 

competitive advantage in Islamic banks in Palestine 

Dr. Majeed Mansour, Isam Nimr 

 

Abstract: The present study aimed to identify the impact of the 

application of Islamic business ethics on achieving competitive 

advantage in Islamic banks in Palestine, as the impact of Islamic 

business ethics on competitive advantage is an important issue that 

needs in-depth research, especially in banking institutions in 

Palestine, and in order to Achieving the objectives of the study A 

questionnaire was prepared which included (48) paragraphs, 

distributed on the fields of application of Islamic work ethics and 

competitive advantage. The study was conducted on the employees 

working in Islamic banks operating in Palestine. The random 

stratified method, where it is clear from the results of the study that 

the correlation coefficients were high between the areas of study on 

the competitive advantage and the application of Islamic work ethics. 

Correlation 0.58 is a strong correlation coefficient and positive. In the 

light of the results of the study, a set of recommendations were put 

forward, including the development and strengthening of business 

ethics, and the need for Islamic banks in Palestine to identify and 

distribute ethical policies through the bank, and to train its employees 

to enhance their ability to face difficult ethical problems Interests, 

verification of the ability to work technically, and emphasize the 

importance of integrity and transparency in order to ensure 

impartiality and away from any side effects, because of its obvious 

impact on the competitive advantage from the point of view of the 

study sample. 
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Key words: Islamic business ethics, competitive advantage, Islamic 

banks. 

 مقدمة الدراسة:
يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الرائدة في االقتصادات الحديثة وأحد محركاتها 
الرئيسة في ظل التطور التكنولوجي والتقني والثورة التقنية التي شهدتها الفترة 
الماضية، وتطور النظام المصرفي وزادت عدد األفرع، كما وتزايدت أعداد العاملين 

 سواء كانت تقليدية أو إسالمية. مع البنوك
وبما أن المجتمع اإلسالمي جزء ال يتجزأ من هذا العالم فان هذا المجتمع يحتاج إلى 
وجود نظام إسالمي خال من الربا وفق الشريعة اإلسالمية،وبعد أن أصبحت هذه 
البنوك حقيقة واسعة االنتشار إلى جانب البنوك الربوية وأظهرت قدرة للتنافس مع 

رها من المنشآت المصرفية وخاصة في ظل األزمة االقتصادية الحالية، حيث غي
أظهرت الدراسات أن تأثرها باألزمة هي األقل بين المنشات المالية بصفة عامة،وهذا 
بسبب سيرها على النهج اإلسالمي إال أن أي مؤسسه ناجحة ال تستطيع أن تنمو 

م على أعمالها ويحاسب على وتكبر بدون أن يكون هناك جهاز رقابي قوي يقو 
أخطائها وان جهاز الرقابة في البنوك اإلسالمية هي رقابة ذات طابع خاص ألنه 
ليس فقط ستخدم غيرها الرقابة المالية واإلدارية ودائما يضاف إليها الرقابة الشرعية 
والتي تتوالها هيئة الرقابة الشرعية وبسبب هذا النوع من األبحاث فان كثير من 

 (.2006ثين عمدوا إلى البحث في هذا الموضوع )عليات، الباح
وظهر مفهوم البنك االسالمي والذي يدل على  بنك  يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية 
في جميع معامالته المصرفية واالستثمارية، من خالل لعب دور الوساطة المالية 

طار الوكالة  ويهدف القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، أو ومن خالل إ
إلى المساهمة في غرس القيم والخلق اإلسالمية في مجال المعامالت )ابو الهول، 

2012) 
وعليه فقد بدأت البنوك اإلسالمية نشاطها على صعيد الساحة المصرفية العربية 
واإلسالمية، والدولية في الربع األخير من القرن العشرين الماضي كفلسفة جديدة 
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حيث تعمل تلك المصارف في ضوء أحكام الشريعة  نوك التقليدية.تختلف عن الب
اإلسالمية، بقبول األموال وتجميع المدخرات ومن ثم تقوم بإعادة توظيفها باإلضافة 
إلى جزء من أموالها الخاصة، وذلك في مجاالت وأنشطة استثمارية مختلفة وفق 

 ( 1996صيغ وأدوات استثمارية إسالمية. )األبجى، 
ز ما يميز البنوك االسالمية بانها تعمل وفق منظومة اخالقية قائمة على ان ابر 

اصول الشريعة االسالمية، وهي ما يطلق عليه بمسمى "اخالقيات العمل االسالمي"، 
يعد مفهوم اخالقيات االعمال والوظيفة من المفاهيم القديمة والتي حث عليها الدين 

تقاليد واالعراف والثقافة القومية والوطنية االسالمي الحنيف،  كما يسهم التاريخ وال
والتكوين القبلي والعائليو ظهور الجماعات المرجعية، والقادة واالحزاب السياسية 
ووسائل االعالم وتطورها والخبرة العلمية والعملية للمجتمع، في تشكيل اخالقيات 

 (. 134صفحة  ،2005االعمال في اي مجتمع من المجتمعات )العامري والغالبي، 
كل هذه األمور ولقد تطور القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل كبير خالل العقدين 

، حيث ازداد 1994الماضيين، خاصة بعد تولي السلطة الفلسطينية زمام األمور عام 
عدد البنوك وتضاعف حجم الودائع وأصبح من الضروري التعرف على أداء البنوك 

ت المنافسة وتطورت بين المؤسسات المصرفية وتقييمها من حيث األداء المالي ونم
كافة، كما تزايدت المعامالت اإلسالمية المعتمدة في األسواق. تعتبر البنوك التجارية 
والمصارف اإلسالمية الوسيط الحالي بين من لديهم فائض مالي ومن لديهم عجز 

يل مالي، فتعتمد البنوك التقليدية على سعر فائدة في جلب المودعين او تمو 
المستثمرين،ـ أما في البنوك اإلسالمية فتعتمد على أساس المشاركة المرتكزة على 

 (.2008المعامالت في الشريعة اإلسالمية وال تتعامل بالفائدة )صباح، 
يحتل مفهوم القدرة التنافسية مكاًنا ومكاًنا مهًما في كل من اإلدارة  وفي المقابل

تعد القدرة التنافسية عنصًرا استراتيجًيا مهًما  االستراتيجية واقتصاديات األعمال. اذ
يساعد في اغتنام الفرص ويوفر فرصة حقيقية وحقيقية للمنظمة لتحقيق الربحية 
المستدامة مقارنًة بالقدرة التنافسية. موقع الشركة ألرباحها االقتصادية وتميزها على 
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 ,Hudaز على اإلنتاج )منافسيها في مجاالت المنتج والسعر والتكلفة وبالتالي التركي
et al., 2019) 

ان تأثير أخالقيات العمل اإلسالمي على الميزة التنافسية يعد من الموضوعات 
المهّمة التي تحتاج إلى بحث معّمق خاّصة في المؤّسسات المصرفية في فلسطين، 
والتي أخذت تطلق مدّونات أخالقية نظرًا لحساسية عملها، وأهمّية دورها في 

واّتصاله بالبحث عن الحقيقة وتوصيل المعلومات والمعرفة دون تشويه  المجتمع،
 للحقائق. 

راسة:  مشكلة الد 
نظرًا لطبيعة العمل في البنوك االسالمية، واعتمادها على األخالق في العمل، 
واّلتنويع في الموارد والخبرات، وحاجتها لمهارات االّتصال والّتواصل مع القراء 

بيق أخالقّيات العمل اإلسالمية قد ينعكس على الميزة التنافسية والمعلنين، فإّن تط
لها،  وبما أّن هناك فجوة في األدبيات المتعلقة بقياس مثل هذا الدور، لذا فإّن 

الت عرف إلى دور أخالقيات العمل اإلسالمية في تعزيز الميزة الغرض من الدراسة هو 
 التنافسية في البنوك االسالمية الفلسطينية.

 سئلة الدراسة:ا
 وتبرز عناصر مشكلة الّدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة الّتالية:

ما مستوى تطبيق اخالقيات العمل االسالمي  في البنوك االسالمية العاملة في 
 فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها؟

هة نظر ما تقييم الميزة التنافسية   في البنوك االسالمية العاملة في فلسطين  من وج
 الموظفين فيها؟

ما أثر تطبيق اخالقيات العمل االسالمي   على الميزة التنافسية في البنوك 
 االسالمية العاملة في فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها؟

 اهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف االتية:
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نوك االسالمية العاملة التعرف الى مستوى تطبيق اخالقيات العمل االسالمي  في الب
 في فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها.

تقييم الميزة التنافسية  في البنوك االسالمية العاملة في فلسطين  من وجهة نظر 
 الموظفين فيها.

دراسة اثر تطبيق اخالقيات العمل االسالمي على الميزة التنافسية في البنوك 
 نظر الموظفين فيها. االسالمية العاملة في فلسطين من وجهة

 أهمية البحث:
ان تأثير أخالقيات العمل اإلسالمي على الميزة التنافسية يعد من الموضوعات 
المهّمة التي تحتاج إلى بحث معّمق خاّصة في المؤّسسات المصرفية في فلسطين، 
والتي أخذت تطلق مدّونات أخالقية نظرًا لحساسية عملها، وأهمّية دورها في 

اّتصاله بالبحث عن الحقيقة وتوصيل المعلومات والمعرفة دون تشويه المجتمع، و 
 للحقائق.

 مصطلحات الدراسة:
: تلك المؤسسات المالية التي تقوم بالمعامالت المالية والمصرفية البنوك اإلسالمية

وغيرها من المعامالت المالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا للشريعة اإلسالمية فال 
الربا أخذا وال عطاءا، وذلك بهدف المحافظة على القيم واألخالق اإلسالمية تتعامل ب

وتطهير النشاط المصرفي من الفساد وتحقيق أقصى عائد اقتصادي و اجتماعي 
 (.2013ممكن لتحقيق التنمية االقتصادية )بورقبة، 

ّد أساسًا بأنها المبادئ التي تع العمل ُينظر إلى أخالقيات :أخالقيات العمل اإلسالمية
للّسلوك المطلوب ألفراد المهنة، والمعايير التي تعتمد عليها المنظمة في تقييم أدائهم 

(، وتستند أخالقّيات العمل اإلسالمية إلى القرآن الكريم 2005إيجابًا وسلبًا )السعدان، 
والسنة النبوية الشريفة، وتشمل الكفاية واإلتقان في العمل، والرفق والتسامح مع 

فين والمتعاملين، والنصح للمسلمين واإلبداع في تقديم الخدمة، واستشعار الموظ
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المسؤولية، والعدالة واإلنصاف، واألمانة، والعمل بروح الفريق، وطاعة ولي األمر، 
 والمحافظة على كرامة الوظيفة وشرفها.

وقد استنبط الباحثون مجموعة من المكونات األخالقية اإلسالمية للعمل في هذه 
 جاالت في ما يلي توضيح لها:الم

: حاله االرتياح وإشباع الرغبات  نتيجة االنتماء للمنظمة " )منصور، الميزة التنافسية
(، وقد تناول مفهوم الميزة التنافسية الكثير من الباحثين: فهو محصله 2008

المشاعر التي يكونها الفرق اثناء عمله في ومع افراد المنظمه التي ينتمي اليها، 
مكننا القول ان رضا الموظفين يمثل جزا من اخالق المؤسسه التي يعملون بها وي

ألنهم يمثلونها للمجتمع الخارجي، لذا على كل منظمة ان تقوم بتطوير استراتيجياتها 
بما يضمن تقويه بيئة العمل وزيادة اخالقيات الموظف ورضاه الوظيفي، كل هذا 

عيد يساهم في زيادة ارباح الشركة ورضا لزيادة انتاجيه اداء الموظف الذي لحد ب
 (Sager& rafat،2012الزبائن والمحافظة على العمالء.  )
 االطار النظري والدراسات السابقة:

وفي هذا الجزء من الدراسة، تم تناول المفاهيم التي تتعلق بالدراسة والتي من ضمنها 
، وايضا تم تناول مفهوم اخالقيات االعمال، وتحديدا اخالقيات العمل االسالمي

مفهوم الميزة التنافسية، باالضافة الى طرح عدد من الدراسات السابقة العربية 
 واالجنبية والتي تناولت موضوع اخالقيات العمل االسالمي والتنافسية.

 البنوك االسالمية:
 نشاة وتطور البنوك 

(: مفهوم البنوك اإلسالمية 157-143، ص  2010بين الصيرفي )الصيرفي، 
وخصائصها وأهدافها وتحدث عن طبيعة النظام المحاسبي  في المصارف اإلسالمية 
وبين مفهوم الرقابة وأهميتها ووضح أهمية الرقابة المالية العامة وتحدث عن أهداف 
الرقابة المالية على البنوك وقسم هذه األهداف الى األهداف التقليدية واألهداف 
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لبنوك اإلسالمية وقسمها إلى الرقابة الكمية والرقابة الحديثة. وبين أنواع الرقابة على ا
 الكيفية والرقابة المباشرة. 

عقب اتفاقيه أوسلو وما أعقبها من تحوالت سياسية على الساحة وتوقيع اتفاقيات 
ثنائيه وبخاصة برتوكول باريس الذي منح السلطة الفلسطينية وفق ما نصت عليه 

نقد فلسطينيه تعمل كسلطة تنظيميه ورقابية   المادة الرابعة الحق في تأسيس سلطة
لألنشطة المصرفية في فلسطين، فقد أسست سلطة النقد الفلسطينية في 

 ،لتأخذ على عاتقها تنظيم وإدارة الجهاز المصرفي )سلطة النقد 1/12/1994
2019.) 

والجدول التالي يوضح عدد الموظفين العاملين في البنوك االسالمية العاملة في 
 ين .فلسط
 عدد الموظفين اسم البنك الرقم

 البنوك المحلية اإلسالمية

 587 البنك اإلسالمي العربي 

 691 البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 123 بنك الصفا 

 1211 المجموع    

 (2019)سلطه النقد الفلسطينية 
 مفهوم اخالقيات االعمال من منظور اسالمي

باهتمام متزايد في الّسنوات األخيرة نتيجة ى ظوأصبح موضوع أخالقيات األعمال يح
ألسباب عّدة في مقدمتها تزايد الفضائح األخالقية، والنقد الموّجه لألعمال والمعايير 
التي تعتمدها بعيدًا عن إطار أخالقي واضح وشّفاف، وقد اّتسع  مدى هذا الموضوع 

الحاسوب، من خالل الّتوّسع الحاصل في مجاالت العمل المختلفة كأخالقيات 
وأخالقيات المنظمات االفتراضّية، وأخالقيات استخدام االنترنت )الغالبي والعامري، 

2010 .) 
يمكن تعريف أخالق العمل بأّنها المبادئ التي تعّد أساسًا للّسلوك المطلوب ألفراد 

(، 2005المهنة، والمعايير التي تعتمد عليها المنظمة في تقييم األداء )السعدان، 
خالقّيات العمل المعايير األخالقّية الفردّية في مواقف األعمال المختلفة وتعني أ
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(Pried et al., 2002) ولكّل مهنة من المهن قيم، ومبادئ، ومعايير، وقواعد .
أخالقّية، ومعرفة علمّية، وأساليب، ومهارات فنّية تحكم عملياتها وتحّدد ضوابطها 

 (.2006)الحميدان، 
اإلسالمية هو أن جميع عناصرها ال تتضارب مع الشريعة فجوهر حضارة األعمال 

السمحاء، بل تتناغم مع هذه المبادئ وتراعيها إلى أبعد الدرجات المستطاعة. فهذا 
واضح تمام الوضوح في ضرورة تجنب المحرمات كالقمار أو المسكرات أو الكذب 

لومات واالبتعاد وال يتوقف األمر عند تجنب المع .والتحايل في المعامالت التجارية
عنها، إنما يمتد كذلك إلى تبني األمور المستحبة وتحاشي المكروهات قدر 
المستطاع. وبشكل عام يمكن القول أن أسس اإلدارة الحديثة تتناغم على نحو ساطع 
مع الشريعة السمحاء، األمر الذي يعزز لدى المسلمين مكانة دينهم وعمق التشريع 

فاإلسالم يحول دون هدر الثروات  .طوار والمراحلاإللهي وصالحيته لجميع األ
والطاقات عن طريق تحريم بعض األنشطة غير المنتجة والضارة كالقمار 
والمسكرات، حيث يساهم ذلك في تخصيص الموارد نحو النشاطات المنتجة والمثمرة 
خيرًا للمجتمع. كما أن إصرار اإلسالم على التشاور والتسامح ورعاية الضعيف 

ء كل ذي حق حقه يساعد ويدعم باتجاه قيام كيانات اجتماعية متماسكة وإعطا
ومنسجمة مع ذاتها، مع بلورة عالقات شخصية طيبة ومستقرة بين أفراد المجتمع 

ولكل ذلك فإن التطبيق العقالني للمبادئ اإلسالمية على صعيد منشآت  .الواحد
وتحقيق المزيد من األرباح األعمال هو لخير هذه المنشآت ويدعم ازدهارها وثباتها 

لصالحها. وفي الوقت نفسه، هناك منافع مهمة للمشتغلين عن طريق تهيئة الرفاه 
واالستقرار لهم، مثلما يساهم ذلك في رقي المجتمع بأسره، فضاًل عن المثوبات في 

 (.2008الحياة اآلخرة)كاظم، 

ف، والتقاليد السائدة في وتستند أخالقيات األعمال إلى نظام القيم االجتماعي، واألعرا
المجتمع، وكذلك نظام القيم الّذاتي المرتبط بالّشخصّية، والمعتقدات الدينّية، والخبرات 

 (.2001الّسابقة، والمستوى الّتعليمي )ياغي، 
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من مكّونات أخالقيات العمل اإلسالمية الكفاية واإلتقان في العمل، والرفق والتسامح 
النصح واإلبداع، واستشعار المسؤولية، والعدالة مع الموظفين والمتعاملين، و 

 واإلنصاف، واألمانة، والعمل بروح الفريق، وطاعة ولي األمر، والمحافظة على كرامة 
 (. 134صفحة  ،2005 ،)العامري والغالبي

من هذه النقاط السابقة يمكن الوصول إلى األسباب الحقيقة التي دفعت العديد من 
القيام بمشاريع اقل مايقال عنها أنها أعمال تجارية تقليدية  المؤسسات المصرفية  إلى

ال تراعي في ممارساتها التجارية اليومية المبادئ األخالقية اإلسالمية بسبب 
وهي عبارات أساسية تعكس قيم المنظمة المتعلقة بالجوانب  الرموز األخالقية تغييب

غ العاملين في المنظمة السبب األخالقية واالجتماعية، ومن شأن هذه العبارات أن تبل
 (.2002الرئيس لنشوء المنظمة)الجزائري، 

نجد أن اإلدارات في المنظمات  ،نتيجة ألهمية الرموز األخالقية في البنوك االسالمية
التي توصف بأنها أخالقية تلجأ إلى تقوية ودعم تلك الرموز األخالقية من خالل 

عند ذلك يمكن استخدام الرموز  ،د المنتهكينمكافأة األفراد الطائعين ومعاقبة األفرا
ومن شأن ذلك أن يتحقق من  ،األخالقية في ترقية المناخ األخالقي في المنظمة

خالل استخدام السلوك السّوي وسيلة لتحسين المناخ األخالقي، وذلك عند التأكيد 
 (.2008)الغالبي، :على متضمنات ذلك السلوك والمتمثلة باآلتي

والمشاركون  ،ضاء المنظمة ومع زبائنها، ومجتمعاتها، ومجهزيهابين أع :الصدق
 . بعامة

 . في القول والمعاني والوعود االستقامة:
 . في التفاوض واالتصاالت والعالقات االحترام:

 . األمانة:على المستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل/ الثقة
 . المسؤولية:عن األفعال الصحيحة والخاطئة

هي مسألة ال بد من تحقيقها ألغراض االمتثال للقوانين الوطنية والتي يتم المواطنة:و 
 . بموجبها ممارسة األعمال
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 الميزة التنافسية:  
(  الميزة التنافسية بأنها تنشأ بمجرد توصل  (Porter  & Kramer, 2002يعرف  

المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل 
بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا، بمعنى أخر بمجرد  2فسين.حيث يكون المنا

  إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع.
ثورة حقيقية في عالم إدارة األعمال على المستوى  ،يعتبر مفهوم الميزة التنافسية

األكاديميً  لم يعد ينظر لإلدارة كهم )داخلي( أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست 
ات والعملي. فأكاديميا بعد استراتيجي، ولكن أصبح ينظر لإلدارة كعملية ديناميكية ذ

ومستمرة تستهدف معالجة الكثير من الهموم الداخلية والخارجية لتحقيق التفوق 
المستمر للمؤسسة على اآلخرين أي على المنافسين والموردين والمشترين وغير هم 

يعة الحال لن يكون تحقيقً  أو قصير المدى من األطراف الذين تتعامل معهم، وبطب
ولكنه محاوالت دائمة لحفظ توازن التفوق هذا عماًل لمؤسسة تجاه األطراف وقتيا 

 األخرى في السوق 
فداخليا تبنى الميزة  ،وللميزة التـنافسية بعدان رئيسيان البعد الداخلي والبعد الخارجي

المميزة ويجب على القائمين على هذه التنافسية أليةً  مؤسسة على عدد من القدرات 
المؤسسة على التعرف جيدا هذه القدرات واإلمكانات و الموارد، واالستثمار فيها 
بشكل يحقق الميزة التنافسية.  فعلى سبيل المثال تنجح المؤسسة التي تستغل قدراتها 

ارنة مع الخ ... مق الداخلية مثل اآلالت أو مهارات العاملين أو قدرات رجال البيع،
 &  Khan ). هذه القدرات وال تـثمنها التـثمين المطلوب المؤسسة الذي ال تعترف

Waheed, 2019.) 
والبعد الخارجي للميزة التـنافسية يتمحور حول حقيقية أنه ال توجد ميزة تـنافسية بدون 
القدرة على لجم األطراف الخارجية والتعامل معها على أسس راسخة من القوة 

ومن أجل ذلك جاءت كلمة "التـنافسية " مرتبطة بالميزة كإشارة  .والثبات والسيطرة
ألهمية كون هذه الميزة ذات عالقة تضاد وتصادم مع األطراف الخارجية سواء 
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المنافسين أو الموردين أو المشترين وغيرهم. وكمثال علىً  أقوى من المشترين ذلك 
التي تجعل المؤسسة تملك موقفا عندما  نالحظ أن الميزة التـنافسية الجيدة هي الميزة

 ،يحين موعد التـفاوض حول األسعار أو الكميات أو الخصومات أو جودة المنتجات
وينطبق الكالم نفسه على الميزة التي تجعل المؤسسة تـتفوق في السوق على 

 Fainshmidt, et المصانع األخرى المنافسة لعالقة بين اخالقيات العمل االسالمي
a;, 2019 .) 

