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  ملـخص

املؤسسة؛ ألن املنافسة  وجود مل ينظر املفكرون األوائل يف علم االقتصاد للمنافسة على أا مشكل يهدد
أنه منذ غري  .بأساليب مواجهتهاوهلذا مل يهتموا  ؛التامة حبسبهم تعترب احلالة الطبيعية السائدة يف االقتصاد الرأمسايل

 عل فتيل املنافسة ماتبداية حترير األسواق وتطور وسائل النقل واالتصال أش معولثاين من القرن العشرين النصف ا
الطرق اليت أفضل  عن  جعلها تبحثوهو ما  ا، أصبحت املنافسة تشكل ديدا حييط منهو املؤسسات، بني

جيات التنافس عامل اإلدارة األمريكي مايكل من أشهر املختصني الذين اهتموا بإستراتي. امتكنها من مواجهة حتديا
ختفيض التكلفة : ث آليات للتغلب على منافسيها وهيثالإىل أن املؤسسة ميكنها استخدام تر، الذي توصل ربو
بيعه بسعر مرتفع يغطي هلا التكاليف تأو خلق منتج متميز  هم،بسعر منخفض مقارنة مع منتجها مكن من بيعتتل

ربح، أو تركز جهودها على خدمة قطاع سوقي صغري لتجنب املنافسة على مستوى املتحملة وحتقق هامش 
  .أن هذه االستراتيجيات صاحلة للتطبيق على أية مؤسسة مهما كان نوع نشاطها بورتروقد رأى . السوق الكلي

اإلسالمية مؤسسات مالية ظهرت منذ بضع عقود كمحاولة لتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية يف  البنوك
وقد كان عددها يف بداية  نشأا يعد على األصابع وحمصورا يف بعض الدول؛ . اجلانب املايل على أرض الواقع

وهو ما جعلها ال تول أي اهتمام للمنافسة واالستراتيجيات التنافسية ما دامت حتتكر السوق، ولكنها عرفت يف 
الغربية، كما دخلت البنوك وحىت  ن الدول اإلسالميةالسنوات األخرية تزايدا كبريا يف عددها وانتشرت يف الكثري م

التقليدية معها على اخلط ملمارسة املصرفية اإلسالمية ما جعل البنوك اإلسالمية تعيش وقع هذه الظاهرة؛ وهو ما 
صلنا قد تو و .يعين استعماهلا الستراتيجيات تنافسية معينة للتغلب على هذا التحدي الذي حتمله هلا بيئتها التنافسية

إستراتيجية تنافسية رئيسية هي التميز القائم على االلتزام بالشريعة اإلسالمية  يف هذه الدراسة إىل أا تستعمل
وخدمة اتمع، إضافة لعوامل أخرى كالتركيز على حاجات العمالء واجلودة واستخدام التقنيات احلديثة 

التكلفة ما  فيضإستراتيجية ختيف حني ينعدم تطبيق ، دامالستخإستراتيجية التركيز فهي حمدودة ا أما. واالبتكار
، وهو ما واملنافسة يف هذا القطاع مرشحة للتزايد مستقبال. انعكس سلبا على أرباحهاو هاارتفاع تكاليف ساهم يف
مشاكلها الداخلية وتطوير نفسها، والبحث عن فرص االندماج والتعاون مع قوى البنوك اإلسالمية حل  حيتم على

  .؛ وذلك لزيادة قدراا التنافسيةئتهابي

البيئة التنافسية، منوذج القوى اخلمس، االستراتيجيات التنافسية، البنوك اإلسالمية، املنافسة،  :ةـالكلمات املفتاحي
 .الشريعة اإلسالمية، التكافل االجتماعي، القدرات التنافسية األسواق التنافسية، األسواق غري التنافسية،
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Abstract 

Economist scientists have been interested in competition for a long time ago, where they give 

it a definition, forms and effects. However, attention of strategic competition does not appear until in 

the second half of the twentieth century as the beginning of the market liberalisation and 

development of transport and communication. Michael Porter is considered one of the famous 

specialists in the strategic competition field; he identified five forces, which would affect a 

company’s behaviour in a competitive market. These include the following: The rivalry between 

existing sellers in the market, the threat of substitute products becoming available in the market, the 

potential threat of new sellers entering the market, the power exerted by the customers, and the 

impact of the suppliers on the sellers. Based on these forces is determined the intensity of 

competition in the sector concerned. Whatever the degree of competition in the sector, the companies 

have three choices: Build a competitive strategy based on reducing costs compared to its competitors 

to sell at low prices, or either creating a differentiation product compared to others in order to sell it 

at a higher price, or orienting their efforts to a small market. Each of the three strategies requires 

materials and humans capabilities to ensure the success of the company in achieving its objectives. 

 Islamic banks are financial institutions that provide services banking to their customers 

according to Islamic law. Began as an experiment in the sixties of the last century, but later increased 

in number and spread in many countries.  From our study, we conclude that whatever the degree of 

competition in the market of Islamic banks, the majority of them use the differentiation as the main 

competitive strategy, based on Islamic law and commitment to community service add to focus on 

customer needs, quality, use of modern technology and innovation. However, we have noted the 

limited uses of focus strategy and the absence of the cost leadership strategy which contributed to the 

higher costs of these banks and the limited of their profits. Finally, the competition will be increased 

in the sector of the Islamic banks, which requires them to increase their competitiveness by 

addressing its internal problems integration and cooperation.   

 

Key words:  

Competition, Competition environment, Model of fifth forces, Strategies competitions, 

Islamic banks, competitive markets, non-competitive markets, Islamic law, Social solidarity, 

Competitiveness. 
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Résumé 

Les économistes sont intéressés depuis longtemps par la concurrence, car la concurrence 

parfaite est l’état naturel de l’économie capitaliste. Mais les stratégies concurrentielles n’ont pas 

attiré l’attention jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle au début de la libéralisation du marché et 

l’évolution du transport et de la communication. Michael Porter est parmi des spécialistes les plus 

célèbres au domaine des stratégies concurrentielles, il a mentionné que l’entreprise est sous pression 

de cinq forces : La concurrence intra sectorielle, la menace des produits de substitution, la menace 

d’arrivée de nouveaux concurrents, le pouvoir de négociation des clients, et le pouvoir de négociation 

des fournisseurs. L’intensité de la concurrence dans le secteur concerné est déterminée sur la base de 

ces forces.  Quelle que soit l’intensité de la concurrence, l’entreprise a le choix entre les trois 

stratégies concurrentielles suivantes : Soit construire une avantage compétitive fondée sur la 

réduction des coûts par rapport à ses concurrents pour vendre le produit à bas prix, soit créer un 

produit différent par rapport aux autres afin de le vendre à un prix élevé, ou orienter leur effort vers 

un segment du marché. Chaque stratégie nécessite des capacités matériaux et humaines pour assurer 

l’entreprise à atteindre ses objectifs.            

Les banques islamiques sont des institutions financières qui offrent des services bancaires à 

ses clients conformément à la sharia. Lancé à titre expérimental dans les années soixante du siècle 

dernier, mais plus tard ont connu une augmentation en nombre et établie dans nombreux pays y a 

compris quelques pays occidentales.  Dans notre étude, nous concluons que quelque soit le degré de 

concurrence dans le marché des banques islamiques, la majorité d’entre eux utilise la différenciation 

comme la principale stratégie concurrentielle, basée sur  le respect  de sharia, la Solidarité sociale, 

tenant compte les besoins des clients, la qualité, l’utilisation de la technologie moderne et de 

l’innovation. Ainsi, nous avons noté l’utilisation limitée de stratégie de focus et l’absence de la 

stratégie de domination par les coûts; ce qui contribue à l’augmentation des leurs coûts. Enfin, la 

concurrence sera augmentée dans le secteur des banques islamiques ce qui les oblige à accroître leur 

compétitivité par la résolution de leurs problèmes internes et de chercher de l’intégration et la 

coopération.  

 

Mots clés :  

La concurrence, Environnement concurrentiel, Modèle de cinq forces, Stratégies 

concurrentielles, Banques islamiques, Marché concurrentiel, Marché non concurrentiel, Sharia, 

Solidarité sociale, Capacités concurrentielles. 
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  152  أدوات السياسة النقدية املباشرة يف البنوك اإلسالمية :املطلب اخلامس

   

 154  البنوك اإلسالمية وسبل مواجهتهايفخاطرامل: املبحث الثاين

  154 أنواع املخاطر يف البنوك اإلسالمية :املطلب األول

  157  أساليب مواجهة املخاطر يف البنوك اإلسالمية : يناملطلب الثا

  159  وموقع البنوك اإلسالمية منهاIلزاتفاقية با :املطلب الثالث

  161  وموقع البنوك اإلسالمية منهاIIلزاتفاقية با :لرابعاملطلب ا

   

 164 املشاكل اليت تواجه البنوك اإلسالمية:املبحث الثالث

  165  املشاكل القانونية اليت تعترض البنوك اإلسالمية :املطلب األول

  166  العوائق الشرعية اليت تواجه البنوك اإلسالمية : يناملطلب الثا

  168  مشاكل املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية :لثاملطلب الثا

  170  املشاكل التشغيلية للبنوك اإلسالمية :املطلب الرابع

  171  املشاكل املؤسسية للبنوك اإلسالمية :املطلب اخلامس

   

 173 تأثري العوملة على البنوك اإلسالمية: املبحث الرابع

  173  املالية على البنوك اإلسالميةأثر حترير جتارة اخلدمات  :املطلب األول



 احملتوياتفهرس 

 i

  176  البنوك اإلسالمية يف مواجهة حتديات التطور التكنولوجي : يناملطلب الثا

  179  البنوك اإلسالمية يف مواجهة التغريات يف اخلدمات املصرفية :املطلب الثالث

  182  املصريف على البنوك اإلسالميةجتأثري االندما :املطلب الرابع

  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية وواقع البنوك اإلسالمية :لثثاالفصل ال

 186 الضوابط اإلسالمية للمنافسة: املبحث األول

  186 مبادئ االقتصاد يف اإلسالم :املطلب األول

  188 الضوابط الشرعية للسوق : يناملطلب الثا

  190  مفهوم االحتكار يف اإلسالم وسلبياته :املطلب الثالث

  192  ضوابط املنافسة املشروعة يف اإلسالم :املطلب الرابع

   

 194  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية: املبحث الثاين

  194  الضوابط الشرعية إلستراتيجية ختفيض التكلفة :املطلب األول

  197  الضوابط الشرعية إلستراتيجية التميز : يناملطلب الثا

  199  لضوابط الشرعية إلستراتيجية التركيزا :املطلب الثالث

  200  الضوابط اإلسالمية للترويج يف البنوك اإلسالمية :املطلب الرابع

   

 202  خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية:املبحث الثالث

  202  أنواع البيئات التنافسية للبنوك اإلسالمية :املطلب األول

  203  ستراتيجي للبنوك اإلسالميةالتحليل اال : يناملطلب الثا

  205  لبنوك اإلسالميةاملؤثرة على االقوى التنافسية  :املطلب الثالث

  207  عمالء البنوك اإلسالمية على دورة حيااصخصائتأثري :املطلب الرابع

   

 209  واقع البنوك اإلسالمية وقدراهتا التنافسية: املبحث الرابع

  209 ملسلمني يف العاملتطور عدد ا :املطلب األول

  211  يف العامل تطور عدد البنوك اإلسالمية وتوزيع أصوهلا : يناملطلب الثا

  214  توزيع األصول املالية اإلسالمية حسب البلدان :املطلب الثالث



 احملتوياتفهرس 

 i

  217  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية مقارنة مع باقي أنواع البنوك :املطلب الرابع

  
 
  

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية :الفصل األول

 224  البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف البحرين: املبحث األول

  224 خصائص البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف البحرين :املطلب األول

  226   البحرينمنوذج القوى اخلمس للبنوك اإلسالمية التجارية يف : يناملطلب الثا

  229  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف البحرين :املطلب الثالث

  231  جماالت التنافس ما بني البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين :املطلب الرابع

   

 234  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين: املبحث الثاين

  235  أساليب مواجهة املنافسة يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية :املطلب األول

  237  جوانب التميز لدى البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين : يناملطلب الثا

  239  دراسة سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية :املطلب الثالث

  242  بنوك اإلسالمية التجارية البحرينيةالقدرات التنافسية لل :املطلب الرابع

  246  البحرينية تقييم اإلستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية :املطلب اخلامس

   

 248  البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا:املبحث الثالث

  249  ماليزيايف  للبنوك اإلسالميةالعامة البيئة  :املطلب األول

  251  مراحل تطور املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا : ينطلب الثاامل

  253  منوذج القوى اخلمس للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا :املطلب الثالث

  256  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية املاليزية :املطلب الرابع

  258  واقع املنافسة ما بني البنوك اإلسالمية يف ماليزيا :املطلب اخلامس

   

 260  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا: املبحث الرابع

  :الباب الثالث
 ةـــة التطبيقيـالدراس



 احملتوياتفهرس 

 i

  261  أساليب مواجهة املنافسة يف البنوك اإلسالمية املاليزية :املطلب األول

  263  أمثلة عن التميز يف البنوك اإلسالمية املاليزية : يناملطلب الثا

  267  لبنوك اإلسالمية املاليزيةدراسة سلسلة القيمة يف ا :املطلب الثالث

  270  القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية :املطلب الرابع

  273  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية :املطلب اخلامس

   

 275  اإلسالمية السودانيةاالستراتيجيات التنافسية للبنوك:اخلامساملبحث 

  276  يف السودانخصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية  :األولاملطلب 

  279  واقع املنافسة مابني البنوك السودانية واستراتيجياا التنافسية : يناملطلب الثا

  284  السودانلبنوك اإلسالمية يف جوانب التميز لدى ا :املطلب الثالث

  286  التجارية السودانية سالميةلبنوك اإللخصائص سلسلة القيمة  :املطلب الرابع

  289  السودانيةالقدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية :املطلب اخلامس

  292  السودانيةتقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية  :السادساملطلب 

  التنافسيةغري  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق :الثاينالفصل 

 296  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية:بحث األول امل

  296  خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية السعودية :املطلب األول

  299  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية السعودية ضمن النظام البنكي : يناملطلب الثا

  301  ي للبنوك اإلسالمية يف السعوديةاملركز التنافس :املطلب الثالث

  306  خصائص سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية السعودية :املطلب الرابع

  308  القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية :املطلب اخلامس

  310  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية :السادساملطلب 

   

 312  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف قطر: ثايناملبحث ال

  312  خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف قطر :املطلب األول

  315  واقع املنافسة ما بني البنوك اإلسالمية التجارية القطرية : يناملطلب الثا

  319  البنوك اإلسالمية التجارية القطرية وجوانب متيزها إستراتيجية التنافس يف :املطلب الثالث



 احملتوياتفهرس 

 v

  321  خصائص سلسلة القيمة للبنوك اإلسالمية التجارية القطرية :املطلب الرابع

  323  القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية القطرية :املطلب اخلامس

  326  ريةتقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية القط :السادساملطلب 

   

 328  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف بريطانيا:املبحث الثالث

  329  البيئة العامة واخلاصة للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا :املطلب األول

  331 البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف بريطانيا : يناملطلب الثا

  333  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا :املطلب الثالث

  335  التنافسية للبنك اإلسالمي الربيطاينيةاإلستراتيج :املطلب الرابع

  338  تقييم اإلستراتيجية التنافسية للبنك اإلسالمي الربيطاين :املطلب اخلامس

   

 340  زائراالستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف اجل: املبحث الرابع

  340 اجلزائر خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف :املطلب األول

  343  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر : يناملطلب الثا

  345  إستراتيجية نشاط البنوك اإلسالمية يف اجلزائر :املطلب الثالث

  348  وأهم قدراته التنافسية اجلزائري خصائص سلسلة القيمة لبنك الربكة :املطلب الرابع

  350 تقييم اإلستراتيجية التنافسية لبنك الربكة اجلزائري :املطلب اخلامس

   

 352  خصائص إستراتيجية التنافس يف البنوك اإلسالمية وآلية تطوير تنافسيتها :املبحث اخلامس

  353  شدة املنافسة يف السوق املصرفية اإلسالمية :املطلب األول

  355  أهم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية : يناملطلب الثا

  357  اإلجراءات الداخلية لزيادة القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية :املطلب الثالث

  359  إستراتيجية التعاون يف البنوك اإلسالمية :املطلب الرابع

  
 

     

 
 
  

 اخلامتــة
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 370 املالحق

 390 قائمة املراجع



 قائمة اجلداول  

 v

  قائمة اجلداول

 ةالصفح  العنوانالرقم 

  68  .يف املؤسسةتكاليف األنشطة األوليةمنوإجراءات احلد من1

  68  .تكاليف األنشطة الثانوية يف املؤسسةمنوإجراءات احلد من2

  75 .إمكانات التميز يف األنشطة األولية للمؤسسة3

  76 .إمكانات التميز يف األنشطة الثانوية للمؤسسة4

  209 .تطور عدد سكان العامل5

  210 . من سكان العاملنياملسلمنسبة 6

  210  .                               2008توزيع السكان املسلمني حسب القارات سنة7

  211                                            .2008سنةأهم البلدان اإلسالمية من حيث عدد السكان8

  212  .        يف العاملتطور عدد املؤسسات املالية اإلسالمية9

  212 .حجم األصول اإلسالمية يف العامل تطور10

  213  .بنك يف العامل1000نسبة األصول اإلسالمية ألصول أكرب11

  214  .                                  توزيع األصول اإلسالمية حسب املناطق  يف العامل12

  215  .              اإلسالميةترتيب البلدان من حيث حجم األصول املالية13

  216 .2009نوفمرب يفحسب األصول ترتيب أهم البنوك اإلسالمية يف العامل14

  217 .2009نوفمربيفترتيب البنوك العاملية حسب األصول15

  218  .0092ترتيب أكرب البنوك العاملية حسب صايف الربح وعائد األصول يف نوفمرب 16

  220 .2009سب األصول سنةترتيب البنوك العربية ح17

  225  .                             2009-2005تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف البحرين18

  225  .                                 2008-2003تطور عدد سكان مملكة البحرين19

  226  .فرص وديدات البيئة العامة البحرينية للبنوك اإلسالمية20

  227  .دد املنافسني احلاليني للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرينتطور ع21

  228  .تطور عدد مقدمي املنتجات البديلة للبنوك اإلسالمية التجارية البحرينية22

  230  .             حصة  البنوك اإلسالمية يف البحرين من إمجايل أصول النظام البنكي23

  230  .                 سالمية من األصول اإلسالمية البحرينيةاحلصة السوقية للبنوك التجارية اإل24

  231  .                    حصة البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية من قطاع البنوك التجارية25

  232 .        احلصة السوقية لكل بنك إسالمي جتاري من أصول البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين26

  233  .        وقية لكل بنك إسالمي جتاري من ودائع البنوك اإلسالمية التجارية يف البحريناحلصة الس27



 قائمة اجلداول  

 

  233  .        احلصة السوقية لكل بنك إسالمي جتاري من متويل البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين28

  238  .ة التجارية البحرينيةأهم األنشطة املمارسة واخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد يف البنوك اإلسالمي29

  239  .22/11/2011أهم قنوات التوزيع يف بنوك التجزئة اإلسالمية يف البحرين يف 30

  240  .                           نسبة املراحبة من إمجايل التمويل يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية31

  240  .                اإلسالمية التجارية البحرينيةنسبة تكاليف املوظفني من التكاليف الكلية للبنوك32

  241.                         البحرينية التجاريةنسبة اإلنفاق على التسويق والتطوير يف البنوك اإلسالمية33

  241   .   مسامهة دخل التمويل اإلسالمي يف إيراد البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية34

  242     .          االستثمار يف إيراد البنوك اإلسالمية التجارية البحرينيةمسامهة دخل35

  243  .                               تطور رأس مال البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية36

  244  .نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية37

  244  .                 نوك اإلسالمية التجارية البحرينيةتطور تكاليف التشغيل يف الب38

  245  .                               البحرينيةجاريةبنوك اإلسالمية التالصايف احملقق يف ال ربحال39

  249  .            تطور بعض املؤشرات االقتصادية يف ماليزيا40

  250 .    بعض املؤشرات الدميوغرافية يف ماليزيا41

  251                               .نسبة السكان املستخدمة لالنترنت املصريف والنقال املصريف يف ماليزيا42

  254 .تطور عدد املنافسني املباشرين للبنوك اإلسالمية املاليزية43

  254  .   تطور عدد مقدمو املنتجات البديلة للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا44

  256  .        ية للبنوك اإلسالمية املاليزية من األصول البنكيةاحلصة السوق45

  257 .        احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من الودائع البنكية الكلية46

  258  .           احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من متويل االقتصاد47

  259 .     ما بني البنوك اإلسالمية والنوافذتوزيع األصول اإلسالمية  املاليزية48

  262 .االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية49

  263  .2010أهم ركائز التميز يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية50

  264  .2010أهم األنشطة املمارسة يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية51

  265  .2010فتوحة لألفراد يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية أنواع الودائع امل52

  266  .30/11/2011يف قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية املاليزية53

  267  .            2010أوت   -عائد الودائع يف البنوك اإلسالمية املاليزية خالل الفترة جويلية54

  268  .         يف التمويل 2009إلسالمية املاليزية سنة أكثر الصيغ استخداما من قبل البنوك ا55

  268  .2009أهم األنشطة املولدة لإليراد يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية 56

  269 .نسبة تكلفة اليد العاملة من التكاليف الكلية يف البنوك اإلسالمية املاليزية57



 قائمة اجلداول  

 

  270.                                   اإلسالمية املاليزيةنسبة تكلفة التسويق من التكاليف الكلية للبنوك58

  271  .                                   تطور رأس مال البنوك اإلسالمية املاليزية59

  271  .                              تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية املاليزية60

  272  .                                    تكاليف البنوك اإلسالمية املاليزيةتطور 61

  273  .                                     تطور الربح الصايف يف البنوك اإلسالمية املاليزية62

  277 .املؤشرات االقتصادية يف السودان63
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    :مقدمة

اهتم املفكرون يف علم االقتصاد باملنافسة منذ القدم حيث عرفوها وبينوا أشكاهلا وآثارها ضمن 
تامة هي احلالة الطبيعية السائدة يف النظام النظرية االقتصادية الكالسيكية والنيوكالسيكية، واعتربوا املنافسة ال

لكن االهتمام باستراتيجيات مواجهة املنافسة  موضوع حديث ظهر يف النصف الثاين من القرن . الرأمسايل
العشرين، عند بداية حترير األسواق وتطور وسائل النقل واالتصال وهو ما ساهم يف إشعال فتيل املنافسة 

  .ستوى احمللي فقط ولكن على املستوى الدويل كذلكمابني املؤسسات ليس على امل

من أشهر املختصني الذين اهتموا بإستراتيجية التنافس جند مايكل بورتر، عامل اإلدارة األمريكي، 
الذي توصل انطالقا من دراسته موعة من املؤسسات إىل حصر أهم الطرق اليت متكنها من مواجهة 

آليات وهي ختفيض التكلفة للتمكن من البيع بسعر منخفض مقارنة مع و قد قسمها إىل ثالثة . املنافسة
منافسيها، أو خلق منتج متميز بالتركيز على جوانب معينة فيه ال توجد لدى منافسيها وبالتايل ميكنها بيعه 
بسعر مرتفع يغطي هلا التكاليف املتحملة وحتقق هامش ربح، أو تركز جهودها وقدراا على خدمة قطاع 

وقد رأى هذا العامل أن هذه االستراتيجيات . صغري لتجنب املنافسة على مستوى السوق الكلي سوقي
  .صاحلة للتطبيق على أية مؤسسة مهما كان نوع نشاطها مبا فيها تلك اليت ال د ف لتحقيق الربح

ت اليوم وبالنظر للواقع املعاصر جند أن املنافسة أصبحت ضرورة حتمية تواجهها أغلب املؤسسا
نظرا لكرب حجمها وتنوع نشاطها واملضي قدما يف حترير األسواق السلعية وغري السلعية بالشكل الذي جعل 
العامل سوق واحدة، ويف ظل هذه املعطيات فكل مؤسسة ملزمة بوضع خطة متكنها من مواجهة منافسيها 

  .وق ائيابغرض البقاء واالستمرار يف السوق، وإال كان مصريها الزوال واخلروج من الس
وإذا كانت خمتلف أنواع املؤسسات االقتصادية قد نالت نصيبها من البحث والدراسة يف هذا 
اجلانب، فإننا سنحاول من خالل هذا البحث أن نتطرق لنوع آخر منها يعترب حديث النشأة وهو البنوك 

عة اإلسالمية يف وهي مؤسسات مالية ظهرت منذ بضع عقود كمحاولة لتطبيق مبادئ الشري. اإلسالمية
وقد كان عددها يف البداية يعد . اجلانب املايل على أرض الواقع وهي بذلك ختتلف عن  البنوك التقليدية

على األصابع وحمصورا يف بعض الدول، ولكنها عرفت يف السنوات األخرية تزايدا كبريا وانتشرت يف الكثري 
تم وهو ما حي ؛هذه الظاهرةوقع ي األخرى تعيش جعلها ه اإلسالمية وحىت الغربية، ما االقتصادياتمن 
  . للتغلب على هذا التحدي الذي حتمله هلا بيئتها التنافسية معينةتنافسية  ستراتيجياتاستعمال ا عليها
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  ت

حىت وإن كانت البنوك اإلسالمية كيانات مصرفية تتميز مببادئ عملها املستمدة من  :إشكالية الدراسة. 1
ا لن تكون مبعزل عن التغريات اليت مست اجلهاز املصريف يف الفترة املعاصرة نتيجة الشريعة اإلسالمية، فإ

التحرير املتواصل للسوق املصرفية يف الكثري من الدول وتزايد عددها ودخول البنوك التقليدية على اخلط 
تم عليها وضع معها ملمارسة املصرفية اإلسالمية؛ وبالتايل ستكون أمام منافسة ال مفر منها، وهو ما حي

إستراتيجية تنافسية معينة ملواجهة منافسيها، مع العلم أن هذه االستراتيجيات اليت جاء ا بوتر وغريه  من 
علماء اإلدارة استخلصت من دراسة منظمات خمتلفة األنواع تعمل وفق مبادئ  تقليدية ختتلف عن تلك 

  :نا هذا حول السؤال الرئيسي التايلوهلذا سيدور حبث. اليت تعمل البنوك اإلسالمية يف ظلها

  ملواجهة حتديات املنافسة؟اليت تستعملها البنوك اإلسالمية التنافسية  ما هي االستراتيجيات

  :فالبد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية للوصول إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة 

  افسية ومتطلبات تطبيقها؟ما هو مفهوم املنافسة وأنواع االستراتيجيات التن. أ

  ما هي البنوك اإلسالمية و ما هي آليات عملها واملشاكل اليت تواجهها؟. ب

  ما هي الضوابط اإلسالمية اليت حتكم التنافس يف البنوك اإلسالمية؟. ت

  التنافسية اليت تطبقها البنوك اإلسالمية؟ تما هي أهم االستراتيجيا. ث

  ن قدراا التنافسية؟كيف ترفع البنوك اإلسالمية م. ج

واليت  ،لدراسةاإشكالية هذه  يشكل السؤال الرئيسي أعاله وما تفرع عنه من أسئلة: فرضيات الدراسة. 2
  :االنطالق من الفرضيات التاليةب نهاسنحاول اإلجابة ع

  ختتلف شدة املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية من دولة ألخرى ومن سوق آلخر؛ :الفرضية األوىل

خضوع البنوك اإلسالمية ملبادئ الشريعة اإلسالمية ال مينعها من تطبيق االستراتيجيات  :فرضية الثانيةال
  التنافسية، اليت  جاء ا بوتر، شرط تكييفها مع مبادئ عملها؛ 

   تعترب إستراتيجية التميز أفضل مالذ ملواجهة املنافسة يف البنوك اإلسالمية؛ :الفرضية الثالثة

  .تزايد مستقبال لكثرة عدد املتدخلني وتنوعهماملنافسة بني البنوك اإلسالمية مرشحة لل :ابعةالفرضية الر

  :أهم أسباب اختيار هذا املوضوع للدراسة يفتتمثل : أسباب اختيار املوضوع .3

لتطبيق  امليل الشخصي لدراسة املواضيع املرتبطة باالقتصاد اإلسالمي، وتعترب البنوك اإلسالمية جتربة واقعية. أ
  مبادئه يف الفترة املعاصرة، بعيدا عن االندفاع العاطفي  واحلماسة اجلماهريية؛

  قلة الدراسات اليت تتناول البنوك اإلسالمية من اجلوانب اإلدارية، ما يثري املكتبة العربية ذا البحث؛. ب
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عددها، وممارسة البنوك فرض هذه البنوك لنفسها على الساحة املصرفية يف الكثري من الدول، وكثرة . ت
  التقليدية للمصرفية اإلسالمية كلها عوامل جتعلها جتربة جديرة بالدراسة والبحث؛

قلة اهتمام اجلزائريني مبثل هذا النوع من البنوك مقارنة مع دول عربية وإسالمية أخرى، على الرغم من . ج
إذ ما وجدت بيئة عمل مناسبة ودراسات كوا تطرح بديال للنموذج التقليدي القائم واملسيطر منذ قرون، 

  . موضوعية و بناءة بالشكل الذي جيعلها تليب احلاجات املصرفية للمسلمني وحىت غري املسلمني

  :يكتسي موضوع البحث أمهية علمية وعملية تتمثل فيما يلي: أمهية الدراسة .4
إلسالمية اليت تعمل وفقا ملبادئ الشريعة تتمثل األمهية العلمية للبحث يف أنه حياول اختبار واقع البنوك ا. أ

اإلسالمية من استراتيجيات التنافس اليت هي جزء من اإلدارة اإلستراتيجية يف  املؤسسة، واليت لقيت اهتماما 
غري أن الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب يف البنوك اإلسالمية قليلة إذ ما قورنت . كبريا من طرف الباحثني
  تعريفها ومبادئ عملها وعالقتها مع البنك املركزي؛بتلك اليت خصصت ل

أما األمهية العملية فتتمثل يف إرشاد البنوك اإلسالمية إىل أكثر الطرق جناعة يف مواجهة منافسيها، وأيها . ب
  .أكثر تالؤما مع وضعها ومبادئ عملها مما خيفف عنها من حدة املشاكل اليت تواجهها

  :لدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى هذه ا :الدراسة أهداف .5
  إماطة اللثام عن موضوع االستراتيجيات التنافسية اليت تستخدم من طرف املؤسسة؛. أ
  التعرف على البنوك اإلسالمية وواقعها يف خمتلف البلدان وأهم املشاكل والعوائق اليت تواجهها؛. ب
  التعرف على ضوابط التنافس وفقا للشريعة اإلسالمية؛. ت
  معرفة أهم االستراتيجيات التنافسية اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية ومدى جناحها يف حتقيق أهدافها؛. ث
  .معرفة مستقبل املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية. ج
 ، والتباين يف عددها من دولة ألخرىالبلدان اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية كثرةنظرا ل: عينة الدراسة. 6
فقط، مع التركيز بصفة  على البنوك اإلسالمية التجاريةدراستنا التطبيقية  قصرنا فقد ف أنواعها؛اختالو 

وقد . ، وإذ ما تناولنا النوافذ اإلسالمية فمن باب املقارنة فقط معهاالبنوك اإلسالمية الكاملةخاصة على 
  :إلسالمية وهياعتمدنا يف دراستنا هذه على نوعني من البيئات اليت توجد فيها البنوك ا

واليت تتميز بوجود عدد كبري من البنوك اإلسالمية من خمتلف األنواع يتقامسون السوق : البيئات التنافسية. أ
املصريف اإلسالمي حبصص سوقية متقاربة، وسندرس حالة البنوك اإلسالمية التجارية يف كل من مملكة 

  البحرين وماليزيا والسودان؛
تتميز بوجود عدد حمدود من البنوك تسيطر على السوق املصرفية اإلسالمية، و : البيئات غري التنافسية. ب

  .أخذنا حالة البنوك اإلسالمية التجارية يف اململكة العربية السعودية، ودولة قطر وبريطانيا وأخريا اجلزائر
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ة اية سنة إىل غاي 2005أما احلدود الزمنية للدراسة فقد امتدت حسب ما توفر لنا من معطيات من سنة 
  .يف بعض متغريات الدراسة 2011، مع االستعانة ببعض املعطيات املتوفرة عن سنة 2010

  :املعتمد عليها يف هذه الدراسة حصلنا عليها من املصادر التاليةاملعطيات  :املعطياتمصدر  .7
  ؛روسةمعطيات البنوك املركزية واألجهزة املسئولة عن اإلحصاءات يف خمتلف البلدان املد. أ
 التقارير السنوية الصادرة عن البنوك املدروسة، واملعلومات املتوفرة على مستوى مواقعها االلكترونية؛. ب
االستبيان الذي مت إعداده وإرساله موعة كبرية من البنوك اإلسالمية عرب العامل باستخدام الربيد . ت

موعة من األسئلة للبنوك اإلسالمية حول موضوع االلكتروين أوال مث الربيد العادي ثانيا، والذي يتضمن جم
  املنافسة واستراتيجيات مواجهتها، وسيتم اإلشارة ألمساء البنوك اليت أجابت عن هذا االستبيان يف البحث؛

واليت استغرقت يوما بوالية سطيف،  01رقم  اجلزائري الزيارة امليدانية اليت قمنا ا لوكالة بنك الربكة. ث
نا فيها جمموعة من األسئلة حول املوضوع املدروس على مسئويل البنك واليت كانت واحدا، حيث طرح

  .2011فيفري  23بتاريخ 

يات اليت انطلقنا ضغية إثبات أو نفي الفربلإلجابة عن إشكالية البحث املطروحة، و: منهجية الدراسة .8
  :اعتمدنا يف معاجلة املوضوع املدروس على املناهج التاليةمنها 
  نهج الوصفي لعرض أهم املعلومات النظرية املتعلقة باملوضوع املدروس؛امل .أ
  املنهج التارخيي لعرض تطور املصرفية اإلسالمية و مسرية منو البنوك املدروسة؛. ب
  املنهج التحليلي الستخراج أهم خصائص ومميزات البنوك اإلسالمية يف جمال مواجهة املنافسة؛ .ت
  .البنوك املدروسة لتقييم مدى جناحها يف حتقيق أهداف استراتيجياا التنافسيةاملنهج املقارن ما بني . ث

، والدارسنيلقد نال موضوع االستراتيجيات التنافسية اهتمام الكثري من الباحثني : الدراسات السابقة. 9
من حيث التعريف وآليات العمل واملبادئ و درس هو اآلخر كما أن موضوع البنوك اإلسالمية قد 

وبالنسبة . ألهداف، ولكن الدراسات املتخصصة يف اجلوانب اإلدارية والتنظيمية للبنوك اإلسالمية قليلةا
ملوضوعنا فإن املراجع قليلة جدا يف هذا اال، وتلك املوجودة ال تعاجل موضوع املنافسة بشكل منفصل 

هم دراسة وجدا يف هذا اجلانب هي أ. تكون ضمن دراسة تأثري العوملة املالية على البنوك اإلسالمية وإمنا
وهي للدكتور " مواجهتها إستراتيجية -حتديات العوملة –املصارف اإلسالمية مقررات جلنة بازل " كتاب

 :يف فصل من كتابه الذي عنوانه  Lachemi Siaghكما تناوله بالدراسة كذلك    أمحد سليمان خصاونة،
 «L’islam et le monde des affaires »  ث تكلم بشكل عام عن املنافسة ما بني البنوك اإلسالمية حي

    .أما باقي املراجع فهي عبارة عن مقاالت متناثرة يف االت املتخصصة أو امللتقيات العلمية. والبنوك الغربية
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  : قسمنا البحث إىل ثالثة أبواب، كل منها يعاجل جانب من املوضوع املدروس حيث :خطة البحث. 10
  :جيمع اإلطار النظري للمنافسة واالستراتيجيات التنافسية يف فصلني مها :لالباب األو

يتناول بالدراسة ظاهرة املنافسة كمظهر من مظاهر العوملة يف الفترة املعاصرة، حيث بينا  :الفصل األول
أو للدولة يف  دعامة هامة سواء للمؤسسة امفهوم املنافسة وأنواعها، وتطرقنا ملفهوم القدرة التنافسية باعتباره

  بنائها، وأخريا تطرقنا ألنواع البيئات التنافسية؛ ةمواجهة املنافسة، مث عرجنا على مفهوم اإلستراتيجية وكيفي

خصصناه لدراسة االستراتيجيات التنافسية اليت جاء ا بوتر، حيث تعرضنا لتعريف كل منها  :الفصل الثاين
  .ياا وأهم االنتقادات اليت تعرضت هلاعلى حدا ومتطلبات تطبيقها واجيابياا وسلب

  :تناولنا فيه موضوع البنوك اإلسالمية من الناحية النظرية، من خالل ثالثة فصول هي :الباب الثاين

تطرقنا فيه إىل مفهوم البنوك اإلسالمية، وظروف نشأا وأهم مصادر أمواهلا، وآليات عملها  :الفصل األول
  نشاطها، و اخلدمات املقدمة من طرفها؛ والصيغ املختلفة املستخدمة يف

تعرضنا فيه ملختلف املشاكل والتحديات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف الفترة املعاصرة،  :الفصل الثاين
انطالقا من موضوع الرقابة الشرعية ورقابة البنك املركزي واملشاكل اليت تواجهها يف هذا اال، إضافة 

اخلاصة  IIالدولية وإشكالية خضوعها لنفس املعايري اليت جاءت ا اتفاقية بازل ملتطلبات الرقابة البنكية
بالبنوك التقليدية بالدرجة األوىل، وصوال إىل حصر أهم املشاكل اليت تواجهها سواء يف بيئتها الداخلية أو 

  اع وترية املنافسة؛اخلارجية، وأخريا تناولنا التحديات اليت تفرضها عليها العوملة املالية مبا فيها ارتف

خصصناه ملعرفة خمتلف الضوابط الشرعية اليت حتكم السوق وعرفنا االحتكار من منظار  :الفصل الثالث
الشرعية لكل من إستراتيجية  و الضوابط. فقهي، كما بينا املبادئ اليت حتكم املنافسة الشريفة يف اإلسالم

ع قطاع البنوك اإلسالمية حاليا من حيث طبيعة البيئات وأخريا بينا واق. ختفيض التكلفة و التميز والتركيز
التنافسية اليت تنشط فيها، وحجم الطلب احلايل واملتوقع عليها اعتمادا على نسبة املسلمني يف العامل، و أهم 

  .مناطق تواجدها و قارنا قدراا التنافسية بتلك اليت متلكها أقوى البنوك التقليدية على مستوى العامل

وهو اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة، حيث حاولنا إسقاط خمتلف املفاهيم النظرية اليت تطرقنا  :الثالثالباب 
  :إليها يف الباب األول على البنوك اإلسالمية اعتماد على العينة اليت اخترناها، وقسمناه لفصلني مها

نافسية، وأخذنا حالة كل من البحرين تناولنا فيه إستراتيجية البنوك اإلسالمية يف األسواق الت :الفصل األول
وماليزيا والسودان، حيث عرفنا بيئاا التنافسية، ومركزها التنافسي، وبينا أهم اخلطوط العريضة 

  لإلستراتيجية التنافسية اليت تتبعها، ويف األخري قيمنا مدى جناحها أو فشلها يف حتقيق األهداف املسطرة؛
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تيجية البنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية، وأخذنا حالة كل من تطرقنا فيه إلسترا :الفصل الثاين
اململكة العربية السعودية ودولة قطر وبريطانيا واجلزائر، حيث بينا خصائص بيئاا التنافسية ومركزها 

منا وأخريا قد. التنافسي ومميزات إستراتيجيتها التنافسية، و مدى جناحها يف احلفاظ على احتكارها للسوق
  .جمموعة من االقتراحات للبنوك اإلسالمية بالشكل الذي ميكنها من تعزيز قدراا التنافسية مستقبال

  :وميكن تلخيص هيكل هذه املذكرة يف الشكل البياين التايل
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القرآن : قسام التاليةلأل صنفناها خمتلفة  مت االعتماد يف اجناز هذا البحث على مراجع: املراجع املعتمدة. 11
   .الكتب، االت، امللتقيات، اجلرائد، رسائل املاجستري والدكتوراه، مواقع االنترنت ،الكرمي

على  سلبا صادفتنا عدة مشاكل وعوائق أثناء إجناز هذا البحث، واليت أثرت: صعوبات البحث. 12
  :نذكر أمهها خاصة يف جانبه التطبيقي من البحث

  ؛ملتخصصة يف املوضوع املدروس بالنسبة للبنوك اإلسالميةنقص املراجع ا. أ

بنك إسالمي عرب  250عدم تعاون أغلب البنوك اإلسالمية، فقد أعددنا استبيان أرسلناه ألكثر من . ب
فأعدنا . خمتلف دول العامل عرب الربيد اإللكتروين، ولكن مل نتلق اإلجابة إال من عدد حمدود جدا من البنوك

رى بإرسال االستبيان عرب الربيد العادي، رغم ارتفاع تكلفته املادية، لكل البنوك اإلسالمية الكرة مرة أخ
اليت تعمل يف دول اخلليج إضافة إىل ماليزيا والبنغالديش وبريطانيا ولكن مرة أخرى رغم االنتظار مل حنصل 

  وفرة يف البحث على قلتها؛ على إجابة إال من أربعة بنوك أخرى فقط، وقد استعملنا تلك االستمارات املت

قمنا بإرسال طلب تربص ألهم البنوك اإلسالمية املوجودة يف اخلليج ولكنها قوبلت بالرفض من قبل . ت
كما راسلنا . إدارا حبجة أن التربص امليداين ال مينح يف هذه البنوك إال للمواطنني يف الدولة وليس لألجانب

كة العربية السعودية من أجل احلصول على تربص قصري املدى، إال مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي باململ
  أم رفضوا الطلب بدعوى أم ال يستقبلون النساء يف الوقت احلايل؛

التضارب يف األرقام واملعطيات املنشورة عن البنوك اإلسالمية من تقرير آلخر، مع نقص بعض . ث
 .سودان واجلزائراملعلومات، خاصة بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف ال
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  :متهيد

ىل حتقيق الربح تعيش منافسة مبختلف أنواعها، خاصة تلك اليت دف إ املؤسساتلقد أصبحت 
أمهها حادة ومتصاعدة باستمرار، بالشكل الذي يهدد كياا ووجودها، وهي ناجتة عن جمموعة من العوامل 

وهو ما حيتم عليها ضرورة االهتمام بدراسة هذا املوضوع احلساس من مجيع جوانبه، . تنامي تيار العوملة
وتبين إستراتيجية حمددة ملواجهة منافسيها، ولكن قبل وصوهلا لتحقيق هذا اهلدف فالبد من االنطالق أوال 

لى القدرات التنافسية اليت متلكها مقارنه من معرفة طبيعة املنافسة السائدة يف قطاع نشاطها واالضطالع ع
وكذلك التعرف على عناصر بيئتها اخلارجية والداخلية دف حصر الفرص والتهديدات، . مع منافسيها

و تعتمد املؤسسة على جمموعة من األدوات اليت متكنها من الوصول إىل . وحتديد نقاط القوة والضعف
  .ساعدها يف نفس الوقت يف حتديد مركزها التنافسي يف صناعتهادراسة وحتليل البيئة التنافسية هلا، وت

  دراسة أنواع املنافسة : املبحث األول

توجد املؤسسة يف عامل اليوم يف حميط يتميز بوجود عدة مؤسسات أخرى إىل جانبها تؤدي أنشطة 
. ها نتيجة املنافسة، وهو ما يشكل بطبيعة احلال ضغطا متزايدا عليامشاة هلا أو تقدم منتجات بديلة هل

. واملنافسة كركيزة أساسية للنظام الرأمسايل على عدة أشكال وأنواع وذلك حسب املعيار املتخذ للتقسيم
وأهم معيار مستخدم هو النظر إليها من ناحية هيكل السوق أو عدد املتدخلني فيه، فقد تكون منافسة تامة 

كامل ولكل حالة مميزات خاصة وانعكاسات معينة  أو احتكارية كما قد تكون احتكار القلة أو احتكار
  .على املؤسسة، وهناك العديد من األسباب اليت غذت املنافسة و سامهت يف زيادة وتريا يف اقتصاد اليوم

  مفهوم املنافسة وأنواعها: املطلب األول

ردو، باعتبارها لقد أوىل املنظرون األوائل لالقتصاد اهتماما كبريا باملنافسة منذ آدم مسيث وريكا
الدعامة األساسية القتصاد السوق، وأعطوها مكانة هامة ضمن النظرية االقتصادية اجلزئية يف دراسة 

وال يوجد تعريف موحد هلا ألن كل دارس ينظر إليها من زاوية معينة، كما أا قد تكون مباشرة . األسواق
  .اخل... لى مستوى السوقأو غري مباشرة، داخلية أو خارجية، على مستوى القطاع أو ع

 : ال يوجد مفهوم موحد للمنافسة، من أهم التعاريف اليت أعطيت هلا نذكر: مفهوم املنافسة .1
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اإلدارة ، هم املهتمون مبجال التسويق نياالقتصاديواملقصود بغري : تعريف غري االقتصاديني للمنافسة .ب
  :رأعطيت هلا نذك التعريفات اليتمن اإلستراتيجية وغريهم، 

تشري املنافسة إىل ذلك الصراع الدائر ما بني عدة مؤسسات، لديها سلطة على حتديد سعر السوق، وكل  -
  ؛)1(منها تبحث عن أخذ عمالء خصومها

وتنافسهم لكسب الزبون باالعتماد على أساليب  ،لنفس املنتج كما عرفت كذلك على أا تعدد املسوقني -
  ؛)2(اخل... صفاتاملواواجلودة، واألسعار، كخمتلفة 

كل املؤسسات املوجودة يف السوق واليت تقدم  ايف اإلدارة اإلستراتيجية على أ املختصونكما عرفها  -
  .لبعضها البعضنفس املنتجات أو منتجات بديلة 

ألا تعرض حصتها السوقية ذلك التهديد الذي حييط باملؤسسة إىل  فهي تشريملنافسة اتعريف اختلف مهما 
 .واملنافسة على عدة أنواع وأشكال وذلك حسب املعيار املتخذ للتصنيف. وأرباحها للتراجع للتناقص

 :)3(تقسم إىل  ؤسسةتأثريها على امل حسب: ؤسسةأنواع املنافسة من حيث تأثريها على امل. 2
ة أو األخرى اليت تنتج منتجات شبيه ؤسساتتتمثل يف الضغط الذي متارسه كل امل: املنافسة املباشرة .أ

   ؛املستهدفني وهي دد حصتها السوقية خاصة يف ظل حمدودية عدد العمالء، ؤسسةبديلة ملنتجات امل
املوارد ات يف االقتصاد، وهي تتنافس على ؤسسامل كل وهي منافسة تتعرض هلا: ةاملنافسة غري املباشر .ب

 األها أي اهتمام توليال  ؤسساتب املأغل. اخل... رؤوس األموالو املواد األولية،و اليد العاملة،كاملوجودة 
   .يهاؤثر بصورة مباشرة علتال 

  :)4(من حيث النطاق اجلغرايف ميكن تقسيم املنافسة إىل: أنواع املنافسة من حيث النطاق اجلغرايف. 3
  الدولة الواحدة؛ستوى متنشط على  ؤسساتوهي اليت تتم بني م: املنافسة احمللية .أ

 
 
  

                                                        
(1) -   Dennis W Carlton; Jeffrey M Perloff, économie industrielle. 2e édition, Bruxelles, De Boeck, 1998, 
p.141.    

 .20.ص ،1999مؤسسة الشهاب اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، . املنافسة والترويج التطبيقيفريد النجار،  - (2)
   .25.، ص1996الدار اجلامعية، اإلسكندرية، . عبد السالم أبو قحف، التنافسية وتغيري قواعد اللعبة - (3)

، غري منشورةأطروحة دكتوراه ). حالة املؤسسات اجلزائرية( فرحات غول، مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة االقتصادية -  (4)
  .74 -72. ، ص ص2006 -2005جامعة اجلزائر، 
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 تعن العميل مهما كان حبثاحيث يتعدى نشاط منظمة األعمال حدود دولتها : ةياملنافسة الدول .ب
  . تعقيدا وتداخال، وحتتاج إىل مهارات خاصة وإمكانيات مادية كبرية هي أكثر و. جنسيته

  :إىل التنافسمستوى وميكن تقسيم املنافسة حسب : لتنافسامستوى املنافسة حسب . 4
على الرغم من اختالف مفهوم القطاع والصناعة ما بني  :)الصناعة(القطاع املنافسة على مستوى  .أ

مفهوم القطاع والصناعة بنفس نأخذ يف هذه الدراسة  هإال أن ، من بلد إىل آخر نصوص احملاسبة الوطنية
  ؛)1(جمموع املؤسسات اليت تنتج سلعا وخدمات بديلة متاما لبعضها البعضاملعىن وهو 

خمتلفة، ولكنها  تقدم منتجات مؤسساتمنافسة حتدث ما بني  وهي: قاملنافسة على مستوى السو .ب
  .)2(األخرىحداها يغين عن استهالك إ استهالك ألن ؛حيث املنفعة اليت تقدمها للعميل لبعضها من بديلة

  :حسب الوسيلة املستخدمة للتنافس ميكن متييز نوعني منها: سب وسيلة التنافسأنواع املنافسة ح. 5
  جلدب العمالء هلا؛ ختفيض السعر مقارنة مع منافسيهاتعتمد املؤسسة على : السعريةاملنافسة  .أ
وهي اليت تلجأ فيها املؤسسة إىل أساليب أخرى خبالف السعر جلذب العمالء : املنافسة غري السعرية .ب
 . اخل...املعاملة التفضيليةو خدمات ما بعد البيع، و ودة،اجلك

  :السوق جند األنواع التالية يف عدد املتدخلني حسب :هيكل السوقأنواع املنافسة حسب معيار . 6
  وهي احلالة املثلى للمنافسة يف االقتصاد الرأمسايل، حيث انطباق قواعده حبذافريها؛ :املنافسة التامة  .أ 
  حيث يتنافس عدد قليل من املنظمات؛: سوق املنافسة االحتكارية .ب
  حمدود من املتنافسني؛حيث يوجد عدد : سوق احتكار القلة. ت
  .وحيدة تسيطر على السوق ؤسسةحيث توجد م: االحتكار .ث

ومن منطقة ألخرى حىت بالنسبة لنفس الصناعة  ،وبطبيعة احلال خيتلف هيكل السوق من صناعة ألخرى
  . حصة األسد من االهتماموقد نالت املنافسة حسب هيكل السوق  ،تبعا لعدة متغريات

مباشرة يف  ادده ايف االقتصاد املعاصر، أل ؤسسةخطر التحديات اليت تواجه املتعترب املنافسة من أ  
مع توجه  اوقد ازدادت خطور. يف السوق ها وتراجع مكانتهاحصتها السوقية مما قد يعين تآكل أرباح

                                                        
  :  انظر-   (1)

- Christian Genthon, analyse sectorielle : méthodologie et application aux technologies de l'information. 
Paris : Harmattan, 2004, pp.11-12. 
- Jean Carassus, construction : la mutation de l’ouvrage au service. Paris : Presses de l'Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, 2003, p.19  

 .153. ، ص2001بريوت، دار النهضة العربية، . توفيق حممد عبد احملسن، حبوث التسويق وحتديات املنافسة الدولية -  (2)
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د يوم، املتنافسة يوما بع ؤسسات، بالشكل الذي يؤدي إىل ازدياد عدد املإىل األسواق اخلارجية ؤسساتامل
  .يف املطلب املوايل يف السوقوهو ما يدفعنا إىل التعرف على أنواع املنافسة حسب عدد املتدخلني  

  واالحتكار املنافسة التامةمفهوم : يناملطلب الثا

منتجات  بادلونالبائعني واملشترين، يت جمموعة منفهو يستوعب  السوق ونوعهمهما كان حجم   
من أمهها املنافسة التامة حيث تتطلب  ،ملتعاملني ميكن متييز نوع املنافسةمعينة، وبناء على عدد هؤالء ا

ويف اجلانب اآلخر جند االحتكار وهو . النطباقها سواء من جانب العارضني أو الطالبنيمعينة  اشروط
  . وله انعكاسات متميزة على السوق عدة معني، ينتج عن عوامل منتج وحيدة على سوق ؤسسةسيطرة م

  :)1(التاليةالشروط يف ظل  التامةاملنافسة  تتحقق : حتقق املنافسة التامةشروط . 1
   ؛اإلنتاج أوال يؤثر ال على السعر  منهم ، حيث سلوك الواحدو املشترين وجود عدد كبري من البائعني .أ
  ال توجد حواجز أو موانع لدخول منشآت جديدة للسوق؛ حيث حرية الدخول إىل الصناعة .ب
  ؛مؤسسة وأخرىالتفرقة ما بني منتج  معه ميكن بالشكل الذي ال نتججتانس امل .ت
  توافر الشفافية واملعرفة املطلقة بأحوال السوق؛ .ث
  .حرية انتقال عوامل اإلنتاج ما بني خمتلف األسواق حبثا عن أعلى عائد ممكن .ج

  .)2(أكثر الدول رأمسالية  على تنطبق حىتألن فرضياا ال ، و املنافسة التامة حالة نظرية بعيدة عن الواقع

  :حالة املنافسة التامة نذكر النتائج املترتبة عنمن أهم : انعكاسات حالة املنافسة التامة .2
، حيث ال ات البائعةويضر باملؤسس صاحل املشترينمما خيدم ميتحدد سعر املنتج عند مستويات منخفضة  .أ 

  ومراقبتها عند خمتلف مراحل اإلنتاج؛ تكاليفها ميكنها حتقيق الربح إال إذا اعتمدت على ختفيض
   ؛، مادام السعر موحد واملنتج متجانس وحصتها السوقية صغريةاملؤسسة وظيفة التسويقمل  .ب
  ؛)3(ؤسساتمنخفضة بالشكل الذي يشجع دخول املزيد من املللصناعة تكون حواجز الدخول  .ت
   .اربة مع بعضها البعضتكون منخفضة ومتق املتنافسة ؤسساتأرباح امل .ث

  :)4( تتمثل أسبابه يف ،منتجعلى سوق  مؤسسةاالحتكار هو سيطرة : االحتكار وانعكاساتهأسباب . 3

                                                        
(1 ) -Arnold Heertje, Patrice Pieretti, Philippe Barthélemy, principes d’économie politique. 4e édition, 
Bruxelles, De Boeck, 2003, pp.183- 184.  
( 2 )  -Alexis Jacquemin, Henry Tulkens, Paul Mercier, fondements d’économie politique, 3e édition, 
Bruxelles, De Boeck, 2001, pp.186- 187.  
(3)  -Dennis W Carlton; Jeffrey M Perloff, op. Cit, pp. 124.  
(4) -Hervé Defalvard, fondements de la microéconomie. Bruxelles, De Boeck, 2003, p.104.  
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  عن االستثمار فيه؛القطاع اخلاص زوف أو لع ستراتيجيةاإل تهمهيألسيطرة الدولة على قطاع معني  .أ
  ة؛جديدة لقطاعات معين ؤسساتقوانني حتول دون دخول موجود  .ب
   ؛)1(امتالك املؤسسة لرباءة اختراع جيعلها حتتكر املنتج لفترة قد تكون طويلة .ت

ال فبشكل كبري، وخفض تكاليفها  إنتاجيتهاما على رفع  ؤسسةقدرة م عنالناتج : االحتكار الطبيعي .ث
   .فتنسحب من السوق ذلك املستوى احملقق من طرفها الوصول إىلخرى األؤسسات املتستطيع 

ألخري ميكن القول أن منوذج املنافسة التامة قد أخذ حصة األسد من اهتمام الباحثني يف يف ا
جمرد حتليل نظري حلالة مثالية يف السوق، حيث من النادر اليوم أن جند سوق ذه رغم أنه االقتصاد، 

دودة الوجود كما أن حالة االحتكار املطلق هي كذلك حالة حم. املواصفات مهما كان املنتج املتداول فيه
  .اال للحديث عن مناذج أقرب ما تكون إىل الواقع حيث املنافسة غري التامة ما فتحهو و

  أنواع املنافسة غري التامة: ثالثاملطلب ال

االقتصاد املعاصر واالحتكار هي حالتني متطرفتني للسوق، ألن رأينا أن كل من املنافسة التامة 
املنافسة احتكار القلة واال لظهور ما يسمى  ةيف سوق معني، فاحت ؤسساتجمموعة من امل فيه  تتنافس

نوع  وكل .على اقتطاع حصص متزايدة من السوق ؤسساتد قليل من املعد زاحمتيحيث  .االحتكارية
  .ذاا املؤسسةالسوق أو على  مستوى نتائج سواء على عدة منها يتطلب شروطا معينة وتترتب عنه كذلك

 الكبرية هي حالة السوق اليت تتميز بوجود عدد قليل من املؤسسات : أنواعهو القلةاحتكار مفهوم  .1
سلوك  و ،)2(سعر البيع تؤثر على أحوال السوق سواء من حيث الكمية املعروضة أو بالشكل الذي جيعلها

  :أمههاعايري مل وفقاعدة أنواع  يقسم إىل .)3(كل منشأة يتوقف على سلوك منافسيها اآلخرين
 املنتجمؤسستان تنتجان نفس  وجود حالة يف ثنائيفيقسم إىل احتكار قلة  عدد املنشآت املتنافسةسب ح .أ

قلة الاحتكار أما  .)4(وقد لقي هذا النموذج اهتماما من طرف العديد من املفكرينوتسيطران على السوق، 
  .نيتكون عدد املنشآت املتنافسة أكرب متاما من اثنيملا فيحدث  الثنائيغري 

                                                        
(1) - Charbel Nahas, monopole et concurrence. Le commerce du levant, mars, 2008, p. 44. 
(2) - Kim Huyuh, Damien Besancenot, économie industrielle. Edition Bréal, 2004, p.59.  
(3) - Arnold Heertje, Patrice Pieretti, Philippe Barthélémy, op. Cit. p.216.  

  :انظر -  (4)
-Marc Montoussé, Isabelle Waquet, microéconomie, 2e édition, Edition Bréal, 2008, pp.183-189. 
- Hervé Defalvard, op. Cit, pp. 135-136. 
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حيث  السوق يففنجد احتكار قلة حبت ملا يكون هناك جتانس تام ما بني املنتج  حسب خصائص املنتج .ب
  تنافس املؤسسات على إنتاج وبيع نفس املنتج ولكن التمايزي فهو  قلة الاحتكار أما . يتحدد سعر موحد له

  .))1ا  خاصعن بعضها البعض، بالشكل الذي جيعل كل منها تطبق سعر  تلفةخبصائص خم
، يترجم يف احتكار قلة مع تواطؤ منظم ورمسيفنجد  حسب طبيعة العالقة ما بني املنشآت املتنافسةأما  .ت

التحكم يف بيعظم أرباحهم وضع سعر  بغرضاد كامل أو جزئي ما بني املؤسسات املتنافسة احت شكل 
املؤسسات املتنافسة إىل ندما متيل فيحدث ع قلة مع تواطؤ غري رمسيالاحتكار أما . )2(الكميات املعروضة

يغيب فيكون ملا تواطؤ  دونقلة الاحتكار أما . دون أن يكون رمسيا األسعارهلا لتحديد حتديد سلوك مجاعي 
  .)3( اال مفتوحا لنشوب حرب األسعاريكون و أي شكل من أشكال االتفاق بني املؤسسات 

على وضعية السوق، كما أا قد تتضمن ممارسات  التأثرية احتكار القلة يشري إىل احلالة اليت ميكن للمؤسس
  . تتناىف ومبادئ اقتصاد السوق، مما استدعى تدخل الدولة لوضع تشريعات حلماية املنافسة

عدد كبري من حتدث املنافسة االحتكارية عند وجود : انعكاساهتااملنافسة االحتكارية وفهوم م. 2  
املنتج غري يكون  كما ،املنافسة التامةحالة لكن عددهم أقل من العارضني لنفس املنتج يف السوق، و

احتكار يف وضعية  نهام أي له خصائص ال توجد لدى باقي املتنافسني بالشكل الذي يعطي لكل ،متجانس
تتميز املنافسة . )4(اخل... طريقة التصميم، التعبئة والتغليف، النكهة، اللون، التركيب: تلك اخلصائص مثل

  :ية باخلصائص التاليةاالحتكار
  ؛ )5(ملؤسساتابني  املنافسةمبا يؤدي الشتداد بدائل لبعضها،  رغم اختالف خصائص املنتجات، إال أا .أ
 ؛)6( على اجلهود التروجيية إلقناع العميل بتميز منتجها عن البقية الكبرياالعتماد  .ب
  ؛)7(تشتد املنافسةجيعل  ما قطاعلاؤسسات لدخول امل باقي يغريسكبرية  ؤسسة ألرباحاملحتقيق  .ت
  . )8( بدائل تامة هلا ألن منتجات املؤسسات األخرى ؛أسعار منافسيها ينبغي للمؤسسة إغفالال  .ث

                                                        
 .143. ص بذون تاريخ نشر،  دار الكتاب احلديث،. اقتصاد السوق عمر حسني، ؛77. فرحات غول، مرجع سابق، ص: انظر -  (1)

(2) - Marc Montoussé, Isabelle Waquet, op. Cit, pp. 190-192. 
(3) - Kim Huyuh, Damien Besancenot, op. Cit, pp. 65-69. 
(4) -F Guyot, éléments de microéconomie. Edition Technip, 1985, p.211. 
(5) -Kim Huyuh, Damien Besancenot, op. Cit, p.86. 
(6) - Marc Montoussé, Isabelle Waquet, op. Cit, p. 197. 
( 7 ) -Paul R.krugman, Maurice Obstfeld, Achille Hannequart, économie internationale.4eme éditions, 
Bruxelles, De Boeck, 2003, p. 144. 
(8) -André Raynauld, l’actualité économique. Vol. 67, N° 2, 1991, p. 222. 
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ومن  آخر،إىل أخرى ومن بلد إىل  من صناعةخيتلف عدد املؤسسات اليت تنشط يف أي سوق   
تتبعها يف سحتدد اإلستراتيجية اليت  مصلحة كل مؤسسة أن تعرف عدد منافسيها ألنه بناءا على ذلك

 يف ظل قلةو حىت  ،كار القلة، واملنافسة االحتكاريةوالنمط الغالب يف االقتصاد املعاصر هو احت. مواجهتهم
  .املعاصرة يف االقتصاديات إال أن املنافسة قد أصبحت أكثر وقعا على املؤسسات ؤسساتعدد امل

  يف األسواق املعاصرة أسباب تنامي املنافسة: املطلب الرابع

 إذا كانت املنافسة قد شكلت لوقت طويل احلجر األساسي للتحليل االقتصادي الكالسيكي وغريه  
ليربايل، فإا يف الوقت احلاضر قد أصبحت من أكرب القتصاد لال كدعامة رئيسية، من املدارس االقتصادية

يف األسواق املعاصرة نظرا لعدة تطورات  فقد اشتدت حدة املنافسة. التحديات اليت تواجهها أية مؤسسة
  .، وأمهها عوملة االقتصاد املتزايدةحلقت املؤسسات يف حد ذاا واحمليط الذي توجد فيه

إن انفتاح األسواق على بعضها البعض، وحترير جتارة السلع واخلدمات يف إطار : تنامي تيار العوملة .1
وحيول العامل إىل قرية صغرية هلا سوق  احلواجز أمام املؤسساترتع سيالعاملية بالشكل الذي  التجارة  منظمة
على  كما تعمل هذه املنظمة .للبحث عن الربح يف أي مكان من العاملسيوفر فرص كبرية أمامها ، واحدة

  .)1( وضع القواعد اليت تضمن املنافسة العادلة ما بني خمتلف األطراف

 عديدةنقلت نشاطها من حدود دولة واحدة إىل دول واليت : ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات. 2
  .باحثة عن اليد العاملة الرخيصة، واملواد األولية القريبة و منافذ لتصريف منتجاا

بالعميل احمللي، وإمنا تلجأ إىل البحث عن املؤسسات تكتفي  الحيث : ظهور مفهوم التسويق الدويل. 3
ولقد . وسائل الترويجخمتلف وذلك باالعتماد على  ،مهيتعمالء جدد مهما كان مكان تواجدهم وجنس

جلأت املؤسسات يف الدول املتقدمة هلذه الطريقة للتخلص من الفائض على املستوى احمللي أو لتصريف 
  .أسواق دول العامل املتخلف مرتعا هلا وجدت منتجات متقادمة حيث 

املناسب وبالتكلفة املناسبة جيعل املؤسسات يف حول األسواق يف الوقت توفر املعلومة إن : توفر املعلومة. 4
مبجموعة الفرص اليت يتيحها كل سوق  نظرا إلملامها ،عامل اليوم تتحرك يف اجتاه مؤشرات السوق اجليدة

  .والتهديدات اليت ينطوي عليها مما يسهل عليها اختاذ القرار املناسب

ا يف املاضي حيث تنتج املؤسسة مبعزل عن على عكس ما كان سائد :تغري نظرة املؤسسات إىل العميل .5
بغرض احلصول على أكرب حصة سوقية ف. العميل، فإا يف الوقت احلاضر قد أصبح توجهها بالعميل تام

                                                        
(1) - Emmanuel Okamb, mondialisation, concurrence et compétitivité. Paris, Publibook, 2005, pp. 21-22.  
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تلبيتها، لوذلك م حاجات ورغبات األفراد وأذواقهم وتفضيال لتعرف علىلاملؤسسة  تممكنة توجه
   .ن اغتنام الفرص اليت ميكن أن يتيحها السوقمما ميكنها م مستعينة يف ذلك ببحوث التسويق

تكلفة و األقل  سريعةإن اختراع خمتلف أنواع وسائل النقل ال: ظهور وسائل النقل واالتصال احلديثة. 6
. )1(األسواق الدوليةإىل قد قرب املسافات واختصر الزمن بالشكل الذي سهل على املؤسسات نقل نشاطها 

البيانات  عملية معاجلةقد جعل  النقالتصال احلديثة كاالنترنت واهلاتف كما أن ظهور خمتلف وسائل اال
   .البصرونقل املعلومات تتم يف ملح 

والذي مكن من تنمية حركة االبتكار، حيث كلما توصلت إحداها إىل  :التطور العلمي والتكنولوجي. 7
وتوسيع قاعدة  احملافظة على العمالءدف  ؛ول البقية الوصول إىل نفس املستوى أو تتعداهامعني حت ابتكار

و ختتلف . من االيار إذ ما تقادم منتجها يف السوق مقارنة مع املنافسني تواجدها، كما حتافظ على كياا
  .مؤهلةاالبتكار من صناعة ألخرى كما أا تتطلب ميزانية كبرية جدا  وكوادر بشرية  حركة

اليت متتلك رؤوس أموال كبرية وكفاءات بشرية ملؤسسات أغلب ا: زيادة رغبة املؤسسات يف التوسع. 8
خلق كيانات عمالقة الختراق األسواق الدولية عن طريق  إىل توسيع نشاطها اجتهت يف السنوات األخرية

مثال . )2(االندماج والتكتل للوصول إىل مؤسسات قادرة على رد املنافسة الدولية املفروضة عليهاب
هذا األمر يطرح مشكلة حقيقية  و، ابل اليابانية، أو الفرنسية يف مقابل األملانيةاملؤسسات األمريكية يف مق

نفسها يف مواجهة  اليت جتد، و واحملدودة املواردالصغرية  على مستوى دول العامل الثالث حيث املؤسسات
  .هذه الكيانات العمالقة الوافدة

شتدادها ونقلها من الدائرة احمللية إىل مهما كانت األسباب اليت تقف وراء زيادة حدة املنافسة وا
و قد أصبحت ظاهرة مفروضة على  .العاملية، فاملؤكد هو أن العوملة تقف وراء الدور األكرب يف ذلك

املنافسة تشكل ديدا للمؤسسة إال أا من ناحية أخرى تعود عليها رغم أن  املؤسسات شاءت أم أبت، و
   .، سنتعرف على أمهها يف املطلب املوايلىل االقتصاد ككلبعدة إجيابيات تتعدى حدود املؤسسة إ

 لمنافسةاالجيابية ل نعكاساتالا: املطلب اخلامس
مل يقتصر خالف املختصني حول ضبط مفهوم املنافسة فقط، بل تعداه إىل االختالف كذلك يف 

على املؤسسة واالقتصاد فهناك من يراها ظاهرة اجيابية تعود . واالقتصاد ككل ؤسسةتأثريها على امل بيانت

                                                        
(1) - Christophe Leclercq, Xavier Leclercq, gestion stratégique de la concurrence en temps de crise. Paris, 
Maxima, 1993, p. 24.  
(2)  -Ibid, pp. 20-22.  
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وبني من يراها عقبة أمام املؤسسة نظرا ملا تلحقه ا من . لتفعيل نشاطها بعدة منافع وهي ضرورة ال بد منها
  .أضرار خاصة يف ظل زيادة انفتاح األسواق على بعضها البعض واشتداد املنافسة الدولية

  :)1(العمالء سوف يؤدي إىلجلذب نها فيما بيإن تنافس املؤسسات : االرتقاء بالكائن البشري .1
يلجأ  ، كما)2(يرفع الدخل احلقيقي للمستهلك نتيجة زيادة الكمية املقتناة من املنتجاتخفض األسعار  .أ

  كبري ويكون تأثري املنافسة على خفض األسعار  .)3(تحقيق هامش ربحلإىل الضغط على تكاليفهم  وناملنتج
  .)4(يبة من بعضها البعض من حيث احلجم والقوةكلما كانت املؤسسات املتنافسة قر

  .التحسني املستمر لنوعية السلع واخلدمات املعروضة، وإتاحة خيارات متعددة أمام العمالء .ب
إىل  أدىعلى تطور الكائن البشري وانعكس ذلك بشكل إجيايب وبصفة عامة كلما زادت درجة املنافسة 

  .)5(جني أو املستهلكنيمنتبالنسبة للحتسني مستوى معيشته، سواء 

املؤسسات  سعت املنافسة، خاصة غري السعرية، درجةكلما زادت : زيادة روح االبتكار واالختراع .2
إىل البحث عن طرق جديدة وتقنيات مستحدثة خللق التميز أو لكسر متيز مؤسسات أخرى موجودة يف 

اق املتزايد على البحوث والتطوير مما و لن تصل املؤسسات إىل هذا اهلدف إال عن طريق اإلنف ،)6(السوق
 .ولكنه حيملها تكاليف إضافية على املدى القصري  ،)7(زيادة أدائها على املدى الطويل يساعدها على

 .)8(واالبتكار قد يكون له دور يف انقاد املؤسسة من اخلروج من السوق يف حالة اشتداد املنافسة

  :سسات علىاملؤ تساعد املنافسة :ز املؤسساتيحتف  .3
  ؛)9(مبا يساهم يف حتسني وضعها على املدى الطويل إضافيةقدراا واكتساب موارد  زيادة .أ

                                                        
(1)  - Andrew L’Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, business international et mondialisation : Vers une 
nouvelle Europe. 1ere édition, Bruxelles, De Boeck, 2004, p. 209. 
(2)  - Dennis W Carlton; Jeffrey M Perloff, op. Cit, pp. 133-134.  
(3) - Colin Mayer, gouvernement d’entreprise, concurrence et performance. Revue économique, N° 27, 
1996, pp.27-28.  
(4)  -Dhénin Jean- François, management & gestion des unités commerciales. Bréal, 2004, p. 257.   
( 5 ) -Alexis Jacquemin, stratégie d’entreprise et politique de la concurrence dans le marché unique 
Européen. Revue d’économie industrielle, année 1991, volume 57, N° 1, p.15.   
(6)  - Jean - Louis Caccomo, l’épopée de l’innovation : innovation technologique et évolution économique. 
Paris : L’Harmattan ; 2005, pp. 19-24. 
(7) - Perspectives économiques de l’ OCDE : décembre N° 72. Volume 2002-02, OCDE, pp.191-192.  
(8) -  Gerard Hamard, concurrence et innovation. Revue française d’économie. Année 1988, volume 3, N°3, 
pp. 217-240. 
(9)  - Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsy, op. Cit, p. 209. 
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حلثهم على زيادة  هم لتشجيع الذي جيده العمال من مسئوليلتؤدي إىل حتسني إنتاجية العمل نظرا  .ب
   .)1(هلمبالنسبة  البطالة  ما يعينؤدي إىل إفالس املؤسسة توعي العمال بأن املنافسة قد  وكذا اإلنتاج،

  :تؤدي املنافسة إىل تشجيع املتغريات االقتصادية التالية :زيادة فعالية االقتصاد .4
ثروة وبالتايل تزيد  فريتفع اإلنتاجالطلب على املوارد املادية والبشرية  يزيدعدد املتنافسني  ةاديزب .أ

  ؛)2( املايل فيها القطاع البنكي و االقتصادية مبا تاحلركيانشط كل كما أا ت االقتصاد،
ا يعين مميف ذلك النشاط  فريتفع االستثمار ، ديدةاجل زاد عدد املؤسساتكلما زادت جاذبية قطاع  .ب

كما تؤدي  .) 3(زيادة الطلب على خمتلف عوامل اإلنتاج مبا فيها اليد العاملة وبالتايل يزيد معدل التشغيل
 بينما ،املؤسسات املتنافسة يف احلفاظ على عمالتها لرغبة ال املؤهلنيفع أجور العمراملنافسة كذلك إىل 

نظرا حملدودية فرص العمل فيقبلون بأجور  ،الدول املتخلفة  ، خاصة يف) 4(أجور العمال البسطاء  تنخفض 
كما أن القطاعات احمللية اليت تعرف منافسة دولية سوف تشهد نزيفا يف عمالتها نظرا  .) 5(منخفضة

  .) 6(ةقطاا من طرف املؤسسات األجنبيتالس

فكثريا ما كانت وراء إفالس وغلق العديد من  ،ال ختلو من سلبيات ياجيابيات املنافسة فه رغمولكن 
 إىلاملؤسسات مع ما يعين ذلك من حرمان العديد من العائالت من مصدر عيشهم، كما أا كثريا ما تؤدي 

 ولت إىل حلبة للمالكمة،ما خرجت عن إطارها االقتصادي وحت نشوب صراعات واضطرابات اجتماعية إذا
   .العالقات االقتصادية الدولية عتزعزفهي  ك لإىل ذ إضافة

مهما كانت سلبيات املنافسة فاألكيد أن هلا العديد من االجيابيات اليت ختدم املؤسسة واالقتصاد و 
طبيعة املنتج الذي تقدمه وحجمها، فهي ملزمة كل مؤسسة مهما كان نوعها ووهلذا  ف ،اتمع يف آن واحد

واالستفادة من مزايا التحرير والعوملة وجتنب سلبياا ما  بأن تكون على استعداد ملواجهتها والبقاء يف السوق
  .تعزيز قدراا التنافسيةولن تتمكن من ذلك إال عن طريق  أمكن ذلك 

                                                        
(1)    - Drik Pilat, concurrence, productivité et efficience. Revue économique, N° 27, 1996, pp. 121-164. 
(2) -Alioune Sall, la compétitivité future des économies africaines : Actes du Forum de Dakar. Abidjan : 

Futurs Africains 2000, mars, OCDE, 1999, p.32. 
(3) - Thomas Hatzichroneglou, les délocalisations et l’emploi : tendances et impacts. Paris, OCDE, 2007, 
p.49. 
(4) -Pauline Givord; Corinne Prost; Sophie Audric, Estimation de l'impact sur l'emploi non qualifié des 
mesures de baisse de charges. Revue économique, Volume 51, N° 3, Année 2000, pp. 513 - 522 
(5) -Pierre Cahuc, André Zylberberg, économie de travaille : La formation des salaires et les déterminants 
du chômage. De Boeck, 1996, p p.528-532. 
(6) - Comment rester compétitif dans l’économie mondiale : progresser dans la chaîne de valeur OCDE 
publishing, 2007, pp. 71-72. 
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على عدة أنواع تبعا للمعيار املتخذ  لقد اختلف تعريف املنافسة من باحث آلخر، كما أا
غري مباشر، كما أا قد تكون  وهناك ما ميسها بشكلللتصنيف، هناك ما ميس املؤسسة بشكل مباشر 

يف خمتلف  إذكائها وزيادة حداوقد سامهت عدة عوامل ومتغريات يف . احتكار غري تامة أو منافسة تامة أو
ظاهرة لديها عدة اجيابيات على املؤسسة واالقتصاد وعلى  هيف ومهما كان نوعها أو مصدرها. األسواق

واملؤسسة مهما كان نوعها مطالبة مبعرفة نوعية . كذلك، غري أا حتمل عدة سلبيات يف آن واحداملستهلك 
  .املنافسة السائدة يف بيئتها، وذلك حلشد القدرات التنافسية الكفيلة مبساعدا على التغلب عليها

  التنافسية والقدرة على مواجهة املنافسة: املبحث الثاين
يكمن موطن  و. تعريفها وضبط معناها حول إثارة للجدلالتنافسية من أكثر املفاهيم احلديثة 

التنافسية . القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة والدولة و االختالف يف تعدد مستويات التحليل ما بني املؤسسة
ة من أجل االستفادة من يضرورملأخوذ بعني االعتبار للتقسيم، وهي على عدة أنواع وذلك حسب املعيار ا

كما هلا سلبيات قد تضر باملؤسسة . املزايا اليت متنحها العوملة خاصة تسهيل الولوج إىل األسواق الدولية
أخذت التنافسية القسط الوافر من االهتمام من طرف الباحثني وخمتلف املنظمات عن طريق وضع . والدولة
  .على املستوى احمللي أو العاملي املستثمريناملعلومات الختاذ القرار من طرف لتوفري ات لقياسها، مؤشر

  هابعادأالتنافسية ومفهوم : املطلب األول

يعود ألواخر القرن العشرين، أختلف يف حتديد مفهوم واضح التنافسية مصطلح حديث النشأة 
باين نظرة اجلهة املعرفة وتأثرها بالظروف احمليطة ا ويعود سبب االختالف إىل ت.  وحمدد له حىت اآلن

نافسية املؤسسة، القطاع والدولة، هذا التقسيم يثري اجلدل هو يتم التفريق عادة ما بني ت. بالدرجة األوىل
  .تنافسية املؤسسة، ومؤيدي تنافسية الدول وما بني الرأي الوسط بينهما ياآلخر ما بني مناصر

حيث مل يطفو إىل السطح إال يف مثانينيات  ،التنافسية مصطلح حديث نسبيا: التنافسيةنبذة تارخيية عن  .1
القرن املاضي عندما أصيب ميزان املدفوعات األمريكي بعجز كبري مقابل االكتساح الياباين، وهو ما دفع 

  ؛)1(ايد يوما بعد يوماملتز إىل االهتمام بتطوير السبل اليت متكن الشركات األمريكية من مواجهة املد الياباين

                                                        
   : انظر -(1)
، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، API/ WPS 0302سلسلة أوراق عمل رقم". حالة مصر" طارق نوير، دور احلكومة الداعم للتنافسية -

 . 04. ، ص2003
تونس . التحديات والرهانات: وة التنافسية والتنمية والتفتح االقتصاديورقة حبثية مقدمة لند. إبراهيم العيسوي، التنافسية الوطنية والتنمية الشاملة -

   Cahiers de l’IEQ , N° 19,  avril 2004, pp. 331-339:منشورة يف. 2003أكتوبر  24 -23
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  : جند حيث عرب الزمنعرف مفهوم التنافسية تطورا يف داللته  وهلذا 
   ؛فر املوارداختفيض التكلفة وتوباكتساب ميزة  ،بالتجارة اخلارجية مفهومها خالل السبعينيات ارتبط .أ
  ع وحتسني ظروفه؛بامليدان الصناعي، من خالل االهتمام بالتصني مفهومها خالل الثمانينيات ارتبط .ب
  ؛االختراعالقدرة على  التكنولوجيا وبامتالك خالل التسعينيات ارتبطت  .ت
  .للشعوب يةالقدرة على حتسني مستوى معيشة الفرد وحتقيق الرفاهبحاليا فإن التنافسية مرتبطة  .ث

حىت من دولة فالتنافسية مفهوم ديناميكي قابل للتغري من فترة ألخرى، و أعاله من خالل العرض املوجز
  .املؤسسة، القطاع مث الدولة: على مستوى هاوهلذا سنحاول أخد تعريف موجز ملفهوم. ألخرى

  :نذكر لتنافسية املؤسسة من أهم التعاريف اليت أعطيت: تعريف تنافسية املؤسسة. 2
 هي قدرة املؤسسة على عرض منتجات بقيمة أعلى وبنفس التكاليف، أو بقيمة مساوية ةالتنافسي .أ

 .)1(أدائها على املدى الطويل تزيد من وبناء وضعيات تنافسية. وبتكاليف أقل مقارنة مع منافسيها
 .)2(منافسيها من املؤسسات احمللية واألجنبيةواجهة ملاملؤسسة القدرة اليت تتمتع ا التنافسية هي  .ب
تعين  بل وقية أو منو مبيعاا، من زيادة للحصة الس املؤشرات التسويقية فقط التنافسية حتسنيتعين  ال .ت

  .)3(له يف زيادة رأس مال اتمع وحتقيق فائض يستفيد منه اتمع ويضمن العيش الكرمي املسامهةكذلك 
بالنوعية اجليدة والسعر  منتجات إنتاجتعرف تنافسية املؤسسة يف بريطانيا على أا القدرة على  .ث

  .)4(املنافسني أكرب من باقي فاءة كب املناسبالوقت توفريها يف و ،املناسب
  كما تعرف تنافسية املؤسسة بأا القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة . ج

 .)5(احلماية من قبل احلكومة الدعم ومن املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية يف ظل غياب 
ب من املؤسسة اإلنتاج بكفاءة أكرب ومبواصفات تطلي تضروري ملواجهة املنافسني، وهالتنافسية شرط 

   .)6(يضمن هلا النمو والفعالية على املدى الطويلمبا يكون العميل راض عنها 

                                                        
(1) -  Marc Ingham, management stratégique et compétitivité. De Boeck université, 1995, p. 02. 
(2) -  Benoît Mulkay, la compétitivité d’un territoire. Document pour le colloque du CRIES, 09-10 octobre 
2006, p.01.  
(3)  -  Charles Croué, marketing international. 4eme édition, Bruxelles, De Boeck université, 2003, p.36. 

حبث مقدم إىل امللتقى العلمي الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي  .  ظل حتديات العوملةيوسف مسعداوي، إشكالية القدرات التنافسية يف -(4)
 . 11. ، ص2007نوفمرب  28- 27ومسامهتها يف متوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، 

 : سلسلة أوراق عمل رقم. اذ إىل األسواق الدوليةنسرين بركات، عادل العلي، مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف النف - (5)
 API/ WPS 0004 ،03-02. ، ص ص2000، املعهد العريب للتخطيط، الكويت. 

(6)  - Jean Louis Mucchielli, la compétitivité, définitions, indicateurs et déterminants. Revue Accomex 
(Actualités du Commerce Extérieur), numéro spécial sur la France est- elle compétitivité ? CCIP 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris), mars- avril  N° 44, 2002, p. 10. 
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ال ميكن األخذ بتنافسية مؤسسة واحدة فقط يف صناعة معينة ألا قد ال تعرب  :تعريف تنافسية القطاع. 3
لتعريف التنافسية على مستوى املؤسسة فإن تنافسية القطاع  و أخذا بعني االعتبار .)1(عن االجتاه العام هلا

تعين مدى قدرة مؤسساته على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم واحلماية 
اع من خالل منوه الذي يكون حمصلة ملدى جاذبيته لالستثمار، وكذلك وتتحقق تنافسية القط .)2(احلكومية

واحلكم . )3(فكلما كانت متقاربة من بعضها البعض فهذا يعين تنافس أكرب وتنافسية أقوىحجم مؤسساته 
  .قارنته بنفس القطاع يف دول أخرىم، أو داخلياعلى تنافسية قطاع ما تكون مبقارنته بقطاعات أخرى 

مها، حول مفهو وقد اختلف لقد ظلت التنافسية لوقت طويل مرتبطة بالدول: تعريف تنافسية الدولة. 4
القطاعات  و ذات أبعاد وطنية، إقليمية وعاملية تصدر تقارير دورية عن تنافسية الدول تئاظهرت هيوقد 

  :)4(من التعاريف اليت أعطيت لتنافسية الدولة نذكر. واملؤسسات
جمموع  "على أا  البلدعرف تقرير التنافسية العاملية الصادر عن منتدى االقتصاد العاملي تنافسية  .أ
مستوى رفاهية االقتصاد،  دو هذه األخرية حتد، تهوالعوامل اليت حتدد مستوى إنتاجيؤسسات، السياسات امل
 ؛)5( "على خلق مستوى أعلى من الدخل ملواطنيهزادت قدرته  كلما زادت تنافسية االقتصادف

  .)6(دى قدرا على النفاذ إىل األسواق العامليةمرتبطة مبالدولة تنافسية  .ب
  .)7(الفرد عيشةمافسية تعين قدرة البلد أو اإلقليم على ضمان الرخاء ورفع مستوى التن .ت

والتفريق ما بني مستوياا، و هي  االتنافسية مفهوم أثار الكثري من اجلدل من حيث ضبط مفهومه
تشري إىل عملية التكيف املستمر ألي كيان استجابة لقوى وعوامل تشارك يف حتديد موقفه التنافسي يف 

                                                        
(1)-Philippe Gugler, compétitivité : Un concept complexe de nature microéconomique. La vie économique, 
revue de politique économique 03-2008, p.36. 

يلة حسني داي عبد الرمحان بن عنتر، دراسة أثر إدارة اإلنتاج على اإلنتاجية يف املؤسسات الصناعية، حالة الوحدة الصناعية لآلالت امليكانيكية الثق -(2)
)UML .(148.، ص1995 ،  جامعة اجلزائر،غري منشورة رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية. 

(3) -  Jean Louis Mucchielli, op. Cit, p.12. 
  :  انظر لتفاصيل أكثر عن هذه التعاريف -  (4)

 .07-04. طارق نوير، مرجع سابق، ص ص -
(5)  -  The Global Competitiveness Report 2008 -2009. World Economic Forum, 2008, p.03.  