تشكل جزًءا رئيسيا من صناعة النمو في الشركات، عقب ” أخالقيات العمل“أصبحت 
ذلك القدر الهائل من الفضائح والتجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد اإلداري 
خاصة جرائم االختالس والرشوة واستغالل النفوذ التي تشهدها الشركات على مستوى 

جود معايير وأخالقيات عمل أكثر ُرقًِّيا، وضرورة العالم وحاجة المجتمعات إلى و 
تحديد عالقاتها بالعاملين والعمالء والشركات والجمهور، فضال عن مراجعة المفاهيم 
الخاصة بأهداف الشركات، ويعكس النمو بأهمية أخالقيات األعمال تحواًل حاسًما في 

د كان من المتوقع أن الرأي العام بشأن المسئولية األخالقية للمؤسسات والشركات.فق
تحقق الشركات أرباًحا للمساهمين من خالل إنتاج السلع والخدمات بأسعار تنافسية 

الشركات والمؤسسات  وفًقا للقوانين واللوائح السائدة في المجتمع التي تزاول فيه
أنشطتها. وحرٌي بالشركات في هذه األيام أن تتولى المسئولية األخالقية عن العديد 

يا، التي تشمل البيئة، والجنس، والعرق، والمنتجات، ومعايير السالمة من القضا
 .(Paine, 2003والصحة في بيئة العمل)

( في تحليل التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية العاملة في 2003هدف جبر  )
فلسطين والتوقعات المستقبلية بها وبين أن اكبر التحديات على أنها مقيدة حسب 

سالمية وعليها أن تتنافس مع البنوك ال تتقيد بالشريعة. وتعاني من مشكلة الشريعة اإل
عدم الوعي بالعمل المصرفي اإلسالمي وتجد صعوبة في إيجاد بدائل استثمارية 
األمر الذي جعل  معظم استثماراتها تتركز في مجال المرابحة بصورة رئيسية وأوصى 

لفلسطينية فيما  يتعلق بنسبة جبر من خالل دراسته بان تأخذ  سلطة النقد ا
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االحتياطي النقدي والسيولة بصورة مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها مع البنوك 
التقليدية وذلك بما يتالءم مع طبيعة البنوك اإلسالمية وإيجاد وسيلة لرقابة المودعين 

 (.2019على أعمال البنوك اإلسالمية)جرادات، 
 الدراسات السابقة:

 لعربية:الدراسات ا
( هدفت الدراسة إلى تعرف أثر أخالقيات األعمال والمسؤولية 2016دراسة النويقة)

االجتماعية في تعزيز الميزة التنافسية من خالل دراسة تطبيقية الستقصاء آراء 
العاملين في اإلدارة العليا في البنوك التجارية السعودية العاملة في فلسطين. 

ث الوصفي حيث تم تصميم استبانه إحصائية لجمع استخدمت الدراسة منهجية البح
البيانات حول متغيرات الدراسة والتي تم توزيعها على العاملينً  يمثلون اإلدارة العليا 

( من  140في البنوك المبحوثه. بعد جمع البيانات في اإلدارة العليا واستجاب منهم )
ة وتوصلت الدراسة إلى ( موظفا تم تحليلها بالطرق اإلحصائية المناسب 150أصل )

نتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع ألخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 
والميزة التنافسية حسب تقدير المستجيبين، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي 
ألخالقيات األعمالً  من التوصيات التي والمسؤولية االجتماعية في تعزيز أبعاد 

ة. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة عددا تستهدف تعزيز أخالقيات الميزة التنافسي
األعمال والمسؤولية االجتماعية باعتبار ذلك من أهم المرتكزات الهامة لضمان نجاح 

 البنوك وديمومته
( والتي تناولت دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة 2014دراسة قاسم واخرون )

السورية من خالل دراسة العالقة بين كل من )الخدمات  التنافسية للمصارف التجارية
المصرفية والتسعير والترويج والتوزيع( وزيادة القدرة التنافسية لهذه المصارف. وكذلك 
دراسة االختالف بين المصارف التجارية العامة والخاصة في استخدامها لعناصر 

وشمل مجتمع  ,المزيج التسويقي المصرفي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي
البحث جميع العاملين في المصارف التجارية العامة والخاصة في الساحل السوري, 
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( تحديدها باستخدام قانون العينة 222 (تم توزيع ,(عامال 527والبالغ عددهم )
(استبانة بنسبة  202استبانة على العاملين تم  ) 204 ( اإلحصائي أعيد منها

(استبانة للمصارف 829ت االستبانات بين ),(%وتوزع 19.98استجابة بلغت )
ّّ  :(استبانة للمصارف الخاصة. وباستخدام التوصل إلى النتائج اآلتية 57العامة, و)

األساليب اإلحصائية المناسبة تم وجود عالقة طردية ومقبولة ذات داللة بين استخدام 
في السوق مزيج الخدمات المصرفية في المصارف التجارية وقدرتها على المنافسة 

المصرفية، وجود عالقة طردية وضعيفة ذات داللة بين استخدام كل من )تسعير 
الخدمات المصرفية, الترويج للخدمات المصرفية, توزيع الخدمات المصرفية(  في 
المصارف التجارية وقدرتها على المنافسة في السوق المصرفية، عدم وجود فروق 

ي استخدامها لعناصر المزيج التسو يقي جوهرية بين المصارف العامة والخاصة ف
الخدمات المصرفية, التسعير, الترويج, التوزيع(  لتعزيز قدرتها على (المصرفي 

 .المنافسة في السوق المصرفي
 .Yesil, S., Sekkeli, Z. H., & Dogan, Oدراسة يسل وسكيلي ودوجان )

االسالمي على بيئة (: والتي هدفت الى التعرف الى تاثير اخالقيات العمل (2012)
العمل،  حيث حاولت الدراسة فحص مباديء واخالقيات العمل االسالمية وفحص 
مدى تشابهها واختالفها من مباديء االخالقية المستمدة من مصادر اخرى، كما 
حاولت الدراسة التعرف الى العالقة بين اخالقيات العمل االسالمي والقدرات 

اخالقيات العمل االسالمية تعزز من القدرات  االبداعية حيث بينت الجراسة بان
االبداعية باالضافة الى ان انها تختلف عن غيرها من المعايير االخالقية في كونها 
تساعد في تحديد مسؤوليات الفرد والمنظمة بشكل واضح، وتبين حقوقهم وواجباتهم، 

 سين في االداء. باالضافة الى ان تزيد من قدارتهم االبداعية وما يترتب عليها من تح
(: والتي هدفت الى الى التعرف الى .Abdallah, S. (2010)دراسة عبدهللا )

حيث تبين الدراسة بعض من معايير االخالقية في الشريعة  ،االخالقيات االسالمية 
االسالمية والطرق التي يتم من خاللها استنباط السلوكيات والمعايير االخالقية لدى 



 alserhan@yahoo.com. بكر أحمد السرحان | المراسلة: دا. رئيس التحرير: 

 72 

لدراسة بان المعايير التي يتم استمدادها من الشريعة االسالمية االفراد، حيث تبين ا
حول مفهوم االخالقيات في العمل تستند الى مجموعة من القواعد الفقهية التي تبين 
السلوك االخالقي من غيره ومثال على هذه المباديء التي تطرحها الدراسة قاعدة ال 

 غير اخالقي. ضرر وال ضرار بان اي عمل يضر باالفراد هو عمل 
 الدراسات االجنبية:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل  (Rahmantya & Djazuli,  2019 )دراسة )
وقياس العوامل التي تؤثر على الميزة التنافسية من جودة الخدمات وأخالقيات العمل 
اإلسالمي ونظم المعلومات. وكان سكان هذه الدراسة جميع المرضى من المشاركين 

BPJS جاوة الغربية. تستخدم هذه الدراسة أسلوب  ،ستشفيات في كونينجانفي الم
 115أخذ العينات العشوائي النسبي لتحديد العينة. وكان المشاركون في هذه الدراسة 

(. تثبت نتائج الدراسة PLSالمجيبين. تم إجراء التحليل باستخدام مربع األقل جزئًيا )
ة للميزة التنافسية. يمكن أن تتأثر المزايا أن أخالقيات العمل اإلسالمي إيجابية ومهم

التنافسية بنظام معلومات المستشفى. جودة الخدمة لها أيضا تأثير إيجابي وكبير 
على الميزة التنافسية. أخالقيات العمل اإلسالمية ونظام المعلومات وجودة الخدمة 

 هي عامل يمكن أن يبني مستشفيات تنافسية في كونينجان.
(هذه الورقة في تقديم معامالت الشريعة اإلسالمية  (Rokan, 2013دراسة رقان )

)فقه معامالت( مثل حظر اإلحتكار )التكتل( وتلك رقبان )حاجز الدخول( وتعلوق 
وخاصة لتاجر سوق  ،)التواطؤ( نحو تحقيق العدالة السوقية للمجتمع المستضعف

الحالة قراًرا خاًصا للجنة  تقليدي. تستخدم هذه الورقة البحثية المنهجية النوعية ونهج
اإلشراف على المنافسة التجارية حول أخالقيات األعمال اإلسالمية. تقترح هذه الورقة 

 .أن تصبح أخالقيات العمل اإلسالمي قانون مكافحة االحتكار اإلسالمي
( إلى مستوى رضا العمالء نتيجة لتطبيق Ibrahim 2017يهدف دراسة إبراهيم )

إندونيسيا. على وجه  ،سالمي في البنوك اإلسالمية في آتشيهأخالقيات العمل اإل
 ،التحديد، يفحص الفرق في إدراك الرضا بين العمالء من البنوك التجارية اإلسالمية
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والبنوك الريفية اإلسالمية. تضمنت الدراسة طريقة كمية  ،ووحدات األعمال اإلسالمية
من المشاركين في  600ها على تم توظيفها من خالل استبيانات استبيان تم توزيع

 سبعة بنوك إسالمية. ثم تم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي واالستنتاجي
SPSS.  كشفت نتائج هذا البحث أنه بشكل عام، أظهر العمالء ارتياًحا كبيًرا

ألخالقيات العمل اإلسالمي التي تمارس في المؤسسات المصرفية اإلسالمية. على 
 حقق أعلى مستوى رضا مقارنة بالفئات المصرفية األخرى  ،وجه الخصوص

هدفت إلى معرفة أثر أخالقيات العمل اإلسالمية على  (Naghmeh, 2010)دراسة 
االلتزام التنظيمي للمناصب القيادية في الواليات المتحدة األمريكية. وقد ُبنيت الدراسة 

تعاليمه وأخالقياته في على افتراض أساسي هو أّن المسلمين يلتزمون باالسالم و 
سلوكياتهم العامة والوظيفية. وقد تم توزيع استبانة الدراسة على عينة من المسلمين 
العاملين في الواليات المتحدة األمريكية. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 يوجد وجود ارتباط معنوي بين أخالقيات العمل اإلسالمية وااللتزام التنظيمي، بينما ال
ارتباط ايجابي معنوي بين المعتقدات الدينية وااللتزام التنظيمي؛ إذ ُوجد بأّنه كلما 

 تزايد االلتزام التنظيمي كلما تناقصت قوة المعتقدات الدينية لدى العاملين. 
( هدفت لمعرفة مدى ارتباط أخالقيات (Norshidah et al., 2010وفي دراسة 

راد تجاه أخالقيات استخدام الحاسوب، والرضا العمل اإلسالمي في مواقف األف
الوظيفي، وااللتزام التنظيمي. ُأجريت الدراسة في الجامعة اإلسالمية العالمية في 

( استبيانات على أعضاء هيئة التدريس في أربع كليات. 310ماليزيا، وُوزعت )
أخالقيات وجدت الدراسة أن أخالقيات العمل اإلسالمية ترتبط بمواقف األفراد تجاه 

 استخدام الحاسوب، والرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي.
( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أداء البنوك التقليدية Ahmad  ,2010دراسة )

، من خالل دراسة عدة مؤشرات - 20062009والبنوك اإلسالمية خالل الفترة 
ل مجلس التعاون لقياس أداء البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية في منطقة دو 

بنك  12بنك تقليدي و  12بنكا منها  24الخليجي، وشملت الدراسة عينة من 
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إسالمي في دول مثل السعودية واإلمارات والبحرين وقطر والكويت، وتمت عملية 
التقييم باستخدام عدد من النسب لتقييم األداء المصرفي وذلك لمعرفة ما إذا كانت 

فضل في أوقات األزمات االقتصادية، تندرج هذه النسب البنوك اإلسالمية ذات أداء أ
تحت نسب الربحية والكفاءة ورأس المال والسيولة والرفع المالي، وقد أظهرت الدراسة 
من خالل التحليل المالي بان البنوك اإلسالمية هي أكثر تقلبا أو اضطرابا من البنوك 

 .التقليدية
لى تقييم أداء البنوك اإلسالمية ( هدفت هذه الدراسة إBisha ,2004دراسة ) 

الربحية والسيولة وااليفائية  -م 2003والبنوك التقليدية، باستخدام بعض النسب مثل 
حيث تمت مقارنة البنك  1984عام من  20)قدرة إيفاء الديون(، وذلك لفترة 

اإلسالمي الماليزي، مع مصرفين تقليديين.واختبرت الدراسة نتائج كما بحثت الدراسة 
( النسب إحصائيا باستخدام االقتصاد، t-test)،ر المصارف اإلسالمية في تنميةدو 

أن البنك اإلسالمي الماليزي أكثر  -في المتوسط –ورفاهية المجتمع.وأفادت الدراسة 
ربحية من البنوك التقليدية، وان البنوك اإلسالمية يمكنها أن تعيش في المستقبل 

األزمة االقتصادية التي تعرضت لها  -بنك ، أثرت سلبا على ال1998البعيد، وان
اإلسالمي الماليزي وبنفس المقدار الذي أثرته على البنوك  1997ماليزيا في عامي 

التقليدية، وفيما يخص السيولة خلصت الدراسة إلى أن البنوك التقليدية تملك موارد 
وجدت أكثر سيولة من البنوك اإلسالمية، أما بخصوص االيفائية طويلة المدى، 

 الدراسة نتائج مختلطة.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

وبعد االطالع على الدراسات السابقة تبين بان معظم الدراسات السابقة كانت تتعلق 
بموضوع تطبيق اخالقيات العمل االسالمي، مثل دراسات كل من دراسة يسل 

(Yesil, S., Sekkeli, Z. H., & Dogan, O. (2012 ،)وسكيلي ودوجان )
( ( Rokan, 2013(.(: ودراسة رقان )2010) .Abdallah, Sودراسة عبدهللا )

( و دراسة Naghmeh, 2010( و دراسة )Ibrahim 2017ودراسة إبراهيم )
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Norshidah et al., 2010 في حين تم تناول موضوع التنافسية في دراسات ،))
م واخرون (  ودراسة قاسRahmantya & Djazuli,  2019كل من دراسة )) 

( وكانت الدراسات التي ربطت بين تطبيق اخالقيات العمل االسالمي والميزة 2014)
 ،(Rahmantya & Djazuli,  2019التننافسية نادرة من ابرزها دراسة دراسة )) 

( حيث استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اطار 2016ودراسة النويقة )
منهجيات المستخدمة، باالضافة الى تطوير اداة الدراسة النظري والتعرف الى ال

 الدراسة. 
 الطريقة واإلجراءات:

خالل هذا الجزء سيقوم الباحث بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء أداة الدراسة، 
وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى وصف متغيرات الدراسة 

 انات.والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البي
 منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي منهجا للدراسة؛ لمالءمته لطبيعة الدراسة، 
لكونه منهج قائم على دراسة الظواهر كما توجد في الواقع، ويعبر عنها بشكل كمي 
حيث يوضح مقدار الظاهرة وحجمها، وهذا المنهج يعتمد على جمع الحقائق والبيانات 

ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا، لكي يتمكن من استخالص وتصنيفها 
 دالالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة محل الدراسة.

 مجتمع الدراسة:
تكون المجتمع من جميع الموظفين العاملين البنوك االسالمية العاملة في فلسطين، 

، وقد تكون مجتمع الدراسة (2018/2019( موظفا لسنة )1211وقد بلغ عددهم )
( موظف، والبنك 587( بنوك اسالمية وهي: البنك العربي االسالمي ) 3من )

 (.123(، وبنك الصفا )691االسالمي الفلسطيني )
 عينة الدراسة:
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لقد عمل الباحث على تناول مجتمع الموظفين العاملين في البنوك االسالمية العاملة 
( موظفا، وبناًء عليه تم 327عينة الدراسة ) في فلسطين،  حيث بلغ عدد افراد

 اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية، كما هو مبين في الجدول اآلتي:
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة1الجدول )

النسبة المئوية  التكرار التصنيف المتغير
% 

 48.6 159 ذكر الجنس

 51.4 168 أنثى

 28.4 93 الوريوسبك المؤهل العلمي

 71.6 234 دراسات عليا

 32.4 106 سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة

 54.1 177 سنوات 6-10

 13.5 44 سنة 11اكثر من 
 64.8 212 سنة 30-26 العمر

 35.2 115 سنة  31-41
 6.7 22 مدير مجال العمل

 93.3 305 موظف

 100.0 284 المجموع

من مجمل عينة  % 48.6ق بان الذكور شكلوا حيث يتضح من الجدول الساب
من عينة الدراسة كانوا من حملة درجات علمية اعلى من  71.6الدراسة، وان %

من عينة الدراسة هم من الفئة العمرية من  %64.8بكالوريوس، باإلضافة الى ان 
من  %6.7من العينة من هم من الموظفين مقارنة ب  %93.3سنة، وان  26-30

 اإلداريين.
 أداة الدراسة:

طور الباحث االستبانة كأحد أدوات البحث، وتكونت من مجموعة من الفقرات من 
أوجه طلب المعلومات؛ وذلك من أجل تجميع المعلومات من األشخاص موضع 
البحث، وأن االستبانة مصممة من أجل التحليل اإلحصائي لإلجابات، وتتميز 

شكل يجعل من السهل تجميع البيانات االستبانة بأن لها إجابات قياسية محددة ب
وتنظيمها، وقد قام الباحث ببنائها وتطويرها كأداة لجمع المعلومات بعد مراجعة األدب 
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النظري المتعلق بموضوع الدراسة ومراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت 
في أثر تطبيق اخالقيات العمل االسالمي   على الميزة التنافسية في البنوك 

وقد تكونت أداة الدراسة  ،االسالمية العاملة في فلسطين من وجهة نظر الموظفين فيها
 من ثالثة أجزاء، هي: 

 الجزء األول: ويشمل المعلومات األولية عن الذي قام بتعبئة االستبانة.
( فقرة، موزعة على مجالي تطبيق اخالقيات العمل 48الجزء الثاني: واشتمل على )

التنافسية، وتم االستجابة عن فقراتها من خالل ميزان ليكرت  االسالمي  والميزة
( 4( درجات، ثم الكبيرة وُتعطى )5الخماسي، ويبدأ بالدرجة الكبيرة جدا وُتعطى )

( درجات، ثم القليلة وُتعطى درجتين، وينتهي 3درجات، ثم المتوسطة وُتعطى )
 بالقليلة جدًا وتعطى درجة واحدة فقط. 

 صدق األداة:
د من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص، للتأك

وذلك من أجل التأكد من فقرات االستبانة والتعليق عليها، ومن حيث صياغة فقراتها، 
وبهذه النتيجة يكون قد تحقق الصدق ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت من أجله 

 رتها النهائية.الظاهري لالستبانة، وأصبحت أداة الدراسة في صو 
 ثبات األداة:

 Cronbach’sمعادلة كرونباخ ألفا) تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 
Alpha( والجدول ،)يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.2 ) 

 (: معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها2الجدول )
 عدد  المجال الرقم

 الفقرات
 ريقةمعامل الثبات بط

 كرونباخ ألفا

 0.74 14 الميزة التنافسية   

 0.79 45 تطبيق اخالقيات العمل االسالمي  

 0.77 59 الكلية 

(، على 0.77( أن الدرجة الكلية لمجاالت االستبانة   كانت )2يتضح من الجدول )
 الدرجة الكلية وهي معامالت ثبات جيدة وتفي بأغراض البحث العلمي.
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 :إجراءات الدراسة
 تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد االستبانة بصورتها النهائية.
 ومن ثم تحديد أفراد عينة )الدراسة(.

 بعد ذك تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة، وتم استرجاعها.
قام الباحث بترميز االستبانات وتفريغها باستخدام الحاسب اآللي وذلك من أجل 

جتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية تحليلها ومعال
(SPSS.) 

بعد أن تم إدخال البيانات للحاسوب تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها 
 مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات المناسبة لها.

 المعالجات اإلحصائية:
ة وجرى ترميزها وإدخالها باستخدام الحاسوب، إذ قام الباحث بتفريغ إجابات أفراد العين

تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلوم 
 ( حيث تم استخدام المعالجات االحصائية التالية:SPSS)االجتماعيــة 

لتقدير الوزن النسبي لفقرات االستبانة تم استخدام التكرارات والنسب المئوية     
 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ 

ولحساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة استخدم معادلة كرونباخ ألفا     
(Alpha Cronbach's وأخيرًا لفحص العالقة بين متغّيرين استخدم معامل ارتباط )

 بيرسون.
 نتائج الدراسة

 ترتيب أسئلتها وفرضياتها.تم في هذا الفصل بعرض لنتائج الدراسة وفقًا ل
 أواًل: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة االول ونصه: 

ما مستوى تطبيق اخالقيات العمل االسالمي  في البنوك االسالمية العاملة في 
 فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها؟
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ثم تم  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة،
تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في 

(، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس 4=1-5محاور الدراسة، وتم حساب المدى)
( وبعد ذلك تم إضافة هذه 0.80= 4/5للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)

المقياس وهي الواحد الصحيح(؛ لتحديد القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية 
 الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

 يمثل )درجة منخفضة جدًا(. 1.80إلى  1من 
 يمثل )درجة منخفضة(. 2.60وحتى  1.81من 
 يمثل ) درجة متوسطة(. 3.30وحتى  2.61من 
 يمثل ) درجة عالية(  4.20وحتى  3.41من 
 يمثل )درجة عالية جدًا(. 5.00وحتى  4.21من 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الميزة التنافسية 3الجدول )
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 84.36 40. 4.22 اوال: مواصلة التعلم مدى الحياة 

المية على البحث عن يحرص الموظفين في المصارف االس 1
 المعلومات الحديثة ذات الصلة بالعمل

4.19 .39 83.79 

يتحرى الموظفين في المصارف االسالمية الفرص التي  2
 تساعده على النمو المهني المستمر

4.51 .50 90.28 

يتقبل الموظفين في المصارف االسالمية النقد البنَّاء بوصفه  3
 مدخالً لمواصلة التطور بالعمل

4.35 .74 87.03 

يحرص الموظفين في المصارف االسالمية على تحسين  4
محصوله المعرفي ومهاراته المهنية وتوجهاته مستفيداً من 

 التغذية الراجعة 

4.19 .90 83.79 

يلتزم الموظفين في المصارف االسالمية بتكوين بيئة آمنة  5
 داعمة للعمل والتطور

4.16 .68 83.24 

ي المصارف االسالمية التفكير الناقد يشجع الموظفين ف 6
والحلول غير المألوفة التي يطرحها العمالء والزمالء 

 ويساهم في تطويرها

4.51 .76 90.28 

يلتزم الموظفين في المصارف االسالمية بإنجاز أية أعمال  7
 يكلف بها بمستوى عال من الجودة وفي الوقت المحدد 

4.03 .59 80.55 

ي المصارف االسالمية بتطبيق األفكار يبادر الموظفين ف 8
 الجديدة باستخدام التقنيات المصرفية الحديثة

3.84 .37 76.76 
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يتعاون الموظفين في المصارف االسالمية مع اآلخرين حتى  9
 وإن كانوا يختلفون معه

4.35 .94 87.03 

ية  10 يحافظ الموظفين في المصارف االسالمية على سر ِّ
 في مجال العمل المصرفيوخصوصيَّة المعلومات 

4.65 .48 92.97 

يتقبل الموظفين في المصارف االسالمية اآلخرين( دون  11
 تمييز بينهم

4.16 .68 83.24 

يلتزم الموظفين في المصارف االسالمية بالعمل مع الطلبة  12
 ومع المجتمع من حوله لتحقيق المساواة والمحافظة عليها

4.30 .77 85.93 

ين في المصارف االسالمية على ضبط أية يحرص الموظف 13
 حوارات تنطوي على تمييز أو تحيز

4.00 .57 80.00 

يرعي الموظفين في المصارف االسالمية حق تالميذه في  14
 تكوين أرائهم الخاصة من كافة المصادر حولهم 

4.00 .57 80.00 

يحرص الموظفين في المصارف االسالمية على عدم  15
 الترويج ألفكاره أو آرائه الشخصية استغالل سلطته في

4.03 .59 80.55 

 80.72 38. 4.04 ثانيا: الكفاية واإلتقان في العمل 

بأداء عملي حسب  الموظفين في المصارف االسالميةيقوم  16
 المواصفات المطلوبة.

3.84 .68 76.76 

على إنهاء عملي  الموظفين في المصارف االسالمية يحرص 17
 .بالوقت المطلوب

4.03 .59 80.55 

على عدم حدوث الموظفين في المصارف االسالمية يحرص  18
 .أية أخطاء في عملي

3.84 .68 76.76 

على تحسين يحرص الموظفين في المصارف االسالمية  19
 .عملي بشكل متقن

4.00 .57 80.00 

أن الوظيفة أمانة الموظفين في المصارف االسالمية يعتبر  20
 وتستحق األجر من هللا عز وجل.

4.35 .94 87.03 

الجوانب الشرعية الموظفين في المصارف االسالمية يراعي  21
 في عملهم. 

4.16 .37 83.24 

 80.34 35. 4.02 ثالثا: الرفق والتسامح مع الموظفين والمتعاملين 

ن مع بأسلوب حسالموظفين في المصارف االسالمية يتعامل  22
 زمالئي في العمل 

3.81 .69 76.21 

بأسلوب حسن مع الموظفين في المصارف االسالمية يتعامل  23
 زبائن مؤسستي

4.00 .81 80.00 

بالرفق واللين مع  الموظفين في المصارف االسالميةيتعامل  24
 الموظفين الذين يعملون معي

3.81 .90 76.21 

بتوجيه الموظفين ة الموظفين في المصارف االسالمييقوم  25
 بأحسن أسلوب للقيام باألعمال

4.16 .68 83.24 

قدرات وامكانات  الموظفين في المصارف االسالميةيراعي  26
 العاملين عند توزيع المهام كل حسب قدرته

3.81 .69 76.21 

الزبائن بوجه الموظفين في المصارف االسالمية يقابل  27
 بشوش ومبتسم

4.00 .57 80.00 

بالصبر إذا كان الموظفين في المصارف االسالمية  حلى يت 28
 هناك فظاظة من بعض المراجعين

4.19 .69 83.79 

مشكالت الزبائن الموظفين في المصارف االسالمية يتحسس  29
 وأقوم بحلها

4.35 .74 87.03 

 80.67 27. 4.03 رابعا: النصح واإلبداع في تقديم الخدمة 
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بتقديم المقترحات  رف االسالميةالموظفين في المصاينصح  30
 لرئيسي المباشر 

4.16 .68 83.24 

أعمالي باستمرار  الموظفين في المصارف االسالميةيقيم  31
 وأتأكد من أنها تحقق أهداف البنك االسالمي

3.97 .59 79.45 

باطالع الرئيس  الموظفين في المصارف االسالميةيقوم  32
 عده باتخاذ القرارالمباشر على المعلومات كافة لتسا

4.00 .57 80.00 

وسائل وطرق عمل الموظفين في المصارف االسالمية يوجد  33
 إدارية وفنية تساعدنا في القيام باألعمال بطريقة صحيحة

4.00 .57 80.00 

 81.79 47. 4.09 خامسا: استشعار المسؤولية 

بأداء مهام وظيفتي  الموظفين في المصارف االسالميةيقوم  34
 خالل استشعار حجم المسؤولية أمام الناس من

3.81 .69 76.21 

على ممتلكات  الموظفين في المصارف االسالميةيحافظ  35
 المصرف.

4.32 .74 86.48 

أن هللا يراقبهم في  الموظفين في المصارف االسالميةيشعر  36
 أدائي لمهماتي

4.13 .71 82.69 

 78.92 55. 3.95 العدل واإلنصافسادسا:  

أنظمة ولوائح   الموظفين في المصارف االسالمية يوجد  37
 تنظم العمل في البنك االسالمي

3.84 .68 76.76 

بمعاملة الموظفين الموظفين في المصارف االسالمية يقوم  38
 بعدالة

4.00 .57 80.00 

بين الموظفين في  الموظفين في المصارف االسالميةال يميز  39
 التعامل

4.00 .81 80.00 

 83.24 30. 4.16 سابعا: األمانة 

بأداء مهامهم بكل  الموظفين في المصارف االسالميةيقوم  40
 أمانة وإخالص

4.23 .49 84.59 

رأييهم دون أية  الموظفين في المصارف االسالميةيقدم  41
 مصلحة شخصية

4.49 .50 89.72 

 79.45 59. 3.97 ثامنا: طاعة ولي االمر 

تعليمات المباشر  المصارف االسالمية الموظفين فيينفذ  42
 المتعلقة بالعمل في إطار الدين والعرف والقانون

4.13 .42 82.57 

رئيسي المباشر عن  الموظفين في المصارف االسالميةيعلم  43
 أية مخالفة للتعليمات قبل أن يقوم باتخاذ القرار

4.49 .50 89.72 

الدفاع عن  على الموظفين في المصارف االسالميةيحصر  44
 اإلدارة ولو كان ذلك مخالفاً لوجهة نظري

3.84 .37 76.76 

بإبداء رأيي بكل  الموظفين في المصارف االسالميةيقوم  45
 أدب واحترام

4.00 .57 80.00 

 83.79 69. 4.19 الدرجة الكلية لتطبيق اخالقيات العمل االسالمي 

 
ق اخالقيات العمل االسالمي في يتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية لتطبي

المصارف االسالمية قد حصلت على درجة موافقة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 
 (.%83.79( وبنسبة مؤوية بلغت )0.69( وبانحراف معياري بلغ )4.19)
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يتضح من نتائج الدراسة بان اعلى الفقرات من حيث درجة االستجابة تمثلت في 
ل يتعامل الموظفين في المصارف االسالمية بأسلوب الفقرات التي تتعلق بمواضيع مث

يتعامل الموظفين في المصارف االسالمية بالرفق واللين  ،حسن مع زمالئي في العمل
مع الموظفين الذين يعملون معي، يراعي الموظفين في المصارف االسالمية قدرات 

في المصارف وامكانات العاملين عند توزيع المهام كل حسب قدرته، يقوم الموظفين 
 االسالمية بأداء مهام وظيفتي من خالل استشعار حجم المسؤولية أمام الناس. 

يتضح من نتائج الدراسة بان أدني الفقرات من حيث درجة االستجابة تمثلت في 
الفقرات التي تتعلق بمواضيع مثل  يتحرى الموظفين في المصارف االسالمية الفرص 

لمستمر، ويشجع الموظفين في المصارف االسالمية التي تساعده على النمو المهني ا
التفكير الناقد والحلول غير المألوفة التي يطرحها العمالء والزمالء ويساهم في 
تطويرها، يحافظ الموظفين في المصارف االسالمية على سرِّية وخصوصيَّة 

 المعلومات في مجال العمل المصرفي.
افات المعيارية البعاد تطبيق اخالقيات العمل (: المتوسطات الحسابية واالنحر 4الجدول )
 االسالمي.
 المتوسط الفقرة الترتيب

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 ية% ئوالم

 84.36 40. 4.22 اوال: مواصلة التعلم مدى الحياة 1

 80.72 38. 4.04 ثانيا: الكفاية واإلتقان في العمل 2

 80.34 35. 4.02 والمتعاملينثالثا: الرفق والتسامح مع الموظفين  3

 80.67 27. 4.03 رابعا: النصح واإلبداع في تقديم الخدمة 4

 81.79 47. 4.09 خامسا: استشعار المسؤولية 5

 78.92 55. 3.95 العدل واإلنصافسادسا:  6

 84.59 49. 4.23 سابعا: األمانة 7

 82.57 42. 4.13 ثامنا: طاعة ولي االمر 8
 82.15 27. 4.19 العمل االسالميتطبيق اخالقيات  

يالحظ من نتائج الدراسة بان المجال االول الذي حصل على اعلى درجات الترتيب  
وفق تطبيق اخالقيات العمل كان مجال االمانة والذي حصلت على درجة موافقة 

(، اما المجال في الترتيب الثاني تمثل في مجال مواصلة %84.5مرتفعة بلغت )
(، ويليه اما %84.3حياة، والذي حصل على درجة موافقة بلغت )التعلم مدى ال
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مجال طاعة ولي االمر فقد حصلت على الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ 
(، اما المجال الذي حصل على الترتيب %82.1( وبنسبة موافقة بلغت )4.11)

االخير حسب درجات الموافقة والذي تعلق بالعدل واالنصاف، حيث بلغت نسبة 
(. وتتفق هذه النتائج مع اشارت اليه دراسات كل %78.9الموافقة على هذا المجال )

 .Yesil, S., Sekkeli, Z. H., & Dogan, Oمن دراسة يسل وسكيلي ودوجان )
 ,Rokan(.(: ودراسة رقان )2010) .Abdallah, S((، ودراسة عبدهللا )2012)
( و Naghmeh, 2010)( و دراسة Ibrahim 2017( ( ودراسة إبراهيم )2013
((، حيث يعزو الباحث الى ان المجتمع Norshidah et al., 2010دراسة 

الفلسطيني هو مجتمع متدين بطبيعته وجوهر ثقافته، وبالتالي فهو مشجع على تبني 
المعايير االخالقية االسالمية وخصوصا على مستوى المؤسسات المالية والمصرفية، 

االسالمية هي موضع اتفاق بين الكثيرين من افراد  وتحديدا البنوك، فاالخالقيات
 المجتمع وخصوصا العاملين في المجال البنكي وتقديم الخدمات البنكية.

 ثانيا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ونصه:
ما تقييم الميزة التنافسية في البنوك االسالمية العاملة في فلسطين  من وجهة نظر 

 الموظفين فيها؟
م استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة، ثم تم ت

تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في 
(، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس 4=1-5محاور الدراسة، وتم حساب المدى)

( وبعد ذلك تم إضافة هذه 0.80= 4/5للحصول على طول الخلية الصحيح، أي)
القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(؛ لتحديد 

 الحد األعلى لهذه الخلية
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت وفقرات مجال تطبيق اخالقيات 5الجدول )

 العمل االسالمي . 
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 79.00 0.43 3.95 الميزة التنافسية   في البنوك االسالمية 

 73.52 0.47 3.68 إن جودة خدمات المصرف أفضل من البنوك المنافسة 1

أعتقد أن خدمات  المصرف متميزة عن خدمات البنوك  2
 المنافسة

3.84 0.89 76.76 

فوائد التي حصلت عليها من خدمات  المصرف أعتقد أن ال 3
 تقابل توقعاتي

3.35 0.48 67.03 

 80.00 0.57 4.00 تقدم  المصرف الخدمة في الوقت المتفق عليه 4

 69.72 0.50 3.49 يستمع العاملون في المصرف إلى مشاكلي 5

 83.24 0.37 4.16 يعطي العاملون حلوال سريعة للمشاكل التي أواجهها 6

 77.31 0.91 3.87 جيب المصرف لطلباتي بمرونةتست 7

 80.55 0.82 4.03 أعتقد أن خدمات  المصرف أرخص من البنوك المنافسة 8

أعتقد أن التكلفة الكلية التي أدفعها مقابل الحصول على  9
 الخدمة في المصرف منخفضة

4.19 0.69 83.79 

التي تقوم  المصرف بتطوير خدماتها لتتناسب مع التغيرات  10
 تحدث في خدمات التأمين

4.35 0.74 87.03 

تقوم  المصرف بتطوير خدماتها بما يتناسب مع رغبات  11
 عمالءها

3.54 0.79 70.83 

 87.03 0.48 4.35 يتمتع العاملون في  المصرف بكفاءة عالية في اإلتصال 12

 77.31 0.71 3.87 يؤدي العاملون في المصرف مهماتهم بدقة 13

العاملون في  المصرف بكفاءة عالية في حل يتمتع  14
 المشكالت

4.35 0.74 87.03 

( 3.95يتضح من نتائج الدراسة بان تقييم الميزة التنافسية مرتفع بمتوسط حسابي  )
( اذ  يتضح من نتائج الدراسة بان اعلى الفقرات من حيث %79وبنسبة مؤوية )

اضيع مثل أعتقد أن الفوائد التي درجة االستجابة تمثلت في الفقرات التي تتعلق بمو 
حصلت عليها من خدمات  المصرف تقابل توقعاتي، ويستمع العاملون في المصرف 
إلى مشاكلي، تقوم  المصرف بتطوير خدماتها بما يتناسب مع رغبات عمالءها، إن 
جودة خدمات المصرف أفضل من البنوك المنافسة، أعتقد أن خدمات  المصرف 

 بنوك المنافسة.متميزة عن خدمات ال
يتضح من نتائج الدراسة بان أدني الفقرات من حيث درجة االستجابة تمثلت في 
الفقرات التي تتعلق بمواضيع مثل  أعتقد أن التكلفة الكلية التي أدفعها مقابل 
الحصول على الخدمة في المصرف منخفضة، تقوم  المصرف بتطوير خدماتها 
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خدمات التأمين، يتمتع العاملون في  المصرف لتتناسب مع التغيرات التي تحدث في 
بكفاءة عالية في اإلتصال، يتمتع العاملون في  المصرف بكفاءة عالية في حل 
المشكالت. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسات كل من دراسة )) 

Rahmantya & Djazuli,  2019( ودراسة قاسم واخرون  )الى ان 2014 )
نافسية لدى البنوك االسالمية مرتفعة، فالتوقعات التي يطمح اليها المتعاملين الميزة الت

مع البنوك االسالمية تكون مقاربة لما يقدمونه من خدمات مصرفية اسالمية قائمة 
فمفهوم الميزة التنافسية يشغل حيزا ومكانة هامة على اسس ومعايير الشريعة االسالمية. 

راتيجية واقتصاديات  إذ تمثل الميزة التنافسية العنصر في كل من مجالي اإلدارة اإلست
االستراتيجي الهام الذي يساعد في اقتناص الفرص، ويقدم فرصة جوهرية وحقيقية لكي 

والتنافسية هي المصدر الذي يعزز  .تحقق المنظمة ربحية متواصلة بالمقارنة مع منافسيها
 وضع الشركة .

 اسة الرئيس الثالث ونصه:ثالثا: النتائج المتعلقة بسؤال الدر 
ما أثر تطبيق اخالقيات العمل االسالمي   على الميزة التنافسية في البنوك 

 االسالمية العاملة في فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها؟
ولالجابة على هذا التساؤل استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة 

 تابعة وفيما يلي نتائج االختباربين متغيرات الدراسة المستقلة وال
( معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة بين تطبيق اخالقيات العمل االسالمي على 7جدول رقم )

 الميزة التنافسية في البنوك االسالمية العاملة في فلسطين  من وجهة نظر الموظفين فيها
 الميزة التنافسية 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط بيرسون 
 0.527 0.035 اوال: مواصلة التعلم مدى الحياة

 *0.001 0.186 ثانيا: الكفاية واإلتقان في العمل

 *0.000 0.257 ثالثا: الرفق والتسامح مع الموظفين والمتعاملين

 *0.002 0.170 رابعا: النصح واإلبداع في تقديم الخدمة

 *0.000 0.561 خامسا: استشعار المسؤولية

 *0.000 0.216 واإلنصاف العدلسادسا: 

 *0.000 0.443 سابعا: األمانة
 *0.001 0.190 ثامنا: طاعة ولي االمر

 *0.001 0.581 تطبيق اخالقيات العمل االسالمي
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حيث يتضح من نتائج الدراسة بان معامالت االرتباط كانت مرتفة بين مجاالت 
حيث تبين  ،االسالمي الدراسة الخاصة بالميزة التنافسية وتطبيق اخالقيات العمل

( بين تطبيق 0.05النتائج بان هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وهو  0.58اخالقيات العمل االسالمي  والميزة التنافسية  حيث بلغ معامل االرتباط 

معامل ارتباط قوي وايجابي. وتتفق هذه النتيجة مع ما اشارت اليه دراسة )) 
Rahmantya & Djazuli,  2019)، ( ويعزو الباحث هذه 2016ودراسة النويقة )

النتيجة الى ان  وجود أثر ايجابي ألخالقيات األعمالً  من التوصيات التي 
والمسؤولية االجتماعية في تعزيز أبعاد الميزة التنافسية. وفي ضوء هذه النتائج قدمت 

االجتماعية باعتبار ذلك  الدراسة عددا تستهدف تعزيز أخالقيات األعمال والمسؤولية
حظيت أخالقيات األعمال  .من أهم المرتكزات الهامة لضمان نجاح البنوك وديمومتها

والمسؤولية االجتماعية في العقود األخيرة باهتمام كبير في العالم، وبدأت تتعالى 
األصوات التي تطالب بتطبيق وممارسة أخالقيات األعمال التي أصبحت موضوعا 

 .تواجهه منظمات األعمال في الدول المتقدمة والناميةحيويا مهما 
 التوصيات: 

 وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح مجموعة التوصيات االتية:
  وضع وتعزيز أخالقيات األعمال، وضرورة أن تقوم البنوك االسالمية في فلسطين

ى بتحديد السياسات األخالقية وتوزيعها عبر البنك، وتدريب العاملين فيها عل
 تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل األخالقية الصعبة

  اهتمام البنوك االسالمية في فلسطين بالموضوعية واالستقاللية والقدرة على
 مراعاة توازن المصالح، والتحقق من القدرة على العمل تقانه 

  التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية بهدف التأكد من الحيادية والبعد عن أي
جانبية، وذلك لتأثيرها الواضح على الميزة التنافسية من وجهة نظر عينة تأثيرات 
 الدراسة.

 العمل على إيجاد وتفعيل مدونات أخالقية خاصة بالبيئة وااللتزام بها من الجميع 
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  التأكيد على أهمية قيام البنوك االسالمية في فلسطين بدعم مؤسسات المجتمع
 اكز تعليمية وترفيهية وصحيةالمدني، وزيادة مساهمتها في إنشاء مر 

  ،ضرورة فهم ودراسة وتحليل العناصر المكونة للمبادئ األخالقية والميزة التنافسية
باعتبار ذلك من أهم المرتكزات الهامة لضمان نجاح البنوك وديمومتها، خاصة 

 في ظل تنوع وتشعب وتعقد المخاطر المتعلقة بأعمالها
 قيات األعمال اإلسالمية المستقلة ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات أخال

المتخصصة لتقديم الدعم الفني و التاهيلي وهنا يمكن لهذه الحاضنات أن 
تستعين بخبراء األخالق المتخصصين وتستفيد منهم لكي تتمكن من تحديد ما 

 تحتاجه من برامج أخالقية في إطار جداول زمنية تحدد لهذا الغرض 
  األخالقي في منظمات االعمال المعاصرة، توفير المقومات الصحيحة للمناخ

 وإلضفاء الصبغة الشرعية ألعمال منظمات االعمال المعاصرة أخالقيًا 
  إجراء المزيد من الّدراسات حول مفاهيم اإلسالم كوعاء حضاري وإنساني

 لألخالق الراقية في مختلف مناحي حياة األفراد والجماعات والمنظمات.
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Consumer food waste causes and solutions. The case of bread: an 

Islamic approach.  Algerian vs Tunisian consumer study 

Jamel Eddine MEKKI, Fawzi DEKHIL, Salma-Inès DAOU, Ines 

BAHRI HAMMAMI 

 

Résumé  

Chaque année, près du tiers de la nourriture produite dans le monde 

est jeté dans les poubelles Les conséquences entraînées par ce 

gaspillage alimentaires menacent non seulement la sécurité et la 

durabilité alimentaire, mais également la sérénité de l’environnement 

et la pérennité de l’agriculture. La Tunisie et l’Algérie… phénomène 

du gaspillage alimentaire qui touche principalement le pain. Cette 

recherche a pour objectif principale d’étudier ce phénomène du 

gaspillage alimentaire domestique et de proposer des solutions. Une 

étude qualitative a été mené auprès d’un échantillon de 22 

consommateurs tunisiens et 25 algériens. Plusieurs réunions 

individuelles et de groupes ont permis de dégager des résultats 

intéressants quant au gaspillage alimentaire. Les résultats permettent 

de dégager les antécédents et les conséquences qui lui sont liés. Enfin, 

des pratiques de prévention et de lutte contre le gaspillage alimentaire 

sont proposées. 