 .www.weforum.org   :من موقع املنتدى
 :أنظر -  (6)

-Alain Nurbel, the global Competitiveness of the nation: A conceptual discussion. Journal of Business & 
Economics Research, volume 05, N° 10, October 2007, p.64.  
- Andrew L’Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, op.Cit, pp. 342-343. 
(7) - Karl Aiginer, la compétitivité des entreprises, des régions et des pays. La vie économique, revue de 
politique économique 03-2008, p.19. 
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وذلك   ،مفهوم نسيب يتغري معناه من مستوى حتليل آلخر ومن فترة ألخرى ومن دولة ألخرى هيو. السوق
  . هي على عدة أنواع وهلا حسب توجهات اجلهة املعرفة السائدة وحسب الظروف االقتصادية 

  تهاالتنافسية وأمهيأنواع : املطلب الثاين

لعدة أنواع حسب  املختصني قسموهاال أن إ إعطاء تعريف موحد للتنافسية،رغم االختالف حول 
التنافسية السعرية وغري السعرية، السابقة والالحقة،  التفريق ما بني هو هلا فنجد أشهر تقسيم. معايري خمتلفة

مل تتزايد درجة اكما أمجعوا كذلك على أمهيتها القصوى يف ع. الساكنة والديناميكية، الداخلية واخلارجية
 .حتمل بعض السلبيات اليت تضر باملؤسسة وبالدولعوملته، كما أا 

  :)1(األنواع التالية حسب وسيلة التنافس جند: أنواع التنافسية حسب وسيلة التنافس .1
هذه و  ،)2(هامنافسيأقل من أسعار  وتعين قدرة املؤسسة أو الدولة على تطبيق أسعار :التنافسية السعرية .أ

، وبقدرة الدولة على اهلوامش التجاريةلى ضغط تكاليفها وختفيض التنافسية مرتبطة بقدرة املؤسسة ع
   ؛)3(ختفيض سعر صرفها، والتحكم يف التضخم عن طريق خمتلف السياسات املالية والنقدية

وهي قدرة املؤسسة أو الدولة على توظيف عوامل أخرى خالف السعر لتكوين : التنافسية غري السعرية .ب
   حيث يكون، )4(لبيعا خدمات ما بعد البيع، تسهيالت عندتج، مدة التسليم، تقنية املن: تنافسيتها مثل

  .)5(بإمكان املؤسسة البيع بأسعار أكرب من املنافسني يف ظل متيز املنتج

  :)6(ميكن تقسيم التنافسية حسب معيار الزمن إىل :أنواع التنافسية حسب الزمن .2
ملؤسسة أو الدولة خالل حلظة زمنية معينة، قد تكون دورة وهي تشري إىل تنافسية ا: اجلاريةالتنافسية  .أ

ألا قد تكون ناجتة عن  ملعرفة قدرات املؤسسة ذا النوع من التنافسية دادال ميكن االعت و. حماسبية واحدة
   يه عند حدوث كوارث طبيعية؛ زيادة الطلب عللارتفاع سعر منتج معني ك عرضية،عوامل 

                                                        
(1) - Marcus Dejardin, compétitivité structurelle. Revue de reflets et perspectives de la vie économique, 
tom XLV, 2006/01, pp.4-5. 
(2) - Yves-Jean Beloeil Benoist, Marc Montoussé, Philppe Deubel, 100 fiches pour connaitre l’économie 
et la société Françaises. France, Bréal, p.84. 
(3) -Jean -Luc Dagut, réussir la dissertation d’économie. Studyrama, 2003, p.29.   
(4) - Yves-Jean Beloeil Benoist, Marc Montoussé, Philppe Deubel, op. Cit, p. 84. 
(5) -Michele Debonneuil, Lionel Fontagné, compétitivité. Analyses économiques, N° 2/2003, mai 2003, 
Conseil d’Analyse Economique, France, p.02. 

:انظر - (6)  
.355. إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص -  

- Marc Ingham, op.Cit, p.02. 
- Alioune Sall, op. Cit, p.146. 
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احلفاظ قدرة الدولة أو املؤسسة على هي تسمى كذلك بالتنافسية املستدامة و  :ةالتنافسية الديناميكي .ب
  حتسني النوعية، واملؤسسات انطالقا من قدرا على االبتكار،  و تتنافس .على املدى الطويل على تنافسيتها

 .)1(ستجداتاملاملستمر مع كل ، بالشكل الذي ميكنها من التكيف اإلنتاجية اقدروزيادة 

  :)2 (سب توقيت حدوثها إىلحنافسية تقسم الت :حسب توقيت حدوثهاالتنافسية  .3
تعين التركيز على النتائج احملققة بالنسبة للدولة أو للمؤسسة، بالرجوع إىل مؤشرات : التنافسية البعدية .أ

 ينتقدو. اخل... الدخل الوطين، األداء الكلي لالقتصاد، إنتاجية العمل: أو جزئية مثل كليةمعينة قد تكون 
   اليت انطلق منها لتحقيق هذه النتائج؛ظروف املؤسسة أو الدولة  إلغفاهلا ا النوع من التنافسيةهذ
لدولة أو املؤسسة من أجل ا اليت تنطلق منها قدراتو التم بالعوامل واحملددات : التنافسية السابقة .ب

ن التنافسية يهتم باملصادر الداخلية للتنافسية واليت فإن هذا النوع م هلذاو. حتقيق أكرب تنافسية الحقة ممكنة
 .اخل...التوزيع منافذاالستراتيجيات، التوقعات، : تتضمن

  :حسب النطاق اجلغرايف للنشاط ميكن تقسيم التنافسية إىل :حسب النطاق اجلغرايفالتنافسية . 4
   ؛األسواق الوطنيةعلى اختراق املؤسسات  مدى قدرة وهي تشري إىل: داخليةالتنافسية ال .أ
أما بالنسبة  األسواق الدولية، على اختراق مدى قدرة املؤسساتوهي تشري إىل : التنافسية اخلارجية .ب

للدولة فإن تنافسيتها الدولية تعين مدى قدرا على زيادة مسامهتها يف اإلنتاج العاملي، زيادة صادراا 
  .ة الدولية إىل إمكانيات كبرية نظرا لتعدد أبعادهاوحتتاج التنافسي. )3 (اخل ...  وتقليل وارداا

ال غىن عنها سواء بالنسبة للدول أو ضرورة يف الفترة املعاصرة  التنافسية أصبحت  :أمهية التنافسية. 5
 املتواصل لالقتصاد وتنوعتحرير ال حت مفتاح تشغيل االقتصاد العاملي يف ظلضبالنسبة للمؤسسة، فقد أ

زيادة و  ،وتنافس الدول يف ذلك وجود جو مناسب لألعمالو ، املتواصل لتكنولوجيالتطور او ، أنشطته
وهلذا فإن امتالك الدولة أو  .)4 (ظهور التكتالت اإلقليمية والدوليةو  االدخار وتراكم رؤوس أموال ضخمة

هن، املؤسسة لقدرات تنافسية سيمكنها من االستفادة من الفرص اليت يتيحها الوضع االقتصادي الرا

                                                        
(1) - Jean- Robert Algaras, Patrick Gianfaldoni, Gilles Paché, décider dans les organisations : Dialogues 
critiques entre économie et gestion. Paris, Harmattan, 2004,  pp. 170-171. 

 : انظر -(2)
-  Michele Debonneuil, Lionel Fontagné, op. Cit, pp. 13-14.  
- Khlifi Hamida, la compétitivité de l’économie tunisienne. 

   :منشورة يف. 2003أكتوبر  24 -23تونس . التحديات والرهانات: ورقة حبثية مقدمة لندوة التنافسية والتنمية والتفتح االقتصادي
Cahiers de l’IEQ, n° 19,  avril 2004, p. 468. 
(3)   -  Andrew L’Harrison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, op. Cit, p. 341-342.  
(4)  - Alioune Sall, op.Cit, p.440. 
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وكذلك حتسني املستوى . ومواجهة املنافسني داخليا وخارجيا بالشكل الذي ميكنها من البقاء واالستمرار
وزيادة نصيبه من الدخل احلقيقي، ويف نفس الوقت تضمن حق األجيال القادمة يف خمتلف  للفرد املعيشي

حيث ودرجة استفادة هذه األخرية أكرب  ،سواء للدول املتقدمة أو املتخلفة و التنافسية مهمة. املوارد املتوفرة
   .)1 (ستتمكن املؤسسات من اخلروج من األسواق احمللية الضيقة إىل األسواق العاملية

 ،مهما كان التعريف املعطى للتنافسية ومهما تعددت أنواعها بتعدد املعايري املستخدمة لتقسيمها
تمكن من االستفادة من مزايا العوملة ومواجهة آثارها للفاألمر املؤكد هو أا ضرورية يف االقتصاد املعاصر 

واهلدف النهائي للتنافسية هو الوصول إىل خلق الثروة وحتقيق الرفاه . متعامل اقتصادي بالنسبة لكلالسلبية 
  .قياس التنافسية ومؤشراا النصيب الوافر من االهتمام موضوعاالجتماعي، وهلذا فقد نال 

  فسية املؤسسةقياس تنا: املطلب الثالث

، ولكن قاموا ذلك مل يكتف املختصون بإعطاء مفاهيم نظرية عن تنافسية املؤسسة رغم أمهية
عدة معايري مستعملة وهناك . تنافسية املؤسسة مدى كذلك بوضع مؤشرات ومعايري متكنهم من احلكم على

مؤشرات ميكن استخدام كما ، اخل...اإلنتاجية و احلصة السوقيةوالتكلفة الوحدوية، وأمهها الرحبية،  لقياسها
   .خمتصر للمؤشر وأهم أنواعهتعريف وقبل التطرق إىل هذه املؤشرات نقوم بتقدمي . أخرى

مت  ،لمتعاملني االقتصاديني بشكل كمي وأكثر مصداقيةلتاحة املعلومة إل: مفهوم املؤشر وأنواعه .1
  :نوعني على القطاع أو الدولة وهي االهتمام بوضع مؤشرات لقياس التنافسية على مستوى املؤسسة،

 يتم حساا استنادا إىل جانب واحد من الظاهرة املدروسة، مع إمهال باقي اجلوانب: مؤشرات جزئية .أ
  ؛الظاهرة املدروسة إال أا ال تعطي نظرة متكاملة عن ة حسااورغم بساط. منها
واليت حتيط بأغلب جوانب  ،ات اجلزئيةيتم حساا انطالقا من جمموعة من املؤشر: مؤشرات مركبة .ب

  . وهي شاملة للظاهرة إال أا معقدة ومتشعبة وقد تكون صعبة التفسري ،الظاهرة املدروسة
  لوصول لعلى مناذج إحصائية و صيغ رياضية ملعاجلة البيانات املستخدمة  يعتمدومهما كان نوع املؤشر فإنه 

تستعمل مؤشرات معينة ختتلف من حيث  جهةبل كل  ال توجد مؤشرات موحدة، و .)2 (إىل معلومات
وبالنسبة ملؤشرات تنافسية .  طبيعة املتغريات املأخوذة بعني االعتبار وكذلك من حيث طريقة احلساب

  .املؤسسة فيمكن االستعانة بالعديد من اجلوانب لقياس تنافسيتها

                                                        
  .06-05. ص صمرجع سابق، نسرين بركات، عادل العلي،  - (1) 
،  املعهد العريب للتخطيط، 2008متوز / ، يوليو75لسنة السابعة، العدد ا.  املؤشرات املركبة لقياس تنافسية الدول، سلسلة جسر التنمية - (2) 

  .07-04. الكويت، ص ص
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  :سسة الرحبية، وحتسب كما يليمن مؤشرات تنافسية املؤ :الرحبية كمؤشر على تنافسية املؤسسة. 2

  )1(....................................جمموع التكاليف املتحملة -رقم األعمال = الرحبية اإلمجالية  .أ 
   )2(..................100 *رقم األعمال/ جمموع التكاليف املتحملة - رقم األعمال = معدل الرحبية  .ب

عدل رحبيتها إىل االرتفاع مقارنة مع باقي املؤسسات املتنافسة مؤسسة أو كلما مالت الرحبية اإلمجالية للم
  .جيدة، نقول أن تنافسية املؤسسة معها

أنواع من التكاليف اليت تتحملها املؤسسة خالل  ةهناك عد: التكلفة كمؤشر على تنافسية املؤسسة. 3
  :ف املتحملة من أمههاو هناك عدة طرق حلساب التكالي، خمتلف مراحل إنتاج وتوزيع منتجها

عكس كل األعباء املتحملة من طرف املؤسسة يف ي ووتسمى كذلك بسعر التكلفة وه: التكاليف اإلمجالية .أ
  . و هي عبارة عن رقم مطلق عادة ما ال يفيد يف التحليل. منتج ماسبيل إنتاج 

لتكاليف اإلمجالية،  وحنصل وهي نصيب الوحدة الواحدة املنتجة من ا: التكلفة املتوسطة أو الوحدوية .ب
   ؛عليها بتقسيم التكلفة اإلمجالية على حجم اإلنتاج

  .من منتج ما وهي التكلفة املتحملة جراء إنتاج وحدة إضافية: التكلفة احلدية .ت
لنا نصيب الوحدة املنتجة من التكاليف،  تعكسألا التكلفة ؤشرات ممن أحسن  توسطةالتكلفة املتعترب و 

  نخفض نصيبها من يإىل االخنفاض، وبالضبط  التكاليف املتوسطةتتجه الكمية املنتجة  رتفعتاحيث كلما 

عند سعر معني حيدده السوق فاملؤسسة اليت و ،)1 (ابقى ثابتيالتكلفة الثابتة ألن نصيبها من التكاليف املتغرية 
   .)2 (تكون تنافسيتها كبرية وتعظم أرباحهاستستطيع ضغط تكاليفها 

تعترب اإلنتاجية من املواضيع اليت أثارت جدال كبريا ما بني : تاجية كمؤشر على تنافسية املؤسسةاإلن. 4
من املؤسسة  رجاتخمتلك النسبة ما بني  فهيعامة  وبصفة. )3 (قياسها مفهومها وطرقاملختصني حول 

  : كما يلي املستعملة قياس ال حتسب وفقا لوحدات. إلنتاجها ةوجمموع املدخالت الالزماملنتجات 

                                                        
  : انظر -  (1)

 - Marc Montoussé, Dominique Champlay, Pierre-André Corporon, Philippe Froissart, science 
économiques et sociales. Editions Bréal, 2005, p. 308. 
- Paul Krugman, Maurice Obsttfeld, Achille Hannequart, op. Cit, p. 143. 
 - Olivier Ferrier; Cyrille Piatecki , les très petites entreprises. 1ere édition. Bruxelles : De Boeck, 2002, p. 

43. 
(2)  - Donald G. Mc Fetridge, la compétitivité : notions et mesures. Document hors- série N°5, avril 1995, 
industrie Canada, Ottawa, p. 04.  

 .21-03. عبد الرمحان بن عنتر، مرجع سابق، ص ص -  (3)
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عدد الوحدات املستخدمة يف  ، هذه األخرية تتمثلاملدخالت عدد الوحدات املنتجة إىل  وهي :الكميات .أ
  .اخل...املستعملة املواد اخلامأو كمية  ساعة عمل آلة، أو ساعة عمل، ك  اإلنتاجيةيف العملية 

وهنا قد يتم استخدام . نتاجيةيتم استخدام قيمة كل من املخرجات واملدخالت لقياس اإل: القيمة. ب
  األسعار اجلارية أو الثابتة، الداخلية أو اخلارجية تبعا للغرض من التحليل؛

وتعترب من  .مستلزمات اإلنتاج قيمةمنه وهي قيمة اإلنتاج الكلي منقوصا : القيمة املضافة اإلمجالية .ت
  .ت يف االقتصاداليت حصلاإلضافة احلقيقية  تبني لنا مقدار أحسن املقاييس ألا

فنظرا لعدم حتكم املؤسسة يف أسعار بيع منتجاا والتنافسية فهي طردية،  اإلنتاجيةوبالنسبة للعالقة ما بني 
 العمل أدى ذلك إىل اخنفاض متوسط تكلفة اليد العاملة مما يعين إنتاجيةويف ظل حميط تنافسي، كلما زادت 

 .)1 (تها تزيد تنافسيحتقيق أرباح أكرب مقارنة باملنافسني وبالتايل

تشري احلصة السوقية للمؤسسة إىل تلك النسبة اليت متتلكها  :احلصة السوقية كمقياس لتنافسية املؤسسة. 5
  :أنواع منهامن السوق الذي تنشط على مستواه، وهناك عدة 

  :لى نوعنيع يتم حساا بالنسبة للسوق الكلي املرجعي للمنتج املعين وهي: احلصة السوقية املطلقة .أ
 .عدد الوحدات الكلية املباعة يف السوق/ منتج ماالوحدات املباعة من  عدد= باحلجم احلصة السوقية  -
  .قيمة املبيعات اإلمجالية يف سوق املنتج املعين/ مانتج مرقم األعمال من  = احلصة السوقية بالقيمة  -
  :كما يلي املستهدفنسبة من السوق احلصة السوقية للمؤسسة ك حتسب: املخدومةاحلصة السوقية  .ب

  .املبيعات الكلية للسوق املستهدف/ مبيعات املؤسسة من منتج ما = احلصة السوقية املخدومة
   :ملنافسني، وجندحصص ايتم مقارنة احلصة السوقية للمؤسسة مع باقي : احلصة السوقية النسبية .ت
احلصة السوقية وهي حاصل قسمة  يف السوقاحلصة السوقية النسبية مقارنة مع عدد من املنافسني - 

  منافسيها؛احلصة السوقية ألهم على  للمؤسسة املعنية
على السوقية للمؤسسة املعنية  قسمة احلصةوهي حاصل  احلصة السوقية النسبية باملقارنة باملنظمة القائدة- 

  .يبالترتيف احلصة السوقية للمؤسسة القائدة أو اليت تأيت بعد املؤسسة املعنية 
  إال أا عادة ما تعتريها بعض النقائص  ،ورغم ما للحصة السوقية من أمهية كبرية يف معرفة وضعية املؤسسة

  

                                                        
  : انظر -(1)

-  Réjan Gamache, la productivité : Définition et enjeux. Travail Québec, février 2005, p. 13.   
- Mustapha Kaci, comprendre la productivité : Un précis. Document de recherche, la revue canadienne de 
productivité n° 15-206-XIF au catalogue N° 002. Statistique Canada, 2006, p.10. 
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كلما زادت احلصة السوقية للمؤسسة مقارنة و  .)1 (والصعوبات مما يطعن يف مصداقية النتائج املتوصل إليها
ال تعين دائما حتقيق األرباح قد قية املرتفعة ولكن احلصة السو. تنافسيتها زيادة  مبنافسيها عرب ذلك عن

وعادة  ،عرفة نقاط القوة والضعف يف املؤسسة ومنافسيهاملالعالية أو حتسن األداء، وهو ما يستدعي حتليلها 
 .)2 (ما تكون املؤسسات الداخلة إىل السوق أوال هي اليت تستحوذ على أكرب احلصص

تكون متضاربة يف النتائج املتوصل إليها، قد تكون  مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة متعددة وقد
وهلذا فتنافسية املؤسسة نسبية ومن النادر أن . املؤسسة هلا أكرب حصة سوقية ولكن ليس هلا أكرب األرباح
وتنافسية املؤسسة وحدها ال ميكن تفسريها إال يف . جند مؤسسة مجيع مؤشراا اجيابية وأحسن من منافسيها

  .باقي املؤسسات املتنافسة معها وهو ما يقودنا إىل تناول مؤشرات تنافسية القطاع ظل املقارنة مع

  مؤشرات قياس تنافسية القطاع: املطلب الرابع

تنتج منتجات تعترب بدائل تامة لبعضها البعض، فإن قياس مبا أن القطاع جمموعة من املؤسسات 
حيث يتم االعتماد على . ية عن هذه املؤسساتجمتمعة يتوقف على مدى توافر املعلومات الكافتنافسيتها 

و مؤشرات القطاع الواحد . نفس املؤشرات اخلاصة باملؤسسة ومؤشرات أخرى مرتبطة بالتجارة اخلارجية
  .ال ميكن فهمها وتفسريها إال عن طريق مقارنتها بنفس املؤشرات لنفس القطاع يف دول أخرى

هم املؤشرات املستخدمة يف قياس تنافسية ألالتطرق  قبل :مالحظات حول مؤشرات تنافسية القطاع .1
  :القطاع نشري إىل املالحظات التالية

  من املعطيات املتوفرة عن املؤسسات املكونة له؛قياس تنافسية القطاع تكون انطالقا  .أ
  ؛قارنة مؤشرها مبتوسط القطاعمبوضع كل مؤسسة يقيم وبالتايل  مؤشر القطاع عبارة عن متوسط، .ب
  قطاع يف دولة أخرى؛نفس الؤشر القطاع ال يكون له معىن إال إذا مت مقارنته مع مؤشر م .ت
  جانب الختاذ قرارهم االستثماري؛ األليني أو احمل دليال للمستثمرين القطاع ةمؤشر تنافسييشكل  .ث
  .ات اليت عرضناها بالنسبة للمؤسسةميكن استخدام نفس املؤشرلقياس تنافسية القطاع   .ج

نقول عن قطاع اقتصادي أنه تنافسي إذا كانت : توسط التكلفة كمؤشر على تنافسية القطاعم. 2
متوسط تكاليفه الوحدوية مساوية أو أقل من متوسط التكاليف الوحدوية لنفس القطاع يف دول أخرى أو 

سات حمليا وعلى عكس املؤس. اخل...حيث يتم استخدام إما تكلفة اليد العاملة أو رأس املال. أماكن أخرى
                                                        

  : انظر -(1)
- Louis Dupont, le plan marketing du tourisme par la pratique. L’Harmattan, 2005, pp. 127-128. 
- Ulrike Mayrhofer, marketing. Edition Bréal, pp. 30-31.   
(2) - Marc Ingham, op. Cit, pp.170-171. 
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بالنسبة للقطاع وجب استخدام عملة موحدة لتقييم التكاليف ما بني نفس القطاع يف دولتني خمتلفتني،  هفإن
فض تنافسية القطاع، ألن قيمة التكلفة بالعملة املوحدة خيرفع أو يسعر الصرف الذي  دوروهنا يدخل 

ما مالت التكلفة املتوسطة لقطاع ما إىل وكل. )1 (بالعملة األجنبيةيتوقف على سعر صرف العملة احمللية 
 .  )2(دول أخرى زادت تنافسية هذا القطاع القطاع يفاالخنفاض باملقارنة مع نفس 

كلما ارتفعت إنتاجية قطاع ما مقارنة مع إنتاجية نفس  :اإلنتاجية كمؤشر على تنافسية القطاع. 3
كلما مت جتميع العديد من املؤسسات اليت هلا  وتزيد تنافسية القطاع القطاع يف دول أخرى زادت تنافسيته،

، وهي ما تسمى اخل...سواء من حيث املدخالت، املخرجات، قنوات التوزيع عالقة بالصناعة املعنية 
وفر للصناعة إمكانية املنافسة حمليا ودوليا عن طريق االستفادة من التعاون ما بني وهي ت، بالعناقيد الصناعية

   .)3 (مما يرفع من اإلنتاجية ويزيد من الرحبية مؤسسات العنقود الواحد

إن تنافسية القطاع على املستوى اخلارجي ميكن قياسها حبصة هذا  : الدوليةمؤشر احلصة من السوق . 4
  :منهاواليت تقاس بعدة طرق نذكر القطاع من التجارة الدولية، 

لصادرات الكلية للبلد، أو قلت نسبة تزيد تنافسية قطاع ما كلما زادت نسبة ما متثله صادراته من ا .أ
القطاع من االستهالك الكلي أو  الوزن النسيب هلذا وارداته من الواردات الكلية للبلد، أخدا بعني االعتبار 

  ؛اإلنتاج الوطين الكلي
تزيد تنافسية قطاع ما كلما زادت نسبة ما متثله صادراته من إمجايل الصادرات العاملية للمنتج، أو قلت  .ب

 .)4 (نسبة وارداته من إمجايل الواردات العاملية للمنتج أخدا بعني االعتبار حلصة الدولة من التجارة العاملية
قارنة مع نفس م تهتنافسيارتفاع  قطاع ما موجبا دل ذلك على لوعموما كلما كان امليزان التجاري 

    .القطاع يف دول أخرى
اع من القطاعات فإن املؤكد هو أنه كلما زادت مهما كان املؤشر املستخدم لقياس تنافسية قط

وكلما زاد عدد القطاعات التنافسية . تنافسية املؤسسات املكونة له أدى ذلك إىل زيادة تنافسية هذا القطاع
يف دولة ما فإن هذا سينعكس بشكل إجيايب على تنافسية الدولة، إضافة إىل توافر عوامل أخرى ضرورية 

  .تنافسية الدولة يف املطلب املوايلقياس ما يقودنا إىل تناول مؤشرات لزيادة تنافسيتها، وهو 

                                                        
(1)   - Rodrigue Tremblay, compétitivité canadienne et libre échange nord- américain : Les trois premières 
années de L’ALE. Actualité économique, vol. 69, N°2, 1993, pp.72-73. 
 (2) - Mesurer les économies fondées sur le savoir, tableau de bord de l’OCDE de la science, de la 
technologie, et de l’industrie, Paris, OCDE, 1999, pp.86-87. 

 .08- 07. نسرين بركات، عادل العلي، مرجع سابق، ص ص -(3)
(4)  - Donald G. Mc Fetridge, op. Cit, pp. 16-17. 
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  مؤشرات قياس تنافسية الدول: املطلب اخلامس

لقد احتل موضوع قياس تنافسية الدول مكانة هامة لدى خمتلف الدارسني والباحثني، وقد اختلفوا 
اليت ركبة تلك املاستعمال متغري واحد وتقوم على  اليت فرديةال تلكيف املؤشرات اليت ميكن استعماهلا بني 

 اهتمتوقد . جتمع العديد من املتغريات بالشكل الذي يلم بأغلب اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
  .منظمات عاملية بترتيب الدول حسب تنافسيتها بشكل دوري ومن أمهها منتدى االقتصاد العاملي

موع  النظرة الكلية يعكس مؤشر تنافسية الدولة :ةقياس تنافسية الدول عن طريق املؤشرات الفردي. 1
  :نذكرلقياسها القطاعات االقتصادية، ومن املؤشرات املمكن استخدامها 

مقارنة بالدول  كلما زاد نصيب الفرد من الدخل احلقيقي: الدخل احلقيقينصيب الفرد من مؤشر  .أ
مما دخوهلا  رفعيؤدي إىل ساجية عوامل اإلنتاج زيادة تنافسية الدولة؛ ألن زيادة إنت أدى ذلك إىل األخرى

  املنتجات؛ينعكس يف حتسن املستوى املعيشي لألفراد وزيادة ثروة البلد من 
تواصل يف امليزان التجاري لدولة ما، يعين زيادة تنافسيتها، نظرا املفائض ال: استخدام النتائج التجارية .ب

إذا كانت دورا كبريا يف التنافسية، ف بنية الصادراتو تلعب . يمن العامل اخلارج منتجاالزيادة الطلب على 
ختضع ملواثيق دولية وليس هلا  هامواد أولية، فهذا ال يشري إىل تنافسية الدولة ألن أسعار منهاالنسبة الكربى 

 تقنيةمنتجات عالية ال صادرااإذا كانت أما  .هو احلال يف أغلب الدول املتخلفة كما ،القدرة على حتديدها
  .حال الدول املتقدمة يفهذا يشري إىل تنافسية كبرية للدولة وه ،صلبةتعرب عن وجود قاعدة صناعية 

  :ميكن النظر إىل احلصة السوقية الدولية من زاويتني مها: السوقية الدولية مؤشر احلصة .ت
وع الصادرات العاملية، فكلما واليت تعين ما متثله الصادرات الكلية لبلد ما من جمم : الكليةاحلصة السوقية - 

 ة صادراا؛لبنيبعني االعتبار  مع األخذ  ،)1 (تنافسية البلد ارتفاع على دليال كان ذلكارتفعت هذه النسبة 
واليت تعين ما متثله صادرات بلد ما من منتج معني بالنسبة موع الصادرات  : اجلزئيةاحلصة السوقية - 

احلالة فإذا كان سوق املنتج يف ازدهار مستمر، فاكتساب حصة سوقية  ويف هذه. العاملية لذلك املنتج
 .والعكس صحيح تنافسية الدولة يف النشاط املعين، ارتفاع متزايدة منه هو دليل على

تقارير سنوية  بإصدارت ومنظمات عاملية ئالقد اهتمت هي: املؤشرات املركبة لقياس تنافسية الدولة. 2
، من أمهها منتدى االقتصاد العاملي، )2 (دول حسب تنافسيتها بناء على عدة معايريتتضمن ترتيبا تنازليا لل

                                                        
(1)  - Abdalah Alaoui, la compétitivité international: stratégies pour les entreprises françaises. L’Harmattan, 
2005, p.44. 

. ، ص ص2003يط الكويت، ديسمرب ، املعهد العريب للتخط24جسر التنمية، السنة الثانية، العدد . القدرة التنافسية وقياسها حممد عدنان وديع، -(2)
22-24. 
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تقريرا سنويا عن تنافسية الدول يتضمن  2008حىت سنة أصدرت غري حكومية مقرها بسويسرا  ةوهو منظم
  :نوعني من املؤشرات مها

 ملدةبالتنبؤ مبعدل منو الناتج  هو مؤشر يسمح ): Growth Competitiveness Index( مؤشر منو التنافسية .أ
  ؛)1 (معينة وبطرق إحصائيةتصل حىت خلمس سنوات اعتماد على معطيات 

، حيث )2 (وهو الذي يقيس اإلنتاجية احملتملة لدولة ما خالل حلظة زمنية معينة: مؤشر التنافسية اجلارية .ب
مستوى املؤسسة هي احملدد األساسي فاإلنتاجية على . يتم ربط التنافسية باإلنتاجية ومبستوى دخل الفرد

على عوامل التنافسية الكالسيكية كاملوارد الطبيعية،  مت وضع منوذج املاسة الذي يركزقد و لتفوق االقتصاد
وكذلك ظروف الطلب اليت ختص كل بلد، و درجة تطور القطاعات الداعمة والنسيج الصناعي وأخريا 

  .)3 (ضغط املنافسة احملليةتنظيمها ومدى  ةاملؤسسة وطريق إستراتيجية
قام  ،، وبعد األزمة املالية اليت ضربت أغلب البلدان املتقدمة2009ولكن انطالقا من التقرير السنوي لسنة 

ؤشر م هوؤشر وحيد مب اكتفىحيث  ،تغيري يف طريقة حساب مؤشرات تنافسية الدول بإحداثاملنتدى 
دعامة  12يقيس تنافسية الدول انطالقا من   (The Global Competitiveness Index)التنافسية اإلمجالية

  :)4 (وهي أساسية تنقسم إىل دعائم فرعية

الصحة و استقرار البيئة االقتصادية الكلية ، والبنية التحتية، والبيئة املؤسسيةوتتمثل يف  :املتطلبات األساسية .أ
  ؛والتعليم االبتدائي

التعليم العايل نوعية : وتتمثل يفد على الرفع من تنافسية البلد وهي العوامل اليت تساع: حمسنات الكفاءة .ب
وجود قطاع ومدى  ، استيعاب اليد العاملةيف كفاءة سوق العمل ، و كفاءة سوق السلع، ووالبحث العلمي

  ، وأخريا مدى اتساع حجم السوق الداخلي واخلارجي؛لتكنولوجيا، و مدى امتالكها لمايل متطور وفعال
تطور بيئة مدى  وهيدرجة تنافسية الدولة تلك الظروف اليت تعزز من  وتشتمل على: بتكارعوامل اال .ت

  .والتجديد االبتكار، ودرجة األعمال
موجبة  ةبعني االعتبار عند حساب تنافسية الدول املأخوذةوكلما كانت الدعائم الرئيسية والفرعية 

  .  )5 (هاباملقارنة مع غري تهاومتكاملة أدى ذلك إىل زيادة تنافسي

                                                        
(1) - Stephan Gregoir, Françoise Maurel, les indices de compétitivité des pays : Interprétation et limité. 
Document de travaille G 200/16, Institue National de la statistique et des Etudes Economiques. Décembre 
2002, pp. 06-08.       
 (2)  - Abdalah Alaoui, op. Cit, p.41. 
 (3) - Charles Croué, Marketing international : Un consommateur local dans un monde global.5eme édition, 
Bruxelles, De Boeck université, 2006, p.49.  
 (4) - The Global Competitiveness Report 2008 -2009, op. Cit, pp.03- 07. 

 .The Global Competitiveness Report 2008 -2009, op. Cit, pp.43 -58  :ألكثر تفصيل عن كيفية حساب هذا املؤشر انظر - (5) 
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مهما كانت اجلهة اليت تقوم بتصنيف الدول حسب تنافسيتها، ومهما كان املؤشر املستخدم فإن  
األمر األكيد هو أن هذه التصنيفات تساعد املستثمرين على اختاذ قرارهم بشأن الدولة اليت سيوجهون 

جدل حول مدى مصداقية هذه أمواهلم إليها بغرض االستثمار يف خمتلف ااالت، وذلك رغم ما يثار من 
  .خيدم الدول املتقدمة على حساب املتخلفة بالشكل الذي  ء حساااملؤشرات ونية اجلهات اليت تقف ورا

موضوع الساعة سواء على مستوى املؤسسة، القطاع أو الدولة، ومهما تعددت التعاريف  التنافسية  
عدد املؤسسات التنافسية زادت  أنه كلما زاداملوضوعة هلا ومهما اختلفت مؤشرات قياسها فاملؤكد هو 

وهلذا . القطاع، وكلما زاد عدد القطاعات التنافسية يف بلد ما زادت تنافسية البلد يف جمملهتنافسية 
واملؤسسة . فالتنافسية أصبحت ضرورة ال غىن عنها وذلك لالستفادة من مزايا العوملة وجتنب ديداا

نشاطها فهي مدعوة لوضع إستراتيجية معينة على مستواها متكنها من بالدرجة األوىل مهما كان نوع 
   .احملافظة على وجودها يف سوق يتميز باملنافسة املتزايدة واليت أفرزها التحرير املتواصل لألسواق

  ااملؤسسة وأدواهت إستراتيجية: املبحث الثالث

ا الشاغل والذي ميكنها من لقد أصبحت اإلستراتيجية يف الفترة املعاصرة هم كل مؤسسة وشغله
منذ القدم بفن القتال  هاولقد اقترن مفهوم. ويضمن هلا الوصول إىل حتقيق أهدافهاالبقاء واالستمرار، 
أعطيت هلا تعريفات خمتلفة من كاتب إىل آخر، . انتقل هذا املصطلح إىل علم اإلدارة مث ،واخلطط احلربية

هلا العديد من األدوات اليت تستخدم للتحليل االستراتيجي،  .كما أا على عدة أنواع .عدة مراحلب مترو
منها ما هو تقليدي قد أشار إليه املنظرون األوائل هلا ومنها ما هو حديث ناتج عن أعمال وأحباث املهتمني 

  .  يف املؤسسة اإلستراتيجيةاإلستراتيجية باعتبارها الوسيلة اليت تسهر على وضع وتنفيذ  باإلدارة

  جذور اإلستراتيجية ومفهومها: ولاملطلب األ

قد حتمت عليها ضرورة عدم  وتطورها إن تعقد البيئة اليت توجد فيها املؤسسة يف الوقت احلاضر
االكتفاء بأساليب العمل والتخطيط التقليدية، بل جلأت إىل أساليب مستجدة قائمة بالدرجة األوىل على 

للوصول إىل األهداف املسطرة وهي ما تسمى  وضع خطط طويلة األجل تنطلق من املوارد املتاحة
  .يف جمال اإلدارة إال أا هلا جذور ضاربة يف التاريخ اتطبيقهباإلستراتيجية، اليت رغم حداثة 

اإلستراتيجية قد ارتبط يف الوقت احلاضر بعامل األعمال،  مصطلحإن  :نبذة عن تاريخ اإلستراتيجية .1
أا فن احلرب، أو فن تترجم على ، واليت )strategos( ل مشتقة منكلمة يونانية األصاألصل يف  هاولكن
وهي تعين كيفية توظيف  قائد اجليش لإلمكانات واملوارد املتاحة لديه يف أرض املعركة من أجل . القيادة
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ومل يدخل مصطلح . )2 (وهناك من يرى أن مصطلح اإلستراتيجية قد ظهر قبل اليونان .)1 (هزمية العدو
ومنذ ذلك  املختصني،جمموعة من إىل ميدان األعمال إال منذ اية اخلمسينيات مع أعمال  يجيةاإلسترات

يف  فرعا علميا يدرسواملهنيني على حد سواء، وأصبحت  متزايد من قبل األكادمييني ااحلني نالت اهتمام
 .)3 (خمتلف املعاهد واجلامعات

  :تعريف اإلستراتيجية، من أمهها نذكراختلف يف  :تعريف اإلستراتيجية يف علم اإلدارة. 2
مث تعيني  ،جمموع األفكار، القرارات واألفعال اليت تسعى إىل حتديد األهداف العامة والغاياتهي   .أ

 ؛)4 (، مع مراقبة األداء املتزامن مع حتقيق الغاياتتحقيقهال واألنشطة الالزمة الوسائل
 ؛)5 (فاإلستراتيجية هي خطة جامعة للوسائل واألهدا .ب
 على أا حتديد املنظمة ألهدافها وغاياا الطويلة األجل، مع ختصيص  اإلستراتيجيةيعرف شاندلر  .ت

 ؛)6 (اخل...املوارد البشرية و التجهيزات،و رأس املال، ك هااملوارد الضرورية لتحقيق
ائل اليت تقود املؤسسة إىل أا جمموعة اإلجراءات الرامية إىل حتديد الوسب هافيعرف) Ignor Ansoff( أما .ث

 ؛)7 (تالؤمها مع بيئتها، فهي طريقة لصناعة القرارات املتصلة مبؤسسة ما واليت حتقيق أهدافها
ألا تتضمن  واسع ال ميكن حصره يف تعريف موحد،اإلستراتيجية مفهوم  أن فريى) Mintzberg( أما  .ج

حيث يتم حصر اإلمكانيات دف حتقيق غايات ألبعاد، فهي خطة تغطي فترة زمنية معينة، العديد من ا
  معينة وذلك بعد حتديد موقف املؤسسة يف بيئتها مقارنة مع الغري، وهي يف األخري خدعة تقوم على املناورة 

  
 

                                                        
 (1)  - General Beaufre, vue d’ensemble de la stratégie. Politique étrangère, année 1962, vol 27, N° 05, 
p.419. 
 (2)   -  Robert M. Grant, contemporary strategy analysis. Fifth edition, Blackwell Publishing, 2005, pp. 14-
15. 

  :لإلطالع أكثر على هذه التطورات انظر - (3) 
-Richard P. Runelt, Dan Schendel, David J. teece, fundamental issues in strategy: A research agenda. 
Harvard Business School Press, 1994, pp. 14-24. 
 -Andrew M. Pettigrew, Howard Thomas, Richard Whittington, handbook of strategy and management. 
London, SAGE publications ltd, 2002, pp. 32-34. 
 (4) - Michel Marchesnay, management stratégique. Les Editions DE l’ADREG, mai 2004, pp.18-19. 
 (5) - Pierre Collerette, Gilles Delisle, Richard Perron, le changement organisationnel : Théorie et pratique. 
Presses de l’université du Québec, 1997, p. 106. 
 ( 6 )  - Nicolai J. Foss, resources, firm and strategies: A reader in the resource- based perspective.  
OXFORD university press, 2003, p.45. 
 (7)  - Stephen Cumming, David Wilson, Images of strategy. Blackwell Publishing, 2003, p.16. 
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ما سبق ميكن القول أن اإلستراتيجية خطة طويلة األجل من خالل  .)1 (لتضليل املنافسني والتغلب عليهم
لة، تضعها اإلدارة العليا يف املؤسسة عن طريق املالئمة ما بني املتاح من املوارد للفترات الزمنية املقب

   .)2 (واألهداف املراد الوصول إليها
تحقيق غايات وأهداف معينة عن طريق املالئمة ما بني موارد لاإلستراتيجية خطة طويلة األجل 

اإلدارة ب يسمىبذاته يف علم اإلدارة  ولقد أصبحت فرعا قائما. البيئة من فرص هلا املؤسسة وما تتيحه
تنفد وتراقب ا اإلستراتيجية يف  و اإلستراتيجية واليت تشري إىل الكيفية أو الطريقة أو الوسيلة اليت توضع

  .وسنتعرف يف املطلب املوايل على مراحل صياغة اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة .املؤسسة

  يجية اإلستراتمراحل صياغة : املطلب الثاين

 هااإلستراتيجية وسيلة البد منها ألية مؤسسة من أجل حتقيق أهدافها وهلذا تسهر اإلدارة العليا في
 ،بيئتها الداخلية واخلارجية اعتمادا على دراسةة املناسبة هلا عند خمتلف مستوياا، يستراتيجإلعلى صياغة ا

مث تأيت مرحلة .  تتطابق مع مواردها املتاحةفيتم التحديد الدقيق للغايات واألهداف املراد حتقيقها واليت
    .التنفيذ على أرض الواقع ويف النهاية تأيت مرحلة املراقبة واليت دف إىل مقارنة ما هو خمطط مبا هو منجز

إال أن أغلبهم يقسموا  ،اختالف املختصني حول مراحل اإلستراتيجية وخطواارغم  :الصياغةمرحلة  .1
 .كل منها تنقسم إىل مراحل جزئية أخرى. الرقابة والتقييممث التنفيذ  و ية هي الصياغة،ثالث مراحل رئيسل

غتنام الفرص اليت الطويلة األجل التعرف على أا وضع املؤسسة للخطط  ، ونبدأ مبرحلة الصياغةسو 
   :)3 (التالية طواتعرب اخلمتر وومعاجلة أوجه القصور  قوااستغالل نقاط ب تتيحها البيئة وجتنب ديداا،

  ؛ )4 (املؤسسة لوضعيةحتديد التصور املستقبلي وهو  :حتديد رؤية املؤسسة .أ 

                                                        
:لإلطالع أكثر انظر -  (1)  

- Henry Mintzberg, tracking strategies: Toward a general theory. OXFORD university press, 2007, pp.01-
13. 
- David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston, business strategy: an introduction. Second edition, 
Butterworth- Heinemann, 2002, pp. 08-11. 
 (2)  -  Abbass F.Alkhafaji, strategic management: Formulation, implementation, and control in a dynamic 
environment. Haworth press, 2003, pp. 32-33. 

  :أنظر -(3)  
-Jean Nagelkerk, study guide for leadership and nursing care management. Third edition, Sunders 
Elsevier, 2006, p.97. 
- Clive Julian Sutton, economics and corporate strategy. First edition, Cambridge University  Press, 1980, 
pp. 78-85. 
 (4) -Robert M. Grant, op. Cit, p. 60. 
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وجيب أن متيز املؤسسة عن غريها  رسالة املؤسسة هي العلة األوىل لوجودها،: حتديد رسالة املؤسسة .ب
  ؛)1 (ن قابلة للتطبيقتكو كماوتعكس ثقافتها وتارخيها، و تأخذ باالعتبار طموحات كل األطراف فيها، 

دراسة عناصر بيئتها الداخلية والوقوف على خمتلف مكامن القوة والضعف يف يتمثل  : الرصد البيئي .ت
  ؛)2 (الفرص والتهديدات اليت حتملها للمؤسسة واالضطالع علىوكذلك دراسة بيئتها اخلارجية ، فيها
  إىل وضع األهداف اليت تريد ل املؤسسة على نتائج مرحلة الرصد البيئي تص ابناء: دافوضع األه .ث

  ؛)3 (، وقد تكون قصرية، متوسطة أو طويلة األجليف املستقبلإليها الوصول 
وهناك ثالث  ،املقبلة الزمنية ستتبعها املؤسسة خالل املرحلةهي اخلطة اليت : وضع االستراتيجيات .ج

ة النشاط أو وحدات األعمال تيجيإستراو إستراتيجية املؤسسة،: لالستراتيجيات وهيمستويات 
 .، وسنتناول هذه املستويات يف املطلب املوايل من هذا البحثاإلستراتيجية الوظيفيةو
طريق املقارنة ما بني ما متلكه اختيار املؤسسة ألفضل إستراتيجية عن وهو : اختيار البديل االستراتيجي .ح

   ؛)4 (تيحه البيئة اخلارجية من فرصاملختارة من موارد وما ت اخلطةمن إمكانيات وما تتطلبه 
كيفية هلم تبني لوثيقة مكتوبة تعترب دليل ملختلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة، وهي  :وضع السياسات .خ

  .)5 (وهي تترجم اإلستراتيجية إىل واقع عملي ،الوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة

أي الشروع يف تطبيق اإلستراتيجية بناءا على  خطط إىل أرض الواقع،املهي نقل : مرحلة التطبيق. 2
بينما التطبيق  ،)7 (فلسفيةمرحلة الصياغة إىل نظرة حتتاج و. )6 (مرحلة الصياغة يفالربنامج املوضوع 

مهارات عملية وإمكانيات مادية وبشرية، و توحيد جهود كل األطراف يف املؤسسة حتت قيادة رشيدة 
  .)8 (ن خطط إىل واقع عمليلتتمكن من حتويل اإلستراتيجية م

                                                        
(1)-John L. Thompson, strategic management: Awareness and change. Second edition, Chapman & Hall, 
1993, p. 126. 
 (2 )-Donald F. Kuratko, entrepreneurship: Theory, process, and practice. 8emeedition, South-Western 
Gengage Learning, 2009, p.420.  
(5)  - George A. Luffman, Edward Lea, Brian Kenny, strategic management: An analytical introduction. 
Blackwell Business, 2004, p. 28. 

. ، ص ص1999، جمموعة النيل العربية، 1ط . اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، - (4)
159-160. 

                                : انظر - (5)
-William J. Rothwell, effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building. Second 
edition, AMACOM, 2001, p.128. 
- Abbass F.Alkhafaji, op. Cit, p. 35.    
 (6) - Azhadar Karami, strategy formulation in entrepreneurial firms. ASHGATE  publishing, 2007, p. 80. 
 (7) - Abbass F.Alkhafaji, op. Cit, p. 53. 
 (8) - Azhadar Karami, op. Cit, pp. 56-58. 
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التنفيذ تتطلب يف مرحلة أخرية ضرورة  قيدوضع اإلستراتيجية  من املؤكد أن :مرحلة املراقبة والتقييم. 3
 املدخل املعاصرأما تطبيق اإلستراتيجية،  ءانتهايتم بعد تقليدي  أحدمها هلا مدخالن املراقبة. والتقييم املراقبة

واألخطاء اليت  االختاللو معاجلة  خذ املتغريات اجلديدة بعني االعتبار، ألنفيذالت عملية مع اكون متزامنيف
أما عملية التقييم فتتم بعد  .)1 (خول هلا صالحية املراقبةاملوذلك من قبل اجلهة  ،ميكن أن حتدث أثناء التنفيذ

رافات وأسباا واألطراف دف إىل املقارنة ما بني املخطط واحملقق وحتديد االحن هياالنتهاء من التنفيذ و
  .أكثر يف املستقبلاملسئولة عنها، وحتديد عوامل النجاح وتدعيمها 

مؤسسة تسعى إىل حتقيق النجاح واحلفاظ على مكانتها،  ةاإلستراتيجية وسيلة ال غىن عنها ألي 
 ،ل املؤسساتتصلح لك إستراتيجيةتوجد و ال . هلا املناسبة اإلستراتيجيةبوضع ذا اهلدف يكون هل الوصولو

وتوجد . وإمنا ختضع ملهارة اإلدارة العليا يف كل مؤسسة ،ميكن إتباعها موحدة و كما ال توجد قواعد دقيقة
  .على مستواهاملستوى اإلداري الذي تطبق حسب  يف املؤسسة ثالثة مستويات من اإلستراتيجية

  املؤسسة يفمستويات اإلستراتيجية : املطلب الثالث

ملؤسسة ا على مستوى ا بني املختصني يف ميدان اإلدارة على أن االستراتيجيات هناك شبه إمجاع م
اإلستراتيجية وإستراتيجية املؤسسة ككل،  على ثالثة أنواع حسب املستوى اإلداري الذي تطبق عنده و هي

معني من وميزة كل منها أا تتضمن العديد من اخليارات وختتص جبانب . التنافسية واإلستراتيجية الوظيفية
  .كما تتطلب ضرورة توافر ظروف وإمكانيات معينة حىت يتم تطبيقها بنجاح. املؤسسة

تضع إستراتيجية واحدة فس، ااملؤسسة نشاطا وحيدمتارس لو : على مستوى املؤسسة اإلستراتيجية. 1
ختتلف اليت  واقع يشري إىل أن املؤسسة اليوم جتمع بني العديد من األنشطةالولكن  ،تغطي النشاط املمارس

حتديد  إىلإستراتيجية املؤسسة  ودف. وهو ما حيتم عليها وضع إستراتيجية لكل نشاط  ؛عن بعضها البعض
وخلق  يف املستقبلأحسن تنقلها من الوضعية احلالية إىل وضعية إستراتيجية  هلا اليت األنشطة املستقبلية

  :)3 (تصرة عن أهم هذه االستراتيجياتول أخذ نظرة خماوسوف حن  .)2 (الظروف املواتية لتحقيقها
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم  وأ، عادة ما تطبق يف املؤسسات اجلديدة: االستقرارإستراتيجية . أ

على نفس النمط املعهود خالل فترات زمنية ماضية  تستمر املؤسسة .واليت تتميز بقلة اخلربة واملوارد املالية

                                                        
 (1) - Gregory G. Dess, G Tom Lumpkin, Marilyn L. Taylor, strategic Management Creating Competitive 
Advantages. McGraw-Hill College, 2004, pp. 299-301. 
 (2) - Rudolf Gruning, Richard Kuhn, process- based strategic planning. Second edition, Springer, 2002, p. 
261. 
 (3) -Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E Hoskisson, strategic management- concepts, and cases: 
competitiveness and globalisation, 8th edition, South- Western, 2009, p.154. 
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وذلك جتنبا . نفس قنوات التوزيع استعمال أو افظة على نفس خصائص املنتج،احمل أو خدمة نفس العمالء،ك
   ؛)1 (ملخاطر التغيري والتوسع أو لوجود ظروف غري مواتية يف البيئة اخلارجية للمؤسسة

  :بطرق عدة منهاإىل وضع آخر يسمح هلا بالنمو والتوسع،  وهي انتقال املؤسسة: التوسع إستراتيجية .ب
 ؛)2 (دون سواه تتوسع فيهتفضل املؤسسة تركيز جهودها على نشاط معني  : التركيز إستراتيجية- 
يتم اجلمع بني العديد منها وذلك بغرض  وحيد، بلنشاط بحيث ال تكتفي املؤسسة  : التنويعإستراتيجية  - 

رتبطة بنشاطها قد يكون بتوسيع نشاطها االت م وهناك عدة أمناط من التنويع، )3 (التوسع وتقليل املخاطر
  احلايل، أو لنشاطات أخرى غري ذات صلة بنشاطها احلايل، أو التنويع الداخلي بتحسني قدراا التنافسية أو 

  ؛)4 (التنويع اخلارجي عن طريق االندماج والتحالفات
وذلك  نشاطها، قد جتد املؤسسة نفسها يف وضع جيربها على ختفيض حجم: إستراتيجية االنكماش .ت

 تستسلمأو من سوق معينة،  تنسحب أو اإلنتاج، حجم تقلص حيث. ارجيةأو خقد تكون داخلية ألسباب 
التحول إىل نشاط آخر ، أو لشركات أخرى موقفها أحسن يف السوق من أجل اخلروج بأخف األضرار

  .تصل إليه املؤسسة حل قدالتصفية وبيع األصول وهو آخر  ، أو عندما تنخفض أرباح النشاط احلايل

تتعلق هذه اإلستراتيجية باملؤسسة ككل وإمنا  ال: اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال .2
مقارنة مع باقي منافسيها،  حيث تركز على حتسني املستوى التنافسي ملنتجات املؤسسةبوحدات األعمال، 

لت وقد نا. )5 (وذلك عن طريق جعل كل وحدة نشاط متميزة عن مثيالا يف املؤسسات األخرى
 لتنافسالعامة لستراتيجيات اال كثرها شهرة جند من أاالستراتيجيات التنافسية اهتمام الباحثني والدارسني، 

لن نفصل و  .إستراتيجية التركيز، و إستراتيجية التميز، و إستراتيجية قيادة التكلفةتر وهي راليت جاء ا بو
  .هذا البابالثاين من يف الفصل يف هذا املوضوع ألننا سنعود إليه 

                                                        
 .164-162. ، ص صمرجع سابق. هة حتديات القرن الواحد والعشرينعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية ملواج - (1) 

 (2) - Gareth R. Jones, Jennifer. M George, essentials of contemporary management. McGraw-Hill, 2004, 
pp. 190-191. 
 (3) - Bob de Wit, Ron Meyer, strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive 
advantage. Second edition, Thomson learning, 2005, p.136.  

  :لإلطالع بشكل مفصل على إستراتيجية التنويع أنظر -(4) 
- Gareth R. Jones, Jennifer. M, George, op. Cit, pp. 191-195. 
- Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E Hoskisson, op. Cit, pp. 155-165. 
- David O, Faulkner, Andrew Campbell, the oxford handbook of strategy: a strategy overview and 
competitive strategy. Oxford university press, 2003, pp. 509- 646. 
 (5) -  Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E Hoskisson, op. Cit, pp. 103-104. 
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ي أ، )1 (توضع عند أدىن مستوى إداري يف املؤسسة هي خطة قصرية األجل :اإلستراتيجية الوظيفية .3
على مستوى وظائفها، حيث تبني خمتلف الوظائف اليت ميكن االعتماد عليها لتحقيق األهداف املسطرة 

 .اخل... تراتيجية البحوث والتطويرإس، وإستراتيجية التسويق، و إستراتيجية اإلنتاجمنها  وجند عدة أنواع
ذه االستراتيجيات يتوقف على طبيعة األهداف املراد الوصول إليها سواء على مستوى هلواختيار املؤسسة 

اإلستراتيجية والعالقة بينها تكاملية، ف. اإلمكانيات اليت تتوفر عليها ااملؤسسة أو وحدات األعمال، وكذ
  .)2 (املؤسسة ةإستراتيجيتيجية التنافسية وهذه األخرية تساهم يف إجناح الوظيفية تساهم يف إجناح اإلسترا

يف األخري فإن اإلستراتيجية املختارة من طرف املؤسسة يف خمتلف مستوياا من املفروض أن تعكس 
بالدرجة األوىل توجهاا وقدراا، وكذلك ضغط البيئة اخلارجية ألنه ال ميكن ألي مؤسسة مهما كان 

وبغرض اختيار اإلستراتيجية املثلى للمؤسسة فهي . مكانتها السباحة ضد التيار العام احمليط احجمها و
      . تستعني مبجموعة من األدوات التحليلية اليت متكنها من الوصول إىل القرار الصائب

  املؤسسةلنشاط أدوات التحليل االستراتيجي : الرابعاملطلب 

 ةؤسسة على اختيار اإلستراتيجية األفضل، وذلك باستخدام جمموعاالستراتيجي  امل التحليليساعد 
اليت تم بدراسة  سلسلة القيمةكمستلهمة يف أغلبها من أدوات معروفة يف األدبيات االقتصادية من األدوات 

 ،من مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التراجع ، دورة حياة املنتجالتكاليف واإليرادات وخصائصها
  .، سنحاول التعرف عليها، ولكل منها مميزات معينة واستخدامات عديدة يف املؤسسةاخل...ربةمنحىن اخلو

وتقوم على تر، ربوعلى يد ظهر مفهوم سلسلة القيمة يف الثمانينيات  :  تهاوأمهيسلسلة القيمة فهوم م .1
خلق القيمة املضافة  عرفة دور كل منها يفملوظائف املؤسسة خمتلف  تتبع خريطة العمليات الداخلية وأساس 

 و. عندما تتعدى قيمة املبيعات قيمة املستهلك من عوامل اإلنتاج هذه األخرية وتتحقق  .)3 (داخل املؤسسة
  :)4 (إىل جمموعتني مهاتر أنشطة املؤسسة رقد قسم بو

  وتنتهي باملخرجات؛  للمؤسسة، تبدأ باملدخالت  تترجم النشاط الرئيسي :األنشطة األساسية .أ
  .اخل... البحوث والتطوير،و التموين، تساعد على تأدية األنشطة الرئيسية ك: األنشطة الداعمة .ب

                                                        
 (1) - William J. Rothwell, H.C. Kazanas, the strategic development of talent. 2nd edition HRD Press, 2003, 
p. 243. 
 (2) - Michael J. Stahl, David W. Grigslay, strategic management: total quality and global competition. 
Blackwell, 1997,  p. 187. 
 (3) -  Unit S. Bititci, Allan S. Carrie, strategic management of the manufacturing value chain: Proceedings 
of the international conference of the manufacturing value chain, august 1998, Troom, Scotland, UK,  
Kluwer  Academic Publisher, 1998, p.564.  
 (4) - Michael E. Porter, on competition: Adapted and expanded edition. Harvard Business Review Book, 
2008, p.80. 
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الوصول إىل  و ،)1 (كشف نظام الترابط املوجود ما بني أنشطة املؤسسة أمهية سلسلة القيمة يكمن يفو 
نافسني وختتلف األنشطة حتديد األنشطة اليت تساهم بشكل أكرب يف خلق القيمة داخل املؤسسة مقارنة مع امل

  .)2 (اخلالقة للقيمة من مؤسسة إىل أخرى ومن نشاط إىل آخر

  :تتمثل يفيف دورة حياته  املنتج بعدة مراحلمير  :دورة حياة املنتج. 2
ما  ؛يكون غري معروف لدى املستهلكو يقدم املنتج ألول مرة إىل السوق،  حيث: مرحلة التقدمي .أ

املتوسطة مرتفعة فتبيع والتكاليف  قليلةاملبيعات تكون  يف هذه املرحلة .ربةمعتتسويقية  ايستدعي جهود
  ؛)3 (كبريةللسوق أوال الداخلة مؤسسات عادة ما تكون احلصة السوقية للو ،مرتفعاملؤسسة بسعر 

 ؛منه املنتجة تزيد الكميات و يهليزيد الطلب ع يصبح املنتج معروفا لدى املستهلك عندما: مرحلة النمو .ب
  املعين؛مؤسسات جديدة لسوق املنتج فتدخل  ؛رحبية املؤسسة رتفعوت الوحدويةفتنخفض التكاليف 

يصل السوق إىل حالة التشبع نتيجة كثرة العارضني، تصبح الفرص قليلة مما يؤدي ملا : مرحلة النضج .ت
  .)4 (اشتداد املنافسة فيما بينهاوهو ما يعين  ،منافسيهاإىل توسع املؤسسات على حساب 

نتيجة قوة املنافسة، أو ظهور منتجات بديلة  املنتج مبيعات فيه تراجعتوهي املرحلة اليت : مرحلة التراجع .ث
 .)5 (ن، وهنا على املؤسسة استبدال املنتج أو تطويره أو التخلي عنهله بأسعار أقل أو خبصائص أحس

التسويق، اإلعالن، درجة املنافسة، : هاكل مرحلة ختتلف من منتج إىل آخر، تبعا لعدة عوامل أمه مدةإن 
  ساعدة م يف مرحلة حياة املنتج التعرف علىوتكمن أمهية  .)6 (اخل...املنتجاالبتكار والتطوير، نوع 

  .)7 (األرباح املؤسسة على وضع اإلستراتيجية املناسبة لكل مرحلة من أجل جتنب اخلسائر وتعظيم

  كلما تضاعف  % 30 إىل % 20ملؤسسة ما لالخنفاض مبا نسبته  تتجه التكاليف الكلية :منحىن اخلربة. 3

                                                        
 (1)  - Michael E. Porter, on competition: Adapted and expanded edition, op. Cit, p.76. 

عبد احلكم اخلزامى، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، : افسية، ترمجةبناء امليزة التن: بتس، ديفيد يل، اإلدارة اإلستراتيجية. أ روبرت - (2) 
   . 223-204. ، ص ص2008

 (3)  - David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston, op. Cit, p.101.  
  : انظر -(4) 

- Gregory G. Dess, G Tom Lumpkin, Marilyn L. Taylor, op. Cit, pp. 178-179. 
-Rudolf Gruning, Richard Kuhn, planifier la stratégie: Un procédé pour les projets de planification 
stratégique. Traduit par : Marilyne Pasquier. Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004, 
p.113.  
 ( 5 ) -Jean Louis Magakian, Marielle- Audrey Payaud, 100 fiches pour comprendre la stratégie de 
l’entreprise. 2eme édition, Bréal, 2007, p.103. 
 (6) - Brice Auckenthaler, le marketing. Le Cavaler Bleu Editions, 2004, pp. 75-76. 
(7)  - Michael J. Stahl, David W. Grigslay, op. Cit, pp. 39-40. 
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  :)2 (؛ نظرا للخربة اليت تكتسبها املؤسسة يف ميدان إنتاجي معني والناجتة عن)1 (حجم اإلنتاج
  تكرار العامل لنفس العمل يكسبه خربة متكنه من زيادة عدد الوحدات املنتجة؛. أ
  نتاج يؤدي إىل زيادة حجم اإلنتاج؛التخصص وتقسيم العمل وحتسني ظروف اإل. ب
  ؛االبتكار واالختراع ألساليب عمل جديدة متكن من زيادة الطاقة اإلنتاجية.  ت
  .يساهم يف زيادة عدد الوحدات املنتجة الوصول إىل التصميم األمثل  للمنتج وتنميط مكوناته .ث

ميزة تنافسية تعتمد  سيكسبها فهذاها، نتيجة اخلربة املتراكمة لدي هاض تكاليفيكلما استطاعت املؤسسة ختف
  .)3 (من أسعار املنافسني، وبالتايل وضع سعر أقل هاعلى التحكم يف تكاليف

إن األدوات اليت تناولناها من خالل هذا املطلب ستمكن املؤسسة من التعرف على أهم األنشطة     
ءات الالزمة للحد من التكاليف املولدة للتكاليف فيها، وتلك املنتجة للدخل، ما جيعلها تتخذ اإلجرا

طبع حسب دورة حياة املنتج املعين، وختتلف اإلجراءات املتخذة بال. واالهتمام أكثر بتنويع مصادر الدخل
  .ألن كل منها يتطلب تطبيق إستراتيجية معينة يتم وضعها انطالقا من خصائص بيئة املؤسسة

 حمددة وواضحةإلستراتيجية  هاوضعهو  إن من أهم ما يساعد املؤسسة على النجاح يف أعماهلا،
لوصول لو. يف عامل يتميز بالتغري الكبري وبالتعقيداملؤسسة  الستمرارملحة أصبحت ضرورة حيث  .املعامل

 خمتلفبني والتعاون  ،وموارد كبرية مبختلف أنواعهالديها  توافر إرادة كافيةإىل حتقيق أهدافها فالبد من 
حمصلة للعديد  هو املناسبة للمؤسسة ةاإلستراتيجي أن القيام باختياركما  .ةداخل املؤسس ةالفاعل األطراف

من العوامل أمهها ضرورة اإلملام اجليد بعوامل البيئة اليت توجد فيها املؤسسة سواء تعلق األمر باحمليط 
  .بحث املوايل، و ستشكل بيئة املؤسسة حمور اهتمامنا يف املالداخلي هلا، أو باحمليط اخلارجي بكل متغرياته

  البيئة التنافسية للمؤسسة :املبحث الرابع
احمليط الداخلي هلا والذي يضم خمتلف نقاط  تشمل ؤسسة مهما كان نوع نشاطها يف بيئةاملتوجد 

، وأخريا يهاإىل بيئة خارجية عامة حتتوي على كل املتغريات اليت هلا تأثري غري مباشر عل إضافة، هاوضعف اقو
نالت البيئة  وقد. يهاوتأثريا عل ا صة أو ما يسمى بالبيئة التنافسية األقرب واألكثر ارتباطابيئة خارجية خا

الذي أتى بنموذج القوى اخلمس،  ، والذي تررومن أمههم مايكل بوالتنافسية اهتمام املختصني والدارسني 

                                                        
(1)  - Rudolf Gruning, Richard Kuhn, op.Cit, p.113. 
(2) - Marc Vandercammen, marketing : l’essentiel pour comprendre, décider, agir. 2eme édition, De Boeck, 
2006, p.221. 
(3)  -Marc  Ingham, op.Cit, p.116. 
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ركزها التنافسي بعدة طرق املؤسسة م حتدد و. على املركز التنافسي للمؤسسة يناملؤثر فاعلنييضم أهم ال
   .هلامعرفة الوضعية التنافسية وأساليب، بالشكل الذي ميكنها من 

  مفهوم بيئة املؤسسة وأنواعها :األولاملطلب 

وهي على عدة أنواع حسب املعيار املتخذ . متارس كل مؤسسة نشاطها يف بيئة تؤثر فيها وتتأثر ا
أو خارجية، مستقرة أو متغرية و كذلك قد تكون بسيطة أو للتقسيم، فقد تكون كلية أو جزئية، داخلية 

مدى قدرا  فيها على يتوقف جناح أي مؤسسة و. املؤسسة املعاصرة تتميز بالتعقد والتداخل وبيئة . معقدة
  .وجتنب وقع ديداا على فهم متغريات بيئتها والتكيف معها واالستفادة من مزاياها

  :من أمهها نذكرجد تعريف موحد ومتفق عليه لبيئة املؤسسة، يو ال :ؤسسةمفهوم بيئة امل .1
وهي  اتقع حتت سيطرواليت  ؤسسة،البيئة هي مكان أو حميط العمل الذي يضم العوامل املؤثرة يف امل .أ

  ؛ )1 (أي البيئة اخلارجية املؤسسة أو خارج حدود سيطرة البيئة الداخلية،
  ؛)2 (يت تتحكم جزئيا يف توجيه املؤسسةالبيئة تعرب عن جمموعة من القيود ال .ب
  ؛)3 (ابيئة املؤسسة هو احمليط اخلارجي الذي تعمل يف إطاره، ويضم مجيع املتغريات املؤثرة فيه. ت

  . بيئة املؤسسة تشكل اإلطار الذي جيمع العديد من املتغريات الداخلية واخلارجية، وهلا عدة مستويات

  :مستويات بيئة املؤسسة ومت تقسيمها كما يليحتديد ول اختلف الكتاب ح: مستويات البيئة. 2
يقصد بالبيئة الكلية للمؤسسة تلك املتغريات ذات الطابع الكلي واليت تؤثر : البيئة الكلية والبيئة اجلزئية .أ

االقتصادية، والعوامل السياسية، كعلى كل املؤسسات املوجودة يف االقتصاد بصورة غري مباشرة 
تتميز بأا  ،داخل أو خارج املؤسسة سواءالوحدوية تغريات املأما البيئة اجلزئية فهي تلك . اخل... القواننيو

  .متس مؤسسة واحدة أو جمموعة حمدودة من املؤسسات بصورة مباشرة
البيئة الداخلية كل العوامل والقوى املوجودة داخل املؤسسة واليت تقع  تشمل :البيئة الداخلية واخلارجية .ب

 البيئة اخلارجيةأما  ،ا املباشرة، نظرا لقدرا على تعديلها، وهي ختتلف من مؤسسة إىل أخرىحتت سيطر
  :نوعني علىتجمع كل العوامل والقوى اليت تكون خارج جمال سيطرة املؤسسة وهي ف

 ؛بيئة خارجية عامة جتمع كل املتغريات املوجودة خارج املؤسسة و يكون تأثريها غري مباشر عليها- 

                                                        
  .75. ، ص2009دار صفاء للنشر والتوزيع، : ، عمان1ط. ستراتيجية يف البنوكعالء فرحان طالب، فاضل راضي الغزايل، إدارة التحديات اإل - (1) 
  .83.، ص1998دار احملمدية العامة، : ، اجلزائر1ط .عدون، اقتصاد املؤسسة  ناصر دادي - (2) 

 (3)   - David Williamson & autres, strategic management and business analysis. Elsevier Butterworth- 
Heinemann, 2004, p. 77. 
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وتسمى ببيئة األعمال أو البيئة التنافسية و جتمع كل العوامل اليت هلا تأثري مباشر  : خاصة ارجيةخ يئةب -
 . على نشاط املؤسسة وحتدد مكانتها يف سوق الصناعة اليت تنتمي إليها

وهذه املستويات الثالث من البيئة ختتلف أمهيتها من مؤسسة ألخرى ولكن تعترب البيئة الداخلية وبيئة 
  .األعمال من أمهها ملا هلا من تأثري كبري على وجود أية مؤسسة

  :ط البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة، تقسم وفقا ملعايري معينة إىلهناك العديد من أمنا :أنواع البيئات. 3
  :من البيئات األنواع التالية توجد حسب درجة التغري .أ

جيعل املؤسسة تعمل يف ظل حالة التأكد  ماعلى املدى الطويل، هي بيئة رتيبة ال تتغري إال : البيئة املستقرة- 
   معها؛ ما ينعكس بشكل إجيايب على أنشطتها؛ ألنه ميكنها التنبؤ مبختلف املتغريات وسلوك املتعاملني

باستمرار، ما يرفع من درجة عدم األكادة، تتغري  ألا  ؛ميكن تسميتها بالبيئة املتقلبة: البيئة الديناميكية- 
لتغريات  تهامواكب ألن عدم، على أهبة االستعداد ملواجهة أية تغريات حمتملة تكون ؤسسات هذه البيئةمو

   .باستمرار تتغري، بينما أخرى وهناك صناعات بيئاا مستقرة. )1 (هذه البيئة معناه االنسحاب من السوق
  :التاليةمكوناا جند األنواع  حسب درجة التعقيد والعالقات املوجودة بني .ب
. تتكون من عدد حمدود من املتغريات، بالشكل الذي يؤدي إىل قلة العالقات ما بينها: البيئة البسيطة - 

  مبرونة؛ وهذا النوع من البيئات يسهل فهمه وبالتايل تتمكن املؤسسة من التعامل معه والتأقلم مع متطلباته
تغريات والعناصر املتداخلة مع بعضها البعض وهي بيئة تتشكل من عدد كبري من امل: البيئة املركبة - 

  . املؤسسة من مهمةواملتعددة االجتاهات بالشكل الذي يصعب 
اك صناعات بيئتها بسيطة ورتيبة أما أخرى فبيئتها معقدة وهو نوختتلف نوعية البيئة من صناعة إىل أخرى فه

  . يف الفترة املعاصرةحال أغلب املؤسسات املتواجدة 

مستوياا تشكل قيدا على عمل أية مؤسسة، وأهم ميزة هلا يف الوقت احلاضر هو  البيئة مبختلف
الديناميكية والتعقد وهو ما حيتم على املؤسسة  ضرورة معرفة نوع بيئتها من أجل فهمها واستغالل نقاط 

اا، والتمكن من االستفادة من مزاياها والتغلب على صعوب قوا الداخلية والوقوف على مواطن الضعف،
  .من أجل استخراج مميزاا وتستعني املؤسسة مبا يسمى التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية

  الداخلية للمؤسسةعناصر البيئة : الثايناملطلب 

فيما بينها انطالقا  فاعلاليت تت املؤسسة عبارة عن نظام مفتوح يتكون من عدد من األنظمة الفرعية
وهو ما يعين أن أية مؤسسة تتكون . احملصلة النهائية لنشاطهاوصول إىل خمرجات تعترب من مدخالت معينة لل

                                                        
 (1)  - Abbass F.Alkhafaji, op. Cit, pp. 61-62. 
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و ختتلف أمهية هذه . من عدد من الوظائف و عوامل اإلنتاج اليت تشارك يف خلق القيمة على مستواها
  .الوظائف من مؤسسة إىل أخرى، تبعا لنوع املؤسسة وجمال نشاطها

يعرف اهليكل التنظيمي على أنه ذلك البناء الذي  حيدد العالقات حنو : اهليكل التنظيمي للمؤسسة .1
  وهناك عدة أنواع من  .)1 (األعلى، األسفل واجلانبني مراعيا مبدأ التدرج: االجتاهات األربعة يف املؤسسة
  :)2 (للتصنيف املتخذاهلياكل التنظيمية تبعا للمعيار 

  ؛ؤسسة حسب وظيفتها يف مستوى إداري واحديعتمد على مجع أنشطة امل: اهليكل الوظيفي .أ
   ؛نفس اإلدارةمع نشاط املؤسسة يف منطقة جغرافية يف جي :اهليكل الوظيفي حسب املناطق اجلغرافية .ب
   ؛يف إدارة واحدة مبنتج معنيكل األنشطة املتعلقة  حيث يتم مجع :اهليكل التنظيمي حسب القطاعات .ت
  تقسم املؤسسة إىل مستويات إدارية بناء على نوع العميل؛ حيث : اهليكل التنظيمي حسب العمالء .ث
ميزج ما بني التقسيم الوظيفي والتقسيم القطاعي، حبيث تنتج عدة مستويات : اهليكل التنظيمي املصفوفة. ج

  . إدارية، حيث يكون املوظف تابع ألكثر من رئيس
 عواملعدة  تار هيكلها التنظيمي بناء علىبل كل مؤسسة خت ، )3 (الواقع ال يوجد هيكل تنظيمي أمثل ويف

و كلما كان اهليكل التنظيمي للمؤسسة . )4 (كحجم املؤسسة ونوعية بيئتها واإلستراتيجية املتبعة من طرفها
  .مرنا، وكانت السلطات موزعة، وقلت املركزية كان ذلك من عوامل جناح إستراتيجيتها

  : )5 (هلذا وجب التركيز علىأمر ضروري  ملية اإلنتاجيةالعبظروف  اإلملام : دراسة وظيفة اإلنتاج. 2
  ؛لتحديد سعر التكلفة وسعر البيع دراسة تكاليف اإلنتاج مبختلف أنواعها .أ
  ؛ ملعرفة حجم اإلنتاج املتوقع دراسة الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة ومقارنتها بطلب السوق .ب
  اخل؛... التركيب و ،الصيانةك مدى توافر املؤسسة على اخلدمات املساعدة. ت

                                                        
  .228. ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص - (1) 
  :أنظر  -(2) 

- Harold Koontz, Heinz Weihrich, essentials of management: an international perspective. Seventh 
edition, Tata Mc Graw- Hill, 2007, pp. 161-168. 
-Daniel A. Lonazzi, the stage management handbook. Betterway Publication, 1992, pp. 155-158. 
- Esther cameron, Mike Gree, making sense of management: a complete guide to the models, tools and 
technique of organizational change. Kogan Page, 2004, p. 172. 

، 2، ع15االقتصاد واإلدارة، م : جملة جامعة امللك عبد العزيز. عبد احلميد أمحد دياب، العالقة بني تصميم الوظيفة وشكل اهليكل التنظيمي - (3) 
  .152-148. م، ص ص2001/ه1422

 (4)  -   David Williamson & autres, op. Cit. pp. 49-63. 
، ص 2004ع والطباعة، دار املسرية للنشر والتوزي: ، عمان1ط. إدارة جديدة يف عامل متغري: حبتور، اإلدارة اإلستراتيجيةعبد العزيز صاحل بن  - (5) 
   .216-215. ص
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  وموقع مورديها؛ وأسعارها مدى توافر املواد اخلام .ث
  .مدى كفاءة اآلالت اإلنتاجية، وموقع مصانع املؤسسة. ج

   .واهلدف من التعرف على هذه العناصر هو البحث عن كل ما من شأنه أن يشكل نقطة متيز للمؤسسة

ني املؤسسة وعمالئها، وختتلف مكانتها من مؤسسة تربط وظيفة التسويق ما ب: دراسة وظيفة التسويق .3
ألخرى من أهم ما يتم التركيز عليه يف دراسة هذه الوظيفة هو التعرف على عناصر املزيج التسويقي 

هذه العناصر ومقارنتها  مميزات حيث يتم اإلطالع على. التوزيع والترويج و، السعر و للمؤسسة من املنتج،
  .نيمبا هو موجود لدى املنافس

ختصيصها  وظيفة املالية على مستوى املؤسسة يف مجع املوارد املالية وال دور تمثلي: دراسة الوظيفة املالية. 4
  :من أهم ما جيب التركيز عليه نذكر ،على خمتلف أوجه االستخدام

  وهل يغلب عليها املوارد الذاتية أم االقتراض؛ بنية خصوم املؤسسة التعرف على. أ
  تكلفة احلصول على األموال اخلارجية ومدى تأثريها على رحبية املؤسسة؛التعرف على  .ب
  ؛مصدر التدفقات النقدية الداخلة التعرف على .ت
  .التعرف على قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماا اجتاه املقرضني يف اآلجال املتفق عليها .ث

  .قيق أهدافها بفعالية أكربكلما كانت الوضعية املالية للمؤسسة مرحية، مكنها ذلك من حت

  :من أهم النواحي اليت يتم التركيز عليها يف دراسة هذه الوظيفة نذكر: دراسة املوارد البشرية. 5
  املؤسسة يف خمتلف وظائفها؛ متلكهااملهارات والكفاءات اليت  .أ
  ؛، وحسن العالقة بينهممدى الترابط واالنسجام بني العاملني .ب
  ؛مع أهداف املؤسسةومدى تالؤمها  وافز والترقياتنظام األجور واحل . ت
  ؛مدى والء العاملني للمؤسسة . ث
السائدة يف اليت قد تكون اجيابية أو سلبية،  ،و هي منظومة من قيم العمل: املؤسسةالسائدة يف ثقافة ال .ج

أو  التشارك،والتضامن، وحب العمل، عماهلا كلدى  بعض املظاهرمن خالل  تتجلىو املؤسسة
  .العمود الفقري ألية مؤسسة وهلذا وجب االهتمام به وترقيتهالعنصر البشري  يعد. )1 (اخل... الكسل

  ، املؤسسة يف ميدان البحث العلمي اااالت اليت تم من املهم معرفة : ث والتطويرودراسة البح. 6

                                                        
 (1)   - Gerald A. Cole, strategic management: theory and practice. Second edition, Thomson Learning, 1997, 
p.102.  
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ة مقارنة مع منافسيها مما و حجم امليزانية املخصصة له، وهل يساهم يف حتسني مواصفات منتجات املؤسس
  .خيلق هلا املزيد من اإليرادات، وهل هناك عالقة ما بني هذه الوحدة وباقي أنشطة املؤسسة

إن البيئة الداخلية ألية مؤسسة تتكون من جمموعة من املتغريات، ختتلف يف تكوينها من مؤسسة إىل 
واضع اإلستراتيجية هو بغرض حتديد  لكن الشيء املؤكد هو أن دراسة البيئة الداخلية من قبل .أخرى

ف مواطن واكتشا. مواطن القوة يف البنيان الداخلي هلا، واليت ميكن االعتماد عليها لتحقيق أهداف املؤسسة
  .و جتنب ديداا البيئة اخلارجية املتاحة يف  فرص اللتتمكن من اغتنام الضعف بغرض عالجها، 

  ة العامة للمؤسسةالبيئة اخلارجيدراسة  : املطلب الثالث

، متارس اخل...ثقافيةة واجتماعية و اقتصادي أبعاد متعددة، ؤسسة يف بيئة خارجية عامة ذاتاملتوجد 
ولكنها جتنب تأثريها ال ميكن للمؤسسة  ،كل املؤسسات هذه املتغريات تأثريها سواء االجيايب أو السليب على

ومن قطاع  مكونات هذه البيئة من دولة إىل أخرى تتنوع. من وقعها عليها بطرق خمتلفة تستطيع التخفيف
  .املتزايدة لبة على عمل املؤسسات نتيجة للعوملةاالغلصفة الكونية ل نظرا ؛آلخر

 :البيئة اخلارجية العامة من املتغريات التالية تتكون :العامةمكونات البيئة اخلارجية .1
 .اخل...والنقديةسعار الفائدة، السياسة املالية أ ،التضخم، الدخل القومي معدل :العوامل االقتصادية. أ 
  اخل؛... ، املستوى املعيشيعدد السكان، جنسهم، أعمارهم :العوامل الدميغرافية.ب
  اخل؛...املعيشيطبقات اتمع، الدخل، نسبة التعليم، نسبة الفقر، املستوى : العوامل االجتماعية. ت
  اخل؛...االجتماعيةدات والتقاليد، النظرة للعمل، العالقات الدين، األعراف، العا: العوامل الثقافية .ث
  ؛االقتصادية تنظم عمل خمتلف القطاعات اليت جمموع التشريعات: القانونيةاملتغريات . ج
  ، ومدى اهتمامها بامليدان االقتصادي؛منط السلطة السائد يف بيئة املؤسسة وهي: املتغريات السياسية .ح
   .يف بيئة عمل املؤسسة املستعملمستوى التكنولوجيا وهي   :العوامل التكنولوجية .خ

للمستوى الدويل، تد حىت متلمؤسسة، بل لاملستوى احمللي  حمدودة يفولإلشارة فإن هذه املتغريات مل تعد 
 .نظرا لنقل املؤسسة نشاطها إىل أكثر من دولة، واستفادا من مزايا حترير التجارة العاملية

إىل جمموع العوامل اليت تؤثر بشكل وتشري  بيئة التنافس ب تسمى  :اخلاصة للمؤسسة البيئة اخلارجية .2
  :تتكون من ،بيئة التعامل املباشر للمؤسسة وهي .)1 (نافسنيمباشر على املؤسسة وعلى ردود أفعاهلا اجتاه امل

   ؛الرئيسي هادفه هم و املؤسسة منتجااهلم  تقدمالذين  هم األفراد الطبيعيني أو املعنويني: العمالء .أ

                                                        
 (1) -  Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E. Hoskisson, op. Cit, p. 36. 
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  وهم الذين يزودون املؤسسة مبختلف مدخالت اإلنتاج؛ :املوردون .ب
  وهم حلقة الوصل ما بني املؤسسة وعمالئها احلاليني أو احملتملني؛: الوسطاء .ت
جمموعة من اخلدمات اليت تساعدها يف نشاطها سواء للمؤسسة يقدمون : مقدمو اخلدمات والتسهيالت .ث

  اخل؛... التربيد،والصيانة، التركيب، التخزين، :الئها مثلهلا أو لعم
  ؛أعماهلا من خمتلف اجلوانب اليت تنظموهي جمموع القوانني : التشريعات اخلاصة باملؤسسة .ج
: دف الضغط على املؤسسة مثليف مجعيات  معينةاجتماعية وهي تكتل شرائح : مجاعات املصاحل .ح

  اخل؛... لبيئة، مجعيات محاية املستهلكنينقابات العمال، مجعيات محاية ا
وهم من أخطر عناصر البيئة التنافسية للمؤسسة واملقصود م كل املؤسسات اليت تقدم : املنافسون .خ

  منتجات شبيهة أو بديلة ملنتجات املؤسسة، وهو ما يهدد املؤسسة يف حصتها السوقية؛
من قوانني وما تفرضه من لوائح والتزامات على مبا تسنه  ،عامل ضغط أو تشجيعقد تكون : احلكومة .د

  ؛حتتية يئه هلا من هياكل قاعدية و بنية مبااملؤسسة وكذلك 
درجة تقدم التكنولوجيا املستخدمة من قبل املؤسسة ومقارنتها مبا هو سائد يف  وهي: تكنولوجيا الصناعة .ذ

  .من مؤسسة ألخرىمن صناعة ألخرى و خيتلف مستواهاالقطاع ككل أو يف االقتصاد، 
   .كل عنصر على املؤسسة حسب نوعية نشاطها وكذلك البيئة اليت متارس فيها نشاطها تأثريوخيتلف 

من من مزايا دراسة بيئة املؤسسة هو الوقوف على اجيابياا وسلبياا، و : أمهية دراسة بيئة املؤسسة. 3
  :)1 (يشري إىل يثح ،)SWOT(ذلك ما يسمى بتحليل أشهر النماذج املستخدمة يف 

  :قوة وضعف املؤسسة حيث تشري إىل كن من الوقوف على نقاطمتدراسة البيئة الداخلية  .أ
  عوامل تساعد املؤسسة على النجاح مقارنة مبنافسيها؛ هي  : )Strengths( قاط القوةن -
  .نافسيهاهي ااالت اليت تواجه فيها املؤسسة صعوبات مقارنة مب : )Weaknesses( نقاط الضعف -
  :اليت حتيط باملؤسسة دراسة البيئة اخلارجية متكن من اكتشاف الفرص والتهديدات .ب
   ساعدها ذلك على حتقيق أهدافها؛ي تستغلها املؤسسة الظروف اليت لو : )Opportunities( الفرص -
   .من حتقيق أهدافهااملؤسسة متكن  دوناليت حتول الظروف  : )Threats( التهديدات -

 أنه ال يكتفي باالضطالع على مكونات البيئة الداخلية واخلارجية) SWOT(ن أهم اجيابيات حتليلإن م
  .مدى انعكاس هذه البيئة عليها وعلى أداء أعماهلا يقيموإمنا كذلك  ،فقط

                                                        
  :انظر SWOTلإلطالع على حتليل  -(1) 

- Ulrike Mayrhofer, management stratégique, op.Cit, pp. 38-39.  
- Vincent Plauchu, & autres , méthodologie du diagnostic d’entreprise. L’Harmattan, 2008, pp.98-102. 
- Michael A. Hitt, R. Duane Irland, Robert E. Hoskisson, op. Cit, p. 37. 
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إن عناصر البيئة اخلارجية اخلاصة باملؤسسة عادة ما تتحدد مبدى قدرا على التأثري املباشر والكبري 
ونظرا  .البيئةكون من مكونات هذه يأعاله أن  اهلا، حبيث ميكن ألي متغري آخر خالف املذكوريف أعم
 هذه الدراسات ومن أهم ،ن بدراستها وحتليلهاواملختص فقد اهتم مؤسسةبالنسبة لل البيئة التنافسيةألمهية 

  .ة للمؤسسةتر والذي يلخص أهم العوامل اليت تكون البيئة التنافسيرمنوذج القوى اخلمس لبو

  منوذج القوى اخلمس للبيئة التنافسية: املطلب الرابع

من أشهر الدراسات اليت اهتمت بالبيئة التنافسية للمؤسسة ما يسمى بنموذج القوى اخلمس 
تر، والذي توصل إليه يف الثمانينيات، حيث مجع القوى اليت تؤثر على املؤسسة يف صناعتها يف العوامل رلبو

ن للصناعة، منتجو السلع البديلة، قوة املوردين وقوة ون احملتملوون يف الصناعة، الداخلاملنافس: التالية
  .وكل قوة من هده العناصر ميكن أن تشكل فرصة أو ديدا للمؤسسة يف بيئتها التنافسية. املشترين

 ،)1 (ؤسسةعدد املؤسسات املوجودة يف السوق واليت تقدم نفس منتجات امل وهم :يف الصناعةاملنافسني . 1
  :جند صناعة ما من العوامل اليت حتدد درجة املنافسة يف

ملؤسسات جديدة للقطاع سواء يعترب معدل النمو املرتفع يف صناعة ما عامل جدب : معدل منو الصناعة .أ
   تلك اليت يتم إنشاؤها ألول مرة أو اليت تنشط يف جماالت أخرى، ما يؤدي الشتداد املنافسة؛

   ؛املتنافسة املؤسساتأدى ذلك إىل قلة  يف صناعة ما كلما زادت تكلفة االستثمار: أمساليةالتكلفة الر .ب
دون خروج املؤسسة من كلما كانت هناك موانع مادية، قانونية وأخالقية حتول : موانع اخلروج .ت

  ال ميكنها اخلروج؛ للصناعة املنافسة ألن كل مؤسسة تدخللزيادة حدة عامال السوق، شكل ذلك 
حدة املنافسة ألن كل زادت جم احلقوة وال املؤسسات املتنافسة يف تكلما تقارب: املنافسني تقارب قوة .ث

  .منها تبحث عن التهام جزء من احلصة السوقية لآلخرين، والعكس صحيح
  . من الناحية اإلستراتيجية كلما قل عدد املتنافسني يف صناعة ما كان ذلك شيئا إجيابيا بالنسبة للمؤسسة

                                                        
  :انظرلإلطالع على منوذج القوى اخلمس بأكثر تفصيل   - (1) 

 -  David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston, op. Cit, pp. 134-143.  
- Michael E. Porter, on competition: Adapted and expanded edition, op. Cit, pp. 8-21. 
- David O. faulkner, Andrew Campbell, op. Cit, pp. 251-254. 
-Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E Hoskisson, op. Cit, pp. 48-55. 
- John L. Thompson, Frank Martin, strategic management: Awareness and change. Fifth edition, 
Thomson Learning, 2005, pp. 172-179. 
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تر أنه من غري املنطقي أن تم املؤسسة مبنافسيها احلاليني فقط، ريرى بو: املنافسني احملتملني يف الصناعة. 2
ويتوقف عدد الداخلني احملتملني . تهابل البد من أن ميتد أفقها إىل املنافسني احملتمل دخوهلم إىل سوق صناع

  :كال التاليةتتخذ األشحواجز الدخول واليت ميكن أن لصناعة ما على 
    ؛فهذا يعطيها مناعة ضد دخول منافسني جدد ما لدخول صناعة الالزم رأس املال ارتفعكلما  .أ
  ؛اجلدد لقلة عدد الوافدينيؤدي  ملمارسة النشاط تشريعات خاصة بالصناعة تتضمن شروطا  وجود .ب
  ؤسسة يشكل حاجزا أمام دخول منافسني جدد؛ املوالء الزبائن لعالمة  .ت
ميزة  ذلك اختفيض تكاليفها ألدىن املستويات، فيعطيهمن وجود مؤسسات ذات حجم كبري ميكنها  .ث

  هم؛بداية نشاط يفتنافسية على الداخلني اجلدد الذين ال ميكنهم ختفيض تكاليفهم 
  . السيطرة على قنوات التوزيع ومدخالت اإلنتاج حيول دون متكن الداخلني اجلدد من الوصول إليها .ج
   .لناحية اإلستراتيجية كلما زادت حواجز الدخول لصناعة ما كان ذلك مناسبا هلا لقلة عدد الداخلنيمن ا