Mots-clés:  

Gaspillage alimentaire ; Recherche qualitative ; religiosité ;   
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 ملخص  
ة المنتجة في العالم في سلة المهمالت، كل عام، يتم طرح ما يقرب من ثلث األغذي

وال تهدد عواقب هذه النفايات الغذائية األمن الغذائي واالستدامة فحسب، بل تهدد 
أيًضا صفاء البيئة واستدامة الزراعة. ظاهرة هدر الطعام التي تؤثر بشكل رئيسي 

ي هدر على الخبز. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة هذه الظاهرة المتمثلة ف
مستهلك  22الطعام المحلي واقتراح الحلول. أجريت دراسة نوعية على عينة من 

جزائري. العديد من االجتماعات الفردية والجماعية أدت إلى نتائج  25تونسي و 
مثيرة لالهتمام فيما يتعلق هدر الغذاء ومكافحة. تتيح النتائج تحديد السوابق والعواقب 

 قتراح ممارسات لمنع ومكافحة هدر الغذاء.المرتبطة بها. أخيًرا، تم ا
  هدر الطعام, البحث النوعي. كلمات البحث:

 مقدمة:  .1
صدق هللا "وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحبالمسرفين "قال تعالى في كتابه الحكيم 

 (31العظيم، القران الكريم سورة االسراف,اآلية )
هدر الطعام في بلد يستورد أغلب  يؤدي اإلفراط في شراء األغذية إلى الكثير من

ويؤثر التبذير على  ،وتوفرها الدولة بأسعار مدعمة )2)حاجياته  الغذائية من الخارج.
ميزانية الدولة وإقتصاد البالد ويتسبب في أزمات مالية لألسرة الجزائرية خاصة في 

يرتبط هدر   (lwis Miguel ablsu 2016)شهر الرحمة  رمضان الكريموفقا 
، فهدر الطعام 4)ام مباشرة بسلوك المستهلكين وبشكل غير مباشر بسلوك التجارالطع

اإلدمان ينطوي على  (wast.r. hardy.a. 2005)يعتبر إدمان سلوكي حسب 
التعرض األولي لمحفزتليه سلوكيات  تهدف إلى تكرار التجربة بعد عدد معين من 

لسلوكي حسب الجمعية األمريكية كما أن اإلدمان ا،التكرارات لسلسلة التحفيز السلوكي
إستنادا )(ditmar ,1995( يتميز باإلستخدام المفرط، وفقا  لـ2011لطب اإلدمان )

إلى نظرية البناء اإلجتماعي التي  تتناول بعض أوجه القصور في النماذج السابقة 
من اإلقتصاد وسلوك المستهلك وعلم النفس يتنبأ بأن المنتجات يتم شراؤها بشكل 
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لتعكس الهوية الذاتية وبالتالي يجب أن يؤثر النوع اإلجتماعي على كل  متهور
المنتجات التي يتم شراؤها باإلندفاع فالعالقة بين الهدر أو اإلسراف واإلدمان 

د صالح بن علي أبو بوعراد( يزيد  .2018السلوكي عالقة طردية فاإلسراف حسب) 
ا وهو من السلوكيات المقيتة التي المرء فيما ال ضرورة وال داعي له، وإن كان مباح

يترتب عليها مفاسد، وأضرار مجتمعية وقد يكون اإلسراف فردا أو جماعة،فالفرد في 
دراستنا هو المستهلك والجماعة هي المؤسسات العمومية من مسيري المستشفيات، 

 واإلقامات الجامعية والسجون .. إلخ
لجزائري مسلم ونبينا محمد صلى هللا بالرغم أن ديننا الحنيف هو اإلسالم والمجتمع ا

عليه وسلم خاتم األنبياء إال أن مادة الخبز أصبحت مثل الفضالت ترمى في 
النفايات وبكميات ال يقبلها العقل.إن قلة توفر الدراسات الخاصة بتقييم تأثير إدمان 
المستهلك على هدر الخبز في الجزائر قد دفعت الباحث إلى إجراء هذه الدراسة 

صول إلى أهم النقاط التي قد تقيد المجتمع اإلسالمي إلى عدم اإلسراف في شراء للو 
 الخبز والتبذير في حالة الشراء لقوله تعالى

 5)" وال تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا"

 صدق هللا العظيم
 مشكلة الدراسة :

ن ونبينا المصطفى شددو على عدم جواز اإلسراف بالرغم من دينينا اإلسالم والقرآ
والهدر والتبذير إال أن المستهلك للطعام و لمادة الخبز يبقى مصرا على شراء الطعام 
بكمية زائدة على إحتياجاته المعتدلة ويرمي بها في القمامة هذه النعمة التي ربونا 

 على حافة الطريق.أبائنا وأجدادنا عند وجودها في الطريق يجب تقبيلها ووضعها 
وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، فقد تبين للباحث أن 
البحوث والدراسات التسويقية اإلسالمية يشوبها القصور، وقد الحظ الباحث من خالل 

من المستهلكين للطعام و لمادة الخبز أن هذه المادة في متناول  25مقابالت من 
 رمزي.الجميع مبلغها 
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لذا جاءت هذه الدراسة لدراسة تأثير الشراء للطعام و لمادة الخبز بكميات كبيرة في 
 األسرة الجزائرية ورميها في القمامة وهنا نطرح التساؤالت التالية.

 هل هدر الطعام من صفات المسلمين ؟ -01
 لماذا يشتري المستهلك الخبز بكميات متزايدة ؟ -02
 ك الجزائري ثقافة إستعمال بقايا الخبز إعادة إستعمالها ؟هل توجد لدى المستهل -03
 هل توجد إبتكارات وطرق ذكية لطبخات أخرى بإستعمال بقايا الخبز؟ -04

 أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلىتحليل وإستكشافات وتطوير هدر الطعام وباالخص مادة الخبز 

 لدى المجتمع الجزائري والتونسي
 ظر المستهلك المسلم بمسألة هدر الطعام و الخبز معرفة وجهة ن -01
 . إستكشاف هل المستهلك لمادة الخبز هو مدمن -02
إستكشاف مدى تاثير هدر األغذية و الخبز على ميزانية الدولة الجزائرية  -03

 والتونسية.
تقديم بعض التوصيات والمقترحات لتنبي منهج مناسب في إستراتجية هدر  -04

 تمعات اإلسالمية.الخبز لدى المج
 أهمية الدراسة :

 يمكن إختصار أهمية الدراسة في أربعة محاور:  
/ معرفة وفهم ديننا الحنيف كيف يحرم هدر الخبز واإلسراف فيه نازع ديني 01

 وأخالقي 
/ معرفة و فهم حجم الهدر و التبذير عند عملية الشراء و بعد عملية الشراء، 02

 خاصة في شهر الرحمة .
 تكشاف دور األحاديث النبوية و اآليات القرآنية في توعية المستهلك المسلم. / اس03
 / تطوير ثقافة المستهلك و التوازن في عملية شراء هذه النعمة.04

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: .2
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 الخبز أبرز نفايات رمضان  
أن يكون  هو عبارة عن طعام يتم التخلص منه أو فقدانه دون  مفهوم هدر الطعام :

فإن مسألة إلقاء الخبز في النفايات لم  ،على سيرة النفايات و الالمباالة)6)قد تم تناوله.
تكن مقبولة يوما في األعراف و ال في الشرائع السماوية التي عرفتها الجزائر و كان 

إال أن الثقافة  االستهالكية  ،رفع الخبز من األرض و تقبيله من الثوابت األخالقية
لجزائر متفوقة  في إنتاج النفايات ونزع القداسة عن الخبز ثم جعلت شهر جعلت ا

رمضان موسما لالستهالك والنفايات وهدر النعم بدال من تقديرها .أو كما يقول الشيخ 
إن تقاليد المسلمين جعلت شهر الصيام شهر طعام فبدال من انتشار "محمد غزالي 
تنتشر اإلعالنات المغرية التي جعلت  ا "" كلوا وأشربوا وال تسرفو القيم القرآنية 

الصائم يشتري ما يحتاج وهو ما يالحظ في طوابير  الصائمين أمام المخابز كل يوم 
 من أيام رمضان ممن يشترون أكثر من حاجاتهم بكثير .

في  " الخبز "تقارير كثيرة تؤكد أن أكثر ما يميز النفايات في شهر رمضان هو 
ع بأهمية خاصة حيث يتم تسليط الضوء على هذه الجزائر يحض هذا الموضو 

هذه الظاهرة ال تختصر على الجزائر أو بلدان المغرب العربي بل تكاد . )7) الظاهرة 
ويقول سعيد جاب الخير الباحث .  تكون شائعة على كل األقطار اإلسالمية

يحرم اإلسالم التبذير خالل كل سنة فمن باب "المتخصص في دراسات اإلسالمية 
األولى أن يحرمه في رمضان لكن ما يجري العكس، ويشير إلى أن جزءا كبيرا من 
المسلمين يصوم من باب العادة أو التقليد أكثر مما هو صوم من باب القناعة 

 .)8)اإليمانية الخاصة كما كان مع المسلمين األوائل 
 اإلدمان على هدر الخبز و أسبابه: 

( هو achat compulsifsتسوق القهري )( أن الlejoyeus et weisteinوجد )
فالميزة  ،إدمان سلوكي خالي من المخدرات يزداد يوما بعد يوم بسبب سهولة التسوق 

الرئيسية التي تميز المشترين أو المتسوقين القهريين على المستهلكين العاديين هو أن 
سة فحص وجدت درا،األول يركز على عملية الشراء نفسها بدال من العناصر المشتراة 
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جديدة أن ما االكراه كما ان الشراء القهري له عواقب وخيمة كاالكتئاب النفسي 
(التسوق القهري مزمن ومتكرر فالمستهلك edwards.1993والشعور بالذنب .يقدم )

يعاني من رغبته ال يمكن السيطرة عليها .كما وجد الباحثون في المعهد الوطني 
حفز مستقبالت االفيونيات في الدماغ مما يؤدي  للصحة)وم أمريكية(أن تناول الخبز ي

بالمائة من البالغين األمريكيين يشعرون بالنشوة فكلما أردنا تناول الخبز فنسبة  5
السكر في الدم والكربوهيدرات ترتفع بشكل عام من الصعب التوقف عن تناول الخبز 

 .(9) فالكبوهيدرات تفعل أكثر من إعادة برمجة نضامنا العصبي
ا لدراسة امريكية نشرت في المجلة االمريكية للتغذية السريرية فان معظم األطعمة وفق

.  من جانبه (10)النشوية تعتبر مثل النيكوتين بما في دلك الخبز االبيض والبطاطس
أمر وزير الصحة الجزاء يري على المراجعة الضرورية للوضع الغذائي للمواطن 

في الجزائر كونه المكون الرئيسي لإلنتاج  مشيرا إلى أن القمح الطري هو االكثر
الخبز كما حذر من االستهالك المفرط للخبز ألن الدراسات العلمية أظهرت أن القمح 

 اللين ينتج مكونات تسبب اإلدمان وتحفزه بقوة الشهية.
 منهجية البحث والدراسة الميدانية: .3

 دراسة استكشافية لنفايات الخبز:
العمل البحثي حصريا على هدر الخبز حسب شركة  يركز التوجه التجريبي لهذا

عن  2019النظافة وجمع النفايات يكشف خالل مسحه األخير الذي أجري في 
التطور المذهل لظاهرة النفايات في الجزائر واعتبرت أن أكثرية هذه النفايات خبز 

نجري ومن أجل معالجة هذه الفجوة بين نضريه هدر الخبز والواقع على الميدان فإننا 
مستهلكا من اجل استكشاف  25بحثا نوعيا من النوع االستكشافي وهكذا تم جمع 

أرائهم وسلوكياتهم فيما يتعلق بنفايات الطعام و الخبز. تهدف هذه الورقة إلى فهم 
هدر الخبز واستكشاف األسباب والعواقب المرتبطة به ومن وجهة نظر المستهلك في 

ي سياق هدر الخبز على مستوى المستهلك نادرة التحقيقات التي أجريت حتى اآلن ف
( في هذا الصدد سيكون التركيز في هذا البحث schanes et al 2018جدا )



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2020 سبتمبر|  3العدد  5المجلد 

 97 

تحديد دوافع وفرامال لمستهلكين فيما يتعلق بنفايات هدر الخبز وتأثيرها على سلوك 
 المستهلك الجزائري والتونسي.
 اإلختبارات المنهجية للبحث 

 25لمشكلة البحث، تم دراسة نوعية استكشافية من خالل مقابلة  من أجل االستجابة 
دقيقة للمستهلك الفترة ما بين  32مستهلكا جزائريا بتسجيل متوسط المقابلة 

المكان مدينة تبسة تقع شرق الجزائر مع  2020/01/12إلى غاية  2020/01/05
لمشاركون في هذه الحدود التونسية هناك تقارب في التقاليد بين البلدين. كما أن ا

الدراسة النوعية االستكشافية لهم خصائص مشتركة من حيث العمر والجنس كما 
 (إلى اسم المستهلك.Aيرمز )

 نتائج الدراسة : .4
تم تسجيل جميع البيانات عن المقابالت مع المستهلكين عبر التسجيل الصوتي تم 

، كما تم اتخاذ نقلها بالكامل من أجل ضمان موثوقية وصالحية الدراسة النوعية
تنوع  (andréani and 2005)االحتياطات فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها 

 العينة بدرجة كافية وفقا للمعايير االجتماعية والديمغرافية.
  : التفاصيل المتعلقة بالمستهلكين الذين تم إستجوابهم  01الجدول 

 عليميالمستوى الت الموضوع العمر الفئة اإلجتماعية المهنية

  B1 20 طالب جامعي

 B2 22 طالبة جامعية

 B3 38 إطار في المؤسسة

 B4 34 عاملة يومية

 B5 63 ماكثة بالبيت

 متوسط المدة الزمنية المقابلة ثانية 16دقيقة و 52
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 :  دليل الرسوم المتحركة مع المستهلكين 02الجدول 

 المحور األول : عادات اإلستهالك واإلمداد
C1 .أتسوق في كل وقت : 

C 2.أشتري ما أشتهي كل يوم أتسوق : 

C 3 أتسوق مرة في األسبوع نظرا لضيق الوقت :. 
C 4.أتسوق يوم الراحة : 
C 5.كل السلع متوفرة في مغازات أتسوق مرة في األسبوع : 

C 5.أتسوق مرة في األسبوع : 

 هل تتسوق يوميا ؟  -

C 1. أخطط بعض مشترياتي : 

C 2 بعض مشترياتي والباقي في عين المكان أتذكرها .: أخطط 

C 3. أخطط وقت تسوقي : 
C 4. أخطط عند تسوقي : 

C 5 .أخطط وأكتب في ورقة لكي ال أنسى : 
C6 أخطط أكثرية مشترياتي 

هل تخطط مشترياتك  -
 أوبعض مشترياتك؟

C 1 .نعم هناك ضروريات أشتريها أكثر من غيرها مثال الحليب الخبز 

C 2م المواد الغذائية و الخبز.: نع 

C 3. نعم مثل الخضر والفواكه الخبز  : 

C 4.نعم المواد الغذائية الخبز : 

C 5.الحليب والمواد الغذائية الخبز : 

C6.نعم خضر ومواد غذائية الخبز: 

هل هناك مشتريات  -
تشتريها أكثر من 

 غيرها؟

C1 .نعم هناك كماليات أشتريها أكثر من غيرها خبز 

C2 عم مثل كمية السلعة. خاصة إذا كانت تخفيض أي تاخذ قطعتين ن

 وتدفع مبلغ قطعة واحدة.
C3 .التحفيز وتخفيض المبالغ من المنتوج 

 C4.أنا أتأثر بإشهار المنتوج خاصة في التلفزيون 
C5 التخفيضات في المتنوج تأثر على قرارات شرائي بالزيادة في أكثر 
C6 زيادة شرائي. جودة وتخفيض المنتوج تأثر في 

هل تشعر أن هناك  -
بعض العوامل التي 
يمكنها التأثير على 

 عادتك الشرائية
المدة  ،الجودة ،)الكمية

 الزمنية( ؟

  المحور الثاني : سلوك هدر الطعام 
C1 .نعم ألنه زائد ال احتاجه: 

C2 .ارميه في القمامة ألني ال احتاجه : 

C3.ارمي الطعام الزائد في القمامة: 

C4  .ارمي الزائد غن الحاجة وجزء احتف ض به في الثالجة : 

C5.جزء كبير من الطعام يذهب الى حاوية الفضالت : 

C6انا شخصيا كل يوم ارمي بقايا األطعمة : 

 هل رميت الطعام ؟ -
 
 
 

  

C 1. الخبز : 

C 2.الخبز : 

C 3 .مواد غذائية منتهية صالحية والخبز وخضروات يوميا : 

C 4يب يوميا.: خبز وحل 

ماهي األطعمة التي  -
 تهدرونها أكثر شيء
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C5 . خبز يوميا : 

C 6 خبز.مربيات وحليب: 

C1 . نعم: 

C2 . نعم: 

C3 . نعم: 

C4 . نعم: 

C5 . نعم: 

C6 . نعم : 

هل نفايات الطعام  -
مشروطة بعوامل 

 معنية؟

 المحور الثالث : الموقف تجاه هدر الطعام؟

C1 يرمي الطعام بكميات كبيرة.:  كل المجتمع الجزائري 

C2.الجميع يعاني من رمي متبقيات االكل في حاويات الطعام  : 

C3. ال يوجد احساس تجاه رمي الطعام  : 
C4..ال يوجد من ال يرمي الطعام كلنا نرمي : 

C5. كل مجتمعنا يعاني نفس الشيء  : 
C6..كلنا يرمي الطعام مع علمنا انه حرام  : 

يع هل تعتقد أن الجم -
 يواجه نفس الشيء؟ 

C1 .أعد نفسي في المرة القادمة أخطط قبل الشراء بشهور : 

C2.أدعوا هللا أن يسامحني : 

C3.في المرة القادمة سأقلل من الشراء: 

C4.أستغفر هللا : 

C5. أطلب هللا يهديني : 
C6.أقلل الشراء في المرة القادمة : 

ماذا تفعل لتخفيف  -
 االنزعاج 
 من الهدر ؟

 لمحور الرابع :تاريخ النفايات الغذائية المحلية.ا

C1. ال أخطط جيدا أقبل التسوق : 

C2 معظم أسعار المواد الغذائية مدعمة أي منخفضة بالتالي أشتري :

 بالزائد .
C3.حس منعدم إزاء الخسارة : 

C4.التهور في عملية الشراء خاصة شهر رمضان: 

C5.قلة النوعية : 
C6ستهالك منعدمة.: ثقافة الشراء واال 

العوامل الرئيسية  -
التي يمكن أن تفسر 
النفايات المنزلية في 

 الجزائر.

 المحور الخامس :عواقب هدر الغذاء المحلي

C1.تلوث بيئي : 

C2 .هدر للمال وتلوث : 

C3 .يؤدي تراكم النفايات إلى التلوث واألمراض  : 

C4. التلوث وانتشار األمراض لكثرة القمامة : 
C5لنفايات خطرة ألنها تخرج غازات عند تراص القمامة.فتراص : ا

 القمامة تؤدي إلى تكون سوائل خطيرة تسبب مرض السرطان.
C6.ظهور أوبئة وأمراض خطيرة خاصة في الصيف : 

ماهو تأثير النفايات  -
الغذائية المنزلية على 

 حياتنا بشكل عام؟
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C1. نعم ينقص االحتباس الحراري : 

C2مجاعة.:نعم تنقص ال 
C3.نعم نظافة البيئة : 
C4.المناخ اليتغير : 
C5. نعم يتقلص التلوث وإنتشار األوبئة خاصة في فصل الصيف : 
C6.نعم ينقص النفايات األمراض واألوبئة مثال الكوليرا: 

هل تعتقد أن العالم  -
يكون أفضل إذا هدرنا 

 أقل ؟

 عام. المحور السادس : الممارسات المتبعة لمكافحة هدر الط

C1. يذهب إلى القمامة : 

C2.مباشرة أرميه في القمامة : 

C3 أعيد تخزين ما تبقى وأحفضها تحت درجة حرارة أو برودة مناسبة : 

C4. أوزع ما تبقى من الطعام على جيراني : 

C5.عندما تكون لديا مناسبة أستغله بوجبتين كاملتين : 

C6.أعطيه للفقراء والمحتاجين: 

ض أين يذهب فائ -
 الطعام لدينا؟

C1. أحاول أن أخطط قبل التسوق لكي ال أشتري بعفوية : 

C2.أعاين ما تبقى في البيت لكي ال أكرر الشراء : 
C3. أحاول أن أكتب قائمة دقيقة إلحياجاتي : 

C4. أحاول أن أكون صارما وذلك بشرائي ما أستهلكه فقط : 

C5في درجة حرارة  : أجمد اللحوم الزائدة وأحفظ األكالت المتبقية

 مناسبة .
C6.أحاول التقليل من سلة التسوق: 

ماذا تفعل كل يوم  -
لتضييع أقل قدر ممكن 

 ؟

C1 وضع خطة تسوق مثالية وذلك بدراسة ميدانية لمعرفة النقائص:

 والتقليل من الشراء بكميات كبيرة.
 المحافظة على ما تبقى من طعام الزائد من الطعام الزائد وإعادة أكله. -
 يجب شراء ما أحتاج إليه فقط . -

C2.يجب فهم تواريخ إنتهاء الصالحية: 

ال أشتري المنتوجات التي عليها تخفيض مثل تأخذ قطعتين تدفع مبلغ  -
 واحدة فقط فتاريخ إنتهاء صالحيتها نجده قريب. 

 أحاول أن أتبرع بالمتجات الزائدة. -
C3ات تنضيمية.: وضع قوانين خاصة بهدر الطعام من خالل تشريع 

التوعية بواسطة أيام دراسية في الجامعات وقافالت في المدارس  -
 لتوعية المستهلك.

زيادة الوعي في قواعد التسوق ووضع خطة لإلستهالك والحد من  -
 الهدر وتوعية المجتمع باألثر الصحي.

C4 تفعيل دور وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي في توعية:

 المستهلك .
 التسوق بذكاء و -
تخزين الطعام بشكل صحيح وعدم خلط الخضروات لكي ال تتلف مثال  -

 إبعاد البطاطس على الفلفل والطماطم والبصل... إلخ
 استعمال التعليب لحفظ األكل المتبقي. -

ماهي الحلول التي  -
تضعونها في اإلعتبار 

 في الجزائر؟



 اإلسالمية.| مجلة ريادة االعمال  2020 سبتمبر|  3العدد  5المجلد 

 101 

 
 التفاصيل المتعلقة بالمستهلكين الذين تم استجوابهم بالنسبة للخبز. 4الجدول 

 المستوى التعليمي الموضوع العمر الفئة اإلجتماعية المهنية

  B1 20 طالب جامعي
 B2 22 طالب جامعي

 B3 38 طار في المؤسسةإ
 B4 34 عاملة يومية

 B5 63 ماكثة بالبيت

 متوسط المدة الزمنية  المقابلة ثانية 16دقيقة و 52

 
 : دليل الرسوم المتحركة مع المستهلكين 05الجدول 

 تجميد الطعام الزائد عن الحاجة واستعماله بعدها. -
C5ام الزائد وإعادة :خلق جمعيات في كامل أرجاء الوطن للتكفل بالطع

 توزيعه إلى الفقراء.
توعية ربة البيت بالطهي بذكاء واستعمال بقايا األكل في األكالت  -

 أخرى.
 مشاركة اامة المساجد في توعية المستهلك. -

C6.الحلول تبدأ من المستهلك: 

 يجب التخطيط قبل عملية التسوق  -
 أنا ضد شراء المتطلبات مرة واحدة في األسبوع. -
 جب إعادة إستعمال الطعام المتبقي .ي -

 المحور األول : عادات اإلستهالك  
B1 .نعم أشتري الخبز يوميا عندما أكون ذاهبا للمنزل : 

B2ي يوميا في الغذاء والعشاء.: أشتر 

B3أشتري في الصباح ووقت الغداء والعشاء :. 
B4أشتري منتصف النهر مرة واحدة للغداء والعشاء :. 
B5. أحيانا أشتري ألني أطهي الكسرة في البيت : 

 هل تشتري الخبز يوميا ؟  -

B1 تخطيطي هو شراء الخبز عندما أخرج من الجامعة وأذهب :

 إلى البيت.
B2 : نعم أخطط بشرائي مرتين لوجبة الغداء ومرة لوجبة

 العشاء.
B3 أشتري بدون تخطيط ألني أكل الخبزمع أي وجبة :

 )العجائن(
B4 أخطط قبل الشراء لكن يوميا أشتري ألن معظم أكالتي :

: عندما أطهي ) الكسرة( أتصل بأوالدي  B5أحبها بالخبز 

 لون.ألعلمهم بعدم شراء الخبز لكنهم يشترون اليبا

 هل تخطط قبل شراء الخبز؟ -
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B1 . نعم رائحة الخبز ونوعيته تأثر في شرائي بمكية زائدة 

B2 وقت الغذاء ال أخرج من الجامعة وأشتري خبزا ذات جودة :

 وساخن أنا مدمن على الخبز.
B3 أشتري الخبز بكمية قليلة في الصباح والغداء والعشاء أحب :

 ي قبل أن يفقد جودته.تناوله في وقت الوجبات ساخن وطر
B4 ولو كان  ،مرات 3: ليس لدي الوقت الكافي لشراء

بإستطاعتي أشتريه في وقت الوجبات نظرا لجودته عند خروجه 
 من فرن المخبزة .

B5 شخصيا ال تعجبني جودة ومكونات الخبز . أنا أطهي :

)الكسرة( والخبز في المنزل لكن أوالدي يأتون بالخبز معهم  
في شهر رمضان رغم أني أطهي )الكسرة(  خاصة يكثرون
 واهية صحية.

هل نشعر أن هناك بعض   -
العوامل التي يمكن أن تأثرعلى 
عاداتك الشراءية)الكمية .الفترة. 

 الجودة(

 المحور الثاني : سلوك هدر الخبز 

B1 . نعم بكثرة لكن أضعه برفق بجانب الحاوية: 

B2 . ليس بكثرة بفقد جودته ويصبح كاسح : 

B4.نعم بكثرة: 

B5 أيام . 03: ال ليس الكثير كيس كل 

هل ترمي الخبز بكثرة في  -
 القمامة ؟

 المحور الثالث : الموقف تجاه هدر الخبز

B1 . أشعر بالندم واألسف : 

B2.أشعر بالقلق والندم : 

B3. أشعر بالقلق والندم : 
B4. أشعر بالقلق والذنب النفسي: 

B5سامحنا ألنه فعل حرام ألننا مسلمين.: أنزعج وأدعو هللا أن ي 

 كيف تشعر بعد هدرالخبز ؟ -

B1 نعم : 

B2 نعم : 

B3نعم: 

B4نعم : 

B5 نعم من الصعب أن تجد إنسانا ال يبقى له الخبز في المجتمع :

 الجزائري .

هل تعتفد أن الجميع يواجه  -
 نفس الشيء ؟

B1. أعد نفسي أن أقلل من شراءه : 

B2ظيم .: أستغفر هللا الع 

B3. أدعوا هللا أن يسامحني : 

B4 أطلب الهدايا من هللا : 

B5.أدعوا هللا أن يغفر لي ويهدني : 

ماذا تفعل للتخفيف من  -
 اإلنزعاج من هدر الخبز؟

 المحور الرابع : اإلدمان السلوكي في هدر الخبز

B1. الغ أشعر عند شرائي الخبز : 

B2. أعتبر نفسي مدمنا لهذه النعمة : 

B3:  شعور وسلوك يدفعني للشراء بشكل يومي 

B4. الروتين: 

B5. أوالدي اليبالون مدمنون على النعمة : 

ما الذي يدفعك لشراء كمية  -
 زائدة على الحاجة بشكل يومي؟   
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B1 اليوجد تخطيط قبل عملية الشراء :B2 سعر الخبز رمزي :

 بالنسبة للمستهلك الجزائري هو في متناول حتى الفقير حولي
0,4 europ 

B3 السعر مدعم ومنخفض أي في متناول المواطن الجزائري  : 

B4. حس منعدم إزاء الخسارة : 
B5ثقافة المستهلك لهذه النعمة منعدمة : 

في رأيك ماهي العوامل  -
الرئيسية التي يمكن أن تفسر 

 بقايا الخبز في الجزائر؟

 المحور الخامس : عواقب هدر الخبز 

B1بول .: حرام وغير مق 

B2 اليجوز رمي الخبز ألنه نعمة والنعمة حرمها هللا إذا مسها :

 األذى.
B3 ليس مقبول لقوله تعالى " إن المبذرين كانوا إخوان :

 الشيطان "
B4. اليجوز هدر النعمة في القرآن واألحاديث واألعراف : 

B5 غير مقبول في مجتمعنا اإلسالمي في السابق كان رفع :

قبيله من الشوائب األخالقية كما يقول تعالى الخبز من األرض وت
 "وكلوا وأشربوا وال تسرفوا"

هل هدر الخبز مقبول في  -
 الدين واألعراف؟

B1هدر للمال . ،: تلوث بيئي 

B2 تلوث بيئي يؤدي الخبز المتراكمن إلى البكتيريا جراء :

 التعفن.
B3 ألن : يؤثر في بيئتنا بالرائحة الكريهة تكسير وإقتصاد البالد

 القمح مدعم من طرف دولتنا الجزائر وتستورده بمبالغ خيالية .
B4 يلوث البيئة وذلك لوصوله لحالة تعفن مما تظهر البكتريا :

 والبعوض والناموس .
B5 .يتحلل ويتعفن وتصبح أمراض خطيرة : 

ماهو تأثير نفايات الخبز على  -
 حياتنا بشكل عام ؟

 ة لمكافحة هدر الخبز المحور السادس : الممارسات المتبع

B1 يستفاد منه الحيوانات واألغنام : 

B2يوضع بجانب القمامة في كيس بالستيكي : 

B3.لألسف يرمي في حاوية القمامة : 

B4.أضعه بجانب بيتي ليأخذه من يحتاجه : 

B5 أضعه في الثالجة وأحاول إعادة إستعماله وجزء أخر :

 أضعه بجانب بيتي في كيس بالستيكي.

يذهب فائض الخبز لدينا  أين -
 ؟

B1. أحاول أن ال أشتري كمية زائدة : 

B2أتصل بوالدتي إلفادتي كم أشتري من خبز : 

B3.أحاول التخطيط قبل شراء : 

B4 أتذكر دائما أن هللا تعالى اليحب المبذرين والمسرفين فأتيه :

 أوالدي بعدم الشراء ألني أطهيه 
 أحسن من المخبزة)خبز صحي( 

فعل كل يوم لتجنب هدر ماذا ت -
 الخبز؟

B1 التوعية في المساجد والمدارس في الجامعات اإلعتماد على :

 التسويق العكسي وذلك بالتقليل من طلب الخبز 
 رفع سعر الخبز لكي يقل الطلب وينقص الهدر  -

ماهي الحلول التي تضعها في  -
اإلعتبار من هدر الخبز في 

  الجزائر؟
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 تصور المستهلكين لهدر الخبز من الناحية الدينية:

يتفق المستهلكون الذين تمت مقابلتهم على الطبيعة المسيئة لهدر الخبز. و يشهدون 
مامة ويستدلون باآليات القرآنية، كما يقولون كلنا يعلم أنه أنه حرام رمي الخبز فالق

أمر سيئ ومقرف... إلخ كما اجمعوا على اإلحساس بالضيق والذنب عندما يرمون 
الطعام و الخبز في سلة النفايات وهي مختلطة بالفضالت وديننا يحرم التبذير 

ازع ديني وأخالقي.  ويقولون أن هدر الخبز يضر بالدولة ألننا نشتريه بمبلغ رمزي ن
كما قال معضميتهم اننا كنا نحترم النعمة عند وجودها في األرض نقبلها ونضعها 
جانبا واآلن نرمي فيها، حرام علينا كأننا لسنا مسلمين، كما قيل أكثريتهم أن الخبز 
مقدس للعائلة الجزائرية ال يمكن االستغناء عنها، كما يقولون أن عدم المباالة 

 هما أسباب رمي الطعام و الخبز.واالستهتار 

B2 تطبيق أيام تحسيسة للمستهلك في الجامعات والمدارس :

 اف في شراء .والمساجد لتوعية بمدى خطورة اإلسر
يجب وضع تخطيط عند الشراء وترسيخ ثقافة النازع الديني  -

إستخدام التسويق الذكي وذلك بوضع إستراتيجية  –واألخالقي 
 للتسويق المنتظم.

B3 ليس المواطن وحده المسؤول عن هدر الخبز حتى :

المؤسسات العمومية من إقامات جامعية ومستشفيات وسجون 
 خطيط والتسيير الجيد .يجب على المسيرين الت

يجب توعية المستهلك وذلك بواسطة حمالت ولوحات   -
 إشهارية في التلفزيون

B4 تطبيق أيام تحسيسية وقافلة متنقلة للمدارس واالحياء لتوعية :

 المستهلك بمدى خطورة هذا الوضع 
إعطاء صالحيات للشرطة البيئية للتوعية وتطبيق مخالفات في  -

 القمامة. حالة رمي الخبز في
 الزيادة في سعر الخبز للضعف. -
 B5 يجب تدخل أئمة المساجد بالتوعية في خطبة الجمعة وتبيان :

 ان اإلسراف والتبذير ليس من صفات المسلمين .
 زيادة سعر الخبز. -
التحسيس في نوعية الخبز أصبح الخبز كالمطاط عند مرور  -

 ساعتين.
في الفرن واستعماله في إعادة تةضيف البقايا وذلك بتسخينه  -

 سالطة أو أكالت أخرى. 
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لدينا الكثير من هدر الخبز في إقاماتنا الجامعية وذلك راجع إلى وضع كميات زائدة 
وثابتة للمواد ال تتغير في الكشف الكمي والتقديري لإلتفاقية هنا يشهد على سوء 
التخطيط أي أن اإلدارة ال تبالي مع العلم أنه حرام ويضر بإقتصاد الجزائر ألن 
الخبز مدعم كما أشار أن المواطن ليس وحده المسؤول عن عدم المباالت واالستهتار 

 ونقص التخطيط.
اجمع جميع المستهلكين األسعار المنخفضة للخبز مبلغ رمزي تدفعهم إلى شراءه في 
أي وقت حتى لو لم تكن حاجة لتناولها، فالمخابر متوفرة وبشكل كبير ورائحة الخبز 

 ن قبل آذان المغرب.  تجذب خاصة في رمضا
 هدر الخبز أصبح إدمان سلوكي لدى المجتمع 

 الملف الشخصي المتصور للمبذر:
تشير التعليقات الصادرة عن المشاركين إلى ملف تعريف نموذجي للمستهلك المهدر 
من وجهة نظرهم أن هدر الخبز حرام ليس من صفات المسلمين ألنهم أقرو برميه 

ن المبذر كمستهلك متعطش مع درجة سخرية من مثل الفضالت يتم الكشف ع
المسؤولية االجتماعية واألخالقية، ال يتردد في إظهار إستهالكه المفرط وتخلصه من 
الخبز الزائد دون أي ذنب كما توضح البيانات المسجلة في هذا اإلستطالع 

 اإلقصائي أن العوامل النفسية تميز المستهلك المهدر على المستهلك غير مهدر.
 : تصنيف المنتجات األكثر إهدارا حسب األسر . 06الجدول 

 الرتبة  المنتجات الضائعة   
 الخبز

 الحليب واأللبان
 وجبات جاهزة

 الخضروات والفواكه
 المربيات

01 

02 

03 

04 

05  

 
 ( الصورة المتضررة للمبذر النموذجي.01

معظم أسعار المواد  تشير التعليقات الصادرة عن المستهلكين الذين تم استجوابهم أن
الغذائية مدعمة من طرف الدولة أي سعرها منخفض أي يشترون بالزائد ال يبالون 
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كما قيل معظمهم أن إحساسهم منعدم إزاء الخسارة كما قيل أنهم يتخلصون من 
الطعام الذي اليزال صالحا لألكل دون أي ذنب كذلك قيل أن التخطيط وثقافة الشراء 

 لديهم منعدمة.
 ريخ وسوابق نفايات الطعام  ( تا02

من اجتماعات المجموعة التي نفذت كجزء من هذا البحث النوعي إلى ارتباط مباشر  
 بالمستهلك بين متغيرات اجتماعية، ديمغرافية وسلوكية ونفسية .

 ( عواقب هدر الطعام من وجهة نظر المستهلكين  03
لمخالفات الطعام عواقب بيئية وفقا للمستهلكين الذين تم استجوابهم، يمكن أن يكون  

مثل التلوث، احتباس حراري، صحية مثل األوبئة والكوليرا واجتماعيا ظهور المجاعة 
واقتصاديا تهدم اقتصاد البالد ألن كل السلع في الجزائر مدعمة من طرف الدولة 

 ونفسية بإحساسهم بالندم عند رمي الخبز والطعام في القمامة 
 ظر المستهلك:عواقب هدر الخبز وجهة ن

وفقا للمستهلكين الذين تم استجوابهم فإن مخلفات هدر الخبز عواقب دينية بيئية 
 نفسية واقتصادية واجتماعية وصحية ضارة

  عواقب هدر الخبز وجهة نظر المستهلك  07 الجدول
 التأسف|  الذنب النفسي|  حرام باآليات واألحاديث )معصية( - الدين واألخالق -

 حمولة زائدة على حاويات القمامة|  تعفن| رائحة كريهة  - لبيئيالتلوث ا  -

 المساهمة في تكسير اقتصاد البالد| تضيع الوقت |  هدر المال - إقتصاديا -

 المعايير االجتماعية|  سوء توزيع الموارد - إجتماعيا -

 الحشرات، والبعوض |  البكتريا والناموس - صحيا -

 
 ة هدر الخبز:أفضل الممارسات لمكافح

يتيح البحث النوعي الذي تم إجراؤه إلى مجموعة متنوعة التي يمكن أن تقلل من هدر 
الطعام و الخبز يربط المشاركون بمسؤولية المستهلك هدر الخبز والبعض اآلخر 
بمسؤولية الدولة حيث ذكر المستهلكون الذين تمت مقابلتهم أن قلة التوعية في 
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جعتها وتنظيمها حول برنامج إستراتيجي ديني فهي قضية المساجد والمدارس يجب مرا
 نازع ديني وأخالقي.  

كما ذكر المستهلكون الذين تمت مقابلتهم أنه ال يوجد حوكمة كاملة للمنتج  
 والمستهلك.

ساعات تصبح كالمطاط ال أستطيع تناولها  02فمادة الخبز نشتريها ساخنة بعد 
مدروسة يجب مراجعتها من طرف الدولة  وأشتري أخري أي أن مكونات الخبز غير

 وتحسينها لكي يتم استعمالها ال رميها.
يجب إعطاء صالحيات للشرطة البيئية للتوعية من خالل سلسلة من اإلجراءات 
الذكية وحمالت التوعية والردع بتحرير مخالفات، ناهيك عن التوعية عبر مواقع 

   التواصل االجتماعي ألن الوقاية خير من العالج.
 الخاتمة والتوصيات التنظيمية والتطبيقية: .5

أتاحت البحوث النوعية التي أجريت كجزء من هذا العمل البحثي الى فهم هدر الخبز 
كما يراها المستهلكون من نضرة دينية وأخالقية وسلوكية. تشير النتائج الى ان هدر 

ف المستهلكون الخبز في بلد نام مثل الجزائر يمكن ان يؤثر على األسر. كما يعتر 
الذين مسهم المسح باإلجماع أنهم يهدرون كميات كبيرة من الخبز كل يوم وإنهم 
مستاءون الن ديننا اإلسالم نهانا على اإلسراف والتبذير رغم صراحة اآليات 

 واألحاديث إال أنهم يقرون أنهم مدمنون على هذه النعمة.
ستجوابهم مع نتائج اإلطار تتوافق غالبية التعليقات عن المستهلكين الذين تم ا

(. مشكلة هدر الطعام هي مشكلة متعددة األوجه (Schanset,2018النضري للبحث
 تأتي من مختلف الخلفيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية و السلوكية والنفسية.

 أهم التوصيات: أفضل الحلول لمعالجة النفايات الغذائية المهدرة:
م إجراؤه مع فئة المجتمع الجزائري والتونسي مجموعة يتيح البحث النوعي الذي ت

متنوعة من حلول هدر الطعام يربطها المشاركون بالتقليل من شراء المتزايد وذلك 
بوضع خطة والتسوق بذكاء بشراء كل ما يحتاجونه فقط والمحافظة على ما تبقى من 
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بواسطة أيام  طعام زائد بحفظه وقيل معظمهم يجب تدخل الحكومة بتوعية المستهلك
 دراسة في الجامعات وقافالت للمدارس لتوعية المستهلك من الصغر .

 المشاركين يربطون الحلول تبدأ من الحكومة و األكثرية يربطونها بالمستهلك.
يجب استعمال ذكي في حالة شراء زائد على الحاجة للخبز وذلك بتبني  -

 المستهلك لثقافة إعادة االستعمال للبقايا. 
 رق وابتكارات للطبخات باستعمال البقايا.إيجاد ط -
 يجب وضع حوكمة كاملة للمنتج والمستهلك باستعمال تخطيط وتسيير ناجع. -

 الطعاميشكل هذا العمل البحثي محاولة استكشاف أولية تهدف إلى فهم ظاهرة هدر 
)الخبز( من منظور المستهلك من أجل أن يكون قادًرا على التعامل معها بشكل 

ذلك، فإن تقييد سلسلة القيمة على المستهلكين يمكن أن يقلل من فهم  أفضل. ومع
هذه الظاهرة ويضعف نطاق الحلول المتوخاة. يمكن أن تلقي األبحاث المستقبلية، 
هذه الحالة ضوًءا جديًدا على المشكلة. وبالمثل فإن تركيز عينة الدراسة على 

أو منخفضة( سيكون قادًرا على المستهلكين ذوي القوة الشرائية المتجانسة )عالية 
 شرح سلوك هدر الخبز بطريقة أفضل.
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 السلوك االقتصادي وعالقته  بالمصارف اإلسالمية 

 هناء محمد هالل الحنيطي
 دكتور  أستاذ

 عميد البحث العلمي /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
 عمان / األردن

hilal@yahoo.comhana 
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبيه األمين محمد صلى هللا عليه    
 وسلم.   

يشهد العالم في الوقت المعاصر أزمات اقتصادية كان من أهم أسبابها فصل عملية 
 اتخاذ القرار االستثماري عن التكوين السلوكي لألفراد، فظهر ما يسمى بالسلوك

االقتصادي والذي قام على أساس وجود عوامل سلوكية عديدة: الثقة الزائدة، التشاؤم، 
التفاؤل، ...الخ  تؤثر في عملية اتخاذ القرار االستثماري والتمويلي فهو يدمج بين 
علم النفس واالقتصاد  التخاذ القرارات التمويلية واالستثمارية، وهذا ما يناقض ما 

قتصادية التي تفترض أن األفراد والمؤسسات والحكومات قامت عليه المدارس اال
عقالنيين ويمكن التنبؤ بقراراتهم.  تعتبر المصارف اإلسالمية جزء من المنظومة 
االقتصادية، لذلك فهي تواجه اليوم تحديًا كبيرًا حيث تعمل في بيئة عمل معقدة 

هم ما قامت عليه وسريعة التغير اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتقنيًا، ومن أ 
 المصارف اإلسالمية القيم األخالقية المستمدة من الشريعة اإلسالمية. 

ونظرًا للتغير السريع والمنافسة الشديدة في بيئة عمل المصارف اإلسالمية، أصبح 
من األهمية الكبرى صياغة وابتكار أسس اتخاذ القرار االستثماري والتمويلي ضمن 

إسالمي  يكون ذو  نظرة شمولية تساعدها على النمو  السلوك االقتصادي من منظور
واالستمرارية في تحقيق أهدافها وفقًا لنظمها ومنهجية عملها، وذلك من أجل إثبات 

mailto:hanahilal@yahoo.com
mailto:hanahilal@yahoo.com
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مصداقيتها والهدف من وجودها لزيادة الثقة باألنظمة القائمة على أسس الشريعة 
لعامل في اإلسالمية.، وخصوصًا األخالق من حيث األمانة والقوة، ويعتبر ا

المصارف اإلسالمية جزء مهم في المصرف حيث يعبر عن مدى تمسك المصرف 
اإلسالمي بالقيم والمعايير األخالقية اإلسالمية، واألساس التخاذ القرار االستثماري 
والتمويلي المناسب مراعيًا جميع الجوانب الروحية واالجتماعية والبيئية ضمن أحكام 

وعلى هذا األساس تأتي أهمية الدراسة في بيان السلوك  وضوابط الشريعة اإلسالمية،
 االقتصادي وعالقته بالمصارف اإلسالمية. 

 أواًل: مشكلة البحث
انتشر في اآلونة األخيرة مفهوم السلوك االقتصادي، وأصبح من األمور الهامة التي  

ساس أشغلت العديد من الباحثين والدارسين، ولعل من أهم القضايا المطروحة هو األ
الذي بني عليه، ومدى استخدامه من قبل المؤسسات والبنوك، تبين أن هناك التباس 
لدى البعض في مفهوم السلوك االقتصادي، حيث تتجه األنظار إلى التخفيف من 
التكاليف من حيث الوقت والجهد المبذول والتكلفة المالية التي تواجهها المؤسسات 

 أنواعها.   والشركات بما فيها البنوك  بمختلف
ومما تم طرحه حديثًا من قبل العلماء ما يدعى بالسلوك االقتصادي ومع شح 
الدراسات التطبيقية والنظرية التي تناولت هذا الموضوع، وتأسيسًا على ذلك أصبح 
من المالئم البحث بأساس آخر يكون مخرجًا لهذه اإلشكاليات،  ومن هنا فإن 

لوك االقتصادي وعالقته  بالمصارف الغرض من البحث هو بيان مفهوم الس
 اإلسالمية

 و بناءًا على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:  
 ما مفهوم السلوك االقتصادي ؟ 

 ما هي قواعد السلوك االقتصادي ؟ 
 ما هي عالقة المصارف اإلسالمية بالسلوك االقتصادي ؟ 

 قتصادية في العمل المصرفي اإلسالمي؟ ما هي التحديات والعقبات لسلوكيات اال
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 ثانيًا: أهمية البحث 
تبرز األهمية النظرية للبحث بحسب اطالع الباحثة في محدودية  الدراسات السابقة 
التي بحثت بشكل مباشر في السلوك االقتصادي، وافتقار المكتبات العربية لها، لذلك 

ف إلى المكتبات العربية من المؤمل أن ينطوي هذا البحث على قيمة علمية تضا
ويعزز من المعرفة بالسلوك االقتصادي. وواضح أن البحث يستمد أهميته العملية من 
خالل تناول موضوع حديث نسبيًا، حيث يعتبر السلوك االقتصادي من األمور 
المهمة لدى أفراد المجتمع، ويمثل في الوقت نفسه مركز اهتمام العديد من المؤسسات 

راد، خصوصًا في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية المعاصرة. والشركات واألف
وتأمل الباحثة  في أن يسهم البحث في لفت اهتمام البنوك اإلسالمية  لمحاولة 
االستفادة، وكذلك جذب اهتمام الباحثين إلى دراسة السلوك االقتصادي وتوظيفه في 

 المعامالت المالية اإلسالمية. 
 ثالثًا: أهداف البحث 

 بناًء على مشكلة البحث يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: 
 دراسة السلوك االقتصادي. 

 التعرف على مفهوم السلوك االقتصادي. 
 معرفة الهدف من تطبيق السلوك االقتصادي. 