واليت تشبع كل املؤسسات اليت تقدم منتجات بديلة ملا تقدمه املؤسسة، هم  : البديلةمنتجو السلع . 3
حتول عند السوقية للمؤسسة و دد املنتجات البديلة احلصة . نفس احلاجة تقريبا لدى املستهلك املستهدف

ويزيد خطر املنتجات البديلة كلما  .يؤدي إىل تراجع رحبيتهاما  عمالئها إىل استهالك هذه املنتجات
كلما كان عدد املنتجات البديلة  و .من أسعار املؤسسة و انعدمت تكلفة التحول إليها عرضت بأسعار أقل

  .يقلل من عدد املنافسني هلاملنتج ما حمدود كان ذلك يف صاحل املؤسسة؛ ألنه 

املؤسسة لقوة تفاوضية ميكنهم من فرض األسعار اليت  وردين امتالك مإ :القوة التفاوضية للموردين. 4
فترتفع أسعار بيع تكاليف املؤسسة  يساهم يف تضخيم مما ،جودة ونوعية املوادختدمهم وكذلك التحكم يف 

  :غط يف احلاالت التاليةممارسة هذا الض من املوردونمكن و يت .منتجها
  ا؛إذا كان عددهم قليال ويتميزون بالتمركز عكس املؤسسات اليت ميولو .أ
  ؛بالشكل الذي جيعل املؤسسة جمربة على اللجوء إليهم يقدمونهال توجد منتجات بديلة ملا  . ب
  ؛فتقل قوا التفاوضية اجتاههماملستهلك الرئيسي ملنتجام،  املؤسسة ال تشكل .ت
  .، فتكون جمربة على التعامل معهمإضافية ها تكاليفملحينتجات املوردين املؤسسة ملاستبدال  .ث

ألنه يساهم  ها؛كان ذلك يف غري صاحل ابصفة عامة كلما امتلك موردو املؤسسة قوة تفاوضية على حسا
  .يف دفع أسعارها حنو االرتفاع، والعكس صحيح

املشترون دورا كبريا يف حتديد معامل املنافسة يف صناعة ما، عن ميارس : القوة التفاوضية للمشترين. 5
  :إذا كانتقوة تفاوضية  و ميلكون األسعار،طريق الضغط الذي ميارسونه على املؤسسة للشراء منها بأقل 
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  مشتريام تشكل نسبة كبرية من مبيعات املؤسسة؛ .أ
  مبيعات املؤسسة هلم تشكل نسبة كبرية من دخلها؛ .ب
  أو معدومة؛ التحول إىل منتجات مؤسسات أخرى قليلة فةتكل .ت
  .معيارية والعميل يبحث عن مواصفات معينة يف املنتجمنتجات املؤسسة  .ث

املؤسسة جيدة كلما افتقد عمالئها لقوة تفاوضية، بالشكل الذي وضعية تكون  اإلستراتيجيةمن الناحية 
  .ميكنها من فرض األسعار اليت ختدمها

صناعة الاخلمس لتحليل يكتسي منوذج القوى  :القوى اخلمس يف حتديد تنافسية الصناعةوذج منأمهية . 6
  :نجدفانطالقا من وضعية القوى التنافسية  تهايف إعطاء صورة واضحة عن اجتاه رحبيأمهية كبرية 

ضعف القوة هي اليت تتميز بارتفاع حواجز الدخول إليها، من الناحية اإلستراتيجية،  ،الصناعة اجلذابة. أ
، يف هذه واحملتملني املنافسني احلالينيقلة  املنتجات البديلة و عدد للموردين واملشترين وحمدوديةفاوضية الت

  احلالة ميكن للمؤسسة امتالك ميزة تنافسية واحلفاظ عليها ألطول وقت ممكن؛
 يها حواجز الدخول،اليت تنخفض ف تلك هي، من الناحية اإلستراتيجية، فاجلذابةالصناعة غري  أما. ب

 يكونو ،منتجات بديلة كثرية توجدلموردين واملشترين على حساب املؤسسة، ول التفاوضية  قوةال وترتفع
، يف هذه احلالة ال ميكن للمؤسسة احلفاظ على امليزة كبريا واحملتمل دخوهلا للسوق عدد املؤسسات املتنافسة
  .ملدة طويلة التنافسية مهما كان نوعها

تقادات اليت وجهت لنموذج القوى اخلمس إال أنه يبقى من أهم الوسائل اليت تساعد على رغم االن
 حتديد معامل البيئة التنافسية للمؤسسة، و الذي ميكن من حتديد الفرص والتهديدات اليت حيملها هذا احمليط

ديداا فإن املؤسسات تلجأ و بغية االستفادة من مزايا البيئة التنافسية وجتنب . ويبني درجة جاذبية الصناعة
   .إىل عدة وسائل متكنها من حتديد مركزها التنافسي مقارنة بباقي مؤسسات الصناعة

  أساليب حتديد املركز التنافسي للمؤسسة: املطلب اخلامس

تقدير تم كذلك بباإلملام ببيئتها التنافسية ومكوناا فقط، وإمنا  تكتفي املؤسسات يف عامل اليوم  ال
ا وموقعها مقارنة مع باقي املؤسسات املكونة للصناعة اليت تنتمي إليها، وذلك دف معرفة هل وضعه

العديد من األساليب منها التجزئة اإلستراتيجية  ةوتستعمل املؤسس. هموضعها جيد أم سيء مقارنة مع
  .بيئتهاهلا يف  التعرف على املنافسني احلقيقيني واليت متكنها منواموعات اإلستراتيجية 

قد تنوعت ف، املعاصرين يف مقابل تعدد وتنوع رغبات وحاجات املستهلكني  :التجزئة اإلستراتيجية .1
يف  أنشطة املؤسسات تبعا لذلك بالشكل الذي جعلها عاجزة عن تلبية كل األذواق وممارسة كل األنشطة
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تربط ؤسسة إىل جمموعات جزئية تقسيم أنشطة املوهي  ،وهلذا ظهر مفهوم التجزئة اإلستراتيجية. آن واحد
واهلدف من هذا التقسيم . اخل... أو نفس الزبائن املستهدفنياستخدام نفس التقنية، كقواسم مشتركة بينها 

مقارنة مع  هتماشى وامليزة التنافسية اليت متتلكها املؤسسة فيتهو اختيار إستراتيجية خاصة بكل نشاط 
  :باملراحل التالية يةاإلستراتيجالتجزئة  متر .)1 (منافسيها

بنية التكاليف، كداخلية  باستخدام معايري حتديد املتغريات اليت سيتم التركيز عليها لتجزئة أنشطة املؤسسة .أ
  ؛)2 (منافذ التوزيعو العمالء،  يةنوعكأو معايري خارجية . وارد وقدرات املؤسسةمأو وظيفة املنتج، أو 
  تبعا للمعايري املوضوعة يف املرحلة األوىل؛نشطة املتشاة اليت جتمع األ تكوين مصفوفة التجزئة .ب
حتليل جاذبية كل جزء من األنشطة املتوصل إليها يف اخلطوة الثانية وذلك اعتمادا على منوذج القوى  .ت

  جزء؛ اخلمس لبورتر للوصول إىل رحبية كل
  .ى وميزا التنافسيةحتديد اجلزء أو األجزاء اليت تشكل حمور جناح املؤسسة واليت تتماش .ث

  .فوائد كثرية أمهها إرشاد املؤسسة إىل أفضل األنشطة اليت تكفل حتقيق أهدافهاوللتجزئة اإلستراتيجية 

متشاة يف  إستراتيجية اإلستراتيجية أو هو مجع املؤسسات اليت تتبع نفس: اموعات اإلستراتيجية. 2
  :)3 (يتم املرور باخلطوات التالية هاولتكوين. املؤسسة لقطاعبغية تكوين خريطة إمجالية  ،جمموعة واحدة

والبعد االستراتيجي هو العنصر  املعنية،اليت يتم تطبيقها بالفعل يف الصناعة  اإلستراتيجيةحتديد األبعاد  .أ
  ؛) 4 (اخل... أو اخلدمات امللحقة الذي تركز عليه املؤسسة، قد يكون املنتج، أو الصورة الذهنية للمنتج،

ويتوقف عدد األبعاد املعتمد حتديد عدد األبعاد اليت يتم االستعانة ا لتقسيم الصناعة إىل جمموعات،  .ب
  اهلدف الذي يراد الوصول إليه و عدد األبعاد الشائعة االستخدام يف الصناعة املعنية؛عليها على 

   ؛مؤسسة أو أكثر تكوين اموعات بناء على األبعاد املستخدمة، حيث تتكون كل جمموعة من. ت
املوقع التنافسي للمؤسسة داخلها، والذي يكون كما  ةعرفمواهلدف من تكوين اموعات اإلستراتيجية هو 

   :كما يلي
اموعة ؤسسات مإذا كان هناك تعاون ما بني ، فالواحدة اإلستراتيجيةما بني مؤسسات اموعة منافسة  .أ

  ؛ل، والعكس صحيحفاألكيد أن حدة املنافسة بينهم سوف تق

                                                        
(1) -  Jean-Louis Magakian, Marielle- Audrey Payaud, op.Cit, p. 15. 
(2) -  Ulrike Mayrhofer, management stratégique, op.Cit, pp. 59-61. 
(3) -  Jean-Louis Magakian, Marielle- Audrey Payaud, op.Cit, p. 115. 
( 4 )  - Gérard Garibaldi, l’analyse stratégique : comment concevoir les choix stratégiques en situation 
concurrentielle. 3eme édition, édition d’organisation, 2002, pp.349-354. 
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كل جمموعة حتاول  ، حيثلصناعة واليت تتبع إستراتيجية خمتلفةاإلستراتيجية لموعات امنافسة ما بني  .ب
   .، وتكون املنافسة بينهم شديدة حصة سوقية ممكنةربالوصول إىل االستحواذ على أك

يف صناعة ما ينمي املنافسة يف   ةجياإلستراتي ن يف اإلدارة اإلستراتيجية أن وجود اموعاتوويشري املختص
  . )1 (منافسيهااولة كل منها التغلب على باقي حمل مؤسساا؛ ةهذه الصناعة وتزيد مردودي

مهما كانت املعايري املستخدمة من طرف املؤسسة يف جتزئة أنشطتها أو يف تكوين اموعة 
 ختتار أنه كلما استطاعت هذه املؤسسة أن  اإلستراتيجية اليت تنتمي إليها يف خريطة صناعتها فاملؤكد هو
عامال من عوامل النجاح، حيث  ذلك وفر هلا أنشطتها بدقة، وكلما متكنت من التعرف على منافسيها

  . الغتنام فرص الربح تقتصد يف املوارد املستخدمة والوقت املستغرق يف دراسة منافسيها والتعرف عليهم

عمال من صناعة ألخرى ومن بلد آلخر، ومهما كانت الطريقة ختتلف البيئة التنافسية أو بيئة األ
املستخدمة يف حتليلها واستخراج ديداا أو استغالل فرصها فاملؤكد هو أن البيئة اليت تساعد املؤسسة على 

وهو ما يتيح جلميع األطراف التفاعل . توفر فيها جو املنافسة ما بني الفاعلني فيهايالنجاح هي تلك اليت 
كبرية من  اذا اهلدف يتطلب بذل جهودهلالوصول  و. والعمل على تعظيم املكاسب وتقليل اخلسائر امعه

طرف املؤسسة وذلك بالشكل الذي ميكنها من استغالل املوارد اليت تتوفر عليها يف ااالت اليت تضمن هلا 
  . لوسائلملواجهة املنافسة املفروضة عليها مبختلف ا هااستعدادكذلك ، وأعلى األرباح

  :الصةخ
لقد غدت العوملة املتزايدة حركة التنافس ما بني خمتلف املؤسسات ليس على املستوى احمللي فقط 
وإمنا على املستوى العاملي كذلك، وملواجهة هذا التحدي املفروض على املؤسسة وجب على هذه األخرية 

هديدات اليت حتملها بيئتها مبختلف معينة متكنها من التغلب على التوإمكانيات ضرورة التسلح بقدرات 
وبطبيعة احلال فإن . أنواعها و مستوياا واالستفادة قدر اإلمكان من الفرص املتاحة يف خمتلف األسواق

مع السهر على حسن تطبيقها  ،هلا توافق ما بني إمكانيات املؤسسة والفرص املتاحة اليت اإلستراتيجيةوضع 
. عامل اليوم احلفاظ على مكانتها واالستمرار يف سوق تسوده املنافسةومتابعتها سوف يضمن للمؤسسة يف 

ومن أهم االستراتيجيات اليت جيب االهتمام ا واليت متكن املؤسسة من حتقيق هذا اهلدف هو 
  .االستراتيجيات التنافسية اليت يتم من خالهلا وضع الطرق اليت متكن من مواجهة املنافسني

                                                        
 (1) -   Saïd Yami, croupes stratégiques et rivalité concurrentielle : vers un cadre d’analyse pluraliste. Les 
stratégies concurrentielles : nouvelles approches, nouveaux enjeux. Colloque IRG / PRISM ~ 4 novembre 
2003, p.13. 
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  دراسة المنافسين كمدخل لبناء اإلستراتيجية التنافسية  :  المبحث األول

  تخفيض التكاليف كإستراتيجية لمواجهة المنافسين  :  المبحث الثاني

  التميز كإستراتيجية لمواجهة المنافسين  :  المبحث الثالث

  اتيجية لمواجهة المنافسةالتركيز كإستر  :  المبحث الرابع
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 :متهيد

املنافسة حقيقة ال مفر منها يف عامل اليوم ألي مؤسسة، وهلذا فهي مدعوة بعد التعرف على مركزها 
السوق إىل وضع التنافسي و انطالقا من املوارد والطاقات اليت متتلكها وكذلك الفرص اليت يتيحها هلا 

هؤالء من املفروض أن تتعرف عليهم املؤسسة وتقوم بدراستهم . إستراتيجية متكنها من مواجهة منافسيها
وتعتمد . الكتشاف نقاط قوم وضعفهم وكذلك سلوكهم احلايل واملتوقع باستعمال طرق خمتلفة

ف والتحكم فيها لوضع أسعار االستراتيجيات التنافسية اليت ختتارها املؤسسة إما على ختفيض التكالي
منخفضة، أو اختيار التميز كشعار للمؤسسة حيث حتاول خلق قيمة إضافية ملنتجها مقارنة مبنافسيها، أو 

وبطبيعة احلال فكل إستراتيجية حيتاج . الركون إىل قطاع سوقي صغري تركز عليه وختدمه مقارنة مبنافسيها
  .االجيابيات كما ينتج عنها عدة سلبيات تطبيقها إلمكانيات معينة، وحتمل العديد من

  دراسة املنافسني كمدخل لبناء اإلستراتيجية التنافسية: املبحث األول

ترسم اإلستراتيجية التنافسية على مستوى وحدات األعمال داخل املؤسسة، وقد اختلف يف تعريفها 
، ومهما كان نوعها فهي دف من جهة إىل أخرى و لكنها تشري إىل كيفية مواجهة املنافس والتغلب عليه

وختتلف حدة املنافسة من قطاع آلخر . إىل حتقيق غايات معينة أمهها احلفاظ على احلصة السوقية أو توسيعها
تبعا لعوامل عدة وقبل الوصول إىل وضع اإلستراتيجية املناسبة فالبد من االنطالق من نقطة أساسية وهي 

د نقاط قوم وضعفهم، وكذلك حتديد ردود أفعاهلم ومنط دراسة منافسي املؤسسة، وذلك بغية حتدي
  .  حتركام واالستراتيجيات اليت يعتمدون عليها يف تسويق وتصريف منتجام

  وأهدافها مفهوم االستراتيجيات التنافسية: املطلب األول

ى مستوى اختلف يف تعريف اإلستراتيجية التنافسية، واليت تعترب املستوى الثاين لإلستراتيجية عل
وهي تصمم وتوضع على مستوى وحدات األعمال داخل املؤسسة . املؤسسة بعد اإلستراتيجية الكلية هلا

ألا ال متارس نشاطا وحيدا بل عدة نشاطات قد ال متت بصلة لبعضها البعض، وهو ما يستدعي وضع 
  .ودف املؤسسة إىل حتقيق غايات معينة تساعدها على االستمرار. خطة لكل منها

ظهر مفهوم اإلستراتيجية التنافسية كضرورة حتمية لقد : املفاهيم املختلفة لإلستراتيجية التنافسية. 1
للتطورات اليت عرفها العامل املعاصر، خاصة ما تعلق منها بتعدد املنافسني واختالف أحجامهم، ولقد لقيت 

  :هلا نذكر اهتماما من طرف الباحثني والدارسني،  من بني التعاريف اليت أعطيت
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 ؛)1 (اليت تتبع من طرف املؤسسة جلذب املشترين وحتقيق فعالية مالية مرتفعة جمموع الطرق .أ
جمموع االلتزامات و القرارت املتكاملة واملترابطة اليت تستخدمها املؤسسة للحصول على ميزة تنافسية . ب

  ؛)2 (عن طريق استغالل قدراا ومواردها يف منتج معني
 ؛)3 (فية تنافس املؤسسة داخل صناعة معينة أو سوق معني بامتالك ميزة تنافسية معينةتم بكي. ت
أما بورتر فيعرفها على أا قدرة املؤسسة على أن تكون متميزة عن غريها، وذلك بأن ختتار بكل حرية . ث

  ؛)4 (جمموعة من األنشطة لتسليم مزيج وحيد من القيمة
 ؛)5 (ط طويلة األجل صممت لتحقيق غايات معينةاإلستراتيجية التنافسية هي خط. ج
 .إستراتيجية التنافس تم بكيفية تنافس املؤسسة يف جمال أعماهلا لبلوغ أهدافها يف السوق. ح

رغم اختالف تعريف اإلستراتيجية التنافسية، إال أا باختصار تشري إىل الطرق اليت متكن املؤسسة من التميز 
  .م بالشكل الذي يعظم أرباحها ويضمن هلا االستمرار يف السوقعن منافسيها والتفوق عليه

خيتلف مستوى صياغتها حبسب عدد األنشطة املمارسة من  :صياغة اإلستراتيجية التنافسية مستوى. 2
طرف املؤسسة، فإذا كانت متارس عدة أنشطة يف آن واحد، ففي هذه احلالة تصاغ اإلستراتيجية على 

تراتيجية وهي اليت جتمع األنشطة املمارسة يف املؤسسة واليت تشترك يف نفس مستوى وحدة األعمال اإلس
، ويف هذه احلالة قد يكون للمؤسسة أكثر من وحدة أعمال إستراتيجية )6 (املوارد املستعملة أو األسواق

 أما إذا كانت متارس نشاطا وحيدا أو كل وحداا.  وبالتايل يكون هلا استراتيجيات تنافسية متعددة
  . اإلستراتيجية هلا نفس اإلستراتيجية التنافسية، فهذه األخرية تصاغ على مستوى املؤسسة ككل

  :اهلدف الرئيسي هلا هو هزمية املنافسني عن طريق :أهداف اإلستراتيجية التنافسية. 3
ي متلكه و مقدار التميز الذ .)7 (بناء ميزة تنافسية مستدامة جتعل املؤسسة متميزة عن باقي منافسيها. أ

املؤسسة، مهما كان مصدره، هو الذي ميكنها من البقاء واالستمرار يف السوق لفترة أطول، وهلذا تعمل 
  املؤسسة على جعل ميزا التنافسية دائمة ومتجددة بالشكل الذي حيول دون تقليدها من املنافسني؛

                                                        
(1) - William G. Forgang, strategy- specific decision Making a guide for executing competitive strategy. 
M.E. Sharpe, 2004, p.07.  
(2)  - Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E. Hoskisson, op. Cit, p. 98. 
(3)  - Robert. M. Grant, op. Cit, p. 22. 
(4)  - Michael. E. Porter, on competitition, op. Cit, p. 45. 
 (5)   - P. Preston McAfee, competitive solutions: the strategist’s toolkit. Princeton University Press, 2002, p. 
XVIII. 
(6)  - Rudolf Gruning, Richard Kuhn, op.Cit, p.35. 
(7)  - Marc Ingham, op.Cit, p.123. 
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وضوعة تعمل على حتسني موقع اإلستراتيجية التنافسية امل: اكتساب موقع جيد يف البيئة التنافسية. ب
املؤسسة من خمتلف متغريات بيئتها التنافسية، أي تبحث عن حتقيق مركز أفضل، بالشكل الذي ميكنها من 

  . استغالل املوارد والطاقات اليت متلكها الغتنام الفرص اليت يتيحها السوق وجتنب ديداته

تعمل يف أنشطة متعددة وحميط متشعب  اإلستراتيجية التنافسية وسيلة ال غىن عنها لكل مؤسسة
وبطبيعة احلال فإن وصوهلا . ومعقد، حيث متكنها من احملافظة على بقائها يف السوق والتغلب على منافسيها

إىل حتقيق أهدافها مرهون باالهتمام ا وصياغتها بشكل يالءم ما بني البيئة اخلارجية والداخلية، مث السهر 
  . أمهيتها يف املؤسسة كلما زادت حدة املنافسةعلى حسن تطبيقها، وتزداد 

  املنافسة شدةالعوامل املتحكمة يف : املطلب الثاين

املنافسة حسب هيكل السوق على عدة أنواع حيث تتراوح ما بني االحتكار التام و املنافسة التامة، 
مل أخرى ال تقل أمهية ولكن عدد املتدخلني ليس هو املعيار الوحيد للحكم على حدة املنافسة، فهناك عوا

و هي يف جمملها عوامل إما . عنها وحتدد درجة املنافسة يف الصناعة و القطاع وحىت على مستوى السوق
  .مرتبطة بظروف املؤسسة يف حد ذاا أو مرتبطة بعوامل خارجية هلا تأثري على املؤسسة

  :)1 (هذه العوامل يفميكن تلخيص  :نافسة على مستوى الصناعةشدة املالعوامل احملددة ل. 1
كلما زاد عدد مؤسسات صناعة ما زادت شدة املنافسة بينهم، وتزداد حدة هذا العامل كلما اقترب . أ

السوق من نقطة التشبع، فال ميكن جذب مستهلكني جدد أو زيادة املستهلكني احلاليني الستهالكهم، أو 
  كان السوق ضيقا من الناحية اجلغرافية؛ 

بينما تقل . م املؤسسات املتواجدة يف صناعة ما، كانت املنافسة بينها على أشدهاكلما تقارب حج. ب
  حدا إذا كانت خمتلفة األحجام ألن املؤسسات الكبرية ستسيطر على السوق على حساب الصغرية؛ 

دها إىل االرتفاع، بينما يزيد عد ةيقل عدد املؤسسات الداخلة للصناعة كلما اجتهت تكلفتها االستثماري. ت
  عند ارتفاع هامش رحبها فتشتد املنافسة؛ 

                                                        
  : أنظر -  (1) 

- Vera Magin, Competition in marketing: tow essays on the impact of information on managerial 
decisions and on spatial product differentiation. Wiesbaden Dt. Univ- Verl, 2006, pp. 56-58. 
- Kenneth Desmond George, Caroline Joll, E. L. Lynk, idustrial organisation: competition, growth, and 
structural. Fourth edition, routledge, 1992, pp. 283-284. 
-Paul Geroski, Richard J Gilbert, Alexis Jacquemin, barriers to entry and strategic competition. Routledge, 
2001, pp.15-58. 
 - Maria Bengtsson, climates of competition. Harwood Academic Publishers, 1998, pp. 19-25. 
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تزيد حدة املنافسة بني مؤسسات الصناعة إذا مل تكن هلا عالمة جتارية حمددة، ألن كل منها تريد بنائها . ث
  على حساب منافسيها يف السوق عن طريق خلق زبائن أوفياء ملنتجها؛

كبرية بني املؤسسات اليت تعمل على جذب  قلة تكلفة التحول إىل منتجات املنافسني، خيلق منافسة. ج
  اخل؛ ...عمالء املنافسني مبختلف الطرق املمكنة، كتخفيض السعر أو منح امتيازات للعميل 

تكون املنافسة قوية ما بني مؤسسات الصناعة إذا استجاب العميل ملختلف اجلهود التروجيية املبذولة من .  ح
  عا موعة من العوامل النفسية واالجتماعية؛طرفها، وختتلف درجة استجابة العميل تب

  .ارتفاع تكاليف اخلروج من الصناعة يؤدي المتناع املؤسسات عن اخلروج فتحتدم  املنافسة بينها. خ
  .  ختتلف شدة املنافسة من صناعة ألخرى، حيث يعرف بعضها منافسة حادة، بينما تنخفض يف أخرى

هو جمموع املؤسسات اليت تقدم  القطاع : قطاععلى مستوى الاملنافسة  املتحكمة يف شدةالعوامل . 2
  : منتجات تعترب بدائل قريبة لبعضها البعض، وتتحدد شدة املنافسة على مستوى قطاع ما بالعوامل التالية

  كلما زاد عدد املنتجات البديلة ازدادت املنافسة ما بني املؤسسات الجتذاب عمالء بعضها البعض؛ . أ
لدخول القطاع املعين، كالتكاليف الرأمسالية الكبرية، أو وجود قوانني صارمة لدخول  وجود عوائق. ب

القطاع، أو امتالك مؤسسات القطاع لرباءة اختراع حتول دون استعماهلا من طرف باقي املؤسسات، أو 
، أو وجود مؤسسات كبرية استطاعت ضغط تكاليفها بالشكل الذي ال ميكن جماراته من قبل باقي املنافسني

امتالكها لعالمة جتارية ما حيول دون جناح املؤسسات اجلديدة، أوجود تكامل ما بني مؤسسات القطاع 
  .)1 (جيعل املؤسسات الوافدة تواجه صعوبات كبرية يف بناء مكانة هلا يف القطاع

أو  وجود عراقيل للخروج من قطاع ما يزيد من شدة املنافسة، كالقوانني والتشريعات احلكومية؛. ت
اخنفاض القيمة الرأمسالية ألصول املؤسسة يف السوق فتفضل االستمرار يف النشاط على خسارة أصوهلا، 

  .وأخريا حرصها على احترام االلتزامات املهنية واألخالقية مع عمالئها

إن شدة املنافسة ختتلف من صناعة ألخرى ومن قطاع إىل آخر، وذلك تبعا لواحد أو أكثر من 
مما يؤثر على رحبية املؤسسة  بقة الذكر، بالشكل الذي جيعل البيئة التنافسية ختتلف هي األخرىالعوامل السا

و املؤسسة مدعوة إىل ضرورة التعرف على هذه البيئة، وأهم عنصر جيب التركيز عليه . ومركزها التنافسي
  .يف بيئتهاهو دراسة املنافسني باعتبارهم املصدر األول للتهديدات اليت قد تلحق باملؤسسة 

  

                                                        
 (1)  - Kenneth Desmond George, Caroline Joll, E. L. Lynk, op. Cit, pp. 260- 262. 
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 مفهوم دراسة املنافسني ومضموا: املطلب الثالث
من العوامل اليت تساعد املؤسسة على مواجهة املنافسة هو التعرف بشكل جيد على منافسيها، 

التنافسي، وأهم العوامل  توذلك جبمع املعلومات عنهم باستخدام طرق خمتلفة أمهها نظام االستخبارا
التعريف اجليد للمنافسني، التعرف على إستراتيجيتهم، حصر نقاط قوم  :الواجب التركيز عليها هي

  .وضعفهم وكذلك طبيعة ردود أفعاهلم بغرض بناء اإلستراتيجية املناسبة ملواجهة كل منهم

عن املنافسني احلاليني واحملتملني لفهم وضعيتهم احلالية، و دراسة مفصلة هي : مفهوم حتليل املنافسني. 1
  متيز املنافسني،   تواهلدف منها هو حصر جماال. )1 (تيجيتهم وحصر نقاط قوم وضعفهممعرفة إسترا

وبناءا على هذه . حتديد ااالت اليت تتمتع فيها املؤسسة مبزايا ميكن استخدامها للتغلب على املنافسني و
حيل أن تلم املؤسسة ومن املست. النقاط ميكن للمؤسسة أن تضع اإلستراتيجية املالئمة ملواجهة كل منافس

بكل ما يتعلق مبنافسيها؛ نظرا  حملدودية مواردها أو بسبب عدم توفر املعلومات املبحوث عنها، وهلذا تركز 
  .)2 (على جوانب معينة منهم، نتناوهلا بالدراسة يف العناصر املوالية

ددهم فتقوم بدراسة يتم حصر منافسي املؤسسة  املباشرين عن طريق معرفة ع  :حصر منافسي املؤسسة. 2
مسحية هلم إن كان عددهم قليل، ولكن إذا كانوا كثر فتركز على الذين يشكلون خطورة عليها فقط، عن 

و حصر املنافسني . طريق معرفة توزيعهم اجلغرايف، و حتديد نطاق املنافسة اليت قد تكون  حملية أو دولية
  .لقطاع الذي تعمل فيهميكن املؤسسة من معرفة درجة املنافسة اليت تسود يف ا

من الصعب حتديد اإلستراتيجية التنافسية ملؤسسة منافسة بشكل دقيق،  إال : حتديد إستراتيجية املنافسني. 3
حيث . أنه ميكن للمؤسسة االستعانة باموعات اإلستراتيجية الجناز خريطة للصناعة اليت تنتمي إليها

يت تطبقها، فتحدد املؤسسات املتشاة معها وتلك اليت تقسمها إىل جمموعات حسب نوع اإلستراتيجية ال
  . ختتلف عنها، ويف كلتا احلالتني هناك إستراتيجية معينة يتم إتباعها للتغلب على املنافسني

إملام املؤسسة بأهداف منافسيها ونسبة اجنازها ميكنها من التنبؤ مبا ستكون  :حتديد أهداف املنافسني. 4
فمثال جناح منتج مؤسسة ما يف منطقة . قبل وطبيعة اإلستراتيجية الكفيلة بتحقيقهاعليه أهدافهم يف املست

استهالك جديدة يؤدي ا إىل توسيع التجربة إىل مناطق أخرى مشاة هلا، أو زيادة عمالء مؤسسة ما 
دة إقبال نتيجة اخلدمات امللحقة املقدمة يؤدي إىل تعزيزها وتنويعها مستقبال وحماولة ختفيض السعر لزيا

                                                        
 (1)  - Kai Yang, voice of the customer: capture and analysis. Mc Graw- Hill companies, 2008, p. 286. 
 (2) -Marc Vandercammen, op.Cit, pp.245-247. 
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و ختتلف نسبة حتقق األهداف من مؤسسة ألخرى تبعا لعوامل عدة كاحلجم، . العمالء على منتج املؤسسة
  .وطبيعة املنتج، والكفاءات التنظيمية، وكذلك ما يتيحه السوق من ظروف قد تكون مواتية أو معرقلة

  :سسة متر باملراحل التاليةلتقييم نقاط قوة وضعف منافسي املؤ :منافسيها تقييم نقاط قوة وضعف. 5
مجع املعلومات األساسية املتعلقة بالبيئة الداخلية للمنافسني كرقم األعمال، احلصة السوقية، هامش الربح، . أ

  اخل؛...، التدفقات النقدية، حجم االستثمار، الطاقة اإلنتاجية ةاملردودي
  اخل؛...تج، ورضا العميل، واتساع السوق، اختيار املعايري اليت تستخدم لتقييم املنافسني كجودة املن. ب
وضع تنقيط يعكس وضعية كل معيار مت اختياره، فمثال لو اختارت املؤسسة معيار جودة املنتج، الذي . ت

على  0 ، و05، 10: قد يكون ذو جودة عالية، متوسطة أو رديء، حيث يتم ترمجتها إىل نقاط مثال
ري املختارة لتقييم املنافسني إىل أن تصل املؤسسة يف النهاية إىل مجع وتستمر العملية مع باقي املعاي. الترتيب

وتعتمد هذه املرحلة على خربة املؤسسة وجتربتها املاضية، إضافة إىل حبوثها . نقاط قوة وضعف منافسيها
  . وبصفة عامة كلما كانت نقاط الضعف كبرية يف منافسيها كان ذلك يف صاحلها. ودراساا التسويقية

مدربة على و مؤهلة بشرية لكوادروتطلبها نظرا لقلة املعلومات عنهم صعوبة دراسة املنافسني  رغم
ألن  املعلومات املستخدمة؛على حتقيق أهدافها مرتبط مبدى دقة ومصداقية  ة املؤسسةفإن قدر التنبؤ

مواجهة املنافسني،  االنطالق من معلومات موثوق ا سيؤدي يف النهاية إىل جناح اإلستراتيجية املتبعة يف
  .وهذه املعلومات سوف متكن املؤسسة من معرفة رد فعل منافسيها وكذلك حتديد أمناط سلوكهم

  مواصفات املنافسنيدراسة : املطلب الرابع

من سلوكهم املاضي،   انطالقاتستعني املؤسسة مبا توصلت إليه من معلومات حول منافسيها و
كما  .حتدد السلوك املتوقع لكل منهم، أي رد فعلهم يف مواجهة املنافسني يف هذا اال ميكن هلا أن اوخرب

 واهلدف من هذا هو وضع إستراتيجية معينة .على معايري معينةتصنفهم إىل جمموعات بناء ميكن هلا أن 
  .اكل منهم، ونظرا ألمهية املعلومات حول املنافسني أخد نظام املعلومات التنافسية اهتماما متزيد ملواجهة

ميكن للمؤسسة أن تتعرف على طبيعة رد فعل منافسيها انطالقا من : التنبؤ بردود أفعال املنافسني. 1
  :)1 (املعلومات املتوفرة عنهم، ويوجد أربعة أنواع من أمناط السلوك ميكن أن تصادفها املؤسسة وهي

                                                        
 (1) -   :انظر 

- Julia A. Smith, handbook of management accounting. Fourth edition, Elsevier, 2007, p. 122. 
-Richard M. S Wilson, Colin Gilligan, strategic marketing management: planning, implementation and 
control. Third edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, p. 248.  
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ة متابعتها ألحوال السوق ما مؤسسة متمهلة يف الرد على حتركات منافسيها، نظرا لقل: املنافس البطيء .أ
جيعلها ال تدرك حترك منافسيها، أو الثقة الكبرية اليت تضعها يف والء عمالئها ملنتجها، أو قد يكون التأخر يف 

  الرد ناتج عن قلة املوارد املالية الالزمة لذلك، أو أن السوق املعين ال يشكل أمهية كبرية هلا؛
ك منافسيها، ولكنها ال ترد إال على أوالئك املنافسني الذين يشكلون مؤسسة تدرك حتر: املنافس املنتقي. ب

  وقرار الرد ال يكون إال بعد دراسة مستفيضة له؛. خطورة كبرية عليها
مؤسسة ترد بقوة على أية حماولة اختراق مليداا، بغرض القضاء على املنافس ائيا، و : املنافس الشرس. ت

  دها ما يبث الرعب يف منافسيها احلاليني واحملتملني؛ ختلق بذلك مسعة مميزة عن عنف ر
مؤسسة ليس هلا سلوك واضح ومنتظم، حيث اجم أحيانا، تتمهل يف مرات أخرى : املنافس العشوائي. ث

  .  وترد على بعض اهلجمات املتفرقة، و بالتايل من الصعب التنبؤ بدقة بسلوكها املستقبلي

على عددهم من جهة، وعلى يتوقف توازن املنافسني يف السوق  :نافسنيتوازن املالعوامل املتحكمة يف . 2
  :)1 (عدد عوامل النجاح املتوفرة لديهم من جهة أخرى، وبناءا عليهما جند احلاالت التالية

تكون املنافسة على  ،يف التنافسكلما تقارب حجم املؤسسات املتنافسة واستخدمت مناهج متشاة  .أ
  ؛مما جيعل توازا غري مستقر البعض اذ على حصص بعضهلالستحوا اأشدها بينه

يف حالة وجود عامل جناح وحيد للمؤسسات املتنافسة كتخفيض التكلفة أو التحكم يف تكنولوجية . ب
  معينة، كان توازن املنافسني غري مستقر حملاولة كل منهم السيطرة على السوق الكلي؛

الصناعة، كان توازم مستقر الستحواذ كل منهم على  كلما تعددت عوامل النجاح للمتنافسني يف. ت
  . جزء من السوق خيتلف عن ذلك املتعلق مبنافسيه، فتعدد الفرص يتيح للجميع االستفادة منها

بصفة عامة كلما قل عدد املتنافسني و قلت عوامل النجاح متيز توازن املنافسني بعدم االستقرار، والعكس 
  . ملؤسسة إىل تدفق مستمر للمعلومات عن منافسيهاصحيح، ويف احلالتني حتتاج ا

برنامج منظم وأخالقي جلمع و حتليل وإدارة املعلومات  :التنافسية يف املؤسسة االستخباراتدور نظام . 3
  . )2 (اخلارجية املتعلقة باملنافسني والبيئة التنافسية للمؤسسة، واليت ميكنها التأثري على خططها وقراراا

  

                                                        
:انظر -  (1) 

-Richard M. S Wilson, Colin Gilligan, strategic marketing planning. Butterworth-Heinemann, 2003, pp. 
202-203. 
- Abhinandan K. Jain & all, marketing information products and services: a primer for librarians and 
information professionals. International Development Research Centre, 1999, p.37. 
 (2) -Margret Metcalf  carr, super searchers on competitive intelligence: the online and offline secrets. 
Edited by Reva Bosch, vol xii, Information today. Inc, 2003, p.01. 
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، متر عملية )1 (ه يف املؤسسة حسب مكانتها يف السوق، وحجم التهديدات اليت ميثلها املنافسونوخيتلف دور
  :)2 (بنائه باملراحل التالية

يتم حتديد البيانات اليت حتتاجها املؤسسة حول منافسيها، وحتديد مصادر مجعها، : مرحلة تصميم النظام. أ
  ذلك؛وكذلك حشد املوارد املادية والبشرية الالزمة ل

جتمع املؤسسة البيانات املطلوبة عن منافسيها من تقاريرهم السنوية، ما ينشر : مرحلة مجع البيانات. ب
  اخل؛...عنهم يف الصحافة، امللتقيات، املعارض، عمالئهم، مورديهم، عماهلم، االنترنت، 

ضية، وكذلك التحليل وهي عملية حتويل البيانات إىل معلومات باستعمال تقنيات ريا: مرحلة املعاجلة .ت
  واملقارنة للوصول إىل معلومة جاهزة لالستعمال؛ 

وهي إرسال املعلومات إىل اجلهة اليت ستستعملها يف اختاذ القرار، مث حتفظ وختزن وذلك : مرحلة النشر .ث
  . بغرض تكوين نظام معلومات حول منافسي املؤسسة ميكنها الرجوع إليه يف حالة احلاجة إليه

احلصول على املعلومات حول املنافسني، إال أن نظام االستخبارات التنافسية حيتل مكانة رغم صعوبة 
. هامة يف املؤسسة، وخباصة تلك اليت تشهد ضغوطا تنافسية متواصلة، وهو يضمن استمرارها يف السوق

بناؤه من توفري  وتزيد أمهيته يف املؤسسات الكبرية وذات اإلمكانيات املادية والبشرية املؤهلة، حيث ميكنها
  .املعلومات الختاذ القرارات يف أسرع وقت ممكن و اغتنام الفرص املتاحة يف السوق

اإلستراتيجية التنافسية عبارة عن خطة تضعها اإلدارة العليا على مستوى املؤسسة وذلك دف 
اخلطة حبسب شدة التغلب على املنافسني واحملافظة على وضعيتها احلالية أو حتسينها، ختتلف أمهية هذه 

من أهم عوامل جناح هذه اإلستراتيجية هي تعرف املؤسسة على . املنافسة السائدة يف اال الذي تنشط فيه
منافسيها من عدة نواحي ألن ذلك سيمكنها من االضطالع على سلوكهم وأمناط ردود أفعاهلم وبالتايل 

جية ختتلف من مؤسسة ألخرى، وتعتمد على هذه اإلستراتي. اختيار الطريقة املناسبة ملواجهة كل منهم
  .متغريات معينة متكنها من حتقيق ميزة تنافسية، وهو ما يشكل حمور دراستنا يف املبحث املوايل

            ختفيض التكاليف كإستراتيجية ملواجهة املنافسني: املبحث الثاين
العشرين، و متحورت هذه لقد حظيت املنافسة باهتمام املختصني منذ العقود األخرية من القرن   

                                                        
 (1)  - Christopher Murphy, competitive intelligence: gathering, analysing, and putting it to work. Grower 
Publishing Limited, 2005, pp. 11- 13. 

:لإلطالع أكثر على نظام االستخبارات التنافسي أنظر -  (2) 
- Christopher West, competitive intelligence. Palgrave, 2001, pp. 50-52. 
- Alan F. Dutka, competitive intelligence for the competitive edge. NTC/ Contemporary Publishing 
Group, 1999, pp. 02-14. 
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يف  اومن  أهم املفكرين الذين برزو. الدراسات حول تقسيم أساليب املواجهة إىل طرق خاصة وأخرى عامة
هذا اال هو مايكل بورتر رائد االستراتيجيات العامة للتنافس والذي قسم هذه الطرق إىل ثالث أنواع 

ستراتيجية األوىل من أقدم األساليب ظهورا وتعتمد على تعترب اإل. ختفيض التكلفة، التميز، والتركيز: هي
 السعر كوسيلة للتنافس، وللوصول إىل أدىن سعر فذلك يتطلب ضغط التكاليف وفقا لشروط معينة، تعود

  . هذه الطريقة على املؤسسة بعدة مزايا كما أا حتمل هلا العديد من األخطار

 نافسنيأنواع إستراتيجيات مواجهة امل: املطلب األول
مواجهتها  حقيقة ال مفر منها ألغلب املؤسسات االقتصادية اليوم، وقد حظيت كيفية املنافسة 

وقد تناولوا أساليب مواجهتها، ويف هذا . لتأثريها على الكثري من املتغريات االقتصادية اهتمام الدارسنيب
ات اخلاصة، ولكالمها عدة أنواع االستراتيجيات العامة واالستراتيجي: الصدد مت تقسيمها إىل نوعني مها

  .كما أم مل يغفلوا األساليب التعاونية كوسيلة للتخفيف من الضغوط التنافسيةوخيتلفان من جوانب عدة، 

عرفها بورتر على أا بناء وتطوير وضعية دفاعية يف صناعة معينة،  :االستراتيجيات العامة للتنافس. 1
ل بفعالية مع القوى التنافسية اخلمس، وتضمن احلصول على عائد بالشكل الذي ميكن املؤسسة من التعام

ومسيت باإلستراتيجيات العامة ألا تنطبق على خمتلف املؤسسات بغض النظر عن . مرضي على االستثمار
نوعها، قسمها بناءا على طريقة اكتساب امليزة التنافسية من طرف املؤسسة ومدى اتساع السوق الذي 

  .إستراتيجية قيادة التكلفة، و إستراتيجية التميز، وإستراتيجية التركيز :) 1 (األنواع التاليةستتنافس فيه إىل 
استراتيجيات  وإن كانت وستكون هذه االستراتيجيات موضوع دراستنا بشكل مفصل يف املباحث املوالية، 

تراتيجيات التنافسية بورتر هي األشهر فهذا ال يعين عدم وجود طرق أخرى ملواجهة املنافسة مسيت باالس
  .اخلاصة، سنتناوهلا يف العنصر املوايل

اإلستراتيجية اخلاصة تبني الطريقة اليت متكن املؤسسة من بلوغ  :االستراتيجيات التنافسية اخلاصة. 2
اهلدف املسطر من طرفها، وهي تستخدم لتقوية أو تنفيذ سلسلة القيمة أو تنفيذ اإلستراتيجية العامة 

  :) 2 (ذات أجل قصري، من أهم أنواعها نذكرللمؤسسة، وهي 

                                                        
:العامة وتعريفها انظر تلإلطالع بشكل موسع على االستراتيجيا   -(1) 

  - Anthony Henry, op.Cit, pp, 185-186.  
-David O. Faulkner, Andrew Campbell, op.Cit, pp. 675-676. 
- Adrian Haberberg, Rieple Alison, strategic management: theory and Application. Oxford University 
Press, 2008, p. 174. 
 (2)  - Michael Dennis Graham, Thomas A. Roth, Dawn Dugan, effective executive compensation: creating 
a total rewards strategy for executives, American Management Association, 2008, pp. 104-105.   
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  النمو عن طريق االندماج مع مؤسسات أخرى يف نفس القطاع أو قطاع آخر ذو صلة خللق كيان أكرب؛ .  أ
  تنمية احلصة السوقية للمؤسسة عن طريق اكتساب عمالء جدد باستخدام خمتلف الطرق املمكنة؛. ب
  يف وترشيدها بغرض البيع بنفس سعر املنافسني؛تعظيم هامش الربح عن طريق ضغط التكال. ت
  توسيع عمليات املؤسسة جغرافيا بالبحث عن أسواق جديدة داخليا أو خارجيا بغرض زيادة مبيعاا؛. ث
  زيادة اإلنفاق على التوزيع لتنويع قنواته واختيار أفضلها وأقلها تكلفة بشكل ال يؤثر على سعر املنتج؛. ج
  اجية عن طريق إدخال تقنيات جديدة أو جتديد اآلالت واملعدات لزيادة اإلنتاج؛زيادة الطاقة اإلنت. ح
  النمو من الداخل عن طريق زيادة اإلنفاق الرأمسايل لغرض توسيع املؤسسة وزيادة طاقتها اإلنتاجية؛. خ
  ها؛بناء عالقة متينة مع املستهلك بتفهم حاجاته ورغباته ألخذها بعني االعتبار عند تصميم منتج. د
  اللجوء للمشاريع املشتركة مع أطراف أخرى بغرض تقليل التكاليف وتوزيع املخاطر وتعظيم العائد؛. ذ
  .اللجوء  للنشاطات الشاملة بتقدمي أنشطة متنوعة لتعظيم األرباح وتقليل املخاطر. ه

ؤسسة، ألن  هذه هي إال أمثلة عن االستراتيجيات اليت ميكن تطبيقها من طرف امل وهذه الطرق املذكورة ما
األخرية سوف تتبع وتطبق السبل اليت تراها كفيلة بتحقيق متيزها يف زمن ونشاط معينني، وختتلف هذه 

 .كما ميكن للمؤسسات اليوم أن ختفف من حدة املنافسة عن طريق التعاون. الطرق من مؤسسة ألخرى

احة ملعارك طاحنة ما بني املؤسسات قد ال يكون جمال األعمال اليوم هو س :االستراتيجيات التعاونية. 3
فقط، بل أصبح التعاون ما بينها حيتل أمهية متزايدة يف  بأساليب مشروعة وأخرى قد تكون غري مشروعة

واملقصود باالستراتيجيات التعاونية هو عمل املؤسسات معا لبلوغ هدف مشترك بدل . االقتصاد
ير املتزايد لألسواق، واحلاجة إىل رؤوس أموال كبرية ،  وقد تعزز هذا االجتاه أكثر مع التحر)1(التنافس

الختراق األسواق الدولية ويف نفس الوقت تقاسم املخاطر الناجتة عن هذه األسواق، واالستفادة من مزايا 
  :حسب مدى قانونيتهما هناك نوعني رئيسني من التعاونو . ) 2 (خفض التكلفة وامتالك التكنولوجيا

اتفاق ما بني مؤسستني أو أكثر لتحديد كمية املخرجات ومستويات األسعار مبا : إستراتيجية التواطؤ. أ
  خيدم الطرفني أو االتفاق على أية خطة أخرى، وهذا االتفاق قد يكون صرحيا أو ضمنيا؛

يكون مترافقا    تعاون ما بني مؤسستني أو أكثر يف جمال نشاط معني، دون أن: التحالفات اإلستراتيجية. ب
ق على حتديد الكميات أو غريها، وغرضه هو تقاسم التكاليف املرتفعة وتقاسم اخلربات يف قطاعات باالتفا

  . مرتبطة بالنشاط املمارس

                                                        
 ( 1 )   - John Child, David Faulkner, strategies of cooperation: managing alliance, networks and joint 
ventures. Oxford University Press, 1998, p.01. 
 (2) -David Faulkner, Mark de Rond, cooperative strategy: economic, business and organizational issues. 
Oxford University Press, 2000, p.06. 
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إن ضغط املنافسة املتزايد يف عامل اليوم يفرض على املؤسسة مهما كان نوعها ضرورة تبين  
ل اليت متكنها من تطبيقها، وذلك لضمان إستراتيجية تنافسية معينة ملواجهة منافسيها وتدعيمها بتلك السب

ويتطلب منها ذلك فهما متعمقا ومتأنيا لكل إستراتيجية منها سواء من ناحية . بقائها واستمرارها يف السوق
  .املفهوم أو متطلبات التطبيق وهل وضع املؤسسة يؤهلها الستخدامها وسنبدأ بإستراتيجية ختفيض التكاليف

  اتيجية ختفيض التكلفة وكيفية بنائهامفهوم إستر: املطلب الثاين

من أقدم االستراتيجيات التنافسية ظهورا هي التنافس عن طريق السعر، وهذه الطريقة ال تكون 
فاعلة وجمدية إال إذا متكنت املؤسسة املعنية من ضغط تكاليفها بالشكل الذي ميكنها من التحرك حبرية على 

وهلذا . نافسية بتطبيق أقل األسعار مع االحتفاظ امش ربحمستوى السوق ومواجهة خمتلف الضغوطات الت
  .سنتعرف على مفهوم هذه اإلستراتيجية وسنتناول العوامل املساعدة للمؤسسة على حتقيق أهدافها املرسومة

  :نذكر من بني التعاريف اليت أعطيت هلذه اإلستراتيجية :مفهوم إستراتيجية ختفيض التكلفة. 1
  ؛)1 ("مقارنة مع املنافسني أقل تكلفةبقيمة أو قيمة أحسن منها للمستهلكني هي تقدمي نفس ال". أ
هي قيام املؤسسة بإنتاج منتجها بأقل تكلفة ممكنة، وبالتايل متتلك ميزة تنافسية يف أي سوق تتعامل . "ب

  ؛)2 ("فيه، و تكون قادرة على عرض منتجها بأقل سعر ممكن 
فع تكاليفها حنو االخنفاض لنقطة تكون فيها أقل من تكاليف أي هي قيام املؤسسة ببذل جهودها لد. "ت

  .)3 ("منافس هلا يف السوق
من هذه التعاريف ميكن القول أن امليزة التنافسية املقصودة هي ميزة التكلفة األقل اليت متكن املؤسسة من 

ألسعار فتزيد حصتها احتالل مكانة جيدة يف سوق الصناعة اليت تنتمي إليها، حيث ميكنها البيع بأقل ا
  .السوقية مع احملافظة على هامش ربح، أو البيع بنفس سعر املنافسني مع تعظيم هامش الربح فتزيد أرباحها

تتحمل املؤسسة جمموعة من التكاليف يف سبيل إنتاج أي منتج مهما كان : مفهوم التكاليف وأنواعها. 2
  : اوهي على عدة أنواع نذكر منه. تنوعه، وهي أعباء ومصروفات ضرورية للوصول إىل خمرجا

هي األعباء اليت تتحملها املؤسسة حىت ولو كان حجم اإلنتاج معدوما كاملصاريف : التكاليف الثابتة. أ
  وتتميز بثبات مقدارها الكلي بينما نصيب الوحدة املنتجة منها متغري؛. اخل...اإلدارية والكراء و التأمني 

                                                        
(1)  - Don. R. Hansen, MaryannE. M. Mowen, Liming Guan, cost management: accounting & control, 6eme 
edition, South- western, 2009, p, 377. 
(2)  - Farhad Analoui, Azhdar Karami, strategic management in small and medium enterprise. Thomson, 
2003, p. 132. 
(3)  - Paul Fifield, marketing strategy.  Second edition, Butterworth- Heinemann, 1998, p.77. 
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عباء املرتبطة بنشاط املؤسسة، وميزا أن نصيب الوحدة الواحدة منها ثابت وهي األ: التكاليف املتغرية. ب
  اخل؛...بينما املبلغ اإلمجايل هلا متغري تبعا حلجم اإلنتاج يف املؤسسة كاليد العاملة، املواد األولية 

صوهلا الثابتة، هي األموال املنفقة من قبل املؤسسة قبل بداية نشاطها من أجل اقتناء أ: تكاليف االستثمار. ت
  أو تنفق بعد بداية النشاط لغرض توسيع نشاطها أو جتديد أصوهلا، و تلك على عدة سنوات؛ 

هي األموال اليت تستخدم لتغطية نفقات االستغالل املرتبطة بالدورة اإلنتاجية لكل : التكاليف التشغيلية. ث
  . مؤسسة وهي عادة ما تكون قصرية األجل

ة ليس هلا اجتاه طبيعي حنو االخنفاض، أو تنخفض مبحض الصدفة وإمنا هي حركة و التكاليف يف املؤسس
  .ناجتة عن جمموعة من اجلهود اليت تبدل من طرف املؤسسة بغرض دفعها لالخنفاض

  :)1 (من العوامل املساعدة على ختفيض التكاليف :يف املؤسسة العوامل املساعدة على ختفيض التكاليف. 3
تعود عمال املؤسسة على أداء أعماهلم يؤثر باإلجياب على منحىن تكاليفها، حيث  تنخفض إن : أثر اخلربة .أ

  نتيجة زيادة القدرة اإلنتاجية للعمال والسرعة يف أداء األعمال نتيجة تكرارهم لنفس العمل ملدة طويلة؛
تصاد يف كلما كرب حجم املؤسسة وزادت عدد الوحدات املنتجة أدى ذلك إىل االق: وفرات احلجم. ب

التكاليف، نظرا لتوزيع التكاليف الثابتة على عدد أكرب من الوحدات، وكذلك امتالك املؤسسة لقوة 
  تفاوضية على مورديها نظرا لشرائها بكميات كبرية مما يدفع أسعار مدخالت العملية اإلنتاجية لالخنفاض؛

ي ميكنها من تعديلها عند الضرورة، املراقبة الصارمة و املستمرة لتطور تكاليف املؤسسة بالشكل الذ. ت
  واالهتمام بكل أنواع التكاليف، وخاصة تلك اليت ترتبط بشكل أساسي بنشاط املؤسسة؛

  .حجم إنتاجها ةتركيزها على العمالء املهمني، وهم الذين يطلبون كميات كبرية من منتجها لزياد. ث

خالل السبعينيات والثمانينيات إن إستراتيجية ختفيض التكاليف من أهم الطرق اليت استخدمت 
ملواجهة املنافسة، بالشكل الذي جعل املنافسة السعرية تشتد يف األسواق، حبيث أن املؤسسة اليت ال تستطيع 
الضغط على تكاليفها سوف خترج من السوق لعدم قدرا على حتمل التخفيضات املتتالية يف األسعار، غري 

  . مها من طرف أية مؤسسة إال يف ظل توفر شروط معينةأن هذه اإلستراتيجية ال ميكن استخدا

  

                                                        
  :انظر - (1)

-Michael E. Porter, competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. The free 
press, 1980, pp. 35-37. 
-Gregory. G. Dess, Marilyn. L. Taylor, op. Cit, p. 157.  
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  شروط تطبيق إستراتيجية ختفيض التكلفة: املطلب الثالث
ال تستطيع املؤسسة استخدام ختفيض التكلفة كوسيلة ملواجهة منافسيها إال يف ظل شروط معينة، 

التشابه، ومنها ما هو متعلق بالسوق منها ما هو متعلق بطبيعة املنتج نفسه والذي جيب أن مييل إىل املعيارية و
الذي توجه إليه السلعة حيث يكون للسعر الدور احلاسم والفاصل يف اختاذ قرار الشراء وحتديد الكمية 

  .  ويف مجيع احلاالت يكون هدف املؤسسة هو بناء ميزة تنافسية تعتمد على التكلفة األقل. املشتراة من املنتج

إال إذا كان املنتج معياريا، أي التكاليف ختفيض ستخدم طريقة الريادة يف تال  :باملنتجالشروط املتعلقة . 1
تكون وحداته متشاة اخلصائص واملنفعة، فاملستهلك ال مه املؤسسة املنتجة مادامت املنفعة احملصلة من 

ك سينعكس ولكن ال ينبغي إمهال املؤسسة جلودة منتجها، حىت ولو كان منطيا، ألن ذل. املنتج هي نفسها
   .)1 (بالسلب على مسعتها لدى عمالئها و جيعلهم يتحولون ملنتجات مؤسسات أخرى أكثر جودة

حىت تستطيع املؤسسة أن تستعمل إستراتيجية ختفيض التكلفة، فالبد أن : بالعميلالشروط املتعلقة . 2
تكون مرونة الطلب يكون لسعر السلعة دورا كبريا يف اختاذ قرار الشراء من طرف املستهلك، أي أن 

يف هذه احلالة فإن املؤسسة ستعمل على ضغط التكاليف املرتبطة باملنتج بغرض بيعه . بالنسبة للسعر كبرية
واملؤسسة اليت ال تضغط تكاليفها سوف . بسعر أقل من أسعار املنافسني ما يؤدي إىل زيادة حصتها السوقية

ظل متاثل منتجات املنافسني، فيتحولون إىل املنتجات األقل  ختسر عمالئها، ألم نادرا ما يكونوا أوفياء، يف
  .)2 (سعرا، خصوصا يف ظل قلة أو انعدام تكلفة التحول من منتج إىل آخر

حىت تطبق املؤسسة ختفيض التكلفة فالبد من أن يكون سوق املنتج املعين : الشروط املتعلقة بسوق املنتج. 3
ء احملتملني للمنتج املعين مبا يضمن هلا اإلنتاج بكميات كبرية واسع، أي يوجد عدد كبري جدا من العمال

                                                        
(1)   - Micheal. A. Hitt, R. Duane Irland, Robert. E. Hoskisson, op.cit. p. 106.  

  :انظر - (2)
- Azhar Kozami, business policy and strategic management. Second edition, Tata MC Graw- Hill, 2005, 
pp. 229 -230. 
- Paul Dobson, Kenneth Starkey, John Richards, strategic management: issues and cases. Blackwell 
Publishing, 2004, p. 56. 
- John Lawrence Daly, pricing for profitability: activity- based pricing for competitive advantage. John 
Wiley, 2002, pp.45- 47. 
-Triant. G. Flouris , Sharon L. Oswald, designing and executing strategy in aviation management. 
Ashgate Publishing Limited, 2006, p. 24.  
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مبعىن آخر فإن هذه الطريقة تصلح للمنتجات املوجهة جلماهري واسعة أو . متكنها من االقتصاد يف التكاليف
  .  )1 (قطاعات سوقية متعددة وال ميكن تطبيقها مع فئات حمددة أو قطاعات سوقية صغرية

   : يف املؤسسة املدنية لتكاليفها نذكر من الشروط الواجب توافرها: باملؤسسة ذاهتاالشروط املتعلقة . 4
  أن تكون من احلجم الكبري لالستفادة من اقتصاديات احلجم يف الوصول إىل هذه امليزة؛. أ
  أن متتلك يد عاملة ذات كفاءة عالية وعلى درجة كبرية من التدريب واملهارة إلتقان أعماهلا؛.  ب
  يكون هلا مهارات تنظيمية عالية خاصة يف جمال مراقبة التسيري وتقنيات حماسبة التكاليف؛أن . ت
  املراقبة املستمرة لتكاليف املنافسني، ملواجهة أي طارئ قد حيدث يف السوق؛. ث
توعية كل األطراف يف املؤسسة بأمهية ضغط التكاليف بالشكل الذي جيعلهم يتقبلون أي إجراء يف هذا . ج

  اخل؛...اه، كتخفيض األجور أو زيادة ساعات العملاالجت
  .اهتمامها بدراسة حاجات ورغبات زبائنها بالشكل الذي جيعلها حتسن منتجها مبا يليب تفضيالم. ح

تتميز إستراتيجية ختفيض التكلفة ببساطة مفهومها، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب جهودا 
مما ميكنها من احلفاظ على استمرارية قيادة التكلفة وبالتايل . سسة وحميطهاكبرية ومراقبة متواصلة لنشاط املؤ

والركيزة . حتقيق هامش ربح يضمن هلا االستمرار يف النشاط واكتساب املزيد من احلصص السوقية
  . األساسية اليت يتم االعتماد عليها بشكل كبري هي التحليل االستراتيجي للتكاليف املتحملة من طرفها

  التحليل االستراتيجي إلستراتيجية ختفيض التكلفة: لب الرابعاملط

التكاليف من طرف املؤسسة لن يكون عمال عشوائيا بدون دراسة أو تدقيق، وإمنا  فيضإن خت
و ذلك عن طريق حتديد بنية التكاليف و أهم األنشطة . لعناصر تكاليفها يتطلب منها ذلك دراسة مستفيضة

وتعتمد يف ذلك على  حتليل . للتكاليف، وتلك اليت تشكل مصدرا ثانويا هلا اليت متثل املصدر الرئيسي
  .   وسلسلة القيمة لدى منافسيها من أجل حتديد إجراءات احلد من منو التكاليف سلسلة قيمتها

إن وصول املؤسسة إىل ختفيض تكاليفها يكون عن طريق فهم  :دراسة سلسلة القيمة اخلاصة باملؤسسة. 1
ها، وحتديد نسبة مسامهة كل نشاط سواء كان رئيسيا أو مساعدا يف خلق القيمة و التكاليف، سلسلة قيمت

وبناء على النتائج املتوصل إليها يتم حتديد اإلجراءات املمكن اللجوء إليها لتخفيض التكاليف عند كل 
  .جراءاتهذه اإل نيف اجلدول املوايل أمثلة ع. نشاط، وما هي األنشطة اليت جيب التركيز عليها

  
                                                        

الدار . مدخل تطبيقي :مجال الدين حممد املرسي، مصطفى حممود أبو بكر، طارق رشدي جبة، التفكري االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية - (1) 
  .314. ص ،2002 اجلامعية،
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  .يف املؤسسة تكاليف األنشطة األوليةمنو إجراءات احلد من : 01 اجلدول

  طبيعة اإلجراءات املمكن اختاذها للحد من منو التكاليف  األنشطة األولية

  . النقل اخلاصة الوسائل امتالك املؤسسة، الشراء بكميات كبريةا،زيادة طاقة التخزين وتقصري فترا  اإلمداد الداخلي

 .استخدام املواردترشيد  ؛تأهيل العاملني، اإلنتاج بكميات كبرية وتقصري دورة االستغالل، حتديث وسائل اإلنتاج  العمليات 

 .التقليل من املوزعني والوسطاء،  البيع بكميات كبرية  اإلمداد اخلارجي

  .لواسعة االنتشار والقليلة التكلفةل اإلعالم االتقليل من محالت التسويق املكلفة، االعتماد على وسائ  التسويق واملبيعات

  .متقاربةاالقتصار على اخلدمات الضرورية فقط اليت تنحصر يف مناطق جغرافية   اخلدمات امللحقة

 .Gregory. G. Dess, Marilyn. L. Taylor, strategic management: creating competitive advantage :املصدر
McGraw-Hill College, 2004, p. 158. 

  

  .يف املؤسسة تكاليف األنشطة الثانوية منو إجراءات احلد من:  02اجلدول 

  طبيعة اإلجراءات املمكن اختاذها للحد من منو التكاليف  األنشطة الثانوية

  .كل غري الضروريةاليد العاملة وترشيد استخدامها؛ احلد من اهليا عددختفيض التكاليف اإلدارية، تقليص  البنية التحتية للمؤسسة

  .زيادة الطاقة اإلنتاجية للعاملني، االقتصاد يف تكاليف الترفيه والتسلية، التدريب املتواصل للموظفني  املوارد البشرية

  .األعطال، حتديث وسائل اإلنتاجعددتطوير مهارات لإلنتاج املرن، ختفيض  البحوث والتطوير

  .طلبيات كبريةالتركيز على اجتذاب التالك مفاوضني أكفاء مع االعتماد على التموين الذايت، ام  التموين

 .Gregory. G. Dess, Marilyn. L. Taylor, strategic management: creating competitive advantage: املصدر
McGraw-Hill College, 2004, p. 158. 

أخرى حسب ظروف كل منها  ولإلشارة فإن إجراءات التحكم يف منو التكاليف ختتلف من مؤسسة إىل
و فهم سلسلة القيمة اخلاصة باملؤسسة وحدها غري كايف لتخفيض . وحسب األنشطة اليت يتم التركيز عليها

  . التكاليف، فالبد من التعرف كذلك على سلسلة القيمة اخلاصة مبنافسيها وأهم األنشطة اليت يركزون عليها

حول سلسلة القيمة  للمؤسسة أن جتمع معلومات من الضروري :سلسلة القيمة اخلاصة باملنافسنيدراسة  .2
اخلاصة مبنافسيها، اعتمادا على مورديهم وعمالءهم وكذلك التقارير السنوية املنشورة من طرفهم، حيث 
تتعرف على طبيعة تكاليف منافسيها، ومدى مسامهة األنشطة األولية والداعمة يف خلق القيمة و توليد 

تنبؤ بطبيعة اإلجراءات اليت ستقوم ا املؤسسة املنافسة يف املستقبل وبالتايل تكييف التكاليف، من أجل ال
ونشري يف األخري إىل أنه من الصعب دراسة سلسلة . املؤسسة خلططها وفقا للسلوك املتوقع من منافسيها

  .قيمة املنافسني بدقة لقلة املعلومات املتوفرة عن املنافسني وصعوبة احلصول عليها

حتليل سلسلة القيمة للمؤسسة وملنافسيها مرحلة ضرورية ألية مؤسسة تريد أن تنتهج  يشكل
أسلوب ختفيض التكاليف كوسيلة ملواجهة املنافسة، ذلك أا تؤدي إىل إرشادها لألنشطة اليت يتم التركيز 
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ختصار الوقت عليها بشكل كبري وهي تلك املولدة للدخل، وتلك اليت حتتل مكانة هامشية، مما يؤدي إىل ا
  .واجلهد لتخفيض تكاليفها بشكل مدروس فتستفيد من اجيابيات هذه الطريقة وتتجنب سلبياا

  التكلفة فيضتقييم إستراتيجية خت: املطلب اخلامس

ختفيض التكاليف إستراتيجية تنافسية تستعملها املؤسسات ملواجهة املنافسني، ينتج عنها العديد من 
نها املؤسسة يف تعزيز مركزها التنافسي، كما حتمل يف نفس الوقت عدة نقائص اإلجيابيات اليت تستفيد م

ويتطلب احملافظة على دميومتها واستمرارها يقظة متواصلة و بذل جهودا كبرية من قبل . حتد من فعاليتها
 .املؤسسة يف سبيل الوصول إىل البيع بأسعار أقل من املنافسني مما يضمن للمؤسسة البقاء يف السوق

  :)1 (التالية مينحها املزاياتكلفة قل ألاملؤسسة  امتالك :إستراتيجية ختفيض التكاليف اجيابيات. 1
  ختفيض السعر يف السوق جللب املزيد من العمالء وبالتايل زيادة احلصة السوقية هلا؛ .أ
  ربح؛محاية املؤسسة من هجمات املنافسني عند ختفيض أسعارهم، وبالتايل احملافظة على هامش . ب
  تعظيم فعالية نشاطها بالبحث عن أفضل الطرق للحد من التكاليف؛. ت
  زيادة القوة التفاوضية هلا مقارنة مع باقي العارضني يف السوق نتيجة شرائها وبيعها بكميات كبرية؛. ث
تشكل حاجزا قويا أمام دخول مؤسسات جديدة للنشاط، نظرا لعدم متكنها من ختفيض تكاليفها يف . ج

  النشاط، كما حتد من ظهور املنتجات البديلة مادام املنتج متوفر وبأقل األسعار مما يقلل حدة املنافسة؛ بداية
  االستحواذ على حصة سوقية كبرية، خاصة إذا كانت املؤسسة من الرواد األوائل يف السوق؛. ح
  .للمستقبلتعظم األرباح على املدى املتوسط والطويل، حيث تضحي املؤسسة بالربح احلايل . خ

  :للمؤسسة السلبيات التالية حتمل هذه اإلستراتيجية :إستراتيجية ختفيض التكاليف سلبيات .2
  هذه امليزة ال تدوم طويال نظرا إلمكانية تقليدها من طرف باقي املنافسني؛. أ
جية تعود املؤسسة على استخدام منط معني من التكنولوجيا قد جيعلها ال تنتبه للتطورات التكنولو. ب

  احلاصلة يف جمال نشاطها، مما جيعل منافسيها يتفوقون عليها باستخدام التكنولوجيا اجلديدة؛

                                                        
  :انظر  -(1) 

- Paul Dobson, Kenneth Starkey, John Richards, op.Cit, p. 56. 
- Farhad Analoui, Azhdar Karami, op.cit, p. 132. 
- Azhar Kozami, op. Cit. pp. 230-231. 

  .280. ق رشدي جبة، مرجع سابق، صمجال الدين حممد املرسي، مصطفى حممود أبو بكر، طار -
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حدوث تغريات يف منط استهالك عمالء املؤسسة، أي حتوهلم من تفضيل السعر إىل البحث عن . ت
بته، ما قد خصائص أخرى يف املنتج، دون إدراك املؤسسة هلذا التحول، أو إدراكه وعدم قدرا على مواك

  يؤدي إىل حتول عمالئها ملنتجات مؤسسات أخرى؛
  تنافس املؤسسات على ختفيض األسعار يدخلها يف حرب قد تقضي عليهم مجيعا؛. ث
  اخنفاض السعر عادة ما يكون مرتبطا يف ذهنية العميل بسوء النوعية الناتج عن ضعف أداء املؤسسة؛ . ج
  .قد عمالئها يف أية حلظةقلة وفاء العميل قد جيعل املؤسسة تف. ح

رغم سلبيات إستراتيجية ختفيض التكلفة، إال أن املؤسسة ميكنها  :عوامل استمرارية قيادة التكلفة. 3
  :االستفادة من هذه الطريقة إىل أقصى احلدود واحملافظة عليها ألطول فترة ممكنة بتوفري الشروط التالية

  الذي يقوي العالقات ما بينها وجيعلها تعمل معا؛ خلق التكامل ما بني أقسام ووظائف املؤسسة. أ
  ؛)1 (السيطرة على مصادر املدخالت و منافذ التوزيع و تقليل الوسطاء إليصال املنتج بالسعر األقل. ب
  امتالك املؤسسة ملهارة فريدة يف جمال نشاطها أو براءة اختراع مقارنة مع منافسيها يدمي هذه امليزة؛ . ت
على منتجها يف الفترات الزمنية املقبلة باستخدام املعطيات التارخيية املتوفرة لديها،  التنبؤ بالطلب. ث

  والطرق العلمية وكذلك املعلومات اليت جتمعها عن عمالئها ومنافسيها إلنتاج الكمية املناسبة؛ 
  .لية ممكنةامتالك املؤسسة إلطارات مؤهلة يف أهم وظائفها ملساعدا على حتقيق أهدافها بأقصى فعا. ج

من الصعب على املؤسسة أن تصبح رائدة يف تكاليف الصناعة اليت تنتمي إليها، بالشكل الذي   
ميكنها من استعمال السعر كوسيلة ملواجهة املنافسني، ولكن الشيء األصعب على هذه املؤسسة هو محاية 

واجهة الضغوط التنافسية وهي هذه امليزة  والعمل على إدامتها ألطول فترة ممكنة حفاظا على كياا وم
  . مطالبة بأن حتاول االستفادة قدر اإلمكان من مزايا هذه الطريقة و معاجلة  مساوئها وسلبياا

أن ختتار املؤسسة إستراتيجية ختفيض التكاليف فإن هذا يعين أن تبذل كل ما يف وسعها للوصول إىل 
مركزا تنافسيا جيدا ميكنها من التغلب على منافسيها  أدىن نقطة ممكنة للتكاليف، بالشكل الذي جيعلها حتتل

وجيب على املؤسسة أن . ويف نفس الوقت ميكنها من مواجهة اهلجمات الشرسة ملنافسيها. إن أرادت ذلك
تبقى على درجة عالية من احليطة ملراقبة تكاليفها و بيئتها التنافسية، و يف مجيع األحوال عليها أن تقارن ما 

ملبذولة من طرفها وما جتنيه من أرٍباح ألنه من غري ادي استمرار املؤسسة يف اجلري وراء بني اجلهود ا
 . ختفيض التكلفة يف الوقت الذي توجد فيه طرقا أخرى أكثر فعالية ورحبية ومنها إستراتيجية التميز 

                                                        
  .307 -306. د يل، مرجع سابق، ص صبتس، ديفي. أ.روبرت  - (1)
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   التميز كإستراتيجية ملواجهة املنافسني: املبحث الثالث
البحث عن مصادر للتميز على تر هي تلك القائمة رلثانية اليت جاء ا بوا التنافسية اإلستراتيجية

ذه اإلستراتيجية عدة هل. ومصادر التميز كثرية ومتعددة من جمال آلخر. فردة مقارنة مع منافسيهاتجتعلها م
فها حتتاج إىل حتليل إستراتيجي لتكالي، كما أا إمكانيات مادية وبشرية كبريةويتطلب تطبيقها  خصائص

تتمتع املؤسسة املتميزة بالعديد من املزايا و تعاين يف نفس . مقارنة مع عوائدها عن طريق سلسلة القيمة
الوقت من عدة سلبيات، مما حيتم عليها اليقظة الدائمة للبحث عن مصادر متيز جديدة غري موجودة لدى 

  .ؤسسة يف السوقاملنافسني أو احملافظة على تلك القائمة وذلك بغرض ضمان استمرار امل

  مفهوم إستراتيجية التميز و جماالهتا: املطلب األول

حسب اجتاه كل منهم، وأغلب املفاهيم  لقد اختلف الدارسون يف تعريف إستراتيجية التميز وذلك
للوصول . اليت أعطيت هلا تتركز حول البحث عن مصدر يكون شعارا الختالفها عن غريها من املؤسسات

ر املؤسسة بعدة مراحل حىت تقنع املستهلك أن منتج املؤسسة هو األفضل على اإلطالق، إىل خلق التميز مت
  .والتميز قد يكون مصدره املنتج يف حد ذاته من خالل مواصفات معينة فيه، أو بتقدمي خدمات ملحقة به

  :كراختلف يف تعريف هذه اإلستراتيجية من باحث آلخر، من أمهها نذ :مفهوم إستراتيجية التميز. 1
إستراتيجية التميز هي امتالك املؤسسة موعة من املنتجات املختلفة بشكل واضح عن بعضها البعض . "أ

 .)1 ("واملوجهة لقطاعات سوقية واسعة
 .)2 ("هي طريقة إعداد منتج ما بالشكل الذي جيعله متفردا بقوة عن املنافسني. "ب
 .)3 ("نفس منتجات املنافسني هي إقناع املستهلك أن منتج املؤسسة متفوق على. "ت
هي إنتاج املؤسسة ملنتجات ختتلف يف جوانب معينة عن تلك املوجودة لدى املنافسني، شرط أن . "ث

  .)4 ("يكون هلذا االختالف قيمة لدى املشتري
مما سبق ميكن القول أن التميز هي اإلستراتيجية اليت تركز على حماولة إشباع حاجات املستهلكني باحترام 

غبام وأذواقهم، من خالل منتجات حتمل خصائص معينة، بشرط أن ينظر العميل هلذه اخلصائص على ر
 .أا ذات قيمة بالنسبة له وهو على استعداد ألن يدفع سعر أعلى لقاء احلصول عليها

                                                        
(1) - John L. Thompson, Frank Martin, strategic management: awareness and change. 5th edition, op.Cit, p. 
287.  
(2) - Adrian Haberberg, Rieple Alison, op. Cit, p.170. 
(3) - David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston, op.Cit, p. 165. 
(4) - John Lawrence daly, op. Cit, p .48. 
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 للتميز لن يكون أمرا سهال وميسورا، وإمنا هو نتاج مسرية إن الوصول: خطوات الوصول إىل التميز. 2
  :)1 (قد تكون طويلة وعمل متواصل، ومتر املؤسسة باخلطوات التالية يف بناء متيزها

لدراسات اليت تقوم ا حوصلة لخمتلفة عن منافسيها، وهذه الفكرة تكون  هاجتعل ما فكرةل هاامتالك. أ
  ؛)2 (احملتملني أو حاجات ورغبات املستهلكني احلالينيملعرفة 
فكرا قابلة للتطبيق، وهذا يتطلب امتالكها لإلمكانيات املادية والبشرية اليت حيازة املنتج الذي جيعل  .ب

  متكنها من جتسيد اخلصائص اليت وقع عليها اختيارها يف املنتج املعين؛
إقناع املؤسسة لعمالئها بأن منتجاا خمتلفة عن نفس منتجات املنافسني، وأا حتمل قيمة إضافية تقابل  .ت

ا، وهو ما يساهم يف خلق الوالء ملنتجها، الذي سيتدعم أكثر مع استخدام املستهلك السعر املوضوع هل
  . للمنتج و جيده مطابقا ملا مت الترويج له

جماالت حمددة ميكن أن تركز عليها املؤسسة يف إطار بناء  إستراتيجية التميز،  ال توجد :جماالت التميز. 3
افية للمستهلك ميكن التركيز عليه، سواء كانت هذه فأي شيء ميكن أن يشكل مصدرا خللق قيمة إض

  ): 3 (القيمة مادية أو معنوية، وميكن تقسيم جماالت التميز إىل نوعني
وهو يسمى كذلك بالتميز املادي، عن طريق إدخال تعديالت على املنتج تقنع العميل بأنه ال : متيز املنتج. أ

  :وانب اليت ميكن للمؤسسة االهتمام ا يف املنتج نذكرأحد ينتج املنتج املعين أحسن منها، من بني اجل
تقدمي تصميمات مناسبة ألذواق العميل املستهدف كقلة استهالك الطاقة، أو السرعة، أو تغيري احلجم  -

  اخل؛...ليصبح سهل احلمل، أو زيادة العمر اإلنتاجي، و تغيري الذوق واللون 
اخلطوات اليت تقوم ا املؤسسة جلعل املنتج ذو جودة عالية جودة املنتج وهي نتاج سلسلة متكاملة من  -

  انطالقا من املواد األولية املستخدمة إىل غاية تقدمي املنتج يف صورته النهائية؛ 
  استخدامات وخيارات متعددة للمنتج الواحد مما يغين العميل عن عدة منتجات أخرى؛ -
 .جيعل املستهلك يشبع حاجاته بأقل جهدتقدمي حزمة متكاملة من املنتجات بالشكل الذي  -
ويسمى كذلك بالتميز املعنوي، حيث يكون أمام املؤسسة عدة خيارات لتمييز : التميز خارج املنتج. ب

نفسها عن منافسيها كتقدمي سلسلة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، حسن االستقبال واملعاملة، و توفري 
لتركيب، خلق الصورة اجليدة للمنتج واملؤسسة، التسويق الفعال، قطع الغيار بالشكل الكايف، النقل وا

  .وقنوات توزيع فعالة جتعل املنتج متوفرا للعميل يف أي مكان وبالتكلفة املناسبة

                                                        
( 1 ) -Jack Trout, Steve Rivkin, the power of simplicity: a management guide to cutting through the 
nonsense and doing things right. McGraw- Hill, 1999, p. 52. 
(2) -Bhatia B. R. Prakash Ved, strategic management. Anmol Publication PVT.LTD, 2005, p.275. 

(3) - Bob de Wit, Ron Meyer, op. Cit, pp. 109-110.  
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ولإلشارة فإن التركيز على العوامل املادية و املعنوية يف متييز املنتج جيب أن يكون متكامال، وال جيب 
آخر ألن ذلك سوف جيعل امليزة تزول مع مرور الوقت، ألن املؤسسة حتاول االهتمام جبانب على حساب 

  .احتواء العمالء بكل الوسائل والطرق اليت متكنها من سد الطريق أمام التفكري يف مؤسسات أخرى

ال توجد جماالت حمددة إلستراتيجية التميز وإمنا تقوم على البحث املستمر من طرف املؤسسة على 
ة يف السوق حبيث تكون ساطعة ما بني منافسيها، يبحث عمالءها عنها نظرا لوالئهم ما جيعلها فريد

تبذل املؤسسة كل جهودها دف الوصول إىل خلق التميز ولكن هذه اإلستراتيجية ال ميكن . ملنتجها
  . تطبيقها إال يف ظل توفر شروط ومتطلبات معينة سواء يف املنتج يف حد ذاته أو يف املؤسسة املعنية

  متطلبات تطبيق إستراتيجية التميز : املطلب الثاين

ال ميكن تطبيق إستراتيجية التميز من طرف مؤسسة ما، كوسيلة ملواجهة املنافسني، إال يف ظل توفر 
كما أن الوصول إىل التميز يتطلب قدرات مادية . جمموعة من الشروط يف املنتج الذي تقوم املؤسسة بتقدميه

إىل التكنولوجيا واالبتكار كوسائل الزمة للوصول إىل متييز املنتج مبا فيه الكفاية، و وبشرية كبرية وحيتاج 
  .السوق املوجه إليه املنتج له دور هام كذلك يف املسامهة يف جناح هذه اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة

  :)1 (كرالواجب توفرها يف منتج املؤسسة املتميزة نذ من الشروط: الشروط اخلاصة باملنتج. 1
  أن يشكل السعر عامال ضعيفا الختاذ قرار الشراء لدى العميل، حيث يبحث عن أمور أخرى يف املنتج؛ . أ
  أن يدرك العميل القيمة اإلضافية اليت حيملها املنتج، بالشكل الذي جيعله يتقبل السعر املرتفع؛. ب
املؤسسة املعنية من اإلنتاج بكميات  أن يكون سوق املنتج املتميز واسع مبا فيه الكفاية، حىت تتمكن. ث

  .كبرية و تغطي التكاليف اليت تتطلبها عملية التمييز
  . إستراتيجية التميز ال ميكن استخدامها إال مع منتجات يكون الطلب عليها قليل احلساسية للسعر

إال  ،ى التميزإىل بناء ميزة تنافسية قائمة عل ال ميكن ألي مؤسسة الوصول :باملؤسسةالشروط اخلاصة . 2
  :إذا امتلكت جمموعة من اإلمكانيات ميكن حصرها فيما يلي

امتالك جهاز حبث وتطوير فعال قادر على الوصول إىل مصادر التميز وجتسيده على أرض الواقع . أ
  مبنتجات تليب رغبات خمتلف العمالء و بتكاليف معقولة؛

ء بأن منتجاا هي األفضل، وأن يكون هلا أن يكون للمؤسسة قدرات تسويقية كبرية إلقناع العمال. ب
  جهاز لبحوث السوق قادر على رصد تغريات البيئة التنافسية للمؤسسة؛ 

                                                        
(1) - George B. Moseley, managing health care business strategy. Jones & Bartlett Publishers, 2009, 
pp.213- 214. 
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  التحكم يف التكنولوجيات احلديثة مما جيعلها قادرة على إحداث التغيريات املرغوبة يف منتجها وبسرعة؛. ت

  نتج متاحا للعميل يف الوقت املناسب؛أن يكون هلا جهاز توزيع سريع ومتعدد القنوات جلعل امل. ث

  أن متتلك يد عاملة على درجة كبرية من التأهيل واملهارة لكي حتافظ على سر متيزها؛ . ج

  وجود التعاون والتنسيق ما بني خمتلف وظائف املؤسسة لتعمل معا لتحقيق هدف املؤسسة ككل؛. ح

  .تصل إىل التميز بأقل تكلفة ممكنة امتالكها لقدرات تنظيمية ورقابية بالشكل الذي جيعلها. خ

ال ينبغي أن يكون التميز يف املؤسسة هدفا يف حد ذاته فتحمل املنتج  :الشروط اخلاصة مبوضوع التميز. 3
  :ما ال طاقة له من التعقيدات، وهلذا هناك جمموعة من الشروط الواجب توافرها يف موضوع التميز تتمثل يف

  رغبات و معتقدات العميل احلايل واملرتقب؛أن يكون متماشيا مع حاجات و. أ

  أن يساهم التميز يف ختفيض تكلفة الشراء قدر اإلمكان مقارنة مع املنتجات املنافسة؛. ب

  أن يكون التميز وسيلة  لرفع أداء املنتج، مبا يزيد من قيمته لدى املستهلك؛ . ت

  املستهلك من عالوة السعر اليت يدفعها؛أن تكون القيمة اإلضافية املتضمنة يف املنتج أكرب يف نظر . ث

  أن يتسم التميز بالبساطة ما أمكن ذلك بالشكل الذي يسهل من استخدام املنتج؛. ج

  .أن تنم التعديالت املدخلة على املنتج عن نوعية عالية له. ح

ال ميكن ألية مؤسسة الوصول إىل درجة التميز إال إذا توفرت على جمموعة من الشروط، بالشكل 
وهو هدف يتطلب الكثري . لذي جيعلها قادرة على أن تكون متفردة مقارنة مع غريها من مؤسسات القطاعا

من الوقت واجلهد املتواصل على خمتلف األصعدة، وهو ما يستدعي اهتمام املؤسسة بدراسة سلسلة قيمتها 
  . ول للتميزدف الوقوف على مواطن القوة و مكامن الضعف واإلجراءات املمكن اختاذها للوص

  التحليل االستراتيجي إلستراتيجية التميز: املطلب الثالث

إن وصول املؤسسة إىل التميز سيكون نتيجة تضافر جهود كل وظائفها املتضمنة يف سلسلة قيمتها 
هذا . سواء كانت أنشطة أولية أو داعمة، بالشكل الذي جيعل للمنتج قيمة إضافية تستدعي سعرا مرتفعا

ا من تغطية التكاليف اإلضافية الناجتة عن التميز، والوصول إىل هامش ربح يضمن هلا االستمرار األخري ميكنه
  .وتوسيع النشاط، ألنه ال فائدة تذكر من متيز تتعدى تكاليفه عالوة سعر التميز

التميز يف أي مؤسسة مرتبط مبدى قدرا  ةإن جناح إستراتيجي :سلسة القيمة كوسيلة لتحليل التميز. 1
املستهلكني عن طريق استخدام سلسلة القيمة دف وأذواق وتفضيالت املنتج املعروض لى الربط ما بني ع
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، ومتر هذه العملية ) 1 (الوصول إىل حتديد األنشطة القادرة على خلق التميز وتقدمي قيمة إضافية للمستهلك
  :) 2 (باملراحل التالية

  وتلك اخلاصة بأهم العمالء احلاليني واحملتملني هلا؛بناء سلسلة القيمة اخلاصة مبنتج املؤسسة . أ
  حتديد العناصر اليت ميكن للمؤسسة االعتماد عليها خللق التميز يف نشاطها سواء كان أويل أو داعم؛  . ب
اختيار جماالت التميز اليت تكون مصدرا خللق القيمة للعميل، شرط أن تكون متالئمة مع اإلمكانيات . ت

املؤسسة، وأن تكون تكاليفها معقولة من أجل حتقيق املؤسسة هلامش ربح ميكنها من  اليت حتوز عليها
، وتصل املؤسسة هلذا اهلدف عن طريق االستغناء عن التكاليف غري الضرورية يف األنشطة غري ) 3 (االستمرار

  ؛) 4 (املرتبطة مبجال التميز، وعدم اإلفراط يف اإلنفاق على األنشطة اخلالقة للتميز
دراسة نقطة التقاطع ما بني سلسلة قيمة املؤسسة وسلسلة قيمة مستهلك املنتج، للوصول إىل النقطة  .ث

اليت تتالءم فيها القيمة املبحوث عنها من طرف املستهلك مع عالوة السعر اليت يقبل دفعها للحصول على 
  .) 5 (املؤسسةو فرص التميز ميكن مالحظتها على أية نقطة من سلسلة قيمة . املنتج املتميز

املؤسسة طرق عدة للوصول إىل التميز يف أنشطتها الرئيسية، حيث  أمام :إجراءات الوصول للتميز. 2
حتاول أن تركز على بعض اجلوانب اليت تتضمن نشاطاا الرئيسية وذلك كما هو مبني يف اجلدول، فيمكن 

تميز حسب إمكانياا ووضعيتها يف هلا أن تعتمد على أكثر من نشاط أو على عدد حمدود منها خللق ال
  .السوق وكذلك وضعية منافسيها بالشكل الذي جيعلها ختتار جمال التميز املناسب

 .للمؤسسة إمكانات التميز يف األنشطة األولية: 03 اجلدول
 طبيعة اإلجراءات املمكن اختاذها للتميز  األنشطة األولية

  .؛ ظروف ختزين مالئمةمنوعية أفضل للمواد واللواز  اإلمداد الداخلي

  .جودة عالية، شكل مجيل، استخدامات متعددة، استهالك أقل للطاقة  العمليات 
  .التسليم السريع، تلبية الطلبيات بسرعة، ضمان النقل، التعبئة اجليدة  اإلمداد اخلارجي
  .االهتمام بالترويج، إعالنات متميزة، بناء العالمة التجارية  التسويق واملبيعات

  .حسن املعاملة، سرعة اخلدمة، الصيانة،  الضمان، توفري قطع الغيار  دمات امللحقةاخل

عبد احلكم : بناء امليزة التنافسية، ترمجة: بتس، ديفيد يل، اإلدارة اإلستراتيجية. روبرت أ: من إعداد الطالبة باالعتماد على: املصدر
    .324.، ص 2008اخلزامى، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

                                                        
(1) - Philip Sadler, Jams C. Craig, strategic management, second edition, Mba masterclass, 2003, p. 194. 
(2) - Robert M. Grant, op. Cit, pp. 290-291. 
(3)  - Anthony Henry, op. Cit, p. 191. 