 التعرف على قواعد السلوك االقتصادي.
 المبحث األول: ماهية السلوك االقتصادي 

  القتصادي من منظور وضعيأواًل: مفهوم  السلوك ا
 ،يعتبر السلوك من المواضيع التي قد تكون شائعة أو مقبولة  وقد يكون غير مقبول

فالسلوك عادًة يكون مصدره الغرائز ويرتبط بالبيئة المحيطة باإلنسان حيث  إن 
السلوك قد يكون موجه نحو تحقيق هدف معين، ويرتبط بالبيئة المحيطة باإلنسان، 
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م يوضح علم النفس القوى واألسباب التي تدفع اإلنسان لفعل األشياء وحتى اآلن ل
 1 .وتفسيرها 

يفترض التفكير االقتصادي في العلم الوضعي  إن السلوك اإلنساني ينبع من مصادر 
فالسلوك اإلنساني الذي يتناوله  ،مادية وال يعتد بما يصدر من مصادر عاطفية

ز المادية والصادر عن الربح والخسارة فمن االقتصاديون هو ذلك النابع من الحواف
وجهة نظر علماء االقتصاد الوضعيين إن الحوافز المادية هي التي تحدد السلوك 
االقتصادي فما يهتم به االقتصادي في دراسته للسلوك االقتصادي هو السلوك 

 2 .المادي وليس السلوك الخيري 
 مفهوم السلوك: 

و هدف ما من جانب الفرد لتحقيق وإشباع حاجاته يعرف السلوك: "النشاط الموجه نح
 3 .كما خبرها في المجال الظاهري الذي يدركه"

 4 :ويرى عبد الباقي إن السلوك اإلنساني يعتمد على ثالثة أمور رئيسة
 السببية: بمعنى وجود الضرورة. 

االستمرار واالتجاه نحو الهدف: وذلك عن طريق السير نحو الوصول إلى هدف 
 معين. 

 الدافعية: بمعنى تجعل السلوك يسير نحو تحقيقه. 
وبالتالي يتبين إن السلوك ال يكون بطريقة عفوية وإنما يصدر بناًء على المعلومات 

 5 .التي يتلقاها من البيئة المحيطة به

                                                 
  www.nonpost.orgأبو خيران، غيداء، كيف يشرح علم النفس دوافعك لفعل األشياء،  1
شر األنصاري، بالل صالح، االقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة، مركز الدراسات العربية للن 2

 . 26، جمهورية مصر العربية، ص 1والتوزيع، ط
 . 16، ص 2001الصفدي، عصام،   3
 . 45، ص 1978عبد الباقي، زيدان،  4
 . 18شريفة، بن غذفة، ص 5

http://www.nonpost.org/
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أما اإلنسان االقتصادي فهو: اإلنسان الذي تحركه العوامل االقتصادية وحدها، وتملي 
ر االقتصاديين الوضعيين إن اإلنسان ال ينظر إلى االعتبارات عليه سلوكه وفي نظ

 1 .الخلفية أو األدبية، لذلك هو ال ينظر إلى ما يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة
وهذا مما ال يتفق مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية التي وازنت بين مطالب 

 الدنيا واآلخرة وأن اإلنسان مكلف بعمارة األرض. 
 وم االقتصاد: مفه

عرف االقتصاد بعدة تعريفات أهمها انه النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع 
 وتبادل واستهالك السلع والخدمات. 

االقتصاد هو: دراسة سلوك إنسان في مجال العالقة بين أهداف متعددة ووسائل 
نظيم متعددة ذات استعماالت متنوعة. فعلم االقتصاد هو العلم الذي يبحث في ت

أي إن  ،الموارد المحددة ذات االستعماالت المختلفة على األهداف والحاجات المتعددة
االقتصاد هو علم المالئمة بين الوسائل والغايات.وهو علم من 

الذي يدرس السلوك البشري والرفاهية كعالقة بين المقاصد  االجتماعية العلوم
 2.واألهداف التي لها استعماالت بديلة، وبين الموارد المتاحة المحدودة والنادرة

وبناًء على ما تم ذكره سابقًا عرف االقتصاد السلوكي: أنه الدراسة التي تعنى بتحليل 
التي يتخذها كل من األفراد والمؤسسات التي تقوم  القرارات االقتصادية والمالية

بوظائف اقتصادية بما في ذلك المستهلكون، المقترضون، المستثمرون عن طريق 
 3 .دراسة العوامل االجتماعية والفكرية

 ثانيًا: نشأة االقتصاد السلوكي 
 Daniel بدأت نشأت االقتصاد السلوكي عندما الحظ الباحثان دانيال كانمان

Kahneman و آموس تفيرسكي Amos Tversky  من خالل كتابة ورقة علمية

                                                 
محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، سلسلة مفردات التربية اإلسالمية، القاهرة،  1

 . 52دار التوزيع والنشر، ص
 www.wikipedia.orgويكيبيديا،  2
  www.wikipedia.orgويكيبيديا،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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نسانية تشرح طبيعة اتخاذ القرار لدى األفراد والتي تأخذ بعين االعتبار العوامل اإل
نظرية المنفعة “المؤثرة في اتخاذه، حيث تبين لهما أن األفراد ال يتبعون دائمًا 

، التي تفسر كيف يجب اتخاذ Expected Utility Theoryفي االقتصاد ” المتوقعة
هذه القرارات بشكل عقالني. وبدأ االقتصاد السلوكي بالتطور سريعًا حيث أصدر 

( بين فيه أنه يمكن Nudgeر كتاب بعنوان كتاب )العالم االقتصادي ريتشارد ثالي
وغير مكلفة في طرق عرض   بأنها تغييرات بسيطة Nudgingشرح مفهوم الـ 

ثم بعد ذلك قامت  ،الخيارات التي تحفز تغيير سلوكيات األفراد الختيار األنسب
شاء  العديد من الوحدات لتولي مهمة تصميم السياسات العامة والتأثير الحكومات بإن

بها باستخدام مبادئ االقتصاد السلوكي، ورصدت العديد من التقارير الدولية مثل 
والمفوضية األوروبية تطورًا ” OECD“تقرير منظمة االقتصاد والتعاون والتنمية 

ياسات السلوكية لتحسين حياة ملحوظًا في العديد من المجاالت في استخدام الس
. حيث برز علم االقتصاد السلوكي بشكل واضح وأخذ حيز من االهتمام 1المواطنين

والرعاية من قبل المختصيين والمعنيين وذلك من خالل التركيز على تأثير العوامل 
السيكولوجية واالجتماعية واإلدراكية والعاطفية على القرارات االقتصادية لألفراد 

سسات ونتائج ذلك على األسواق واإلرباح وتخصيص الموارد. فاالقتصاد والمؤ 
السلوكي يركز باألساس على محدودية وعقالنية األفراد االقتصاديين. والنماذج 
السلوكية تضم رؤى متعددة من علم النفس والقانون والسوسيولوجي ونظرية االقتصاد 

من المفاهيم والطرق والحقول.  الجزئي. وبهذا فان هذه النماذج تغطي نطاقا واسعا
فاالقتصاد السلوكي أحيانا تتم مناقشته كبديل لالقتصاد الكالسيكي الجديد، وهو 

 2.يسعى لمعرفة الكيفية التي ُتصنع بها قرارات السوق واآللية التي تقود الخيار العام

                                                 
تقرير حول استخدام القطاع الصحي لتطبيقات االقتصاد السلوكي  1

https://hawaz.com.sa/%D9%85%D9 

 اوجه االختالف بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد السلوكي2 

://annabaa.org/arabic/views/6266 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_(book)
https://hawaz.com.sa/%D9%85%D9
https://hawaz.com.sa/%D9%85%D9
https://annabaa.org/arabic/views/6266
https://annabaa.org/arabic/views/6266
https://annabaa.org/arabic/views/6266
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يقوم وبناًء على ما سبق نالحظ ارتباط السلوك باتخاذ القرارات وهذا يتنافى مع ما 
عليه علم االقتصاد الذي يعتبر  إن اإلنسان يتخذ قراراته بطريقة حسابية عقالنية 

 بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة. 
 1ثالثًا: قواعد السلوك االقتصادي 

نجح ريتشارد ثالر والحائز على جائزة نوبل في مجال االقتصاد وذلك نظرًا إلسهاماته 
في إرساء العديد من األعمدة العلمية والمفاهيم الجديدة، في نظرية االقتصاد السلوكي 

وهي تكامل االقتصاد مع علم النفس، وأثر الوقف مع محدودية العقالنية، والعدالة 
الفاعل وانعدام ضبط النفس، -ولعبة الديكتاتور مع التفضيالت االجتماعية، والمخطط
 ي :وأخيًرا وليس آخًرا الوكزية وتحسين ضبط النفس، وكاألت

 تكامل االقتصاد مع علم النفس
استطاع ريتشارد ثالر إدراج االفتراضات الواقعية النفسية في مجال تحليل صنع القرار 
االقتصادي. وذلك من خالل رصد عواقب محدودية العقالنية، والتفضيالت 
االجتماعية وانعدام ضبط النفس.. كما تمكن من تبيان تأثير السمات اإلنسانية بشكل 

 ي، على كل من قرارات الفرد ونتائج السوق، على حد سواء.منهج
 أثر الوقف  ومحدودية العقالنية

طور ثالر نظرية المحاسبة الذهنية في عملية صنع القرار المالي، مبيًنا لجوء الناس 
إلى صناعة القرار من خالل حسابات منفصلة في أذهانهم، مع تركيزهم على التأثير 

تقييمهم لتأثيره الكلي. باإلضافة، إلى توضيح أن الميل إلى  الضيق للقرار بداًل من
تجنب المخاطر لدى الناس، هو سبب ارتفاع تقديرهم لألشياء في حوزتهم في مقابل 

 ”.أثر الوقف“نظيراتها غير المملوكة. هذه الظاهرة تسمى 
 العدالة، لعبة الديكتاتور والتفضيالت االجتماعية

ا فاعاًل بلغ وقع البحث النظري والتج ريبي الذي قام به ثالر على مبدأ العدالة حدًّ
جًدا.. فقد نبه إلى قوة تأثير مخاوف المستهلكين بشأن هذا المبدأ، حيث أثبت أن 

                                                 
 annabaa.org/arabic/economicarticlesموقع الشبكة العنكبوتية :  1
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المستهلكين لهم قوة منع الشركات من رفع األسعار في فترات ارتفاع الطلب على 
 عكس األمر في فترات ارتفاع التكاليف. 

 م ضبط النفسالمخطط الفاعل وانعدا
تمكن ثالر من تسليط الضوء على المشاهدات القديمة، التي ترى بصعوبة الحفاظ 

الفاعل كإطارعمل، في -على استمرارية قرارات السنة الجديدة. فأنشأ نموذج المخطط
 سبيل تحليل ماهية نقصان ضبط النفس لدى الشخص. 

 مصطلح الوكزية وتحسين ضبط النفس
مشتق من الوكز، وهي حركة تنبيه لطيفة بالكوع(. هذا صاغ ثالر هذا المصطلح )

المفهوم، يمكنه أن يساعد المرء على بلوغ درجة أعلى في ضبط النفس، سواء أكان 
 في مجال التوفير لمرحلة التقاعد أو في سياقات أخرى مختلفة، على حد سواء. 

  1رابعًا: التحيزات السلوكية
ن األفراد يتصرفون بطريقة عقالنية في عملية تقوم معظم النظريات االقتصادية على أ

اتخاذ القرار، بينما السلوك االقتصادي والممزوج بعلم النفس أثبت وجود تحيزات 
سلوكية تؤثر في عملية اتخاذ القرار االستثماري حيث أن هذه التحيزات السلوكية لها 

القرار  القدرة على تفسير العديد من التشوهات واالنحرافات في عملية اتخاذ
االستثماري. يعبر مصطلح التحيز أو االنحراف في علم النفس إلى االختالف بين 
الطريقة التي يفترض باإلنسان أن يفكر بها كي يصل إلى أفضل النتائج الممكنة، 
وبين الطريقة التي يفكر بها في الواقع، وقد ينجم االنحراف في طريقة التفكير عن 

مة لإلنسان راجع لوجود خطأ على مستوى الحواس، وجود خطأ في المعلومات المقد
وهذا ما يعرف بالخطأ اإلدراكي. أو قد يكون راجع الطريقة معالجة المعلومات 
وتبسيط عملية اتخاذ القرار. إن وجود التحيزات المؤثرة على التفكير العقالني تكون 

ومعتقدات عقلية  وراء اتخاذ القرارات االستثمارية الخاطئة المبنية على أساس مفاهيم
محددة مسبقَا. لذلك من األهمية األخذ بعين االعتبار أنه ال يمكن فصل عملية اتخاذ 

                                                 
ن خالد، تأثير العوامل السلوكية في عوائد األسهم، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، الحموري، سيري 1

2016 . 
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 The Productivityالقرارات االستثمارية عن التكوين السلوكي لألفراد، فقد بين )
1Commission 2008)  إن عملية اتخاذ القرار االستثماري ال بد إن تتضمن أمور

 سلوكية هي: 
ل سلوكية تؤثر على عملية تكوين القرار االستثماري.)المبالغة بردود الفعل، عوام

 التمسك بدليل واحد فقط، التشاؤم،...(. 
 الحدود العقلية بهدف تبسيط عملية اتخاذ القرار المعقد. 

التضارب في الوقت بين التفكير في القرار الذي يجب اتخاذه وبين وقت اتخاذ القرار 
 التمييز بين ما هو مخطط وبين ما هو فعلي.  الفعلي. لذلك يجب

وبناًء عليه فمهما حاول االقتصادي إن يتجاهل علم النفس، ال يمكن أن يتجاهل 
الطبيعة البشرية، لذلك ال بد لالقتصادي أن يبني تصوره للمستثمر من خالل علم 

ين النفس ليحافظ على البقاء االقتصادي، ألنه في حال لم يأخذ علم النفس في ع
. وبناًء عليه ال بد من 2االعتبار، سيكون االقتصاد على أساس مثالي بعيد عن الواقع

فهم دقيق جدًا لنفسية المستثمر والتحيزات السلوكية التي قد يقع فيها والتي تؤثر على 
 قراراته االستثمارية. 

 ؟3فهل يوجد أثر للسلوك في اتخاذ القرارات 
يد من األبحاث إن هناك سلوكيات يتبعها البشر أثبت علماء النفس من خالل العد  

بشكل تلقائي والتي ال تنطبق عليها هذه النظرية. ويطلق على هذا المجال اسم علم 
االقتصاد السلوكي، وهو يعرفنا بمجموعة من التحيزات الذهنية التي تؤثر على 

ات. فعلى قراراتنا.  لذلك فهم هذه التحيزات الذهنية  أصبح مهم لنا كأفراد ومؤسس
يمكنها استغالل هذه  -سواء في ذلك الحكومات أو الشركات-مستوى المؤسسات 

                                                 
 www.pc.gov.au 1 

Clark.J.M.(1918),Economics and Moder psychology Political  2

Economy,26,4.  
على اتخاذ القرارات، موقع الشبكة العتكبوتية: القرطاس، عبد الرحمن، التأثيرات السلوكية  3

www.alyaum.com 

http://www.pc.gov.au/
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التحيزات لهندسة القرارات بطريقة تخدم المجتمعات المسئولة عنها ومن أهم هذه 
 التحيزات: 

 (: وهي قابليتنا لفهم المعلومات بحسب شكل إعطائها. Framingتأثير اإلطار )
(: وهو ما يدفع الناس للمحافظة على الوضع Status Quoالتحيز للوضع الراهن )

الحالي كما هو. ومن ذلك محافظة البعض على باقة االتصاالت التي سجلوا بها 
 سابقًا حتى مع توفر خيارات جديدة أفضل وتعطي قيمة أعلى مقابل سعرها.

(: وهو إعطاء وزن أكبر من المناسب لمعلومة متوافرة Anchoringتأثير التثبيت )
 حتى إن كانت ليست ذات عالقة. 

(: تقدير الناس الحتمالية شيء ما بناء على سهولة Availabilityالتحيز للموجود )
 تذكر وقائع مماثلة. 

(: وهي جزء من تحيزنا إلثبات صحة قراراتنا Sunk Costمغالطة التكلفة الغارقة )
ي مما ال يمكن السابقة، حتى لو كانت خاسرة، فالحقيقة أن ما صرفناه في الماض

استرجاعه غير مؤثر، المهم هو المصاريف المستقبلية وإمكانية تحقيق أرباح منها، 
أو قرار معين  مشروع حيث تطلق التكلفة الغارقة على التكاليف التي تم صرفها في

 ]ادتها.وال يمكن استع
(: وهي تقدير احتمالية قرار أو توقع Representativenessاالستدالل بالتمثيل )

 بناء على مشابهته لصورة ذهنية معينة. 
 اني : االقتصاد السلوكي في المصارف اإلسالميةالمبحث الث

حتى نتمكن من بيان االقتصاد السلوكي في المصارف اإلسالمية ال بد من توضيح 
 حقيقة التمويل  في االقتصاد اإلسالمي 

 1أواًل: حقيقة التمويل  في المصارف اإلسالمية

                                                 
نقالً عن الحنيطي، هناء، بيع العينة والتورق، أطروحة دكتوراه ، األكاديمية العربية للعلوم المالية  1

 .2007والمصرفية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9#cite_note-1
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. وموّله غيره . . . التمويل لغة : مشتق من المال، يقال تمّولت واسَتْلمَت كثر مالك
. وقال في المعجم الوسيط : َمّوله قدم له ما يحتاج من 1وُملته بالضم أعطيته المال

 2.المال،يقال مّول فالنًا ومّول العمل
التمويل اصطالحًا : أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذي قيمة مالية لشخص آخر إما 

أجل استثماره بقصد  على سبيل التبرع أو على سبيل التعاون بين الطرفين من
الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسبقًا وفق طبيعة 

 3 .عمل كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار اإلداري واالستثماري 
ويطلق االقتصاديون على عملية التمويل مصطلح االئتمان الذي يعني في أضيق 

يم طرف لطرف آخر مقدارًا من المال الحاضر مقابل نطاق وأبسط صورة تقد
الحصول على قدر من المال غالبًا ما يزيد عن األول في المستقبل، أي أن االئتمان 
عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة )إن تم هذا في القروض أو فيما اتفق 

ة واألعيان جنسه فهو ربا، وإن حصلت الزيادة نتيجة األرباح الحاصلة من التجار 
. فالتمويل المباح أو اإلسالمي هو تقديم 4المختلفة عن رأس المال فال بأس في ذلك(

ثروة، عينية أو نقدية، بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف 
 5 .فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية 

 6  :ينقسم التمويل إلى قسمين
  Financial creditتمويل مالي :  

                                                 
 .  52/ ص4، مرجع سابق، ، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،    1

 .  101/ ص 2ابق،ج، مرجع سالمعجم الوسيط2  
، عمان، األردن : دار 1، طالتمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاصالسرطاوي، فؤاد عبد اللطيف،  3

 .  97، ص 1999هـ، 1420المسيرة، 
 .  101المرجع السابق، ص  4
، جدة، المملكة 1، طمفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي، تحليل فقهي واقتصاديقحف، منذر،  5

، 1991هـ، 1412السعودية : المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية،  العربية

 .  12ص 
 ، بتصرف . 13المرجع السابق، ص  6
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وهو الذي يتضاءل فيه سلطة رب المال بحيث يترك القرار اإلداري للطرف األخر. 
كالمضاربة حيث يقوم رب المال بإختيار الطرف المدير الذي يقدم إدارته وخبرته 
ويقوم باتخاذ القرارات االستثمارية والتجارية،أو يقوم باختيار األصل الثابت الذي يتم 

ختيار المدير كما في المزارعة والمساقاة. فالتمويل المالي استثماره باإلضافة إلى ا
 يقوم على تعاون رأس المال والعمل في مشروع مثمر. 

 commercial creditتمويل تجاري : 
وهو الذي يتوسع فيه سلطة رب المال بحيث يتمتع بكل صفات التاجر المعروفة،فرب 

 تجاري يقوم على البيع . المال يتخذ القرار االستثماري كاماًل فالتمويل ال
ويستحق الربح بالمال أو بالعمل أو بالضمان أما استحقاقه بالمال فألن الربح نماء ما 
يملك من مال، وأما استحقاقه بالعمل فالمال ينمو بالعمل عليه وأما استحقاقه 

أما استحقاقه بالمال فألن الربح  1بالضمان فهو تحمل المخاطر التي يمكن أن تقع 
ماء للمال،وأما استحقاقه بالعمل في المال فألنه يشبه األجرة فهو بذلك جزاء يعد ن

العمل ونتاجه. وأما استحقاق الربح بالضمان فلقوله صلى هللا عليه وسلم : "الخراج 
أي مستحق بسببه فإذا صار المال مضمونًا على أي شخص بسبب  2بالضمان"

توجب ضمانه فإن الربح في هذه  شرائه وامتالكه مثال أو بسبب من األسباب التي
الحالة يصير إلى ذلك الشخص لضمانه إياه،ألنه خراج المال والعائد منه. والخراج 
هو الدخل والمنفعة أي أن المشتري مثاًل يمتلك الخراج الحاصل من المبيع بضمانه 
األصل الذي هو سبب ذلك الخراج . ومصطلح الضمان الشرعي يختلف عن مفهوم 

. 3صرفي حيث أن األخير يعني ضمان رد قيمة القرض إلى المقرضالضمان الم

                                                 
 .  35المرجع السابق، ص  1
، 254/ ص 7أخرجه : سنن النسائي : كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان مع شرح السيوطي، ج 2

 (72، باب )سنن أبي داود، كتاب البيوع

(، وقال : حسن صحيح 53، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب )284/ ص 3(، ج3508رقم )       

 غريب. 
هـ، 1407، بيروت، لبنان : دار الفكر، 2،طالفقه اإلسالمي وأدلتهأنظر : الزحيلي، وهبة،   3

ية، لطلبة ،العيادي، أحمد،محاظرات في مادة العمليات المصرفية اإلسالم 816/ ص 4،ج1987

 . 2004الماجستير، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 
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تختلف صيغ التمويل المباح باختالف درجة السلطة التي يتمتع بها الطرف 
المتصرف بالمال والحقوق وااللتزامات المترتبة عليها. فبعض صيغ التمويل المباح 

ده وحصر دور تتضمن إلقاء عبء اتخاذ القرار االستثماري على الطرف العامل وح
المالك بأن يضع ما يملكه من نقود تحت تصرف الطرف األخر دون أن يكون له 
الحق بالتدخل في قرارات اإلدارة واالستثمار كالمضاربة وبعض الصيغ األخرى يقوم 
فيها المالك بتحديد نوع السلعة وامتالكها وتحضيرها طبقًا للمواصفات المطلوبة من 

ا ينشأ عن ذلك من التزامات ومسئوليات مرتبطة بتملكه قبل الطرف األخر ويتحمل م
 1 .لها كاإلجارة والبيع بالتقسيط مثالً 

إن دور المؤسسات والمصارف اإلسالمية هو الوسيط فيما بين المدخرين 
والمستثمرين، وذلك عن طريق جذب رؤوس األموال وتشغيلها في المجاالت 

 اد وتحقيق الرفاه االقتصادي. االستثمارية التي تؤدي إلى دفع عجلة االقتص
 2  :أهم الفروق الرئيسة ما بين التمويل المالي في اإلسالم والتمويل الربوي ما يلي

يستمر ملك المال في التمويل اإلسالمي لمالكه بينما تتحول ملكية المال المقرض 
 إلى المقترض في التمويل الربوي. 

حالة عدم وجود تقصير أو إهمال  يتحمل رب المال في التمويل اإلسالمي الخسارة
من العامل بينما ال يتحمل الممول في التمويل الربوي أية خسارة،أي أن المستفيد 

 ضامن لما في يده. 
يشترك الطرفان في الربح قل أو كثُر حسب اتفاقهما ) وفق النسبة المتفق عليها ( في 

احد من العاقدين بينما التمويل اإلسالمي، فكلما زادت األرباح زادت معها حصة كل و 
في التمويل الربوي ال عالقة للمول بالربح والخسارة وال ترتبط الزيادة التي يحصل 
عليها الممول بالنتيجة الربحية للمشروع وال بحصة المستفيد من التمويل، وقد ال تقف 

 الفائدة على نسبة معينة بل تختلف في العقد الواحد بين شهر وآخر. 