  .325. بتس، ديفيد يل، مرجع سابق، ص. أ.روبرت  -  (4)
(5) - George B. Moseley, op. Cit, p. 212. 
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كما ميكن للمؤسسة كذلك أن تعتمد على أنشطتها الداعمة خللق التميز عن طريق حتديث البنية التحتية أو 
 ميزااخل، وهي كلها عوامل تساعدها على تدعيم ...تدريب اليد العاملة املؤهلة أو االهتمام بالبحث والتطوير

 .التنافسية يف األنشطة الرئيسية

 .للمؤسسة كانات التميز يف األنشطة الثانويةإم: 04 اجلدول
  طبيعة اإلجراءات املمكن اختاذها للحد من منو التكاليف  األنشطة الثانوية

التنسيق ما بني األنشطة، جودة املمارسات التنظيمية، ضغط التكاليف اإلدارية، هياكل   البنية التحتية للمؤسسة
  .إداريةقاعدية لتدعيم صورة املؤسسة، نظام معلومات 

  املوارد البشرية
  

التعاون ما بني املوظفني، نظم حتفيزية عادلة، تكوين الطاقات البشرية، استقطاب الكوادر 
  .اخلدمات امللحقة تقدمي ، التدريب علىالبشرية

  .دفري منتجية، لرفع ميزانية البحث والتطوير، استخدام التكنولوجيا العالية، اجلودة العا  البحوث والتطوير
أماكن  مواد أولية ذات جودة عالية، االستالم والتخزين يف أحسن الظروف، القرب من  لتموينا

  .املواد األولية، انتقاء أحسن املوردين تواجد

عبد احلكم : بناء امليزة التنافسية، ترمجة: بتس، ديفيد يل، اإلدارة اإلستراتيجية. روبرت أ: من إعداد الطالبة باالعتماد على :املصدر

   .324.، ص 2008زامى، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، اخل

حىت نقول عن مؤسسة ما أا متلك عوامل التميز فال بد أن : عوامل التميز يف سلسلة القيمة للمؤسسة. 3
  :) 1 (حتتوي سلسلة قيمتها على بعض املتغريات اليت تعترب نقاط قوة للمؤسسة، وتتمثل يف

  ؤسسة قدرات مادية وبشرية يف ميدان هندسة اإلنتاج خللق منتجات متميزة ماديا؛أن تكون للم. أ
  لرفع جودة املنتج وأخذ رغبات العمالء يف االعتبار؛ ةوجود روابط متبادلة ما بني أنشطة املؤسس. ب
  وجود تكامل ما بني أنشطة املؤسسة و مؤسسات القطاع مما ميكنها من ختفيض تكاليفها؛ . ت
والشراء يف التوقيت املناسب جيعل املؤسسة حتقق وفر يف تكاليف التخزين، كما أن امتالكها البيع . ث

  ملعايري معينة يف الشراء و اإلنتاج جيعلها حتافظ على نوعية جيدة للمنتج وتقلل من التكاليف املتحملة؛
ويزداد دور . لمؤسسةموقع املؤسسة يؤثر بشكل كبري على تكلفة األجور، و اهلياكل األخرى الداعمة ل. ج

  .املوقع يف املؤسسات اخلدمية بالدرجة األوىل بالشكل الذي جيعلها قريبة من عمالئها

سلسلة القيمة وسيلة هامة متكن املؤسسة من الوقوف على مكامن التميز فيها، وحتديد األنشطة 
وهلذا وجب على املسئولة عنها، وهي ختتلف من مؤسسة ألخرى ومن نشاط ألخر، وحىت من بلد آلخر، 

                                                        
(1)  - John L. Thompson, Frank Martin, strategic management: awareness and change. 5th edition, op.Cit, 
pp. 257-258. 
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املؤسسة أن ال تكتفي بدراسة بيئتها الداخلية فقط وإمنا تم كذلك ببيئتها اخلارجية للوقوف على الفرص 
 .وهلذه اإلستراتيجية عديد االجيابيات والسلبيات. والتهديدات اليت حتملها وتكييف متيزها وفقه

  تقييم إستراتيجية التميز: املطلب الرابع

 االت التميز ال يعترب عمال سهال وسريعا، وإمنا هو نتيجة لتطورات تستغرق مدة إن بناء املؤسسة
كبرية، وهي يف حقيقة األمر حتمل العديد من   زمنية قد تكون طويلة، ويتطلب إمكانيات مادية وبشرية

هلا يف تعظيم أرباحها وتوسيع حصتها السوقية، ويف نفس الوقت  االجيابيات اليت تستفيد منها املؤسسة
  . سلبيات حتد من فعاليتها يف مواجهة املنافسني يف السوق، مما يتطلب اليقظة املتواصلة من أجل عالجها

  :)1 (املؤسسة املتميزة من املزايا التالية تستفيد عادة ما :إجيابيات التميز. 1
 عليها ليس السعر، ستهلكنياملفع الرئيسي إلقبال الدا ألن املنتجات املتميزة قليلة احلساسية للتغري يف السعر. أ

  بل هو السعي للحصول على القيمة اإلضافية اليت يبحثون عنها وهلذا فإن املشترين ال ميارسون ضغطا عليها؛
التكلفة الكبرية اليت يتطلبها التميز جتعل املؤسسة تبيع بسعر مرتفع؛ لتغطية تكاليفها واحلصول على . ب

  دام املستهلك ال يعري السعر اهتماما؛ هامش ربح يضمن هلا استمرار نشاطها ما
جين أرباح معتربة كلما زاد الفرق ما بني عالوة السعر الناتج عن التميز والتكلفة املتحملة يف سبيله، ما . ت

  يستدعي من املؤسسة االهتمام بضغط التكاليف إىل حد قريب من مستواها لدى املنافسني؛
مال رئيسيا يف احلد من الضغوط التنافسية ألنه يشكل حاجزا قويا والء العمالء ملنتج املؤسسة يعترب عا. ج

  أمام دخول املنافسني اجلدد والذين جيدون صعوبة كبرية يف اختراق السوق واستمالة العمالء؛
  تعدد استخدامات املنتج املتميز حيد من ظهور املنتجات البديلة وجيعل املستهلك يستغين عنها؛. ح
تميزة أسرارا خاصة لتمييز منتجها، من الصعب تقليدها أو حماكاا بنفس الطريقة قد متلك املؤسسة امل. خ

  وهو ما يشكل حاجزا قويا أمام ظهور املنافسني اجلدد، بالشكل الذي قد تتحول معه إىل حمتكرة؛
   استمرار حمافظة املؤسسة على مصادر متيزها لفترة زمنية معينة جيعلها حممية من هجمات املنافسني؛. د
  .احلصة السوقية للمؤسسة املتميزة عادة ما تكون كبرية يف املؤسسات الداخلة أوال إىل السوق. ذ

                                                        
 :انظر لإلطالع أكثر على اجيابيات وسلبيات التميز  -  (1)

- Micheal E. Porter, competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, op. Cit, 
pp.37-38. 
- Michael A. Hitt,R. Duane Ireland,Robert E. Hoskisson, op. Cit, p. 113. 
- George B.Moseley, op. Cit, p. 214. 
- Triant. G. Flouris, Sharon L. Oswald, op. Cit, p. 27. 
- Bhatia B. R. Prakash Ved, op. Cit, pp. 276-277. 
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و بصفة عامة ميكن للمؤسسة املتميزة أن جتين العديد من املزايا اليت ميكن هلا أن تساهم يف تطويرها وتزيد 
       .نافسيةكما متكنها من احتالل مركز تنافسي جيد اجتاه بيئتها الت فرص جناحها،

  :من بني السلبيات اليت ميكن أن تنتج عن التميز بالنسبة للمؤسسة نذكر: سلبيات التميز. 2

تقليد جماالت التميز من طرف املنافسني، بالشكل الذي يفقده معناه ويصبح جمرد استنساخ لنفس الفكرة . أ
  مما يضعف الثقة يف املنتج واملؤسسة يف آن واحد؛

سة يف التحسينات واستخدامات املنتج بالشكل الذي يفوق حاجة العميل، حيث يدفع قد تبالغ املؤس. ب
  عالوة سعر تتعدى القيمة املبحوث عنها وهو ما يدفعه للبحث عن منتجات تليب حاجاته بالضبط؛

التطور التكنولوجي املتواصل جيعل منتجات املؤسسة عرضة للتقادم بسرعة، الشيء الذي جيعلها يف . ت
  اصل عن التميز مما حيملها الكثري من التكاليف ويفقدها استقرارها؛حبث متو

السعر املرتفع مقارنة مع باقي منافسي املؤسسة جيعل العمالء الذين ال يدركون أو يقيمون جوانب . ج
   التميز يف منتجها يتحولون عنها إىل منتجات املؤسسات املنافسة؛

  لتكلفة على حساب التميز فتفقد اإلستراتيجية بريقها؛قد تبالغ املؤسسة يف االهتمام بتخفيض ا. ح

  اخلطأ يف تقدير اهتمامات وتوجهات املستهلك جيعل عالوة السعر عبئا عليه فيتحول إىل منتج آخر؛. خ

إمهال املؤسسة للجوانب املعنوية يف التميز، وتركيزها على اجلوانب املادية بشكل مبالغ فيه يؤدي إىل . د
  .ني الذين يعطون للجانبني أمهية يف آن واحدفقداا للمستهلك

على الرغم من النقائص اليت حتملها إستراتيجية التميز فإا متكن املؤسسة املتبعة هلا من احتالل  
وتقلل من فرص تغلب املنافسني عليها وظهور منافسني آخرين  وضعية تنافسية جيدة يف بيئتها التنافسية،

و هلذا فاملؤسسة مطالبة بالتغلب على السلبيات الناجتة عن . نتجات البديلةجدد كما تقلل من ابتكار  امل
  . التميز وحماولة بدل اجلهود املتواصلة وتوفري الشروط الالزمة الستمرار هذه امليزة واستدامتها

  عوامل استمرار إستراتيجية التميز: املطلب اخلامس

ها فقط، بل جيب عليها بذل كل جهودها من ال ينبغي للمؤسسة العمل على بناء عناصر التميز في  
أجل احملافظة على هذه امليزة وإدامتها قدر املستطاع و ضمان بقائها يف السوق، و لن يكون متاحا هلا إال 
عن طريق توفري جمموعة من الشروط، منها تفهم جيد حلاجات الزبون و توليد قيمة معينة له حبيث يكون 

  .ا بالشكل الذي يصعب من تقليدها من طرف املؤسسات املنافسةقادرا على إدراكها والوالء هل
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إن حاجات املستهلكني متغرية من فترة ألخرى ومن مكان آلخر تبعا لعدة  :توليد القيمة للعمالء. 1
وهلذا فإن  ،)1 (اخل...العادات والتقاليد واملعتقداتو العوامل السلوكيةب أو عوامل قد تكون متعلقة بالدخل،

لباحثة عن التميز والراغبة يف احملافظة عليه جيب أن تكون مواكبة باستمرار لتطلعات العميل عن املؤسسة ا
وهذا يتطلب منها . طريق تطوير نقاط التميز يف منتجاا من وجهة نظر العميل وليس من وجهة نظرها
رائه حىت ولو ارتفع حتديد جماالت اهتمام املستهلك وأخذها بعني االعتبار يف املنتج، لدفع املستهلك لش

وهنا تظهر أمهية الوسائل العلمية اليت تساعد املؤسسة يف الوصول إىل هذا اهلدف كبحوث التسويق، . سعره
  .   اخل...االستخبارات التسويقية و، ةوالتكنولوجيا املتطور

ا، وإمنا للعميل من طرف املؤسسة لضمان جناحه يكفي خلق القيمة ال :إدراك القيمة من طرف العمالء. 2
القيمة مدركة من طرف العميل حىت يقيمها بشكل جيد و يفرق ما بني منتجات  هذهالبد من أن تكون 

و للمؤسسة دور كبري يف جعل املستهلك يالحظ وحيس هذه القيمة، . املؤسسة املتميزة وباقي منافسيها
نشاء املعارض وامللتقيات وكذلك وذلك عن طريق اجلهود التروجيية اليت  يتم بذهلا كاحلمالت اإلعالنية، وإ

ويتم . االعتماد على اجلمعيات واجلهات اليت هلا تأثري على املستهلك وتوجيه رأيه ملنتج ما على حساب آخر
ولكن ال ينبغي أن ختدع املؤسسة عمالئها بإظهار . إبراز خصائص املنتج، وما حيمله من قيمة إضافية للعميل

 أو موجودة ولكن بفعالية أقل مما هو معلن عنه ألن هذا األمر سوف غري موجودة أصال جخصائص يف املنت
  . يؤدي إىل حتول العمالء إىل منتجات منافسة مبجرد إدراكهم لذلك

إن احتفاظ املؤسسة مبفاتيح التميز يف منتجها جيعل متيزها يستمر لفترة أطول، وكلما  :التقليدصعوبة . 3
  :، ويصعب التقليد يف احلاالت التاليةان ذلك اجيابيا هلصعب تقليد املؤسسة يف نقاط متيزها كا

أن يكون التميز مكلفا سواء من الناحية املادية أو البشرية، بالشكل الذي ال تتمكن املؤسسات األخرى . أ
  توفريه للوصول إىل نفس مستوى متيز املؤسسة؛

متالكها لرباءة اختراع للمنتج املعين احتكار املؤسسة للتكنولوجية اليت مكنتها من الوصول للتميز، أو ا. ب
  جيعل املؤسسة تسيطر على إنتاجه ملدة زمنية قد تكون طويلة؛

أن يكون التحول إىل منتجات أخرى منافسة مكلف بالنسبة للعميل، ففي هذه احلالة إذا مل يقدر على . ت
  فس املنتج؛حتمل التكاليف اإلضافية املرتبطة بالتحول سوف يفضل االستمرار يف استعمال ن

  إن تعدد وتنوع مصادر التميز لدى املؤسسة حيول دون تقليدها من طرف منافسيها بنفس الطريقة؛. ج

                                                        
  :انظر لإلطالع أكثر على عوامل استمرار التميز  -   (1)

- Tony Proctor, strategic marketing : an introduction. Routledge, 2000, pp. 177-178. 
- Michael Porter, l'Avantage concurrentiel. Edition Dunod, Paris, 1997, p. 196.  
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حمافظة املؤسسة املتميزة على مستوى أدىن من التكاليف جيعل أسعارها منخفضة نوعا ما، وهو ما . ح
  .و تكاليف أقليصعب على منافسيها الوصول إىل نفس املستوى من التميز بنفس التكاليف أ

إن حمافظة املؤسسة على مصادر متيزها، قد يكون يف بعض األحيان أصعب من عملية بنائها وهو ما 
يتطلب منها احلذر الدائم واملتابعة املستمرة لسوقها والتطورات احلاصلة فيه من أجل اختاذ اإلجراءات 

االبتكار واإلبداع املتواصل ألن وكذلك التركيز على . الضرورية لتصحيح املشاكل اليت قد تظهر فيه
  .حاجات املستهلكني غري حمدودة وقدرة العقل البشري على تصور ما هو أفضل واسعة

إستراتيجية التميز جتعل املؤسسة املتبعة هلا يف مركز تنافسي جيد اجتاه خمتلف القوى املنافسة هلا، 
تحواذ على حصة سوقية معتربة، كما فهي حتد من دخول منافسني جدد كما أا متكن املؤسسة من االس

وتكون للمؤسسة قوة تفاوضية على املوردين ألا تشتري منهم بكميات . حتد من ظهور املنتجات البديلة
كبرية، كما أن املشترين لن يكون ضغطهم على املؤسسة املتميزة كبريا مادامت توفر هلم القيمة اإلضافية 

املتميزة أن حتاول بذل جهودها خللق اجلديد يف منتجها باستمرار  وهلذا على املؤسسة. اليت يبحثون عنها
 . ليتالءم وحاجات العمالء وعدم الركون للخمول والوقوع يف فخ الرتابة

  نيالتركيز كإستراتيجية ملواجهة املنافس: املبحث الرابع
حنو خدمة قطاع سوقي جاء ا بورتر هي توجيه املؤسسة جلهودها  الثالثة اليت التنافسية اإلستراتيجية  

تعتمد املؤسسة يف هذه الطريقة، إما على ختفيض . حمدود بدل السوق الكلي، تسمى بإستراتيجية التركيز
يف احلالتني فإن تطبيق هذه اإلستراتيجية يتطلب . التكاليف أو متييز املنتج  املوجه للقطاع السوقي املهتم به

منها العديد من املزايا، كما تتحمل جرائها العديد من شروطا معينة يف املؤسسة، جتين هذه األخرية 
ويف األخري سوف نتناول املفهوم الذي جاء به بورتر وهو وضعية العلوق يف الوسط، حيث تتبع .  السلبيات

  . املؤسسة يف آن واحد أكثر من طريقة للتنافس، وقد كلفه هذا املفهوم عديد االنتقادات

  ة التركيز و متطلبات تطبيقهامفهوم إستراتيجي: املطلب األول

يف تعريف إستراتيجية التركيز، غري أا على العموم تشري إىل تلك الطريقة اليت ختدم فيها اختلف   
املؤسسة قطاع سوقي صغري من السوق الكلي للمنتج، حيث تقدم منتجا إما بأقل التكاليف أو يكون متميزا 

وهناك عدة معايري ميكن االعتماد عليها . ا القطاعلتلبية حاجات و رغبات املستهلك على مستوى هذ
  .لتحديد القطاع السوقي املستهدف بعد دراسة مستفيضة له لتحديد الفرص اليت يتيحها وديداته

  :يف تعريف إستراتيجية التركيز، من أمهها نذكراختلف : مفهوم إستراتيجية التركيز .1
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تركيز إذ ما نوت استخدام كفاءا يف تلبية حاجات قطاعات إستراتيجية التتبع نقول عن مؤسسة ما أا . أ
  ؛)1 (خاصة بطريقة أحسن من اآلخرين

املؤسسة املركزة هي اليت تستعمل قدراا وجهودها ليس خلدمة السوق ككل، وإمنا خلدمة قطاع واحد . ب
 ؛)2 (أو أكثر من القطاعات السوقية املتاحة يف الصناعة

ة على اختيار نطاق تنافسي ضيق داخل صناعة ما، حيث تبين إستراتيجيتها على تعتمد هذه اإلستراتيجي. ت
 .)3 (خدمة قطاع أو عدد حمدود منها، دف بناء ميزة تنافسية على مستواها

ومهما كان التعريف املعطى للتركيز فهي تلك الطريقة اليت تعتمد يف مواجهة املنافسة على بناء ميزا 
  :اعات حمدودة من سوق الصناعة، وهذه امليزة على نوعنيالتنافسية على مستوى قط

الوصول إىل أدىن تكلفة ممكنة على مستوى القطاع الذي تعمل املؤسسة على  :تركيز ختفيض التكاليف -
  مستواه بالشكل الذي يتيح هلا استعمال السعر كوسيلة للمنافسة؛

ى مستوى هذا القطاع والذي ميكنها من حيث حتاول املؤسسة بناء جوانب متيزها عل : تركيز التميز -
 .حتقيق أرباح على مستواه

ويف كلتا احلالتني تقوم هذه اإلستراتيجية على أن القطاع املستهدف فيه مشترين لديهم حاجات غري عادية  
  .أو استثنائية، أو أن منتج املؤسسة خيدم هذا القطاع بشكل أفضل من باقي القطاعات السوقية

 إن املؤسسة اليت تريد أن تركز نشاطها على عدد حمدود من القطاعات السوقية: سوقأسس جتزئة ال. 2
 أجزاءعين تقسيم سوق املؤسسة إىل عدة تتقوم بتجزئة سوقها، والتجزئة يف جمال التسويق  مطالبة بأن 

ر ااالت اليت ومن أشه. اخل...كالعوامل الدميغرافية، واالجتماعية، والسلوكية استخدام العديد من املعايري ب
  :)4 (قد تركز عليها املؤسسة نذكر

  اخل؛... التركيز على عمالء معينني يتم اختيارهم وفقا ملعايري خمتلفة كالسن، اجلنس، العادات، الدين،  .أ
  التركيز على منتج أو منتجات حمددة دون غريها مما جيعل جهود املؤسسة تنصب عليها؛. ب
  .معينة بالشكل الذي ميكنها من تغطيتها بكفاءة التركيز على مناطق جغرافية. ت

وقد جند املؤسسة تركز على تقدمي منتج معني لعمالء حمددين على مستوى سوق معني، ولكن السؤال 
  .املطروح هو ما هي متطلبات تطبيق هذه اإلستراتيجية

                                                        
(1)  - Michael A. Hitt,R. Duane Ireland,Robert E. Hoskisson, op.Cit, p. 113. 
(2)  - Paul Fifield, op. Cit, p. 79. 
(3) - Bob de Wit, Ron Meyer, op.Cit, p. 332. 
(4)  - Michael A. Hitt,R. Duane Ireland,Robert E. Hoskisson, op.Cit, p. 115. 
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ذلك ف ما، ى قطاعالتركيز علب اختاذ قرار ؤسسة إىلاملحىت تصل  :دراسة القطاع السوقي املستهدف. 3
  :)1 (تتمثل أهم حماورها يف دراسة متعمقة تم عن طريقيكون بشكل عشوائي وإمنا ي لن
  حتديد املستهلكني املستهدفني يف القطاع السوقي املركز عليه؛. أ
  التأكد من وجود اختالف يف حاجات ورغبات مستهلكي القطاع املستهدف مقارنة بالسوق الكلي؛ . ب
  القطاع املستهدف واسع مبا فيه الكفاية، أي فيه عدد كبري من العمالء إلقامة نشاط فيه؛ التأكد من أن. ت
  التأكد من درجة املنافسة املتواجدة يف هذا القطاع املستهدف وما موقع املؤسسة منها؛. ث
  إنتاج املنتج أو املنتجات اليت تليب احلاجات اخلاصة للمستهلكني يف هذا القطاع؛. ج
  .لطريقة اليت ستنتهجها املؤسسة يف هذا القطاع، بالتركيز على ختفيض التكلفة أم التميزاختيار ا. ح

  . وللذكر كلما متكنت املؤسسة من حسن اختيار القطاع الذي ستركز عليه، زادت فرص جناحها

التركيز هو طريقة لتوجيه املؤسسة جلهودها إىل قطاع سوقي وحيد أو عدد حمدود منها، وذلك   
وجناح هذه اإلستراتيجية مرهون بالدرجة األوىل مبدى قدرة املؤسسة . ب ميزة هلا على مستواهحىت تكتس

غري أنه ال ميكن ألي . على إدراك اخلصائص الفريدة  والفرص اليت قد تتاح على مستوى هذا القطاع
   .مؤسسة اللجوء هلذه الطريقة إال يف ظل شروط معينة، جتعلها تستفيد منها إىل أقصى احلدود

  التحليل اإلستراتيجي للتركيز: املطلب الثاين
ال يعترب فيه، يف الكثري من األحيان فإن تركيز املؤسسة على خدمة قطاع معني وحماولة خلق ميزة هلا   
يكون ناتج عن عدة ظروف قد جتربها على ذلك بالشكل الذي جيعلها  بل ،تلجأ إليه من تلقاء نفسها اخيار

، وتقدمي منتجات بأقل التكاليف أو مواردها على مستوى القطاع املستهدف ثماراستحتاول قدر املستطاع 
  .اليت قد تواجهها فيهومواجهة املنافسة  ،بغرض البقاء ألطول مدة ممكنة فيه متميزة

  :)2 (التركيز يف احلاالت التالية إلستراتيجيةتلجأ املؤسسة  :ستراتيجية التركيزأسباب جلوء املؤسسة إل .1
بداية نشاطها أو أثناء حماولة التوسع بشكل حذر، ما جيعلها تبدأ بتغطية قطاعات سوقية حمدودة مث عند  .أ

  توسع النشاط يف حالة النجاح؛
  حمدودية مواردها املادية والبشرية أمام املنافسني احلاليني بالشكل الذي ال ميكنها جمارام؛ .ب
  قادرة على تغطيته بالكامل؛اتساع السوق وكرب حجمه قد جيعل املؤسسة غري . ت
  وجود قطاعات سوقية كثرية خمتلفة احلاجات واخلصائص فال تستطيع املؤسسة تغطيتها كاملة؛. ث

                                                        
(1)  -  Donald Waters, operations strategy. Thomson Learning, 2006, p. 85. 
(2)  - David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston, op. Cit, p. 166. 
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  قد يكون القطاع املستهدف كبري بالشكل الذي يعطي للمؤسسة رحبية كافية؛ . ج

  امتالك املؤسسة ملهارات حصرية تتالءم واخلصائص املميزة للقطاع؛. ح

  .لب املؤسسات عن القطاع املستهدف ألي سبب ماعزوف أغ. خ

وعادة ما تناسب هذه اإلستراتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم أو املؤسسات املتأخرة الظهور يف  
و مهما كان سبب التركيز فإن املؤسسة مطالبة . الصناعة اليت ال تستطيع منافسة املؤسسات الرائدة فيها

  .قدمي ما هو أفضل له مما يتعني عليها اختيار جمال متيزهاباالهتمام بقطاعها و ت

فإن املؤسسة سوف حتدد اال بعد حتديد القطاع السوقي املستهدف  :التكاليف فيضالتركيز على خت. 2
  : الذي سيتم التركيز عليه لبناء ميزا التنافسية، و سنبدأ بتخفيض التكاليف هذه األخرية تعتمد على

رغبات غري مشبعة لدى القطاع املستهدف، واليت متيل إىل املعيارية حيث ال يعري املستهلك  التركيز على .أ
  اهتماما كبريا للخصائص اإلضافية للمنتج؛

ضرورة اقتناع وتبين مجيع الفعاليات يف املؤسسة هلدف ختفيض التكاليف بالشكل الذي يساعدها على . ب
  د معارضة خاصة من العمال؛حتقيق أهدافها بسهولة وسرعة، وتضمن عدم وجو

حبث املؤسسة عن طرق فعالة لتخفيض التكلفة كالتموقع قرب املواد األولية أو العمالة الرخيصة أو . ت
  .منافذ التوزيع األقل تكلفة

وبصفة عامة فاملؤسسة ستبذل كل جهودها وتسلك كل الطرق املمكنة للوصول إىل خدمة قطاعها بأدىن 
  .دمي املنتج بأقل سعرتكلفة ممكنة وبالتايل تق

خصائص  يف هذه احلالة فإن املؤسسة املركزة ستحاول أن تقدم منتجات ذات :التركيز على التميز. 3
  :مميزة، حيث تركز املؤسسة على اجلوانب التالية

  حماولة املؤسسة تكبيل عمالئها بأكرب قدر ممكن من اخلصائص املتعلقة باملنتج لضمان والئه هلا؛  .أ

تغل املؤسسة جهودها التسويقية لتبني لعمالئها أن منتجها خاص م دون سواهم من العمالء، أن تس. ب
   أي أن املؤسسة يف خدمتهم فقط وهو ما خيلق مكانة هامة هلا لديهم؛

توضيح املؤسسة للقيمة املضافة اليت حيملها املنتج اخلاص بالعمالء املستهدفني بالشكل الذي جيعلهم . ت
  السعر اليت تضيفها املؤسسة ألم يدركون أن منتجهم متميز عن باقي املنتجات؛ يتقبلون عالوة

أن حتاول املؤسسة تفهم حاجات ورغبات عمالءها على مستوى القطاع املستهدف، وأن تتأكد بأا . ث
  بالفعل خمتلفة عن تلك املوجودة يف السوق الكلي؛



 الباب األول                                                                استراتيجيات املؤسسة يف مواجهة املنافسة: الفصل الثاين

.- 84 - 

ملادية والبشرية و التكنولوجيا اليت هي قادرة على اكتساا أن تراعي املؤسسة التوافق ما بني إمكانياا ا. ج
  .و استخدامها و التميز الذي تريد أن تضفيه على املنتج؛ لكي ال تقع يف اخلسائر وتفقد عمالئها

التركيز يف بعض املؤسسات يكون خيارا تلجأ إليه لتعظيم أرباحها، أما يف البعض اآلخر فيعترب احلل   
. حالة عدم امتالكها للموارد املادية والبشرية الالزمة أو لعدم قدرا على جماراة املنافسنيالوحيد أمامها يف 

ومهما كانت الطريقة املستخدمة للتركيز سواء بتخفيض التكلفة أو بالتميز فإن املؤسسة سوف جتين من 
    .  ة نشاطهاوراء ذلك العديد من االجيابيات ويف نفس الوقت سوف تعاين من سلبيات حتد من فعالي

  مزايا وخماطر إستراتيجية التركيز: املطلب الثالث

سوف التكلفة والتميز فإن املؤسسة املركزة على قطاع معني  فيضمثلما هو احلال يف إستراتيجية خت  
كما أا تتعرض يف . جتين الكثري من الفوائد املرتبطة بالتركيز سواء اتبعت أسلوب ختفيض التكلفة أو التميز

لوقت إىل جمموعة من املخاطر املرتبطة باإلستراتيجيتني، إضافة ملخاطر أخرى مرتبطة بالتركيز يف حد نفس ا
  . إلدامة امليزة التنافسية على مستوى القطاع الذي تعمل فيه ةو املؤسسة مطالبة ببدل جهود كبري. ذاته

  :)1 (التالية على مستوى قطاعهاإن املؤسسة املركزة ستتمتع باملزايا  :إجيابيات إستراتيجية التركيز. 1
اخنفاض الضغوط التنافسية على مستوى القطاع املركز عليه مقارنة مع السوق الكلي يتيح للمؤسسة  .أ

  حرية أكرب يف احلركة و استمرار النشاط ألطول مدة ممكنة؛
  التركيز يسمح للمؤسسة بالتفرغ لعمالئها والوفاء باحتياجام بشكل كايف ومرضي؛. ب
  التركيز يسمح للمؤسسة بالبحث والتطوير على مستوى املنتجات املقدمة لقطاعها؛. ت
  املؤسسة املركزة تكون  قادرة بشكل أكرب على حتقيق أهدافها اإلستراتيجية؛. ث
املؤسسة املركزة عادة ما تكون خسائرها حمدودة، وميكنها أن ختفض من خسائرها يف حالة ما إذا كان . ج

  ركز عليها يف آن واحد، وحتقق نتائج مالية متباينة ما بني الربح واخلسارة؛هلا عدة قطاعات ت
قد تتمتع  املؤسسة املركزة ببعض املرونة بالشكل الذي ميكنها من تغيري نشاطها بسرعة، أو إدخال . ح

  تغيريات على املنتج مما ميكنها من جمارات التغري احملتمل يف رغبات عمالئها؛
قد حتقق أرباحا كبرية مقارنة مع منافسيها إذ ما متكنت من ختفيض تكاليفها على املؤسسة املركزة . خ

  .مستوى القطاع أو متكنت من خلق متيز مستمر

                                                        
(1)  - Wendy Lomax, Adam Raman, analysis and evaluation. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, pp. 
178-179. 
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وبصفة عامة فإن املؤسسة املركزة تكون لديها مرونة كبرية يف العمل على مجيع املستويات يف القطاع املركز 
  .ق الكلي للصناعةعليه، مقارنة بتلك اليت تعمل على مستوى السو

تعرض املؤسسة يف ظل هذه الطريقة إىل نفس املخاطر املرتبطة بتخفيض التكلفة أو ت: خماطر التركيز. 2
  :)1 (التميز، إضافة إىل املخاطر اخلاصة التالية

قد يصبح القطاع املستهدف غري جمدي الختفاء الطلب على منتج املؤسسة، نظرا لتغري يف أذواق . أ
مالء أو انتقاهلم ملنتجات املنافسني، أو تراجع درجة االختالف ما بني اجلزء املغطى من طرف وتفضيالت الع

  املؤسسة وباقي سوق الصناعة، بالشكل الذي جيعل القطاع بدون ميزة؛
دخول منافسني جدد للقطاع املستهدف الرتفاع رحبية املؤسسة املركزة بالشكل الذي يلفت انتباه . ب

عها، أو تقليد باقي املنافسني ملزاياها يف القطاع، أو اخنفاض حواجز الدخول للقطاع، باقي املؤسسات لقطا
  .وقلة االستثمار الذي يتطلبه و اخنفاض تكلفة التحول إىل منتجات مؤسسات أخرى

  ارتفاع أسعار املؤسسة املركزة ألا تنتج بكميات قليلة مما حيد من قوا التفاوضية اجتاه مورديها؛. ت
  ا تعددت الشرائح السوقية أو مال القطاع إىل الكرب ال تستطيع املؤسسة تغطيته بكفاءة عالية؛إذ. ث
  اخنفاض احلصة السوقية للمؤسسة املركزة مقارنة مع باقي املنافسني؛. ج
قد تتعرض املؤسسة املركزة للزوال إذا مل تستطع أن جتاري التغريات اليت تطرأ على حاجات عمالئها، . ح

  . د طريقة لتصريف منتجاا يف قطاعات أخرى أو التخلص من استثمارااوعدم وجو

  :تستمر هذه الطريقة يف التنافس يف ظل توافر الشروط التالية: عوامل استمرار إستراتيجية التركيز. 3
  أن ختتار املؤسسة املعيار الذي يناسب وضعها ووضعية منتجها يف السوق لتجزئة سوقها؛ . أ
  ملؤسسة القطاع السوقي الذي يناسب ويالءم إمكانياا وطبيعة منتجها؛أن ختتار ا. ب
  أن تدرك املؤسسة اخلصائص اليت تفصل قطاعها عن باقي السوق وجتعله مميزا عنها؛ . ت
أن تركز املؤسسة على دراسة حاجات ورغبات عمالئها بشكل مستمر، حىت تكون على استعداد . ث

  نتجها يف أية حلظة استجابة ألي تغري حمتمل؛إلدخال التعديالت املمكنة على م
أن متنع تقليد منتجها بامتالك تكنولوجية جديدة أو وضع حواجز لدخول القطاع بالشكل الذي جيعلها . ج

  الوحيدة على مستواه؛
  البحث الدائم عن قطاعات سوقية جديدة توسع ا نشاطها دون أن تتحول إىل السوق الكلي؛. ح

                                                        
  :انظر  التركيز سلبيات لإلطالع أكثر على  -   (1)

- Bob de Wit, Ron Meyer, op. Cit, p. 334. 
- Michael A. Hitt,R. Duane Ireland,Robert E. Hoskisson, op. Cit, p. 117. 
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  الء القطاع بشكل مرضي للحيلولة دون ظهور املنتجات البديلة على مستواه؛تلبية حاجات عم. خ
أن تتجنب املؤسسة تشتيت جهودها على العديد من القطاعات مما يؤدي إىل حتملها لتكاليف إضافية .  د

  وعدم خدمة هذه القطاعات بالشكل املرغوب؛
  القطاع املستهدف والسوق الكلي؛حمافظة املؤسسة على ذلك االختالف املوجود ما بني منتجات . ذ
قدرة املؤسسة على الصمود أمام املنافسني يف السوق الكلي، الذين حياولون الدخول لقطاع املؤسسة، . ه

  . جيعل عمالءها أكثر والء هلا بالشكل الذي يضمن استمرارها

دم امتالكها لقوة يف األخري رغم النقائص اليت قد تعاين منها املؤسسة املركزة خاصة فيما يتعلق بع  
تفاوضية كبرية أمام املوردين، فإا من جانب آخر تتمتع بالعديد من املزايا اليت متكنها من احتالل وضعية 
جيدة على مستوى القطاع الذي تركز عليه جهودها، ولكن السؤال املطروح يف هذه احلالة هو هل ميكن 

  .ها من طرف مؤسسة ما يف آن واحدتطبيق هذه االستراتيجيات التنافسية املنفصلة عن بعض

  املزج ما بني االستراتيجيات التنافسية : املطلب الرابع

وضع بورتر االستراتيجيات العامة للتنافس و بني أنه من األفضل ألية مؤسسة أن ختتار طريقة  لقد   
يقة ميكن املؤسسة واحدة تتبعها لكي تتمكن من تعظيم العائد على االستثمار، ألن املزج ما بني أكثر من طر

ولكن الكثري من املفكرين أشاروا أن . من حتقيق أهدافها ولكن ليس بالفعالية املوجودة يف احلالة األوىل
 . املؤسسة الواحدة ميكنها املزج بني أكثر من إستراتيجية يف نفس الوقت دون تأثريات سلبية عليها

ؤسسة، اليت تريد الوصول إىل تعظيم أرباحها يرى بورتر أن على امل: حالة عدم وضوح اإلستراتيجية. 1
وزيادة حصتها السوقية، تطبيق إستراتيجية تنافسية واضحة تتبىن من خالهلا إحدى الطرق الثالث السابق 

بينما املؤسسة اليت تشتت نفسها ما بينها فإا تكون كاملعلق يف الوسط، تبدل جهودا كبرية . ذكرها
ومن واقع .  )1 (اليف كبرية دون أن تكون النتائج يف مستوى ما هو مأمولالمتالك امليزة التنافسية، وتك

  :)2 (دراساته التطبيقية على عدد من املؤسسات توصل إىل النتائج التالية
  تؤدي إستراتيجية ختفيض التكلفة إىل ارتفاع عائد االستثمار مع امتالك املؤسسة حلصة سوقية مرتفعة؛ .أ

                                                        
 :انظر لإلطالع أكثر على اجيابيات وسلبيات التميز  -  (1)

- Micheal E. Porter, competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, op. Cit; 
pp.41-44. 
- John Anderson Kay, the business of economics. Oxford University Press, 1996, p.30. 
(2)  - Jan Eldring, Porter’s (1980) generic strategies, performance and risk: an empirical investigation with 
German data. Diplomica Verlag, 2009, pp. 10-11. 
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أو التركيز إىل ارتفاع العائد على االستثمار بينما تكون احلصة السوقية  تؤدي إستراتيجية التميز. ب
  للمؤسسة منخفضة؛

املؤسسات اليت متزج ما بني االستراتيجيات الثالثة حتقق عائد استثمار منخفض وحصتها السوقية تكون . ت
على بلوغ أهدافها  حمدودة، ما جعل بورتر يشري إىل أن إتباع إستراتيجية واحدة كفيل مبساعدة املؤسسة

فتطبيق املؤسسة للطرق الثالث يف آن واحد دليل على عدم قدرا على اختيار أحداها انطالقا . بكفاءة أكرب
ويرى . مما متلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وهي وضعية تعرب عن قصر نظر املؤسسة، وسوء إستراتيجيتها

   :)1 (يكون إال يف األجل القصري عنداستخدام إستراتيجية التخفيض والتميز معا ال  نأ
 امتالك املؤسسة لرباءة اختراع تدين تكاليفها وختلق هلا منتجا متميزا على امتداد فترة احتكارها هلا؛   •
ميكن تنفيذ اإلستراتيجيتني معا إذا كان ختفيض التكلفة مرتبط بشكل أساسي حبجم اإلنتاج، حيث متيل   •

 حجم اإلنتاج فيتحقق هلا هامش ربح تستغله يف متييز منتجها؛  التكاليف إىل االخنفاض مع زيادة
ميكن استخدام اإلستراتيجيتني معا إذا كان هناك ترابط ما بني مؤسسات الصناعة الواحدة حيث ميكن   •

  .ما استغالهلما معا بينما باقي املنافسني ال ميكنهم ذلك، نتيجة طبيعة املنتج أو وجود اتفاق بينهم ملنافس
شارته إىل أن هذا الوضع يعرب عن رداءة اإلستراتيجية املتبعة، إال أن املؤسسة العالقة يف الوسط ورغم إ

ستبقى حتقق أرباح كافية إذا كانت تعمل يف بيئة عالية النمو يف كل القطاعات واملؤسسات، أو يف صناعة 
أما يف . علوق يف الوسطجذابة وحتمل فرصا واعدة، أو أن كل مؤسسات الصناعة تتبع نفس إستراتيجية ال

  :)2 (باقي احلاالت فإن رحبيتها سوف تكون منخفضة نظرا لألسباب التالية
  خسارا لزبائنها الذين يبحثون عن أقل األسعار وال يعريون اهتماما للتميز؛ -
  خسارا لزبائنها الذين يبحثون عن منتجات متميزة تليب حاجات معينة لديهم دون النظر للسعر؛  -
  .قدان املؤسسة جلزء من حصتها السوقية لصاحل منافسيها الذين هلم إستراتيجية تنافسية واضحةف -

بصفة عامة يرى بورتر أن املؤسسة اليت ختتار أسلوبا معينا يف التنافس هي أحسن من تلك اليت تتسم 
ستراتيجيات بالعشوائية وال تركز على أي طريقة واضحة، وقد أدخل بورتر بعض التعديالت على هذه اال

  . وذلك لتفادي االنتقادات اليت وجهت له يف هذا اال

                                                        
( 1 )  - Derek F. Channon, the Blackwell encyclopaedic dictionary of strategic management. Vol 02, 
Blackwell, 1999, p. 118. 
(2) -Andely Genus, the management of change: perspectives and practice. International Thomson Business 
Press, 1998, p. 23. 
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لقد أدخل بورتر بعض التعديالت  : التعديالت اليت أدخلها بورتر على االستراتيجيات العامة للتنافس. 2
، عندما أشار أن اختيار تطبيق أحد االستراتيجيات السابقة 1996على استراتيجياته العامة وذلك سنة 

  :)1 (جناحها على يتوقف
  سعي املؤسسة ألن تكون أحسن من منافسيها وذلك بالتركيز على عمليات ذات كفاءة تشغيلية؛. أ
  . اختيار املؤسسة ما بني القيام بعدة أشياء يف آن واحد، أو القيام بأشياء خمتلفة عن منافسيها. ب

ن طرف املؤسسة مرتبطة باملركز ويف ظل هذه التعديالت فقد رأى بورتر أن اإلستراتيجية املختارة م
  :االستراتيجي الذي تسعى للوصول إليه، وقد حدد ثالثة مداخل لتحديد موقعها وهي

  ميكن للمؤسسة التركيز على منتج أو عدة منتجات يتم بيعها ألي مستهلك مهتم مهما كان نوعه؛. أ
  تشبع حاجات خمتلفة هلم؛ استهداف قطاع معني من العمالء، مع تقدمي جمموعة أوسع من املنتجات. ب
  . ميكن أن تكتفي املؤسسة مبنتج وحيد على مستوى قطاع سوقي وحيد. ت

وداخل كل طريقة فإن القيمة املضافة املخلوقة للعمالء وامليزة التنافسية للمؤسسة تنتج عن جمموعة األنشطة 
عن حتديد الوضعية اإلستراتيجية  اليت متارسها املؤسسة وجمموع استراتيجياا الوظيفية، وكلتامها مسئولتان

كما يرى بورتر أن سر جناح املؤسسة ليس يف األعمال الفردية؛ ألا من السهل تقليدها . اليت تسعى إليها
ولكن الربط والتنسيق بني جمموعة من األعمال الفردية يف املؤسسة جيعل املؤسسة تتمتع مبيزة يصعب 

  .  سسة يف مجيع االستراتيجيات التنافسيةتقليدها من الغري وهي من نقاط قوة املؤ

إن جناح املؤسسة غري مرتبط باختيارها الصائب إلستراتيجيتها التنافسية فقط، بل مبدى توافرها على   
وهو ما يستدعي ضرورة توافر العوامل اليت . اإلمكانيات الالزمة للوصول إىل أهدافها املسطرة منذ البداية

وضعية رديئة من الناحية اإلستراتيجية حيث تبذل الكثري مقابل احلصول على تساعدها وجتنبها الوقوع يف 
  . القليل وهو ما حيتم عليها مراعاة العوامل اليت تساعدها على اختيار اإلستراتيجية التنافسية املناسبة

  العوامل املتحكمة يف اإلستراتيجية التنافسية املختارة: املطلب اخلامس

يف فخ العلوق يف الوسط، و بذل الكثري من اجلهود ما كان نوع نشاطها حىت ال تقع املؤسسة مه  
وبطبيعة احلال فإن هذه العملية . دون بلوغ النتائج املرجوة، فهي مطالبة حبسن اختيار إستراتيجيتها التنافسية

العديد ال تكون عشوائية وبدون دراسة مسبقة، بل من املفروض أن تكون نتيجة قرار متخذ بالتنسيق ما بني 
  .من العوامل املرتبطة باملؤسسة، و بالقطاع الذي تنتمي إليه ووضعية السوق

  املؤسسة على اختيار اإلستراتيجية التنافسية املناسبة من العوامل اهلامة اليت تساعد : دراسة نطاق املنافسة. 1
                                                        

(1) - John Thompson, understanding corporate strategy. Thomson Learning, 2001, p. 309. 
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  :)1 (ذكر منهاهلا، هي دراسة ما يعرف بنطاق املنافسة وهو مفهوم يتحدد بالعديد من العوامل ن
  جمموع املنتجات اليت تريد املؤسسة أن تنتجها أو تقدمها؛ .أ
  مدى اتساع السوق املستهدف أي عدد العمالء املتواجدين فيه أو احملتملني؛. ب
  وتفضيالم؛ مطبيعة املشترين و أهم سلوكيا. ت
  املناطق اجلغرافية اليت تريد املؤسسة أن تغطيها؛. ث
  . فسة هلا وتلك اليت تعرض منتجات بديلة ملا تقدمهاملؤسسات املنا. ج

  .وبناء على مدى اتساع أو ضيق نطاق املنافسة ميكن للمؤسسة اختيار اإلستراتيجية التنافسية املالئمة هلا

يلعب املنتج املعروض من طرف املؤسسة دورا كبريا يف إرشادها إىل طبيعة  :خصائص املنتج املعروض. 2
  :ستختارها وذلك من النواحي التاليةاليت  اإلستراتيجية

إذا كان من املنتجات املعيارية اليت يكون الطلب عليها مرنا للسعر اختارت املؤسسة ختفيض : نوع املنتج. أ
  أما إذا كانت من ذلك النوع الذي يطلب فيه املستهلك خصائص معينة اتبعت التميز؛. التكلفة
حتديد نوع اإلستراتيجية التنافسية املتبعة، فاملؤسسة اليت تدخل هلا دورا كبريا يف : دورة حياة املنتج. ب

السوق ألول مرة ومبنتج جديد فإا متميزة وتضع أسعارا مرتفعة ملواجهة التكاليف اليت حتملتها يف بداية 
نشاطها، ولكن عند الوصول إىل مرحلة النضج ال ميكنها احملافظة على مثل هذه اإلستراتيجية لظهور 

أما املؤسسة املتواجدة . اخل...جدد يهددون حصتها فتتحول إىل ختفيض التكلفة لتخفيض األسعار منافسني
يف السوق من قبل ووصل منتجها إىل مرحلة التراجع فهي مطالبة بالبحث عن منافذ أخرى لتوزيع منتجها، 

  . بالتركيز على قطاع سوقي معني خلدمته ختتلف خصائصه عن السوق الكلي

تلعب خصائص املنافسني دورا مهما يف توجيه اختيار املؤسسة حنو إستراتيجية : نافسنيخصائص امل. 3
فمثال .  معينة، من حيث عددهم، قوم، وطريقتهم يف التنافس وكذلك نوع اإلستراتيجية املتبعة من طرفهم

وجد ال يعقل يف قطاع يتكون من عدة مؤسسات تتنافس لتخفيض تكاليفها لعرض أقل األسعار، أن ت
  .مؤسسة بينهم ختلق التميز يف منتجها فذلك سيلحق خسائر كبرية ا خاصة على املدى القصري

تقوم املؤسسة بدراسة حميطها الداخلي، بغرض الوقوف على نقاط قوا : الوضعية احلالية للمؤسسة. 4
متتلكها، وذلك ملقارنتها وضعفها، والتعرف على أهم اإلمكانيات املادية والبشرية واملهارات التنظيمية اليت 

  .مع متطلبات تطبيق كل إستراتيجية تنافسية، واختيار تلك اليت تتالءم مع أهم نقاط قوا

                                                        
(1) - Alexandra Kssowski, strategic management: porter’s model of generic competitive strategies theory 
and analysis. Grin Verlag, 2003, p.05. 
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حيث تضطلع املؤسسة على ما يتيحه السوق هلا من فرص وما حيمله  :دراسة البيئة اخلارجية للمؤسسة. 5
 . )1 (الئمة مع ظروف سوقهاهلا من ديدات بالشكل الذي جيعلها ختتار اإلستراتيجية املت

ال توجد إستراتيجية تنافسية أحسن من غريها ألن كل منها تصلح ملؤسسات بذاا ويف ظروف  
كما ال توجد قواعد علمية دقيقة حتدد اإلستراتيجية الواجبة التطبيق من قبل أية مؤسسة، وإمنا يترك . معينة

ا ويالءم إمكانياا وجيعلها تستفيد مما يتيحه السوق من اال لقادة املؤسسة لتحديدها وفق ما خيدم ظروفه
  .  فرص وتتجنب التهديدات احملتملة  من أجل ضمان استمرارها وبقاءها يف مواجهة املنافسني

إستراتيجية التركيز من أكثر الطرق استخداما من قبل املؤسسات الصغرية واحملدودة املوارد املادية   
حيث تسمح هلا باالستفادة إىل أبعد احلدود من ميزا التنافسية على . ع متطلبااوالبشرية؛ نظرا لتالؤمها م
كما أشار بورتر إىل أن عدم تركيز املؤسسة على إستراتيجية تنافسية واضحة . مستوى القطاع املركز عليه

تتجنب املؤسسة  وحىت. املعامل منذ البداية جيعلها يف وضعية إستراتيجية سيئة ويهددها بعدم حتقيق أهدافها
هذا املأزق فالبد من االهتمام حبسن اختيار اإلستراتيجية التنافسية عن طريق التنسيق ما بني عدة عوامل يف 

  . آن واحد، غري أن االستراتيجيات  التنافسية لبورتر ورغم أمهيتها فهي مل تسلم من النقد

 تررنقد االستراتيجيات التنافسية لبو: املبحث اخلامس
شهرة واالنتشار الواسع لألفكار اليت جاء ا بورتر يف جمال االستراتيجيات التنافسية حىت عد الرغم   

من أهم روادها، إال أا مل تسلم من االنتقاد من عدة جوانب، وخاصة فكرة كوا بدائل لبعضها البعض 
بورتر هناك العديد من  و إىل جانب استراتيجيات. وتطبيقها يف آن واحد ينتج عنه وضعية إستراتيجية سيئة
قبل الباحثني ومن أمهها  االستراتيجيات التنافسية مليل  ناالستراتيجيات العامة األخرى واليت نالت اهتماما م

وسناو واليت تقوم على تقسيم أساليب تنافس املؤسسة إىل الطرق اهلجومية، الدفاعية والتعاونية وكل منها 
  . واصفات معينةيقوم على عدة مبادئ ويالءم مؤسسات مب

  تررانتقاد االستراتيجيات التنافسية لبو: املطلب األول

تعرضت االستراتيجيات العامة للتنافس اليت جاء ا بورتر للعديد من االنتقادات من جوانب لقد   
خمتلفة، من ناحية كيفية استخدامها، و إمكانية املزج بينها أو من ناحية النظر إليها بعني الشك حول مدى 

                                                        
  :طالع على العوامل املتحكمة يف اإلستراتيجية التنافسية املختارة انظرالل -  (1)

- Paul Dobson, Kenneth Starkey, John Richards, op. Cit, pp. 63-64. 
- David J. Collis, Cynthia A. Montgomery, corporate strategy: a resource- based approach. McGraw-Hill 
Irwin, 2005, pp. 117-118. 
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وهذه . مكانية تطبيقها من طرف كل أنواع املؤسسات، ومدى قدرا على مساعدا ملواجهة منافسيهاإ
  . االنتقادات كانت حمصلة للعديد من الدراسات التطبيقية اليت حاولت التأكد من مدى مصداقيتها

ضعية العلوق يف من أهم النقاط اليت ركز عليها منتقدو بورتر هو و :انتقاد وضعية العلوق يف الوسط. 1
الوسط، فاالستراتيجيات التنافسية حسبهم ليست دوما بدائل لبعضها البعض، بل قد تكون العالقة بينها 
تكاملية، فهناك من املؤسسات من تتبع أكثر من إستراتيجية تنافسية، دون أن يكون  لذلك تأثري سليب على 

أدىن التكاليف يف صناعتها ولكنها ال ختفض  وتالحظ هذه الوضعية يف حالة املؤسسة اليت هلا. رحبيتها
أسعارها مقارنة مع ما هو موجود يف السوق، وإمنا تستغل ذلك  اهلامش من الربح يف خلق متيز يف املنتج 

غري أن جناح هذه اإلستراتيجية اهلجينة يتطلب من املؤسسة درجة . املباع مبا يزيد من ثقة العميل يف منتجها
 .   )1 (قبة السوق  ورقابة صارمة على التكاليفعالية من اليقظة ملرا

  :)2 (التاليةاجلوانب انتقدت استراتيجيات بورتر يف التنافس من  :نقد االستراتيجيات التنافسية. 2
التكلفة أو خلق التميز يف منتج ما غري كايف لوحده لبيع املنتج،  ألن قرار الشراء املتخذ من  فيضإن خت. أ

  لة للعديد من العوامل الذاتية واملوضوعية الواجب أخذها بعني االعتبار؛لك هو حمصقبل املسته
السعر يف حد ذاته قد يكون وسيلة لتمييز املنتج موازاة مع باقي العناصر كالشكل، والصورة، والنوعية، . ب

  وبالتايل فإن إستراتيجية ختفيض التكلفة متضمنة يف إستراتيجية التميز؛ 
ييز املنتج مل يعد اختيارا من طرف املؤسسة يطبق كل على حدا،  ولكنه أصبح يف ختفيض التكلفة أو مت. ت

الوقت احلاضر أكثر من ضرورة يف سوق أزحيت فيه كل القيود واحلواجز أمام املؤسسات مهما كانت 
ة جنسيتها، ما أدى إىل مجعها ما بني النوعية اجليدة والسعر املنخفض والدليل على ذلك املؤسسات الياباني

  ؛)3 (اليت اكتسحت أسواق واسعة ذه الطريقة
اإلستراتيجية العامة ال تعطي للمؤسسة امليزة التنافسية اليت تبحث عنها، ألا ال تشري إىل األساليب . ث

  والطرق اليت تستخدمها للوصول إليها، بل تعرب عن اإلطار العام هلا فقط وهو ما أعطاها طابعا مبسطا؛

                                                        
  :طالع على انتقاد هذه الوضعية انظرلال -  (1)

- Sebastian Raisch, Dynamic strategic analysis: demystifying simple success strategies. Dissertation 
Universitat Genf, 2004, pp. 57-59. 
- F. A. J. van den Bosch, Adrianus Pieter de Man, perspectives on strategy: contributions of Michael E. 
Porter. Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 12-13. 

  :انظر -  (2)
- Alexandra Kssowski, op. Cit, pp.06-07. 
- Jordi Gual i Sole, Joan E. Ricart i Costa, Strategy, organization and the changing nature of work. 
Edward Elgar Publishing, 2001, pp. 59-60. 
(3) -Wendy Lomax, Adam Raman, op. Cit, p p.180-181. 
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تنافسية لبورتر تشري إىل وضعية املؤسسة املدافعة عن حصتها السوقية، بينما الواقع يشري االستراتيجيات ال. ج
إىل أن املؤسسة قد تكون مدافعة، أو مهامجة، أو متجنبة للمنافسة، وكل وضعية حتتاج إىل إستراتيجية 

  تنافسية ختتلف عن األخرى؛
تتطلب الكثري من املوارد املادية والبشرية اإلستراتيجية العامة للتنافس بسيطة يف الظاهر، ولكنها . ح

  والتنظيمية والثقافية بالشكل الذي يوقع املؤسسة يف فخ اجلمود يف حالة إتباع طريقة واحدة فقط؛
ال ميكن للمؤسسة أن تعتمد على مصدر وحيد للحصول على امليزة التنافسية  يف عصر العوملة، فزيادة . خ

عية اجليدة يستدعي منها درجة كبرية من املرونة، وكفاءة عالية يف الطلب على املنتجات واشتراط النو
  توظيف مواردها،  وابتكار متواصل لضمان استمرار ميزا التنافسية؛

املؤسسات املعاصرة تتكون من العديد من وحدات النشاط املختلفة عن بعضها البعض، مما يعين أنه من . د
ونفس الشيء ينطبق كذلك على املؤسسات اليت . يع الوحداتاملستحيل تطبيق نفس اإلستراتيجية على مج

هلا فروع منتشرة يف العديد من البلدان، حيث كل فرع يكيف إستراتيجيته التنافسية مع معطيات السوق 
  .الذي ينشط على مستواه

ئيسية رغم االنتقادات اليت تعرض هلا بورتر يف جمال اإلستراتيجية التنافسية فإنه يعترب الدعامة الر  
للكثري من الدراسات النظرية والتطبيقية اليت أجنزت يف هذا اال،  وما زالت أعماله متداولة لغاية اليوم، 
واملهم بالنسبة للمؤسسة ليس نوع اإلستراتيجية اليت تطبقها بقدر ما يهمها كيفية الوصول إىل أهدافها 

وضوع سنأخذ نظرية أخرى انتقدت والوعي الكامل ا، و إلعطاء نظرة أكثر مشوال عن هذا امل
  .االستراتيجيات التنافسية اليت جاء ا بورتر

  تررالستراتيجيات التنافسية لبونظرية املوارد ل انتقاد : ثايناملطلب ال

تيار فكري مناهض للفكر التقليدي هي املدرسة املعاصرة  يف اإلدارة نظرية املوارد أو ما يسمى ب
رواجا كبريا خالل  تمنذ منتصف الثمانينيات وعرف ا جاء به بورتر، ظهرتيف اإلدارة وخاصة مالسابق 

تعتمد على موارد وقدرات املنشأة كمنطلق لبناء ميزة تنافسية مستدامة، مع إمهال تأثري  وهي التسعينيات،
  . على املؤسسة عند اختيارها إلستراتيجيتها، عكس االستراتيجيات التنافسية العامة البيئة اخلارجية

يرى رواد هذه املدرسة أن املوارد والقدرات اليت متلكها : التنافسية املعاصرة تجياياالستراتمفهوم .1
مستدامة تعتمد عليها ملواجهة منافسيها والبقاء يف السوق   املؤسسة هي أساس وجوهر بناء ميزة تنافسية

ن نقطة االختالف ما بني مفكري إال أ. الذي تنشط فيه، بالشكل الذي يساهم يف زيادة فعاليتها وكفاءا
د والكفاءات، وحتديد أنواعها والشروط الواجب توافرها يف املورد حىت رهذا التيار هو يف ضبط مفهوم املوا
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يكون أهال ألن يشكل مصدرا مليزة تنافسية بالنسبة للمؤسسة، وسوف نركز على بعض املفكرين الذين 
  . ر كل اآلراء والدراسات يف هذه النظريةكانت هلم مسامهات يف هذا اال لصعوبة حص

أن موارد املؤسسة هي كل األصول والقدرات  Barney يرى :Barneyنظرية املوارد وفق نظرة . 2
اخل، اليت متلكها أو تسيطر عليها املنشأة ومتكنها من بناء ...واألساليب التنظيمية واملعلومات واملعرفة

  :وقد قسمها إىل ثالثة أقسام هي. )1 (اإستراتيجية حتسن من كفاءا وفعاليته
  اخل؛...اجلغرايف للمؤسسة عويضم اآلالت واملعدات والتكنولوجيا واملوق: رأس املال املادي .أ
وهو يتمثل يف مهارات خاصة ميلكها العنصر البشري يف املؤسسة، التدريب، : رأس املال البشري .ب

  اخل؛...التمهني، العالقات
وهو يشري إىل ما متلكه املؤسسة من ميزات تنظيمية، كاهليكل التنظيمي املناسب، : ميرأس املال التنظي .ت

اخلطط الرمسية وغري الرمسية اليت تضعها، القدرات اإلدارية اليت ميلكها مديري املؤسسة، العالقات الطيبة 
  .اخل...املوجودة ما بني خمتلف املستويات اإلدارية فيها

ي مؤسسة متعددة ومتنوعة، ولكنها قد ال تشكل مجيعها مصدرا للميزة أن موارد أ هذا الكاتب ويرى
وتتمثل هذه الشروط . التنافسية هلا، فهناك شروطا معينة جيب توافرها يف املورد حىت يكون أهال لذلك

  :فيما يلي هحسب
ن أن يكون املورد الذي متلكه املؤسسة غري متجانس مع باقي موارد وقدرات مؤسسات الصناعة؛ أل -

 تشابه املوارد بينها جيعل ميزا التنافسية غري قابلة لالستمرار طويال؛
أن يكون من الصعب انتقال املورد من مؤسسة ألخرى بأي طريقة كانت يف نفس الصناعة، فالكثري من  -

و كلما كانت هناك حواجز النتقال هذه . مواردها متلكها مبوجب حقوق ملكية أو عقود طويلة األجل
 ما بني مؤسسات نفس الصناعة كان هلا حظا أوفر الستمرار ميزا التنافسية؛  املوارد

أن يكون املورد الذي سيشكل ميزة تنافسية مستدامة بالنسبة للمؤسسة نادر؛ أي يوجد عند املؤسسة  -
فإذا كانت كل مؤسسات القطاع متلك هذا املورد فمن غري املنطقي أن . املعنية فقط أو عدد قليل منها

 عتمد عليه املؤسسة يف بناء ميزا التنافسية؛ت
أن يكون من الصعب تقليد املورد الذي يشكل مصدرا للميزة التنافسية من طرف املنافسني احلاليني أو  -

  .احملتملني، وتنبع إمكانية عدم التقليد من بقائه غري معروف أو غري حمدد بدقة من قبل منافسيها

                                                        
(1)  - Jay Barney, firm resoureces and sustained competitive  advantage. Journal of management, Vol. 17, 
No1, 1991, p.101. 
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التنافسية املستدامة سوف ختتلف من مؤسسة ألخرى داخل نفس الصناعة،  ووفقا هلذه الشروط فإن امليزة
  . وذلك تبعا خلصائص املوارد والقدرات اليت متلكها كل منها

هو إفراطه يف االعتماد على عناصر البيئة الداخلية  )Barney(وما يالحظ على األفكار اليت جاء ا  
  .اإلشارة إىل بيئتها اخلارجية دونللمؤسسة 

أن املوارد والكفاءات اليت ميكن للمؤسسة االعتماد  الكاتبيرى  Drejer : نظرية املوارد وفق نظرة .3
العناصر التكنولوجية والبشرية من عليها لبناء ميزا التنافسية املستدامة هي نظام تتفاعل فيه جمموعة 

  :، وتتمثل هذه القدرات فيما يلي)1 (والتنظيمية والثقافية اليت متلكها
وهي الوسائل اليت يستخدمها العنصر البشري يف املؤسسة ملمارسة نشاطه، كاآلالت، : التكنولوجيا .أ

  اخل؛...املعدات، التجهيزات
وهو املسئول عن استخدام اجلزء األكرب من القدرات يف املؤسسة، وهو حمور تطوير : العنصر البشري .ب

  قدراا ومواردها عرب الزمن؛
شري إىل النظام اإلداري الرمسي الذي ميارس العنصر البشري نشاطه ضمنه، مثل والذي ي: التنظيم .ت

  اخل؛...التخطيط، االتصال، نظام املراقبة، نظام األجور، قنوات االتصال، تسلسل املسئولية
وهي جمموعة القيم واملعايري اليت توجه نشاط العنصر البشري يف املؤسسة، وهي ذات : ثقافة املؤسسة .ث

  . رمسي تتكون مبرور الزمنطابع غري
أن امليزة التنافسية ال ينبغي أن تنتج عن أحد هذه العناصر األربعة منفردة، بل عن آلية  الكاتب ويرى

  .التفاعل فيما بينها لتعطي ميزة غري قابلة للتقليد من طرف املنافسني
ة يف املؤسسة، بل تنتج عن إذن نالحظ أن الكاتب مل يشر إىل مورد وحيد مسئول عن خلق امليزة التنافسي

املزج والتفاعل ما بني خمتلف موارد املؤسسة املعنية؛ بالشكل الذي يصعب من إمكانية تقليد هذه امليزة من 
 .طرف املنافسني

فاملوارد والكفاءات اليت متلكها املؤسسة ال هذا الكاتب حسب  :Peteraf نظرية املوارد وفق نظرة. 4
  :)2 (زة التنافسية إال إذا توفرت فيها الشروط التاليةميكنها أن تكون مصدرا للمي

أن ال تكون للمؤسسات املتنافسة نفس املوارد والقدرات يف ممارسة نشاطها، فحىت تكون مصدرا للميزة  .أ
  التنافسية جيب أن تكون متميزة عن بعضها البعض أو لديها تفوق يف جانب معني منها؛

                                                        
(1)  - Anders Drejer, organisational learning and comptence development. The learning organization, Vol. 
7, No4, 2000, pp.208-209. 
(2)  - Margaret A, Peteraf, the cornerstones of competitive advantage: a resource- based view.  trategic 
management Journal, Vol. 14, 1993, pp.180-186. 
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نة ملنع املنافسني من إعادة إنتاج نفس إستراتيجيتها، أي تكون أن توجد لدى املؤسسة آليات معي .ب
اإلستراتيجية املبنية على مورد أو كفاءة معينة غري قابلة للتقليد من طرف املنافسني بالشكل الذي ال ميس 

  باألرباح اليت حتققها؛
  طريقة أخرى؛ أن يكون املورد أو الكفاءة غري قابل لالنتقال للمنافسني، سواء بالبيع أو بأي .ت
أن يبقى سر تكوين امليزة التنافسية لدى املؤسسة املعنية جمهوال لدى املنافسني، وهو ما يصعب من فك  .ث

  .شفرا وبالتايل حتافظ املؤسسة على أرباحها ألطول فترة ممكنة
ناء ميزة أنه إذا توفرت هذه الشروط األربعة يف مورد من موارد املؤسسة فإنه ميكنها ب )Peteraf(ويرى 

  .تنافسية مستمرة تسمح هلا بالتغلب على منافسيها
  .)Barney(هو تشاها الكبري مع ما سبق وأتى به  )Peteraf(وما يالحظ على األفكار اليت جاء ا 

أن البيئة اخلارجية للمؤسسة اليت اعتمد عليها هذا الكاتب  بني Grant: نظرية املوارد وفق نظرة. 5
ليدية تتميز، خاصة يف الفترة املعاصرة، بالتقلب والتغري الكبري وهو ما جيعل من إمكانية أنصار املدرسة التق

فاإلستراتيجية اليت تبىن على ظروف متقلبة ستكون . االعتماد عليها لبناء إستراتيجية املؤسسة أمرا مستحيال
أا خطة طويلة األجل لبلوغ غري قابلة لالستدامة على املدى الطويل وهو ما يتناىف وتعريف اإلستراتيجية ب

وهلذا حسبه وجب االعتماد على البيئة الداخلية للمؤسسة اليت تتميز بنوع من االستقرار لبناء . أهداف معينة
  : )1 (إستراتيجيتها، و قدم منوذجا من مخس خطوات للوصول إىل صياغتها وهي

وفقا ملا تشكله من نقاط قوة أو ضعف وهي قيام املؤسسة  بتحديد مواردها وتقسيمها : اخلطوة األوىل .أ
 مقارنة مع منافسيها، علما أنه عرف املوارد على أا مدخالت العملية اإلنتاجية؛

وهي حتديد املؤسسة لقدراا وكفاءاا، واليت ميكن أدائها بشكل أفضل من منافسيها : اخلطوة الثانية .ب
على أداء  كفاءات على أا قدرة جمموعة من املواردانطالقا من حزمة معينة من املوارد، علما أنه عرف ال

  بعض املهام واألنشطة؛
وهي تقييم الدخل أو العائد املتولد من موارد وكفاءات املؤسسة، وذلك وفقا ملدى : اخلطوة الثالثة .ت

  احتمال دميومة امليزة التنافسية املتولدة، ومدى استفادة املؤسسة من األرباح املتحققة؛
وهي قيام املؤسسة باختيار اإلستراتيجية اليت تستغل بشكل أفضل موارد وقدرات : الرابعةاخلطوة  .ث

  املؤسسة تبعا للفرص املتاحة هلا يف بيئتها اخلارجية؛

                                                        
(1)   - Robert, M Grant, the resource- based theory of competitive advantage: Implication for strategy 
formulation. California Management Review ; Spring, 1991, pp. 33-3.  
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وهي حتديد فجوة املوارد وهي الفرق ما بني ما تطمح املؤسسة إىل حيازته مستقبال : اخلطوة اخلامسة .ج
ا، والعمل على سدها عن طريق االستثمار يف جتديد، زيادة ورفع قاعدة من موارد وما هو متوفر هلا حالي

  .املوارد اليت متلكها
بإدخال بعض التعديالت على هذه اخلطوات عن طريق دمج اخلطوة الرابعة واخلامسة  هذا الكاتب وقد قام

من قاعدة  معا، وكذلك عمل على تبيان طبيعة االستراتيجيات اليت ميكن للمؤسسة إتباعها حىت تزيد
 .)1 (مواردها

البيئة اخلارجية على طبيعة  وما يالحظ أن هذا الكاتب أقل تشددا من سابقيه، حيث اعترف بتأثري عناصر
  .اإلستراتيجية التنافسية املختارة من قبل املؤسسة

ائمة على املزج يف األخري ميكن القول أن نظرية املوارد جاءت مناهضة للنظرية التقليدية يف امليزة التنافسية الق
ما بني البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة، وما مييزها هو وجود عدد كبري من الكتاب الذين كانت هلم 
مسامهات يف بناء وإثراء هذه النظرية، ولكن ميزم أم مل يتفقوا على نفس التحليل، فكل منهم خيتلف عن 

  .للعديد من االنتقاداتو كشأن أي نظرية فقد تعرضت . اآلخر يف جوانب معينة

  :من أهم االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية نذكر: انتقاد نظرية املوارد. 6
تنظر هذه النظرية للمؤسسة كنظام مغلق، ألا حتلل مبعزل عن البيئة اخلارجية هلا لبناء ميزة تنافسية، .  أ

لبيئة اخلارجية اليت تنشط فيها مهما بينما الواقع يشري إىل أن املؤسسة ال ميكنها أن تكون مبعزل عن ا
تعاظمت مواردها الداخلية، فمثال ال ميكن ملؤسسة متلك تقنيات معلومات عالية أن تنشط يف بيئة تبلغ فيها 

كما أن هذه النظرية تتضمن مفاهيم عن النظرية . فهذا جيعل من نشاطها أمر صعبا %90نسبة األمية 
اا، فمثال اشتراطهم أن يكون للمورد قيمة، فهذه األخرية ال تعرف التقليدية حىت ولو مل يعترف بذلك كت

 ؛)2(إال بناءا على ما تولده من منافع للعميل، وبالتايل فهي متغري خارجي
أغلب كتاب هذا التيار مل يبينوا الكيفية اليت متكن املؤسسة من حتديد موردها أو كفاءا اليت ستكون . ب

ما مل يوضحوا آلية تطوير املوارد األخرى لتصبح مصدرا حمتمال للميزة التنافسية مصدرا مليزا التنافسية، ك
الكثري من املؤسسات تعجز عن التحديد الدقيق توجد يف بيئة تزداد فيها حدة املنافسة يوما بعد يوم؛ وهلذا 

 ؛)3(ملوردها الذي حتوله إىل ميزة تنافسية

                                                        
(1)  - Robert, M Grant, contemporary strategy analysis.  op.Cit, pp. 130-171. 
( 2 )  -  Tobias, Pommerening, Strategic Changes for Business Models in the German Retail Banking 
Industry in the post financial crisis era. Auflage, 2010, pp.26-27. 
(3)  -  Enders, Andreas, management competence: resource- based management and plant performance. 
Physica- Verlag Heidelberg, 2004, p.17. 
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هو إفراطها يف اجلوانب النظرية والوصفية، بينما الدراسات من بني االنتقادات املوجهة هلذه النظرية  .ت
التجريبية أو أدوات التحليل فهي قليلة؛ وهو ما جيعل أفكارها صعبة التطبيق من طرف مديري املؤسسات 

  .)1(على اختالف أنواعها
   
يئة الداخلية يلغي أثر البيئة اخلارجية ويركز على الب ييف األخري ميكن القول أننا أمام تيار فكر   

وكلتا املدرستني قد انتقدتا إلمهاهلما ألحد اجلانبني؛ . كمصدر خللق امليزة التنافسية هلا يف مقابل املنافسني
ألنه يف حقيقة األمر ال ميكن النظر للبيئة اخلارجية للمؤسسة مبعزل عن بيئتها الداخلية والعكس صحيح، 

هني هناك تيار ثالث ينادي بتطبيق االستراتيجيات البديلة، ويف مقابل هذين االجتا. فهما جانبان متكامالن
وهي البحث عن التعاون بدل التنافس دف التخفيف من حدة املنافسة يف األسواق املعاصرة أو تدعيم 

 .ويف املطلب املوايل سنأخذ نظرة أخرى عن االستراتيجيات التنافسية العامة .املراكز املالية هلذه املؤسسات

  .(Miles & Snow)االستراتيجيات التنافسية العامة لـ : لثثااملطلب ال

 & Miles)طريقة مواجهة املنافسة من قبل املؤسسة يف السوق فإن تر ركز على رإذا كان بو  

Snow)   واليت قد  ،كانة املؤسسة يف السوق وانطالقا منها سوف تبين إستراتيجيتها التنافسيةمقد ركزا على
مات جديدة بشكل متواصل، مدافعة عن حصتها السوقية بكل شراسة، متريثة تكون مبتكرة لسلع وخد

  . لغاية اتضاح الرؤية أو متفاعلة بشكل عشوائي مع بيئتها، وكل منها له خصائص وشروط معينة النطباقها

 يف السوق، حيثإن املؤسسة اليت تتبىن إستراتيجية االبتكار ترفع شعار التجديد  :إستراتيجية املبتكر .1
تبذل كل ما يف وسعها من أجل الوصول إىل ابتكار منتجات موجهة لفئات جديدة أو لقطاعات سوقية 

و من أجل الوصول إىل مرتبة االبتكار البد من امتالك قدرات مادية وبشرية كبرية، وجهاز حبث . معينة
م اجيابيات هذه من أه. متطور وفعال وقادر على مواكبة كل التغريات اليت ميكن أن تطرأ على السوق

  :)2 (اإلستراتيجية نذكر
املؤسسة املبتكرة عادة ما تكون الرائدة يف قطاعها مما ميكنها من السيطرة على عدة متغريات لصاحلها  .أ

اخل، مبعىن آخر ...كتحديد األسعار، و الكميات املنتجة، و أساليب الترويج، والسيطرة على قنوات التوزيع
  ز بأهم الفرص التسويقية اليت يتيحها السوق املعين؛  فاالبتكار ميكنها من الفو

                                                        
(1)  – Ross, Brennan, Louise, Canning& Mc Dowell, business- to- business marketing. SAGE publications 
Ltd,2007, p.101. 
(2)  - Daniel James Rowley, Herbert Sherman, from strategy to change: implementing the plan in higher 
education, Jossey Basss Inc, 2001, pp.95-97. 
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املؤسسة املبتكرة قادرة مع مرور الوقت على االستفادة من اقتصاديات السلم ومنحىن اخلربة مما ميكنها . ب
  من ختفيض تكاليفها وبالتايل ختفيض أسعارها مما يتيح هلا ميزة إضافية على منافسيها؛

ملنتج يكون وحيدا يف السوق، جيعل تكلفة استبداله مرتفعة من قبل إن عرض املؤسسة املبتكرة . ت
  .املستهلكني، وهو ما يشكل عامل إضايف لتكوين حواجز أمام دخول املنافسني

يف األخري  فإن املؤسسة املبتكرة هي مؤسسة دائمة احلركة للبحث عن فرص جديدة قد تتاح هلا يف أية 
  .منها مرونة كبرية  ملواجهة التغريات احملتملةحلظة على مستوى السوق وهو ما يتطلب 

حصتها السوقية، عن طريق عزل احملافظة على هي اليت تعمل على  ةاملؤسسة املدافع :إستراتيجية املدافع. 2
  :)1 (باستعمال الطرق التالية سوقها عن منافسيها

  ؛غيل، عن طريق السعي لتخفيض التكاليف ورفع كفاءة التشألسعاراقل أل هاعرض .أ
  ؛املنتجات، باختيار أحسن املواد واللوازم و استخدام أحدث التكنولوجياتنوعية رفيعة من تقدمي  .ب
  ، خاصة من حيث السرعة واإلتقان؛خدمات ما بعد البيع االهتمام جبودة .ت
  . عرضها لعدد حمدود من املنتجات مقارنة مع منافسيها.  ث

النسيب بالشكل الذي  رمتواصل عن سوق يتميز باالستقرابصفة عامة فاملؤسسة املدافعة تبحث بشكل 
وهلذه الطريقة . ميكنها من االستمرار يف تقدمي نفس املنتج، عن طريق إدخال حتسينات وتعديالت عليه

عدة أمهها اخنفاض تكلفتها مقارنة مع االبتكار، وحمدودية خماطرها الستمرارها يف التعامل مع   اجيابيات
إستراتيجية بسيطة ال تتطلب أكثر من تركيز املؤسسة على قطاعها السوقي واالهتمام وهي . نفس العمالء
  .و املؤسسة املدافعة عادة ما تكون مستقرة وقليلة احلركة لتحصنها داخل قطاعها السوقي. بتحسني املنتج

تبحث عن  حالة املؤسسة اليت متزج ما بني إستراتيجية االبتكار والدفاع، حيث :إستراتيجية احمللل. 3
منتجات جديدة، ولكنها ترتع إىل حصر هذا النشاط يف أسواق حمدودة؛ وذلك ريثما تتضح الرؤية حول 

وبناءا على النتائج احملققة تتخذ القرار  بتوسيع نشاطها أو تتوقف إذا كانت . مدى جدوى هذا االستثمار
  .)3 (فع ومرونة املبتكراحمللل يتميز باستقرار املدا. )2 (النتائج خمالفة ملا هو خمطط له

املؤسسة املتفاعلة هي تلك اليت تستجيب للتغريات البيئية بكل ما حتمله من فرص   :تفاعلإستراتيجية امل. 4
حيث ال تضع اإلدارة خططا طويلة األجل تسهر على تطبيقها . وديدات بشكل استعراضي وغري مدروس

                                                        
(1)   - Triant G. Flouris, Sharon L. Oswald, designing and executing strategy in aviation management. 
Ashgate Publishing Limited, 2006, p. 35. 
(2)  - Sebastian Raisch, op. Cit, p. 53. 
(3)  - Triant G. Flouris, Sharon L. Oswald, op. Cit. p. 35. 
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راد الوصول إليها، بل تقوم بأية إجراءات متكنها من وفقا آللية معينة، كما ال توجد أهداف أو غايات ي
مواجهة الظروف احلالية هلا، و قد تنجح يف ذلك أو تفشل، وهلذا يشكك الباحثون يف أن تكون هذه 

   . )1 (الطريقة عبارة عن إستراتيجية

ثر قد أشارا إىل أنه ميكن للمؤسسة الواحدة أن تتبع أك  (Miles & Snow)على عكس بورتر فإن    
من إستراتيجية تنافسية يف آن واحد عندما تكون أنشطتها متعددة، فكوا مبتكرة أو مدافعة أو حمللة أو 
متفاعلة ليست نتيجة الصدفة بل كل منها تعكس قدرات ومهارات معينة متتلكها املؤسسة، وكذلك تعكس 

  .قيت ظهورها فيهمركز املؤسسة يف السوق، هذا األخري عادة ما يتحكم فيه عامل مهم وهو تو

  االستراتيجيات التنافسية حسب مركز املؤسسة يف الصناعة: رابعاملطلب ال

يف كل صناعة مهما كان نوعها جند العديد من املؤسسات ختتلف فيما بينها من حيث توقيت   
ظهورها، فعامل الزمن يلعب دورا كبريا يف رسم خريطة صناعة ما، ويف هذا الصدد جند الكثري من 

يف السوق إىل مؤسسات رائدة، ومتحدية، و   سات اليت قسمت املؤسسات حسب توقيت ظهورهاالدرا
  .وكل منها تتميز بتطبيق إستراتيجية تنافسية ختتلف عن األخرى من عدة جوانب. تابعة ومتخصصة

املؤسسة الرائدة هي اليت أسست الصناعة ألول مرة أو حتتل الريادة يف صناعة  :الرائدة ةاملؤسس. 1
موجودة من قبل، و هذه الوضعية تسمح للمؤسسة بالتمتع بالكثري من املزايا، أمهها وضع وترسيخ قواعد  

، تكون يف )2 (العمل يف سوق الصناعة املعنية، و متكنها يف غالب األحوال من امتالك حصة سوقية كبرية
  :)3 (وضعية الدفاع عنها، أو تعمل على حتسينها مستقبال عن طريق

الطلب على منتجها جبذب مستهلكني جدد، أو إجياد استخدامات جديدة له، أو زيادة معدل  زيادة. أ
  استهالكه لدى العمالء القدامى؛ 

  رفع حصتها السوقية عن طريق إجياد أسواق جديدة أو التوسع يف أسواق املنافسني؛. ب
  . كبح هجوم املنافسني بكل الطرق املمكنة للحفاظ على حصتها السوقية. ت

                                                        
(1)  - Richard L Daft, organization theory and design. Tenth Edition, South- Western CENGAGE Learning, 
2009, p.72.  
(2)  - David L. London, Robert Stevens, Bruce Wrenn, marketing  management: text and cases. Best 
Business books, 2005, p. 78. 
(3)  - Kotler & Dubois, op. Cit, p.262. 
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ن الريادة حتمل العديد من املخاطر للمؤسسة، خاصة يف الوقت احلاضر، حيث أتاح التقدم التكنولوجي  إ
إمكانية تقليد منتجاا من طرف منافسيها دون أن يتحملوا تكاليف البحث والتطوير و جهود خلق الطلب 

  .باحهاعلى املنتج،  مما يؤثر سلبا على احلصة السوقية للمؤسسة الرائدة وتتراجع أر

املتحدية هي تلك اليت تظهر بعد رائد الصناعة، و تكون قريبة يف قدراا املؤسسة : املؤسسة املتحدية .2
وتقوم إستراتيجيتها على . وإمكانياا من املؤسسة الرائدة، و حصتها السوقية قد تكون أقل أو أكرب منها

وذلك عن  ،)1 (لسوقية على حساب الرائدالبحث عن كل الطرق والوسائل اليت متكنها من تنمية حصتها ا
  :)2 (طريق اللجوء لألساليب التالية

  مواجهة املؤسسة القائدة عن طريق  استغالل نقاط ضعفها؛. أ
  الوصول إىل ابتكار جديد متتص من خالله زبائن املؤسسة الرائدة؛. ب
  .التركيز على احلاجات غري املشبعة لدى زبائن املؤسسة الرائدة. ت

عامة تضع املؤسسة املتحدية إستراتيجية متكنها من حيازة مزايا تنافسية تتغلب من خالهلا على الرائد وبصفة 
  .يف الصناعة، أو مهامجة املؤسسات الشبيهة أو الصغرية مما ميكنها من توسيع حصتها السوقية

، كما أن ظهورها هي اليت تكون حصتها السوقية منخفضة مقارنة بالقائد واملتحدي :التابعة ةاملؤسس .3
عادة ما يكون متأخرا يف سوق صناعتها، حملدودية مواردها فهي غري قادرة على حتمل تبعات املعارك 

؛ و هلذا تعمل على تقليد املؤسسة الرائدة واقتطاع حصة سوقية هلا )3 (التنافسية اليت قد تكون طويلة األجل
ورغم صغر احلصة السوقية للمؤسسة التابعة، إال أن . )4 (التقهقر بوضع إستراتيجية دفاعية  نحتافظ عليها م

وضعها يكون مستقرا ألا ال تبحث عن اكتساح السوق، بل تكتفي بالتقليد واحلصول على مزايا 
، )5 (املؤسسات الرائدة خاصة مع عدم ضمان هذه األخرية لوالء زبائنها واضطرارها لبذل جهود إضافية

ت أرباح أكرب من القائد ألا ال تتحمل التكاليف الضخمة وتكتفي جبين وقد حتقق املؤسسة التابعة معدال
  .)6 (أرباح التقليد

                                                        
(1) - David L. London, Robert Stevens, Bruce Wrenn, op. Cit, p. 78. 
(2)  - Philip J. Kitchen, Tony Proctor, the informed student guide to marketing. Thomson Learning, 2001 
p.150. 
(3)  - Jim Blythe, Alan. S. Zimmerman, business- to- business marketing management: a global perspective. 
Thomson Learning, 2005, p.41. 
(4) -Philip J. Kitchen, Tony Proctor, op. Cit, pp. 151-152. 
(5) - Azhar Kazami, strategic management & business policy. Third Edition, Tata Mc Graw- Hill, 2008, pp. 
157-158. 
(6)  - Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, strategic marketing management: planning, implementation & 
control. Third edition, Elsevier Butterworth- Heinemann, 2005, p. 461. 
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املؤسسة املتخصصة تركز نشاطها على منتج معني على مستوى قطاع سوقي  :ةتخصصامل املؤسسة .4
حىت  صغري، أو يف منطقة جغرافية حمدودة حيث تتفادى أي مواجهة مع املؤسسة القائدة أو املتحدية أو

  :)1 (التابعة، وتكون إستراتيجية التخصص مالئمة للمؤسسة يف احلاالت التالية
اخنفاض وترية نشاط سوق املنتج املعين بسرعة كبرية يف بعض القطاعات، يف ظل وجود قطاعات أخرى . أ

  منه تتراجع مبعدل أقل؛
  ة؛سيطرة منافس أو أكثر على السوق الكلي للمنتج، مع وجود قطاعات شاغر. ب
 . املؤسسة لديها ميزة تنافسية قابلة لالستمرار على مستوى القطاع املستهدف. ت

وعادة ما تلجأ املؤسسات الصغرية واحملدودة املوارد إىل هذه  اإلستراتيجية، حىت  تتجنب شراسة املنافسة 
من اختالف  والبد. على مستوى السوق الكلي للمنتج، و حتقق رحبية معتربة دون أن جتلب هلا االنتباه

خصائص القطاع املركز عليه عن تلك اخلاصة بالسوق الكلي، وكلما متكنت املؤسسة املتخصصة من 
  .)2 (السيطرة على العديد من القطاعات أدى ذلك إىل تقليل املخاطر اليت قد تتعرض هلا

ليت تنتمي إن مركز املؤسسة يف الصناعة حمصلة للعديد من العوامل املرتبطة بوضعها وبالصناعة ا   
إليها كذلك، و كل صناعة فيها القائد واملتحدي وفيها التابع وقد جند املتخصص، وذلك حسب طبيعة 

ومهما كان مركز املؤسسة فإنه ميكنها استخدام نوعني من اآلليات . الصناعة املعنية وعدد املتنافسني فيها
  .ذ وضعية اهلجوم أو الدفاع، وسنبدأ باهلجوماليت تستطيع من خالهلا تنفيذ إستراتيجيتها التنافسية وهي اختا

  اآلليات اهلجومية ملواجهة املنافسة: امساملطلب اخل

كل مؤسسة يف حاجة إىل آلية أو تكتيك لتنفيذ إستراتيجيتها التنافسية وحتويلها إىل واقع، هذه اآللية   
يها نزعة حنو اهلجوم وذلك ختتلف باختالف مركز املؤسسة يف الصناعة، وعادة فإن املؤسسات املتحدية لد

واهلجوم عادة ما يكون يف ساحة املنافس ويعتمد على املباغتة واملراوغة . بغرض تنمية حصتها السوقية
  .ويتخذ عدة أمناط، حيقق للمؤسسة العديد من االجيابيات كما أنه حيمل هلا عدة خماطر يف آن واحد

تنفيذ إستراتيجية تنافسية معينة يف تبني كيفية ة خطة عملية خاصعن التكتيك عبارة  :تعريف التكتيك. 1
وهو على عدة أنواع، منها التكتيك . ، عادة ما يكون قصري املدى وحمدود املكانالزمان واملكان املناسبني

ذو البعد الزمين الذي يعتمد على مركز املؤسسة يف السوق من حيث كوا رائدة أو متحدية واليت تناولناها 

                                                        
(1) -George J. Avlonitis, Paulina Papastathopoulou, product & services management. SAGE publications 
Ltd, 2006, p. 59.  
(2)  - Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, p. 118. 
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وهناك تكتيك ذو بعد مكاين والذي يعتمد على مكان تنفيذ اإلستراتيجية التنافسية، . لثيف املطلب الثا
وبداية . )1 (والذي قد يكون يف ميدان املنافس ويسمى باهلجوم أو يف ميدان املؤسسة ويسمى بالدفاع

اجهة املباشرة، املو: نتناول األساليب اهلجومية اليت تتخذ عدة أشكال نتناوهلا بالدراسة بالترتيب كما يلي
  .املناورة اجلانبية، تطويق املنافس، هجوم التجنب وهجوم العصابات

وهي خروج املؤسسة املعنية الند للند مع منافسيها، من خالل التأثري عليهم، وحنت  : املواجهة املباشرة. 2
  :)2 (تستعمل هذه الطريقة يف احلاالت التالية. جزء من حصتهم السوقية

  املتنافس عليه مع وجود قطاعات غري مغطاة بالشكل الذي يسهل من اختراقها؛جتانس السوق . أ
  وجود منافس رئيسي، ما يعين تركيز املؤسسة جلهودها على مواجهته فقط؛. ب
  عدم اهتمام املستهلك بالعالمة التجارية جيعل املؤسسة تضرب بقوة الجتذاب عمالء منافسيها؛. ت
  .أكرب من منافسيها ما يتيح هلا التغلب عليهم امتالك املؤسسة ملوارد وقدرات. ث

   واجم املؤسسة بعدة وسائل كالسعر األقل، واحلمالت التروجيية املكثفة واالهتمام بنوعية املنتجات املقدمة،
واهلجوم املباشر يعين تركيز  .)3 (و التواجد يف املكان والزمان املناسبني عن طريق التوسع يف شبكات التوزيع

على نقاط قوة وضعف منافسيها وهو ما يكلفها ميزانيات مرهقة وموارد مادية وبشرية كبرية،  املؤسسة
  .)4 (ولكنها يف املقابل قد تصل ألهدافها بسرعة لكون خري وسيلة للدفاع هي اهلجوم

ورة من املباشرة عادة ما ال حتقق أهدافها وتكون مكلفة، وهلذا تعترب املنا املواجهة : املناورة اجلانبية. 3
  أفضل الطرق اهلجومية، حيث تقوم على استغالل نقاط ضعف منافسيها لكسب املزيد من العمالء وبالتايل 

  :)5 (من أهم الطرق اليت ميكن استخدامها نذكر. توسيع حصتها السوقية
  ى سوق املنافس؛تواستغالل حاجات غري مشبعة على مس. أ
  املنافس أو تكون تغطيتها ضعيفة؛استغالل مناطق جغرافية غري مغطاة من طرف . ب
  استغالل تكنولوجيا جديدة مل ميلكها املنافس بعد؛. ت

                                                        
(1)  - Azhar Kazami, op. Cit, p. 256. 
(2) - George J. Avlonitis, Paulina Papastathopoulou, op. Cit, p. 50.  
(3)  - Norton Paley, the manager’s guide to competitive marketing strategies. Third Edition, Thorogood, 
2005, pp.25-27.   
(4)   - Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, pp. 454-455. 

:لإلطالع على هذه الطريقة أنظر -  (5)  
- Norton Paley, op.Cit, p.28. 
- Jim Blythe, Alan. S. Zimmerman, op. Cit, p.42. 
- Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, p. 455. 
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  .مهامجة سياسة اجلودة أو التعبئة، أو قنوات التوزيع لدى املنافس. ث
هذه الطريقة مناسبة للمؤسسات احملدودة املوارد يف مواجهة مؤسسة كبرية مسيطرة على السوق، كما 

  . قطاع من سوق املنافس مث شن هجوم عليه يف حالة القدرة على ذلكتستخدم كذلك للدخول إىل

وهو يسمى كذلك باهلجوم املتعدد اجلبهات، حيث تسعى املؤسسة إىل السيطرة الكلية : تطويق املنافس. 4
على سوق املنافس، باستغالل نقطة ضعفه يف أحد القطاعات فتتمركز فيه ومن خالله تقدم جمموعة متكاملة 

تجات بالشكل الذي جيعل املستهلك يستغين كليا عن منتج املنافس ويتحول إىل منتجات املؤسسة من املن
. هذا القطاع تتوسع املؤسسة إىل باقي القطاعاتويف حالة جناح هذه اإلستراتيجية على مستوى . املتكاملة

ادية وبشرية كبرية وعادة ما تلجأ املؤسسات املتأخرة الظهور إىل هذه الطريقة إذ ما امتلكت موارد م
  .)1 (وترغب يف امتالك حصة سوقية على حساب الرائد يف الصناعة

وتركز جهودها على  وهو األسلوب الذي تتفادى فيه املؤسسة سوق املنافس الرئيسي :هجوم التجنب. 5
  :)2 (من الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا األسلوب نذكر. ةأسواق جديد

  لوجيا متطورة مقارنة مع منافسيها، وتوظيفها خللق منتج جذاب؛امتالك املؤسسة لتكنو. أ 
  امتالكها لقدرات تسويقية متكنها من الترويج ملنتجها وإقناع املستهلك بالتحول إىل منتجها احلايل؛. ب
 .أن يتميز املنتج املقدم بارتفاع معدل تكرار الشراء، لضمان خلق طلب متواصل عليه. ت

كل تنويع املنتجات بشكل ال عالقة له مبنتجات املنافس، أو توسيع سوق املنتج  وهجوم التجنب قد يتخذ ش
  .)3 (ملناطق جغرافية جديدة، أو جتاوز املنتجات احلالية للمنافسني بتكنولوجيا أكثر تطورا

املتحدية صغرية وحمدودة املوارد مقارنة مع منافسيها، فهي  املؤسسة عندما تكون :هجوم العصابات. 6
ىل أسلوب حرب العصابات القائم على الكر والفر، أي هجمات مفاجئة ومركزة بغرض إرباك تلجأ إ

وجناح هذه الطريقة مرهون مبدى استجابة العمالء . املنافس وزعزعة مكانته دون أن يكون ذلك مستمرا
تطبيق : ركومن الوسائل اهلجومية املمكن استعماهلا نذ. )4 (للجهود التسويقية املبذولة من طرف املؤسسة

شراء منتج يضمن احلصول على (حسومات على األسعار يف فترات متقطعة، استخدام العروض املتداخلة 
 .، محالت تروجيية مكثفة، اكتشاف هفوات وجتاوزات املنافس )اخل...مثيل له جمانا 

                                                        
(1)  - Norton Paley, op. Cit, pp.32-35. 
(2)  -  George J. Avlonitis, Paulina Papastathopoulou, op. Cit, pp. 50- 51.  
(3)  - Alan Fyall, Brian Carrod, tourism marketing: a collaborative approach. Channel View Publications, 
2005, p. 94. 
(4)  - Michael John Baker, marketing: critical perspectives on business & management. Vol 3, Routledge, 
2001, p. 422. 
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ل مهما كان األسلوب الذي تعتمده املؤسسة لتنفيذ خطتها اهلجومية على منافسيها فإن العام  
و جناحها مرتبط حبجم املوارد اليت . املشترك فيما بينها يتمثل يف أن املؤسسة ستكون صاحبة احلركة األوىل

متلكها و حبسن اختيار التوقيت واملكان املناسب للهجوم، وهذا يتطلب منها االهتمام بشكل كبري بعملية 
 . من تتخذ وضعية الدفاع عن سوقهاإضافة للهجوم فهناك من املؤسسات . مجع املعلومات حول املنافسني

  اآلليات الدفاعية ملواجهة املنافسة: سادساملطلب ال

بذل الدفاع اليت تعتمد على وضعية كذلك اختاذ املؤسسة لوضعية اهلجوم،  فقد تتخذ يف مقابل   
يف  واملؤسسة املدافعة عادة ما تكون الرائدة. لحفاظ على حصتها السوقية وصد هجمات املنافسنيجهود ل

الصناعة، واليت تكون حمل أطماع املؤسسات املتحدية باخلصوص، حتتاج هذه الوضعية إىل موارد ومهارات 
  .تتخذ عدة أشكال تبعا للخطة املتبعة للدفاع. معينة كما حتتاج إىل طول نفس جلين مثارها

ال أمام املنافسني دف هذه الوضعية إىل تقوية املركز احلايل للمؤسسة و إغالق ا :وضعية الدفاع. 1
ومنعهم من الدخول لسوق املؤسسة، وذلك باستخدام قدراا لبناء وضعية ال ميكن الوصول إليها من طرف 

تعتمد هذه الطريقة على تقدمي منتج متفرد اخلصائص، وبقيمة مضافة عالية للمستهلك مما ميكنها . املنافسني
دفاع عن سوقها ببناء عالمة جتارية ملنتجها، أو باملستوى وتتمكن املؤسسة من ال. من احملافظة على عمالئها

  .)1 (اخل...اجليد للخدمات املقدمة، أو بقنوات التوزيع املتعددة

حيث ال تكتفي املؤسسة حبماية حميط عملها فقط، بل يتعدى األمر إىل محاية أية نقطة  :دفاع األجنحة. 2
، )2 (، والتأكد من قدرة هذه األجنحة على الصمودضعف قد تشكل منافذ حمتملة للهجوم من قبل املنافس

ومن أهم األساليب املمكن استخدامها يف مثل هذه الوضعية هي التقرب من عمالءها سواء يف األسواق 
 .)3 (الرئيسية هلا أو الثانوية، و أخذ حاجام ورغبام بعني االعتبار

حملتمل قبل أي هجوم ممكن من طرفه، واهلدف وهو قيام املؤسسة بضرب املنافس ا :ستباقيأالالدفاع . 3
من هذا السلوك هو التأثري عليه وكسر مجاح هجومه، مبعىن آخر التلويح للمنافس بالتراجع عن نزعته 

من أهم الوسائل املستخدمة يف هذه الطريقة هي إجراء ختفيضات كبرية . اهلجومية ألن املؤسسة على علم ا

                                                        
( 1 )  - Graeme Drummond, John Ensor, introduction to marketing concepts. Elsevier Butterworth- 
Heinemann, 2005, pp. 201-202. 
(2)  - Ibid, p.202. 
(3)   - Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, p. 441. 
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وتطبيق هذه الطريقة حيتاج إىل تدفق مستمر . اخل...، أو احلرب النفسيةيف األسعار، أو تكثيف اإلعالن
  . )1 (للمعلومات حول املنافسني للتنبؤ بسلوكهم

وهي الوضعية اليت تتحرك فيها املؤسسة بكل حرية ومرونة ويف مجيع االجتاهات بغية  :املتحركالدفاع . 4 
يد حمتمل، وذلك عن طريق التوسع يف أنشطة االستفادة من أي فرص قد يتيحها السوق، وجتنب كل د

عادة ما يستخدم هذا التكتيك من طرف القائد يف . غري مترابطة مع نشاطها احلايل لتقليل اخلسائر احملتملة
  .)2 (الصناعة المتالكه اإلمكانيات اليت تأهله لذلك

لقلة لى كل أنشطتها نظرا وهي احلالة اليت ال تستطيع فيها املؤسسة أن تدافع ع: الدفاع االنكماشي. 5
كون تال ، وهذه العملية مواردها وإمكانياا، وهلذا تلجأ إىل االحتفاظ ببعض النشاطات والتخلي عن البقية

فاملؤسسة حتتفظ بالقطاعات اليت تدر عائدا . يةالرحب على عدة عوامل أمهها اتم بناءتوإمنا  ،بشكل عشوائي
  .)3 (اخل، واليت يكون من ادي الدفاع عنها... عمالءعليها، أو اليت تتميز بارتفاع عدد ال

وهو احلالة اليت تصرح فيها املؤسسة بأن أي تصرف من جانب منافسيها يستهدف : التهديد باالنتقام. 6
وبطبيعة احلال فهذه الطريقة . حصتها السوقية سوف يتبعه رد عنيف من طرفها، أي انتقام املؤسسة لنفسها

كما تصلح . كانت يف مركز قوة، بالشكل الذي يسمح هلا بتحويل القول إىل فعل ال تستخدم إال إذا
 .)4 (كذلك يف حالة تعدد املؤسسات املتنافسة وكرب السوق وانتقال املعلومات فيه بسرعة

وهي قيام املؤسسة وخاصة الرائدة ببذل جهودها جلعل منتجها متميزا  :أمام التقليدوضع حواجز . 7
ذلك عن طريق وضع حواجز معينة كالتكلفة املنخفضة، اقتصاديات السلم، العالمة وصعب التقليد، و

  . اخل...التجارية، اجلودة الرفيعة

أن تتخذ املؤسسة وضعية الدفاع فهذا ال يعين مجودها يف مركزها التنافسي، بل ينبغي عليها السعي   
لة اليت تضمن هلا االستمرار يف بيئة أعمال بكل الطرق القانونية واملقبولة إىل التوسع يف السوق ألنه الوسي

                                                        
  :انظر - (1)

- Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, p. 442. 
- John Harte, management crisis & business revolution. Transaction Publishers, 1997, pp. 127-129. 
(2)  - Stuart Clark Rogers, Marketing strategies, tactics, and techniques: a handbook for practitioners. 
Library of Congress, 2001, p.88. 
(3)  - Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, op. Cit, pp. 441 .442.  
(4)   - Jeffrey S. Harrison, Caron H .St. John, foundations in strategic management. Fifth Edition, South- 
Western CENGAGE Learning, 2009, p. 97. 
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كما أن الدفاع ال يشري إىل الضعف وقلة اإلمكانيات، بل يشري يف الكثري من األحيان . تتميز بالتغري املستمر
  .إىل قوة املركز التنافسي للمؤسسة، ودودها عن ريادا يف سوق املنتج املعين

تنافس واملركز التنافسي الذي حتتله  للمؤسسة يف هناك ترابط ما بني االستراتيجيات العامة لل
الصناعة اليت تنتمي إليها، ألنه هو الذي حيدد طبيعة اآلليات اليت ستستخدمها لتنفيذ إستراتيجيتها التنافسية 

فعادة ما متيل املؤسسات املتحدية إىل اهلجوم يف حماولة منها لتوسيع حصتها السوقية، بينما . العامة املختارة
ولكن ما . املؤسسات الرائدة والتابعة إىل اختاذ وضعية الدفاع عن مكانتها احلالية ومنعها من التقهقر متيل

جيب التأكيد عليه هو أن انشغال املؤسسة باهلجوم أو الدفاع من املفروض أن ال ينسيها اإلطار القانوين 
  .واألخالقي الذي يتوجب توفره يف عامل األعمال

  :الصةخ

ورات االقتصادية الراهنة قد حولت العامل إىل جمرد قرية صغرية، وهذا األمر يطرح إن نتائج التط
. حتديا كبريا أمام املؤسسات مبختلف أنواعها، خاصة أمام تنامي حدة املنافسة وازديادها من يوم آلخر

فسية واليت تقوم ومؤسسات اليوم  مطالبة  باالهتمام ذا اجلانب، عن طريق اختيار و بناء إستراتيجيتها التنا
إما على ختفيض التكاليف، أو خلق التميز يف املنتج أو التركيز على قطاع معني أو املزج ما بينها، أو اختيار 

والبنوك اإلسالمية . األساليب التعاونية كمخرج من الضغوط التنافسية واقتصاد التكاليف واملوارد املستعملة
متفردة يف عملها مقارنة مبا هو موجود يف نظريا  كمؤسسات مصرفية معاصرة تتميز بعدة خصائص

التقليدية، واألكيد أا تتعرض للمنافسة، وهو ما يقودنا يف اجلزء الثاين من هذا البحث للتعرف عن قرب 
  .عن البنوك اإلسالمية كمؤسسات مصرفية حديثة الظهور انتشرت يف الكثري من الدول والقارات
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  :متهيد

من  العديد البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية ظهرت إىل الوجود خالل ستينيات القرن املاضي بعد
 بعضدراسات من مفكرين وخمتصني، فكانت هناك حماوالت لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع يف ال

إال أا استطاعت أن تصمد وأصبحت يف  ،من نقائصجربة ى هذه التو رغم ما اعتر. الدول اإلسالمية
تتميز مببادئ عملها املختلفة عن . وقتنا احلايل واقعا يفرض نفسه يف الكثري من الدول اإلسالمية وحىت الغربية

خمتلفة ملمارسة  مالية تعتمد على موارد. تصبو إىل حتقيق أهداف متنوعةو، التقليدية باقي أنواع البنوك
وهي تضطلع . ، منها ما هو ذايت أي ملك للمسامهني ومنها ما هو خارجي أي ملك للمودعنيأنشطتها

بدور هام يف خدمة اتمع؛ من خالل استغالل األموال املتاحة هلا يف منح التمويل، والقيام باالستثمارات 
  .فقا للشريعة اإلسالميةكما توفر هذه البنوك لعمالئها خمتلف احتياجام من اخلدمات املصرفية و. املباشرة

  نشأة وتطور البنوك اإلسالمية : املبحث األول

مل يكن وجود ما يعرف بالبنوك اإلسالمية يف الوقت احلاضر وليد الصدفة، أو حمصلة حللقة طويلة   
. ال يتعدى عمرها بضع عقود حديثة، بل هي جتربة كما هو الشأن يف البنوك التقليدية من املراحل والتغريات

إال أا . اخل...م اجلدل الذي أثارته هذه البنوك سواء من حيث التعريف، مبادئ العمل، األهداففرغ
وذلك انطالقا من . استطاعت أن ختلق مكانا هلا على مستوى السوق املصرفية عامة واإلسالمية خاصة

واليت تغطي  املتفردةركائز عملها املميزة واملستمدة من الشريعة اإلسالمية وكذا أهدافها وغايات نشاطها 
  . بالدراسة من خالل هذا املبحثهذه العناصر  و سنتناولاجلوانب االقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية، 

  لبنوك اإلسالميةاتطور مراحل  : املطلب األول

لو نتصفح الكتب واملراجع اليت تتكلم عن االقتصاد يف اإلسالم، فإننا لن جند أثرا لكلمة بنك أو   
ألن البنوك مبفهومها املعروف هي نتاج غريب خالص نشأت يف الدول األوربية مث انتقلت إىل العامل  ،مصرف

إىل أن ظهرت أصوات تنادي بضرورة . اإلسالمي بطرق خمتلفة وسيطرت على املعامالت املالية لعدة عقود
  .البنوك اإلسالمية عن طريق إنشاء إجياد بديل لتلك الكيانات الغريبة عن مبادئ اتمع اإلسالمي

انتقلت البنوك إىل العامل اإلسالمي إما عن طريق االستعمار يف : نشأة النظام البنكي يف الدول اإلسالمية .1
 ،، حيث عمدت اإلدارة االستعمارية إىل إقامة نظام بنكي على مقاسها وخيدمها بالدرجة األوىلبلدانهأغلب 

. أدركت مدى أمهية هذه الكيانات القتصادها ملا رض لالستعمارعن طريق التقليد يف الدول اليت مل تتع أو
على مبادئ عمل غربية تناقض قيم ومبادئ اتمع املسلم، خاصة التعامل هذه البنوك ويف احلالتني أقيمت 
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بضرورة التوقف عن  اوقد ظهرت شخصيات وعلماء نادو. )1(بنظام الفوائد الذي يعترب ربا حمرم شرعا
وذلك باستلهام فكرة البنك من النمط الغريب بينما  هلاوالعمل على إجياد بديل  ،الكيانات التعامل مع هذه

 .)2(عملية استنباط مبادئ عملها ومرتكزاا األساسية من الشريعة اإلسالمية تولوا 

 :)3(مرت البنوك اإلسالمية باملراحل التالية :البنوك اإلسالمية منومراحل  .2
متيزت بظهور أ منذ األربعينيات من القرن العشرين ومتتد حىت اية الستينيات، تبد :مرحلة التنظري .أ

تطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية يف جمال املعامالت تنادي بضرورة من خمتلف األقطار اإلسالمية  أصوات
أحد مبادئ  هي أول حماولة لتطبيق 1963وميكن القول أن جتربة بنوك االدخار احمللية يف مصر سنة . املالية

من جناح  هذه التجربة رغم ما حققته. إنشاء بنوك ال تتعامل بالفوائدبالشريعة اإلسالمية يف الواقع العملي، 
  . )4(1967الريف املصري، إال أنه مت حلها بعد بضع سنوات من انطالقها وبالضبط سنة مستوى على 
قانونه  صم، والذي ين1971جتماعي سنة ناصر اال كبنكالبنوك األوىل  بتأسيس متيزت: مرحلة النشأة .ب

 إسالمي م مت إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية وهو أول بنك1975سنة  ،األساسي على عدم التعامل بالفوائد
ويف نفس السنة مت إنشاء بنك . )5(ألعضائهقدم الدعم واملساعدة و يدويل ميلك رأمساله الدول اإلسالمية 

مت إنشاء كل من بنك فيصل  1977سنة االقتصاد، يف خاص يتعامل مع أول بنك إسالمي كديب اإلسالمي 
  :)6(تتميز هذه الفترة مبا يلي . املصري والسوداين، وبيت التمويل الكوييت

 اخل؛... نقص املوظفنيوأدوات العمل، والكثري من املشاكل على مستوى التسيري، هذه البنوك  واجهت -
 يف بلداا؛ ملركزية ومل ختضعها لنفس القوانني املصرفية السائدةلقيت معاملة خاصة من طرف بنوكها ا -
 وقد جتمعت أموال كبرية لديهاور الذي دفعتهم العاطفة الحتضاا، ترحيبا كبريا من اجلمه وجدت -

  . الذي كان حافزا إلنشاء املزيد منها ءالشي
و بعض البلدان يف ، لبلدان اخلليجيةامتيزت بإنشاء بنوك إسالمية يف أغلب : مرحلة التوسع واالنتشار .ت

 .إيران وباكستانو السودان سلمه نظامها املصريف وهيألاجتهت بعض الدول  اكم اخل،...آسياوإفريقيا، 

                                                        
 .09 -08. ، ص ص1992، مطابع عمار قريف، 1ط. بن منصور، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق حسني (1) -
  23االثنني : حبث مقدم إىل منتدى الفكر اإلسالمي املنعقد يف جدة  يوم. علي القرين، البنك اإلسالمي بني فكر املؤسسني والواقع املعاصر دحمم (2) -

 .05 -02. منظمة املؤمتر اإلسالمي، ص ص. م2005ماي  20ه املوافق  1426ربيع األول 
مستجدات العمل املصريف يف سوريا يف ضوء : ورقة عمل مقدمة ملؤمتر. ، املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريفسامل العماري نحس (3) - 

 .05 -04.، دمشق، ص ص2005متوز  03 -02التجارب العربية والعاملية، 
 .67 -65. ، ص ص2000، املركز الثقايف العريب، 1ط. طبيقالتجربة بني الفقه والقانون والت : الشرقاوي املالقي، البنوك اإلسالمية ةعائش (4) -
 .24 -23. ، ص ص2007، منشورات احلليب احلقوقية، 2ط. حممد الرفاعي، املصارف اإلسالمية يفاد (5) -
 .58 -56. الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص ص ةعائش (6) -
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 )1(الغربيةحىت يف الدول  استطاعت خالل هذه الفترة أن تفرض نفسها ككيانات موجودة ومستقلةو

  :ولكنها من جهة أخرى
  ؛)2(بنوكها املركزية ليت عهدما سابقا منا الدعم واحلماية فقدت -
 . كثر املشككون يف مدى توافق أعماهلا مع الشريعة اإلسالمية -
البنوك  وتتميز .بدأت منذ تسعينيات القرن املاضي وما زالت مستمرة إىل غاية اليوم :مرحلة العوملة .ث

يف الشرق األوسط، من الدول عدد كبري على  اإلسالمية خالل هذه املرحلة بكثرة عددها و توزعها
 اأخرى أصبح العامل سوق ناحيةمن  .)3(جنوب شرق آسيا، وحىت يف أوربا والواليات املتحدة األمريكيةو

وهي حقيقة يواجهها النشاط املصريف بشكل عام والبنوك  ،ااالت ومنها اخلدمات املالية خمتلفمفتوحة يف 
  . اإلسالمية بشكل خاص

اكتسبت يف  ، حيثامبراحل متعددة يف مسري تمر ةك اإلسالميود على البنيف األخري نصل لنؤك
و رغم ذلك فقد استطاعت هذه  .كل منها عدة نقاط قوة كما عانت من عديد السلبيات واملشاكل

النظام املصريف يف أغلب الدول  نجزءا محيث أصبحت  ،التجربة احلديثة الصمود إىل غاية يومنا هذا
  .التطرق ملاهية هذه البنوك يف العنصر املوايلألجنبية، الشيء الذي يدفعنا إىل اإلسالمية وحىت ا

   مفهوم البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين
من القرآن  أي لشريعة اإلسالميةمستمدة من ا ما من شك أن املرجعية النظرية للبنك اإلسالمي

در فلن جند هناك تعريف للبنك اإلسالمي وال ملا هلذه املصا ةعودبالغري أنه . الكرمي والسنة النبوية الشريفة
من حيث تعريفها وحكمها وشروطها وهي  ولكن الشيء املوجود هو املعامالت املالية يف اإلسالم. يشبهه
  .وال يوجد تعريف موحد متفق عليه للبنك اإلسالمي. عكف مؤسسوه على استخراجها والعمل االيت 

  : نذكر من بينهايف تعريف البنوك اإلسالمية  ف الكتاباختل: تعريف البنوك اإلسالمية .1

                                                        
 .85 -79.ص ص  الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ةعائش (1) -
 .، ص ص2007، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، 1ط، دراسة علمية فقهية للممارسات العملية. املصارف اإلسالميةعايد فضل الشعراوي،  (2) -
226- 229. 

 (3) - Mohammed El Qorchi, La finance islamique est en marche, Finance & Développement, Décembre 
2005, p.46. 
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مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب املوارد " :البنك اإلسالمي بأنه الدكتور حمسن أمحد اخلضريييعرف  .أ
أفراد اتمع وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة  نالنقدية م

  .)1("ومبا خيدم شعوب األمة ويعمل على تنميتها اإلسالمية 
البنك اإلسالمي مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال :" كما يلي الدكتور أمحد النجاركما عرفه  .ب

وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم جمتمع التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيع، ووضع املال 
  .)2("يف املسار اإلسالمي

منشأة مالية تعمل يف إطار إسالمي، وتستهدف :" فيعرفه كما يلي الدكتور شوقي إمساعيل شحاتة أما .ت
  .)3("حتقيق الربح بإدارة املال احلالل، وبأسلوب فعال يف ظل إدارة اقتصادية سليمة

خمتلف األنشطة البنك اإلسالمي هو مؤسسة تتلقى الودائع ومتارس :" فقد عرفه كما يلي منور إقبالأما  .ث
  . )4("ةوذلك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمي... البنكية واليت ال تتضمن تعامال بالفوائد

تسعى إىل ، منظمة مالية ومصرفية، اقتصادية واجتماعية:" بأنه عبد احلميد عبد الفتاح املغريبوقد عرفه  .ث
ام األفضل مع أداء اخلدمات املصرفية جدب املوارد من األفراد واملؤسسات وتعمل على استخدامها االستخد

املتعددة، وتعمل على حتقيق العائد املناسب ألصحاب رأس املال كما تسهم يف حتقيق التكافل االجتماعي يف 
وتلتزم مببادئ ومقتضيات الشريعة اإلسالمية وذلك دف حتقيق التنمية االجيابية، االقتصادية . اتمع

  .)5("ت، مع مراعاة ظروف اتمعواالجتماعية لألفراد واملؤسسا
يالحظ على هذه التعاريف هو أن كل منها خيتلف عن اآلخر يف بعض اجلوانب، ولكن العامل املشترك  ما

  .املستمدة من الشريعة اإلسالمية مبادئ ليوظفها وفقا لمع املوارد وفيما بينها هو أن البنك اإلسالمي جي

  :)6(:عمل البنوك اإلسالمية على املبادئ التالية يقوم :مبادئ عمل البنوك اإلسالمية .2

                                                        
 .17.إيتراك للنشر والتوزيع، ب ت ن، ص ،البنوك اإلسالميةضريي، حمسن اخل -(1) 
 .173 .ص ،1998دار أسامة للنشر والتوزيع، : ، األردن1ط .عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق -(2) 
: ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة66، حبث رقم 1ط. سالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإل -(3) 

 .85.ص.  م2005/ه1425اململكة العربية السعودية، 
 (4) - Mabid Ali Al- garhi, Munawar Iqbal, Banques islamiques : Réponses a des questions fréquemment 
posées, Document périodique No. 4, Première édition, Institut  Islamique de Recherche et de Formation, 
1422 H/ 2001G, p. 25.    

 .86. مرجع سابق، ص.  اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، -(5) 
  :لإلطالع أكثر على مبادئ البنوك اإلسالمية ارجع إىل  - (6) 

 - Mahmoud Amin El Gamal, a basic guide to contemporary Islamic banking and finance. Rice university, 
june 2000, pp. 01-08.  

 .95 -90.، ص ص2001دار وائل للطباعة والنشر، : ، األردن1ط. حممود حسن صوان، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي -
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سواء أخدا أو عطاء فهذه القضية حمسومة حيث أن الربا حمرم بالكتاب والسنة  حرمة التعامل بالفوائد .أ
  ؛تقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة ويعمل البنك اإلسالمي بصيغ. واإلمجاع

سواء يف األموال اليت حيصل عليها من الغري أو يف . يف كل نشاطاته رى احلاللحت و االبتعاد عن احلرام. ب
  ؛األنشطة اليت يقوم بتمويلها أو املشاركة فيها

نب البنك اإلسالمي كل معاملة حتمل مغامرة وعدم اليقني، حبيث تؤدي جتو يعين  االبتعاد عن الغرر .ت 
 اخل؛... واملقامرة واملستقبليات وهلذا يبتعد عن الرهان لطرف دون اآلخر،  إىل حتقيق الربح

وميكن ترمجة هذه العبارة إىل كلمات اقتصادية بالقول أن البنك اإلسالمي ال يستطيع  مبدأ الغنم بالغرم .ث
  اخلسارة يف حالة حدوثها؛تحمل كان مستعدا لأن يأخذ رحبا أو دخال إال إذا 

هو مال اهللا وملستحقي  سامهني فيهسيه أو للمومعناه أن املال الذي ميلكه سواء كان ملؤس مبدأ الزكاة .ج
  .الشروط الشرعية يقوم البنك اإلسالمي باقتطاع نسبة الزكاة همبجرد أن تتوفر في، و الزكاة نصيب منه

وهي  ،إذن نالحظ أن هناك ركائز أساسية نعتمد عليها حىت نفرق ما بني البنك اإلسالمي وغريه    
عليها يصبح متفردا ومتميزا عن غريه من  اإلسالمي ومبحافظة البنك ثابتة ال تتغري مع الزمان واملكان

فهي عرضة للتقلب من مكان إىل اخل، ...أما باقي العناصر األخرى كاإلدارة والتسيري . الكيانات املصرفية
  .متعددة األشكال واألنواعالبنوك اإلسالمية اليوم  و .آخر ومن حقبة ألخرى متاشيا مع العصر

  البنوك اإلسالمية أنواع: لثاملطلب الثا
 وحىت النشاطات، وتنتشر يف أغلب البلدان اإلسالمية ةمتعدد البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية    

املبادئ ف فهم هذه الشريعة اإلسالمية، رغم اختال مبادئ نالكثري متطبيق  كما أا تشترك يف. الغربية
. وهو ما يطرح أمامها عدم مشاكل فقهية إىل آخر وكيفية تطبيقها بعض الشيء من بنك إىل آخر ومن بلد

  .وهلذا جند البنوك اإلسالمية على عدة أنواع، وذلك حسب املعيار املتخذ كأساس للتصنيف

 :  شكلني مها ىعل إدا نظرنا إىل كيفية نشأا فهي: أنواع البنوك اإلسالمية من حيث املنشأ .1
  من البداية؛ كامل وجب عقود تأسيسها كبنك إسالميحيث أنشئت مب: بنوك إسالمية أصلية املنشأ .أ
وتتراوح ، مث حتولت إىل بنوك إسالمية تقليديةوهي تلك اليت كانت بنوك  :بنوك إسالمية متحولة .ب

 .)1(النشاط املصريف اإلسالمي رغبة مالكها يف ممارسةمابني املعاناة من مشاكل مالية أو  أسباب التحول

                                                        
مصطفى إبراهيم حممد مصطفى، تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية،  :ثه ارجع إىلملعرفة املزيد عن عملية التحول وكيفية حدو -(1) 

نعمت عبد اللطيف مشهور، اجلامعة األمريكية : رسالة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي حتت إشراف. دراسة تطبيقية عن جتربة بعض البنوك السعودية
 .2006مكتب القاهرة، : املفتوحة
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  :ناحية مدى استقالليتها اإلدارية جند من: استقالليتها درجةية من حيث أنواع البنوك اإلسالم .2
 يتها؛وهي حال أغلباخل، ... بعقد تأسيسي، مقر، إدارة: بنوك إسالمية قائمة بذاا .أ
حيث ال ميكن القول عنها أا بنوك وإمنا هي جمرد فروع تابعة للبنوك األم  :فروع البنوك التقليدية .ب

  .ري مستقلة عن البنك األصلي بل تابعة لهغ هيتعمل وفق الشريعة اإلسالمية، و هاالربوية، ولكن

  :)1(فهي تنقسم إىلبناءا على نوع النشاط  :أنواع البنوك اإلسالمية من حيث طبيعة نشاطها. 3
   ؛تتخصص يف تلقي الودائع اجلارية ومتويل القطاع التجاري الداخلي واخلارجي: بنوك إسالمية جتارية .أ
  ؛ستصناعاالالصيغ اإلسالمية وخاصة بتتخصص يف متويل سوق العقار : بنوك إسالمية عقارية .ب
 ؛تتخصص يف متويل القطاع الصناعي باستخدام صيغ املشاركة :بنوك إسالمية صناعية .ت
  اخل؛... السلمزراعي باستخدام صيغة بيع يغلب على نشاطها متويل القطاع ال: بنوك إسالمية زراعية .ث
، يغلب على تمتول املؤسسات وتتعامل يف األوراق املالية وخمتلف االستثمارا: بنوك إسالمية استثمارية. ج

  .نشاطها الطابع الطويل األجل
  . ولإلشارة فإن أغلب البنوك اإلسالمية حاليا هي بنوك جتارية واستثمارية يف ظل حمدودية األنواع األخرى

  :جند األنواع التاليةمن حيث امتداد حدود النشاط : امتداد نشاطهاأنواع البنوك اإلسالمية من حيث . 4
  ؛الفروعوحمدودة  املوارد قليلةوهي عدى نشاطها حدود مقرها االجتماعي، ال يت: حملية بنوك .أ 
 ؛بتعدد مواردها وأنشطتهاتتميز  ،بلدهاوهي بنوك هلا فروع يف أغلب مناطق : بنوك وطنية .ب
عادة ما يتميز . ، بل ميتد إىل دول أخرىفقط صر نشاطها على الدولة اليت توجد فيهاال يقت: بنوك دولية .ت

  . ااملايل وتعدد نشاطا اوبقوة مركزه اهذا النوع من البنوك بكرب حجم رأمساهل

، جند بنوك من حيث طبيعة اجلهة املالكة للبنك: أنواع البنوك اإلسالمية من حيث طبيعة امللكية. 5
أي ملك للحكومة، وأخرى خاصة سواء كان مالكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، أو قد إسالمية عامة 

   .تكون خمتلطة ما بني القطاع العام واخلاص
هذا التقسيم يكتسي طابعا نظريا أكثر منه واقعي، ألنه قد جند البنك الواحد يدخل يف أكثر من 

. ب درجة تواجد البنوك اإلسالمية فيهاخيتلف من بلد إىل آخر وذلك حس هاكما أن مدى تنوع. تصنيف
أما يف بلدان أخرى فنجدها تعد . ، مبا يفتح اال لتعدد أنواعهاةففي بعض البلدان جند بنوك إسالمية كثري

  . ومتقاربة من منطقة ألخرى على األصابع، غري أا تلتقي يف كوا تصبو إىل حتقيق أهداف موحدة

                                                        
 .65 -63.حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص ص  -(1) 
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  سالميأهداف البنك اإل: املطلب الرابع

يف بعض اجلوانب  إىل حتقيق جمموعة من األهداف والغايات النهائية ختتلف يسعى البنك اإلسالمي
، كما ومسامهيه عن طريق السعي لتحقيق الربح  مؤسسيه خيدمفهو  .عن تلك املوجودة يف البنوك التقليدية

ت حيقق التكافل االجتماعي ويف نفس الوق ،خمتلف القطاعات االقتصادية يف دفع عجلة التنميةيعمل على 
  .قواعد املعامالت املالية اإلسالميةويساعد الطبقات احملدودة الدخل، مراعيا يف كل ذلك ضرورة نشر 

  :)1(وتتمثل يف السعي إىل حتقيق ربح معقول ملالك البنك عن طريق: اإلسالمي أهداف خاصة بالبنك .1
 ؛إلسالمي مبا يدعم مركزه التنافسيا زيادة حصة البنك من السوق املصريفالعمل على  .أ
 ؛مبا يسهم يف زيادة أرباحه ودخل مالكه ومسامهيه تطوير رقم أعمال البنك .ب
 ؛مبا يساعد على زيادة عدد عمالئه إشباع احلاجات املصرفية للمتعاملني املسلمني وحىت غري املسلمني .ت
 .حىت يضمن والئهم ووفائهم هوظفيملحتسني املستوى املعيشي  .ث

وتتمثل يف حماولة إحياء املعامالت املالية املستمدة من الشريعة : للبنك اإلسالمي ةلثقافيا هدافاأل .2
  :)2(وذلك بنشر الوعي املصريف اإلسالمي بواسطة. اإلسالمية، وتطبيقها يف الواقع العملي

يل على مشروعيتها من إنشاء مواقع على االنترنت تعرف ذه املعامالت وتبسطها للجمهور، وتقدم الدل .أ
 كما ترفقها بفتاوى وتوضيحات كبار العلماء واملختصني يف اال املصريف؛اخل، ...الكتاب والسنة واإلمجاع

  طبع كتياب ومطويات تعريفية، توزع على العمالء وعامة اجلمهور؛ .ب
 م وتبادل اخلربات؛  لالطالع على جتار  جتمع كبار العلماء واملختصنيوملتقيات  عقد ندوات دورية .ت

يف إطار سعيه لتحقيق أهدافه اخلاصة فإن البنك اإلسالمي يسعى  :للبنك اإلسالمي تنمويةالهداف األ. 3
 :)3(تجسيد جمموعة من األهداف التنموية، وذلك من خالل توجيه أنشطته إىلليف آن واحد 

 احلد من البطالة؛و حماربة الفقر ورفع املستوى املعيشي للسكان .أ
 ؛اخل...واحلرف اليدوية جتارة و صناعة،وزراعة، من  تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة .ب
 .أزمة السكنلتخفيف من حدة لاالهتمام بقطاع السكن والتعمري  .ت

 :)4(ما يلي يسعى إىل حتقيق التكافل االجتماعي من خالل: للبنك اإلسالمي جتماعيةالهداف ااأل.4
                                                        

 .90.مرجع سابق، ص . اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية احلميد عبد الفتاح املغريب، عبد -(1) 
  .41 - 40. حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص ص  - (2) 
  .170 -158. ، ص ص2006لكتب احلديث، ، جدارا للكتاب العاملي، عامل ا1ط. فليح حسن خلف، البنوك اإلسالمية -(3) 
حسن خلف، مرجع سابق،  فليح؛ 37- 36.حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص ص:  على الدور االجتماعي للبنوك اإلسالمية ارجع إىل لإلطالع - (4) 

 .178 -170.ص ص
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  التكفل بتعليم فئات معينة سواء داخليا أو خارجيا؛ الدخل، واملريضة و  رية واملعدومةمساعدة الفئات الفق .أ
 املسامهة يف محاية البيئة وتقدمي الدعم املايل للمنظمات واألجهزة املهتمة بذلك؛ .ب
 .اخل... مبختلف أنواعها املسامهة يف حماربة اآلفات االجتماعية .ت

التقليدي من حيث كون اهلدف  ي ال خيتلف عن البنكيف األخري نالحظ أن البنك اإلسالم
  .وبالتايل فهو ليس مؤسسة خريية كما يظن الكثريون ،األساسي من وجوده هو السعي لتحقيق األرباح

نشاطه من ولكن خيتلف عنه يف أنه يهدف إىل حتقيق ربح معقول، حمققا يف نفس الوقت رسائل أخرى 
   .يف الواقع التكافل االجتماعي وترسيم قواعد الشريعة اإلسالمية تتمثل يف تنمية اقتصاد الوطن وحتقيق

البنوك اإلسالمية منظمات مالية تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، مرت بعدة مراحل يف مسريا 
من جمرد أفكار محلها جمموعة من املفكرين وأحكام متناثرة يف كتب الفقه إىل كيانات منظمة  ،القصرية

اقائمة بذا تسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف املتنوعة . ا هلا مبادئ عملها املميزة و عمالئها اخلاصون
والبنوك اإلسالمية أصبحت واقعا مفروضا يف  .و املتالئمة مع طبيعة دورها الذي وجدت من أجله

هذا فإن البنك للوصول إىل  و. االقتصاديات احلديثة وهلذا عليها أن تثبت نفسها وحتافظ على مكانتها
  .، وستكون حمور اهتمامنا يف العنصر املوايلاإلسالمي حيتاج إىل موارد مالية الستخدامها يف خمتلف أنشطته

  مصادر األموال يف البنوك اإلسالمية: املبحث الثاين

البنوك اإلسالمية مثلها مثل باقي املنظمات األخرى ال ميكنها ممارسة أعماهلا اليت وجدت من 
؛ نظرا اكبري اوتلعب املوارد الذاتية دور ، انطالقا من موارد مالية موجودة مسبقا وتعود ملالك البنكأجلها إال

وتتدعم أكثر باملوارد اخلارجية اليت حيصل عليها من املودعني مبختلف . هيف بداية نشاط االعتماد البنك عليه
واليت ميكن من خالهلا احلكم على املركز أنواعهم، ليتشكل للبنك اإلسالمي ما يسمى باملوارد املتاحة له 

 وبطبيعة احلال فإن ملوارد البنوك اإلسالمية خصائص مميزة جتعلها ختتلف عن. ومدى قوته ومتانته لهاملايل 
  .، وسوف نتناوهلا بالدراسة يف هذا املبحثالبنوك التقليدية تلك املوجودة على مستوى

 المي وخصائصهااملوارد الذاتية للبنك اإلس: املطلب األول

عامة أو  ءسوا يعود ملالك البنك مهما كانت نوعية امللكية امتثل املوارد الذاتية يف البنك اإلسالمي م  
متثل هذه و. رأس املال املدفوع، االحتياطيات، املخصصات واألرباح احملتجزة: خاصة أو خمتلطة واملتمثلة يف

 .ه، كما تشكل صمام أمان له ضد أية خسائر حمتملةاألموال سند البنك اإلسالمي عند انطالقه يف نشاط
   .اهلدف ومن حيث التكوين  البنوك التقليديةتتميز خبصائص جتعلها خمتلفة عن تلك املوجودة يف و
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يتمثل رأس املال يف البنك اإلسالمي يف تلك القيم املدفوعة فعال من طرف مالك البنك،  :رأس املال. 1
أما باقي رأس املال إن وجد والذي مل يغط من طرف  ،كل نقدي أو عيينسواء يف ش ،وليس املتعهد ا

وهناك جمموعة من الضوابط اليت جيب . املالك فيطرح لالكتتاب العام بالشروط اليت حيددها املؤسسون
  :)1(، من أمهها نذكرمراعاا يف رأس مال البنك اإلسالمي

 ؛ واحلرام موال املشبوهةأن يكون مربر املصدر وذلك جتنبا لتوظيف رؤوس األ .أ
 األسهم املمتازة؛   لعدم مشروعية أن يتم إصدار رأس املال يف شكل أسهم عادية .ب
  ولكن احلد األدىن تقرره القوانني املصرفية املوجودة يف كل بلد؛ه، ليس هناك حد أعلى لرأس مال .ت
خلسائر اليت تلحق باملسامهني فقط البنك اإلسالمي يقتصر الدور احلمائي له على تلك ا يف رأس املال .ث

  .وال تتعدى إىل خسائر املودعني الباحثني عن تنمية أمواهلم

لكون  فقط، اإلسالمي مبالغ تقتطع من صايف الربح الذي يعود للمسامهني يف البنك: االحتياطات. 2
اطات تبقى ملدة طويلة طويلة األجل، بينما االحتي الودائع حىت ولو كانت هاملودعني تربطهم عالقة مؤقتة مع

 :)2(وهناك عدة أنواع منها .يف البنك
 ؛تنص  القوانني التأسيسية للبنوك اإلسالمية على تكوينها و تنظيمها: احتياطي قانوين. أ
األرباح العائدة للمسامهني وذلك بغرض تدعيم املركز املايل  من نسب تقتطع :االحتياطات اإلضافية .ب

غري معلنة إما لكوا ال تظهر يف بند االحتياطات  ، أوتظهر يف ميزانية البنكمعلنة  قد تكونللبنك وهي 
 اتلعب االحتياطيات دورو . )3(اإلسالمي وتوضع يف بنود أخرى، أو ال تظهر متاما يف امليزانية اخلاصة بالبنك

على امتصاص  مكانته يف السوق ما دامت قادرةمتنت يف البنك اإلسالمي، حيث تقوي مركزه املايل و اكبري
   .خسائره

من األرباح  نسبة معينة اقتطاع ، حيث يقرروناملسامهون ايلجأ إليه إستراتيجية وهي: األرباح احملتجزة. 3
 إعادة استثمارها يف السنوات املقبلة مبا يضمن توسيع نشاط ، وذلك بغرضاليت تعود إليهم قبل توزيعها

مدى والء ، و نشاطه املستقبلي و مقدار األرباح احملققة ا علىيقرر االحتفاظ ، وتتوقف النسبة اليتُ البنك
  .تفضيلهم ملصلحة البنك على مصاحلهم الشخصيةمدى املسامهني للبنك و 

                                                        
فليح حسن  ؛114 -113 .مرجع سابق، ص ص. نوك اإلسالميةاإلدارة اإلستراتيجية يف البعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  : أكثر أنظر لإلطالع -(1) 

 .194 -191. خلف، مرجع سابق، ص ص
 .240. صم، 1998دار الفكر، . حبيب يوسف داوود، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية - (2) 
 .116. ص مرجع سابق،. اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، - (3) 
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وهي مبالغ تقتطع من األرباح اإلمجالية قبل توزيعها ما بني املسامهني واملودعني وذلك  :املخصصات. 4
حلدوث ايتم تكوينها ملواجهة خماطر حمتملة  ،البنك اإلسالمي ملواجهة خماطر حمتملة ناجتة عن طبيعة نشاط

وتزداد أمهيتها يف البنوك اإلسالمية نظرا . خالل الفترة الزمنية املقبلة، ولكنها غري معلومة املقدار وال التوقيت
  .)1(خماطر أكرب إذ ما قورن بالبنوك التقليدية هواجهتوالذي  هلا،لطبيعة النشاط االستثماري 

ارد الذاتية للبنوك اإلسالمية ذات أمهية كبرية هلا، خاصة يف مراحلها األوىل، حيث تعترب خط املو
ولكن هذه احلماية ال تنتقل إىل املودعني الباحثني عن تنمية أمواهلم  .االدفاع األول للخسائر اليت قد تلحق 

 كافية لتغطية نشاط البنك غري فهيو املوارد الذاتية مهما كان حجمها . والساعني إىل حتقيق الربح
  .تتمثل يف الودائع مبختلف أنواعها ملمارسة نشاطهجيعله يف حاجة إىل موارد خارجية  الذياإلسالمي الشيء 

 خصائص الودائع اجلارية يف البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين
ليها مىت أراد ميكن السحب ع وتسمى بالودائع اجلارية وهي تلك األموال اليت توضع يف البنوك     

والودائع اجلارية يف البنوك اإلسالمية ال ختتلف كثريا عن تلك . أية فائدة حيصل مالكها علىمالكها و ال 
أما من ناحية أمهيتها يف موارد البنك . املوجودة يف البنوك التقليدية من حيث شروطها و كيفية استعماهلا

  .على أنواع أخرى من الودائع او تركيزه مية هلانظرا لعدم استهداف البنوك اإلسال اإلسالمي فتقل،

الفقهية تشري إىل أن الوديعة اجلارية ما هي إال  اآلراءأغلب  :الودائع اجلارية يف البنوك اإلسالمية مميزات. 1
يف البنك الودائع تتميز ؛ وهلذا فائدةقرض، وبالتايل فكل زيادة فيها عن مبلغها األصلي املسلم للبنك يعترب 

  :)2(مي باخلصائص التاليةاإلسال
  حتتفظ ا فقط وال تدفع عنها أي شيء للعميل وتتعهد بإرجاعها مىت طلب ذلك؛ .أ 
 ، ولكن نظرا لضرورات العصر فالبنك اإلسالمي يستعملها يف متويلتخدامهامن املفروض عدم اس .ب

   ا أو خسارة؛التوظيف سواء كان رحبولكن العميل ال يكون معين بنتائج هذا  ،خمتلف أنشطته
سحب مبلغ أكرب من العميل ال يستطيع  مدينا يف البنوك اإلسالمية؛ ألن هاال ميكن أن يكون رصيد .ت

 ؛ال مينح تسهيالت ائتمانية، وحىت لو حدث ذلك فيعترب املبلغ املسحوب قرض حسنهو ف ،مقدار الوديعة

                                                        
 .408 -407 .، ص ص2007، دار الفكر اجلامعي، 1ط. عادل عبد الفضيل عيد، الربح واخلسارة يف معامالت املصارف اإلسالمية -(1) 

  :باالعتماد على استخالص هذه اخلصائصمت  -(2) 
  .55.ص. ه 1427/ م2006ار تسنيم للنشر والتوزيع، د: ، األردن1ط. مروان حممد أبو عرايب، اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية والتقليدية  -
  . 101. ، مرجع سابق، صدي حممد الرفاعياف  -
    . 121.حسن صوان، مرجع سابق، ص حممود -
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حيث حتصل  ،حتقيق األرباحمتكنه من  و تشكل أهم مصدر لنشاطه قليديةالودائع اجلارية يف البنوك الت .ث
 املودعني لن يقبلوا على سحبف عليها جمانا منطلقة من مبدأ أساسي وهو أنه يف احلاالت االقتصادية العادية

 .لدى البنك لفترات زمنية قد تكون طويلة هايعين بقاء وهو ما ،دفعة واحدة ويف نفس التوقيت أمواهلم كل
ولكنه  ،هذه الودائع ألنه ال يعتمد عليها يف متويل أنشطته االستثمارية قل أمهيةت بينما يف البنك اإلسالمي

يستعملها لتمويل عمليات قصرية األجل بالشكل الذي ميكنه من حتويلها إىل سيولة ملواجهة طلبات 
  ؛ولكن هذا ال ينفي استخدام البنك اإلسالمي جلزء منها يف متويل عمليات االستثمار .السحب

  إن رغب يف ذلك املودع؛الكثري من البنوك اإلسالمية باقتطاع زكاة هذه الودائع تقوم  .ج
تقوم البنوك اإلسالمية بأخذ عموالت على هذه الودائع نظري األتعاب املتحملة يف تسيريها وإصدار  .ح

إىل  وهناك اجتاه حديث يف جمال املصرفية اإلسالمية يدعوا. اخل... شيكات عليها أو حتصيلها من الغري
وقد أثارت هذه النقطة العديد من ردود األفعال مابني مؤيد  .ضرورة مكافأة أصحاب احلسابات اجلارية

انطالقا من مبدأ أن البنوك عادة ما حتقق أرباح طائلة من وراء استخدام هذه الودائع وبالتايل فإن  ،للفكرة
ض هلذه الزيادة باعتبار البنك ضامن هلا يف وبني معار. إشراك العميل فيها يعترب أكثر من ضرورة ألا ملكه

ألنه يف مبادئ الشريعة  فائدةغري ملزم بدفع أية زيادة للعميل وإال اعتربت  فهوحالة هالكها وبالتايل 
 .اإلسالمية الغنم بالغرم

إن هدف عمالء البنك اإلسالمي من إيداع أمواهلم على  :أهداف الودائع اجلارية يف البنوك اإلسالمية. 2
  :لألغراض التاليةشكل ودائع جارية ليس تنميتها وزيادا، بل 

 احملافظة عليها من السرقة والضياع؛ . أ 
 ؛اخل...، دفع املستحقات إىل الغري، التحويالت الداخلية واخلارجيةالبنك ك االستفادة من خدمات. ب 
 .قليديةخدمات البنوك الت االستغناء عن .ت 

ع اجلارية يف البنك اإلسالمي ترتبط بصفة أساسية مبحاولة استفادة يف األخري نالحظ أن الودائ
و هي . العمالء من اخلدمات امللحقة اليت يقدمها هلم واليت دف إىل تسهيل معامالم بالدرجة األوىل

، وهلذا عادة ما توجه هذه البنوك اهتمامها إىل جذب الودائع االدخارية هليست اهلدف األساسي لنشاط
  .ومن جهة أخرى تفتح للبنك آفاق النشاط ،ممارية واليت يبحث أصحاا على تنمية مدا خيلهواالستث

 يف البنوك اإلسالمية الودائع االدخارية خصائص :املطلب الثالث
أموال املودعني الراغبني يف تنمية رؤوس أمواهلم أو الباحثني عن الربح،  ةك اإلسالميوستقبل البنت

املودع هو صاحب رأس . رتبط معهم بعقد مضاربة شرعيتومن عمالئها خارية حيث تتلقى الودائع االد
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، بصغر حجمها وقصر أجلها هذه املدخرات املال والبنك اإلسالمي هو املضارب أو العامل وعادة ما تتميز
  . له؛ نظرا لكثرة أعداد العمالء متوسطي الدخل مما يوفر له مصدر دائم لتدفق األموالولكن أمهيتها كبرية 

املضاربة أو كما تسمى يف كتب الفقه بالقراض هي عبارة  :ماهية عقد املضاربة يف البنوك اإلسالمية .1
حيث ميلك ، أو أحدمها طبيعي واآلخر معنوي ني، معنوينيطبيعي قد يكونا عن مشاركة ما بني طرفني

بينهما  ايكون الربح مقسوم لثاين ليعمل به على أنليسلم األول املال . أحدمها املال وميلك اآلخر العمل
ما مل يثبت تقصري أو اون من قبل  ،بنسبة متفق عليها، أما اخلسارة فتقع بالكامل على صاحب رأس املال

وقد حظيت املضاربة بعناية القدامى من املفكرين وكذلك املعاصرين  .العامل ويكفيه خسارة جهده ووقته
اإلسالمي هو  كرأس املال، بينما البن بيعترب املودع صاح. )1( وذلك ألمهيتها القصوى يف املعامالت املالية

على أن تكون للبنك نسبة من الربح  ،املضارب، الذي يتوىل استخدام هذه األموال يف خمتلف أوجه نشاطه
غري أن الكثري من البنوك اإلسالمية اليوم تلجأ إىل ما يسمى بتطوع البنك  .)2(أما اخلسارة فيتحملها املودع

وهذا ناتج بالدرجة األوىل عن نقص  ؛ان أصل الوديعة يف حالة اخلسارة دون أن تضمن الربح أو العائدلضم
التطوع موضوع  إال أن .الوعي املصريف اإلسالمي لدى املودعني وتأثرهم مبا هو موجود يف البنوك التقليدية

  .)3(الشرعي عن إطاره املضاربة حمل جدل وخالف بني الفقهاء بني جميز له وناه عنه ألنه خيرج عقد مازال

تودع دف الودائع االدخارية هي تلك املبالغ اليت : الودائع االدخارية يف البنك اإلسالميمميزات  .2
الذي جيعلها قابلة للسحب يف  يءالش ؛، ومن جهة أخرى االحتياط ملستجدات املستقبلتنمية دخل أصحاا

  :)4(حلظة وتتميز باخلصائص التالية ةأي

                                                        
  : لإلطالع على هذا املوضوع أنظر -(1) 
 دار اخللدونية للنشر والتوزيع،: اجلزائر). ملصرفيةبني الفقه اإلسالمي والتقنيات ا(  يف املصارف اإلسالمية) القراض(عجة اجلياليل، عقد املضاربة  -

2006 . 
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، 54، حبث رقم 3ط . حسن األمني، املضاربة الشرعية وتطبيقاا احلديثة -

 .ه1421
ص   ،)م1989/ ه1409(. 01م. االقتصاد اإلسالمي: عبد العزيز امللك جملة جامعة. مجال الدين عطية، املشاركة املتتالية يف البنوك اإلسالمية - (2) 
 .121-111. ص
  :أنظر يف ذلك - (3) 
  .2000، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 54، حبث رقم 1ط. عثمان بابكر أمحد، نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية -
/ ه1424(، 1، ع16االقتصاد اإلسالمي،م : جملة جامعة امللك عبد العزيز. ملضارب لرأس املال يف الودائع املصرفيةالتيجاين عبد القادر أمحد، ضمان ا -

  .72 -61.، ص ص)م2003
/ ه1424(، 2، ع16االقتصاد اإلسالمي،م : جملة جامعة امللك عبد العزيز. حممد علي القري، ضمان املصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية -

 .65 -61.ص ص ،)م2003
  .73.ص حممود حسني الوادي، مرجع سابق، - (4) 
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 ؛للفئات ذات الدخل الضعيف واملتوسط ألا ملكأا صغرية املقدار  .أ 
 يف أية حلظة؛ تتميز بسيولة عالية نتيجة إمكانية السحب عليها .ب
 ؛يقوم البنك اإلسالمي بوضع حد أدىن لرصيد هذه الودائع حىت ميكنها املشاركة يف األرباح احملققة .ت
 ،ملواجهة طلبات السحب املتوقعة منهازء جب ل وإمنا يتم االحتفاظوظفها البنك اإلسالمي بالكاميال  .ث

 اله يف متويل النشاط االستثماري؛واجلزء اآلخر يتم استعم
  يف أنشطة متنوعة، وبصيغ إسالمية خمتلفة عادة تكون متوسطة وقصرية األجل؛يتم توظيف هذه األموال  .ج
، ألن الطبقة رغم صغر حجمهاذا النوع من الودائع، يف اجتذاب ه يبذل البنك اإلسالمي جهودا كبرية .ح

  ؛جيعلها موردا هاما ودائمااملتوسطة الدخل عادة ما تشكل نسبة مرتفعة يف اتمع ما 
 ؛كتابيا استثمار هذه األموالك، خيول هلذا األخري البن و املودع عقد املضاربة املوقع مابني .خ
بشكل مباشر يف تسوية االلتزامات، حيث ال يصدر البنك الودائع االدخارية ال ميكن استعماهلا  .د

 دفتر ادخار مصريف )1(اإلسالمي، شأنه يف ذلك شأن التقليدي، شيكات مقابلها وإمنا مينح البنك للعميل
املودع ال يستحق ف، يالرصيد املتبق و عمليات اإليداع، السحب: استعماله شخصي، حيث تقيد فيه يكون
عقب كل  حساب مصريف يوايف زبونه بكشف، أو الرصيد املتبقي لنهاية السنة نعإال  ،إن وجدت ا،أرباح

 .اخل... رصيدأو السحب، أو إيداع، كانت  عملية يقوم ا سواء

 االستفادة ويف توفري مصدر دائم لألموال للبنوك اإلسالمية،  اكبري االودائع االدخارية تلعب دور  
 .توظيفها يف استثمارات طويلة األجل ابالشكل الذي يتيح هل ؛حبهاتوقف بالدرجة األوىل على عدم ستمنها 

تضاءل كلما ت تهاغري أن أمهي. لكهامتاالستجابة لطلبات السحب بتسييل بعض األصول اليت  اوميكن هل
   .الطويلة األجل ؛ ما جيعل البنوك اإلسالمية تركز على جدب الودائع االستثماريةقصرت فترة بقائها فيها

  يف البنوك اإلسالمية الودائع االستثماريةخصائص : الرابعاملطلب 

تيح له الوقت ي أن طول أجلها  الودائع االستثمارية هي اهلدف األساسي ألي بنك إسالمي، حبيث    
إىل حتقيق الربح وتنمية  مالكهاويهدف . النتائج سواء كانت اجيابية أو سلبيةالوصول إىل و لتوظيفهاالكايف 

خاطرة اليت قد تنجم عن االستثمار، بالشكل الذي ويف مقابل ذلك يتحملون امل. ة األوىلأمواهلم بالدرج
  .وهي على عدة أنواعكما أا قابلة للسحب . جيعل البنك اإلسالمي غري ضامن هلا يف حالة اخلسارة

قيد أو  وهي تلك الودائع اليت يستقبلها البنك اإلسالمي من أصحاا دون :حسابات االستثمار العام .1
وهذه الودائع . يتم استثمارها فيه أو املدة الزمنية املستغرقةسجمال النشاط الذي  ، وشرط فيما خيص توظيفها

                                                        
 .122. مرجع سابق، ص. اح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفت -(1) 
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وتشارك هذه األموال يف النتيجة الكلية للبنك سواء كانت ربح أو . ختضع ملا يسمى بعقد املضاربة املطلق
 : )1(ةخسارة دون ربطها مبشروع معني، وهي على األنواع التالي

، استثماراته يف هاوهي تلك الودائع اليت يتم االتفاق مع البنك اإلسالمي على إشراك :احلسابات بإشعار .أ
وهذه املدة . أن يقوم املودع بإعالم البنك مبدة زمنية معينة عن نيته يف سحب أمواله إما كليا أو جزئيا ىعل

 ،من توفري السيولة املطلوبة يف اآلجال املرغوبة همتكين هذا الشرط هوواهلدف من . ختتلف من بنك إىل آخر
  ؛وكذلك متكني املودع من احلصول على ربح أكرب يف حالة حتققه

وهي ودائع يتفق مالكها مع البنك اإلسالمي على أن السحب منها لن يكون إال : احلسابات ألجل .ب 
رها، وتزيد أمهية هذه الودائع كلما بأخذ الوقت الكايف الستثما لهيسمح  ما هذاو معينة؛بعد مدة زمنية 

 منهاوقد يسمح البنك اإلسالمي لعميله بالسحب  .ارتفع مبلغهامالت فترة بقائها لدى البنك إىل الطول و
بطبيعة احلال فإن اجلزء املسحوب  و. مسحت ظروف السيولة لديه، وإذا كانت ظروف املودع ملحة ما إذا

   .لى األرباح للفترة املتبقية من االتفاقحلصول عامن الوديعة سوف يفقد حقه يف 

وهي عبارة عن عقد مضاربة مقيد ما بني البنك اإلسالمي وصاحب  :حسابات االستثمار اخلاص. 2
ويف هذه احلالة فإن الربح . الوديعة، حيث يتم االتفاق على توظيفها يف مشروع حمدد من طرف العميل

. ذلكل وحده ألنه هو املسئول عن اختياره وعليه حتمل نتائج يقتسم مع البنك أما اخلسارة فيتحملها العمي
اخلربة أو الوقت الكايف  هلمولكن ليس ، املال ملديه املتعاملني الذينوعادة ما يلجأ هلذا النوع من الودائع 

  .)2(ليوظفه لهفيعهد باملال للبنك  ؛مرحبا أو يشكل فرصة ال تعوض وهلالستثمار يف جمال معني ير

أو  وهي ودائع يستقبلها البنك اإلسالمي كودائع جارية، ولكن تكون مشفوعة: ع املشروطةالودائ .3
مرفقة بشرط توظيفها إذ ما وجد البنك الفرصة املناسبة اليت يبحث عنها العميل مثل الرحبية املرتفعة وقلة 

فيه القوانني املصرفية  وعادة ما تستعمل هذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية اليت تنشط يف دول تضيق .املخاطر
 .نشاط البنوك ومتنعها من ممارسة نشاطات استثمارية حفاظا على أموال املودعني

بدل الكثري من يالودائع االستثمارية جبميع أنواعها تعترب اهلدف الرئيسي ألي بنك إسالمي، حيث    
ذلك يف  كانما ارتفعت نسبتها كلحيث . وعلى املودعني ا وتوظيفها مبا يعود بالنفع عليهاجلهود الستقطا

 وتدعيم مركزه املايل بهوتوزيعها مما يؤدي إىل تعزيز ثقة العمالء  إضافية تحقيق أرباحلوذلك  صاحله،
   .مقارنة مع باقي أنواع البنوك، كما متكنه من توسيع حجم نشاطه والدخول يف جماالت استثمارية خمتلفة

                                                        
 . 73.حسني الوادي، مرجع سابق، ص دحممو (1) - 
 . 229 -226 .، مرجع سابق، ص صفضل الشعراوي دعاي (2) -
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خمتلفة عن تلك البنك اإلسالمي هلا خصائص  ل يفيف آخر هذا املبحث نؤكد أن مصادر األموا
فاملوارد الداخلية متنوعة ويراعى يف تكوينها مبدأ العدالة مابني املودعني الذين  ،البنوك التقليديةاخلاصة  ب

أما املوارد اخلارجية فهي متعددة سواء من . تربطهم عالقة مؤقتة معه، واملالك الذين تكون عالقتهم دائمة به
ويتوقف استمراره على مدى قدرته على حتقيق أرباح يف نشاطه، بالشكل . بيعتها، مدا، أو ضمااناحية ط

لكونه مؤسسة مصرفية متارس أعماهلا وفقا و. الذي يكفل له احلفاظ على موارده اخلارجية من السحب
  .  الثانية مصرفية يقدم لعمالئه نوعني من األنشطة األوىل غري مصرفية و فهو ألحكام الشريعة اإلسالمية

  األنشطة غري املصرفية للبنوك اإلسالمية: املبحث الثالث
تستخدم البنوك اإلسالمية األموال امعة لديها من املودعني إضافة ألمواهلا اخلاصة يف ممارسة 
ر أنشطة خمتلفة األنواع خاصة ا دون سائر أنواع البنوك واليت تقوم ا إما بنفسها عن طريق االستثما

فهناك . املباشر يف إنتاج السلع واخلدمات، أو عن طريق منح التمويل للغري يف إطار صيغ إسالمية معروفة
صيغ تقوم على أساس مشاركة البنك لعميله يف الربح أو اخلسارة، وطرق أخرى تقوم على أساس احلصول 

رس أو الصيغة املستخدمة فإن ومهما كان نوع النشاط املما. على عائد ثابت مقابل حتمله ملخاطر العملية
  .البنك اإلسالمي ال يقدم عليها إال بناءا على دراسة مستفيضة لوضعه ووضع عميله ووفقا ملعايري معينة

  االستثمار املباشر يف البنوك اإلسالمية: املطلب األول

نشطة خمتلفة متارس البنوك اإلسالمية النشاط احلقيقي مستعملة أمواهلا وأموال املودعني يف القيام بأ
سواء يف امليدان التجاري أو الصناعي أو غريها من ااالت، وحتقق من وراء ذلك عدة مزايا أمهها التواجد 
على مستوى قطاعات حساسة وإستراتيجية يف بالدها، ولكنها من ناحية أخرى تثقل كاهلها باألعباء 

  .ما تفضل االقتصار على جماالت نشاط حمدودةاإلدارية واملالية مما حيد من األرباح احملققة؛ وهلذا عادة 

 يقوم البنك اإلسالمي بإنشاء مشاريع يف خمتلف امليادين  :تعريف االستثمار املباشر يف البنوك اإلسالمية. 1
يتوىل تسيريها بنفسه وتعود ملكيتها بالكامل له، يقوم باقتسام الربح واخلسارة حسب نسبة رأس املال 

، كما يدخل كشريك يف مشاريع قائمة بنسبة معينة من رأس املال ويوجد )1(لمودعنياملستخدم العائد له ول
  :نوعني من األنشطة اليت ميكن له ممارستها هي

                                                        
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  ،13،  حبث حتليلي رقم 2ط. حتليل فقهي واقتصادي مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، قحف، منذر - (1)

 .36 -33. ، ص ص2004البنك اإلسالمي للتنمية، 
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وهو القيام ببيع خمتلف السلع واخلدمات، ألجل حتقيق الربح، يلجأ البنك اإلسالمي إىل هذا : املتاجرة. أ
عرض هلا، ما دام هذا النشاط ال يتعارض مع مبادئ عملها وال النشاط بغرض التنويع وتقليل املخاطر اليت يت

وميكنها ممارستها عن طريق إنشاء شركات مستقلة، أو إنشاء مصلحة تابعة للبنك  تتوىل . )1(يضر باتمع
  ؛ )2(مقابل أجر أو عمولة ممارسة األنشطة التجارية أو إيكال هذه املهمة ألطراف خارجية

اخل، تكون مستقلة ...يف خمتلف ااالت الصناعة والزراعية، واألشغال العمومية  إنشاء شركات إنتاجية. ب
يف ااالت اإلستراتيجية واليت تفيدها يف توسيع نشاطها وكسب  رإداريا عنها، عادة ما تقوم باالستثما

  . عمالء جدد، وكذلك توفري السلع واخلدمات الضرورية للمجتمع

  :يف املباشر تتمثل ستثمارالحيقق البنك اإلسالمي عدة اجيابيات من ا :شراجيابيات االستثمار املبا .2
  احلفاظ على ماله ومال املودعني بانتقاء املشاريع األقل خطورة واألكثر رحبية؛. أ
  تعظيم العائد املادي من خالل اجلهود املبذولة من البنك إلجناح املشروع  وبالتايل استمرار البنك؛. ب
  . االجتماعي من خالل تلبية حاجيات عمالئه مبختلف السلع واخلدمات تعظيم العائد. ت

  :يعود االستثمار املباشر على البنوك اإلسالمية بالسلبيات التالية :سلبيات االستثمار املباشر. 3
  يشكل عبأ كبريا جدا على البنك اإلسالمي والعاملني فيه، ألنه يضيف هلم أعمال أخرى؛ .أ
  وارد البشرية القادرة على إدارة مثل هذا النوع من املشاريع مما يهددها بالفشل؛قد ال يكون له امل. ب
  هذا النوع من االستثمار حيتاج إىل االستمرارية واملتابعة وهو ما ال ميكن للبنك اإلسالمي القيام به؛. ت
خاصة إذا  يؤدي إىل تعطيل أموال البنك واخنفاض رحبيتها، إذ ما واجهت املشاريع مشاكل مزمنة،. ث

  علمنا التكلفة املرتفعة لتغيري النشاط وعدم ضمان استرجاع رأس املال يف حالة التصفية؛ 
قد ال يكون للبنك اإلسالمي رأمسال كبري لتوظيفه يف مثل هذا النوع من األنشطة بالشكل جيعل . ج

  .اإلدارة الشركات املكونة صغرية مما يعرضها للمنافسة القوية، ومشاكل أخرى يف التسيري و

رغم أن االستثمار املباشر حيقق العديد من املزايا للبنوك اإلسالمية، إال أن املختصني يف جمال 
املصرفية اإلسالمية ينصحوا بعدم املبالغة فيه، واالقتصار فقط على بعض املشاريع ذات األمهية اإلستراتيجية 

ليب على نشاطها األصلي، و هو تقدمي التمويل سواء بالنسبة هلا أو لالقتصاد، وذلك ملا له من انعكاس س
  . باستخدام خمتلف الصيغ اإلسالمية، ومنها تلك اليت تعتمد على اقتسام الربح أو اخلسارة

  

                                                        
 .152 .صق، مرجع ساب.  اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية الفتاح عبد احلميد املغريب، عبد -  (1)
 .161.ص حممود حسن صوان، مرجع سابق، -  (2)
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  التمويل باستخدام صيغ اقتسام الربح واخلسارة يف البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين

ليس نضري معدل فائدة مستحق مهما كانت تقدم البنوك اإلسالمية التمويل الالزم لعمالئها، ولكن 
وحتمل نتيجته باقتسام الربح واخلسارة . وضعية العميل، بل لقاء مشاركتها لعميلها يف رأمسال املشروع

وهذه الصيغ هلا أمهية كبرية يف متويل االقتصاد وبالتايل حتريك التنمية . باستخدام صيغ  املضاربة و املشاركة
  .ية أخرى جتد البنوك اإلسالمية عدة صعوبات ومشاكل يف استخدامهااالقتصادية، ولكن من ناح

تقوم البنوك اإلسالمية خبلط األموال امعة لديها من  :املضاربة يف البنوك اإلسالمية طريقة استخدام . 1
ملنحه للعمالء مضاربة، حيث تكون هي صاحبة رأس املال  املودعني إىل جانب رأمساهلا وتستعمل جزء منه

يتم اقتسام الربح بينما اخلسارة تقع على عاتق البنك اإلسالمي ما مل يثبت تقصري من . نما هم العاملونبي
العميل، على أن يكون نصيب املودعني من حصة البنك اإلسالمي من الربح، أما إذا كانت خسارة 

. )1(المي شروط معينة لصحتهاوهلا يف الفقه اإلس. فيتحملها املودعون مبا متثله أمواهلم من رأس مال املضاربة
  :)2(وهي على عدة أنواع، أخذا بعني االعتبار لشروط العقد جند األنواع التالية

خيلو عقدها من أي قيد، ما عدا الشروط الشرعية، واهلدف منها إعطاء حرية أكرب : مضاربة مطلقة .أ
  اإلسالمي يف جانب املوارد؛للعميل الغتنام الفرص  اليت يتيحها السوق، وعادة ما يستخدمها البنك 

تتضمن شروطا معينة، إىل جانب الشروط الشرعية، مثل كيفية االستثمار، وجمال : املضاربة املقيدة. ب
النشاط، ومكانه أو زمانه، واملضارب يف هذه احلالة يكون جمرب على االلتزام بالشروط املوضوعة وإال حتمل 

  .ة أموال البنك وضمان جدية العميلاخلسارة يف حالة حدوثها، واهلدف منها محاي

سامهة يف رأمسال فني أو أكثر على املاملشاركة عبارة عن اتفاق ما بني طر :يف البنوك اإلسالمية املشاركة .2
. ، يتم اقتسام األرباح بنسبة متفق عليها أما اخلسارة فتقتسم حسب نسب رأس املالبنسبة معينة ما شروعم

 إدارة الشركة والتصويت يف اجلمعية العامة، كما ميكن االتفاق على إيكال ولكل شريك احلق يف التدخل يف
وللمشاركة عدة شروط شرعية لصحة . مهمة اإلدارة إىل أحد الشركاء مقابل حصة معينة من األرباح

  :، وهي على عدة أنواع)3(عقدها
                                                        

 .28 -27. ؛ حسن األمني، مرجع سابق، ص ص257 - 248. عايد فضل الشعراوي، مرجع سابق، ص ص: انظر -  (1)
 .267 -259. عايد فضل الشعراوي، مرجع سابق، ص ص -  (2)
 :انظر املشاركة  لإلطالع على موضوع -  (3)
  .2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، ). النظرية والتطبيق( صارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصاديةعربيات، امل وائل -
  .174-171. عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص ص -
، ص 2008دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : ، األردن1ط. ا املصرفيةحممد حممود العجلوين، البنوك اإلسالمية، أحكامها ومبادئها وتطبيقا -
 .234 -223. ص
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ة التعاقد، وقد تكون مستمرة تكون النسبة اململوكة ألطراف الشركة ثابتة خالل فتر: املشاركة الثابتة. أ
  يبقى فيها البنك اإلسالمي شريك دائم لفترة غري حمددة، أو منتهية ترتبط بتمويل صفقات معينة؛ 

تعرف على أا اتفاق بني طرفني أو أكثر على اشتراكهم يف رأس : املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك. ب
آلخر تدرجييا حىت تؤول ملكية هذه الشركة كاملة إليه تنتقل مبقتضاه حصة أحدمها إىل ا ،مال معلوم

وباألخذ بعني االعتبار ملوضوعنا فالبنك اإلسالمي هو الذي تتناقص حصته بينما الطرف  .بشروط حمددة
وعادة ما . تتزايد حصته إىل أن يتملك املشروع بالكامل بيعي،قد يكون شخص معنوي أو طالذي  ،اآلخر

  . ية لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةتستخدمها البنوك اإلسالم

   :)1(هذه الصيغ دورا هاما يف االقتصاد حيثتلعب  :لصيغ اقتسام الربح واخلسارة يالدور التنمو. 3

 املشاريع؛أكرب عدد ممكن من  باملسامهة يف اجنازالثروات املتاحة، وذلك  استغالل . أ
 ؛للثروة نشاطات منتجة ى البنك اإلسالمي يف توظيف املوارد املالية املوجودة لد العمل على. ب
  ؛تقليل التفاوت االجتماعي والطبقيو  ،على ختفيض نسبة البطالة خاصة يف أوساط الشبابالعمل . ت
 ، عن طريق توفري املستلزمات الضرورية هلم؛حتسني املستوى املعيشي للسكان. ث
  .واستمرارها املشاريع اح جنمن خالل احلرص على إثقافة العمل لدى اتمع  تشيع. ج

  .)2(ولكن رغم أمهيتها فإن واقع البنوك اإلسالمية يشري إىل حمدودية استخدامها نظرا  لسلبياا

  :)3(بالنسبة للبنك نلخصها يف ينتج عنها عدة سلبيات  :سلبيات صيغ اقتسام الربح واخلسارة .4
  يل أموال البنوك اإلسالمية؛تستغرق وقتا طويال، خاصة املشاركة، مما يؤدي إىل تعط. أ
  عدم أمانة العمالء  مما يؤدي إىل ضياع أموال البنك، خاصة يف صيغة املضاربة؛. ب
  حتمل البنك اإلسالمي أعباء إضافية يف مراقبة ومتابعة املشاريع والعمالء وهو ما يزيد من تكاليفها؛. ت
  يضر مبصلحة البنك اإلسالمي؛  حتمل خماطر مرتفعة، أي اخلسارة فيها قد تكون كبرية، مما. ث
  .طبيعة هذه الصيغ ال يشترط ضمان رأس املال مما يؤدي إىل إمكانية فقدان البنك لرأمساله املستثمر. ج

جاءت البنوك اإلسالمية ببدائل للنشاط الربوي، وذلك بالتعامل بصيغ خالقة للثروة ومقللة للتفاوت 
ا أصبحت تتهرب من هذه الطرق، حيث تشكل نسبة ضئيلة االجتماعي وهي  املضاربة واملشاركة، إال أ

                                                        
 .271 -267. حسن خلف، مرجع سابق، ص ص -  (1)
، 259العدد  - جملة البيان، السنة الرابعة والعشرون. مفهومه، طبيعته، مصادره ، وآثاره: محزة عبد الكرمي محاد، االستثمار يف البنوك اإلسالمية -  (2)

 .م2009مارس / ه1430ربيع األول 
 .46. وائل عربيات، مرجع سابق، ص -  (3)
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و اعتمادها بدل ذلك على صيغ قصرية األجل . جدا من استخداماا وهو ما يعين تراجع الدور التنموي هلا
 .و مضمونة الربح و اليت تقتصر يف أغلبها على متويل التجارة الداخلية و اخلارجية

  سالمية باستخدام صيغ اهلامش املعلومالتمويل يف البنوك اإل :املطلب الثالث

تقوم البنوك اإلسالمية بتقدمي التمويل لعمالئها، وذلك باستخدام صيغ خمتلفة  تأخذ مقابلها هامشا 
االستصناع،  من أمهها بيع املراحبة، وبيع السلم، و. متفق عليه، نضري حتمل املخاطر اليت قد تنجر عنها

ورغم ما يثار من . يف توفري احلاجيات الضرورية ملختلف املتعاملني تساهم هذه الطرق. اخل...والتأجري 
  .جدل حول بعض هذه الصيغ، فإن البنوك اإلسالمية تعتمد عليها بشكل كبري يف استخداماا

على أن يبيع األول إىل الثاين شيئا ما مقابل مثن املراحبة هي اتفاق ما بني البائع واملشتري، : بيع املراحبة .1
وتقتضي توفر شروطا معينة  .عليه، حيث يكون مثن الشراء معلوما ويتم إضافة هامش ربح إليهمتفق 
  :، وهي على عدة أنواع هي)1(لصحتها

وهي املراحبة كما وجدت يف كتب الفقه تقتصر على طرفني مها البائع واملشتري، حيث : املراحبة البسيطة .أ
  ائع إىل املشتري، بثمن أكرب من مثنها األصلي؛يتم االتفاق على حتويل ملكية سلعة ميلكها الب

صورة مستحدثة للمراحبة، وهي من أكثر الصيغ مثارا للجدل مابني  :املراحبة املركبة أو لآلمر بالشراء .ب
، تقوم على أساس دخول طرف ثالث ما بني البائع واملشتري وهو يف هذه احلالة الفقهاء واملختصنيخمتلف 

شتري السلعة املطلوبة لصاحله مث يعيد بيعها لطالبها مقابل مثن أكرب من الثمن املصرف اإلسالمي حيث ي
املراحبة مبختلف صيغها تلعب دورا مهما يف توفري التمويل الالزم للعديد . األول قد يكون معجل أو مؤجل

  . اخل...من القطاعات من األفراد، واحلرفيني، واخلدمات، والتجارة، والصناعة 

وهو استثناء من البيع العادي، حيث يتم االتفاق ما بني طرفني على بيع سلعة حمددة  :بيع السلم .2
األوصاف والكمية والسعر، على أن يتم دفع الثمن حاال بينما تسليم السلعة يكون يف فترة زمنية الحقة 

لسلم من يستعمل ا. وهناك عدة شروط لصحته، كما أن هناك إمجاع ما بني الفقهاء على مشروعيته. حمددة
قبل البنوك اإلسالمية يف متويل القطاع الزراعي مبختلف وسائل اإلنتاج مقابل كمية معينة من احملصول، و 

                                                        
  :لإلطالع على موضوع املراحبة انظر -  (1)
من صيغ االستثمار اإلسالمية املراحبة الداخلية يف البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار واملالحظات عليها  حممود إبراهيم مصطفى اخلطيب، -

      .ه1424حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حمرم . وكيفية جتنبها ضمن االقتصاد اإلسالمي
لد اخلامس عشر، مؤتة للبحوث والدراسات، ا. كمال توفيق احلطاب، القبض واإللزام بالوعد يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء يف الفقه اإلسالمي -

 .259 -233. ، ص ص2000العدد األول، 
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النشاط الصناعي باحلصول على املال الالزم لتمويل رأس املال العامل أو شراء املعدات واآلالت الالزمة، 
  .)1(ناع باملستلزمات و املواد اخلاممقابل كمية معينة من املنتج، و متويل صغار احلرفيني والص

 من الصيغ اليت تكلم عنها الفقهاء يف القدمي، وحظيت باهتمام الدارسني يف الوقت احلاضر، :ستصناعإلا .3
يلزم البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من  ،ميكن تعريفها على أا عقد يشترى به يف احلال شيء مما يصنع صنعا

. )2(وهلذا العقد عدة شروط حىت يكون مقبوال من الناحية الشرعية. ن حمددعنده، وبأوصاف خمصوصة وبثم
  :وميارس من قبل البنوك اإلسالمية بالطرق التالية

  قد يكون البنك اإلسالمي هو نفسه الصانع من خالل توفري الشيء املطلوب عن طريق شركاته التابعة؛ . أ
  ه التمويل الالزم للصناعيني؛قد يكون البنك اإلسالمي مستصنعا من خالل توفري. ب
أي يكون صانعا ومستصنعا يف آن واحد، حيث يقوم بإبرام عقد استصناع بصفته : االستصناع املوازي. ت

صانعا مع عميل يريد منتج صناعي ما، مث يتعاقد عن طريق إحدى شركاته مع طرف آخر لصنعها بنفس 
  . تعاب والتكاليف املتحملةاملواصفات املطلوبة، مع أخد البنك هلامش ربح نضري األ

نشاط البنوك اإلسالمية متنوع فهناك الطرق غري احملددة الدخل والكثرية املخاطر واألساليب احملددة 
و أغلبها يلجأ  إىل النوع الثاين منها؛ جتنبا للخسائر اليت قد تلحق ا، و . اهلامش ولكن املنخفضة املخاطر

ستثمارية ورغبتهم يف احلصول على عائد مثلما هو الشأن يف للضغط الذي يشكله أصحاب الودائع اال
  .إال أا ال تكتفي ذه الصيغ، بل تستعمل صيغ نشاط أخرى منها اإلجارة والبيع اآلجل. البنوك التقليدية

  

                                                        
  :لالطالع أكثر على موضوع السلم ارجع إىل -  (1)

، املعهد اإلسالمي للبحوث 2ط، 15حبث حتليلي رقم . حممد عبد احلليم عمر، اإلطار الشرعي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر -
  .2004، والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية

- Mohamed  Boudjellal, as- Salam, al- Istisnaa, al-Joola, al- Mouzaraa, al-Moussacat, al-Mougharassa, ou 
modes de financement peut utilisés par les banques islamiques. Introduction aux Techniques  Islamiques 
de Financement. Acte de séminaire N°. 37, Institut Islamique de Recherches et de Formation, Nouakchott 
5-9 Décembre. 1992, PP. 153-160.  

  .2006دار السداد، : ، اخلرطوم1ط). نظرة مالية واستثمارية( التجاين عبد القادر أمحد، السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر -
  :نظرلإلطالع على موضوع االستصناع ا -  (2)

. ، ص ص2003، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 3ط، 09حبث رقم . شوقي أمحد دنيا، اجلعالة واالستصناع -
25- 45.  