                                                 
 ، بتصرف . 12، مرجع سابق، ص مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالميقحف،  1
التمويل ، السرطاوي، 52، مرجع سابق، صمفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالميأنظر : قحف،   2

 بتصرف . ، 100-99، مرجع سابق، اإلسالمي
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إلسالمي باألعمال االستثمارية المتوقع ربحها،بينما يمكن تمويل أي ينحصر التمويل ا
 نوع من االستعماالت في التمويل الربوي . 

ال بد في التمويل اإلسالمي من أن يكون للعمل تأثير في إنماء المال الممول، بينما 
و ال يشترط ذلك في التمويل الربوي حتى إنه ينطبق على الدين في الذمة، وهو ال ينم

 وحده وال بالعمل. 
يساعد التمويل اإلسالمي على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع بحيث تتاح 
الفرصة لعدد غير قليل من صغار الممولين االشتراك في أسهم الشركات والقطاعات 
اإلنتاجية المختلفة بينما التمويل الربوي يؤدي إلى تضييق قاعدة المشاركة وحصر 

 يع بفئة قليلة من أصحاب رؤوس األموال. ملكية المشار 
يمكن أن يكون التمويل في اإلسالم بالنقود أو باألصول الثابتة أو باألصول 
المتداولة، بينما العادة أن التمويل الربوي هو بالنقود فقط على أنه إذا حصرنا المقارنة 

التمويل بالمضاربة فإنها يشترط لها النقود في الغالب، فتصبح مشابهة في هذا 
 الربوي. 

 أما نقاط التشابه بين التمويل المالي اإلسالمي والتمويل الربوي فهي ما يلي : 
في التمويل اإلسالمي يتم تقييد المستفيد من التمويل بنوع االستثمار الذي يريده رب 
المال . وذلك إما بتملك األصول الثابته أو اشتراط نوع االستثمار في العقد . كما يتم 

 ييد في العقد في التمويل الربوي . التق
قصد االسترباح : ففي كل من التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي تنحصر رغبته 

 صاحب المال باالسترباح بماله عن طريق الغير. 
حصر القرار االستثماري بالمستحدث، وهو الطرف العامل في التمويل اإلسالمي 

 . والمستفيد من القرض في التمويل الربوي 
وبناء على ما سبق ذكره يتبين للباحثة أن حقيقة  التمويل في االقتصاد اإلسالمي 
تقوم على المشاركة والتعاون وتداول جميع األموال بين فئات المجتمع كله وعدم 
انحصار الثروة في أيدي فئة معينة دون أخرى . فاالستثمار أساس عمل البنوك 
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مية ومبرر وجودها وسند مشروعيتها أنها اإلسالمية فأساس قيام المصارف اإلسال
تجمع مدخرات المسلمين وتوجهها لالستثمار بصيغ استثمار شرعية مساهمة في 
خطة التنمية الشاملة وليس تقديم التمويل ومنح االئتمان الذي يتمثل في توفير سيولة 

من نقدية للمتعاملين معها، فطبيعة عمل المصارف اإلسالمية أنها تستثمر مواردها 
حقوق المساهمين والودائع استثمارًا مباشرًا وليست وسيطًا ماليًا يوفر السيولة 
للمتعاملين، وهي تقوم باالستثمار في إنتاج السلع والخدمات. وهناك مخاطرة في 
التمويل اإلسالمي يتحملها كال الطرفين الممول والمستثمر. مما يؤدي إلى زيادة الرفاه 

 ى االكتفاء الذاتي . االقتصادي وإلى الوصول إل
"إن التمويل في االقتصاد اإلسالمي خادم للنشاط االقتصادي والمبادالت المالية 
النافعة،وليس العكس كما هو الحال في االقتصاد الربوي. فجميع العقود المشروعة 
التي تسمح بالتمويل هي عقود مبادالت اقتصادية، ألنه ال فائدة من التمويل إال من 

قيمة اقتصادية نافعة. فالمقترض إنما يمكنه السداد من خالل ما يسهم  خالل إيجاد
به في الناتج المحلي، والدخل المتحقق من ذلك هو الذي يوفر له المال الالزم للوفاء 

. فالتمويل اإلسالمي يعمل على التخفيف من الديون، من خالل ربطها 1بالدين"
 قل انتشارًا في االقتصاد اإلسالمي . بالنشاط االقتصادي، لذلك كانت أبطأ نموًا وأ

 ثانيًا: مفهوم  السلوك االقتصادي من منظور إسالمي 
ُد السلوَك  2السلوَك االقتصادي للفرد المسلم :هو مجموعُة القواعدِّ الُخلقية التي ُتحدِّ

اإلنسانيَّ وَتنُظمه يحتذيها اإلنساُن فِّكرًا وسلوكًا في مواجهة المشكالت 
اقف الُخلقية المختلفة بما يتَّفُِّق وطبيعَة اآلداب والقَِّيم اإلسالمية. والمو ،االقتصادية

 ويتضمن هذا المعنى المعالَِّم األساسيَة للسلوكِّ اإلسالميِّّ وهي:

                                                 
" مقدم لمجمع الفقه التورق . . . والتورق المنظم دراسة تأصيلية السويلم، سامي بن إبراهيم، 1

 13-هـ1424جمادي الثانية 19اإلسالمي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 

 ، بتصرف . 6، ص2003اغسطس 
 ، مجلة االقتصاد العالمية. الشيخ، بوعزيزة، السلوك االقتصادي من منظور إسالمي   2
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؛ فإذا صَلَح الفرُد صَلَحتِّ األسرُة والمجتمع  التركيُز على اإلنسان فهو مناُط السلوكِّ
الًة قائدًة و  قدامًة في الحياة االقتصادية.واأُلمَّة،وُيصبح قوًَّة فعَّ  رائدًة ومِّ

يًَّا،  ي جوانَب تكوينِّ الشخصية اإلسالمية كافًَّة)َعَقدِّ ُشموليُة السلوكِّ اإلنساني لُِّتغطِّّ
 وُخلقيًَّا، ونفسيًَّا، وفِّكريًَّا، واجتماعيًَّا، وسياسّيًا، واقتصاديًَّا..( ونحو ذلك.

ادئِّ الشريعة اإلسالمية؛ لتحقيق الغاياتِّ ارتباُط عمليةِّ السلوكِّ بمقاصدِّ وأحكامِّ ومب
 من َخْلقِّ اإلنسان وهي عبادُة هللاِّ، وتطبيُق شريعتِّه في هذه الحياة الدنيا.

الُمعاصرُة في استخدامِّ ُسُبلِّ ووسائلِّ وأدواتِّ السلوكِّ الَحسنِّ متى كانت ال تتعارُض 
 مع أحكامِّ ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ادية وتطورها وأهميتها في الحياة المعاصرة من منظور ثالثًا: السلوكيات االقتص
 إسالمي 

 ترتكز سلوكيات العمل في اإلسالم على عنصريين أساسيين هما: األمانة، والقوة. 
أدى اتساع الجرائم والفساد اإلداري خاصة جرائم االختالس واستغالل النفوذ  التي 

كيات العمل حيث يشهدها العالم اليوم في الشركات إلى االهتمام بسلو 
أصبحت،االسلوكيات تشكل جزءًا رئيسيًا من صناعة النمو في الشركات، وأصبحت 
الحاجة لدى الشركات ملحة إلى وجود معايير وسلوكيات عمل أكثر ُرقّيًا، وضرورة 
تحديد عالقتها بالعاملين والعمالء والشركات والجمهور، أن فصل العمل عن 

فضل، فالسلوكيات ليست أمرًا اختياريًا، وقرارات السلوكيات أمر غير ممكن وغير م
وسلوكيات العمل عبارة عن : أعمال أخالقية ألنها تؤثر على حياة ورفاهية اآلخرين. 
حيث أن تجاهل دور السلوكيات في العمل يعني إنكارًا أن هناك طرق صحيحة 

 وأخرى خاطئة لمزاولة العمل. 
لعمل بطريقة صحيحة ال تتوافق مع الرأي إن الحاجة إلى تطبيق كل من السلوكيات وا

"  Business Businessالشائع الذي يتبناه رجال األعمال من أن :"العمل عمل 
ومع رأي "ميلتون فرايدمان" بأن األخالقيات ال دخل لها بمفهوم "العمل عمل 
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Business Business1   حيث يرى ميلتون فرايدمان الحائز على جائزة نوبل في
أن الدوافع االقتصادية هي أساس  1963ي كتابه الصادر في عام االقتصاد ف

المشروع الخاص وأن وظيفته األساسية هي تعظيم الربح لصالح حملة األسهم، أما 
المسئولية السلوكية واالجتماعية فإنها ترتبط بالدوافع غير االقتصادية وليست من 

بيعة المشروع الخاص. طبيعة المشروع الخاص. وهذا غير االقتصادية وليست من ط
والذي بين به أن  1776وهذا ما جاء به  آدم سميث في  كتابه ثروة األمم عام 

الشركة لها هدف رئيسي هو أن تبقى كمنشأ للثروة لتنتج السلع المادية وتجابها إلى 
السوق وتعظم الربح وأن مسئولية األفراد والدولة هو خلق  الثروة وبعد مرور قرون 

يث، وفي ظل األزمات الهائلة التي عصفت بعدد من الشركات كان على أفكار سم
معظم أسبابها ال أخالقية بدأ يظهر دعاه جدد ووسائل لجعل السلوكيات عنصرًا 
حاكمًا للنمو والتدقيق في اختيار المدراء، وبدء أن البعد عن القيم السلوكية أمر ال 

ف للعقل، ويتجاوز كل القيم يثبت طوياًل ألنه مضاد للفطرة، ومعارض للعلم، مخال
 2 .األساسية التي تشكل على أساسها اإلنسان

لذلك أصبحت سلوكيات العمل اهتمامًا بالغًا وكبيرًا عند الكثير من الشركات، ولقد 
راعى اإلسالم وأهتم بسلوكيات العمل، حيث سلوكيات العمل في اإلسالم مرتبطة 

المدني والدنيوي اليومي بدأ بالتعامل اليومي ارتباطًا أساسيًا وعضويًا ومنطقيًا بالعمل 
مع األخريين، وإجادة العمل الوظيفي، وممارسة األخالق اإلنسانية السوية، وانتهاء 
بالتمسك بالقوانين خالل الممارسة االجتماعية المدنية اليومية في المجتمع اإلنساني 

 3 .المدني
 يين هما: ترتكز سلوكيات العمل في اإلسالم على عنصريين أساس

                                                 
1  Grace, d.and cohen,S.Business Ethics: AUStralian problems and Cases. 

Oxford,New York. Oxford University. Press.  
دور القيم وأخالقيات األعمال في التجارب العالمية في ظل اتحاد شركات االستثمار/الكويت،  2

تاريخ الولوج    www.unioninvest.org، الموقع االلكتروني 4201، مفاهيم اإلدارة الرشيدة

22/2/2015 
 .  10، ص  2009، 1، عمان، األردن، دار المسيرة، طأخالقيات العملالسكارنة، بالل خلف،   3

http://www.unioninvest.org/
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األمانة: يعتبر مفهوم األمانة في اإلسالم شامل ومتعدد الجوانب، من حيث  أمانة 
، فاألمانة من كمال اإليمان وحسن اإلسالم، 1المال والجهد والوقت والفكر والسلوك

وعليها يقوم أمر السموات واألرض، وباألمانة يحفظ الدين واألعراض واألموال 
ية، والقضاء والكتابة. وهي من أعظم الصفات الخلقية التي واألجسام، والعلوم، والوال

ْم  هِّ ْم َوَعْهدِّ ََماَناتِّهِّ يَن ُهْم ألِّ وصف هللا بها عباده المؤمنين بقوله عز وجل " َوالَّذِّ
. لذلك فأن األمانة ال تتحقق إال بخشية هللا، وإدراك المسؤولية عند تولي 2َراُعوَن"

ول عند اختياره للعاملين بميكانيكية التعين واالختيار الوظيفة العامة، وال يكتفي المسؤ 
 3 .فقط وإنما يستوجب األمر بذل العناية والحرص ولو أدى ذلك إلى إغضاب اآلخرين

القوة: وتعني الكفاءة في األداء واإلتقان في العمل، ولقد ربطت القوة بالقدرة، ومن 
الوقت الحاضر من اإلتقان أن يكون الشخص متخصصًا في عمله، وما يرى في 

االهتمام بأساليب الجودة ودوائرها الكلية، هو تطبيق عملي لما دعا إليه اإلسالم من 
. 5قال تعالى:" َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأْلَْيدِّ إِّنَُّه َأوَّاٌب" 4ضرورة اإلتقان في العمل

 6  .وفسرت األيد في اآلية أنها القوة واإلتقان في العمل
 ات والسلبيات لسلوكيات العمل اإليجابي

 سلوكيات العمل اإليجابية: 
 تتلخص أهم سلوكيات العمل اإليجابية بما يلي: 

 تأدية الواجبات الوظيفية:  -1

                                                 
بيان التطبيق في المملكة العربية  أخالقيات أنظمة العمل في اإلسالم معأحمد، فؤاد عبد المنعم،  1

 . 6ص      www.alaukah.net، الرياض، شبكة األلوكية السعودية
 . 18المؤمنون، آية  2
أخالقيات أنظمة العمل في اإلسالم مع بيان التطبيق في المملكة العربية أحمد، فؤاد عبد المنعم،  3

 . 7ص      www.alaukah.netالرياض، شبكة األلوكية ، السعودية
الملتقى الدولي صورية، بوطرفة، أخالقيات العمل من منظور الفكر االقتصادي اإلسالمي،  4

 . 2011، جامعة غرداية، الجزائر، االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل
 . 17ص، آية  5
، تحقيق محمد ناصر األلباني، المكتب اإلسالمي، مختصر صحيح مسلمالحافظ، المنذري،   6

 . 1977بيروت، 

http://www.alaukah.net/
http://www.alaukah.net/
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من القيم السلوكية  المهمة في مجال العمل واإلنتاج إحسان العمل وإتقانه، ذلك أن 
المطلوب في الشريعة اإلسالم  َيُحضَّ على إتقان العمل وزيادة اإلنتاج، فليس 

اإلسالمية مجرد القيام بالعمل، بل ال بد من اإلحسان واإلجادة فيه وأدائه بمهارة 
َل 1وإحكام ّب إَِّذا َعمِّ َ َتَعالى ُيحِّ ؛ تصديقًا لقول النبي صلى هللا عليه وسلم:" إِّّن َّللاَّ

سة كما يهدر وقت . إن البطء في العمل يهدد وقت المؤس2َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنُه"
المتعامل األول والمتعاملين الذين يلونه، وخسارة الوقت تعني انقضاء جزء من العمر 

 3 .وهذا ال يعوض أبداً 
 مراعاة الواجبات المسلكية اإليجابية  -2

وهي التحلي بالصبر واألناة والحلم والتسامح والبشاشة، ويعني السمعة الطيبة والذكر 
ث يعتبر جزء من احترام الذات، فمن واجب الموظف الحسن. واحترام اآلخرين حي

استشعار األخوة مع زمالئه، والتعامل معهم على هذا األساس، بما يقتضيه ذلك من 
ة والحلم  4 .النصيحة والمودَّ

 إطاعة األوامر الرئاسية  -3
ي يَن آَمُنوا َأطِّ ُعوا َّللاََّ فرض اإلسالم طاعة ولي األمر فقال سبحانه وتعالى :" َيا َأيَُّها الَّذِّ

ْنُكمْ  ُسوَل َوُأْولِّي اأْلَْمرِّ مِّ يُعوا الرَّ والطاعة هي أولى درجات االحترام، وإن لم   "5َوَأطِّ
يقتصر االحترام على الطاعة وحدها، وإنما يشمل االلتزام واالنضباط واالنتظام، 

.  6ويجب على الموظف االلتزام بالتعليمات الخطية والشفوية على جميع  المستويات
 7 .بما ال يخالف الشرع، وبما هو مقبول ديانة وقانونًا وعرفاً 

                                                 
 . 44، العدد مجلة الدعيةالقوسي، مفرح سليمان، أخالق العمل في اإلسالم،  1
( ، وصححه األلباني في "سلسلة 5312برقم ) شعب اإليمانرواه البيهقي، أحمد بن الحسين،  في  2

 . 106، ص 3(، ج1113" برقم )ألحاديث الصحيحةا
المؤتمر الرابع القطان، محمد أمين، أخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي المواثيق واألخالقيات،  3

 . 2004، البحرين، للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية
 . 29مرجع سابق، ص  ،أخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي المواثيق واألخالقياتالقطان،   4
 .59النساء، آية  5
 . 26المرجع السابق، ص  6
 ، مرجع سابق. أخالقيات العمل من منظور الفكر االقتصادي اإلسالميصورية،   7
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 ب_سلوكيات العمل السلبية : 
هي امتناع الموظف عن القيام باألعمال المحظورة وإساءة استعمال السلطة واستغالل 

 1 .نفوذها وإفشاء األسرار الوظيفية
 أكل أموال الناس بالباطل 

عي فهو من أكل أموال الناس بالباطل. كل شيء حصل عليه اإلنسان بشكل غير شر 
لِّ َوُتْدُلوْا بَِّها إَِّلى اْلُحكَّامِّ لَِّتْأُكُلوْا َفرِّيقًا  ْن قال تعالى:" َواَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم بِّاْلَباطِّ مِّّ

ْثمِّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن "  2 .َأْمَوالِّ النَّاسِّ بِّاإلِّ
تغالل نفوذ الوظيفة ويقصد بها تحقيق مصالحه إساءة استعمال السلطة الوظيفية واس

الخاصة من خالل سلطة وظيفته العامة ويعرف باالنحراف في استعمال السلطة 
 3 .والستخدام الوظيفة لتحقيق منفعة مادية له ولذويه على حساب المصلحة العامة

 إفشاء األسرار. 
ه فهو خائن لألمانة، يحرم كل مكلفًا إفشاء اإلسراء، ومن فشي سر بعد ائتمانه علي

وإفشاء األسرار دليل على لؤم الطبع وفساد المروءة وعلى قلة الصبر وضيق 
 4 .الصدر

الغش والخداع والتضليل : التعامل بالغش دليل على دناءة النفس وخبثها، والبعد عن 
هللا، وحرمان البركة من  المال والعمر، فالموظف يجب عليه أن ينصح في وظيفته 

ا على الوجه المطلوب شرعًا دون غش وال خداع، ودون تأخير ألعمال وأن يؤديه
وقد تبرأ الرسول صلى هللا عليه وسلم من الغاش فقال :"من َغَشنا  5الناس ومصالحهم

                                                 
،مرجع أخالقيات أنظمة العمل في اإلسالم مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية أحمد،  1

 سابق. 
 . 188البقرة، آية  2
 جع السابق. المر 3
 . 15، ص أخالقيات العمل في التشريع اإلسالمي في ظل المتغيرات المعاصرة المحمادي،  4
 . 16المرجع السابق، ص  5
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. الغش: الموظف العام في اإلسالم مؤتمن على وظيفته، وما ينتج من 1فليس منا"
 2 .واجبات ومسؤوليات
ل ُد أهميَُّة السُّ  3:وكياتِّ االقتصاديةِّ اإلسالميةِّ ُعمومًا فيما يليوتتَجسَّ

الُمحافظةِّ على العالقاتِّ االجتماعيةِّ: إّن المجتمَع الذي َتُسوُد فيه العدالُة، وتنتشُر 
بال -فيه المشاريُع؛ التي ُتلبِّّي ُطموحاتِّه، وَتسدُّ احتياجاتِّه، وُتراعي َمصالَِّحه، سيكوُن 

ساتِّ ُمجتمعًا ُمترابِّطًا، المج -شكّ   ، وهذا دوٌر مِّن أدوارِّ ُمؤسَّ ْقدِّ والَحَسدِّ اَل فيه للحِّ
في تنفيذ  -التمويلِّ اإلسالمية؛ فهي بُِّمحاَفَظتِّها على المعاييرِّ األخالقيةِّ العالية

ُم في رْتقِّ  -المشاريع، وتوزيعِّ أماكن التمويل، والمساهمةِّ الفاعلة في التنمية ُتسهِّ
، وإشاعةِّ المحبَّ   ة والتعاون بين أفراد المجتمع. النسيجِّ االجتماعيِّ

: هي تلك األعماُل التي ُتحافُِّظ على المعاييرِّ األخالقية، وهي األعماُل  نجاحِّ األعمالِّ
 التي فيها: الصدُق، والوفاُء، وأداُء الُحقوق. 

:إّن المحاَفظَة على المعاييرِّ السلوكيةِّ في  الُمحاَفظُة على ثروةِّ اأُلمَّةِّ وسالمةِّ االقتِّصادِّ
ُم في المحافظةِّ على ثروةِّ اأُلمَّة، وسالمةِّ  ساتِّ التمويل اإلسالمية، ُتساهِّ مؤسَّ
؛ فُيَجنَِّّد  م اإلنتاجيِّّ هِّ ؛ ُيشارُِّك الُعمَّاَل في نشاطِّ ؛ ألّن المصرَِّف اإلسالميَّ االقتصادِّ

ُث التعاونَ  ، وُيحدِّ ُبلِّ في مجالِّ اإلنتاجِّ برَته الفنِّّيََّة، في البحثِّ عن أفضلِّ السُّ بين  خِّ
 . ُم في تنميةِّ االقتصادِّ القوميِّّ ؛ ممَّا ُيسهِّ بَرةِّ العملِّ  رأسِّ المالِّ وخِّ

َيغِّ ما تكوُن الضماناُت فيه ضعيفًة، ودرجُة المخاطرِّ  ر: ُهنالَِّك مِّن الصِّ تقليلِّ الَمخاطِّ
َلمِّ  -عاليًة؛ ت  عالية  ؛ فلذلَِّك ال ُبدَّ مِّن وجودِّ َدرجا-َمثالً  -كالمشارَكةِّ، والمضاَربةِّ، والسَّ

مِّن المعاييرِّ األخالقية؛ التي ُتْلزُِّم أطراَف المعاملةِّ بدرجات  عالية  مِّن الشفافية، 
ُر؛ ألّن المشارَِّك، أو  والوفاء، وكلَّما كانتِّ المعاييُر األخالقيُة عاليًة قلَّتِّ المخاطِّ

                                                 
، الحاكم قال: صحيح على  247/1(، قال الترمذي:حديث حسن صحيح ))6475/101رواه مسلم ) 1

 (. 320/5(، البيهقي )218/9شرط مسلم )
 ، مرجع سابق.مل من منظور الفكر االقتصادي اإلسالميأخالقيات العصورية،   2
 الشيخ، بوعزيز، السلوك االقتصادي من منظور إسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية.  3
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ة  لهذه المعاييرِّ األخ ، وُهنا نحتاُج بشدَّ القية؛ حتى المضارَِّب، تكوُن يُده يَد أمان 
 ُنحافَِّظ على هذه العالقةِّ، لِّتستمِّرَّ وُتؤتَِّي ُاُكَلها بإذنِّ َربِّها. 