، املعهد 12 سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم. مصطفى أمحد الزرقا، عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة -
  . ه1420اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 

. ص ص ،م2008دار النفائس للنشر والتوزيع، : ، األردن2ط. حممود عبد الكرمي أمحد أرشيد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية -
117-131. 
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  صيغ نشاط أخرى يف البنوك اإلسالمية: املطلب الرابع

جود يف البنوك التقليدية مثل اإلجارة، ميارس البنك اإلسالمي جمموعة أخرى من األنشطة بعضها مو  
أما النوع اآلخر . اخل،  ولكن تطبيقها خيضع لضوابط تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية...و البيع اآلجل 

وتساهم . اخل...فهي صيغ تقوم على أساس اقتسام الربح أو اخلسارة مثل املزارعة، واملساقاة، واملغارسة 
  .الالزم ملختلف القطاعات الفالحية، كما متكن البنك من توظيف أمواله هذه الصيغ يف توفري التمويل

هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة أو على عمل معلوم  :اإلجارة .1
متارسها البنوك . )1(بعوض معلوم ملدة زمنية معلومة، وهناك عدة شروط لصحتها من الناحية الشرعية

  :ة يف الوقت احلاضر على شكلني مهااإلسالمي
يقوم البنك بامتالك أصول معينة يأجرها للغري ملدة زمنية عادة ما تكون قصرية مقابل : التأجري التشغيلي. أ

  ويسترد البنك األصل يف اية املدة املتفق عليها ليعيد تأجريها للغري أو بيعها؛. أقساط نقدية
البنك اإلسالمي بتأجري أصل معني للغري لقاء أقساط، على أن يقوم  يقوم: التأجري املنتهي بالتمليك. ب

وحتقق اإلجارة عدة مزايا لالقتصاد من خالل . املستأجر بشراء األصل يف اية املدة الزمنية املتفق عليها
من أما بالنسبة للبنك فهي تض. زيادة استخدام املوارد اإلنتاجية، وتشجيع االستثمارات الصغرية واملتوسطة

  . له تنويع جمال نشاطه وحتقيق عائد ثابت ومنتظم

يعرف على أنه اتفاق ما بني البائع واملشتري يقضي بأن يتسلم هذا األخري السلعة حمل  :البيع اآلجل. 2
العقد على أن يكون الثمن مؤجل القبض، هذا التأجيل قد يكون للثمن كله أو جلزء منه فقط، كما قد 

دفعات أو ما يسمى بالتقسيط، ورغم اخلالف ما بني الفقهاء حول مشروعية  يقبض دفعة واحدة أو على
هذا النوع من البيع فإن البنوك اإلسالمية متارسه، ويكون السعر اآلجل أكرب من العاجل ولكن ضمن 

يلعب البيع املؤجل دورا كبريا يف توفري الكثري من حاجيات األفراد واملؤسسات . )2(ضوابط شرعية  حمددة
                                                        

  :إلسالمية انظرلإلطالع على موضوع التأجري يف البنوك ا -  (1)
 - 209. ص ص ،2008، دار وائل للنشر، 1ط. الطرق احملاسبية احلديثة: خالد أمني عبد اهللا، حسني سعيد سعفيان، العمليات املصرفية اإلسالمية -

226.  
  .73-60. حممود عبد الكرمي أمحد أرشيد، مرجع سابق، ص ص -
، املعهد اإلسالمي 2ط، 19حبث رقم . مصادر التمويل اإلسالمية، دراسة فقهية مقارنة عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة مصدر من -

 .2000للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
  :لإلطالع على موضوع البيع ألجل يف البنوك اإلسالمية انظر -  (2)

  .262 -257. ص ص خالد أمني عبد اهللا، حسني سعيد سعفيان، مرجع سابق،  -
،  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، 2ط، 16سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم . عبد الستار أبو غدة، البيع املؤجل -

 .2003جدة، 
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اقتناء السيارات، واآلالت الكهرومرتلية، : ة ذوي الدخول احملدودة، واليت تتجاوز مقدرم املالية مثلخاص
  . كما متكن البنك اإلسالمي من حتقيق تدفقات نقدية منتظمة

ه حق التصرف فيها، وبني املزارع على زرع أو من ل وهي االتفاق ما بني مالك األرض: املزارعة .3
صلها، أما إذا كانت خسارة فيتحملها كل طرف جبنس ما أسهم به، بالنسبة للبنوك األرض حبصة من حا

اإلسالمية فهي متارسها إما بتقدمي رأس مال نقدي يستخدم من قبل الشريك يف اقتناء خمتلف اآلالت والعتاد 
صاحب والشريك اآلخر قد يكون . اخل...ومواد اإلنتاج أو بتقدمي رأس مال عيين كاآلالت، واملعدات 

األرض ولكن ال ميلك اإلمكانيات الالزمة خلدمتها،  أو املزارع الذي له اخلربة والكفاءة و ليس له املوارد 
وهناك . وميكن للمزارعة أن تساهم بشكل فعال يف خدمة القطاع الزراعي وزيادة اإلنتاج. املالية و األرض

تضي دخول البنك اإلسالمي كشريك يف غرس صيغ أخرى يف نفس اال مثل املغارسة واملساقاة، واليت تق
األشجار املثمرة أو سقاية الزرع عن طريق التمويل الذي يقدمه لشريكه والذي يؤهله للحصول على 

  .)1(نصيب متفق عليه من الغلة أو حتمل اخلسارة

جماالت النشاط واالستثمار واسعة ومتعددة أمام البنوك اإلسالمية، ميكن أن حتقق هلا مكاسب 
دية، وتساهم من جهة أخرى يف ترقية اتمع واالقتصاد وذلك إذا ما أحسنت استغالل اإلمكانيات ما

ولتحقيق هذه األهداف تأخذ البنوك . املتاحة هلا، وحافظت على مبادئ عملها وفقا للشريعة اإلسالمية
  .قليال للمخاطر احملتملةاإلسالمية يف احلسبان جمموعة من املعايري والشروط عند القيام بتوظيف أمواهلا، ت

  معايري منح التمويل يف البنوك اإلسالمية: املطلب اخلامس

البنك اإلسالمي ال يقبل على منح التمويل ألي  مثلما هو الشأن يف كل املؤسسات االقتصادية، فإن
، و عميل، أيا كان نوعه، ومهما كانت الصيغة املستخدمة من طرفه إال بناءا على دراسة مسبقة للمشروع

والبنك اإلسالمي ال يركز على الرحبية املادية فقط، وإمنا هنالك . للعميل ولوضعية البنك من مجيع النواحي
  .جوانب أخرى يأخذها بعني االعتبار مثل العائد االجتماعي ومدى مالئمة املشروع للمجتمع اإلسالمي

  :   إال إذا توفرت فيه شروطا هيال ميول البنك اإلسالمي مشروعا ما : املعايري اخلاصة باملشروع .1

                                                        
؛ 156 -148. ابق، ص صحممود عبد الكرمي أمحد أرشيد، مرجع س :انظر لإلطالع على صيغ متويل القطاع الزراعي يف البنوك اإلسالمية -  (1)

  Mohamed  Boudjellal, op. Cit. pp.166- 168 ؛ 283 - 273حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، 
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أن يكون املشروع مقبوال من الناحية االقتصادية أي حيمل قيمة مضافة لالقتصاد، وأن يكون للمنتج . أ
، وهناك عدة طرق لتقييم )1(سوق حايل أو حمتمل، وتكون له إيرادات متوقعة قادرة على تغطية التكاليف

  ؛)2(االستثمارات وفقا للشريعة اإلسالمية
أن يكون املشروع املمول متوافقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية من مجيع النواحي كأن يكون حالال، . ب

  . )3(اخل...ويبتعد عن الغرر و االحتكار 
أن خيدم املشروع اجلانب االجتماعي فال يكون املنتج ضارا، أو خمالفا للقوانني واألعراف السائدة يف . ت

  .)4(اخل...سكان، وأن ال يشكل خطرا على البيئة، اتمع، وأن ال يهدد صحة ال

  :)5(يعتمد البنك اإلسالمي يف تقييم عميله على جمموعتني من املعايري مها: املعايري اخلاصة بالعميل. 2
واملتمثلة يف مدى أمانة وختلق العميل إذا كان فردا، والسمعة اليت يتميز ا مالك : املعايري الشخصية .أ

  نة األشخاص من الضمانات اهلامة للبنك اإلسالمي، ألا تكون الرغبة يف السداد لديهم؛وأما. املؤسسات
البد من توفر القدرة على السداد لدى العميل، وميكن معرفتها من خالل املركز : القدرة على السداد. ب

اإلسالمية تقوم والبنوك . اخل...املايل له، طبيعة وجمال نشاطه، حال السوق والصناعة اليت ينتمي إليها
مع العلم أن . مبساعدة عميلها وانتظاره دون اللجوء إىل أية زيادة إذا وقع يف عسر مايل سواء مؤقت أو دائم

هناك ما يسمى بالعميل املماطل الذي له القدرة على السداد ولكن يهمل التزاماته، فهنا تلجأ إىل فرض 
  .)6(إظهارها يف ميزانية البنكغرامات ردعية يتم صرفها على خمتلف أوجه الرب بعد 

  :)7(بعني االعتبار مواله يأخذ العوامل التاليةأل هفيوظتقبل  :اإلسالمي املعايري اخلاصة بالبنك .3

                                                        
(1 جامعة اجلزائر،  غري منشورة، رسالة دكتوراه .م2000-1980 دراسة نظرية وتطبيقية الدور التنموي للبنوك اإلسالمية، مجيل أمحد -(

 .206 -196. ، ص ص2005/2006
  :لإلطالع أكثر على هذا املوضوع انظر  -  (2)

  .292 -286. حممود عبد الكرمي أمحد أرشيد، مرجع سابق، ص ص  -
، جدة، 2، ع2جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، م .دراسة جدوى االستثمار يف ضوء أحكام الفقه اإلسالميكوثر عبد الفتاح األجبي،  -
 .52 -3.، ص ص)م1984/1985(

 .103 -89. ، ص ص01/06/2000، 13جملة العلوم اإلنسانية، العدد . بعلوج، ضوابط االستثمار يف الفكر اإلسالميبولعيد  -  (3)
 .96-95. مرجع سابق، ص ص فادي حممد الرفاعي، -  (4)
 .228 -219. حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص ص -  (5)
، جملة أحباث االقتصاد ملؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء وبطالن احلكم بالتعويض املايل عن ضرر املماطلةانزيه كمال محاد،  -  (6)

  .116 -107.ص ص ،) م1985/هـ1405(، 1، ع3اإلسالمي، م
 .237 -229 .ضريي، مرجع سابق، ص صحمسن اخل -  (7)
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ومدى تركز استثمارات  مدى توفر األموال الكافية لتقدمي التمويلحيث يركز البنك على  :وضعية البنك. أ
  اخل؛...لكفاءات البشرية إلدارة وتسيري املشروع مع الشريكالبنك يف قطاع ومنطقة املشروع، وهل له ا

واملتمثلة يف مدى قدرة البنك اإلسالمي على اإليفاء مبختلف متطلبات الرقابة البنكية : القيود الرقابية. ب
    .اخل...اإلجباري، ونوعية النشاط املمارس ومدى تالؤم املشروع معه  يكنسب السيولة واالحتياط

شاريع خطوة هامة وخطرية يف نشاط أي بنك، وتزداد خطورا يف البنك اإلسالمي إن اختيار امل
نظرا لطبيعة عمله املميزة والقائمة على متويل العمليات االستثمارية واملشاريع إما مبفرده أو مشاركة مع 

بني الرحبية فكلما استطاع أن يالءم ما . وهلذا فهو مطالب حبسن اختيارها وانتقاء أحسن العمالء. الغري
  .والسيولة واألمان، ضمن استمراره، وزاد التفاف العمالء حوله مبا يؤدي إىل توسيع رقعة نشاطه

إن النشاط االستثماري يف البنوك اإلسالمية متنوع من حيث جماالته أو من حيث الصيغ املستخدمة 
االهتمام أكثر بالصيغ اليت تعتمد واملطلوب منها اليوم هو . فيه، بالشكل الذي جيعله قادرا على تعظيم دخله

والعمل على تطوير . على اقتسام الربح واخلسارة، واليت تعترب خالقة للثروة وخادمة لالقتصاد واتمع
وبطبيعة . أساليب عملها وتكييفها مع مستجدات العصر دون أن تتعارض مع حدود الشريعة اإلسالمية

رادة قوية من املشرفني عليها وتكاتف جلهود اجلميع مبا احلال فإن بلوغ هذا اهلدف يستوجب اهتمام وإ
 .فيهم العمالء، هؤالء الذين يعترب البنك اإلسالمي بالنسبة هلم مصدرا للعديد من اخلدمات املصرفية

  اخلدمات املقدمة يف البنوك اإلسالمية : املبحث الرابع

البنوك اإلسالمية ملزمة إن ، فعاصرةاالقتصاديات امل لدور الكبري الذي تلعبه البنوك يف تفعيللنظرا 
 وتسهيل املعامالت املالية الداخلية  واليت دف إىل بسد حاجيات عمالئها مبجموعة من اخلدمات املصرفية 

كما تقوم  . اخلارجية؛ واليت يفرضها انفتاح األسواق على بعضها البعض وحرية انتقال رؤوس األموال
وال يقتصر نشاطها عند هذا احلد، بل . اخل... م بعض التسهيالت االئتمانيةبالتعامل يف األوراق املالية وتقد

مبا يسهم يف تعزيز مكانتها  معميتد لتقدمي جمموعة أخرى من اخلدمات االجتماعية لطبقات معينة من ات
   .لدى عمالئها، مراعية يف ذلك ضرورة توافق هذه اخلدمات مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

  غري املرتبطة بالفوائد يف البنوك اإلسالميةصرفية املدمات اخل :لاملطلب األو

قدم تبصفة خاصة بأصحاب الودائع اجلارية، حيث  يف هذا اال املقدمة ترتبط اخلدمات املصرفية
حمال هلا، كما متتد كذلك إىل التعامل يف  مجمموعة من اخلدمات واليت تكون ودائعه م البنوك اإلسالميةهل
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ويهدف البنك إىل . ، وإجراءات التحويل لألموالوراق التجارية من حيث حتصيلها واالحتفاظ اخمتلف األ
  .سد حاجيات عمالئه وفقا للشريعة اإلسالمية، وتسهيل معامالم للحفاظ عليهم

إن اهلدف الرئيسي من إيداع األموال على شكل حسابات جارية لدى البنوك : فتح احلسابات. 1
   :  ستفادة من جمموعة من اخلدمات اليت توفرها هلم وتتمثل يفاإلسالمية هو اال

  إصدار الشيكات الشخصية و تنفيذ أوامر املودعني من سحب وإيداع؛. أ
  توفري خدمات الصراف اآليل، تسهيال للسحب من أي مكان ويف أي وقت؛. ب
  تسديد خمتلف املستحقات على العميل سواء كان فردا أو مؤسسة؛. ت
  .الشيكات لصاحل العمالء وتسجيل مبالغها يف حسابام اجلاريةحتصيل . ث

األوراق التجارية ديون ناشئة عن املعامالت التجارية، وهي قصرية  :حتصيل األوراق التجارية. 2
وتقوم البنوك اإلسالمية بتحصيلها فقط أي استالم مبلغ الورقة اليت تعود لعميلها عند تاريخ . )1(األجل

أما اخلصم فال . بل عمولة يأخذها البنك نظري اجلهد املبذول والتكاليف اإلدارية املتحملةاستحقاقها، مقا
  .)2(تقوم به ألنه حمرم لتضمنه معدل فائدة 

 البلد الواحدسواء داخل  خرآيقوم البنك اإلسالمي بتحويل املبالغ املالية من طرف إىل  :ألموالاحتويل  .3
. ويقدم هذه اخلدمة للمودعني وغري املودعني مقابل أجر .احلواالتأو إىل اخلارج باستخدام ما يسمى ب

  . لإلشارة كلما استخدم البنك تكنولوجية عالية مكنه ذلك من اختصار الوقت والتكلفة

تقوم البنوك اإلسالمية ببيع وشراء العمالت األجنبية، وانسجاما مع مبادئها فهي : املتاجرة يف العمالت .4
أي تبيع وتشتري العمالت .  األسواق اآلجلة للصرف وتكتفي فقط باألسواق العاجلةتبتعد عن التعامل يف

   .)3(على أساس سعرها احلايل يف السوق، ويشترط التقابض الفوري لكلتا العملتني

تيسريا من البنوك اإلسالمية على عمالئها الذين لديهم ارتباطات مالية  :التعامل يف الشيكات السياحية .5
و تعرف على أا مستندات تقوم البنوك . م، فهي توفر هلم ما يسمى بالشيكات السياحيةخارج بلدا

                                                        
  : ملعرفة املزيد عن األوراق التجارية انظر -(1)
  .89.، ص2007دار املناهج، : األردن ،1ط. حممد مجال علي هاليل، عبد الرزاق قاسم شحاتة، حماسبة املؤسسات املالية -
، 1998دار الوسام للطباعة والنشر، : ان، لبن1ط. صالح الدين حسن السيسي، إدارة أموال وخدمات املصارف خلدمة أهداف التنمية االقتصادية -
  .291. ص
 .202 -173. ص ص. 2008دار احلامد للنشر والتوزيع، : ، األردن1ط. حممود حممد سليم اخلوالدة، املصارف اإلسالمية -(2)
دار اليازوري العلمية للنشر : األردن. صادق راشد حسني الشمري، أساسيات الصناعات املصرفية اإلسالمية، أنشطتها، التطلعات املستقبلية -(3)

 .132 -131. ، ص ص2008والتوزيع، 
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وهي يف العادة تصدر من طرف البنوك الكربى اليت . بإصدارها، بيعها وشرائها للمتعاملني االقتصاديني
قط، بينما تقوم توجد يف البلدان ذات العمالت القوية، ولكن هذا ال يعين أن هذه العملية مقصورة عليها ف

البنوك يف باقي البلدان بعد اتفاق مسبق مع اجلهات املصدرة هلا بتصريفها وتسويقها، ويتم صرفها بالعملة 
و متارس البنوك اإلسالمية هذا النشاط شرط أن يتم صرف  .)1(احمللية حسب أسعار الصرف السائدة

يأخذ أجرا نضري األتعاب املتحملة، و الشيكات بالسعر العاجل ويشترط التقابض ما بني العملتني، و 
  .)2(يستفيد من فوارق أسعار الصرف 

اإلسالمية، فهي تضمن له احلصول على  كاخلدمات غري املرتبطة بفوائد تشكل نشاطا مهما للبنو
ومن ناحية أخرى فهي متكنه من اجتذاب املزيد من العمالء نظرا لكثرة . دخل دون حتمل خماطر كبرية

وهو ما حيتم عليها إيالء االهتمام الكايف ا من خالل تطويرها، و توسيعها، . وع من اخلدماتطاليب هذا الن
  .والسرعة يف تقدميها وحتديث أساليب ممارستها مع مراعاة ضرورة توافقها مع الشريعة اإلسالمية

  اخلدمات املصرفية املرتبطة باألوراق املالية يف البنوك اإلسالمية :الثايناملطلب 

البنوك اإلسالمية يف األسهم العادية، إما لصاحلها اخلاص أو لفائدة عمالئها وتتحصل على  املتتع
إضافة إىل تعاملها يف . كما تقدم هلم جمموعة من اخلدمات املتكاملة يف هذا اال. عمولة نضري ذلك

يف متويل األنشطة الصكوك اإلسالمية واليت تقوم بإصدارها بصيغ خمتلفة بغرض مجع موارد مالية، توظف 
  .االقتصادية، وترتبط ا هي األخرى جمموعة من اخلدمات  يؤديها البنك اإلسالمي لعمالئه

تبتعد البنوك اإلسالمية كلية عن أدوات الدين كالسندات مهما كان نوعها : التعامل يف األسهم العادية .1
 يف جمال فقه املعامالت املالية يف اإلسالم أما بالنسبة ألدوات امللكية فكل املتخصصني. واجلهة املصدرة هلا

يرون أن األوراق املالية اليت ميكن للبنك اإلسالمي التعامل فيها هي األسهم العادية فقط؛ ملا هناك من احتراز 
كما أن هناك خالف حول التعامل بأسهم الشركات اليت ال . على باقي أنواع األسهم وخاصة املمتازة

  .)3(كن تعاطيها للفوائد مع البنوك جيعل هذه األسهم حتمل شبهة الربامتارس نشاطا حراما ول

                                                        
 .132 -131.، ص ص2007/2008الدار اجلامعية،   :اإلسكندرية. عبد الغفار حنفي، إدارة املصارف -(1)
 .187. ود حسن صوان، مرجع سابق، صحمم -(2)

   : انظر -  (3) 
  .34 -1. ، ص ص03الد . يف إحداث ضة اقتصادية شاملة ومعاصرة ياسني حممد أمحد، األسهم اجلائزة واحملظورة ودورها -
  .47 -23. ، ص ص02الد . سيد حسن عبد اهللا، األسواق املالية والبورصات من املنظور الشرعي والقانوين -

مارس،  8 -6ة اإلمارات العربية املتحدة، آفاق وحتديات، كلية الشريعة والقانون، جامع: حبوث مقدمة إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات
2007 . 
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  :ومتارس البنوك اإلسالمية نوعني من األنشطة على األوراق املالية 
كما ميكنها . حيث حتصل على الفرق ما بني سعر البيع والشراء بيع وشراء هذه األوراق لصاحلها اخلاص،. أ

  عند توزيعها؛ االحتفاظ ا واحلصول على أرباحها
على األوراق املالية مقابل  جمموعة من اخلدمات يقدمالتعامل على األوراق املالية لصاحل العمالء، حيث . ب

  .)1(أجر أو عمولة تتناسب ونوع اجلهد املبذول والتكلفة املتحملة

ون على شكل  ، تك)2(سالميةإلالشريعة ا توافقة معم أوراق ماليةهي  :اإلسالمية الصكوك يفتعامل ال. 2
شهادات متثل كل منها حق ملكية نسبة مئوية شائعة يف موجودات عينية، أو جمموعة خمتلطة من املوجودات 

. )3(أو يف موجودات مشروع حمدد أو نشاط استثماري، هلا تاريخ استحقاق معني يف نشرة االكتتاب
لقراض، وهي أداة استثمار تقوم ظهرت الصكوك اإلسالمية يف بادئ األمر بصيغة املضاربة ومسيت صكوك ا

على أساس جتزئة رأس مال املضاربة إىل وحدات متساوية القيمة االمسية تصدر على شكل صكوك ملكية 
  :)4(مسجلة بأمساء أصحاا، البد من توافر الشروط التالية فيها

  تستمر ملكية صاحب الصك لنسبته من  املشروع من بدايته إىل ايته؛.  أ 
  اخل؛...رة اإلصدار شروط التعاقد كتحديد حجم رأس املال، ونسبة توزيع األرباححتدد نش. ب
تكون قابلة للتداول بعد انقضاء فترة االكتتاب، خيتلف مثنها حسب مرحلة نشاط املشروع ومكونات . ت

  شرعية لتحديد السعر حسب كل حالة؛  طأصوله وما ختضع له من ضواب
كانت له مقدرة مالية واشترى نسبة معينة من  نل املضاربة إمتلقي حصيلة اإلصدار، و هو عام. ث

  الصكوك فهو رب املال بتلك النسبة ويأخذ نسبة معينة من الربح عليها مثل باقي أرباب املال؛ 
  غري مضمونة وال ربح معني عليها وإمنا يتوقف هذا على ما تسفر عنه نتيجة النشاط املمول؛  .ج
 .ى شرط البيع، ولكن جيوز الوعد بذلكال تشتمل نشرة اإلصدار عل. ح

عرفت الصكوك اإلسالمية استعماال واسع النطاق يف بعض الدول كماليزيا واليت تعترب رائدة يف هذا اال 
: و مت تطوير فكرة الصكوك اإلسالمية لتستوعب صيغ أخرى مثل. اخل...إضافة إىل السودان والبحرين 

                                                        
 . 211 -210. دار أبوللو للطباعة والنشر والتوزيع، ص ص: ، القاهرة1ط. الغريب ناصر، أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل -(1)

(2) - A bdul Rahman Yousri Ahmed, Islamic Securities in Muslim Countries Stock and an Assessment of 
the need for an Islamic Secondary Market. Islamic Economic Studies, Vol. 3, No. 1 
Rajab 1416H (December 1995), pp. 01-37. 

 ، 2007مشروع متطلبات كفاية رأس املال لتصكيك االستثمار واالستثمارات العقارية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب  مسودة -(3)
  .03. ص

(4 ) - Muhammad Al-Bashir Muhammad Al Amine, Sukuk Market: Innovations and Challenges. 
Islamic Economic Stud ies, Vol. 15, No. 2. Muharram 1429H (January 2008), pp. 01-22. 
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جهود كبرية يف جمال  وتبذل .)1(اخل...اإلجارة، وصكوك السلم صكوك املشاركة، صكوك املراحبة، صكوك
األوراق املالية اإلسالمية بغرض تطويرها وتفعيلها بغرض إتاحة فرص استثمار متنوعة أمام البنوك اإلسالمية، 

تطوير سوق رأس و  ،)2(مبا ميكنها من تعظيم رحبيتها وجتاوز عقبة سحب الودائع العادية من قبل أصحاا 
  .)3(ال اإلسالمي عن طريق توفري األدوات املالية الضرورية للتعامل فيهامل

تعامل البنوك اإلسالمية باألوراق املالية يعود عليها مبنافع عدة، حيث يضمن هلا دخال إضافيا، و يساهم 
اعدة غري أنه من مصلحتها التركيز على الصكوك ألا متثل هويتها، و توسع ق. يف تفعيل األسواق املالية

عمالئها وتنقي نشاطها من الشبهات نظرا للمالحظات الشرعية على أسهم الشركات اليت ال تعمل وفقا 
  . االئتمانية لعمالئها تميتد نشاط البنوك اإلسالمية لتقدمي بعض التسهيال القواعد الشريعة اإلسالمية، كم

  سالميةالتسهيالت االئتمانية املقدمة من قبل البنوك اإل :الثالثاملطلب 

تيسريا على عمالئها وتلبية حلاجام املتنامية تلجأ البنوك اإلسالمية إىل منح عمالئها تسهيالت 
ومن أبرزها خطاب الضمان يف جمال الصفقات . ائتمانية، ولكنها ال تشبه تلك املمنوحة يف البنوك التقليدية

اخلارجية، كما متنح البطاقات البنكية واليت ال الداخلية و اخلارجية، وفتح االعتماد املستندي لتمويل التجارة 
  . و هذه اخلدمات متكنها من جلب أكرب عدد ممكن من العمالء. حتمل شبهة الفائدة

يتعهد البنك كتابيا بالوفاء بالتزامات  وهي ما تسمى بالكفالة املصرفية حيث :الضمان بإصدار خطا .1
وهي على عدة أنواع حبسب املعيار املتخذ . )4(قبلهعميله اجتاه طرف آخر يف حالة اإلخالل بذلك من 

                                                        
  :  انظر -  (1)

- Cecep Maskanul Hakim, Islamic Bonds : Indonesian Experience Islamic Banking and Finance : 
Fundamentals and Contemporary Issues. Seminar proceedings N° 47, selected papers from conference in 
Brunei, 4-7 January, 2004, Islamic Research  and Training Institute, University Brunei, Darussalam. pp. 
269 - 271.  

تشرين  4 - 2ة مقدمة للندوة الفقهية اخلامسة لبيت التمويل الكوييت، الكويت، ورق .منذر قحف، سندات االستثمار املتوسطة والطويلة األجل -
 .1998) نوفمرب(الثاين

 : انظر  -(2)
- Monzer Kahf, the use of assets IJARA Bonds for briding the budget GAP. Islamic Economic Studies, 
Vol. 4, N°. 2. May 1997, pp.66-92.      
- Cecep Maskanul Hakim, op. Cit. p.262.  
( 3 )- Ayman H. Abdel –khaleq & Christopher F. Richardson, New Horizons For Islamic Securities: 
Emerging Trends in Sukuk  Offerings. Chicago Journal of International Law, Vol. 7, N°. 2. Winter 2007, 
pp.409-425. 

 .193 - 192.ص ص، 2000دار وائل للنشر والتوزيع، : ، األردن2ط. الطرق احملاسبية: د اهللا، العمليات املصرفيةخالد أمني عب -(4)
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و تقوم البنوك اإلسالمية بإصدار خطابات . )1(اخل...للتصنيف كالصيغة، أو الغرض، أو املصدر، أو التغطية 
  :ضمان،  و مت تكييفها على أا

  شيم املسلم؛عقد كفالة يف مجيع األحوال ال جيوز له  أن حيصل على نضري مقابلها ألن الكفالة من . أ
حيق للبنك اإلسالمي أن حيصل على عمولة أو أجر مقابل األتعاب املتحملة والتكاليف الناجتة عن . ب

إصداره سواء كان  اخلطاب مغطى بالكامل من طرف العميل أو غري مغطى ألا مصاريف وأتعاب حتملها 
  .)2(مان أو مدتهالبنك اإلسالمي ويؤجر عليها وال جيب أن يرتبط هذا العوض مببلغ الض

هو تعهد كتايب صادر عن مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصاحل  :فتح االعتماد املستندي. 2
مصدرها، يلتزم فيه املصرف بدفع أو قبول كمبياالت مسحوبة يف حدود مبلغ معني ولغاية أجل حمدود 

اعة معينة مبواصفات وأسعار مقابل استالمه ملستندات الشحن  طبقا لشروط االعتماد اليت تظهر شحن بض
تكلفة فتح االعتماد، سعر السلعة املدفوع، مبلغ التأمني : ويتحمل املستورد يف النهاية األعباء التالية .)3(معينة

على السلعة و معدل فائدة حيتسب من تاريخ دفع قيمة السلعة لبنك املصدر وحىت تاريخ حتصيلها من قبل 
بالنسبة للبنوك  .)4(دي على عدة أنواع وذلك حسب املعيار املتخذ للتصنيفواالعتماد املستن. بنك املستورد

  :)5(اإلسالمية فإا متارسه على شكلني رئيسيني مها
وهي ما تسمى اعتماد الوكالة، حيث يكون للعميل رصيد كايف لتغطية مشترياته اجتاه : الطريقة األوىل. أ

   التسديد و يف القيام مبختلف اإلجراءات مقابل أجر؛وهنا فالبنك اإلسالمي ينوب عن عميله يف. املصدر
وهي اليت ال يكون للعميل غطاء نقدي كامل للعملية، حيث يقوم البنك اإلسالمي : الطريقة الثانية. ب

  :بإكمال الفرق وذلك باستخدام أحد صيغ االستثمار املعروفة ومن أمهها
  ملطلوبة لصاحله اخلاص، مث يعيد بيعها مراحبة لعميله؛ يشتري البنك اإلسالمي السلعة ا : اعتماد املراحبة -

                                                        
 .229 -227. حممد مسحان، مرجع سابق، ص ص حممود حسني الوادي، حسني - (1)
   : انظر -(2)
  .317 - 315خالد أمني عبد اهللا، حسني سعيد سعفيان، مرجع سابق، ص -
  . 179 -177. الكرمي أمحد أرشيد، مرجع سابق، ص ص حممود عبد -
 -13: دمشق: املؤمتر األول للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، سورية. خصائصها وآلياا وتطورها: عبد الستار أبو غدة، املصرفية اإلسالمية -

 .22 -21. ، ص ص03/2006/ 14
 .182. صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص -(3)
  .200 -192. حسن صوان، مرجع سابق، ص ص حممود -(4)
، دراسات يف االقتصاد اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر 1ط. حمي الدين إمساعيل علم الدين، االعتمادات املستندية : للمزيد من اإلطالع ارجع إىل -(5)

 .331 -330. سعفيان، مرجع سابق، ص ص؛  خالد أمني عبد اهللا، حسني سعيد 110 -103. ه، ص ص1417/ م1996اإلسالمي، 
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حيث يزود البنك اإلسالمي عمالئه بسلع معينة إلعادة بيعها أو الستعماهلا يف عمليات  : اعتماد املضاربة -
منتجة، وتبقى ملك للبنك اإلسالمي، ويقوم العميل بالنشاط املطلوب فإذا حقق رحبا يوزع مبا مت االتفاق 

  ا اخلسارة فيتحملها البنك اإلسالمي ما مل يثبت إمهال أو تفريط من قبل العامل؛عليه بينم
حيث يكون البنك اإلسالمي شريكا لعميله يف الربح أو اخلسارة مبقدار ما أسهم به  : اعتماد املشاركة -

  عند متويله لواردات عميله؛ 
دير لصاحل عمالئه الذين يرغبون يف تصدير وهو قيام البنك اإلسالمي بفتح اعتماد التص :  اعتماد التصدير- 

وهذا من أجل تغطية تكلفة العملية إما كليا أو . سلع إىل اخلارج باستخدام صيغة املضاربة أو املشاركة
وحيتل اعتماد االسترياد أمهية أكرب يف البنوك اإلسالمية نظرا للحركية الكبرية للواردات يف أغلب  .جزئيا

  .  هذه البنوك وقلة الصادرات واحنصارها يف املواد األولية كاحملروقاتالبلدان اليت توجد فيها 

هي مستند يعطيه مصدره لطرف آخر بناءا على عقد بينهما ميكنه من شراء  :إصدار بطاقات االئتمان. 3
السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاال لتضمنه التزام املصدر بالدفع، وميكن حلاملها 

وهي على عدة أنواع حسب املعايري املتخذة للتصنيف، ومن . لسحب النقدي يف حدود سقف معنيا
  :الناحية االئتمانية فهي على ثالثة أنواع

  بطاقة مغطاة برصيد كايف للعميل يف البنك املصدر، تستعمل للتسديد والسحب؛: بطاقة احلسم الفوري .أ
شهري، ميكن حلاملها استعماهلا يف السحب النقدي ويف اقتناء وتسمى ببطاقة احلسم ال: بطاقة االعتماد  .ب

خمتلف السلع واخلدمات، على أن يلتزم بتسديد ما عليه من مستحقات مبجرد استالم كشف احلساب املقدم 
  من البنك، إذا تأخر العميل عن السداد يف الفترة املتفق عليها تفرض عليه عقوبات مالية؛ 

وهلا نفس خصائص بطاقة االعتماد، ماعدا أا تعطي للعميل حدا أعلى للقرض : دبطاقة االئتمان املتجد .ت
  .املتحصل عليه وميكنه السداد دفعة واحدة أو بالتقسيط، إضافة إىل الفوائد املفروضة على التأخري يف السداد

أغلبها يصدرها بالنسبة للبنوك اإلسالمية فرغم اجلدل الفقهي الدائر حول مدى مشروعية هذه البطاقات فإن 
  :ولكن بضوابط معينة منها

  أن تكون البطاقات املصدرة مغطاة برصيد نقدي كايف من العميل؛ -
يف حالة إصدار البطاقات غري املغطاة ال تشترط زيادة على أصل الدين ويعترب قرضا حسنا، وال يقتطع  -

  وية يف املنظمات الراعية هلا؛البنك إال مبلغ مايل نضري التكاليف املتحملة يف إصدارها ورسوم العض
 .ال تستخدم للسحب النقدي إال يف حدود ضيقة وللحاجة امللحة فقط -
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وهناك الكثري من املختصني من يرون أن البنوك اإلسالمية ال جيب عليها التقيد مبا هو موجود يف البنوك 
تلف الصيغ اإلسالمية املعروفة، التقليدية وإمنا عليها إجياد بدائل إسالمية هلذه البطاقات تعتمد على خم

  .)1(مادامت قادرة على التعاقد مع  املنظمات املشرفة عليها إلصدار أية بطاقة خاصة ا

من خالل اهتمام البنوك اإلسالمية بتقدمي تسهيالت ائتمانية لعمالئها فهي حتقق عدة أهداف، حيث 
وتنوعها من  اليدية من جهة، و تزيد مداخيلهتليب حاجيات عمالئها و تعفيهم من اللجوء إىل البنوك التق

وكلما استطاعت التحكم يف تكاليفها باستعمال خمتلف الطرق احلديثة كاخلدمات املصرفية . جهة أخرى
  . ميكنها تقدمي خدمات مستحدثة أخرى يف إطار الشريعة اإلسالمية اااللكترونية كان ذلك يف صاحلها، كم

  ملصارف اإلسالميةا يفثة اخلدمات املستحد :الرابع املطلب

البنوك اإلسالمية، على غرار البنوك التقليدية، بتقدمي اخلدمات املصرفية الكالسيكية، بل  ال تكتفي
وأهم هذه األعمال هي دراسات اجلدوى . اقتحمت جماالت أخرى مل تكن مطروقة إىل وقت قريب

وتتقاضى يف مقابلها عمولة . اخل...أنواعها تقدمي االستشارات مبختلفوأعمال أمناء االستثمار، وللمشاريع، 
  .، وهذه األنشطة تساعدها على توسيع قاعدة عمالئهاتتناسب مع طبيعة النشاط و اجلهد املبذول فيه

من املعروف أن عملية تقييم املشاريع يف البنوك اإلسالمية يستند إىل جمموعة  :دراسات اجلدوى. 1
عملها، وهذا ما ال يتوفر لدى أغلب العمالء العتمادهم على  من األسس واملبادئ املستمدة من طبيعة

مكاتب دراسات وخمتصني ذوي تكوين تقليدي، حيث يعتمدون على طرق تقوم على أساس معدل 
الفائدة، بينما هناك طرق إسالمية للتقييم، وهو ما يقوم به البنك اإلسالمي حيث يدرس املشروع من 

كما يقوم كذلك . لتجارية وبناءا على النتائج املتوصل إليها يتخذ القرارمجيع جوانبه، مبا فيها الرحبية ا

                                                        
  : لإلطالع بشكل مفصل على موضوع البطاقة االئتمانية وموقف الشرع منها انظر -(1)
  .635 -615. الد الثاين،  ص ص. حممد رأفت عثمان، ماهية بطاقة االئتمانية وطبيعتها القانونية ومتيزها عن غريها -
  .658 -637. الد الثاين، ص ص. االئتمانالصديق حممد األمني الضرير، بطاقات  -
  .693 -659. الد الثاين، ص ص. حممد عبد احلليم عمر،  بطاقات االئتمان ماهيتها والعالقات الناشئة عن استخدامها بني الشريعة والقانون -
  .747 -294. الد الثاين، ص ص. حتليلية مقارنةالتصوير الفين و التخريج الفقهي، دراسة : ةعبد احلميد البعلي، بطاقات االئتمان املصرفي -
  .796 - 749. الد الثاين، ص ص.  نزيه حممد الصادق املهدي، حنو نظرية عامة لنظام بطاقات االئتمان من الوجهة القانونية -
    .2032 -1993. الد اخلامس، ص ص. علي حممد احلسني موسى، البطاقات املصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها -

 مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، تنظيم كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، اإلمارات العربية: حبوث مقدمة إىل
 . م2003مايو  12-10ه املوافق لـ 1424ربيع األول  11 -9املتحدة، 
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باجناز دراسات جدوى للمشاريع واالستثمارات املعروضة من قبله على العمالء وحىت تلك اليت 
  .  )1(يرغب أصحاا يف إقامتها دون مشاركة  من البنك اإلسالمي

فرضها التطور احلاصل يف مجيع ميادين النشاط وضيق  خدمة أمني االستثمار :خدمة أمناء االستثمار .2
مما جعل البنوك تستغل  .نيالوقت وكثرة االنشغاالت أمام املستثمرين ورجال األعمال وحىت الناس العادي

هذا الوضع لصاحلها اخلاص، من خالل االستعداد لتقدمي خدمات متنوعة لعمالئها مقابل أجر متفق عليه 
نوك اإلسالمية فال يوجد مانع شرعي أمامها ملمارسة هذا النوع من النشاط، شرط أن و بالنسبة للب. بينهما

من ااالت اليت ميكن هلا التركيز . ال خيالف مبادئ عملها، وأن يكون ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية
تأسيس الشركات، االكتتاب يف األسهم العادية، تصفية الشركات، إدارة العقارات : عليها نذكر

وبصفة عامة ميكنها توسيع هذه اخلدمة .  اخل...تسويقها، مسسرة التأمني التعاوين، إدارة التركات والوصاياو
إىل جماالت عديدة ما يضمن هلا جلب املزيد من العمالء و الدخل، ويف نفس الوقت حيملها جمموعة من 

جناحها، وكذلك استخدام أعلى  االلتزامات تتمثل يف بذل جهود إضافية يف تسيري تلك النشاطات مبا يضمن
  .)2(التكنولوجيات واالعتماد على كوادر بشرية مؤهلة وخبرية مبا ميكنه من ختفيض التكاليف وتعظيم العائد

ميكن للبنوك اإلسالمية ممارسة وظيفة أمني االستثمار يف جماالت مرتبطة باجلانب :  تقدمي االستشارات. 3
ارات ملختلف العمالء لقاء أجر متفق عليه يتناسب واجلهد املبذول من املايل أو االقتصادي لتقدمي االستش

ومتارس هذه الوظيفة عن طريق إجياد منصب أمني االستشارات على مستواها، أو إنشاء إدارة . طرفها
. خاصة ا يف البنك، أو االستعانة خبرباء خارجيني أو مراكز البحث، أو إنشاء شركات استشارة تابعة هلا

ويرى املختصون . عليها االلتزام بالصدق واألمانة يف االستشارات وأن تكون يف إطار مبادئ عملهاوالبد 
  .)3(أن البنوك اإلسالمية ميكنها الذهاب بعيدا يف هذه الوظيفة عن طريق تعزيز عالقتها مع عمالئها

اجاته املصرفية يف للبنك اإلسالمي ممارسة الصريفة الشاملة اليت تقوم على تزويد العميل بكل ح ميكن
وكلما كانت اخلدمات . حدود مبادئ عمله، فيكتسب حصص سوقية جديدة ويعزز مكانته لدى عمالئه

و متتد . ذات جودة عالية مع احملافظة على مبادئه اإلسالمية كان ذلك يف صاحله، وحقق مكاسب إضافية
  .لى خالف البنوك التقليديةوذلك ع اخلدمات املقدمة من طرف البنك اإلسالمي لغاية خدمة جمتمعه

                                                        
   .295 -279. ، ص صمرجع سابق  حممود عبد الكرمي أمحد أرشيد، -(1)
؛ حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص 189 -159. حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص ص :لإلطالع أكثر على خدمة أمناء االستثمار انظر -(2)
 .333 -320. ؛ حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص ص212 -209. ص
 .334 -333. ص صود العجلوين، مرجع سابق، ؛ حممد حمم196 -191. ص صحمسن اخلضريي، مرجع سابق، : انظر -(3)
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  اخلدمات االجتماعية يف املصارف اإلسالمية :اخلامس املطلب

ما مييز البنوك اإلسالمية عن غريها من باقي أنواع البنوك هو أا ال تم فقط باملعامالت اليت تعود 
كافلية كالقرض عليها بالربح املادي فقط، بل إىل جانب ذلك تقدم جمموعة من اخلدمات االجتماعية والت

واهلدف منها هو تعزيز تواجد البنوك اإلسالمية على اجلبهة االجتماعية . اخل...احلسن، ومجع وتوزيع الزكاة
  .مبا يكون له أثر اجيايب يف حتسني وضعيتها، وزيادة الثقة فيها وكسب املزيد من العمالء

طرف آخر الستعماله يف جمال ما، لإن القرض احلسن هو منح مبلغ من املال من طرف  :القرض احلسن. 1
وهو مشروع بالقرآن  .)1(على أن يتم استرداده بعد مدة زمنية متفق عليها كامال دون نقصان أو زيادة

والسنة النبوية الشريفة و مستحب ملا ينتج عنه من مساعدة للناس على حل مشاكلهم املالية، وخلق احملبة 
وجهة للجوانب االستهالكية ملساعدة الفئات الفقرية واحملدودة و هناك قروض حسنة م. واأللفة فيما بينهم

وهناك القروض احلسنة املوجهة لالستثمار لتمويل العائالت وصغار . الدخل على تغطية نفقات معينة
و تساعد القروض . املنتجني دف متكينهم من إقامة مشاريع عائلية أو مؤسسات صغرية لتحسني دخوهلم

لعالقة ما بني البنك اإلسالمي وعمالئه كما يزيد عددهم، ومن ناحية أخرى تساهم احلسنة على متتني ا
 .)2(بشكل فعال يف حتسني املستوى املعيشي للمجتمع، خاصة املوجهة منها للجوانب اإلنتاجية

تشكل الزكاة أداة هامة إلعادة توزيع الدخول من الفئات الغنية إىل الفئات : مجع الزكاة وتوزيعها .2
، و تم البنوك اإلسالمية ا حيث تكون صناديق جلمعها بشكل مستقل عن باقي أنشطتها وعادة )3(ريةالفق

  .وتقوم بإنفاقها يف خمتلف املصارف الشرعية هلا .)4(ما تضع هلا القوانني اليت حتكمها وتنظم عملها

                                                        
(1) - Ausaf Ahmed, contemporary practices of Islamic Financing techniques. Islamic Economic Studies, 
Vol. 1, N°. 2. Muharam1415 H/ June 1994, pp.43.      

  : لإلطالع أكثر على موضوع القروض احلسنة ارجع إىل -(2)
/ ه1429، جامعة سانت كليمنتس، غري منشورةرسالة ماجستري . ، أثر القرض احلسن املقدم من املصارف اإلسالمية يف تنمية اتمعسيف هاشم -

  .  م2008
 .2009شعاع للنشر والعلوم، : سوريا. تنظيمه، آلياته، ضوابطه: سامر مظهر قنطقجي، إبراهيم حممود عثمان، صندوق القرض احلسن -

(3) - Hasan Zubair, Comments on 'Poverty elimination in an Islamic perspective: an applied general 
equilibrium approach'. Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty, the Islamic 
Foundation, UK 2002, pp. 97-112. 

  : للمزيد من االطالع على هذا املوضوع انظر -(4)
 -  Sarah Ben Nefissa & Orstom Cedej , Zakat officielle et Zakat  non officielle aujourd’hui en 

Egypte(Père partie). Monde  Arabe n° 7. 3ème trimestre, 1991, pp. 108- 116.  
، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، غري منشورةرسالة ماجستري . ش، البنوك اإلسالمية بني التشريع الضرييب والزكاةإبراهيم اخلما لنا حممد -

  .29/03/2007: نابلس، فلسطني، نوقشت يوم



 الباب الثاين            نشأة البنوك اإلسالمية وآليات عملها                                                        : الفصل األول

.- 142 - 

نشاطها املصريف مسؤولية  تتحمل البنوك اإلسالمية إىل جانب ممارسة: املسامهة يف النشاط االجتماعي. 3
اجتماعية، وذلك من خالل خدمة اتمع الذي تنشط فيه، مبعاجلة بعض املشاكل واآلفات االجتماعية ومن 

إنشاء اجلمعيات الدينية، ومجعيات تسيري احلج والعمرة، ومجعيات : )1(بني ااالت اليت تساهم فيها نذكر
اليتامى واألرامل، واجلمعيات اليت تقدم اخلدمات  محاية املرضى وذوي العاهات، مجعيات مساعدة
، واملشاركة يف محالت التوعية للشباب واملراهقني )2(االجتماعية، ومجعيات محاية البيئة والتنمية املستدامة

وهذه األنشطة حتسن من صورة البنك اإلسالمي . وخمتلف طبقات اتمع خبطورة بعض الظاهر االجتماعية
  .أا تساهم يف ترقية اتمع وحتسن مستواه املعيشيلدى عمالئه، كما 

هناك عالقة طردية ما بني درجة الوعي املصريف لدى املتعاملني مع  :النشاط الثقايف للبنوك اإلسالمية .4
فالوعي شرط . البنوك اإلسالمية بأصول املعامالت املالية يف اإلسالم، ومدى جناحها يف ممارسة نشاطها

فنظرا البتعاد أغلب املسلمني عن التفقه . ود البنوك اإلسالمية وهلذا توليه اهتماما كبرياوأكيد لوجضروري 
يف الدين اإلسالمي وخاصة اجلانب املرتبط باملعامالت املالية وأصوهلا جند البنوك اإلسالمية حتاول يئة 

مراكز البحث والتطوير ونشر عن طريق إنشاء املعاهد اإلسالمية و كالعميل امللتزم بالشريعة اإلسالمية وذل
  . )3(خمتلف مبادئ عملها وخمتلف القضايا الفقهية املرتبطة بعملها 

النشاط االجتماعي والثقايف للبنوك اإلسالمية يعرب عن الطابع املزدوج هلا، فهي ليست مؤسسات 
وهذا ما . توجد فيهاباحثة عن الربح فقط، بل هي كيانات تراعي اجلوانب االجتماعية والثقافية للبيئة اليت 

يساعدها على زيادة االلتفاف حوهلا، وتقوية مركزها يف السوق مبا يزيد من حظوظ جناحها واستمرارها، 
  .وحصد املزيد من األرباح وهذا يتطلب نزاهة وإرادة من مالكها وتنويع أكرب يف نشاطها

ت املصرفية والتسهيالت البنك اإلسالمي مؤسسة مالية مصرفية تقدم لعمالئها جمموعة من اخلدما
ويلعب هذا اجلانب من نشاطها دورا كبريا يف حتقيق  االئتمانية، كما تقدم خدمات مستحدثة أخرى،

وميتد نشاطها حىت للجوانب االجتماعية . إيرادات مضمونة هلا، مبا يساهم يف تقوية املركز املايل هلا
وكلما استطاعت البنوك اإلسالمية ابتكار  .والثقافية، ويؤدي هذا إىل زيادة عدد عمالئها وتنويعهم

نشاطات غري تقليدية وبتكاليف معقولة يف إطار الشريعة اإلسالمية كان ذلك عامال مشجعا هلا، شرط أن 
  . ال تقتصر على حماولة تقليد ما هو موجود يف البنوك التقليدية وحماولة تكييفه مع الشريعة اإلسالمية

                                                        
 .208. ص صسن اخلضريي، مرجع سابق، حم - (1)

(2) - Sayd Farook, on corporate social responsibility of Islamic Financial Institutions. Islamic 
Economic Studies, Vol. 15, N°. 1. July 2007, pp.41- 43.      

 .348 -347. حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص ص - (3)
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  :الصةخ

اليت ميتد وجودها إىل عدة  ما قورنت بالبنوك التقليدية إذاة حديثة النشأة البنوك اإلسالمية جترب
بعدما غيبت لعدة قرون  ظهرت كمحاولة لتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية يف جمال املعامالت املالية. قرون

وعة من متعددة، تعتمد يف حتقيقها على جمم هامميزة وأهداف هامبادئ عمل. وبقيت أفكار حبيسة كتب الفقه
املودع الباحث عن الربح للبنك أهم ما مييز البنك اإلسالمي هو مشاركة  .املوارد الداخلية واخلارجية

يدخل البنك اإلسالمي يف عدة أنشطة مصرفية وغري مصرفية وذلك بغرض . اإلسالمي يف الربح واخلسارة
ل النشاط االستثماري مبختلف أنواعه تلبية احلاجيات املتزايدة لعمالئه من اخلدمات املصرفية، كما أنه يدخ

وذلك تنويعا ملصادر الدخل و ختفيفا للمخاطر اليت يتعرض هلا، دون نسيان دوره االجتماعي املهم، وااللتزام 
واستكماال ملوضوع . بأحكام الشريعة اإلسالمية اليت تعترب مصدر متيزه واختالفه عن باقي أنواع البنوك

 .أن نبني أهم التحديات اليت تواجهها البنوك اإلسالمية يف الفترة املعاصرةالبنوك اإلسالمية سوف حناول 
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 :متهيد

ختضع البنوك اإلسالمية لنوعني من الرقابة األوىل تقوم ا اهليئة الشرعية على مستواه واألخرى 
يتعرض ألخطار . البنك املركزي،  بأدوات ختتلف حسب وجود قانون ينظمها من عدمهمصرفية يقوم ا 

كثرية يف نشاطه ولكي يتغلب على التأثريات السلبية هلا فالبد من إدارة فعالة للمخاطر والتزام بقواعد 
ظرا حلداثة ن. احليطة واحلذر بالشكل الذي ميكنه من مواجهة التحديات اليت تفرضها طبيعة املرحلة الراهنة

عهدها بالعمل املصريف اإلسالمي تواجه هذه البنوك العديد من العوائق واملشاكل اليت حتد من تطورها و 
منوها، وهي قد تكون داخلية ناجتة عن طبيعة عملها يف حد ذاا أو عدم مالئمة اإلطار القانوين والتشريعي 

ط النامجة باألساس عن االجتاه حنو العوملة كما قد تكون خارجية حيث  تتعرض موعة من الضغو. هلا
  .املتزايدة لألسواق املالية وظهور متغريات جديدة أثرت بشكل كبري على أعمال قطاع البنوك بشكل عام

  على البنوك اإلسالميةالشرعية واملصرفية الرقابة : املبحث األول

رقابة اهليئة  األوىل هي .الرقابةعلى خالف التقليدية، إىل عدة أنواع من  ختضع البنوك اإلسالمية    
البنك بقواعد الشريعة اإلسالمية، ورغم أمهيتها إال أا  الشرعية واليت دف إىل احلكم على مدى التزام

 حيرص على التأكد منأما الثانية فتمارس من قبل البنك املركزي الذي  .تعاين من نقائص حتد من فعاليتها
مول ا يف الدولة اليت ينشط فيها، وتصادف البنوك نني املصرفية املعلقوالالبنك اإلسالمي  تطبيقمدى 

اإلسالمية عدة مشاكل وعوائق مع بنوكها املركزية، نظرا لعدم مالئمة األساليب والطرق  املتبعة يف الرقابة 
 .الثقة يف اجلهاز البنكيخلصائصها، مما يستدعي ضرورة تعديلها لتتالءم معها، حفاظا على 

 يف البنوك اإلسالميةمفهوم جلنة الرقابة الشرعية ووظائفها   :ألولاملطلب ا

 ،إن تعامل البنوك اإلسالمية بقواعد الشريعة اإلسالمية هو أهم ما مييزها عن غريها من البنوك     
تتكون من خمتصني يف املعامالت  .ما يسمى يئة الرقابة الشرعيةيوجد على مستواها لتزام اال هذا ولضمان

كما أا متارس مهام خمتلفة أمهها احلكم على . خيتلف سندها القانوين من بنك إىل آخر و ية اإلسالميةاملال
  . صادفهاي، ومساعدته على معاجلة املشاكل اليت قد لقواعد الشريعة اإلسالميةمعامالت البنك مدى مطابقة 

ية يف البنوك اإلسالمية، وذلك راجع تعريف هيئة الرقابة الشرعاختلف يف : تعريف جلنة الرقابة الشرعية .1
 ، أو آليات أهدافهاأو  هناك من يركز على نشاطاا،ف ،الطرف املعرف ينطلق منهالزاوية اليت الختالف ا
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هيئة تعمل على تطبيق أو مراعاة تطبيق أحكام "ريف شيوعا هي اأكثر التع ومن. )1 (وأجهزا عملها
وللهيئة دورين أساسيني مها الفتوى  ،ت املؤسسات املالية املعنيةالشريعة اإلسالمية على أعمال ونشاطا

وذلك  بنوك اإلسالمية و إىل غاية يومنا،وقد مرت الرقابة الشرعية بعدة تطورات منذ نشأة ال .)2("والرقابة
بتحوهلا من جمرد فقيه يتحمل كل أعمال الرقابة والفتوى إىل هيئة متكاملة تتكون من عدة أعضاء 

وخيتلف السند القانوين إلنشائها، حيث تنص بعض القوانني التأسيسية للبنوك على االلتزام  .)3(ومتخصصني
بالشريعة اإلسالمية دون  أن تشري صراحة لتكوين هذه اهليئة، أما البعض اآلخر فيشري يف عقد تأسيسه إىل 

النص على كما مت . الدولةتكوين هذه اهليئة، أما بعض الدول فتشري إىل تكوين هيئة للرقابة على مستوى 
 .)4(تفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالميةوفقا الهيئة عليا للرقابة على البنوك اإلسالمية  إنشاء

   :)5(من أهم األعمال اليت تقوم ا اهليئة الشرعية نذكر: أعمال هيئة الرقابة الشرعية. 2

جتميع الفتاوى ، وبالنسبة للبنك أو لعمالئه سئلةاأل اإلجابة عن بعضحيث تقوم ب: اإلفتاء الشرعي .أ
يف  املشاركة، وحكام الشريعة اإلسالميةأل وفقادراسة العقود وصياغتها ، ووتنظيم عملية الرجوع إليها

 حمل االختالف األخرى يف هذا اال ومناقشة القضايا  بالتجارباملؤمترات وامللتقيات العلمية لالحتكاك 
قواعد املعامالت املالية يف لالعاملني يف املصرف اإلسالمي  تعليم ، ومام هذه اهليئاتأ االيت تشكل عائق

   ؛مع روح العصرمتالئمة بذل اجلهود البتكار صيغ إسالمية جديدة  و اإلسالم
حتديد القضايا واألنشطة اليت تتطلب عناية خاصة من قبل البنك  وذلك عن طريق :مهمة استشارية .ب

 النصح واملشورة له يف القضايا املستجدة؛ تقدميو  اإلسالمي
دراسة قضية شرعية على لأن رأت يف ذلك ضرورة،  ،املطالبة بعقد جملس اإلدارة وهي  :مهمة إدارية .ت

  ؛عماهلاألأية وثيقة أخرى تراها ضرورية  وأالسجالت والتقارير املختلفة  ، وطلبمستوى البنك

                                                        
فيصل عبد العزيز فرح، الرقابة ؛ 19 -18. ص ص .عبد احلميد حممود البعل، الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية : انظر -(1) 

 .ه1424مكة املكرمة، حمرم  إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، ةث مقدموحب 11 -09. ص ص. الواقع واملثال : الشرعية
 .08. عبد احلميد حممود البعل، مرجع سابق، ص - (2) 
حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، . شرعية على املصارف والشركات املالية اإلسالميةحممد عبد الغفار الشريف، الرقابة ال - (3) 

 .10- 06. ه، ص ص1424مكة املكرمة، حمرم  جامعة أم القرى،
  :انظر إىل - (4) 
  .23 -20.فيصل عبد العزيز فرح، مرجع سابق، ص ص -
حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة . ا يف املصارف اإلسالميةأمحد حممد السعد، الرقابة الشرعية وأثره -

  .09 - 08. ه، ص ص1424املكرمة، حمرم 
فيصل  ؛10.سابق، ص عأمحد حممد السعد، مرج ؛19. عبد احلميد حممود البعل، مرجع سابق، ص :  الشرعية انظر تايئلإلطالع على أعمال اهل -(5) 

 .16-10.ر الشريف، مرجع سابق، ص صحممد عبد الغفا ؛19 -18.عبد العزيز فرح، مرجع سابق، ص ص
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العقود واملعامالت للتأكد من مدى التزام املوظفني بالشروط  متابعة تنفيذ وتتمثل يف :مهمة رقابية .ث
ويف ، صياغة تقرير سنوي يتضمن تأكيد أو نفي سالمة القواعد الشرعية املطبقة يف البنك ، والشرعية هلا

 .عطي التوجيهات الالزمة لتصحيحهاتبينها وتحالة وجود خمالفات 

أوجه النقص  تعاجلكما  قواعد الشريعة اإلسالمية،جلنة الرقابة الشرعية تكفل سري البنك على أساس 
 ،وتعترب واجهة البنك اإلسالمي ،فهي تتحمل مسؤولية كبرية. لدى املوظفني أو العمالء يف هذا اجلانب

زاد اإلقبال على التعامل مع البنك من طرف  ةاإلسالمي الشريعةكلما كانت حمل ثقة وملتزمة مببادئ ف
  . عن طريق توفري جمموعة من الشروطدورها، تفعيل  االهتمام ا والبد من وهلذا . العمالء امللتزمني

 يف البنوك اإلسالمية الشرعية ةالرقاب دورعوامل تفعيل  :املطلب الثاين
توفر جمموعة من الشروط اليت ضرورة  إىل حتتاج اهليئات الشرعية على مستوى البنوك اإلسالمية 

يف جعل أعماهلم ذات  ويتوقف ذلك على مدى رغبة مالك البنك ،جتعلها متارس أعماهلا على أحسن وجه
مبا  وإخالص، بأمانةء املهمة املسندة إليهم أدامن خالل أعضاء اهليئة يف حد ذام على و ،مصداقية شرعية

  .وتقلل من فعاليته تعرقل نشاطها نقائصفمازالت تعاين من ورغم اجلهود املبذولة بالنفع على البنك، يعود 

كس نظرا حلساسية دورها يف البنك اإلسالمي، و لكوا تع: هيئة الرقابة الشرعية تفعيل أداءروط ش .1
استقالليتها عن كل جهة يف  فالبد من تفعيل نشاطها عن طريق ضمان ، جانبا مهما وخطريا يف آن واحد

لوصول إىل الفتاوى منهج شرعي واضح يف ا هماعتماد، ومتتع أعضاؤها بالكفاءة العلمية واملهنية والبنك
مكافأة نظري اجلهد املبذول جلعل أعضائها  ة يف التقارير املقدمة، وختصيصالوضوح والشفافي، وواألحكام

يتفرغون هلا وال يعتربونه من باب التطوع فيتكاسلوا يف أداء مهامهم رغم ما يف هذا األمر من خالف 
تكون وتوزيع األعمال، و أخريا أن اخلطأ  لتقليل من إمكانيةلتعدد أعضائها وذلك ،  كما جيب فقهي

  . )1(قراراا ملزمة التنفيذ حىت يكون هلا مكانة هامة يف البنك

  :)2(تتمثل يف فعالة حيقق البنك عدة مكاسب من وجود هيئة رقابة شرعية: إجيابيات الرقابة الشرعية .2
 هاكتسابيزيد من متسكهم به، و  إىل سالمة أعماله، وخلوها من كل شبهة ممااطمئنان عمالء البنك  .أ

  كسب املشككني يف أعماله؛ مما يؤدي إىل بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، لسمعة جيدة فيما يتعلق

                                                        
حممد عبد الغفار الشريف، مرجع سابق، ؛ 37 -27.فيصل عبد العزيز فرح، مرجع سابق، ص ص : اعتمادا على هذه الشروط استخالص مت -(1) 
. عطية السيد فياض، الرقابة الشرعية والتحديات املعاصرة للبنوك اإلسالمية؛ 171 -170 .الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص ص ؛ عائشة15.ص

   .41-30. ه، ص ص1424حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حمرم 
 .34 -28.مرجع سابق، ص ص عبد احلميد حممود البعل، -(2) 
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التحرر و نشاطه،تطوير األداء يف البنك اإلسالمي من خالل اجلهود املبذولة من طرف اهليئة يف تطوير  .ب
   ها؛و أوامر اتجنب مالحظالفني ألداء أعماهلم على أكمل وجه املوظسعي  و من التبعية للصيغ التقليدية

ما بني خمتلف الدول، للوقوف أمام كل  املاليةالسعي إىل تقريب األحكام الفقهية اخلاصة باملعامالت  .ت
 ؛البنوك اإلسالمية منتقد هلذا االختالف وموظف له ضد

اإلسالمية بالشكل الذي يوحد هذه املهمة فيما السعي إىل وضع معايري و أدوات للرقابة على البنوك  .ث
  .تكون مستمدة من مبادئ عملها وطبيعة نشاطها ، وبينها

  :)1(اهليئات الشرعية من عدة نقائص يتمثل أمهها يفتعاين  :سلبيات الرقابة الشرعية. 3
 ؛ك اإلسالميةالبنوتزايد عدد جيمعون بني التكوين الفقهي واملصريف، يف ظل الذين ندرة املتخصصني  .أ
  شرعية؛جلان عدة  انتساب عضو واحد إىلعدم تفرغ أعضائها للعمل يف املصرف، إضافة إىل  .ب
 ؛ت الشرعية املتعددة يف البلد الواحد أو على مستوى العامل اإلسالميئااهليعمل عدم وجود تنسيق بني  .ت
 احلايل؛ ورصعوبة االجتهاد وخصوصا يف القضايا املستجدة و اليت يفرضها التط .ث
نقص أو انعدام التكوين الفقهي لدى العاملني يف البنك وكذلك العمالء مما يصعب من عمل هذه اهليئة  .ج

 ؛ويلقي عليها مسئولية كبرية
ال تتمتع بإلزامية قراراا يف الكثري من البنوك اإلسالمية مما حيد من فعاليتها، خاصة إذا علمنا أن جل  .ح

  .اللجنة هذه تكلم عن العقوبات اليت تلحق بالبنك يف حالة عدم امتثاله ملا أشارت إليهالبنوك اإلسالمية مل ت

الرقابة الشرعية من أكثر املواضيع املتعلقة بالبنوك اإلسالمية مثارا للجدل والنقاش لوجودها يف 
اف تتم احملافظة على مبادئها وتصحيح أي احنر فهي تتحمل مسؤولية كبرية يف. البنوك اإلسالمية فقط

وهذا يتطلب إرادة و  .دورها الشيء الذي حيتم االهتمام ا وتفعيلمما يضمن استمرار البنك؛  ،مالحظته
  .كما خيضع البنك اإلسالمي لرقابة البنك املركزي كذلك .التزام من طرف مالك البنك وكذا من أعضائها

 ميةطبيعة العالقة بني البنك املركزي والبنوك اإلسال: املطلب الثالث
فهي ختضع لرقابة وبالطبع  ،البنوك اإلسالمية جزءا من النظام املصريف يف الكثري من الدول أصبحت

فقد أفردت هلا معاملة . البنك املركزي باعتباره أعلى هيئة بنكية يف أي دولة، وذلك بدرجات متفاوتة

                                                        
حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، . حممد أمني علي القطان، الرقابة الشرعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية : ذلكانظر يف - (1) 

عائشة الشرقاوي املالقي، ؛ 27-26. عطية السيد فياض، مرجع سابق، ص ص  ؛29-27. ه، ص ص1424جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حمرم 
 .  172 -167.ق، ص صمرجع ساب
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ك املركزية إىل إخضاعها خاصة يف بداية نشاطها، ولكن مع تزايد عددها وتوسع نشاطها أدى ذلك بالبنو
  . واألساليب قطرجمموعة من اللرقابته بأشكال ودرجات خمتلفة من دولة ألخرى، مستخدما 

رغم اجلدل الذي يدور حول إخضاع البنوك  :أمناط العالقة ما بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية .1
 :)2(ما بينهماه جند ثالثة مناذج للعالقة أن إال ،)1(له بني مؤيد ورافضلرقابة البنك املركزي  اإلسالمية

ختضع البنوك اإلسالمية  ،وهي السودان، إيران وباكستان دول قامت بأسلمه نظامها املصريف بالكامل .أ
املوجودة يف هذه البلدان إىل رقابة البنك املركزي والذي يعمل هو اآلخر مببادئ إسالمية يف تكوينه 

  الطرفني؛ حيث يقل التعارض ما بني  يف عالقتهما، وهناك اتساق كبري. وأساليب عمله
كيفية تأسيسها، تنظيم نشاطها وإخضاعها لرقابة البنك تبني  دول ختصص قوانني للبنوك اإلسالمية .ب

ماليزيا، : من أشهر األمثلة عنها جند. هذا األخري يعاملها معاملة خاصة مراعاة لطبيعة نشاطها. املركزي
 هذه الدول؛و تنخفض حدة املشاكل اليت تصادفها البنوك اإلسالمية يف . اخل... ناإلمارات، تركيا، اليم

دون القانون املطبق على البنوك التقليدية نفس  على البنوك اإلسالمية دول يطبق فيها البنك املركزي .ت
وك اإلسالمية وكل البن ،اجلزائر، األردن: وجند هذه احلالة يف بعض الدول العربية مثل. مراعاة خلصوصياا

الختالف آليات عملها عن املبادئ صعوبات كبرية نظرا هذه البنوك جتد  و. املوجودة يف الدول الغربية
 . التقليدية للبنوك

   :باملراحل التالية البنوك اإلسالمية متر الرقابة يف : مراحل الرقابة على البنوك اإلسالمية .2
احلد كملركزي لتحديد شروط منح االعتماد للبنوك اإلسالمية حيث يتدخل البنك ا الرقابة عند التأسيس .أ

مع اإلشارة إىل أن  اخل،...نوع النشاط املمارسو، لهالشكل القانوين وعدد املسامهني، واألدىن لرأس املال، 
  ؛)3(هذه الشروط واملتطلبات ختتلف من دولة إىل أخرى

بالشكل القانوين  هامدى التزام حيث منية نشاط البنوك اإلسالم يراقب حيث الرقابة بعد التأسيس .ب
املوافقة على على صيغ االستثمار املطبقة، و ةبالضوابط والقيود املفروض تقيدهامدى و ،الذي سبق وصرح به

                                                        
 .124 -121.عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص ص - (1) 
  : انظر إىل - (2) 
حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم . إمساعيل إبراهيم الطراد، عالقة املصارف اإلسالمية يف األردن بالبنك املركزي -

  .09 -08. ه، ص ص1424القرى، مكة املكرمة، حمرم 
   .169 -168. ، ص ص2007، اجلزائر، 05جملة الباحث، العدد . شعاشعية خلضر، اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية -

- Mohammed El Qorchi, Op. Cit, p. 48. 
 .169.شعاشعية خلضر، مرجع سابق، ص  -(3) 
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مدى االلتزام بالتعريفة املوضوعة ألسعار اخلدمات املصرفية واليت ال ، والصيغ واألساليب االستثمارية اجلديدة
 .)1(حتمل شبهة الربا

  :)2(مهاالبنك املركزي طريقتني ملراقبة البنوك اإلسالمية  يستعمل: على البنوك اإلسالمية طرق الرقابة. 3
بغرض االطالع امليداين  ،عن طريق انتقال اهليئة املكلفة بالرقابة إىل البنك اإلسالمي :رقابة يف عني املكان .أ

و على موظفي البنك التعاون  ،ني وفحص التقاريرمسائلة املوظفو ،فحص الوثائق والسجالتو ،على أعماله
  ؛)3(التام مع هذه اهليئة وإال تعرضوا لعقوبات ختتلف من بلد إىل آخر

تعتمد على إلزام البنك اإلسالمي مبوافاة البنك املركزي مبستندات وتقارير دورية عن  :رقابة مكتبية .ب
   .اخل...كفاية رأس املالوعمالء البنك، ونسب السيولة، كنشاطه 

ففي  ،لرقابة البنك املركزي البنوك اإلسالمية رغم ما أثري من جدل حول مدى إمكانية خضوع
ولكونه أعلى  ه،جزء من النظام املصريف ال ميكن إغفال دور لكواأن خترج عن رقابته هلا  واقع ال ميكنال

وهلذا . النظام و االستقرار فيه وحفظ الثقة يف اجلهاز املصريف ككل نضمو ما يوه. هيئة مصرفية يف الدولة
  .لتجسيد هذه الرقابةاملباشرة  غري دوات السياسة النقديةأجمموعة من  املركزيةتستعمل البنوك 

  أدوات السياسة النقدية غري املباشرة يف البنوك اإلسالمية: املطلب الرابع

ك املركزي الذي يعمل وفقا ختضع البنوك اإلسالمية يف أغلب الدول اليت توجد فيها إىل رقابة البن    
ورغم ذلك فإنه يطبق عليها جمموعة من األدوات غري املباشرة واليت تصلح للبنوك  .ملبادئ البنوك التقليدية

و جتد البنوك . هالتتوافق مع طبيعة عملها إال بعد تعديل ،البنوك اإلسالميةعلى  تطبيقها وال ميكن تقليديةال
   .وال حتقق الغرض املرجو منهااألساليب  هذه حيد من فعالية ا ممايف االلتزام مشاكل اإلسالمية 

هي جمموعة من األدوات واإلجراءات اليت يتخذها البنك : تعريف السياسة النقدية غري املباشرة .1
جمموعة من األدوات منها ما هو  يستعمل و. حتقيق أهداف معينة يف اجلانب النقديللوصول إىل املركزي 

وهذه األخرية ال  ،كما تقسم كذلك إىل أساليب مباشرة وأخرى غري مباشرة. ا هو كيفيكمي ومنها م
  فالسياسةبالنسبة للبنوك اإلسالمية . تستهدف التأثري على كمية النقود بصفة مباشرة وإمنا بصفة غري مباشرة

                                                        
 . 167 -166.، مرجع سابق، ص صحممد الرفاعي فادي؛ 365 -364. ص ص جع سابق،عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مر : انظر - (1) 
 .314.حمسن اخلضريي، مرجع سابق، ص -(2) 
املؤمتر االقتصادي األول الستكمال تطبيق أحكام : حبث مقدم إىل. أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي - (3) 

 .اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، دولة الكويت يف اال االقتصادي،الشريعة اإلسالمية 
 .22 -21. ص ص .م1993أوت  06 -04 / ه1413شعبان  16 -14
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  .)1(دولباقي ال مثال ختتلف عما هو موجود يف لسودانكا تبعة يف ظل اقتصاد إسالميالنقدية امل

وهو ميثل معدل الفائدة الذي يفرضه البنك املركزي على البنوك التجارية : سعر إعادة اخلصم سياسة .2
و ال ميكن للبنوك اإلسالمية االستفادة منها، و هلذا ال تتمتع . عند منح القروض والتسهيالت االئتمانية هلا

ولكن هناك جتارب يف بعض البلدان يقوم . ئالسيولة ملواجهة األزمات والطوار ابوجود مقرض أخري مينحه
  .)2(البنك املركزي، باستخدام أسلوب املشاركة، يف منح أموال للبنوك اإلسالمية

وهي فرض البنك املركزي على البنوك االحتفاظ بنسبة معينة من الودائع امعة : االحتياطي اإلجباري. 3
وهناك من املختصني من  هلذا النظام،سالمية عموما و ختضع البنوك اإل. لديها على شكل احتياطي إجباري

البنوك اإلسالمية من حيث املعدل املفروض  يرى ضرورة التمييز ما بني الودائع اجلارية واالستثمارية يف
أما الودائع االستثمارية فيجب  ،فالودائع اجلارية يتم إخضاعها لنفس النسبة املطبقة يف البنوك التقليدية عليها،

على خلق البنوك اإلسالمية إلتاحة مبلغ أكرب منها للتوظيف و عدم قدرة  عليها؛ ملعدل املطلوبختفيض ا
  .)3(االئتمان والتوسع يف العرض النقدي بنفس اآللية واملقدار كما يف البنوك التقليدية

و يتدخل البنك املركزي على مستوى السوق النقدية كبائع أ :التدخل على مستوى السوق املفتوحة. 4
وذلك بغرض إحداث توسع أو انكماش يف الكتلة النقدية؛ عن طريق التأثري  ،مشتر لألوراق املالية احلكومية

 يوجد جدل كبري ما بني مؤيد لتعاملها لبنوك اإلسالمية بالنسبة ل و. يف احتياطيات البنوك واملؤسسات املالية

                                                        
  : لإلطالع على أدوات السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي بالكامل ارجع إىل -(1) 
 ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،63حبث رقم . سني كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف اقتصاد إسالميح -

2006.  
. ، ص ص2007، الدار اجلامعية: اإلسكندرية. دراسة مقارنة بني الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي: محدي عبد العظيم، السياسات املالية والنقدية  -

369- 403.  
- Mohsin S. Khan, Abbas Mirakhor, the financial system and monetary policy in an Islamic economy. 
JKAU: Islamic Econ, Vol. 1, (1409 /1989), pp. 47-53.    

  : لإلطالع على هذا املوضوع انظر - (2) 
 .، ص ص1997والتوزيع،  ، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر1ط. الية يف ظل االقتصاد اإلسالميعوف حممود الكفراوي، السياسة النقدية وامل -

197- 200.  
- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance. England: John Wiley & Sons Ltd. pp. 377- 378.  

أمحد  ؛ 136 -135.شرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص صعائشة ال  ؛ 201 -200.عوف حممود الكفراوي، مرجع سابق، ص ص: انظر - (3) 
  .16-15. ص ص. حمي الدين أمحد، مرجع سابق

 - Muhammed  Nejatullah  Siddiqi, Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion, JKAU 
Islamic Econ, Vol. 4, (1412 A.H/1992. A.D), pp. 37-46. 
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وراق املالية احلكومية، منها قيام البنك حماوالت عدة إلجياد بدائل لألهناك و. )1(فيه، ومعارض لذلك
، واليت تعترب بديل للسندات القائمة على أساس معدل ةاملركزي ببيع وشراء ما يسمى بالصكوك اإلسالمي

 .)2(تواجهه هو اآلخر صعوبات وعوائق يف واقع تطبيقها إال أن استعماهلا من قبل البنك املركزي ،الفائدة

، فإن البنوك املركزية مطالبة املطبقة على البنوك اإلسالمية غري املباشرة مهما قيل عن السياسة النقدية
، باعتبارها األدوات املستخدمة من قبلها وجعلها منسجمة مع أساليب عمل هذه البنوكبإعادة النظر يف 

وهو ما يتطلب التعاون بينهما للوصول إىل أدوات حتافظ على . كيانات هلا خصائص مميزة عن غريها
  .لسياسة النقدية املباشرةألدوات ا حىتهذا التغيري ميتد و . و يف نفس الوقت ختدم البنوك اإلسالميةته، سياد

  أدوات السياسة النقدية املباشرة يف البنوك اإلسالمية: املطلب اخلامس

إىل التأثري على  البنك املركزي خالهلا السياسة النقدية املباشرة جمموعة من القرارات يهدف من
هو  يهاما يؤخذ عل و .اخل...فة منح القروض لدى البنوك التجارية أو االهتمام بقطاع على حساب آخرتكل

وهلذا البد للبنك املركزي . على البنوك اإلسالمية؛ العتمادها املباشر على سعر الفائدة عدم إمكانية تطبيقها
   .ايف وال يعرقل أعماهلحىت يضمن التناسق يف اجلهاز املصرو طرق تالؤمها، أن يستخدم أدوات 

إن الكثري من القوانني املصرفية متنع البنوك التجارية  :املمارسة من قبل البنوك اإلسالمية تقنيني البيوع. 1
بيع ومن ممارسة األعمال التجارية، ولكن البنوك اإلسالمية تعتمد بشكل كبري على البيع مثل بيع السلم، 

مما جيعل تدخل البنوك املركزية أكثر من ضرورة لسن القوانني اخل؛ ... بيع التقسيطواالستصناع، واملراحبة، 
  .)3(املنظمة ملمارسة هذه األعمال من طرف البنوك اإلسالمية

مدى مشروعية رغم اخلالف مابني العلماء املسلمني حول  :حتديد هوامش الربح ونسب املشاركة .2
د بعض شروطها، ولكن أخدا بعني يدحتاإلسالمية و املركزي ما بني الطرفني يف عقود البنوكتدخل البنك 

                                                        
االقتصاد اإلسالمي، م : جملة جامعة امللك عبد العزيز. اجلمل، إشراك البنوك اإلسالمية يف معامالت السوق املفتوحة للبنوك املركزيةحممود أمحد   - (1) 
 .25 - 03.، ص ص)م2003/ ه1423(، 15
األول الستكمال تطبيق أحكام الشريعة املؤمتر االقتصادي : حبث مقدم إىل .حممد إبراهيم رابوي، املصرف املركزي يف النظام املصريف اإلسالمي - (2) 

- 14 .اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، دولة الكويت اإلسالمية يف اال االقتصادي،
 .50 - 48. ص ص .م1993أوت  06 -04 / ه1413شعبان  16
املؤمتر االقتصادي األول الستكمال تطبيق : حبث مقدم إىل .دور البنك املركزي بالنسبة للمصرف اإلسالميحممد جناة أمحد صديقي،  :انظر - (3) 

اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، دولة  أحكام الشريعة اإلسالمية يف اال االقتصادي،
 .20 -19 .أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص ص؛ 87 -86. ص ص .م1993أوت  1406 .الكويت
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االعتبار للتطورات احلاصلة يف االقتصاديات املعاصرة و لتحقيق أهداف معينة سواء على مستوى السياسة 
  :)1(االقتصادية ميكن للبنك املركزي يف الدول اليت تطبق النظام اإلسالمي أن النقدية أو

بح الذي ميكن للبنك اإلسالمي حتصيله على عمليات البيع اليت فرض حد أعلى وأدىن على هامش الري .أ
تشجيع االستهالك واالستثمار ، أو منع االحتكارو اجة العميلح لاستغال و نع املغاالة يف األسعارملميارسها، 

 .أو احلد منهما حسب احلالة االقتصادية السائدة
صيغة يع األرباح يف حالة حتققها، وذلك لكل فرض حد أدىن وأعلى لنسبة املشاركة يف رأس املال وتوز .ب

  .من أجل تكوين عرف ما بني البنوك يف هذا اال ،على حدا ونشاط
فإن تدخل البنك املركزي  تقليديةيف األنظمة االقتصادية اليت تتواجد فيها البنوك اإلسالمية مع البنوك ال أما

ممارسة  يفها تقييدبطبيعة عملها ما يؤدي ل هإملامعدم ل يضر بالبنوك اإلسالمية سوف لتطبيق هذه األساليب
  .)2(اليت قد يتيحها السوق الربح  فرص انشاطها، و يفوت عليه

حتديد حجم وكمية االئتمان املمنوح  ايسعى البنك املركزي من خالهل: حتديد السقوف االئتمانية. 3
تدعيم قطاع على حساب  و ،تحقيق أهداف تنموية بالدرجة األوىلللقطاعات معينة على حساب أخرى 

وهذه الطريقة تضر بالبنوك اإلسالمية ألا حتد من توظيف أمواهلا خاصة يف ظل حمدودية الفرص . آخر
  :)4(وهلذا ينادي بعض املختصني يف جمال البنوك اإلسالمية بضرورة مراعاة ما يلي عند حتديدها. )3(أمامها

 راعي مصاحلها، وتسري يف إطار مصلحة االقتصاد؛التشاور مع البنوك اإلسالمية لوضع سقوف ت .أ
 ؛بيقهاالوقت الكايف لتط للبنوك اإلسالمية ويعطيال يتم تغيريها باستمرار فأن تتميز باالستقرار النسيب،  .ب
 مراعاة عدم تأثريها على رحبية البنك ومعدل استثماراته؛ .ت
أن البنوك اإلسالمية حتايب بعض األطراف أو ال ميكن للبنك املركزي التحكم فيها بشكل تام إذا ما ثبت  .ث

  .تلتزم باألصول املصرفية املعروفة يف هذا اال
 إضافة هلذه األدوات ميكن للبنك املركزي إتباع طرق أخرى منها اإلقناع األديب والذي ميكن من خالله

  .)5(لقانوينوجيه نصائح وإرشادات للبنوك اإلسالمية سواء تعلق ذلك باجلانب املصريف أو ات

                                                        
 .91 -90. حممد جناة أمحد صديقي، مرجع سابق، ص ص ؛50. حسني فهمي، مرجع سابق، ص ص :انظر  -(1) 
 .92. حممد جناة أمحد صديقي، مرجع سابق، ص؛ 136. عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص :انظر  - (2) 
 .126. ايد فضل الشعراوي، مرجع سابق، صع - (3) 
 .18 -17 .، ص صأمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق - (4) 
املؤمتر االقتصادي األول الستكمال تطبيق : حبث مقدم إىل .حممد عمر شابرا، عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي -(5) 

اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، دولة  اال االقتصادي،أحكام الشريعة اإلسالمية يف 
 .74. ص .م1993أوت  06 -04 / ه1413شعبان  16-14. الكويت
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 نظرا ؛البنوك اإلسالمية تواجههاالعالقة مع البنوك املركزية من أهم املشاكل اليت  طبيعة تعترب
وهو ما . ومبادئها وعدم وجود أدوات للسياسة النقدية املباشرة و غري املباشرة حتترم خصائصها هالغموض

، مما يفرض بنوك التقليدية بالدرجة األوىلوتستفيد منها ال حيرمها من عدة امتيازات يوفرها البنك املركزي
   .هذا املشكل لتساهم بفعالية يف خدمة االقتصادالتفكري يف أساليب ختفف من حدة  ى مجيع األطراف عل

ختضع البنوك اإلسالمية لعدة أنواع من الرقابة أمهها الرقابة الشرعية، اليت هلا انعكاس مباشر على 
ت ما زالت تعاين من نقائص ئاوهذه اهلي. جلمهور خاصة امللتزم دينياالثقة يف البنك ومصداقيته لدى ا

أما النوع الثاين من الرقابة، والذي ال يهم اجلمهور بشكل مباشر، . وعوائق حتول دون ممارسة دورها بفعالية
ها فيمارس من قبل البنك املركزي للتأكد من مدى احترامها للقواعد والنظم اليت ختضع هلا، ويعتري تطبيق

ورغم اجلدل املثار حول ماهيتها وأدواا بالنسبة للبنوك اإلسالمية فإا تعترب . للجانبني لجمموعة من املشاك
   .، واليت ستشكل موضوع مبحثنا املوايلضرورية هلا؛ يف ظل ارتفاع درجة املخاطر املصرفية املرتبطة بعملها

  اجهتها البنوك اإلسالمية وسبل مويف  خاطرامل: املبحث الثاين

البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية يكتنف نشاطها جمموعة من املخاطر؛ بالشكل الذي حيتم على 
كما أنه على بنكها املركزي أن يقوم بوضع املعايري . إداراا ضرورة حتديدها وقياسها والتخفيف من وقعها

وكذلك التأكد من . نسب معينةوالضوابط الكفيلة بالتخفيف من حدا، وذلك مبراقبة سيولتها وإلزامها ب
أخدا بعني االعتبار اخلصائص  IIلزوبا Iلزمدى كفاية رأمساهلا لتغطية املخاطر وفقا ملا جاء يف اتفاقية با

غري أن . كما تلزمها مبعايري اإلفصاح والشفافية ليتمكن العمالء من اختاذ قرارام مبوضوعية. املميزة لنشاطها
   .والعوائق مقارنة بالبنوك التقليديةتصادفه جمموعة من املشاكل إلسالمية ها على مستوى البنوك اتطبيق

  أنواع املخاطر يف البنوك اإلسالمية: املطلب األول
إن عمل البنوك اإلسالمية القائم على أساس دخوهلا يف جمال االستثمار احلقيقي وممارسة أنواع معينة 

عرض ملخاطر تت اللمسامهني يف الربح واخلسارة؛ جيعله من البيوع، و مشاركة أصحاب الودائع االستثمارية
وهذه العوامل تؤثر بشكل . ومنها ما هو انعكاس لعوامل خارجية امتعددة منها ما هو ناتج عن طبيعة عمله

  .الغرياجتاه  اعلى أداء التزاما اوقدر اقيمة استثماراو، اهتمباشر أو غري مباشر على رحبي
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نتيجة تعاملها يف خمتلف صيغ اهلامش   البنوك اإلسالمية يف  االئتمانية  املخاطر تنشأ :نخماطر االئتما. 1
   )2(:وتكون كبرية نظرا ملا يلي )1(وتنتهي بنشوء دين يف ذمة العميل اخل،...املعلوم كاملراحبة واإلجارة 

  حقوقها؛اع لضي ما قد يؤديودفاتر حماسبية منتظمة عمالئها عادة سجالت جتارية  ال ميلك .أ
  إال كان العقد باطال ومنهي عنه؛ و ،عميل انتقاال فعلياالاملباع إىل  يءضرورة انتقال ملكية الش .ب
  ؛ )3(سداد ألي سبب كانالعن  هتأخر ال ميكن فرض عقوبات مالية على العميل يف حالة. ت
  ؛)4( الئتمانيةال تستطيع البنوك اإلسالمية استخدام املشتقات املالية إلدارة املخاطر ا .ث
  .فيهاتتعرض ملخاطر خمتلفة  هاما بني الفقهاء حول شروط صحة بعض العقود؛ جيعل وجود خالف .ج

  :فنجد بدرجات متفاوتة السوق تتعرض البنوك اإلسالمية ملخاطر :خماطر السوق. 2
بصورة غري مباشرة يف  رغم عدم تعاملها مبعدل الفائدة إال أا تتأثر به: )هامش الربح( خماطر سعر الفائدة. أ

املفروض أن حيدد بناء على متغريات  حيث من، مثل املراحبة اليت تتطلب حتديد هامش ربح الصيغبعض 
  و يواجه البنك اإلسالمي مشكلة . مبعدل الفائدة احملدد من قبل البنك املركزي معينة، ولكنه عادة ما يتأثر

 ؛)5(ق والعائد املوزع من قبله حقيقية عند التباين ما بني سعر الفائدة يف السو
 

                                                        
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 03بات رقم ، ورقة مناس1ط. حممد عمر شابرا، طارق اهللا خان، الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية -(1) 

 .77-76.، ص ص2000كة العربية السعودية، جدة، اململ
(2) - Monser Kahf, Basel II: Implications for Islamic Banking. 6th International Conference on Islamic 
Economics and Finance. (Islamic Economics and Banking in the 21st sentry), November: 21-24. 2005, 
Jakarta: Indonesia, pp. 306- 310. 

جملس اخلدمات املالية . اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية) التأمينية تعدا املؤسسا(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات   - (3) 
 .19. م، ص2005اإلسالمية، ديسمرب 

  :لى ما يدور من جدل حول قضية املشتقات وتطبيقها يف البنوك اإلسالمية ارجع إىللإلطالع ع - (4) 
،  11االقتصاد اإلسالمي، م: جملة جامعة امللك عبد العزيز. عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، حنو مشتقات مالية إسالمية إلدارة املخاطر التجارية -

  .92-55.ص ص. م1999/ه1419
دراسة مقارنة بني النظم الوضعية ( ضوان حسن، املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر ودور اهلندسة املالية يف صناعة أدواامسري عبد احلميد ر -

 . 2005دار النشر للجامعات، : ، مصر1ط). وأحكام الشريعة اإلسالمية
  : انظر - (5) 

- Seref  Turen, performance and risk analysis of Islamic Banks: The case of Bahrain Islamic Banks. 
JKAU Islamic Econ, Vol. 8, (1416 A.H/1996. A.D), pp. 04-05. 
- M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle ,Basle II and Capital  Requirements for  Islamic Banks. 6th 

International Conference on Islamic Economics and Finance. (Islamic Economics and Banking in the 21st 
sentry), November: 21-24. 2005, Jakarta:  Indonesia, pp. 251- 252. 

ورقة مناسبات  .رضا سعد اهللا: بابكر أمحد، مراجعة: ترمجة. حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: طارق اهللا خان، حبيب أمحد، إدارة املخاطر -
 .65.م، ص2003/ه1424املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ، 1ط، 05رقم 
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إن متاجرة البنوك اإلسالمية يف العمالت األجنبية، وذلك بالسعر اجلاري دون : خماطر سعر الصرف .ب
  ؛اآلجل يعرضها إىل الكثري من املخاطر نظرا لتذبذب أسعار الصرف

خلدمات، وعدم قابلية إن متاجرة البنوك اإلسالمية بالسلع وا: خماطر تغريات أسعار السلع واخلدمات .ت
جيعلها عرضة لتقلبات األسعار يف السوق، رغم أن البنوك املركزية  يف عقودها للمراجعة الكثري من األسعار

  ؛)1(تضع قيودا وضوابط على هذا النوع من النشاط لدى البنوك اإلسالمية 
 ممة الرأمسالية لألسهالقيالبنوك اإلسالمية ملخاطر اخنفاض تتعرض : خماطر تغريات أسعار األسهم .ث

يف  أسعار األسهم مع حدوث األزمات املالية، وانتقاهلا من اقتصاد  التقلباتوقد تزايدت حدة  العادية،
  .)2(آلخر النفتاح األسواق على بعضها البعض

وهي ناجتة عن توظيف البنك اإلسالمي جلزء من أمواله يف عقود مضاربة ومشاركة، : خماطر االستثمار. 3
  : )3(مثل املصدر األساسي للمخاطر يف هذه الصيغ منحيث يت

  ؛اإلسالمي وما تلحقه من آثار على استثمارات البنكالسياسة االقتصادية  تغري .أ
  نقص املعلومات اليت حيتاجها البنك اإلسالمي لتقييم االستثمار والتدفقات الناجتة عنه؛ .ب
   ؛تفق عليها، أو ربه من ذلكعدم التزام الشريك بدفع األرباح يف املواعيد امل .ت
  .خماطر تآكل رأس مال البنك املوظف، خاصة يف حالة اخلسائر املتالحقة. ث

تعين عدم توفر السيولة الكافية للبنوك اإلسالمية للوفاء بالتزاماا اجتاه املودعني أو  :خماطر السيولة .4
ال ميكنها بيع الديون إال ، كما جأ لإلقراضمل ألنه ليس هلا آخراملستثمرين، وهي تكون أكثر وقعا عليها 

  .)4(عدم وجود سوق نقدية ما بني البنوك اإلسالميةمع  بفائدة  االقتراض ال تستطيع، و بقيمتها االمسية

هي تلك األخطار اليت تكون ناجتة عن أخطاء سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة ومن  :خماطر التشغيل .5
  :)5(سالمية نذكرأمهها على مستوى البنوك اإل

  ؛اخل...االختالسواالحتيال، وعدم أمانة املوظفني وفساد ذممهم مما ينتج عنه خمتلف أشكال السرقة،  .أ

                                                        
ص  ،2008لنشر، لدار اجلامعة اجلديدة . دراسة مقارنة للنظم يف دولة الكويت ودول أخرى: جالل وفاء البدري حممدين، البنوك اإلسالمية  -(1) 
 . 161-159.ص
. 2007، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، 1ط. يسامي بن إبراهيم السويلم، التحوط يف التمويل اإلسالم  - (2) 

 . 24 -21. ص ص
 21.ص ص اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية، مرجع سابق،) التأمينية تعدا املؤسسا(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  - (3) 
- 24.   

 .80 .ص رق اهللا خان، مرجع سابق،حممد عمر شابرا، طا - (4) 
 .46 - 45.طارق اهللا خان، حبيب أمحد، مرجع سابق، ص ص -(5) 
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  أخطاء مرتكبة من قبل املوظفني سواء يف أداء األعمال أو يف كيفية تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية؛ .ب
  وك اإلسالمية، إضافة إىل اجلرائم االلكترونية؛عدم مالئمة برامج اإلعالم اآليل لطبيعة عمل البن .ت
  .تطبيق خمتلف القوانني امللزمة يف  أخطاء يف العقود واملستندات أو .ث

  :)1(هاومنهناك خماطر تنفرد ا البنوك اإلسالمية عن سواها   :خماطر متعلقة بالبنك اإلسالمي. 6
  ؛)2(تلف الصيغ اإلسالمية مابني الفقهاءالناجتة عن اجلدل الفقهي الذي تثريه خم: خماطر الصيغ .أ
فارتباط هذه البنوك بالشريعة اإلسالمية جيعل مسعتها على احملك، فأدىن شك من : خماطر السمعة أو الثقة .ب

  العمالء حول أعماهلا يؤدي م إىل االنسحاب، وتسويتها بالبنوك التقليدية؛
بدفع  اإلسالمي يقوم البنك ،الئه وعدم خسارمعلى عم من البنك  حفاظا: خماطر اإلزاحة التجارية.ت

  .وذلك بتحميلها للمسامهني يف حالة عدم حتققهاحىت  ألصحاب الودائع االستثمارية،أرباح 

إن البنوك اإلسالمية كغريها من املنظمات اليت تعمل يف بيئة متشعبة ومعقدة تتعرض للكثري من 
مصدر هذه األخطار قد  و .واها؛ نظرا خلصوصيتهاأكرب على مست ااألخطار وقد تكون حدا وتنوعه

وهلذا عليها  .وال ينبغي هلذه األخطار أن تكون حاجزا أمامها يف أداء أعماهلا. يكون داخلي أو خارجي
  . حىت ميكنها البقاء ومواجهة املنافسة بوسائل شىت، التكيف معها وحماولة التخفيف من انعكاساا السلبية

 يب مواجهة املخاطر يف البنوك اإلسالميةأسال: املطلب الثاين
ال ميكنها أخذ العائد إال إذا كانت  ا؛ ألهإن وجود املخاطر يف البنوك اإلسالمية أمر ال مفر من

وعدم بقائه لمحافظة على ل و .ما بينها وبني البنوك التقليدية مستعدة لتحمل اخلسارة وهو فرق جوهري
ه املخاطر ذجمموعة من الطرق اليت متكنه من ختفيف االنعكاسات السلبية هلاهتزاز ثقة العمالء فيه، فهو يتبع 

  . املتحملة والتكاليفاحملصل عليه واملوافقة ما بني الدخل  ه،عليه، مراعيا يف ذلك ضرورة احملافظة على مبادئ

ة إتباع من الطرق اليت ميكن أن ختفف من وقع املخاطر على البنوك اإلسالمي: إتباع سياسة التنويع. 1
 ،ةالتعامل مع قطاعات اقتصادية عدوتغطية مناطق جغرافية خمتلفة،  حيثسياسة التنويع يف النشاط من 

  .اخل... استخدام صيغ خمتلفة و  تنويع العمالءو

                                                        
) التأمينية تعدا املؤسسا(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  ؛ 81 -79. مرجع سابق، ص ص اهللا خان، حبيب أمحد، طارق :انظر -(1) 

 .47 - 46 .ص صة، مرجع سابق، اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمي
  :لإلطالع أكثر على خماطر الصيغ اإلسالمية ارجع إىل  - (2) 
املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حمرم : حبث مقدم إىل. علي بن أمحد السواس، خماطر التمويل اإلسالمي -

  .71 -67 .جع سابق، ص صاهللا خان، حبيب أمحد، مر طارق ؛ ه1424
- M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle, op. Cit. pp.238- 246. 
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وذلك عن طريق توعية كل األطراف : إشاعة ثقافة إدارة املخاطر على مستوى البنوك اإلسالمية .2
الدور البنك يقوم ذا و. هاستمراريتتلعبه عملية إدارة املخاطر يف  يالدور الذالفاعلة يف البنك بأمهية 

الس األعلى  والبنك اإلسالمي للتنمية، كاملركزي و كذلك خمتلف اهليئات املشرفة على البنوك اإلسالمية 
  :متطلبااومن   ،)1(  اخل...جملس اخلدمات املالية اإلسالميةوللبنوك اإلسالمية، 

توقع درجة املخاطرة املرتبطة ل ،للمخاطر اليت يتعرض هلا البنك اإلسالميكوين نظام معلومات فعال ت .أ
    ؛بكل عميل، و أخذ االحتياطات الالزمة

باالعتماد على جمموعة من رجال القانون هلم دراية بأحكام  تشكيل إدارة متخصصة يف اجلانب القانوين .ب
يف حل  اهل املساعدة ا و تقدم النصح وواتفاقيا امستندا ها، وص عقود، لفحيةاملعامالت املالية اإلسالم
   مع الغري؛بعض القضايا والرتاعات 

 إملام وعلى األخطار وقياسهاخبرية يف حتديد على كوادر بشرية  دباالعتما تشكيل إدارة فنية للمخاطر .ت
     .ن التعرف على األخطار يف أواام ينهاتمكلوذلك  ،البنك اإلسالمي مبميزات بالنشاط االقتصادي و

وذلك باقتطاع نسب كافية من األرباح وتوجيهها : تكوين خمصصات كافية ملواجهة األخطار احملتملة. 3
   .يف مواجهة أية خسائر حمتملة. لتدعيم املركز املايل للبنك

، ولكن وجود موانع تلجأ البنوك اإلسالمية إىل طلب الضمانات محاية ألمواهلا :الضمانات والرهون. 4
 إمكانية ىومد ملزمة حبسن اختيار الضمانات من حيث قيمتهافهي و هلذا . حمدوداشرعية جيعل استخدامها 

   .، وخيفف العبء على عميلها يف نفس الوقتمبا يكفل احلفاظ على أمواهلا تسييلها،

ع يقوم على اجتماع عدد من وهو عقد ترب التأمني التكافلي وسيلة لتخفيف اخلطر، :التأمني التكافلي. 5
املؤمنني يتعرضون ملخاطر متشاة، يلتزمون بدفع قسط معني، تتوىل شركة التأمني التكافلي يف هذه احلالة 
إدارة هذه العقود عن طريق توظيف األقساط امعة وتعويض املتضررين ويف النهاية يتم اقتسام ربح أو 

وهناك جدل فقهي . شركة حتصل على أجر نضري جهدها يف اإلدارةخسارة النشاط ما بني املؤمنني، بينما ال
  حول مدى مشروعية هذا التأمني، وما هي األشياء الواجب التأمني عليها وما هي حدود مسؤولية املؤمن

  .)2(البحرين و السعوديةوماليزيا، ووينتشر التأمني التكافلي يف العديد من الدول كالسودان،  

                                                        
 .81.ص حممد عمر شابرا، طارق اهللا خان، مرجع سابق، -(1) 
  :أنظر - (2) 

- Abdul Rahim Abdul Wahab, Takaful Business  Models based  on WAQF: Shariah and Actuarial 
concerns and Proposed Solutions. Presented at the  second International Symposium on Takaful, 
Malaysia, 21-22  February 2006. 
- Aly Khorshid, Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. First published, London: 
Routledgcurzon, 2004.  
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رغم اختالف نشاط البنوك اإلسالمية عن التقليدية إال أن هذا ال مينعها : الرقابة الدوليةااللتزام مبعايري . 6
من أهم النقاط اليت ركزت . )II )1ل زوبا Iلزاتفاقية با واملتجسدة يف الدوليةمن اخلضوع للمعايري الرقابية 

  :نذكرهذه األخرية عليها 
 األرباحكملعلومات الضرورية للمتعاملني مع البنك االلتزام بقواعد الشفافية واإلفصاح عن خمتلف ا .أ

وجيب أن تعكس هذه املعلومات الوضعية  .اخل...أنواع املخاطروالتكاليف، و، املتحملة اخلسائرو، احملققة
  ؛هاحلقيقية للبنك؛ ألا تشكل القاعدة اليت يعتمد عليها العمالء يف اختاذ القرار بالتعامل مع

  .ميكن أن تلحق اخسائر   لكفاية رأس املال، و الذي ميكنها من تغطية أيةااللتزام باحلد األدىن .ب

متنوعة كذلك، منها لتخفيف لالوسائل املستعملة  ، كما أنمتعددة ملخاطر تتعرض البنوك اإلسالمية
املخاطر بعض حتميل هلا  كما ميكن. كل طريقة منها وجود قواعد شرعية تضبط ولكن ما مييزها هو

و هناك عدة مشاكل وعوائق حتد من فعالية األساليب املتبعة . وذلك على عكس البنوك التقليديةللمودعني، 
  .، وسنتعرض هلا اآلنعايري الرقابة الدوليةعند تطبيق ممن طرفها، خاصة ما يتعلق بالصعوبات اليت جتدها 

  وموقع البنوك اإلسالمية منها Iلزاتفاقية با: املطلب الثالث

ما يسمى  يف إطاررة نشاط البنوك فقد مت االهتمام بوضع معايري دولية للرقابة، ألمهية وخطونظرا 
. هي كفاية رأس املال يف البنك، ومدى قدرته على امتصاص اخلسائر نقطة عاجلتهاأهم  و ،Iباتفاقية بال

ولكن  ،دولألا جزء من النظام املصريف يف الكثري من ال ،والبنوك اإلسالمية غري بعيدة عن هذه املعايري
  . اجلوهرية املوجودة ما بينها وبني البنوك التقليدية تتطبيقها البد أن يأخذ بعني االعتبار الفرو قا

كانت هذه االتفاقية حمصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بني جمموعة : Iلزنبذة موجزة عن اتفاقية با .1
، حتتوي على جمموعة من 1988يف جويلية مليا، ا عامن الدول كانت ايتها التوقيع على اتفاق اكتسى طابع

واليت دف إىل ضمان قدرة البنوك على أداء التزاماا . نسبة كفاية رأس املالها وأمه ية،بادئ الرقابة البنكم
  ألزمت البنوك حبد أدىن لكفاية  و. اجتاه الغري، وبالتايل محايتها من اإلفالس لضمان استقرار النظام البنكي

 :)2( حتسب باختصار كما يلي ،% 08ل قدره رأس املا

                                                        
 .40 - 39.ص ص خان، مرجع سابق، ، طارق اهللاعمر شابر حممد -  (1) 
  :للرقابة البنكية أرجع إىل Iل زلإلطالع أكثر على اتفاقية با  -  (2)

  .106 -79.، ص ص2005الدار اجلامعية، : اإلسكندرية. عبد ايد عبد املطلب، العوملة واقتصاديات البنوك -
-03واقع وحتديات، جامعة جيجل،  ،نظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصاديةملتقى امل. سليمان ناصر، النظام املصريف اجلزائري واتفاقية بازل -

  .296 -287.ص ص. 2005ماي  05
-Shelagh Heffernan, Modern Banking. England. John Wiley& Sons Ltd, 2005, pp.173- 219. 
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 :أن حيث

  ؛األرباح احملتجزةواالحتياطات املعلنة، واملال املدفوع،  رأس املال األساسي هو رأس -
القروض املساندة واليت يلجأ واحتياطات إعادة التقومي، ورأس املال التكميلي هو االحتياطات غري املعلنة،  -

  اخل؛...سنوات  05البنك إىل مجعها عن طريق إصدار سندات تفوق مدة استحقاقها 
ي حمصلة لضرب أصول البنك سواء األصول داخل أو خارج امليزانية مبعامالت جمموع األخطار احملتملة فه -

  .% 100ترجيح تتناسب ودرجة املخاطر اليت حيملها األصل، وتتراوح ما بني الصفر و 
ذه نالحظ أن هذه االتفاقية قد وضعت للبنوك التقليدية؛ الشيء الذي يعين أا ال تناسب البنوك اإلسالمية 

  .هاذا كانت هناك حماوالت لتكييف هذه النسبة ومكوناا مع طبيعة عمل، وهلالصيغة

لقد حاولت البنوك اإلسالمية تطبيق ما جاء يف : كيفية تطبيق البنوك اإلسالمية لنسبة كفاية رأس املال. 2
  :)1(نظرا الرتفاع درجة خماطرها وغموض عالقتها مع البنك املركزي، مع مراعاة ما يلي  Iلزبا
ولتصنيف أغلب البلدان اليت  هااطرخم، نظرا الرتفاع درجة % 8تكون هذه النسبة أكرب متاما من أن  .أ

   ؛تنشط ا البنوك اإلسالمية يف خانة الدول املرتفعة املخاطر
  :فيما خيص استخدامات البنوك اإلسالمية فيتم تقسيمها إىل اموعات التالية .ب

  %. 100مرتفعة املخاطر، ويعطى هلا وزن ترجيحي قدره  أصول هي الربح واخلسارةصيغ اقتسام  -
 %. 100ترجيحها أصول مرتفعة املخاطر و تعترببرهن أو ضمان  ةرتبطاملغري  املعلوم اهلامش صيغ -
  %. 50ترجيحها املخاطر و متوسطة تعترببرهن أو ضمان  ةرتبطامل املعلوم اهلامش صيغ -
فتطبق وباقي البنوك والدولة التعامالت مع البنوك املركزية، ك فيما خيص باقي أنشطة البنك اإلسالمي -

 . اخلاصة بالبنوك التقليدية Iلزعليها نفس املعامالت املوجودة يف اتفاقية با
  : )2(فصيغة كفاية رأس املال اليت أقرا منظمة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هي وعليه

  

                                                        
: جملة جامعة امللك عبد العزيز .روحة بشأن قواعد التنظيم االحترازي واملراقبةقضايا مط: إريكو، ميترا فرح خبش، النظام املصريف اإلسالمي لوقا -  (1)

  .49 -47.، ص ص)م2001/ ه1421(، 13االقتصاد اإلسالمي، م 
قتصاد حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لال .ماهر الشيخ حسن، قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف ظل املعيار اجلديد لكفاية رأس املال - (2) 

 .10. ه، ص1424اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حمرم 

 رأس املال التكميلي+رأس املال األساسي

 جمموع املخاطر احملتملة املرجحة
)   3.(....................%8  ≥ =     نسبة كفاية رأس املال
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  :)1(املتمثلة يف هخلصائصنظرا  إضافة نصف حسابات االستثمار املشترك ملقام هذه النسبة ومت 
- ؛البنك استخداماتيف  امبقدار مشاركته ا تشارك يف الربح وتتحمل اخلسارةأ  
  للحفاظ عليهم؛وهي حتويل البنك اإلسالمي خسائر املودعني إىل املسامهني  :جاريةخماطر اإلزاحة الت -
  .من رأس مال البنك ألا ال تتحمل إال اخلسائر اليت تلحق بأصحاا فقط اجزء هاال ميكن اعتبار -

و االلتزام ا مل يعد  .بنك إىل آخر ومن دولة إىل أخرى من Iلزاتفاقية باخيتلف واقع تطبيق 
فخروج البنوك اإلسالمية من معاقلها الطبيعية واالجتاه . يف ظل تيار العوملة املتزايد ارا، بل واقعا مفروضاخي

. من االطمئنان للمتعاملني معها اوذلك إلعطاء مزيد اإىل توسيع نشاطها يفرض عليها ضرورة التقيد 
  .IIلزبالتطبيق اتفاقية  توتعزيزا هلذا االجتاه فإن البنوك اإلسالمية سع

 وموقع البنوك اإلسالمية منها IIلزاتفاقية با: املطلب الرابع
نقائص استوجبت إعادة النظر فيها أنه كان هلا إال  ،Iاجنرت عن اتفاقية بازلرغم االجيابيات اليت  

وقد جاءت هذه . 2007، حيث بدأ تطبيقها مع بداية سنة 2006وإىل غاية  1999على مراحل وذلك منذ 
لبنوك لولو رجعنا  .بعناصر جديدة ادعمت رأس ماهل اكم ك،وأدق ملخاطر البن ة بنظرة أمشل واالتفاقي

  .ا كوا خاصة بالبنوك التقليدية موااللتزا اإلسالمية فإا مازالت تعاين من مشاكل يف كيفية تطبيقها

ساحة االقتصادية هناك عدة متغريات ومستجدات قد طرأت على ال: IIلزنبذة موجزة عن اتفاقية با .1
أسس إىل إعادة النظر يف بعض  ىأد العاملية والنشاط املصريف يف خمتلف الدول خاصة املتقدمة بالشكل الذي

 بعدة مقترحات، ولكن نركز فقط على ما يتعلق بنسبة IIل زوقد جاءت با، )I )2ت اتفاقية بازلحمتوياو
   

  
                                                        

 .12 -11.، مرجع سابق، ص ص ماهر الشيخ حسن - (1) 
 .55-54 .ص ص عمر شابرا، طارق اهللا خان، مرجع سابق، حممد - (2)  

 

خمصصات خماطر + االحتياطيات +رأس املال املدفوع
نسبة كفاية رأس املال للبنوك  األصولمياحتياطيات إعادة تقو+ االستثمار 

 Iلزاإلسالمية حسب با
+ رأمسال املصرف ( األصول اخلطرة املرجحة املمولة من 

باقي املوارد اخلارجية باستثناء حسابات االستثمار 
  من حسابات االستثمار املشترك% 50)+  املشترك

 

= %8 ≤..... ..)4 (
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  :)1(كفاية رأس املال
  

           
                         

خماطر وكما قامت اللجنة بتحديد الطرق اليت ميكن استخدامها للوصول إىل حتديد خماطر االئتمان، 
أكثر تعقيدا يلجأ  وأخرىبسيطة حمددة من قبل اللجنة  أساليبالسوق وخماطر التشغيل، وهي تتراوح ما بني 

كما هلا . )3(قرار النظام البنكي واملايلضمان سالمة و است ولالتفاقية أهداف عديدة أمهها .)2(إليها البنك
  .)4(، ومنها البنوك اإلسالمية كعدة سلبيات، خاصة إمهاهلا لوضعيات بعض البنو

هناك عدة حماوالت لبلورة كيفية تطبيق : IIلزكيفية تطبيق البنوك اإلسالمية لكفاية رأس املال يف با .2
، )IFSB(جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ةر على حماولسوف نقتص ، ولكنIIلزالبنوك اإلسالمية التفاقية با

 :)5(واليت قدمها يف خمتلف منشوراته، و حتسب كما يلي
  
  

  

  

  

                                                        
  :  ارجع إىل IIلزلإلطالع أكثر على اتفاقية با  -  (1)
. دراسة لطبيعتها وسبل إدارا يف البنوك العاملة يف فلسطني: 02، املخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل نصر عبد الكرمي، مصطفى أبو صالح -

 .2007جويلية  05- 04 ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلمي السنوي اخلامس، جامعة فيالدلفيا األردنية،
- Monser Kahf, op. Cit. pp.294- 305. 

  :أنظر (2)
- Emmanuel Dress, Gestion des risques de credit : la prise en compte des systèmes de notation interne par 
la comité de bale ; quels impacts opérationnels pour les banques. BANQUEmagazine. N°639/ Septembre, 
2002. pp.58-61.  

  .64 -56.ص ص مرجع سابق،، عمر شابرا، طارق اهللا خان حممد  ؛119 -108.اهللا خان، حبيب أمحد، مرجع سابق، ص ص طارق -
 .56 -55.ص ص عمر شابرا، طارق اهللا خان، مرجع سابق، حممد -3) (  

 .55 - 54. مرجع سابق، ص ص اخلطيب، مسري -   (4) 
 .88.مالية إسالمية، مرجع سابق، صاليت تقتصر على تقدمي خدمات ) التأمينية تعدا املؤسسا(كفاية رأس املال للمؤسسات  معيار - (5) 

 
 

نسبة كفاية رأس املال
  IIلزحسب با

 رأس املال مبفهومه الشامل

 خماطر التشغيل +خماطر السوق +خماطر االئتمان

%8 ≤........... ...)5(  
 

= 

كفاية رأس املال
للبنوك اإلسالمية 

 IIلزحسب با

  احتياطي خماطر االستثمار+ احتياطي معدل األرباح+ملسامهونحقوق ا

خماطر + خماطر االئتمان (إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها 
املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها  -خماطر التشغيل) + السوق

 )خماطر السوق+ خماطر االئتمان( املمولة من حسابات االستثمار املشترك

=  %8 ≤ ...)6(  
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سلطاا الرقابية  تفرضصيغة أخرى أقرها الس بالنسبة للبنوك اإلسالمية اليت تنشط يف دول  توجد و
من قبل  احماوالت أخرى حلسا توجدما ك ،)1(إجبارية ضمان ومحاية أصحاب الودائع مهما كان نوعها

واستخدم . )2(بعض الدارسني، وكان اخلالف بينهم يدور حول كيفية معاملة حسابات االستثمار املشترك
، فقط مت IIلزجملس اخلدمات املالية نفس التصنيف واألوزان املوجودة يف النسخة األصلية من اتفاقية با

  .)3(وك اإلسالميةتعديلها لتتماشى مع خصائص نشاط البن

البنوك اإلسالمية من العديد من السلبيات، كما تعاين  :على البنوك اإلسالمية IIلزآثار اتفاقية با. 3
  :تستفيد من بعض االجيابيات نتيجة تطبيقها هلذه االتفاقية وهي

  :)4(لألسباب التاليةوذلك راجع  حتد كبري للبنوك اإلسالمية IIلزاتفاقية با :السلبية ثاراآل .أ
نتيجة احتجاز نسب أكرب  تهااخنفاض رحبي، كما تؤدي إىل صغر حجم رؤوس أمواهلا وحمدودية نشاطها -
  ؛أصحاب الودائع االستثمارية، مما يضر مبصلحة هامن
وقوع أغلبها يف الدول النامية ذات املخاطر املرتفعة، مما حيول دون انتقال رؤوس األموال اخلارجية إليها،  -

  يها احلصول على التمويل اخلارجي؛ كما يصعب عل
   ؛أغلب البنوك اإلسالمية تفتقر لإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتحديد خماطرها -
  على استخداماا؛ امما يؤثر سلب ،تزيد من السيولة غري املوظفة على مستوى البنوك اإلسالمية -
الية اإلسالمية، ما يؤدي إىل اختالف طريقة حساا عدم إلزامية الصيغة املعدة من قبل جملس اخلدمات امل -

  يؤثر على مصداقية النسب احملسوبة؛ بالشكل الذيمن بنك إىل آخر 
مشاكل مع بنوكها املركزية، خاصة يف  هلا مما قد خيلق ،تعزز دور السلطات الرقابية على البنوك اإلسالمية -

  .اظل عدم وضوح هذه العالقة يف أغلب الدول اليت توجد 
  :)5(لبنوك اإلسالمية يفل بالنسبةتتمثل أهم اجيابيات هذه االتفاقية  :االنعكاسات االجيابية .ب

                                                        
 .89.ص اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية، مرجع سابق،) التأمينية تعدا املؤسسا(كفاية رأس املال للمؤسسات  معيار – (1) 
 . 23 -16.ماهر الشيخ حسن، مرجع سابق، ص ص :لإلطالع على هذه الصيغ أرجع إىل - (2) 

- M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle, op. Cit, pp. 263- 265; Monser Kahf, op. Cit, pp. 311-313.     
) التأمينية تعدا املؤسسا(كفاية رأس املال للمؤسسات  معيار :للإلطالع بالتفصيل على كيفية حساب الصيغة أعاله واألوزان املستخدمة أنظر - (3) 

 .30- 07.صص ، اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية، مرجع سابق
جملة الشرق  األوسط، معايري جلنة  ؛2039 ، العدد126، السنة 2008فرباير  04: حمرم املوافق لـ 27االثنني األهرام االقتصادي،: انظر -  (4)
أكتوبر  30 ،ةة املصرفيحوار مع عدنان اليوسف، الرئيس التنفيذي موعة الربك: وصغر حجم الرساميل أبرز التحديات أمام البنوك اإلسالمية  02بازل

 .10563 ، العدد2007
عامل ، جدارا للكتاب العاملي، 1ط. إستراتيجية مواجهتها - حتديات العوملة - املصارف اإلسالمية، مقررات جلنة بازل ،أمحد سليمان خصاونة - (5)

 .149 - 144.، ص ص2008الكتاب احلديث، 
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وتعزيز  فيها ، و حتسني اجلوانب الفنيةمما يعزز من قدراا التنافسية دفعها إىل بذل جهود إضافية لاللتزام ا -
  تأثريات سلبية لنقص السيولة؛ ةأو أيائر اخلستؤمن هلا محاية أفضل من  ا، و املخاطر ةثقافة إدار

  تعطيها حرية أكرب يف حتديد املخاطر املتنوعة اليت تواجهها؛ -
  .)1 ( معهانيملتعاملم اتشيع ثقافة اإلفصاح ونشر املعلومات اليت  -

بعد سنتني فقط من تطبيقها، أصيب فإا  إجيابيات وسلبيات هذه االتفاقيةعن يف األخري ومهما قيل 
والبنوك اإلسالمية مدعوة لفهمها وتقليل اآلثار السلبية هلا إن  .1929العامل بأسوأ أزمة مالية يف تارخيه منذ 

وبطبيعة . للبنوك التقليدية كبديل هاوالتفكري يف الدور الذي ميكن أن تلعبه مستقبال، وملا ال طرح. مستها
  .ارا بكفاءةومشاكل تتطلب حلها وإدحتديات كبرية  هااحلال ستكون أمام

مواجهتها يتطلب إرادة قوية من وتتعرض البنوك اإلسالمية ملخاطر متنوعة املصادر واألشكال، 
وذلك من أجل  ادعما ومساندة من كل من له عالقة ا و تعاونا وعمال مشتركا فيما بينهواملسئولني عنها، 

هتمام به هو املعايري الدولية وكيفية تطبيقها، و أهم ما ينبغي اال. تدليل العقبات اليت تصادفها يف هذا اال
بالشكل الذي تصل فيه إىل إتباع طريقة موحدة لتعطي لبياناا مصداقية أكرب؛ مما ميكن عمالئها من اختاذ 

كما على القائمني على البنوك اإلسالمية السعي حلل املشاكل . القرارات الرشيدة واملفاضلة فيما بينها
  .فهم و تلتزم يف كل أعماهلا بتطبيق قواعد الشريعة اإلسالميةوالعوائق اليت تصاد

  املشاكل اليت تواجه البنوك اإلسالمية: املبحث الثالث
من البديهي أن كل جتربة جديدة يف مراحلها األوىل تصادفها جمموعة من املشاكل والعوائق، سواء 

مية ال تشد عن هذه القاعدة، فرغم أن والبنوك اإلسال. كانت يف بيئتها الداخلية أو من حميطها اخلارجي
وجودها مل متر عليه إال بضع عقود فإا القت العديد من العقبات واملشاكل ذات الطبيعة املختلفة قانونية و 

وهي إما ناجتة عن البيئة الداخلية هلا وطبيعة عملها أو حمصلة لعراقيل . اخل...شرعية وبشرية، و مؤسسية
والتحديات اليت تقف عائقا أمام تقدمها وانتشارها يف خمتلف  للكثري من الضغوطخارجية، وهو ما يعرضها 

  .األقطار، خاصة يف ظل املعطيات االقتصادية الراهنة املتميزة بالعوملة املالية املتزايدة

  

  

                                                        
اليت تقتصر على تقدمي خدمات ) التكافل/ التأمني اإلسالمية تعدا مؤسسا(للمؤسسات السوق  معايري اإلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط - (1) 

 .م2007، ديسمرب IFSBمالية إسالمية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية



  الباب الثاين                                                        التحديات املعاصرة اليت تواجهها البنوك اإلسالمية: الفصل الثاين

.- 165 - 

  املشاكل القانونية اليت تعترض البنوك اإلسالمية: املطلب األول

، فإن الباقي منها كامل تنشط يف ظل نظام مايل إسالمي اليت  البنوك اإلسالمية قلة قليلة من ماعدا
، وتصادفها صعوبات قانونية كبرية انطالقا من يعمل يف ظل نظام مايل مزدوج تتراوح قوته من بلد إىل آخر

حيث تعاين من عدم مالئمة تلك القوانني املوضوعة . التأسيس وإىل غاية الرقابة من طرف البنوك املركزية
  . ملها مما جيعلها تعمل يف ظل فراغ قانوين ينعكس بالسلب على خمتلف األنشطة اليت متارسهالطبيعة ع

إيران وباكستان اليت يوجد فيها  و ماعدا السودان :عدم وجود قانون خاص بالبنوك اإلسالمية .1
دول العامل فإن باقي  تشريعات متكاملة لنظامها املصريف القائم بالكامل على أساس الشريعة اإلسالمية،

  : )1(اإلسالمي والغريب تتميز قوانينها بـ

وضعت ضمن مبادئ االقتصاد التقليدي القائم على أساس الفائدة، مما يوقع هذه البنوك يف إشكال كبري . أ
  يف كيفية التعامل مع هذه القوانني؛ 

منها فقط كشروط  حىت الدول اليت أفردت قوانني خاصة بالبنوك اإلسالمية، تركز على جوانب معينة. ب
التأسيس ونشاطها دون أن ميتد هذا القانون لتنظيم عالقة البنك اإلسالمي مع البنك املركزي كما أن باقي 

  ؛)2(القوانني تكون خاضعة لألنظمة الوضعية
تزداد حدة هذه التعقيدات بالنسبة للبنوك اإلسالمية عندما تكون بصدد التعامل مع أطراف خارجية . ت

  .)3(جود قوانني حمددة تنظم هذا اجلانب بالنسبة هلانظرا لعدم و

إن وجود بنك مركزي يعمل وفقا للقواعد التقليدية يف أغلب الدول اليت : العالقة مع البنك املركزي .2
فإخضاعها لنفس األدوات . تتواجد فيها البنوك اإلسالمية يعترب من أكرب العراقيل اليت حتد من نشاطها

. ها بشكل سليب، كما حترمها من مساعدته عند األزمات أو مرورها بضائقة ماليةواإلجراءات يؤثر علي
وتتمادى بعض البنوك املركزية حاليا يف التدخل يف عمل البنوك اإلسالمية إىل احلد الذي تفرض عليها قيودا 

                                                        
، املعهد اإلسالمي للبحوث 02ورقة مناسبات رقم . منور إقبال، أوصاف أمحد، طارق اهللا خان، التحديات اليت تواجه العمل املصريف اإلسالمي -  (1)

 .38. ، ص1998والتدريب، جدة، 
، 1997أكتوبر  20.  حماضرة الفائز جبائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف البنوك اإلسالمية. مشاكل وآفاق: صاحل كامل، تطور العمل املصريف -  (2)

 .20 -19. جدة، اململكة العربية السعودية، ص ص
: مداخلة يف املؤمتر السنوي الرابع عشر حتت عنوان. لقصييب، القانون الواجب التطبيق على املعامالت املالية اإلسالميةعصام الدين خمتار ا -  (3)

 .430 -393. املؤسسات املالية اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، حبوث الد الثاين، ص ص
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ي بتحميل معينة تتناقض ومبادئ عملها، من أبرز األمثلة على هذا هو النص على عدم قيام البنك اإلسالم
  .)1(اخلسائر ألصحاب الودائع االستثمارية، وهو ما يتناقض مع مبدأ عدم ضماا ملثل هذا النوع من الودائع

إن تواجد البنوك اإلسالمية إىل جانب البنوك التقليدية، يعين أن هناك : العالقة مع البنوك التقليدية .3
ما، وهو ما جيرب البنوك اإلسالمية على التعامل معها سواء العديد من العالقات املالية املتشابكة ما بني عمالئه

و هو ما يطرح إشكالية األسلوب الواجب التطبيق على مثل هذا النوع من . كانت حملية أو أجنبية
املعامالت، واليت توفق ما بني مبادئ عمل الطرفني، خاصة إذا علمنا درجة القوة واحلماية القانونية اليت 

  .)2(التقليدية يف أغلب الدول، مبا فيها الدول اإلسالمية تتمتع ا البنوك

البنوك التقليدية تعترب من التكاليف الواجب خصمها من وعاء  إن الفوائد يف :نظام ضرييب مكلف .4
الضريبة، أي حتذف من نتيجة الدورة، بينما البنوك اإلسالمية فهي ال تتعامل بالفوائد وتستعني بصيغ 

كرها بالشكل الذي  جيعلها ال حتقق أي وفر ضرييب ألن أرباحها ختضع بالكامل وأساليب أخرى سبق ذ
للضريبة، مما يزيد من تكلفة منتجاا املقدمة، وهو ما جيعل املستثمرين ال يقبلون على هذا النوع من 

ريضة كما أن إخضاع رأس مال وأرباح البنوك اإلسالمية لف .)3(التمويل ألنه ال ميكنهم من تعظيم العائد
  . الزكاة الواجبة، إىل جانب الدفع العادي للضرائب يوقع عليها أعباء مالية كبرية تأثر سلبا على أرباحها

البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية تتعامل وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، ولكن التعارض ما بني 
الدول جعلها تعرف الكثري من مبادئها والقوانني الوضعية اليت تسري خمتلف شؤون االقتصاد يف معظم 

وهو ما يستدعي إعادة . الصعوبات والعوائق اليت حالت دون متكنها من االنتشار ولعب الدور الرئيسي هلا
  .النظر يف هذه الوضعية من طرف كل من له عالقة ا، و متتد مشاكلها كذلك حىت للناحية الشرعية

  نوك اإلسالميةالعوائق الشرعية اليت تواجه الب: املطلب الثاين

إن ارتباط عمل البنوك اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية جعلها و منذ نشأا وإىل غاية اليوم تعاين من 
 وأغلبها مرتبط مبا . عدة مشاكل وعوائق يف جمال التزامها وكيفية تطبيقها للقواعد الشرعية اليت تعمل وفقها

                                                        
مداخلة يف املؤمتر ".  األحكام و القواعد"زي، قراءة يف قانون املصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، عبد الفتاح بيومي حجا -  (1)

 .465. املؤسسات املالية اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، حبوث الد الثاين، ص: السنوي الرابع عشر حتت عنوان
 .417. فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص -  (2)

(3) -   André Martens, la Finance Islamique: fondements, théories et réalité. Cahier 20-2001, Centre de 
Recherche et de Développement en Economique, Université de Montréal, septembre 2001, p.15.  
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التأكد من االلتزام بالشريعة اإلسالمية، وهو ما جعل مسعة  يسمى يئة الرقابة الشرعية، واملكلفة  بالفتوى و
  .هذه البنوك على احملك، نتيجة النقائص اليت تعاين منها واليت تؤثر على صورا لدى العمالء

أن كل دولة إسالمية تتبع مذهب ديين معني، قد خيتلف يف بعض  حيث جند: تعدد املذاهب الدينية.1
يف باقي الدول يف نظرته لبعض القضايا واملسائل، وهو ما جيعل كل بنك  اجلوانب عن املذاهب األخرى

يلتزم مبا هو حمدد له يف دولته، و يشكل هذا االختالف عائقا أمام البنوك اإلسالمية لفتح فروع هلا يف الدول 
رغم الفرص  اليت ختالفها يف املذهب، وهو السبب الذي يقف أمام البنوك املاليزية يف اقتحام أسواق اخلليج،

   .)1(الواعدة فيه ورغم اإلمكانيات اليت تتميز ا البنوك املاليزية يف هذا اال

، مستقلة عن باقي جند يف البلد الواحد عدة بنوك إسالمية، ولكل منها هيئة فتوى خاصة: تعدد الفتاوى .2
ي يف الكثري من احلاالت إىل اهليئات األخرى، حيث تقوم بإصدار الفتوى انطالقا من واقع معني وهو ما يؤد

  .اختالف الفتوى يف نفس القضية، مما ميس مبصداقية هذه البنوك لدى العمالء وينشر الشك فيها

خاصة أوالئك  ،تعاين البنوك اإلسالمية من نقص يف العلماء املتفقهني يف الدين اإلسالمي: نقص العلماء. 3
ة يف اإلسالم واإلملام باجلانب االقتصادي، بالنظر إىل التطور باملعامالت املالي املعرفة الذين جيمعون ما بني

السريع والكبري يف املعامالت املالية املعاصرة، وظهور أخرى مل تكن موجودة من قبل، وال توجد أحكام 
الشرعية نتيجة عدم تفرغهم للعمل يف البنك  فقهية حوهلا؛ وهو ما يلقي مسؤولية كبرية على هيئات الرقابة

  .الكثري منهم كأعضاء يف عدة بنوك إسالمية يف آن واحد داخل البلد وحىت خارجهووجود 

تقع هيئات الفتوى يف البنوك اإلسالمية ما بني ضغط العمالء الذين  :االنتقادات املوجهة هليئة الفتوى .4
وى مبا ميكنها يتهموا خبدمة البنوك، وذلك بإضفاء الصبغة الشرعية على أعماهلا و التساهل يف تقدمي الفت

عن كل ضغط، ومتارس أعماهلا يف  ةالبنوك اإلسالمية اليت ترى أا هيئات مستقلو من مترير معامالا، 
  . )2(أحسن الظروف وتتشدد يف الفتوى وتعرقل يف أحيان كثرية عملها مبا يفوت عليها فرص الربح

 ،ية، وهلذا كلما ألتزمت بنهج واضحتعترب اهليئات الشرعية املرآة العاكسة ملصداقية البنوك اإلسالم
 ، خاصة توفري املعطيات واملعلومات حول معامالت لنجاحهاووفرت هلا إدارة البنك كل الظروف الالزمة 

                                                        
(1)  - Angelo M.Venardos, Islamic banking and finance in South –East Asia: Its development and future. 
World Scientific, 2005, pp. 94-98. 

حمرم  04، 10283جريدة الشرق األوسط، العدد . رياض اهلمزاين، الضغوط تزداد أكثر على هيئات البنوك الشرعية بسبب تعدد الفتاوى -  (2)
 .م2007يناير  23/ ه1428
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املزيد  هلا وجذب البنوك اإلسالمية بشكل اجيايب على أعمال أثر ذلك  ،البنك، وكانت مستقلة يف أعماهلا
  . هذا اجلانب، بل تعاين كذلك من مشاكل  يف املوارد البشرية عراقيلها عند فوال تتوق .من العمالء

  مشاكل املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية : املطلب الثالث

إجناح أية منظمة، مهما كان نوعها ألنه هو الذي يتوىل يف  اكبري ايلعب العنصر البشري دور
و بالنسبة للبنوك اإلسالمية . ءة والوفاءاملسؤولية الكربى يف نشاطها، وهذا يستوجب توفرها على الكفا

فاألمر أكثر تعقيدا ألا ال تشترط فقط الكفاءة العلمية، بل تتطلب كذلك املعرفة الشرعية واألخالق 
  .العالية، وهو ما ال يتوفر لدى أغلب العاملني لديها مما يشكل مشكال كبريا هلا ويقف عائقا أمام تطورها

من الشروط الواجب توفرها يف الفرد املسلم بصفة : عاملني بالبنوك اإلسالميةاملواصفات األخالقية لل .1
عامة، والعاملني يف البنوك اإلسالمية بصفة خاصة هو ضرورة حتليهم باألخالق اإلسالمية العالية كالصدق، 

ني والعمالء اخل، وهذا ألن موظفي هذه البنوك مؤمتنني على أموال املسلم...واألمانة، والتفاين، واإلخالص، 
وهذه األخالق إذا اجتمع كلها أو بعضها يف موظفي البنوك . بصفة عامة، مما يعين ضرورة احملافظة عليها

ولكن الكثري من املختصني يرون أن أغلب . )1(اإلسالمية فسيكونون قدوة لغريهم، خاصة بالنسبة للعمالء
مما يعين أا تفتقر ألهم مقومات  سالميةاإل هذه الصفات يف الوقت احلاضر مفقودة لدى موظفي البنوك 

النجاح وهو وجود املوظف املسلم املقتنع بالبنوك اإلسالمية، ليس كمصدر لوظيفة قارة وأجر مغر ولكن 
  .أوال وقبل كل شيء مبدأ راسخ وقناعة  حياول جتسيدها مهما القى من صعاب

سالمية لديهم تكوين مصريف تقليدي، إن أغلب موظفي البنوك اإل :نقص التكوين الشرعي للموظفني .2
أو درسوا يف اجلامعات واملعاهد   ،إما عملوا يف املصارف التقليدية، مث انتقلوا إىل املصارف اإلسالميةألم 

واألمر يف احلالتني يعين أن هؤالء املوظفني سوف يتأثرون . التقليدية، سواء داخل أوطام أو خارجها
تقليدية اليت  ألفوها ومن الصعب التخلص منها، وهو ما ينعكس سلبا على بشكل كبري جدا باملصرفية ال

عملهم باملصرف اإلسالمي، ويلقي أعباء كبرية على أعضاء  هيئة الرقابة الشرعية فال تستطيع التصدي هلا 
  .)2(نتيجة جهل املوظفني بقواعد الشريعة اإلسالمية، وكيفية تطبيقها

وهم الذين جيمعون ما بني اخلربة املالية واجلانب الشرعي خاصة مع تزايد  :قلة عدد املوظفني املثاليني .3
ويف هذا الوضع . عدد البنوك واملؤسسات املالية وفتح السوق أمام البنوك التقليدية لتكوين نوافذ إسالمية

                                                        
 .50. ، ص2008، 06جملة الباحث، العدد : اجلزائر. عبد احلليم غريب، املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق -  (1)
. مي الدويلالكوادر البشرية يف البنوك اإلسالمية غري مؤهلة تأهيال كافيا، مقابلة مع الدكتور عبد الباري مشعل، خبري يف جممع الفقه اإلسال -  (2)

 .www.aleqt.com، 01/02/2009، 5592االقتصادية االلكترونية، العدد 
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لعاملة سوف تعمد البنوك اإلسالمية الكبرية احلجم واليت لديها موارد بشرية ومادية على استقطاب اليد ا
املؤهلة عن طريق خمتلف اإلغراءات واالمتيازات وتوفري مناخ  العمل املشجع، و هو ما يطرح مشاكل 
للبنوك املتواضعة اإلمكانات يف مصدر توفري هذه اإلطارات املؤهلة، مما يهددها ببطء النمو والتراجع، كما 

 . )1(يهدد البنوك الكبرية بتضخم التكاليف وتراجع األرباح

حيث توجد الكثري من : ص املؤسسات واملعاهد املتخصصة يف تكوين موظفي البنوك اإلسالميةنق .4
اخل املتخصصة يف تدريس املصرفية التقليدية، ولكن بالنسبة للمصرفية ...اجلامعات، املعاهد، مراكز التكوين

وين، يف أغلب البلدان اإلسالمية فعددها قليل جدا، وال تغطي الطلب املتزايد على مثل هذا النوع من التك
إضافة إىل أا تعاين هي األخرى من مشاكل متعددة منها حمدودية طاقة . اليت توجد ا البنوك اإلسالمية

اخل، وحىت بالنسبة للجامعات اليت تدرس االقتصاد اإلسالمي، فإن خرجييها غالبا ما ...التكوين، وقلة التأطري 
ك اإلسالمية ترفض توظيفهم حملدودية خربم رغم اإلمكانيات اليت ال يلمون باجلانب التطبيقي وحىت البنو

  . )2(يتمتعون ا واليت تصقل بالدورات التدريبية من طرف البنوك

إن مشاكل البنوك اإلسالمية ال تتوقف عند موظفيها  :لدى العمالء اإلسالمي نقص الوعي املصريف. 5
فر األخالق اإلسالمية يف عمالئها يعرضها إىل خماطر فقط، بل متتد إىل عمالئها كذلك، حيث أن عدم تو

كما أن جهلهم الكلي أو اجلزئي . اخل...شىت منها تنصل العمالء من التزامام، الغش، االحتيال، التزوير 
  . بقواعد املعامالت املالية يف اإلسالم جتعل مهمة البنك اإلسالمي صعبة وتقلل من فرص جناحه

ية مسؤولية كبرية تتمثل يف االهتمام باملوارد البشرية عن طريق تأهيلها تقع على البنوك اإلسالم
وتدريبها فنيا وشرعيا، و توعيتها بأمهية العامل األخالقي يف نشاطها، وبدل جهود إضافية يف التدريب 

ة ما والتعليم وختصيص أغلفة مالية متزايدة لتطوير خدماا، ونشر الوعي املصريف اإلسالمي خللق رابطة قوي
  .  وال تقف مشاكلها عند هذا احلد، بل تعاين كذلك من مشاكل تشغيلية. بني املوظف وبنكه وعميله

  

  

                                                        
 .06/11/2007، 10570خرباء يتخوفون من تباطؤ منو املصرفية اإلسالمية بسبب نقص الكوادر، الشرق األوسط، العدد  -  (1)
  : انظر -  (2)
 23، 2179البسام رئيس جملس إدارة بنك البحرين، صحيفة الوسط، البحرين، العدد  املصارف اإلسالمية هي األسرع منوا وجناحا، مقابلة مع خالد -

  .ه1429شعبان 
 .2008يناير،  22، 10647تأهيل العاملني التحدي األبرز يف صناعة املصرفية اإلسالمية، الشرق األوسط، العدد  -
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  املشاكل التشغيلية للبنوك اإلسالمية : املطلب الرابع

إن حداثة عهد البنوك اإلسالمية بالعمل املصريف جعلها تعاين من عدة مشاكل مرتبطة بطبيعة عملها 
ا ناجتة عن نقص يف التقنية املستعملة، أو احنرافات يف نشاطها عما هو مرسوم هلا يف يف حد ذاا، وهي إم

أو غريها من أنواع  تفكر املؤسسني واملنظرين األوائل هلا، أو ناجتة عن أخطاء يف إدارة املوارد واالستخداما
  .وهذه النقائص تعقد من وضعها وتفوت عليها فرص الربح والتوسع. املشاكل التشغيلية

البنوك التقليدية قد وصلت إىل استخدام  فيه جنديف الوقت الذي : نقص استخدام التقنيات احلديثة. 1
كالصراف اآليل، والصريفة عرب أحدث التقنيات والتكنولوجيات املعاصرة يف تقدمي اخلدمات لعمالئها 

  :املشاكل التالية يف هذا اال، جند أن البنوك اإلسالمية تعاين )1(اخل...اهلاتف، والصريفة االلكترونية، 
  كنولوجيات املصرفية احلديثة  يف  أغلبها؛قلة استخدام الت. أ
التكنولوجيات املتوافرة صممت للبنوك التقليدية، مما جيعلها غري صاحلة كليا أو جزئيا ملعامالا، وهنا . ب

  ؛)2(عكس بالسلب على أسعار منتجااترتفع كلفة احلصول على التقنية املتالئمة مع البنوك اإلسالمية مما ين
أغلب عمالئها ال ميتلكون أو ال يتحكمون يف التقنيات املستخدمة من طرف البنوك يف هذا اال، . ت

خاصة االنترنت والذي مازال حمدود االنتشار يف أغلب الدول اليت تتواجد ا البنوك اإلسالمية، إضافة إىل 
  .دية املألوفة لديهمتفضيلهم الستعمال الوسائل التقلي

أن املتمعن يف نشاط البنوك اإلسالمية، من خالل ميزانيتها العمومية : سوء إدارة املوارد واالستخدامات. 2
  : يالحظ أن هناك جمموعة من التشوهات اليت تأثر على نشاطها ومنها

، وهو ما يهددها )3(يةصغر حجم رؤوس أمواهلا إذ ما قورنت بالبنوك التقليدية سواء احمللية أو العامل. أ
  ؛ )II )4مبخاطر كبرية خاصة يف ظل املتطلبات اجلديدة لرأس املال يف اتفاقية بازل 

عدم توفر املوارد املالية الطويلة األجل، واليت من املفروض أن تعتمد عليها البنوك اإلسالمية يف ممارسة . ب
  تجارية القصرية األجل؛النشاط االستثماري، مما جعل نشاطها ينحصر يف العمليات ال

: واليت تضمن هلا احلصول على أرباح مثل املعلوم اإلفراط يف استخدام الصيغ اليت تعتمد على اهلامش. ت
اخل، وهو ما عرضها النتقادات الذعة من العمالء من جهة، ومن أعدائها ...املراحبة، االستصناع، التأجري 

                                                        
 .2002، السودان، ديسمرب 26، العدد جملة املصريف. عز الدين كامل أمني مصطفى، الصريفة االلكترونية -  (1)
 .28/11/2006، 10227البنوك اإلسالمية حباجة إىل التكنولوجيا للمنافسة يف السوق، جريدة الشرق األوسط، العدد  -  (2)
 .184 -165. سليمان خصاونة، مرجع سابق، ص ص - (3)
حوار مع عدنان اليوسف، الرئيس : ز التحديات أمام البنوك اإلسالميةوصغر حجم الرساميل أبر 02جملة الشرق األوسط، معايري جلنة بازل - (4)

 .10563 ، العدد2007أكتوبر 30، ةالتنفيذي موعة الربكة املصرفي
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ك التقليدية إال من حيث التسمية بينما اجلوهر نفسه والربح الذين يرون  أنه ال فرق ما بينها وبني البنو
  ؛)1(مضمون يف احلالتني، واملخاطرة منعدمة 

تعاين من فائض السيولة الناتج عن كرب املوارد، وعدم امتالك نفس القدرة لتوظيفها : السيولة الفائضة. ث
  ادها عن املخاطرة؛لقلة الفرص االستثمارية و احمليط غري املشجع على االستثمار وابتع

يقصد باهلندسة املالية اإلسالمية تلك األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير : اهلندسة املالية .3
والتنفيذ لكل األدوات والعمليات املالية املبتكرة، إضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل 

 : )3(اإلسالمية املشاكل التالية يف هذا االتواجه البنوك . )2(ذلك يف إطار موجهات الشرع
غياب إدارة خاصة باألحباث والتطوير على مستوى البنوك اإلسالمية، مما يلقي هذا العبء على اهليئات . أ

  الشرعية لوحدها وما تعانيه من مشاكل يف هذا اال؛ 
  التقليدية؛ضعف اإلنفاق على هذا اجلانب إذ ما قورن مبا هو موجود يف البنوك . ب
  اخل؛...قلة التحكم باألدوات والتقنيات الضرورية للهندسة املالية من تنبؤ ومناذج رياضية . ت
العقبات الشرعية اليت تواجهها هذه البنوك يف جمال التكييف الشرعي للمعامالت املالية املبتكرة، نتيجة . ث

  .وهري ما بني مبادئ عملهما وأهدافهماالتقليد ملا هو موجود يف البنوك التقليدية رغم االختالف اجل

إن ختلف البنوك اإلسالمية عن امتالك التكنولوجيا واستخدامها، إضافة إىل االختالل اهليكلي الذي 
تعانيه، جيعلها تستغرق وقتا أطول و تكاليف كبرية مستقبال إذ ما حاولت تصحيح الوضع القائم، وهذا 

لربح اليت يتيحها السوق خاصة يف الوقت احلاضر وما تشري إليه بالطبع سوف يفوت عليها الكثري من فرص ا
  . األزمة املالية من توجيه األنظار إليها، و تواجه كذلك مشاكل نتيجة قلة املؤسسات الداعمة والراعية هلا

  املشاكل املؤسسية للبنوك اإلسالمية: املطلب اخلامس

ء على املستوى احمللي أو العاملي انطالقا من تتمتع البنوك التقليدية حبماية ودعم مؤسسي كبري سوا
بنوكها املركزية وإىل غاية خمتلف املؤسسات املالية الدولية واحلكومات، بينما لو رجعنا للبنوك اإلسالمية 

                                                        
 .11/11/2005، 10459أخبار اخلليج حتقق يف االنتقادات املوجهة للصريفة اإلسالمية، أخبار اخلليج، العدد  - (1)
، السودان، ديسمرب 26جملة املصريف، العدد . صاحل، أدوات سوق النقد اإلسالمية، مدخل للهندسة املالية اإلسالميةفتح الرمحان علي حممد  - (2)

2002 . 
  : انظر - (3)
 .46 -3. م، ص ص2007، 02، ع20عبد الكرمي قندوز، اهلندسة املالية اإلسالمية، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، م -
مركز البحوث شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، طبعة منقحة، بيت املشورة . نظرات يف املنهج اإلسالمي: سويلم، صناعة اهلندسة املاليةسامي  -

 .2004للتدريب، الكويت، أفريل 
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نقص : فنجدها تعاين نقصا كبريا يف هذا امليدان، انطالقا من عدم تبين احلكومات اإلسالمية هلا إضافة إىل
  . هليئات الدولية ألعمال هذه البنوكااملصريف، والنظرة السلبية للغرب ومل هيئات الدعم للع

البنوك اإلسالمية من نقص اهليئات الداعمة هلا  تعاين: نقص اهليئات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي .1
  : وهو ما حيجب عنها مساعدة كبرية حيث جند

فيها اإلسالمية تشجع بطريقة أو بأخرى العمل املصريف املؤسسات املالية الدولية وخمتلف احلكومات مبا . أ
 11بعد أحدات  ةالتقليدي على حساب اإلسالمي، إضافة إىل النظرة السلبية له وقرنه باإلرهاب، خاص

ولكن من املنتظر أن تغري األزمة املالية العاملية الراهنة من صورة البنوك اإلسالمية، خاصة إذا . 2001سبتمرب 
  هتها وبذلت جهود إضافية لتحسني مستواها؛صمدت يف مواج

اهليئات الداعمة للمصرفية اإلسالمية املوجودة كهيئة املراجعة واحملاسبة، وجملس اخلدمات املالية . ب
اخل، حتاول أن ختلق جوا مناسبا للبنوك اإلسالمية من خالل التنظري ...اإلسالمية، والبنك اإلسالمي للتنمية

دة مشاكلها يف خمتلف ااالت، ولكن ما يؤخذ عليها هو  قلة عددها باملقارنة والتنظيم والتخفيف من ح
  مع تلك التقليدية، وقراراا غري ملزمة التطبيق أي اختيارية، إضافة لقلة أعضائها من البنوك اإلسالمية ذاا؛

تلك اليت تعمل وفق نقص مؤسسات التقييم اليت تعمل وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، مما يعين طغيان . ت
  . املبادئ التقليدية مع ما يعين ذلك من سوء فهم لنشاط البنوك اإلسالمية وحتيزها للبنوك التقليدية

إن غياب االتصال والتنسيق والتعاون ما بني البنوك اإلسالمية املتواجدة حىت  :اختالف املعايري احملاسبية .2
بصفة مستقلة وقد تكون مغايرة عما هو موجود يف باقي  يف الدولة الواحدة، جعل كل منها ميارس نشاطه
  :ومن أهم هذه النقاط هو املعايري احملاسبية اليت يأخذ عليها. البنوك، بشكل يستحيل معه املقارنة فيما بينها

  املعايري احملاسبية املستخدمة فيها موضوعة للبنوك التقليدية، مما جيعلها غري صاحلة هلا؛. أ

لبنوك مبعايري احملاسبة للبنوك اإلسالمية، واليت وضعتها هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات عدم التزام ا. ب
  .املالية اإلسالمية، وحىت تلك اليت ألتزمت بتطبيقها فهي ال تطبق حىت اآلن كل املعايري املوجودة

  السوق املالية، ولكن البنوك اإلسالمية كالتقليدية يف حاجة ماسة إىل   :عدم وجود سوق مالية إسالمية. 3

انعدام وجود األسواق املالية اإلسالمية اليت  تعمل وفق ميكرتمات الشريعة اإلسالمية، جعلها إما تعرض عن 
التعامل يف األسواق املالية التقليدية، وهو خيار ال ميكن االستمرار يف تبنيه يف الوقت احلاضر، أو االضطرار 

ولكن هناك دراسات وأحباث يف هذا االجتاه منها  تكوين . اذير شرعيةإىل التعامل فيها مع ما حتمله من حم
يف البحرين، ودف هذه السوق رغم حمدودية أعضائها إىل االهتمام  2002السوق اإلسالمية الدولية سنة 

 بالتطوير واالبتكار، وإتاحة أدوات مالية طويلة وقصرية األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك
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جمموعة من  مالية إسالمية يتطلب توفر وإقامة سوق ،عن طريق التعاون والعمل املشترك ما بني األعضاء
وحىت الصكوك اإلسالمية تواجهها هي . الظروف الشرعية، األخالقية، االقتصادية والسياسية املواتية

  .األخرى عدة مشاكل حتد من تطورها، واقتصار انتعاشها على بعض الدول فقط

األخري فاملشاكل املؤسسية للبنوك اإلسالمية هي امتداد للمشاكل القانونية اليت سبق تناوهلا، واليت يف 
وهلذا وجب االهتمام ا من . تعرقل عملها و حتد من تطورها وجتعلها تنشط يف بيئة غريبة عن مبادئها

ذليل العقبات اليت طرف حكومات الدول اإلسالمية، ومن قبل كل من له عالقة ا وذلك عن طريق ت
  . تواجهها، لكوا متثل منتجا أصليا خاص بالدول اإلسالمية وميزة هامة وجب استثمارها لصاحل اإلسالم

البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية تعاين العديد من املشاكل الداخلية واخلارجية، بالشكل 
ف إليه، و ذلك مقارنة بالبنوك التقليدية اليت الذي جيعلها متارس أعماهلا يف ظل حميط خيتلف كلية عما د

وهلذا فاملطلوب . اتعاين من مشاكل ولكنها أقل حدة، وهو ما يؤثر على مركزها التنافسي ويضر مبرد وديته
منها التعاون فيما بينها وبذل جهد أكرب يف التخفيف من حدة وقع هذه املشاكل عليها، وكذلك توفري 

وذلك بغرض مواجهة حتد آخر ال يقل تأثريا عما . فع القيود والعقبات أمامهااملناخ املناسب لنشاطها بر
  . ستلقي بضالهلا على األنظمة البنكية املختلفة مبا فيها البنوك اإلسالمية  سبق ذكره وهو العوملة املالية اليت

  تأثري العوملة على البنوك اإلسالمية : املبحث الرابع
ربة حديثة النشأة إال أا وجدت نفسها منذ أواخر القرن املاضي رغم أن البنوك اإلسالمية هي جت

حترير جتارة اخلدمات املالية، واستخدام أحدث التكنولوجيات  نأمام ما يسمى بالعوملة املالية جبميع أبعادها م
يف جمال اإلعالم واالتصال، وظهور خدمات مالية جديدة وتغري يف طبيعة نشاط املؤسسات املالية، وخلق 

وهو ما وضعها أمام منافسة متعددة . كيانات مصرفية عمالقة ناجتة عن عمليات االندماج ما بني البنوك
و هذه التطورات حتمل العديد من االجيابيات اليت ستستفيد منها البنوك اإلسالمية، كما . األطراف واألبعاد

  . أا ستجد نفسها أمام سلبيات قد تأثر على وضعها الداخلي واخلارجي

  أثر حترير جتارة اخلدمات املالية على البنوك اإلسالمية: املطلب األول

لقد كان مسار حترير جتارة اخلدمات طويل وشاق، وذلك على عكس جتارة السلع، وهذا راجع 
للقيود والشروط اليت وضعتها جل البلدان أمامها، ورغم ذلك مت التوصل إىل اتفاق يشمل نوعني من 

و االتفاقية . يف ظلهما يتم فتح األسواق أمام املستثمرين األجانب امة واألخرى خاصةا عت أحدمهاااللتزام
  .بطبيعة احلال ستمكن البنوك اإلسالمية من اكتساب العديد من املزايا، كما حتمل هلا آثار سلبية
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رير التجارة لقد سعت الدول الرأمسالية إىل حت: نبذة موجزة عن االتفاقية العامة لتحرير جتارة اخلدمات. 1
اخلارجية منذ اية احلرب العاملية الثانية، حيث مت تكوين ما يسمى االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 

غري  ،واليت عملت منذ دلك الوقت على السعي املتواصل لرتع القيود أمام حركة السلع )GATT(اجلمركية 
وقد كانت  مفاوضات جولة أورغواي سنة . جمال اخلدمات ورؤوس األموال كان طويال وشاقا حترير أن

أيدانا بالتوصل إىل اتفاق يف هذا اال وتوج بإبرام االتفاقية العامة لتحرير جتارة اخلدمات  1994
)GATS()1( .اخلدمات هو خفض وإزالة كل القيود القانونية واإلجراءات اليت  تضعها  و املقصود بتحرير

مة على أساس جتاري، باستثناء اخلدمات ذات الطابع احلكومي الدول يف وجه تبادل اخلدمات املقد
االتصاالت، النقل، اليد العاملة، اخلدمات : وكان جمال التحرير هو. )2(اخل...كالضمان االجتماعي 

  :)3(وتفرض االتفاقية نوعني من االلتزامات مها. اخل...املالية
  :عضاء بنفس الكيفية وهيوهي اليت تفرض على كل الدول األ :االلتزامات العامة .أ
  منح امتياز ألحد موردي اخلدمة جيعله بالضرورة ينتقل لباقي األعضاء؛ :مبدأ الدولة األوىل بالرعاية -
  اخل ملوردي اخلدمة؛...إتاحة املعلومة حول خمتلف القوانني، القرارات، اللوائح،  :مبدأ الشفافية -
يف عدم حترير أسواقها دفعة واحدة، وإمنا يتم ذلك على  للدولة العضو احلق :مبدأ التحرير التدرجيي - 

  سنوات؛ 05درجة التحرير الذي قبلته عند االنضمام، مث املفاوضات على التحرير اإلضايف كل  مرحلتني،
الدول النامية حىت ولو مل تستطع توريد اخلدمة، إال أا ميكنها االستفادة من  :مبدأ مشاركة الدول النامية -

  .قنيات الدول املتقدمة، واالستفادة من مبدأ املعاملة باملثلخربات وت
  :)4(وهي تقدم من الدولة العضو يف جداول يتم التفاوض عليها وهي :االلتزامات اخلاصة. ب
  حتديد قائمة األسواق اليت يتم حتريرها من كل عضو ودرجة التحرير، وتاريخ السريان؛ :النفاذ لألسواق -
  .تعين حجب أية معاملة خاصة ملوردي اخلدمة احملليني باملقارنة مع األجانب :نيةمبدأ املعاملة الوط -

                                                        
  :انظر -  (1)
  .1005. ص 03الد . ر وأساليب مواجهتهااملخاط: صاحل أمحد صاحل الربير، عوملة أسواق املال يف إطار اتفاقية حترير اخلدمات املالية  -
  .59 -17. ، ص ص01الد . سعيد النجار، اجلوانب القانونية واالقتصادية ملبادئ اجلات ومنظمة التجارة العاملية -
  .2004ماي  11-09ارات، حبوث مؤمتر اجلوانب القانونية  واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلم 
 .200 - 179. ، ص ص2004، الدار املصرية اللبنانية، 2ط. عادل املهدي، عوملة النظام االقتصادي العاملي ومنظمة التجارة العاملية -

 .124. ، ص2004 الدار اجلامعية،. عبد املطلب عبد ايد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية، من أروجواي لسياتل وحىت الدوحة -  (2)
مؤمتر اجلوانب القانونية  واالقتصادية التفاقيات منظمة   .يف املهن احلرة )GATS( اخلدماتهاين دويدار، أثر االتفاقية العامة للتجارة يف  -  (3)

 .   1120. -1109. ، ص ص03، الد 2004ماي  11-09التجارة العاملية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، 
مؤمتر اجلوانب القانونية  واالقتصادية التفاقيات . تقييم بعض جتارب خدمات النقل البحري: حسن أمحد عبيد، االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات -  (4)

 .  1060-1059. ، ص ص03، الد 2004ماي  11-09منظمة التجارة العاملية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، 
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البنوك اإلسالمية باعتبارها جزء من  :اآلثار االجيابية لتحرير جتارة اخلدمات على البنوك اإلسالمية. 2
   :ابياتوسنبدأ باالجي. )1(، كما ستلحقها أضرارالنظام املصريف سوف تستفيد من حترير جتارة اخلدمات

اكتساا خلربات جديدة يف جمال العمل املصريف من بنوك أخرى تقليدية أو إسالمية، واالستفادة من  -
  التكنولوجيا والتمكن من استخدامها وتعميمها، ودفعها لتطوير نفسها من أجل مواجهة الوافدين اجلدد؛

على رفع أسعار خدماا نتيجة ترشيد تكاليفها من أجل تعظيم األرباح، خاصة يف ظل عدم القدرة  -
  وجود املنافسة، والضغط الذي ميارسه املودعون، و الوصول إىل مصدر املعلومة حول ظروف السوق؛

التحرر من القيود احلكومية اليت حتد من نشاطها يف بلداا، و التوسع الدويل ألا منط مصريف خيتلف عن  -
برية يف الوقت احلاضر نظرا لكثرة املسلمني عرب العامل، ما يتيح التقليدي حيمل اجلديد والتميز، وهلا فرصة ك

  هلا تقليل املخاطر عن طريق تنويع نشاطها جغرافيا واالستفادة من املعاملة باملثل اليت نصت عليها االتفاقية؛
  .القضاء على النظرة التمييزية من الغرب اجتاه البنوك اإلسالمية -

ستتعرض البنوك اإلسالمية إىل جمموعة  :ة اخلدمات على البنوك اإلسالميةلتحرير جتاراآلثار السلبية . 3
  :من االنعكاسات السلبية اليت قد تؤثر على عملها ومنها

جذب البنوك الوافدة سواء كانت تقليدية أو لديها فروع للمعامالت اإلسالمية لزبائن البنوك اإلسالمية  -
ئد املوزع من طرفها، ما يؤدي إىل تراجع حصتها السوقية خاصة احمللية، نظرا جلودة خدماا وارتفاع العا

  الصغرية واحملدودة املوارد منها، لعدم قدرا على مواكبة التطورات يف جمال االبتكارات املالية والتكنولوجيا؛ 

                                                        
  :االعتماد على املراجع التالية الستخالص االنعكاسات االجيابية والسلبية لالتفاقية على البنوك اإلسالمية مت -  (1)
:       2005ماي 17-15معامل الواقع وآفاق املستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، : مداخالت  مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية - أ 
  .1945. ، ص05الد . دان الكبيسي، املصارف اإلسالمية وأهم التحديات املعاصرةعبد العزيز شاكر مح -
  .1858 -1854. ، ص ص05الد . ماجدة أمحد شليب، مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل التحديات الدولية -
  .1832 -1821. ، ص ص05الد . حممد صفوت قابل، آثار حترير اخلدمات املالية على البنوك اإلسالمية -
  .1641 -1639. ، ص ص05الد . عالء الدين الزعتري، العوملة وتأثريها على العمل املصريف اإلسالمي -
ة دراسة حبثية مقدمة إىل ندوة الربكة الثانية والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، مملك. عمر عبد اهللا كامل، العوملة وتأثريها على العمل املصريف اإلسالمي -ب

  .14-11. ، ص ص2002يونيو  20-19البحرين، 
-Clement M. Henry, Islamic Finance in the dialectics of globalisation: Potential variations on 
“Washington consensus”. Journal of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies; Australia 5:2; 1999, 
pp.34-35. 
- Rony Wilson, the implication of globalisation for Islamic Finance. The fifth International Conference on 
Islamic Economics and Finance, sustainable development and Islamic Finance in Muslim countries, 7th -
9th October 2003, Kingdom of Bahrain, pp. 216- 218. 
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ختاذ صعوبة احلصول على املعلومات الضرورية لنشاطها الختالفها عن البنوك التقليدية ما يساهم يف بطء ا -
القرار على مستواها، نظرا ملروره على اهليئة الشرعية للبنك اإلسالمي، مما قد حيرمها من الكثري من الفرص 

  اليت يوفرها السوق واليت تستحوذ عليها البنوك الوافدة اليت ليس هلا أي ضابط شرعي؛
ا من طرف بعض احلكومات جيعلها ال املنافسة غري املتكافئة باملقارنة مع البنوك الغربية، والنظرة السلبية هل -

تأخذها بعني االعتبار عند مفاوضات التحرير وهو ما حيرمها من الكثري من املزايا اليت تتيحها االتفاقية، ومن 
  جانب آخر فهذه االتفاقية حترم البنوك اإلسالمية من دعم احلكومات يف بعض الدول اليت تم ا؛

  للحوافز اليت تقدمها البنوك الوافدة لليد العاملة املؤهلة؛هروب اليد العاملة منها، نظرا  -
عدم قدرة البنوك اإلسالمية على استعمال وسائل املنافسة السعرية بنفس املرونة املوجودة يف البنوك  -

التقليدية، ألن رفع معدل األرباح املوزعة يف صيغ املضاربة أو املشاركة يضر بوضعيتها خاصة يف حالة عدم 
كما أن ختفيض معدالت الفائدة يف البنوك التقليدية سيفقد البنوك اإلسالمية . على ختفيض تكاليفها قدرا

  عمالءها؛

رغم ما يقال عن التحرير املايل وطبيعة املستفيد منه، إال أن البنوك اإلسالمية سوف جتين العديد من 
رض للكثري من السلبيات اليت ستؤثر على املزايا متكنها من تطوير نفسها والصمود يف السوق، كما أا ستتع

من أهم طرق . وهلذا فإن املطلوب منها هو حماولة تعظيم االجيابيات والتخلص من السلبيات. مسريا
  . مواجهة موجات التحرير املايل هو التمكن من استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات املصرفية

   يف مواجهة حتديات التطور التكنولوجي البنوك اإلسالمية: املطلب الثاين
من أهم األسباب اليت سارت بالعام حنو العوملة املتزايدة هو الثورة اليت حدثت يف تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال، فالتطور الكبري يف اإلعالم اآليل وظهور االنترنت، وتلقف املصارف الغربية هلا يف أداء 

و هو ما ساعدها على حتقيق العديد . ي املرتبط مبكان وزمان معني يتغريأعماهلا جعل مفهوم البنك التقليد
  . من املزايا، ولكن تبقى أغلب البنوك اإلسالمية بعيدة عما وصلت إليه البنوك الغربية يف هذا اال

مل تعد البنوك يف الوقت احلاضر تكتفي بتقدمي : على أعمال البنوك وانعكاسه التطور التكنولوجي .1
ا وفقا لألمناط التقليدية القائمة على أساس االتصال املباشر واحملسوس مع العميل، أو قيام العامل خدما

مبختلف العمليات يدويا، وإمنا استفادت من الطفرة التكنولوجية يف جمال االتصال وبرامج اإلعالم اآليل، 
منط تقدمي اخلدمة، يقوم على أساس  وانتقلت البنوك إىل نوع جديد من. حيث وظفتها لصاحل املهنة املصرفية

استخدام االنترنت وخمتلف وسائل االتصال احلديثة وهو ما يسمى بالبنوك االلكترونية أو العمليات املصرفية 
االلكترونية، وذلك عن طريق االشتراك يف اخلدمة من طرف العمالء حسب ما حيدده البنك من شروط، 



  الباب الثاين                                                        التحديات املعاصرة اليت تواجهها البنوك اإلسالمية: الفصل الثاين

.- 177 - 

االعتماد املستندي : ومن أمهها. )1(ء املسجلني يف النظام فقطويقتصر حق  الدخول للخدمة  على األعضا
االلكتروين، الشيك االلكتروين، النقود االلكترونية، البطاقات البنكية، البنك اجلوال من خالل خدمة اهلاتف 

وتتخذ البنوك ثالثة صور على شبكة االنترنت، حيث تكون . )2(اخل...احملمول، بطاقة السحب النقدي
لوماتيا تعرض من خالله خدماا وخمتلف عروضها، واملوقع االتصايل حيث يكون هناك تبادل موقعا مع

لالتصال ما بني العميل والبنك و املوقع التفاعلي حيث يقدم البنك من خالله خمتلف اخلدمات املصرفية عرب 
  .سيع قاعدة العمالءواستخدام االنترنت نتج عنه ختفيض التكاليف واختصار الوقت وتو. )3(شبكة االنترنت

إن متكن البنوك اإلسالمية من التحكم يف التطور : تأثري التكنولوجيا على أعمال البنوك اإلسالمية. 2
  :)4(التكنولوجي سوف ميكنها من حتقيق املكاسب التالية

إن وجود البنوك اإلسالمية على شبكة االنترنت، وحىت ولو مل تكن تفاعلية،  :توسيع قاعدة عمالئها -
  سيؤدي إىل التعريف بأعماهلا لدى متصفحي الشبكة وهو ما يعين تسويق البنك ألفكاره ومبادئ عمله؛

  السرعة يف اجناز املعامالت واحلصول على اخلدمات خاصة االستشارات والنصائح؛ -
غنيها ألن تكلفة اخلدمة االلكترونية أقل بكثري من تكلفة اخلدمة بالطرق التقليدية، كما ي خفض التكلفة -

  عن فتح فروع جديدة مع ما تكلفه من مصاريف وإجراءات، ما يزيد من كفاءة عملها و يعظم أرباحها؛
  

                                                        
املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي و  :الدويل الثاين حول لتقىامل  . غرازي عمر، فضيل رابح، تكنولوجيا املعلومات وأثرها يف التنمية االقتصادية -  (1)

 .04. ص، 2007ديسمرب  05-04، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، مسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية
  :انظر -  (2)
مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة : حبث مقدم إىل.  حممود أمحد إبراهيم الشرقاوي، مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاا  -

مايو  12-10ه املوافق لـ 1424ربيع األول  11 -9والقانون، تنظيم كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 
 .51 -21. ص ص ،01الد  م،2003

جويلية  05-04املؤمتر العلمي اخلامس، كلية العلوم اإلدارية واملالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، . مفتاح صاحل، معاريف فريدة، البنوك اإللكترونية -  (3)
 .05. ، ص ص2007

  :لتأثريات  من املراجع التاليةمت استخالص هذه ا -  (4)
  .6-5. ص ص مفتاح صاحل، معاريف فريدة، مرجع سابق، ؛19-18. ، مرجع سابق، ص صحممود أمحد إبراهيم الشرقاوي  -
مداخلة مقدمة . اتمفهومها والقواعد القانونية اليت حتكمها وحتديد املخرجات يف اإلثب: حممد السيد عرفة، التجارة الدولية االلكترونية عرب االنترنت -

. ، ص ص01، الد 2004، 3، ط2000ماي  3-1كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ملؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، 
288- 289. 