 رابعًا: األسس والقواعد للسلوكيات  االقتصادية في المصارف اإلسالمية 
تشير األدبيات االقتصادية عن سلوكية العمل إلى أن السلوكيات أمر هام ونافع 

ر إن لم تكن هامة ونافعة على المدى القريب، للعمل في األمد البعيد على أقل تقدي
وغالبًا ما يكون السلوك هو األساس الذي يتوقف عليه نجاح وتطور المؤسسات على 
األمد البعيد، وتلعب الثقة دورًا هامًا وحيويًا في العمل. فنظرًا لعدم إمكانية النص على 

ور الثقة على اعتبار أنها جميع المواقف واألمور المستجدة أثناء تنفيذ العقود، يبرز د
عنصر هامًا وحيويًا في العمل. فنظرًا لعدم إمكانية النص على جميع المواقف 
واألمور المستجدة أثناء تنفيذ العقود، يبرز دور الثقة على اعتبار أنها عنصر هام في 
عالقات العمل الفعالة والممارسات السليمة للشركة، فعلى الشركات أن تحقق هدفها 

ثل في تعظيم الربح من خالل االلتزام بالطرق األخالقية لذلك يجب أن ترتبط المتم
أخالقيات العمل باألهداف، وتصبح مهمة األخالقيات في العمل وسيلة من وسائل 

 1 .تنفيذ تلك األهداف
أن الصدق واألمانة هما أساس عمل المصارف اإلسالمية، فيد المصرف بصفته 

االستثمار يد أمانة بالتعبير الفقهي ويد عمالء  مضاربًا بأموال أصحاب حسابات
المضاربات والمشاركات على أموال المصرف يد أمانة، واألمين على األموال يقبل 
قوله شرعًا فيما يخبر به عن تصرفاته في المال طالما لم يثبت صاحب المال 

لية . عن المبادئ األساسية التي تقوم عليها المعامالت الما2تقصيره أو تعديه
اإلسالمية تقتضي المشاركة في األرباح والخسائر، وعدم الربح دون تحمل مخاطر 

                                                 
 . 13، ص دور القيم وأخالقيات األعمال في التجارب العالمية1 
المالية واالقتصادية الدولية ملتقى األزمة بن عمارة، نوال، إدارة المخاطر في مصارف المشاركة،  2

  .2009 ،والحوكمة العالمية
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. إن من أهم المبادئ 1االستثمار. وعدم استغالل حاجات اآلخرين، وعدم االحتكار
 2  :األساسية لسلوكيات في العمل المصرفي اإلسالمي ما يلي

 أن يأتي اختيار العاملين بال محاباة وال أثرة. 
سائل المهمة في الوقاية من اختيار غير األكفاء أو فاقدي الخصال الحميدة: من الو 

فاعلية اختيار العاملين، نظرًا ألن حسن االختيار هو إحدى الوسائل التي تقلل من 
فرص االنحراف في المستقبل، ومن حسنت بدايته حسنت نهايته فقد كان صلى هللا 

مسلمين، فقد أّمر على الجيش أسامة بن عليه وسلم يحرص على تولية القادرين من ال
زيد رضي هللا عنهما وكان عمره ال يتجاوز العشرين سنة، كما رد أبا ذر رضي هللا 

 عنه عن اإلمارة عندما طلبها، وعلل ذلك بأنه ضعيف وغير قادر عليها. 
العمل على اختيار العاملين من أهل التجارب واإلتقان وذوي الرجاحة في العقل 

 والرأي. 
 قيام العاملين بالنصح واإلرشاد وحب المساعدة لآلخرين. 

 أن يتصف العاملين باألمانة والسرية خصوصًا باألمور المالية. 
 قدرة العاملين على التآلف والمودة مع اآلخرين. 

 أن يشدد كل عامل لسانه عن قول الكذب والزور. 
 ل. حرص كل عامل على تطوير معارفه وجودة إنتاجه وإتقان العم

 االلتزام بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية  في المعامالت والبعد عن الشبهات. 
أن يتحلى كل عامل بالسلوك االقتصادي من االكتساب الطيب والقصد في اإلنفاق 

 واالدخار ليوم فقره وحاجته. 
 االستمرارية بالوالء واالنتماء للعمل الذي يقوم به. 

أن سلوكيات العمل المصرفي اإلسالمي قائمة على  وبناًء على ما تم ذكره يتبين
 التقوى والعمل الصالح والذي بدوره يؤدي إلى االلتزام المباشر باألخالقيات الحميدة. 

                                                 
 . 2013القرعاني، ضرورة تعزيز القيم األخالقية في التمويل اإلسالمي، مرجع سابق،  1
المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية البعلي، عبد الحميد محمود، أخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي،  2

 . 2004حرين، ، البللمؤسسات المالية اإلسالمية
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 خامسًا: سلوكيات الموظف في المصارف اإلسالمية 
األصل أن يتحلى المسلم بالسلوك الكريم ويبتعد عن السلوكيات السيئة سواء كان 

ر عامل، لذلك فإن هناك سلوكيات خاصة تلزم اإلنسان بحسب مهنته عاماًل أو غي
ودوره في الحياة، وبالتالي فإن هناك سلوكيات للعمل تقتضي التركيز على سلوك 
معين بحسب العمل أو المهنة. لذلك فإن العمل في المصارف اإلسالمية يقتضي أن 

مل يعمل عماًل يوضع للعامل سلوكيات تحكمه وتضبط مسيرته، سواء كان العا
ميدانيًا أو مكتبيًا أو إداريًا حتى يستطيع كل عامل أن يقوم بعمله على أمثل وجه 
وأحسن طريق، مراعيًا بذلك ربط السلوك بمبدأ الثواب والعقاب األخروي، حتى ال 

 1 .تتحول سلوكيات العمل إلى مجرد تصرفات منفعية
 2 :بالسلوكيات اآلتيةوعليه يجب أن يتصف العامل في المصارف اإلسالمية 

 التبسم بوجه العميل واالستماع له بأهمية 
استقبل العميل وأعطه الوقت الكافي للحديث، وأنصت إليه جيدًا، وخاطبه بما يفهم 
ويستوعب، روت عائشة رضي هللا عنها قالت:" َكاَن كالُم رسول َّللاَّ َصّلى هللُا َعَلْيهِّ 

. فالعامل يستطيع أن يملك قلوب العمالء، 3لُّ َمن َيْسَمُعُه"وَسلَّم َكالمًا َفْصال يْفَهُمُه كُ 
وذلك عن طريق الصفات الحميدة التي يتحلى بها فكثير من العمالء يترددون على 
مصرف بعينه بسبب موظف معين وينفرون من مصرف آخر بسبب موظف فعلى 

سن الموظف أن يسعى دائما لكسب قلوب اآلخرين وكسب ودهم وما يعكسه على ح
عالقة المتعامل بالموظف وبالمصرف معًا، ومقابلة إساءاتهم بالحلم وسعة الصدر، 
فالهدف من سماع ومخاطبة العميل، تفهيمه للمعاملة حسب الوجه الشرعي السليم 

                                                 
، رابطة العالم أخالقيات العمل)ضرورة تنموية ومصلحة شرعية(الغامدي، سعيد بن ناصر،  1

 ، بتصرف. 2010اإلسالمي، مكة المكرمة، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، 
المؤتمر أنظر: القطان،محمد أمين، أخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي المواثيق واألخالقيات،  2

، الغامدي، سعيد بن ناصر، 2004، البحرين، للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية الرابع

، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، اإلدارة أخالقيات العمل)ضرورة تنموية ومصلحة شرعية(

 ، بتصرف2010العامة للثقافة والنشر، 
اآلداب الشرعية حمد بن مفلح بن محمد، ( ، وحسنه األلباني، المقدسي، م4839رواه أبو داود ) 3

 ، عالم الكتب، د.ت، د.ط. والمنح المرعية
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وتلبية ما يحتاجه، واإلجابة على استفساراته. وإعطائه الكلمة الطيبة وعدم العبوس في 
تسمًا بشوشًا، فالتبسم الصادق صفة تعطي الراحة وجهه بإعطائه اإلجابة وأنت مب

يَك  ُمَك فِّي َوْجهِّ َأخِّ والسعادة لفاعلها ومستقبلها قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:" َتَبسُّ
 1 .َصَدَقٌة "

 الرحمة بالعميل 
يجب على الموظف أن يتسم بالرحمة اإلنسانية، فأساس عمله يكون مرضاة هللا 

واجه الموظف في عمله اليومي الكثير من المواقف التي وليس رضا الناس، حيث ست
تستلزم الرحمة بمن حولك وهذا يريح العميل والموظف نفسيًا، ويشجع التعامل مع 
المصرف الذي يتميز موظفيه بهذا الطبع، فعلى الموظف أن يتحلى بالصبر، 
ويحتسب ذلك عند هللا، فقد يتعرض الموظف إلى إساءة من العميل، فالموظف 
يتعامل مع مختلف فئات المجتمع، فربما يتعرض إلى بعض التصرفات السيئة، مما 
يدفعه إلى التلفظ بما ال يناسب عمله، لذلك عليه التحلي بالصبر، فتكون العالقة بين 
العمالء والعاملين والمدراء مريحة، فيها التيسير والبركة، مع وجود ضوابط وأحكام 

 لحفظ األمانات والعهود. 
 فظة على سرية العميلالمحا

فالعميل أودع وديعته لدى المصرف أو قام بمعاملة معينة سواء طلب تمويل أو 
خدمة مصرفية معينة ال يريد أن يعلم بها أحد، فهو يفترض السرية التامة في 
المصرف، فيجب على الموظف أن يكون أهاًل لحفظ سر معاملة العميل، فالسر 

لتي قام بها  هذا من جانب ومن جانب آخر أحوال يتعلق باسمه وطبيعة المعاملة ا
العميل من غنى أو فقر أو عسر مالي أو إطالعه على أحواله المالية، فال يجب 
على الموظف أن يتدخل في أحوال العمالء، ويبحث في ملفاتهم ويتدخل في شؤونهم 

مون المصرفية، فيجب على الموظف أن يكون كتومًا لألسرار فكثير من العمالء يكت
أمورهم المالية وال يفضلون إطالع الغير عليها. مما يؤدي إلى زرع الثقة وتبادلها بين 

                                                 
، سنن الترمذي( وصححه األلباني في صحيح 287/2( وابن حبان )1956رواه الترمذي رقم ) 1

 (. 287/2وشعيب األرناوؤط في تحقيق صحيح ابن حبان )
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كافة المتعاملين والعاملين في المصارف اإلسالمية، وبالتالي السمو في التعامل 
 وضحد لذوي النوايا السيئة. 

 العدل في معاملة العمالء 
ع الفقير، الغني، العالم، الموظف في المصرف يتعامل مع عدة فئات من المجتم

الجاهل، فيجب على الموظف أن ال يفرق بين العمالء، بل هو مسئول أمام هللا أن 
يحترم جميع العمالء دون تقصير أو إهمال  وال يمكن أن ينجح بعمله إال إذا تلقى 

 جميع العمالء المعاملة الحسنة العادلة دون تميز أو تقصير. 
 االهتمام بالمظهر 

الموظف ينعكس على العميل الذي يتوقع أن يلقى الموظف بمظهر  حسن مظهر
حسن مما يزيد من التفاؤل، ويفرض عليه احترام وتقدير الموظف، فاإلسالم يحث 
أتباعه على االهتمام بالمظهر والنظافة، ألن هذا يكمل ما دعا إليه اإلسالم من 

 البشاشة ولطف الحديث وحسن المعشر. 
  اإلخالص وإتقان العمل

اإلتقان فرض في كل عمل نعمله أو أمر نتناوله، ويستطيع الموظف أن يتقن عمله 
من خالل اإلطالع على كل ما هو جديد في علم المصارف اإلسالمية، حتى يتسنى 

وأفضل عمل يقدمه الموظف للمتعاملين هو السرعة واإلتقان  ،له اإلبداع واالبتكار
سرعة اإلنجاز واإلتقان وسيلة لتسويق  واإلخالص  في إنجاز المعامالت، بل يعني

خدمات المصرف وأقلها تكلفة لذلك يجب على الموظف أن يوازن بين إتقان العمل 
والسرعة في اإلنجاز، ألنه البطء في العمل يهدر وقت المصرف كما يهدر وقت 

ّب إَِّذا َعمِّلَ  َ َتَعالى ُيحِّ َأَحُدُكْم َعَماًل  العميل يقول الرسول صلى هللا علية وسلم:" إِّّن َّللاَّ
 1  .َأْن ُيْتقَِّنُه "

 تعلم األحكام الشرعية واالبتعاد عن الشبهات 

                                                 
، وقال األلباني مسندهوأبو بعلى في  ،شعب اإليمانسبق تخريجه ص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟رواه البيهقي في  1

 جسن في صحيح الجامع الصغير. 
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كثيرًا من العمالء سوف يطرحون أسئلة تتعلق باألمور المالية الشرعية ذات الصلة 
بالمعامالت المالية اإلسالمية، لذلك يجب على الموظف أن يلم باألحكام المتعلقة 

ة والحرمة واالبتعاد عن الشبهات، حتى ال يقع العميل بالمعاملة من حيث الحل
 بالمحظورات . 
 الرقابة الذاتية 

تعتبر الرقابة الذاتية من أهم وأنفع الوسائل التي توجد الخلق القويم في العمل، وتكفل 
استمرار يته التي من أهم ثمارها اإلتقان والجودة. فمهما كانت قوة النظام واألحكام 

ائية فإنها قليلة الجدوى مع انعدام مبدأ الرقابة الذاتية. والرقابة الذاتية الجزائية والقض
منطلقة من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:" ُكلُُّكْم َراع  َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن 

يَّتِّهِّ" . فهي إحساس الموظف  العامل بأنه مكلف بأداء العمل ومؤتمن عليه، من  1َرعِّ
وتعتبر أهم عامل لنجاح العمل، ألنها تغني  ،ذكره بمسؤوليتهغير حاجة إلى مسؤول ي

 2 .عن كثير من النظم والتوجيهات والمحاسبة وغير ذلك
حيث يعتبر من  ،وتأسيسًا على ذلك يتبين أن على الموظف استشعار المسؤولية

سلوك العمل المهمة في الوقت الحاضر، استشعار المسؤولية فالموظف ال بد أن 
المسؤولية أمام هللا والناس وأن يحرص على القيام بحق هذه المسؤولية يستشعر حجم 

 3 .العظيمة
الرفق والعفو مع من يتعامل معهم الموظف، وقد انتبهت النظريات الحديثة إلى أهمية 
الرفق وحسن  معاملة الزبائن، وجعلته أحد استراتيجيات المؤسسة الناجحة ومن 

اح وكذلك أن يتصف باللين في قوة والحزم في  جوانب الرفق مع التواضع وخفض الجن
رحمة. ومن مجاالت الرفع مع المتعاملين أو مراجعي اإلدارة أو الهيئة، الحث العام 
على التبسم في وجه أخيك وإنه من الصدقة، فالرفق والتبسم وحسن المعاشرة من 

                                                 
 في صحيحيهما عن ابن عمر.  1829( ومسلم ))7138رواه البخاري) 1
، المملكة العربية السعودية، أخالقيات المهنة في اإلسالمالحميدان، عصام بن عبد المحسن،   2

  .2010، 1الرياض، العبيكان للنشر، ط
أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور اد عبد هللا، العمر، فؤ  3

 . 1999، البنك اإلسالمي للتنمية، إسالمي
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َو َوْأُمْر بِّاْلُعْرفِّ َوأَْعرِّْض أكثر األمور تأليفًا لقلوب الناس امتثاال لقوله تعالى: "ُخذِّ اْلَعفْ 
لِّيَن" .  إن أخالق العمل لها ارتباط كبير بالتنمية واستمرارها في تطوير 1َعنِّ اْلَجاهِّ

المجتمع والدولة، أن السبب في تنامي اهتمام المؤسسات الدولية بالبعد األخالقي ناتج 
المؤسسات لم يكتب عن شعورها بأن العديد من المشاريع والبرامج التي تمولها هذه 

لها النجاح المتوقع، لوجود أسباب هيكلية واجتماعية كانتشار الفساد األخالقي أو 
الرشوة أو غيرها من األمور وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المشاريع، وانخفاض 

 جودتها ومواصفاتها، وتقليل الفوائد المتوقعة منها على المجتمع. 
 وكيات االقتصادية في العمل المصرفي اإلسالميسادسًا: التحديات والعقبات لسل

اإلنسان يشعر بالحاجة إلى األخالق عندما تكون هذه األخالق مطلوبة من غيره، 
ويكون هو محتاجًا إليها، وقد ال يشعر بالحاجة إلى األخالق عندما تكون هذه 

ين األخالق مطلوبة منه لصالح غيره. فالخطر األخالقي: عبارة عن تصرفات الفاعل
االقتصاديين في تعظيم منفعتهم الخاصة على حساب اآلخرين، وذلك عندما ال 
يتحملون جميع اآلثار أو عندما ال يتمتعون بجميع منافع تصرفاتهم، بسبب عدم 
التأكد، أو بسبب العقود الناقصة أو المقيدة التي تمنع تحميل جميع األضرار والمنافع 

ة ومحددة لحل المشاكل المتعلقة بأخالق . فعدم وجود قواعد واضح2للطرف األخر
العمل، وذلك نظرًا لتنوعها وتعددها باختالف البيئة وتراث المجتمع وقيمه،  لذلك 

 3 :هناك العديد من التحديات التي تواجه المصارف  اإلسالمية لترسيخ األخالق منها
ريس كيفية التعامل مع كثير من األخالق السلبية، كالفساد اإلداري، وعدم تك -1

الجهد للقيام بمسؤوليات الوظيفة، أصبحت الوساطة منتشرة كقيمة اجتماعية، 
حيث أصبحت الوساطة تستنكر من الجميع، وتمارس من الجميع، لتسهيل 

 المعامالت وتفضيل األقارب، لقوة ومكانة العائلة االجتماعية. 

                                                 
 . 199األعراف، آية  1
 . 2007، 1، دمشق، دار القلم، طاالقتصاد واألخالقالمصري، رفيق،  2
ي الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور أخالق العمل وسلوك العاملين فالعمر، فؤاد عبدا هلل،  3

 ، بتصرف. 1999، 1، ط52، البنك اإلسالمي لتنمية، بحث رقم إسالمي
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تمع، ضعف االلتزام بالمسؤولية تجاه العمل، وقلة االستجابة لحاجات المج  -2
فالكثير من العاملين يستخدمون األجهزة الخاصة بالعمل ومعداتها في تنفيذ 
معامالتهم ونشاطاتهم الشخصية بداًل من إنهاء معامالت الناس وحسن 

 تصريف خدماتهم، وسرعة أوقات الدوام. 
المركزية الزائدة في العمل مما يؤدي إلى عدم التزام العامل بأخالق العمل.  -3

 يؤدي إلى قلة المبادرات الفردية وضعف االبتكار.  وتركز السلطات
توسيع نطاق المسؤولية اإلدارية، وتأسيس نظام لتمحيص وشفافية التصرفات   -4

 المالية للموظفين. 
ضعف ثقافة التطبيق واالكتفاء بترديد الشعارات والمفاهيم والمبادئ والقيم   -5

 1 .لعملالسامية أو االقتصار على التخطيط واللوائح المنظمة ل
 2الحلول المقترحة لتنمية السلوك االقتصادي المصرفي اإلسالمي

إن االلتزام باألخالق اإلسالمية ينعكس إيجابيًا على المجتمع من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية، حيث أن رسالة المصارف اإلسالمية ال تتوقف على تحقيق الربح بل 

دى األفراد والعاملين المستمدة من أحكام تعزيز وتعميق السلوك األخالقي السليم  ل
وضوابط الشريعة اإلسالمية، لذلك يتطلب االلتزام باألخالق اإلسالمية من قبل 

 العاملين في المصارف اإلسالمية ومن الممكن تحقيق ذلك من خالل ما يلي: 
فاعلية طرق اختيار العاملين حيث يعتبر حسن االختيار هو أحدى الوسائل التي  -1

ن فرص خطر األخالق السيئة، لذلك على المصارف اإلسالمية أن تولي تقلل م
عملية اختيار العاملين أهمية ووضع الوسائل المناسبة لالختيار ووضع األسس 

 والضوابط  الواضحة والعادلة المتعلقة بأخالق العمل والالزمة للموظف. 
، وإهمال منع العاملين من الجمع بين وظيفتين، وذلك لمنع تعارض المصالح -2

 العمل الموكول إليهم. 

                                                 
 الغامدي، مرجع سابق.  1
، مرجع أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسالميالعمر،  2

  سابق، بتصرف.
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إصدار نظام أو ميثاق ألخالق العمل، مما يعطي الموظف إحساسًا بوحدة  -3
 الهدف وشعورًا بااللتزام تجاه مسؤولياته نحو وظيفته ونحو المجتمع. 

البناء الشخصي للعامل، الذي يجب أن يكون على أعلى مستوى من األمانة  -4
من خالل غرس اإلعداد األخالقي والقيم  والعدالة وااللتزام الشخصي، وذلك

 اإليجابية التي حرص عليها اإلسالم في جميع عصوره. 
زيادة الوعي األخالقي وذلك من خالل إنشاء مكتب ألخالق الوظيفة، يهتم بنشاط  -5

ووظائف التوعية والتحقيق، وتطوير أدوات تزيد من قدرة الموظفين على التحليل 
خالقية وتدريب العاملين على الظروف التي يمكن وإبداء الرأي من الناحية األ

إفشاء المعلومات التي يؤتمن عليها الموظف أو صاحب المهنة. كأن تكون هناك 
 مصلحة عامة من عرضها بطريقة واضحة. 

إعادة تشكيل قيم سلوك العاملين يعتبر إعادة تشكيل سلوك العاملين من األمور  -6
ال، وذلك من خالل توفير برامج تدريبية الهامة واألساسية في أخالقيات األعم

للعاملين، تكون ضمن األعداد األخالقي وتكريس قيم العمل، وتهيئة الموظف 
لما قد يالقيه من مشكالت قد تتطلب تحلياًل للبعد  ،للمواجهة الواعية والموضوعية

األخالقي لها، وإعادة إحياء القيم والعادات اإليجابية في النفوس من جديد مثل 
 لتعاون، الشورى، االلتزام بالعمل. ا

تشجيع العاملين على كشف االنحراف والفساد اإلداري : يمكن تدريب العاملين   -7
وتشجيعهم على إبالغها لمسؤولياتهم، فهناك العديد من  على اكتشاف الفساد اإلداري،

غ عنه العاملين الذين يعانون الفساد اإلداري ولكنهم ال يستطيعون فعل شيء، ألن اإلبال
قد يؤدي إلى إنهاء خدماتهم، أو التضييق عليهم، فيمكن تشجيعهم على الكشف عن 

 الفساد اإلداري من خالل المكافآت المادية أو غير المادية.
وبناًء على ما تم ذكره سابقًا نجد إن االقتصاد اإلسالمي راعى السلوكيات االقتصادية لدى 

وهذا ما يؤكد إن الشريعة اإلسالمية صالحة األفراد في جميع المجاالت واالختصاصات 
 لكل زمان ومكان. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.