سلسلة الدراسات ( ة اجلامعة اإلسالميةجمل. رشدي عبد اللطيف وادي، أمهية ومزايا البنوك اإللكترونية يف قطاع غزة بفلسطني ومعوقات انتشارها -
 .861-860. ، ص ص2008، يونيه 02د العد  16الد) اإلنسانية
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ابتكار خدمات جديدة ميكن تقدميها عرب الشبكة، و سهولة احلصول على البيانات واملعلومات، وهو ما  -
ليت متثل النقطة اليت يركز عليها العمالء يف يدفعها لالعتناء أكثر بالشفافية والرتاهة يف إعداد القوائم املالية وا

  .اختاذ قرارهم بالتعامل مع البنك

يالحظ تأخرها اإلسالمية البنوك إن املتتبع لوضعية  :موقع البنوك اإلسالمية من التطور التكنولوجي. 3
  : اليةمقارنة مبا هو موجود يف الدول املتقدمة يف جمال تقنيات اإلعالم واالتصال نظرا لألسباب الت

  ؛)1 (العقبات الشرعية و القانونية اليت تواجهها يف تكييف و معاجلة هذه األعمال وفقا ملبادئ عملها -
  عدم متتع العمالء بالوعي واملؤهالت الكافية ملمارسة األعمال االلكترونية مع البنك؛ -
  اخلدمات؛ضعف التغطية بشبكة االنترنت اليت تعد شرطا ضروريا النتشار هذا النوع من  -
  نقص اليد العاملة اخلبرية يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛ -
املؤسسات العاملية املتحكمة يف إنتاج هذه التقنيات متخصصة يف خدمة البنوك التقليدية مما يعين أن البنوك  -

  اإلسالمية تواجه صعوبات يف إجياد الطرق اليت تناسبها؛
ت يف بداية طريقها حنو األعمال املصرفية االلكترونية مقارنة مع البنوك أغلب البنوك اإلسالمية مازال -

  التقليدية احمللية والعاملية، مما يعين أن عليها بذل جهد أكرب وختصيص أموال طائلة مستقبال هلذا اال؛
خاصة يف ارتفاع املخاطر املرتبطة ذا النوع من اخلدمات بالشكل الذي يلحق خسائر بالبنك اإلسالمي،  -

  ؛)2 (ظل عدم حتكم أغلبها يف وسائل احلماية من أخطارها يف جمال القرصنة االلكترونية
صعوبة تطبيق اخلدمات املصرفية االلكترونية على صيغ نشاط البنوك اإلسالمية، وقلة الدراسات املنجزة  -

   .)3 (يف هذا اال

                                                        
  : انظر -  (1)
 . 2141 -2124. ص ص ،05الد . دراسة فقهية تطبيقية مقارنة: عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الناصر، العقود االلكترونية -
 .1989 -1967. ص ص ،05الد  ).ماهيتها، معامالا، واملشاكل اليت تثريها( االلكترونية  بالل عبد املطلب بدوي، البنوك -

 مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، تنظيم كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، اإلمارات العربية: حبوث مقدمة إىل
  .م2003مايو  12-10ه املوافق لـ 1424ربيع األول  11 -9املتحدة، 

  :انظر - (2)
املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي و مسامهتها يف  الدويل الثاين حول لتقىامل. تقرورت حممد، طرشي حممد، إدارة املخاطر يف الصناعة املصرفية االلكترونية -

 . 12-6. ، ص ص2007ديسمرب  05-04م التسيري، جامعة الشلف، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوتكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية
- Mansoor Al- A’ali , computer crime and the law from an Islamic point of view.  Journal of Applied 
Sciences, vol 7. N° 12, 2007, pp. 1558- 1565.   
(3) - Monsour A, Al- Mearther, Chois J. Mitchell, a secure Electronic Murabaha Transaction. 16th Bled 
ecommerce conference etransformation, Bled, Slovenia, June 9-11-2003, pp.662- 674.  
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التصال تعترب من أكرب وأخطر التحديات يف األخري فإن التطور الرقمي أو تكنولوجيات األعالم وا
اليت  تواجه البنوك اإلسالمية، خاصة إذ ما علمنا حجم اهلوة املوجودة ما بني االقتصاديات املتقدمة 
واملتخلفة واليت حتتضن أغلبها هذه البنوك،  ما يستدعي إرادة كبرية وإمكانيات بشرية ومادية دف سد 

  .  ا اليت متنحها التكنولوجيا، كما تواجه هذه البنوك تغريات اخلدمات املصرفيةهذه الثغرة واالستفادة من املزاي

  البنوك اإلسالمية يف مواجهة التغريات يف اخلدمات املصرفية : املطلب الثالث

بل هي كذلك فترة فقط،  ةال ميكن وصف الفترة الراهنة بأا مهد التطور التكنولوجي واملعلوماتي
فقد حدث حتول كبري يف نشاط البنوك من ممارسة أعمال مصرفية تقليدية، إىل أنشطة االبتكارات املالية، 
وبطبيعة احلال . ومن بنوك متخصصة يف جمال معني إىل بنوك شاملة متارس كل األعمال. أكثر تنوعا وحداثة

  . فإن البنوك اإلسالمية لن تكون بعيدة عن تأثري هذا التطور سواء كان ذلك بشكل إجيايب أو سليب

  :نقلت البنوك حاليا نشاطها إىل جماالت واسعة هي: موقع البنوك اإلسالمية من االبتكارات املالية .1
تعرف على أا عقود تتم بني طرفني ويقتضي مبوجبها تثبيت سعر سلعة ما أو أصل ما  :املشتقات املالية .أ

  :وهي على عدة أنواع )1(قبليف الوقت احلاضر على أن يتم تسليمها ذا السعر الثابت يف املست
وهو عقد يضمن فيه بائع اخليار ملشتري اخليار احلق لشراء أو بيع أداة مالية معينة بسعر  :عقود اخليار -

  معني وذلك خالل مدة زمنية حمددة، دون أن تتخذ صفة اإللزام؛
 أو غري مايل حمدد يف وهي عقود يتم من خالهلا تسليم أو استالم أصل قد يكون مايل :العقود املستقبلية -

  املستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد؛
عقد بني طرفني يلتزمان مبوجبه باستالم أو تسليم كمية من أصل معني بسعر معني يف  :العقود اآلجلة -

  زمان حمدد ومكان حمدد، وقد تكون األصول املتفق عليها سلعية أو مالية؛
ني طرفني أو أكثر ملبادلة التزامات أداة دين أو أكثر، أو تبادل الفوائد وهي اتفاق ب :املبادالت االختيارية -

  .املتحققة على أصول مالية، بطريقة يستفيد منها مجيع أطراف العقد
  ، أما بالنسبة )2(وتعترب املشتقات من أهم الوسائل املستخدمة من قبل البنوك لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا

  
  

                                                        
للنشر والتوزيع،  مؤسسة الوراق: ، األردن1ط. اهلندسة املالية وأدواا بالتركيز على استراتيجيات اخليارات املاليةهاشم فوزي دباس العبادي،   - (1)

 .103 -68. ، ص ص2008
(2)  - Arnaud Bervas, l’innovation financière et la frontière de la liquidité. Revue de la stabilité financière, 
numéro spécial liquidité. N°11, banque de France, février 2008, p.138.  
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  .)1(أمهيتها تكاد تنعدم؛ نظرا للجدل القائم حول مدى مشروعيتهاللبنوك اإلسالمية فإن 
و هو جتميع أصول مالية مولدة لتدفقات نقدية ذات طبيعة متجانسة و تفتقر إىل السيولة، ليتم  :التوريق. ب

إصدار أوراق مالية جديدة بضمان هذه األصول، واهلدف الرئيسي منها هو توفري السيولة والتقليل من 
و خيتلف معىن التورق يف الفقه اإلسالمي عن مفهومه يف األدبيات البنكية  .)2(خاطرة  لدى البنكدرجة امل

املعاصرة، باختصار فهو شراء سلعة ومتلكها فعليا من طرف املشتري غري أن مثنها مؤجل للمستقبل، مث 
وقد مت . الذي اشتراها منه يبيعها مرة ثانية وحيصل على السيولة اليت حيتاجها حاليا دون بيعها لنفس الطرف

جملس امع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة عشرة إجازة التورق من طرف 
ولكن بعد دراسات مستفيضة . 1998/  10/ 31هـ املوافق  1419رجب  11 يف املنعقدة مبكة املكرمة 

لسابق وذلك بالنص على عدم جواز  التوريق الذي تقوم من الفقهاء واملختصني أعاد امع النظر يف قراره ا
املوافقة  ه1424 /10/ 23-19يف دورته السابعة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة  به املصارف اإلسالمية

واملقصود هنا ليس حترمي التورق املعروف فقهيا وإمنا طريقة ممارسة البنوك . )3( 2003/  12/  17-13 لـ
  .له، إال أن بعض البنوك اإلسالمية ما تزال متارس التوريق لألصول العينيةاإلسالمية 

إن ظهور املشتقات املالية والتوريق كأدوات  :البتكارات املالية على البنوك اإلسالميةل السلبية ثاراآل .2
ا إىل حماولة وتوفري السيولة قد أر البنوك اإلسالمية، بالشكل الذي دفع الكثري منهللتقليل من املخاطر 

                                                        
  : أنظر - (1)
آفاق وحتديات، الد األول،كلية الشريعة : حبث مقدم إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات. ؤية اإلسالمية لعقود املشتقاتأشرف حممد دوابة، الر -

  .24 -15. ، ص ص2007مارس  8- 6والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
، 1423/2003، 15االقتصاد اإلسالمي، م : جملة جامعة امللك عبد العزيز. لشريعة اإلسالميةعبد الرحيم  عبد احلميد الساعايت، مستقبليات مقترحة متوافقة مع ا -

 .53 -27. ص ص
آفاق وحتديات، : حبث مقدم إىل مؤمتر األسواق املالية والبورصات. املمارسة واإلطار القانوين : للديون املصريفحسني فتحي عثمان، التوريق  -  (2)

 . 14-13. ، ص ص2007مارس  8-6ة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، الد الثالث،كلية الشريع
  : لإلطالع على هذا املوضوع ارجع إىل -(3)
  . 1312 -1299. الد الرابع، ص ص. قعبد اهللا بن إبراهيم املوسى، التمويل بني العينة و التور -
   .1255 -1252. الد الرابع، ص ص. القتصادية للتورق املصريف املنظمعبد اهللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، اآلثار ا -
  .1232 -1218. الد الرابع، ص ص. منذر قحف، عماد بركات ، التورق يف التطبيق املعاصر -

  . 2005ماي  17-15إلمارات، معامل الواقع وآفاق املستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة ا: حبوث  مقدمة ملؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية
حبث مقدم للدورة السابعة عشر مع الفقه . الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع، حبث يف حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضر -

 .ة املكرمة، مكم 2003/  12/  17-13 املوافقهـ  1424/  10/  23-19 .اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي
حبث مقدم للدورة السابعة عشر مع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل  .دراسة تأصيلية: سامي بن إبراهيم السويلم، التورق والتورق املنظم -

 .، مكة املكرمةم 2003/  12/  17-13 املوافقهـ  1424/  10/  23-19 .اإلسالمي
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تكييفها شرعيا رغم إشارة الفقهاء إىل تعارضها الصريح مع الشريعة اإلسالمية، وهلذا يرى الكثري من 
  :)1(املختصني أن هلذه األدوات تأثريات سلبية كبرية على البنوك اإلسالمية تتمثل يف

  تثمار احلقيقي لتحقيق الربح؛ دورها التنموي باهتمامها باالستثمار املايل وختليها عن االس نإبعادها ع. أ
تشويه مسعة البنوك اإلسالمية، نظرا للجدل الفقهي الدائر حول مدى مشروعية هذه األدوات، مما . ب

  يعرضها الهتزاز الثقة فيها خاصة يف الوقت احلاضر الذي يتميز بانتقال املعلومات بسرعة فائقة؛
ت عمل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، واكتفائها مجودها نتيجة التقليد واالبتعاد عن ابتكار أدوا. ت

  مبحاولة أسلمه الصيغ الغربية، وبالتايل تتحول من موقع الريادة يف اخلدمات املالية اإلسالمية إىل موقع املقلد؛ 

إن إثبات  :يف جمال االبتكارات املالية على البنوك اإلسالمية االجيابية لألزمة املالية الراهنة ثاراآل .3
ؤولية االبتكارات املالية يف حدوث األزمة املالية احلالية، جيعل البنوك اإلسالمية يف موقف جيد ويدفعها مس

  :إىل التخلي عن التقليد والعمل على إبداع وتطوير صيغ تتوافق مع الشريعة اإلسالمية لتتمكن من
  غرض زيادة األرباح؛السيطرة على التكاليف، وجلب املزيد من العمالء حىت من غري املسلمني ب -
  تشجيع التأمني التكافلي الذي سيلعب دورا كبريا يف تقليل املخاطر؛ -
  . ابتكار أساليب جديدة للحصول على السيولة و تنويع صيغ نشاطها، خاصة ذات الدخل املتغري -

اخر القرن من أهم التغريات اليت محلها أو: على البنوك اإلسالمية التحول حنو البنوك الشاملةتأثري . 4
العشرين هو إزالة احلدود والعراقيل ما بني أنواع البنوك، حيث مل يعد هناك تفرقة ما بني البنوك التجارية 

واليت تعرف على أا تلك . ولذلك ظهرت البنوك الشاملة. وغري التجارية وما بني البنوك واملؤسسات املالية
االئتمان لكل القطاعات، وتقدم كافة اخلدمات املصرفية  الكيانات اليت تتميز بتنويع مصادر املوارد، ومتنح

والتحول إىل البنوك الشاملة ميكن البنوك اإلسالمية من توزيع املخاطر وتعظيم األرباح . )2(واالستثمار
ومن ناحية أخرى يتطلب موارد .  وكسب أكرب قدر ممكن من العمالء والتوسع يف األسواق خاصة الدولية

ات بشرية مؤهلة قادرة على املضي به إىل حتقيق أهدافه، خاصة يف حالة االجتاه إىل مالية كبرية وكفاء
وينبغي للبنوك اإلسالمية توخي . األسواق الدولية وهي الشروط اليت ال تتوفر لدى أغلبها يف الفترة احلالية

                                                        
  : انظر -(1)
  .1263 -1255. مرجع سابق، ص ص بد العزيز الباحوث،عبد اهللا بن سليمان بن ع -

  .1247 -1240. منذر قحف، عماد بركات ، التورق يف التطبيق املعاصر، مرجع سابق، ص ص
زمة املالية حبث مقدم إىل مؤمتر األ. عبد العظيم أبو زيد، دروس األزمة املالية العاملية معيارا لشرعية العينة و التورق من أعمال املصارف اإلسالمية -

 .06-05. ، ص ص2009آذار  14-13العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغريب و اإلسالمي، جامعة اجلنان، لبنان، 
 . 52. عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، ص -  (2)
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األزمة العاملية احلذر يف هذا التنويع ألن البنوك الشاملة كذلك قد وجهت هلا أصابع االام يف حدوث 
  . الراهنة إلقباهلا على خماطر غري حمسوبة العواقب وكذلك عدم متكن البنوك املركزية من مراقبتها

إن األزمة املالية العاملية الراهنة قد أدت إىل إعادة النظر يف الكثري من املفاهيم، خاصة ما تعلق منها 
حبيث مل تعد من املسلمات اليت ال جدال يف جناعتها، . ةمبجال االبتكارات املالية والتحول إىل البنوك الشامل

وهو ما يتيح للبنوك اإلسالمية فرصة ذهبية إلبراز أسس وخصائص املصرفية اإلسالمية مبا يساعدها على 
  .  االنتشار و الظهور يف السوق العاملية و ستتمكن من ذلك بالتكتل واالندماج فيما بينها

  اج املصريف على البنوك اإلسالميةتأثري االندم: املطلب الرابع

االندماج ما بني البنوك، ليس فقط على املستوى  حنو ةحركة كبري لعشرينأواخر القرن ا تشهد
هو تعزيز القدرات التنافسية للبنوك يف  هواهلدف من، وإمنا تعداه إىل املستوى العاملي واإلقليمي، احمللي

اإلسالمية أمامها فرصة كبرية لالستفادة من مزايا االندماج  والبنوك. مواجهة حتديات املنافسة املتزايدة
  . خاصة ما تعلق خبلق كيانات مصرفية كبرية قادرة على الصمود، واالستفادة من مزايا الفترة الراهنة

االندماج ما بني البنوك ما هو إال حمصلة موعة من العوامل  إن ظهور: مزاياهتعريف االندماج و .1
، عرفه عبد املطلب عبد احلميد  )1(ر اهلائل الذي عرفه اال البنكي يف أواخر القرن العشرينمرتبطة بالتطو

بأنه اتفاق يؤدي إىل احتاد بنكني أو أكثر وذوباما إراديا يف كيان مصريف واحد، حيث يكون الكيان 
عملية تكوين الكيان  اجلديد ذا قدرة أعلى وفعالية أكرب على حتقيق أهداف ال ميكن أن تتحقق قبل إمتام

وحسب ما يفهم من التعريف فإن االندماج الذي سيحقق األهداف املسطرة هو الذي . )2(املصريف اجلديد
يتم إراديا ما بني أطرافه، ويكون بني كيانات مصرفية سليمة ماليا مما يساعد على خلق كيان جديد أقوى، 

. ة غري مهم وإمنا نتائجه تكون أقل مقارنة بالنوع األولولكن هذا ال يعين أن االندماج ما بني البنوك الضعيف
  :)3(ينجم عن االندماج عدة مزايا ألطرافه نذكر منها

  
                                                        

 .10-07. عمر عبد اهللا كامل، مرجع سابق، ص ص - (1)
 . 153. عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك، ص -(2)
   : انظر -(3)
  .103 -99. ، ص ص2007دار الفجر للنشر والتوزيع، . حممود أمحد التوين، االندماج املصريف -
  .116 -100. ، ص ص2008دار اجلامعة اجلديدة، . حممد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العوملة -
شركة الراجحي للخدمات املالية، حبوث . صاحل السحيباين، عبد العظيم موسى، االندماج واالستحواذ االضطراب املايل العاملي والفرص اجلديدة -

 .05. ، ص ص2008االستثمار، ديسمرب 
 .80 -75. ، ص ص2007الدار اجلامعية، . حمسن أمحد اخلضريي، االندماج املصريف  - 
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  ؛اخلصوص يف تزايد حدة املنافسةبمتكني البنوك من مواجهة حتديات العوملة، واملتمثلة  .أ
  تزايد  للتكنولوجيا؛يؤدي إىل حتقيق وفرات احلجم وحتسني الرحبية، خاصة يف ظل االستعمال امل .ب
  .فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل مما يعزز موقع البنك يف السوق .ت

إن عمليات االندماج اليت تتم على املستوى : على البنوك اإلسالميةالبنوك التقليدية  ندماجاسلبيات  .2
لبية على البنوك اإلسالمية العاملي ما بني بنوك غربية ذات تاريخ طويل ومراكز مالية قوية سيترك آثارا س

اجه البنوك اإلسالمية مستقبال يف ظل االجتاه املتزايد وستو  .املشتتة من جهة واحلديثة العهد من جهة أخرى
منافسة قوية من طرفها، خاصة  حنو حترير جتارة اخلدمات املالية وتبين البنوك الغربية للعمل املصريف اإلسالمي

من اخلربات العلمية والتكنولوجية و رؤوس أمواهلا الضخمة متكنها من اجتذاب  إذا علمنا أا متتلك الكثري
  . أكفأ املوارد البشرية وأحسن الفرص يف السوق

ميكن للبنوك اإلسالمية أن جتين العديد من املنافع من عملية : اجيابيات اندماج البنوك اإلسالمية .3
  :)1(نوك اخلارجية يف بلدان أخرى ميكن تلخيصها يفاالندماج سواء ما بني البنوك الداخلية أو مع الب

  الوصول إىل مصارف كبرية احلجم قادرة على مواجهة املصارف التقليدية سواء احمللية أو األجنبية؛ .أ
  ؛ اختفيض النفقات مما يساعدها على تعظيم عوائدها خاصة يف ظل ارتفاع تكاليف االستثمار فيه .ب
  االستفادة من املزايا اليت تتيحها اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية؛ توسيعها ألسواقها عن طريق .ت
  تفعيل دور البحث والتطوير فيها خاصة احلد من مشاكل اختالف الفتوى؛ .ث
  االستفادة من الكوادر البشرية املؤهلة لدى البنوك اإلسالمية املندجمة؛ .ج
  البنك اجلديد مصاريف اجلذب والترغيب؛ االستفادة من جتميع عمالء البنوك مما يوفر على .ح

يف األخري فإن االندماج يتيح للبنوك اإلسالمية فرصا كبرية للتموقع على مستوى األسواق سواء 
داخليا أو خارجيا، ولكن الوصول إىل هذا اهلدف يتطلب تضافر جهودها وكذلك جهود السلطات 

 ستصادفها يف هذا اال، و تزداد أمهية االندماج اإلشرافية وحكوماا من أجل التغلب على الصعوبات اليت
  .يف الوقت احلاضر، نظرا ملا تتيحه األزمة املالية العاملية من فرص التوسع يف املصرفية اإلسالمية

  

                                                        
   : انظر -(1)
، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات 09دراسات اقتصادية، العدد . عبد احلافظ الصاوي، اندماج املصارف اإلسالمية يف عصر العوملة -

  .33-32. التعليمية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ص ص
 .1872 -1870. ماجدة أمحد شليب، مرجع سابق، ص ص  -
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تتعرض البنوك اإلسالمية يف الوقت احلاضر إىل جمموعة من التحديات املرتبطة بتنامي تيار العوملة 
حترير مايل لألسواق املختلفة واالندماج الذي خلق كيانات مصرفية عمالقة، وتطور  املالية، وما رافقها من

كبري يف وسائل اإلعالم واالتصال واالبتكارات املالية اليت أوصلت البلدان املتقدمة إىل أزمة مالية عاملية 
وير نفسها وإمدادها والبنوك اإلسالمية مل تنجو هي األخرى من تداعياا، و املطلوب منها هو تط. األبعاد

بعناصر القوة اليت ستمكنها من ختفيف وقع األزمة عليها، وحماولة االستفادة قدر اإلمكان من الفرص اليت 
  .تتيحها، خاصة التعريف مبميزاا املختلفة عن البنوك التقليدية، وتقدميها كبديل مستقبلي

  :الصةخ
على  الشريعة اإلسالمية مما يوقع عبأ كبري البنوك اإلسالمية كيانات مصرفية تعمل وفقا ألحكام 

أما النوع . بناء على صوراخذون  قرارهم بالتعامل مع البنك يت أغلب عمالءهالكون  هلا اهليئة الشرعية
وتتعرض للكثري من الثاين من الرقابة فيقوم به البنك املركزي ملعرفة مدى التزامها بالقواعد املصرفية، 

خلية اليت جتعل البيئة اليت تنشط فيها غري مالئمة هلا وهي مطالبة حبل هذه العوائق املشاكل والعوائق الدا
والتخفيف من وقعها عليها، كما تتعرض يف نفس الوقت إىل حتديات خارجية فرضها عليها تيار العوملة 

وبطبيعة . زوالاملتنامي والذي ال يعفي أي متعامل اقتصادي من االندماج فيه والتأقلم معه، أو االنطواء وال
احلال فإن اخليار الثاين يف غري صاحلها، كما أن تبين اخليار األول يفرض عليها االستعداد ملواجهة حتدي 
املنافسة على السوق املصرفية اليت ستحتدم بشكل أكرب مع بداية سريان االتفاقية العامة لتحرير جتارة 

  .سنتعرف على ضوابطها الشرعية يف الفصل املوايلاخلدمات، وهو ما يستدعي وضعها إلستراتيجية تنافسية 

  

  

  

  

  

  
 

  



 

 

  

  :الفصل الثالث

الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية 
  وواقع البنوك اإلسالمية

  

  

  

  

  

   

  الضوابط اإلسالمية للمنافسة  : المبحث األول

  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية : المبحث الثاني

  صائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالميةخ : المبحث الثالث

  واقع البنوك اإلسالمية وقدراا التنافسية : المبحث الرابع
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 :متهيد

يف املؤسسة بصفة عامة،   تعرضنا على مدار الباب األول ملفهوم املنافسة واالستراتيجيات التنافسية
بنوك اإلسالمية ودرسنا عديد القضايا املرتبطة فهوم المليف الفصلني األول والثاين من هذا الباب  طرقناكما ت
ق دراسة الضوابط يل سوف حناول أن نتقرب أكثر من البنوك اإلسالمية عن طرصويف هذا الف. بنشاطها

كما سنتناول خمتلف القواعد . ونظرة اإلسالم ألشكال السوق املعاصرة اإلسالمية اليت حتكم مفهوم السوق
لالستفادة منها  م االستراتيجيات التنافسية املختارة من قبل البنك اإلسالميوالسلوكيات اليت ينبغي أن حتك

يف أغلب البلدان اليت  تعترب حماولة لتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية على أرض الواقع ألا قدر اإلمكان؛
عامل، وكذلك و خنتم الفصل بإعطاء نظرة عن حجم الطلب املتوقع على املصرفية اإلسالمية يف ال. توجد فيها

 .واقع قطاع البنوك اإلسالمية بشكل عام من حيث عددها وأماكن تواجدها، وقدراا التنافسية

 الضوابط اإلسالمية للمنافسة: املبحث األول

حيث نظمها وبني اعتىن اإلسالم مبختلف جماالت احلياة، مبا فيها قضية األسواق واملنافسة فيها، 
وإن كانت املبادئ اإلسالمية ال تطبق إال يف عدد قليل .  من كل ضررشروطها حىت تسلم أسواق املسلمني

جدا من البلدان، فإن تناول هذا املوضوع يعترب مهما بالنسبة للبنوك اإلسالمية باعتبارها جتربة لتطبيق هذه 
 تلك اليت وهلذا سنبني من خالل هذا املبحث املبادئ اليت  حتكم االقتصاد يف اإلسالم بصفة عامة، مث. املبادئ

، و خمتلف الضوابط األخالقية والدينية اليت تنظم املنافسة يف اإلسالم وترتقي ا من جمرد حتكم السوق
  .تطاحن على اقتسام الربح إىل آلية لتحقيق العدل ونشر األمن ما بني خمتلف األعوان االقتصاديني 

  مبادئ االقتصاد يف اإلسالم: املطلب األول

علم قائم  جعلتها يف جمتمعاا، و لية واالشتراكية قد اهتمت باجلوانب االقتصاديةإذا كانت الرأمسا    
واستطاعت أن حتوله إىل واقع ملموس يف خمتلف بلداا، فإن اإلسالم من قبلها  ،بذاته له نظرياته و مرتكزاته

الرئيسية لالقتصاد  بكثري قد اهتم باملواضيع االقتصادية مثل اهتمامه جبانب العبادات، حيث وضع املبادئ
  .من فترة ألخرى البشريالنشاط  واليت تعترب ثوابت ال تتغري مع الزمن، وهناك شق متغري مع تطور 

وهي قاعدة تنص على أن كل ما ميلكه الفرد يف الدنيا من أموال : املال ملك هللا والبشر مستخلفون فيه. 1
هذا االستخالف جيعل الفرد . و إال مستخلف فيهوممتلكات فهي ملك هللا سبحانه وتعاىل وأن اإلنسان ما ه

يتصرف يف هذا املال على أنه ملك هللا وجب احلفاظ عليه وتنميته وعدم التعسف يف استخدامه وإنفاقه، 
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وكذلك عدم إنفاقه على ما يضر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للغري، وأن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على نزع 
  :ومن اآليات الكرمية الدالة على االستخالف نذكر قول اهللا تعاىل. )1(راد ذلكهذا املال من عبده مىت أ

  َوأَنفقُوا ممَّا َجَعلَكُم مّسَتخلَفَني ﴿ 
يه2(﴾ ف( وقوله كذلك ، :﴿ي آَتاكُمالَّذ َمالِ اللَّه نم موهَوآت  ﴾")3(  

حق معلوم من ماله من فقراء وهذا االستخالف هو الذي يوجب على اإلنسان أن يكون للغري 
قال اهللا . أغنياء وأفقراء سواء كانوا اخل، بالشكل الذي يضمن حد الكفاية لكل املسلمني ... ومساكني

و يهدف اإلسالم من خالل هذا املبدأ إىل السعي . )4(﴾في أَمَوالهِم َحقّ َمعلُوم للسَّائلِ َوالَْمحرومِ﴿ :تعاىل
االجتماعية والتكافل االجتماعي، وإعادة توزيع الثروة ما بني األغنياء والفقراء حىت ال حنو حتقيق العدالة 

  .تنتشر مظاهر البغض والكره والعداء ما بني أفراد اتمع اإلسالمي

مل يعط اإلسالم احلرية املطلقة للفرد والنشاط االقتصادي كما فعلت  :مبدأ احلرية االقتصادية املقيدة. 2
كما مل يقيدها كلية ومينع عنها أي حركة كما فعلت االشتراكية، بل ضمن احلرية للفرد املسلم  الرأمسالية،

  :)5(ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية وتتمثل هذه احلرية يف
املناسب لقدرات ومهارات الفرد شرط أن ال يكون حراما أو ضارا باتمع، و النشاط حرية ممارسة . أ

  ؛تهن ملمارسحرية االنتقال إىل أي مكا
  حق امتالك األموال اإلنتاجية مهما كان نوعها، ما مل تتعارض مع مصلحة اتمع وقواعد الشريعة؛. ب
  . التصرف فيما ميلك سواء باالستخدام أو االنتفاع به أو التنازل عنهيف حق الفرد . ت
  :يفيف مقابل احلقوق هناك جمموعة من الضوابط قد وضعها اإلسالم للحرية تتمثل  و
  ؛عدم اإلسراف والتبذير ألن املبذرين إخوان الشياطني، وألنه إهدار للمال الذي استخلف اإلنسان فيه -
 نعحترمي االكتناز وهو حبس األموال دون إنفاقها رغبة يف زيادا وتنميتها، فيشح على نفسه وأهله كما مي -

  ؛  )6(كيم بالنارالزكاة والصدقة وقد توعدهم اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه احل
االبتعاد عن كل أشكال الغش والرشوة والكذب والتطفيف مما هو منهي عنه من أخالق ذميمة تؤدي إىل  -

  .أكل أموال الناس بالباطل

                                                        
  .46-44.، ص ص1988، دار الفكر العريب، 1ط. ملال يف التشريع اإلسالمي والنظم الوضعيةفوزي عطوي، االقتصاد وا -(1)
  .07سورة احلديد، اآلية  - (2)
  .33سورة النور، اآلية  -(3)
  .25و  24سورة املعارج، اآلية  - (4)
 .97-71. ، ص ص1997مكتبة وهبة،  :القاهرة. ه وأحكامهمبادئ: أمحد حممد العسال، فتحي أمحد عبد الكرمي، النظام االقتصادي يف اإلسالم -   (5)
 .92-90. بعلوج بولعيد، مرجع سابق، ص ص -(6)
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لقد بني اإلسالم بوضوح احلدود الفاصلة ما بني امللكية العامة واخلاصة، فقد : مبدأ امللكية املزدوجة. 3
املسلم وجعلها حقا ال نقاش فيه، حيث ميكن له حيازة أي شيء شرط أن ال  كفل امللكية اخلاصة للفرد

كون حالال ومصدره حالال وطريقة احلصول عليه مشروعة يتتناىف هذه احليازة مع مبادئ الشريعة، ف
أما امللكية العامة فتشري إىل تلك ااالت اليت ترتبط مبصلحة املسلمني . ستخدم ضمن الضوابط اإلسالميةيو
املاء، اخلدمات التعليمية، بعض : صفة عامة حيث تتدخل الدولة كمنظمة ومراقبة يف بعض ااالت مثلب

واهلدف من . )1(اخل...االستثمارات املكلفة واليت ال يستطيع املستثمر الفرد حتملها، إدارة الثروات واملعادن
   .)2( ا اتمع وتضمن استقراره واستمرارهامللكية العامة هو احملافظة على العناصر الضرورية اليت يقوم عليه

و تعترب من أهم املبادئ اليت تفرق اإلسالم عن باقي األنظمة الوضعية، فالنقود يف : النقود ليست سلعة. 4
اإلسالم ليست سلعة تباع وتشترى بثمن أكرب أو أقل وإمنا هي وسيلة للتبادل وأداة لقياس القيمة؛ وعليه 

. أشكال وأنواع الربا اليت تؤدي إىل توالد النقود دون حتمل املخاطر أو بذل اجلهدحرم اإلسالم قطعيا كل 
وعلى هذا أقر اإلسالم أن هناك طرقا مشروعة الكتساب امللكية يأيت على رأسها العمل، مهما كان نوع 

جند ا اإلسالم ومن أهم امليادين اليت اهتم . )3(هذا العمل املهم أنه متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
يف  دينة بعد بناء املسجد مباشرة مما يعرب عن أمهية هذه املؤسسةالرسول الكرمي أقام السوق يف املف ،السوق

  .خصه بضوابط ومبادئ معينة هلذااإلسالم و

إىل خمتلف مناحي احلياة  هي إال امتداد لنظرته ما املبادئ الرئيسية للنشاط االقتصادي يف اإلسالم     
أما  ،الثقافية والدينية تعترب هذه املبادئ ثابتة ال تتغري مع األزمنة واألمكنة و السياسية و الجتماعيةا األخرى

أمور التنظيم والتسيري فقد تركها اإلسالم لظروف كل جمتمع وكل عصر، وحىت ولو أن هذه األمور حاليا 
  .نفسيا وماديااملسلم ب اعتها لتساميهامراحل اإلسالم األوىل، وقد أثبتت جنقليلة التطبيق فإا قد كرست يف 

  الضوابط الشرعية للسوق : املطلب الثاين

لقد اهتمت الشريعة اإلسالمية مبوضوع السوق الذي يشري إىل جمموعة العالقات اليت تنتقل مبوجبها    
كمه هذا الفضاء حت. السلع واخلدمات من البائع إىل املشتري سواء ارتبط ذلك مبكان مادي أم مل يرتبط

                                                        
املؤمتر العلمي السابع للجمعية العربية . مجال لعمارة، موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاهرة العوملة على دور الدولة يف االقتصاد -   (1) 

  .09-04. ، ص ص2005ماي  28/29م االقتصاد والتنمية العربية، القاهرة عل. للبحوث االقتصادية
  .90 -81. ، ص ص2000، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، 4ط. النظام االقتصادي اإلسالمييوسف إبراهيم يوسف،  - (2)
 .19-16. ، ص ص1999مؤسسة الوراق،  : ، األردن2ط. حممود محودة، مصطفى حسني، أضواء على املعامالت املالية يف اإلسالم  - (3)
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جمموعة من الضوابط املستمدة من القرآن والسنة وسرية السلف الصاحل، ويرتبط مبجموعة من األوامر 
  .والنواهي سواء يف اجلانب التنظيمي  وكيفية سري العمل فيه، أو يف اجلانب  األخالقي املرتبط باملتدخلني فيه

اعتبار العمل الذي يقوم به عبادة، فالعمل من أوجه التكرمي املتعددة لإلنسان : العمل يف السوق عبادة. 1
املمارس على مستوى السوق بالنسبة للمسلم يعترب عبادة يضاهي أجرها أمسى العبادات، بشرط أن تكون 

فاجلهود املبذولة يف توفري . )1(النية خالصة لوجه اهللا تعاىل من قبل املتدخلني يف هذا السوق وخاصة العارضني
ن خمتلف األماكن للمستهلك هي عبادة هللا حىت ولو كان اهلدف منها هو الربح، خمتلف السلع واخلدمات م

هذا األخري الذي يضمن للبائعني يف السوق تغطية نفقام وضمان معيشتهم وأداء فرائضهم من زكاة 
 وبطبيعة احلال فإن هذا األمر سوف جيعل الفرد املسلم املتعامل يف السوق يتحلى باخلصال احلميدة. وصدقة
الصدق، األمانة، االستقامة، حتري احلالل واالبتعاد عن احلرام، االبتعاد عن الغش والتدليس، احترام : ومنها

  .)2(اخل...السماحة يف التعامل مع العمالء مبختلف أجناسهم ومللهموالكيل واملوازين، 

  : وعني من املعارفالسوق يف اإلسالم لن حيتاج: املعرفة بأحكام السوق يف اإلسالم وضرورة نشرها. 2
  اخل؛...واحملاسبة  التسويق لبيع والشراء وآليات ااإلدارة والتسيري مبختلف طرق  املرتبطةاملعارف الفنية . أ
وعلى ضوئها يتم متحيص وممارسة املعارف الفنية يف سوق املسلمني، فالفرد املسلم : املعارف الشرعية. ب

أنواع ك، متالك قدرا من املعلومات الشرعيةالسوق مطالب با يف الذي ميتهن وبشكل دائم واعتيادي العمل
تركيبة املنتجات وإن كان يدخل فيها مادة وواحلرام،  لاحلال و أنواع املنتجات البيوع اجلائزة واحملرمة،

وهذا كله من أجل ضبط املسلم لسلوكه يف السوق واالبتعاد . اخل...أركان العقود والبيوع الفاسدة وحرام، 
اخلليفة وقد منع . بهة، وكسب رزقه باحلالل، وخيفض من نسبة املخالفات الشرعية يف السوقعن كل ش

ويف نفس . ملا هلذا األمر من أضرار ؛عمر بن اخلطاب غري املتفقه يف الدين من العمل يف سوق املسلمني
ر العلم واجب على ، ذلك أن نشللدينالسياق فإن كتم العلم الديين أو الدنيوي يعترب من األمور املخالفة 

، كما حيدث يف مؤسسات ا أن حبس االبتكارات واالختراعاتكل مسلم حىت تعم املعرفة كل السوق، كم
اليوم، يعترب كذلك منافيا للشريعة ألن ذلك سيؤدي إىل استئثار املؤسسة املبتكرة للسوق وفرضها األسعار 

م نظرة أخرى وهو أن هذه املؤسسة أو اليت ختدمها وتسد الطريق أمام أي داخل للسوق، ولكن لإلسال
غريها هلا احلق يف االنتفاع بابتكارها ولكن ليس هلا احلق يف احتكاره، حبيث وجب عليها إعطائه للغري ولكن 

كما أن املؤسسات األخرى ال حيق هلا نقل أو . مقابل دفع عوض مادي نظري ما حتملته من أتعاب ونفقات
  . حب العالمة ألن هذا األمر يعترب سرقة وغشتقليد االبتكار دون أخذ إذن صا

                                                        
  .22-20. ، مرجع سابق، ص صأمحد حممد العسال، فتحي أمحد عبد الكرمي - (1)
  .106-102. ، ص ص1990دار الثقافة للنشر والتوزيع،  : القاهرة. يوسف، القيم اإلسالمية يف السلوك االقتصادي أمحد - (2)
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اإلسالم على ضرورة تدخل جهة تنظم وتعمل على مراقبة لقد حث  : ضرورة تدخل جهة رقابية. 3
قد تكون الدولة أو من ينوب عنها، ويف عهد اإلسالم األول كانت مراقبة السوق توكل  ،السوق

  :)1(ة يف امليدان مهمته تتمثل يفلمحتسب، وهو شخص يكون ذو أخالق عالية وكفاءة فنيل
  التأكد من مدى التزام األطراف املتعاملة يف السوق مبقاييس الوزن واملكاييل؛. أ
   ؛وتشجيع املنافسة، وعدم وجود حمرمات ، وعدم وجود غش أو تدليسص على جودة املنتجاتاحلر. ب
  و البائعني فيما بينهم؛النظر يف الرتاعات اليت قد حتدث ما بني البائعني واملشترين، أ. ت
التدخل لتعديل األسعار، إذا كانت هناك ضرورة ملحة، وهي إحلاق الضرر الكبري باملشترين يف حالة . ث

   .ارتفاع األسعار خاصة إذا كان السوق مير بأوضاع استثنائية ناجتة عن ظروف معينة كاحلرب أو الكوارث
اخلناق على املتعاملني، وإمنا حرصا على نظافة سوق  وظيفة الرقابة مهمة جدا يف اإلسالم ليس لتضييقو

  .املسلمني من مجيع الشوائب وحماربة كل أنواع الظلم
السوق يف اإلسالم ليس غاية يف حد ذاته وإمنا هو وسيلة لكسب الرزق الشريف، وهلذا وجب أن   

فاألخالق احلسنة تعكس املعامالت فيه اجلانب املميز من شخصية املسلم سواء كان فردا أو مؤسسة، 
وبطبيعة . للمتدخلني فيه، وانتشار العلم واملعرفة ومراقبة الدولة له كفيلة للوصول إىل تكوين هذا السوق

   .احلال فإن سوق املسلمني تسوده املنافسة الشريفة و تقل فيه حاالت االحتكار مبختلف أنواعه

  مفهوم االحتكار يف اإلسالم وسلبياته: املطلب الثالث

من الباب األول إىل أن السوق وفق النظرة الوضعية هو إما منافسة تامة  األولنا يف الفصل تطرق  
كحالة نظرية، وإما احتكار متعدد األوجه، هذا األخري يقاس بعدد املنشآت املوجودة يف السوق وإمكانية 

ك أن مفهومه وفقا لكن اإلسالم قد ى عن االحتكار قبل الرأمساليني، ذل. تأثريها على السعر والكمية
  .يعة اإلسالمية خيتلف عنهم، ويف مقابل ذلك حث على املنافسة اخلرية والشريفةللشر

لقد اختلف فقهاء املسلمني يف تعريف االحتكار، كما أم اختلفوا يف : مفهوم االحتكار يف اإلسالم. 1
الوضعية اليت يقوم فيها التجار  ولكنه بصفة عامة يشري إىل تلك ،)2(حكمه من التحرمي إىل الكراهة واملنع 

                                                        
 (1) :انظر  -

   .59-56. ص ص. املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي. املفاهيم واملرتكزات: قر،  االقتصاد اإلسالميحممد أمحد الص - 
 .184-145. ، ص ص1418/1998، املؤسسة الدولية، 2ط. حبث فقهي مقارن: حممد مهدي مشس الدين، االحتكار يف الشريعة اإلسالمية -

   : انظر - (2)
   .159-158. ، ص ص1998دار املعارف،  : القاهرة. ق يف االقتصاد اإلسالميعبد احلليم اجلندي، األخال -
 .37-33. حممد مهدي مشس الدين، مرجع سابق، ص ص -
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عرفه اإلمام . حببس الشيء عن التداول وقت الرخص وبيعه وقت الغالء بسعر مرتفع ملا يشتد الطلب عليه
االحتكار، فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غالء األسعار، وهو ظلم عام، : " أبو حامد الغزايل فيقول
  :يان يف طبيعة السلع و اخلدمات اليت ميتد إليها االحتكار ومهاوهناك رأ. )1("وصاحبه مذموم يف الشرع

يرى أن االحتكار املنهي عنه هو اخلاص حببس املنتجات الغذائية الضرورية ملعيشة اإلنسان، : الرأي األول .أ
فغياب هذه السلع سيوقع . اخل... القمح والشعري والزيت واخلبز وامللح: مثل صنعتسواء كانت طبيعية أو 

لناس يف اهلالك، كما أن ارتفاع أسعارها سيجعل الفقراء وحمدودي الدخل يف اتمع اإلسالمي ال يطيقوا، ا
وقد استدل أصحاب هذا الرأي باألحاديث النبوية وسرية السلف الصاحل يف روايتهم عن أن االحتكار كان 

  ؛)2(دائما مقرونا بذكر الطعام واألقوات
ميكن أن يشمل كل السلع واخلدمات اليت تباع  ،خاصة يف أيامنا ،حتكاريرى أن اال: الرأي الثاين. ب

  .)3(وتشترى يف السوق، إذا ما كان احتكارها يوقع ضررا باملسلمني حىت ولو مل تكن مرتبطة بالطعام 
عدد قليل من املؤسسات كما قد حيدث حىت ولو وجد  ند وجوداالحتكار يف اإلسالم قد حيدث عف إذن

املؤسسات، ألن العربة هي بفعل املنع واحلجب للسلع عن السوق لغاية خلق ندرة كبرية يف عدد كبري من 
. املنتج وبالتايل وصول الطلب إىل ذروته وكذلك األسعار، وعند ذلك يقوم احملتكر بإخراج السلعة وبيعها

سعار تغطي وقد تكون هناك مؤسسة وحيدة يف السوق ولكنها تتعامل بسماحة وتوفر السلع واخلدمات بأ
  .ولالحتكار آثار سلبية بالغة اخلطورة. تكاليفها وتضمن هلا هامش ربح معقول دون اإلضرار باملستهلك

  :)4(ينتج عنه العديد من السلبيات اليت تلحق أضرار باتمع ككل ومنها :اآلثار السلبية لالحتكار. 2
ؤدي إىل اخنفاض القدرة الشرائية للمستهلكني االستهالكية، مما ي فيها امب ارتفاع أسعار السلع واخلدمات. أ

  ؛وبالتايل تراجع املستوى املعيشي هلم خاصة من ذوي الدخول احملدودة، ويف املقابل يزيد دخل احملتكرين
االحتكار يؤدي إىل التضييق على النشاط االقتصادي مبختلف أنواعه؛ نتيجة احلواجز اليت تضعها . ب

   ؛فرصالتفشي البطالة نتيجة قلة  منهلني اجلدد ما يؤدي إىل تراجع االستثمار واملؤسسات احملتكرة أمام الداخ
  ؛السوق املؤسسة احملتكرة علىانعدام روح املبادرة واالبتكار نتيجة سيطرة . ت

                                                        
. ، ع19جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، م . حممد أنس الزرقا، األسواق املعاصرة غري التنافسية بني الفقه والتحليل االقتصادي  -(1)
 .21-13. ، ص ص2006، 2

صدقي حممد مجيل العطار،  دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، : ، تقدمي ومراجعة2، ج1ط. أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الدين -(2)
  .66-65. ص ص. 1420/1999

  (3).116- 111. يوسف إبراهيم يوسف، مرجع سابق، ص ص -
  (4).96-95. ص بعلوج بولعيد، مرجع سابق، ص -
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تعطيل الطاقات اإلنتاجية للمؤسسات نتيجة سعيها إلنتاج كميات أقل جلعل السعر أكرب ما ميكن وهو . ث
  .وقف نشاطها على املؤسسة احملتكرةر طاقات إنتاجية وتعطيل عمل قطاعات أخرى يتهداإما يؤدي إىل 

لقد أشار اإلسالم إىل سلبيات االحتكار ومضاره باتمع منذ أربعة عشر قرنا مضت، حيث اعتربه   
عنه  ظاهرة تعرب عن الالعدالة وعن الظلم واجلور من طرف فئة يف اتمع لبقية الناس، وهلذا ى اإلسالم

واآلن جند القوانني املعاصرة حترص على معاجلة مثل هذا . وأمر الدولة يف حماربته مبختلف الطرق املشروعة
  .السلوك يف خمتلف البلدان وتشجع املنافسة الشريفة واليت يتم فيها االبتعاد عن كل األساليب غري املشروعة

  ضوابط املنافسة املشروعة يف اإلسالم: املطلب الرابع

اإلسالم دين االعتدال والوسطية يف كل األمور مبا فيها اجلوانب االقتصادية، فإذا كان ذم وى  إن  
يف نفس الوقت إىل املنافسة، ولكن ليست تلك اليت تنفلت من كل قيد أو شرط، بل  قد دعاعن االحتكار ف

القية واليت تراعي مصلحة الفرد تلك املنافسة اخلرية البناءة اليت تقوم على جمموعة من الضوابط الشرعية واألخ
  .وهو ما ينتج عنها ازدهار أسواق املسلمني وتفعيل النشاط االقتصادي فيها .واجلماعة وحدود احلرية

ى اإلسالم عن االحتكار ودعا للمنافسة،  ذلك أا : اهلدف منها حسبالضوابط الشرعية للمنافسة . 1
الم وعن امللكية اخلاصة، ولكن هاذين احلقني كما رأينا مقيدين من بني النتائج املترتبة عن احلرية يف اإلس

و  .مبجموعة من الضوابط الشرعية اليت تبعدمها عن سوء االستخدام وللتوفيق ما بني مصلحة الفرد واتمع
املنافسة يف اإلسالم ال دف لتحقيق أكرب ربح ممكن وأكرب حصة سوقية كما هو الشأن يف االقتصاديات 

والوصول  ،كثر كفاءةإىل جماالت أ توجيههاباالستخدام األمثل للموارد املتاحة دف إىل وإمنا  ،الوضعية
بعيدا عن املمارسات االحتكارية والتواطؤ املنظم  ،سعر العادل الذي يتحقق بناء على قوى العرض والطلبلل

لني االقتصاديني يف السوق اإلسالمية و لن يتم هذا األمر إال إذا كان هناك تسابق ما بني املتعام. وغري املنظم
التحلي بروح وابتكار أساليب وأدوات جديدة لإلنتاج، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، و إلتقان العمل وجتويده،

كما أنه ال ميكن إغفال الربح كدافع للمنافسة ولكنه يكون ربح . اخل... املسؤولية واحترام الوقت والغري
كما أن . عة كما نص عليها اإلسالم يف خمتلف نصوص القرآن والسنة النبويةمعقول مكتسب بالطرق املشرو

لة للتطاحن والتباغض ما بني خمتلف املتعاملني يف يضمان املنافسة احلرة يف اإلسالم ال ينبغي أن يكون وس
يف منه واالستئثار به وهو ما يعين أنه البد من توفر أخالق معينة  البعض السوق من أجل إخراج بعضهم

  .أو غريهم املتنافسني يف السوق سواء كانوا جتارا أو صناعا أو مزارعني

ترتبط بوجود عدد معني  املنافسة مهما كان نوعها: الضوابط الشرعية للمنافسة من حيث موضوعها. 2
من العارضني ملنتج ما، هذا األخري هو موضوع التنافس فيما بينهم والذي جيب أن تتوفر فيه جمموعة من 
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اخلمور وحلم اخلرتير، املخدرات، : روط أمهها أن يكون حالال، أي مل يرد بشأنه نصا قطعيا بالتحرمي مثلالش
: اخل، أو مل يكن منافيا لألخالق اإلسالمية ولعادات وتقاليد اتمع اإلسالمي مثل...التعامل بالفوائد 

رميها مؤقتا كبيع األطعمة الفاسدة اخل، أو ما كان حت... املالهي، دور العرض، أماكن اللهو و واون
  . )1(واملنتهية الصالحية أو اليت تكون فيها مركبات ضارة بصحة اإلنسان

إذا كان موضوع التنافس حالال فالبد كذلك من  :طريقة التنافس حسبالضوابط الشرعية للمنافسة . 3
املسلم يف السوق مبجموعة من  واملقصود بذلك أن يتحلى املتنافس. أن تكون طريقة التنافس من نفس اجلنس

  :األخالق والصفات احلميدة ويبتعد عن الصفات املذمومة ومنها
وعكسه الكذب، ومعىن ذلك أن املتعامل يف سوق املسلمني يعمل على نقل الوقائع كما : التحلي بالصدق. أ

اخل، وقد جعل ...هعرضه حبيث تظهر حماسنه وعيوبو، سعره، ههي سواء ما تعلق بطبيعة املنتج، استخدامات
الرسول عليه الصالة والسالم مكانة التاجر الصدوق مع األبرار يف اجلنة، ويدخل يف هذا املعىن ما تقوم به 
خمتلف املؤسسات من محالت ترويج بغرض تصريف منتجاا فينبغي أن تلتزم فيه بالصدق وذكر مواصفات 

  يؤدي إىل اخنداع املشتري؛لغة أو ويل بشكل خمالف للحقيقة مما ااملنتج دون مب
ؤدي ما يواملقصود ا هي رد حقوق الغري إليهم دون زيادة أو نقصان : األمانة والوفاء بالعهود والعقود. ب

إىل توثيق الصلة ما بني خمتلف املتعاملني يف السوق، وخلق الوفاء للعالمة التجارية للبائع؛ ويلعب خلق األمانة 
  اخل؛...مية ألن جل أعماله تقوم على بيوع األمانة كاملراحبة واملضاربة دورا كبريا يف البنوك اإلسال

الدين النصيحة وهي أن ترضى لغريك ما ترضاه لنفسك،  واملقصود ا يف جمال املنافسة هو : النصيحة. ب
قبوهلا  احلق يف الذي لهقيام البائع بذكر كل العيوب سواء الظاهرة أو املخفية، إن كان له علم ا، للمشتري 

ويف جمال البنوك اإلسالمية يزداد دور النصيحة خاصة يف جمال تقدمي االستشارات للمستثمرين . أو رفضها
وتقدمي النصح حول أهم ااالت اجليدة لالستثمار وتوظيف األموال، وعكس النصيحة هي الغش والتدليس 

فس يف األسواق كثرية واهلدف منها هو و األخالق اإلسالمية يف جمال التنا. بغرض تصريف السلع واخلدمات
  .)2(بالشكل الذي يعود بالنفع على كل األطراف اآلفاتتنقية جو السوق من كل 

عن إكثار الوسطاء، ذلك أنه يؤدي إىل  لقد ى اإلسالم: تقليل الوساطة والتدخل يف أحوال السوق. 4
نتقال املنتج من يد إىل أخرى وهو ما تضخيم التكاليف وهوامش الربح اليت يتحصل عليها الوسطاء عند ا

يؤدي إىل ارتفاع األسعار لدى املستهلك النهائي الذي تصل إليه السلعة، وكذلك يؤدي إىل تضرر املنتج 
الذي حتمل تكاليف كبرية يف اإلنتاج ولكن دخله سيكون أقل مقارنة مع الوسطاء الذين يستفيدون من 

                                                        
  .268-265. ، ص ص1995، مكتبة وهبة، 1ط. يوسف القرضاوي، دور القيم و األخالق يف االقتصاد اإلسالمي -(1)
  (2).314-298. نفس املرجع، ص ص -
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وقد ى الرسول الكرمي عن عدة أنواع من البيوع . يادة هوامشهمتدوير السلع وبالتايل تضخيم أسعارها وز
املدينة وشراء السلع منهم مث إعادة بيعها  خارج ومنها تلقي الركبان وهو مالقاة القوافل اليت حتمل السلع إىل

يف املدينة، كما ى عن البيع على بيعة شخص آخر وهذا كله حرصا على طيب العالقة ما بني املتعاملني 
واحملافظة على استقرار األسعار، كما ينهى اإلسالم عن كل تدخل لتحديد األسعار ما عدا احلاالت اليت 

  . تستدعي ذلك مثل ضرر عام أو كارثة طبيعية تستدعي التدخل لتعديل األسعار مبا خيدم الصاحل العام

بني خمتلف املنافسة يف اإلسالم تسمو عن كل تطاحن وكل عمل غري مشروع، فهي تباري ما   
إبراز  املتعاملني االقتصاديني حول حتسني الكفاءة و جتويد العمل مبا ميكنها من إثبات وجودها يف السوق و

أفضليتها مقارنة مع اآلخرين دون غش أو خداع حيث تسمو ا األخالق اإلسالمية عن كل فعل غري 
  .سنتناول ضوابطها الشرعيةينة كل متعامل سيسعى للبقاء عن طريق تبين إستراتيجية معحيث  ،مشروع

إن سوق املسلمني ليس مكانا أو آلية النتقال ملكية السلع واخلدمات من البائع إىل املشتري 
حيث يكفل لكل . وحسب، بل هو فضاء جتتمع فيه املعرفة الدينية مع الدنيوية مع األخالق الفاضلة

ة الشريفة واالبتعاد عن كل نوع من أنواع املتعاملني فيه حقوقهم دون زيادة أو نقصان يف ظل املنافس
واملنافسة يف اإلسالم ال تنحصر يف البحث عن زيادة الربح وتوسيع احلصة السوقية، بل تنصرف . االحتكار

إىل جمموعة اآلليات والطرق اليت متكن من إتقان املنتجات واحلرص على األخالق الفاضلة يف التنافس مبا 
  .يف املبحث املوايل سننتقل إىل تناول الضوابط اإلسالمية الستراتيجيات التنافسو. يؤدي إىل استفادة اجلميع

  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية : املبحث الثاين

تر إىل أن املنظمة مهما كان نوعها ميكنها أن تسلك ثالثة طرق ملواجهة املنافسة، ربو لقد توصل
تركيز وقد بني شروط ومتطلبات تطبيق كل منها، ويف هذا املبحث التكلفة أو التميز أو ال فيضوهي إما خت

بالشكل الذي ميكن البنك  منها سنحاول أن نتعرف إىل أهم الضوابط اإلسالمية اليت حتكم كل إستراتيجية
كما سنتطرق إىل موضوع هام  .اإلسالمي من استخدامها ما دامت ال تتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية

على  ةاط البنك اإلسالمي وهو الضوابط اإلسالمية اليت ينبغي أن حتكم وتنظم الوظيفة التسويقيبالنسبة لنش
  .مستواه مع التركيز بشكل كبري على وظيفة الترويج اليت تعد حلقة وصل بني البنك وبيئته

  جية ختفيض التكلفة يالضوابط الشرعية إلسترات: املطلب األول 

لبحث أن إستراتيجية ختفيض التكلفة تعتمد على ضغط التكاليف تناولنا يف موضع سابق من هذا ا
مبختلف أنواعها للوصول إىل استخدام السعر كوسيلة للتنافس، أي ختفيض السعر مقارنة مع باقي املنافسني 
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نحاول أن نبني نظرة اإلسالم إىل السعر وكيفية حتديده،  وكذلك النظرة س العنصريف السوق، ويف هذا 
يض السعر مقارنة مبا هو سائد يف السوق و أخريا سنحاول أن نبني الضوابط اإلسالمية الشرعية لتخف

  .لتخفيض التكلفة
أي  السعر، احلقوق املكفولة مبوجب الدين اإلسالمي هو حرية حتديد من: حرية األسعار يف اإلسالم. 1

الثمن من املفروض أن ، وهذا )1(العوض الذي يتم دفعه للحصول على السلع واخلدمات مبختلف أنواعها
حركة العرض والطلب وهو يعكس التكاليف  حيدد بناءا علىيكون عادال أو ما يسمى بثمن املثل أي الذي 

ويلعب جهاز األسعار يف األحوال العادية دوره التلقائي يف ختصيص املوارد . املتحملة وهامش ربح معقول
حقيقيا، وقد بينت الشريعة اإلسالمية ما ال يصح  والعوض املدفوع قد يكون. )2(وتوجيه اإلنتاج وتوزيعه

مقايضته مبقدار أكرب من نفس السلعة وهي األصناف الربوية الستة املعروفة، وقد يكون نقديا ويف مجيع 
األحوال ينص اإلسالم على ضرورة التراضي يف غري معصية وأن يأخذ كل طرف عوضا يقابل ما بدل من 

ل الذي يعرب عن القيمة احلقيقية للمنتج وى عن البخس وهو التقليل من طرفه وهو ما يسمى بالثمن العد
شأن منتجات الغري ألخذها بسعر أقل من قيمتها احلقيقية، وهذا الفعل ظلم وعدوان ى اهللا سبحانه وتعاىل 

ولَا تْبخسوا النّاس أَْشياءهْم ﴿: ، كما قال)4(﴾ وال تْبخسوا النّاس أَْشياءهْم﴿ :تعاىل، يقول اهللا )3(عنه

  ولَا تْعثَْوا في الْأَْرضِ 
ينفِْسدوهناك خالف ما بني الفقهاء املسلمني حول ما يسمى بالتسعري، والذي يعين تدخل قوة ما   .)5(﴾م

  :)6(جتاهنيرتفاع أو االخنفاض وهناك اباجتاه االاخل لتحديد السعر سواء ... قد تكون الدولة أو النقابات
الفريق األول يرى عدم جواز التسعري ألنه يعترب اعتداء على احلريات الشخصية، وصاحب السلعة هو . أ

  األقدر على حتديد سعرها وال ميكن ألي طرف آخر أن يتدخل لفرض سعر معني عليه؛
احتكار ولكني، تضرر كبري للمستهوالغالء الفاحش، كالفريق الثاين جييز التسعري يف ظل ظروف معينة . ب

اخل فهذه احلاالت وغريها تستوجب تدخل الدولة بقوانني وتنظيمات وحىت عقوبات من أجل ... سلعة معينة
وهنا تكمن حكمة اإلسالم يف أن احلرية الفردية مصونة وحممية ولكنها . الرتول بالسعر ملستواه احلقيقي

                                                        
  .84. ، ص1999دار وائل للنشر، : ، عمان1ط. طاهر حيدر حردان، االقتصاد اإلسالمي، املال، الربا، الزكاة - (1)
  .58. حبوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، ص. مفاهيم ومرتكزات: حممد أمحد صقر، االقتصاد اإلسالمي - (2)
  .154-145.حبوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، ص ص. حسن عمر بلخي، الثمن العدل يف اإلسالم -(3)
 .85سورة األعراف، اآلية  -(4)
  .85 سورة هود، اآلية-(5)
  ؛429-426. ؛  يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص ص229-218. حممد مهدي مشس الدين، مرجع سابق، ص ص: انظر - (6)
 .463-458. ، ص ص2006، العدد األول، 22جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد . أمحد حسن، التسعري يف الفقه اإلسالمي -
  .34-33. جع سابق ،ص صسامر مظهر قنطقجي، مر -
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أحلقت م ضرر، كما أن اجلهة اليت ليست مطلقة، بل تتقلص كلما تعارضت مع مصلحة عامة الناس و
  .حتدد السعر البد عليها من مراعاة ظروف البائع وظروف املشتري يف آن واحد وال تلحق أذى بالبائع

التكاليف تقوم على ضغط  فيضإن طريقة خت :موقف الشريعة اإلسالمية من السعر األقل يف السوق. 2
املؤسسات اليت  بقية رخص على مستوى السوق مقارنة معاملؤسسة لتكاليفها لكي تصل إىل تطبيق السعر األ

ويف هذا الصدد كذلك . الشريعة اإلسالمية هلذا السعر نظرةنفس املنتج وهنا يثور التساؤل حول  تقدم
  :)1(انقسم الفقهاء إىل رأيني مها

ن السوق؛ قسم يرى أنه يتوجب على كل عارض يف السوق أن يبيع بالسعر السائد يف السوق أو خيرج م. أ
وهذا احلكم يصدق على املنتجات . رضني وخيلق فيه االضطراباألن هذا التصرف منه يسئ إىل باقي الع

  املتماثلة، أما إذا اختلفت صفات وخصائص املنتج فوجب البيع كيف يشاء؛
دخل يف أما الرأي الثاين فريى أنه ال مانع من أن يبيع منتجه بسعر أقل من سعر السوق ما دام ذلك ال ي. ب

وأن كل منتج أو عارض له احلق يف البيع بالسعر الذي يراه مناسبا له، مادام ذلك صادر عن . إطار االحتكار
ومن ناحية أخرى فاملشتري له كامل احلرية يف اختيار املنتج الذي يراه مناسبا له . إرادة واعية، وطيب خاطر

إىل بيع السلع بأرخص مما  اعد من ذلك حني أشارووقد ذهب الفقهاء إىل أب. اعتمادا على سعره أو مميزاته
هو سائد يف السوق يؤدي إىل التفريج عن الكثري من املستهلكني خاصة إن كان ذلك عن حسن نية من 

كما جتدر اإلشارة إىل أن حتديد السعر األقل عن طريق ضغط التكاليف البد أن يراعى فيه بعض . البائع
  :األمور األساسية وهي

ن املنتج الذي خفض سعره متماثال من ناحية اجلودة والنوعية مع ذلك املوجود يف السوق، مبعىن أن يكو. أ
آخر أن ال يكون التخفيض ناجتا عن استخدام مدخالت رديئة النوعية أو انتقاص من مكونات املنتج أو وزنه 

فهذا األمر متنايف . ضأو استعمال مواد ولوازم مغشوشة أو منتهية الصالحية لغرض الوصول إىل سعر منخف
  مع قواعد الشريعة اإلسالمية وضوابط املنافسة الشريفة؛

أن ال يكون التخفيض على حساب هضم حقوق اآلخرين وخاصة منهم العمال ومزودي املؤسسة . ب
عن طريق ختفيض األجور وخبس سلع املوردين ألخذها بأقل األمثان فهذا يعترب ظلم ينايف  مبدخالت اإلنتاج،

  ؛وهلذا فالتخفيض يكون نتاج زيادة اإلنتاجية وحتسني ظروف العمل. عة اإلسالميةالشري
يقضي متاما على كل املنافسني يف السوق، فهذا ف  أن ال يكون التخفيض يف السعر مبالغ فيه بشكل كبري. ت

مما يضر السلوك منايف لقواعد اإلسالم ألا تؤدي إىل القضاء على مصدر الكسب للكثري من املتعاملني 
  .مبصلحة اتمع

                                                        
  .464. ؛  أمحد حسن، مرجع سابق، ص249-245. حممد مهدي مشس الدين، مرجع سابق، ص ص: انظر -(1)
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يقوم اإلسالم على مبدأ حرية حتديد السعر بالشكل الذي حيقق مصلحة كل األطراف املتعاملة، ال   
ينتقص هذا احلق إال إذا مس مبصلحة اتمع وأحلق م ضررا كبريا، حيث يتم التدخل من طرف الدولة 

يف السوق ميكنه ضمن الضوابط اإلسالمية أن  والعارض. لتنظيم األسعار وإرجاعها إىل مستواها الطبيعي
  .منتج متميزضغط تكاليفه، كما ميكنه كذلك خلق  بتخفيضه عن طريقيستخدم السعر كوسيلة للمنافسة 

  الضوابط الشرعية إلستراتيجية التميز: املطلب الثاين

امللحقة به مقارنة ذاته أو اخلدمات  دتقوم إستراتيجية التميز على أساس متييز املؤسسة ملنتجها يف ح
مع غريها من املنافسني بالشكل الذي ميكنها من بيعه لقاء سعر خمتلف عما هو موجود من منتجات شبيهة 

و ليس هناك ما مينع من الناحية الشرعية من تطبيق هذه الطريقة، فقط هناك ضوابط معينة جيب .  يف السوق
  .املنهج يف التنافس بالشكل الذي جيعلها خمتلفة حقاعلى البنوك اإلسالمية أن تراعيها عند إتباعها هلذا 

على حتري احلالل يف كل البنك اإلسالمي  حرص إن: االلتزام الصارم بقواعد الشريعة اإلسالمية. 1
أعماله واالبتعاد عن احلرام وجتنب الشبهات قدر اإلمكان سيقوي من مكانته لدى عمالئه ويربط أواصر 

لعميل املسلم أن البنك اإلسالمي بالفعل خيتلف يف جوهره عن البنك التقليدي حيث كلما شعر ا. الوفاء معه
وعلى العكس من ذلك كلما وجد . أدى ذلك إىل التمسك به والوقوف معه حىت يف أصعب األوقات

 هالعميل املسلم أن البنك يستخدم اإلسالم كشعارات فقط، وأن هدفه األول هو حصد األرباح فهذا سيجعل
  .والعميلاإلسالمي ذا األمر اهلوة ما بني البنك اإلسالمي بالتقليدي ويعمق  يسوي البنك

  :إذا اختارت البنوك اإلسالمية هذه اإلستراتيجية فالبد من أن تراعي: الضوابط الشرعية للتميز. 2
  ضرورية؛أن ال حيمل التميز إسرافا وتبذيرا للموارد،  وإن كان هناك موارد إضافية فتوجه االت أخرى . أ
أن ال يكون التميز يف جماالت كمالية بالشكل الذي ينشر ثقافة البذخ والترف، بينما هناك حاجات . ب

  أخرى ضرورية غري مشبعة، وهلذا على البنك اإلسالمي أن يبدأ بالضروريات؛
دة منه، أن يوجه البنك اإلسالمي جوانب متيزه إىل جماالت ختدم مصاحل اتمع عامة، وليس طبقة حمدو. ت

يربز دور البنوك اإلسالمية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألفراد حمدودي الدخل،  بويف هذا اجلان
وخلق فرص عمل دائمة للبطالني والتركيز على متويل السكن بالشكل الذي يؤدي إىل رفع املستوى املعيشي 

  للمجتمع ويعزز من مكانة البنك فيه؛
  ؛أو يف اخلدمات امللحقةجماالت مباحة ومشروعة، سواء يف املنتجات املقدمة  أن يكون التميز يف. ث
أن ال حيمل التميز تقليدا للغري أو سرقة لعالمام، وحىت و إن كان هناك تقليد فالبد من أن حيمل بصمة . ج

  .البنك اإلسالمي بالشكل الذي يبعده عن كل انتقاد يف هذا اال
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وأن  ةصود ا أن يكون التميز املعلن عنه من قبل البنوك اإلسالمية حقيقة ملموسواملق :مواصفات التميز. 3
  :وهذا ما يتطلب ةيجيحيمل قيمة مضافة حقيقية للمستهلك، وأن ال يكون جمرد شعار و أوهام ترو

  ، واجلودة؛أن يكون املنتج املقدم سواء سلعة أو خدمة على درجة عالية من اإلتقان. أ
  مربرا؛ منتج، بالشكل الذي جيعل السعر املرتفع للت إنتاج ذات نوعية جيدةل مدخالاستعما. ب
  السرعة يف تقدمي املنتج، دون اإلخالل باجلودة املطلوبة، ودون مماطلة منفرة للعمالء؛. ت
استخدام التقنيات احلديثة املتناسبة مع إمكانيات البنك اإلسالمي من جهة ومع درجة تطور اتمع . ث

فيه البنك من جهة أخرى حىت ال يكون هناك إسراف يف اإلنفاق فوق حاجة اتمع، والذي  الذي يوجد
  .همن األحسن استخدامه يف جماالت أخرى أكثر إفادة ل

من أهم مفاتيح النجاح يف إستراتيجية التميز يف البنوك اإلسالمية هي املوارد  : املوارد البشرية املتميزة. 4
  :مها إىل ثالث أقسامالبشرية واليت ميكن تقسي

واملقصود ا هيئة متفرغة للبنك، جتمع ما بني العلم الشرعي و تقنيات العمل : هيئة شرعية متميزة. أ
يف التقرير السنوي وإمنا  هاملصريف، حريصة على تنقية أعمال البنك من كل شبهة، ليس بتزكيتها ألعمال

  ؛اإلسالموالسرعة يف أعماهلا دون اإلخالل بقواعد  ،وتوجيه املوظفني وتوعيتهم لهمبراقبتها املستمرة 
واملقصود أن املوظف يف البنك اإلسالمي البد أن يكون مرآة عاكسة للقواعد اليت : موظفون متميزون. ب

سعة الصدر، كيعمل البنك اإلسالمي يف ظلها، فالبد من أن يكونوا على درجة عالية من أخالق املسلم 
  ؛الطاعة يف غري معصيةوالصدق واألمانة، والصرب وطول النفس، وحسن املعاملة، والبشاشة، و
مستوى املهمة امللقاة على عاتقها، حيث ال يكون  دتكون قيادة البنوك اإلسالمية عن أي: قيادة متميزة. ث

خيتلف عن التقليدي، ولكن متيز  همهها فقط هو مجع األموال والتوسع يف النشاط ألن هذا األمر ال جيعل
يكون عن طريق حرصها على االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية، ومتتني العالقة ما بينها وبني  القيادة

املوظفني و إشراكهم يف اختاذ القرار كل حسب مستواه الوظيفي وموقعه يف اهليكل التنظيمي للبنك وكذا 
  . العمل على احترامهم  وحتسني مستوى معيشتهم وحتفيزهم على العمل مبختلف الطرق

  : نك اإلسالمي يف متيزه ابن بيئته حبرصه علىأن يكون الب ينبغي :التميز االجتماعي للبنك اإلسالمي. 5
أن ال يبالغ يف مظاهر الترف والبهرجة واملباين العالية والتحف النادرة واألثاث الفخم، كما ال يهمل . أ

ما كان البنك اإلسالمي معتدال يف وهلذا كل. مظهره اخلارجي ومظهر عماله ألن هذا يسئ لسمعة اإلسالم
  قريبا من واقع عمالئه مما يعزز من مكانته لديهم؛ جعله ذلكهذا اجلانب، 

أن يهتم البنك اإلسالمي خبدمة اتمع الذي يوجد فيه، عن طريق مساعدة الفئات الفقرية وذوي . ب
  .سن احمليط الذي يوجد فيهالدخل احملدود مما يساعد على متتني العالقة ما بني اتمع والبنك وحي
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إن التميز يف البنوك اإلسالمية ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا هو وسيلة تستعمل من أجل مساعدته على   
متتني وضعه التنافسي يف السوق، ولكن هذا التميز ال يكون مطلقا وخاليا من كل قيد بل مربوطا بالعديد 

ىل أن يكون البنك املفضل لدى العمالء و يتمكن من خلق من األطر اليت لو احترمها البنك فعال فسيصل إ
  .واليت سنتناول ضوابطها الشرعية يف العنصر املوايلكما ميكنه إتباع إستراتيجية التركيز . عالمة جتارية مميزة

    الضوابط الشرعية إلستراتيجية التركيز: املطلب الثالث

سالمي نتيجة حمدودية املوارد أو وجود منافسني إستراتيجية التركيز يف البنك اإل تطبيق حىت ولو كان
أقوياء يف السوق الكلي أو نتيجة وجود البنك اإلسالمي يف بيئة يشكل املسلمني فيها أقلية فإن ذلك يتطلب 

للقطاع الذي سريكز عليه، و البد أن تعكس  همنه أن يراعي جمموعة من الضوابط اليت حتكم اختيار
  .لشريعة اإلسالمية اليت متنع كل شكل من أشكال التمييز يف التعاملإستراتيجية التركيز خصائص ا

عند اختاذ البنك اإلسالمي املنطقة اجلغرافية كأساس الختيار القطاع : ضوابط اختيار منطقة النشاط. 1
  :السوقي الذي ينشط على مستواه، فالبد من أن يلتزم بالنقاط التالية

حاجام وحيول دون  مبا يليباملناطق اليت يوجد فيها املسلمني،  أن يوجه البنك اإلسالمي نشاطه إىل. أ
  اعة لألموال واجلهد؛ضيعترب تبذير وإ ختلو من املسلمني بيئةيف  هكما أن وجود. جلوئهم للبنوك التقليدية

أن ال يعتمد البنك اإلسالمي يف اختيار منطقة النشاط على أسس عرقية أو متييزية ما بني املسلمني، . ب
  ىت غري املسلمني، ألنه ال فرق ما بني شخص وآخر يف اإلسالم إال على أساس التقوى والعمل الصاحل؛وح

أن ال يكرس القطاع املختار مبدأ اجلهوية وتركز النشاط يف مناطق معينة، كما هو مالحظ يف توزيع . ت
االقتصادي اجلذاب بينما املدن  البنوك اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت تتركز يف املدن الكربى ومناطق النشاط

الصغرية واألرياف تكون حمرومة من خدماا، على الرغم من تشكيل هذه املناطق ألوعية ادخارية هائلة 
  .ومصدرا هاما لتوظيف األموال

نظرا حملدودية عدد البنوك اإلسالمية يف الكثري من الدول فإن إستراتيجية  :أسس اختيار صيغ النشاط. 2
  :مطالب مبا يلي هى صيغة نشاط دون سواها تضر بعمالء هذه البنوك، وعلى هذا فإنالتركيز عل

أن يقدم لعمالئه املستهدفني مجيع اخلدمات املصرفية واالستثمارية وكذلك اخلدمات التكافلية وذلك . أ
  للحيلولة دون جلوء العمالء إىل البنوك األخرى وخاصة التقليدية؛

و الوحيد على مستوى القطاع املستهدف فهو مطالب بعدم املغاالة يف إذا كان البنك اإلسالمي ه. ب
  األسعار، بالشكل الذي يضيق اخلناق على عمالئه وجيعلهم يتحولون إىل البنوك التقليدية؛
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إذا كان البنك اإلسالمي يتقبل املخاطرة والعائد فهذا األمر ال يصوغ له املقامرة مباله ومال املودعني . ت
وهلذا فهو مطالب حبسن . شاريع معروفة النتائج مسبقا، فهذا األمر يعترب مهلكة للبنك وأموالهوالدخول يف م

وهنا نشري إىل مدى التأثري السليب . اختيار توظيفاته مبا يسهم يف حتقيق أغلب أهدافه اخلاصة به وباتمع 
  .يف انتقادات كثرية لتركيز أغلب البنوك اإلسالمية على صيغ حمدودة كاملراحبة وهو ما أوقعها 

من أن البنك اإلسالمي لديه نزعة مشولية للتعامل مع كل أنواع  على الرغم: أسس اختيار العمالء. 3
العمالء لتلبية أكرب قدر ممكن من احتياجات املسلمني، ولكن إذا كانت هناك ظروف معينة حتمت على 

  :بعض الشروط يف اختيارهم ومنها البنك اإلسالمي أن يتعامل مع عمالء معينني فالبد أن يراعي

أن تكون الفئة املختارة ذات أمهية إستراتيجية  لالقتصاد، حيث أن خدمتها يؤدي إىل خلق فرص عمل . أ
  كثرية أو حيسن املستوى املعيشي للمجتمع مثل التركيز على الطبقات احملدودة الدخل أو رجال األعمال؛

  بنك على أساس عرقي أو متييز جنسي؛أن ال تكون الفئة املختارة من قبل ال. ب

أن ال تكرس الفئة املختارة من قبل البنك واقع الغين زده غىن والفقري زده فقرا ألن هذا يتناىف مع قواعد . ت
  .الشريعة اإلسالمية

البنك اإلسالمي يف اختيار القطاع السوقي الذي سريكز عليه يعتمده مهما كان األساس الذي   
. يف وضع جيد يف القطاع املختار هتيار البد و أن يعكس القواعد اإلسالمية اليت جتعلنشاطه فإن هذا االخ

لتطبيق على القطاع لكل القواعد والضوابط اليت مت ذكرها يف إستراتيجية قيادة التكلفة والتميز تبقى صاحلة و
  .ه ا نشاطه التروجييومتتد الضوابط اإلسالمية للبنك اإلسالمي حىت للطريقة اليت يوجاختياره،  متالذي 

  الضوابط اإلسالمية للترويج يف البنوك اإلسالمية: املطلب الرابع

 هيشري الترويج إىل تلك اجلهود املبذولة من قبل البنك اإلسالمي دف خلق قنوات اتصال ما بين  
. نتجاتهدفعه الستهالك مما يلدى العميل  هالعمالء دف التعريف مبنتجات البنك وخلق صورة عنوبني 

والترويج على عدة أنواع ولديه عدة وسائل كالبيع الشخصي واإلعالن والعالقات العامة والدعاية واملعارض 
  .البد على البنك اإلسالمي احترامها شرعيةو يف كل هاته اجلهود هناك ضوابط . وامللتقيات

يدية الذي يركز على كيفية على عكس الترويج يف البنوك التقل: مهام الترويج يف البنوك اإلسالمية. 1
  :اجتذاب العميل، فإن الترويج يف البنوك اإلسالمية تقع على عاتقه مهمتني مها

التعريف مبنتجات البنك اإلسالمي سواء ما تعلق منها باخلدمات املصرفية أو االستثمارية أو اخلدمات . أ
  ؛وك التقليديةعن غريها من البن وإبراز ما مييزها يف البنك اإلسالمي، التكافلية
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حماولة نشر الوعي املصريف اإلسالمي ما بني عمالئه؛ ألن جناح البنك اإلسالمي يتوقف يف جانب كبري . ب
منه على مدى إدراك العميل لطبيعة املعامالت املالية يف اإلسالم بالشكل الذي يسهل مهمته، وتتمثل أهم 

ياته وتبيان احلكم الشرعي فيها وذلك وفقا للمذاهب العناصر اليت ينبغي للبنك التركيز عليها هي تعريف عمل
  .السائدة يف املنطقة اليت ينشط فيها جتنبا ألي اختالف ما بني أراء املذاهب الفقهية

البد أن يعكس املزيج التروجيي يف البنوك اإلسالمية املبادئ :  مواصفات الترويج يف البنوك اإلسالمية. 2
  :اليت يقوم عليها نشاطه ومنها

أن تكون الرسالة التروجيية صادقة واملقصود بذلك أن تكون املواصفات واخلصائص الواردة يف خمتلف . أ
 ذكر كل أنواع الغش واملبالغة يف يتجنبطرق الترويج مطابقة ملا هو موجود فعال يف الواقع، وأن 

  املواصفات لغرض استغفال العمالء ومحلهم على التعامل مع البنك اإلسالمي؛
يبتعد عن كل أنواع السب والشتم والتجريح أو إبراز عيوب املنافسني، وأن يقوم البنك بإبراز أن . ب

  مميزات منتجاته فقط، ألن هذا األمر له انعكاس سليب على العالقات ما بني املتعاملني االقتصاديني؛
  وجيية له؛أن يراعي البنك اإلسالمي عادات وتقاليد وخصائص اتمع الذي يوجه اجلهود التر. ت
أن تكون مكونات الرسالة التروجيية من صوت وصورة وشخصيات ومناظر متوافقة مع أحكام الشريعة . ث

أو مناظر ال  بلباس غري حمتشماإلسالمية، فال ينبغي للبنك اإلسالمي تصميم رسالة إعالنية باالستعانة بفتيات 
 ؛وتطعن يف مصداقيته أعمالهمكانة البنك اإلسالمي وتشكك يف  زأخالقية، فهذه األمور  

أن ال يكون الترويج هدفا يف حد ذاته، بل وسيلة وهلذا ال ينبغي أن تنفق عليه أموال طائلة أو جتلب له . ج
كوادر بشرية أجنبية، فالرسالة التروجيية يف البنك اإلسالمي من املفروض أن تكون بسيطة ومركزة تعرب عن 

  تشويه للحقائق؛واقع البنك اإلسالمي دون إسراف وال 
أن ال حتمل الرسالة التروجيية أي شكل من أشكال املسابقات واجلوائز احملرمة شرعا، أو أي شكل من . ح

  .أشكال معدل الفائدة وأن يقتصر فقط على تلك املسابقات واجلوائز اليت ثبتت مطابقتها للشريعة اإلسالمية

ياة واليت ينبغي أن يأخذ ا البنك اإلسالمي الوسطية واالعتدال هي مسات اإلسالم يف كل مناحي احل  
حىت يف اجلهود التروجيية اليت يقوم ا، حيث تعكس مسات وخصائص العمل املصريف اإلسالمي وتبتعد عن 
كل ما من شأنه أن خيدع العميل أو يزيف له احلقيقة بالشكل الذي يساهم يف إجناح هذه التجربة و ميكنها 

  .سية املتزايدة واملتأتية من البيئة اليت تنشط فيهامن مواجهة الضغوط التناف

مهما كانت الطريق اليت خيتارها البنك اإلسالمي ملواجهة منافسيه فهو مطالب بأن حيترم الضوابط 
  اإلسالمية، فال يضع السعر الذي يقضي على منافسيه وجيعله حيتكر السوق، كما ينبغي أن ال يبالغ يف التميز 
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ذاته وينسى اهلدف الذي أنشئ من أجله وهو تلبية حاجات املسلمني من اخلدمات وجيعله هدفا يف حد 
املصرفية املشروعة، كما أن تركيزه على قطاع معني ال ينبغي أن يكرس أية نوع من اجلهوية أو العنصرية أو 

عمله،  ئدغريها، ويف كل هذه االستراتيجيات يراعي البنك أن تكون محالته التروجيية مطابقة وجمسدة ملبا
  . وذلك مهما كانت درجة املنافسة اليت يشهدها قطاع البنوك اإلسالمية ومهما كانت طبيعة بيئة عمله

  خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية: املبحث الثالث

إن اختالف تواجد البنوك اإلسالمية من بلد آلخر جعل بيئاا التنافسية ختتلف ما بني حاالت   
، بالشكل الذي جعل شدة املنافسة ختتلف كذلك تبعا لقلة تبعا لعدد البنوك املتواجدةتكار ااالحتكار و اح
كما أا ورغم اختالف مناطق تواجدها إال أن هناك نقاط مشتركة فيما بينها إذ ما نظرنا . لوضعية كل بلد

جتاه يتزايد عدد عددها مرشح للزيادة من سنة ألخرى ويف نفس االوإليها من الناحية اإلستراتيجية،  
منافسيها املباشرين وغري املباشرين الذين يقدمون خدمات بديلة ملنتجاا تبعا لنوعية عميل البنك اإلسالمي 

  .ظروف كل بلد حسبتعرض لضغوط العمالء واملودعني كما ت. ومدى التزامه بقواعد الشريعة اإلسالمية

  سالمية أنواع البيئات التنافسية للبنوك اإل: املطلب األول

إذا فإن تناثر البنوك اإلسالمية من بلد آلخر جعل بيئاا التنافسية ختتلف حسب ظروف كل بلد، 
أما إذا . نظرنا هلذه البيئة حبسب عدد املتدخلني جندها تتراوح ما بني سوق االحتكار واملنافسة االحتكارية

فنجد بيئات إسالمية بالكامل وأخرى تقليدية نظرنا للبيئة التنافسية ومدى مالءمتها لنشاط البنوك اإلسالمية 
  .، وسنتعرف على أهم خصائص وأنواع بيئاافيها حبسب وجود قانون ينظمها من عدمه هاخيتلف وضع

ميكن أغلب البلدان اليت توجد فيها بالنظر لعدد البنوك اإلسالمية يف : هيكل السوق املصرفية اإلسالمية. 1
  :تقسيمها إىل نوعني

وهي احلالة اليت ينشط فيها عدد حمدود من البنوك اإلسالمية، : غري التنافسيةملصرفية اإلسالمية السوق ا .أ
. يتراوح عددها ما بني بنك وحيد وهي حالة االحتكار التام وعدد قليل من البنوك وهي حالة احتكار القلة

السعودية، : ، ومنهااإلسالمية اليت تنعدم فيها قوانني خاصة بالبنوكيف  أغلب البلدان تسود هذه احلالة  و
  اخل، وهي حال أغلب البلدان اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية؛ ...قطر، اجلزائر، األردن 

وهي حالة الدول اليت توجد فيها بنوك إسالمية متعددة سواء : التنافسية اإلسالمية السوق املصرفية. ب
وختصها بقانون ينظمها من  الدول اليت تويل اهتماما ا وهي حالةكانت بنوك إسالمية جتارية أو استثمارية، 

  . اخل...البنغالديش اإلمارات، السودان، إيران، باكستان، ماليزيا، البحرين،: أمهها
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  :اإلسالمية مبا يلي أن تتميز بيئة البنوك من املفروض نظريا: خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية. 2

الية اإلسالمية كشرط ضروري للتعامل معها، بالشكل الذي خيفف من حدة وعي باملعامالت املوجود . أ
املشاكل اليت تعاين منها مع عمالئها والناجتة يف أحيان كثرية عن غياب الثقافة الدينية، ولكن رغم كثرة 

  املسلمني فإن هذه النسبة من العمالء قليلة وختتلف نسبتها من دولة ألخرى؛

السهولة واليسر يف التعامل  هلاإلسالمية يف الدولة بكل هياكلها، وهو ما يضمن تطبيق فعلي للشريعة ا. ب
البنوك اإلسالمية يف الفترة  غري أن الواقع يشري إىل أن. مع البنك املركزي وباقي املتعاملني املاليني وغري املاليني

  :تنشط يف البيئات التاليةاملعاصرة 

البلدان اليت قامت بتحويل نظامها البنكي إىل العمل بالشريعة  ةوهي حال : البيئة اإلسالمية بالكامل -
رغم أن هذه األخرية مازالت البنوك التقليدية تعمل  ،اإلسالمية، وهذه الدول هي السودان وإيران وباكستان

 وهذه البيئة تناسب البنوك اإلسالمية وتقلل من حدة املشاكل اليت تواجهها؛ .إىل جانب اإلسالمية

 املبادئ التقليدية كموهي حالة أغلب الدول اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية، حيث حت : التقليديةالبيئة  -
بقانون ينظمها باملوازاة مع  هاختص بعضها نوعني من الدول،، و منيز ما بني لالقتصاد خمتلف جوانب احلياة

 لثانية فهي ختضع البنوك اإلسالميةاخل، أما الفئة ا...ماليزيا وتركيا والكويت كقانون البنوك التقليدية 
  .مع مبادئ عملهامالئمة هذا احمليط وهو ما جيعلها تعاين من مشاكل لعدم  والتقليدية لنفس التشريع،

األكيد أن بيئة األعمال تلعب دورا كبريا يف جناح أية مؤسسة مبا فيها البنوك اإلسالمية، حيث 
و أغلب البنوك اإلسالمية ما زالت . العديد من التهديدات تشكل هلا مصدرا للفرص الساحنة، كما حتمل هلا

تعمل يف بيئات غري مناسبة هلا إما بشكل كلي أو جزئي، وهو ما جعلها تعيش عدة مشاكل حدت من منوها 
 .لتحليل االستراتيجي هلذه البنوكلالتطرق يف املطلب املوايل سنحاول و. وأثرت سلبا على قدراا التنافسية

  التحليل االستراتيجي للبنوك اإلسالمية: ايناملطلب الث

على اختالف البلدان اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية، فإا تعيش واقعا يكاد يكون متشاا،  
فالطلب املتزايد على خدماا أدى إىل ارتفاع معدالت منوها وتزايد عددها، غري أنه إذا نظرنا إليها من 

ين من عدة مشاكل تتعلق أساسا باالختالل يف بنية سلسلة قيمتها، واليت تتميز الناحية اإلستراتيجية فهي تعا
 .بارتفاع تكاليفها وحمدودية مصادر احلصول على اإليراد نتيجة اعتمادها على منط معني من صيغ النشاط
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ية يف هناك عدة أسباب قد ساعدت على ظهور وانتشار البنوك اإلسالم: أسباب منو املصرفية اإلسالمية. 1
  :)1(خمتلف الدول سواء كانت إسالمية أو توجد فيها أقلية إسالمية، ومنها

 ،ارتفاع عدد املسلمني بالشكل الذي خلق طلبا متزايدا على خدماا، إضافة إىل تزايد الوعي اإلسالمي. أ 
  واقتناع الكثري منهم بضرورة االمتثال لقواعد الشريعة اإلسالمية يف خمتلف مناحي احلياة؛

أدى إىل جتمع أموال فيها ما افت املسلمني، يف املراحل األوىل إلنشاء هذه البنوك، على إيداع أمواهلم . ب
االنتباه إليها من قبل خمتلف املؤسسات املالية  تجلبفكبرية لديها ما جعلها حتقق معدالت منو كبرية، 

   ؛واملستثمرين
اخلليج العريب والناجتة عن عوائد النفط، إضافة إىل الرمزية الفوائض املالية الكبرية اليت توجد يف منطقة . ت

  . خارجهاالدينية اليت متثلها املنطقة أدى إىل انتشار هذه البنوك يف املنطقة، واتسع نشاطها حىت إىل 
  .وخالصة القول فإن العوامل الدينية قد كان هلا دورا كبريا يف منو البنوك اإلسالمية، وتزايد عددها باستمرار

  :يتعتمد البنوك اإلسالمية على جمموعتني من األنشطة ه :التكاليف يف البنوك اإلسالمية خصائص. 2
تعرب عن النشاط الرئيسي هلا واليت تكون مسئولة عن توليد الدخل، إضافة إلدارة املخاطر  :األنشطة األولية. أ

تتمثل يف األساس يف عمليات متويل اليت أصبحت تصنف من األنشطة الرئيسية يف البنوك مبختلف أنواعها، و 
بالتحديد، وخيتلف عدد هذه األنشطة من بنك آلخر  اهلامش املعلوماألفراد واملؤسسات، باستخدام صيغ 

  والطبيعة االقتصادية للبلد؛ ومن دولة ألخرى حسب قدرات البنك 
تساهم يف حتقيقه ومنها كن لتتمثل يف تلك األنشطة اليت ال تساهم يف توليد الدخل و :األنشطة الداعمة. ب 

وما يعاب على سلسلة القيمة يف البنوك . اخل... املوارد البشرية والتسويق واإلدارة والتقنية، والتدريب
  :اإلسالمية هو ارتفاع تكاليفها، وذلك ناتج عن

ع البنوك ؛ وهو ما يدفنتيجة قلتها، وتزايد عدد البنوك اإلسالميةارتفاع تكلفة احلصول على اليد العاملة -
 وتلجأ هذه األخرية ، القدميةاملتأخرة الظهور إىل عرض أجور وامتيازات كبرية الستقطاب عمال البنوك 

  ختاذ اإلجراءات نفسها للحفاظ على عمالتها؛ال
ارتفاع تكلفة صيغ التمويل اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية، خاصة املشاركة ألن البنك اإلسالمي يواجه -

هذا األخري ال يقبل على البنك اإلسالمي إال إذا كانت احلصة من الربح فع املستثمر ا، صعوبة يف إقنا

                                                        
املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد  .النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية تقومي املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالميسعيد بن سعد املرطان،  - (1) 

  .جامعة أم القرى/ ياإلسالم
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ختضع  اهلامش املعلوم، كما أن أغلب صيغ )1(العائدة له أكرب من معدل الفائدة الذي سيدفعه للبنك التقليدي
  ؛لدى البنك اإلسالمي لعدة أنواع من الضرائب ما يساهم يف رفع تكلفتها

  حتتاجها هذه البنوك؛ خاصة يف البيئات اليت يشكل املسلمون فيها أقلية؛ التروجيية الكبرية اليت اجلهود -
  .مستقبال ما زالت حتتاج لتكاليف كبرية للتوسع واالنتشار وإدخال التقنيات احلديثةيعين أا  هاحداثة أغلب -

  .ا من ضغط تكاليفها، وترشيد إنفاقهاإذا أرادت البنوك إلسالمية أن تستمر يف التواجد يف السوق فالبد هل

مبحدودية إيراداا، وذلك ناتج عن  تتميز البنوك اإلسالمية :خصائص اإليرادات يف البنوك اإلسالمية. 3
  :لألسباب التاليةيف توظيف أمواهلا  هاعن قصور

يدية، وهلذا تربز البنوك جية، اليت تسيطر عليها البنوك التقليصعوبة وصوهلا إىل جماالت االستثمار اإلسترات. أ
  اإلسالمية بشكل الفت يف جمال اخلدمات املصرفية للتجزئة؛

عزوف البنوك اإلسالمية عن جماالت االستثمار اليت حتمل خماطر كبرية وعائد كبري، نظرا خلوفها على . ب
،  يلوعي اإلسالمفقدان أموال املودعني، الذين قد ال يتحملون اخلسائر حتت تأثري البنوك التقليدية ونقص ا

  أو حتت تأثري تشريعات متنع البنوك اإلسالمية من حتميل اخلسارة للمودعني؛
  .حمدودية الفرص االستثمارية يف أغلب البيئات اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية . ت

ة إن أغلب االختالالت اليت تعرفها سلسلة القيمة للبنوك اإلسالمية تعود باألساس إىل طبيعة البيئ    
التنافسية اليت توجد فيها، فسيطرة النمط التقليدي على االقتصاديات املعاصرة، حىت يف الدول اإلسالمية، 
ووجود بنوك تقليدية إىل جانبها  وكذلك وجود قوانني حتد من نشاطها كلها عوامل قد سامهت بشكل 

 . تواجهها القوى التنافسية اليت العنصر املوايل و سنتناول يف. كبري يف إضعاف هذه البنوك، واحلد من منوها
  لبنوك اإلسالميةا املؤثرة على القوى التنافسية: املطلب الثالث

على الرغم من اختالف واقع البنوك اإلسالمية من بلد آلخر، ومن بنك آلخر يف نفس البلد فإا كلها 
تر حيث ربو به الذي جاء وسنتناوهلا اعتمادا على النموذج النظري ،ختضع موعة من الضغوط التنافسية

املنافسني احملتمل دخوهلم للسوق املصريف، ومقدمو املنتجات البديلة، وسنتعرف على املنافسني املباشرين هلا، 
   .وطاليب متويل، وأخريا مدى تعرضها للقوة التفاوضية ملورديها القوة التفاوضية للعمالء من مودعنيو

 

                                                        
نية وأثر العوملة املالية احممد بوجالل، تقييم اهود التنظريي للبنوك اإلسالمية واحلاجة إىل مقاربة جديدة على ضوء ثالثة عقود من التجربة امليد - (1)

-339. ص ص ،2008أفريل  3-1ربية السعودية، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العاملؤمتر السابع لالقتصاد اإلسالمي، . على الصناعة املصرفية
343.  



الباب الثاين                                                  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية وواقع البنوك اإلسالمية: الفصل الثالث

.- 206 - 

املباشرين  على عدد املنافسني شدة املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالميةتتوقف : ملباشرونهتديد املنافسون ا. 1
  :األطراف التالية هلا، واملتواجدين يف السوق،  يتمثل هؤالء يف

   ؛وهي بنوك كونت إسالمية منذ البداية، أو حتولت إىل املصرفية اإلسالمية: البنوك اإلسالمية بالكامل. أ
  : )1(دمات املصرفية اإلسالمية، وذلك باستخدام أحد الطرق التاليةالبنوك التقليدية اليت تقدم اخل. ب
تقدمي خدمات مصرفية إسالمية موازاة مع اخلدمات املصرفية التقليدية، وباستخدام نفس الفروع واليد - 

 العاملة، دون فصل يف احلسابات وال تكوين للهيئة الشرعية؛
تم تقدمي خدمات من خالهلا تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، أو إنشاء نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية، ي- 

وميزة هذه النوافذ هو أا تشترك يف نفس املقرات واليد . ختصيص فروع معينة من البنك التقليدي لتقدميها
 العاملة مع بنوكها التقليدية ولكن يتم فصل حساباا ويتم تكوين هيئة شرعية هلا؛

وهي احلالة اليت ينشأ فيها البنك التقليدي شركة تابعة له متارس املصرفية  :عة للتقليديةالبنوك اإلسالمية التاب- 
ميزا أا مستقلة من الناحية اإلدارية . اإلسالمية، وعادة ما يتم حتويل النوافذ إىل مثل هذا النوع من البنوك
  . )2(واملالية عن البنك األم، ولكن قد تستمر يف استغالل نفس الفروع

  .خيتلف واقع هذه النوافذ من دولة ألخرى، حسب القوانني املنظمة هلا ودرجة االهتمام الرمسي او

حسب الشريعة اإلسالمية فإن الفائدة جبميع أنواعها وتفرعاا املعاصرة حمرمة : مقدمو املنتجات البديلة. 2
الحظ أن املسلمني يتعاملون بالكتاب والسنة، سواء بالنسبة للمسلم كشخص طبيعي أو معنوي، ولكن ما ي

  :مع البنوك التقليدية بطرق عدة كما سنرى يف املطلب املوايل، وهلذا فمقدمو املنتجات البديلة هلا هم
  البنوك التقليدية مبختلف أنواعها وما تقدمه من خمتلف املنتجات املصرفية، واليت تنافسها على عمالئها؛. أ
شركات التمويل، وشركات الصرف، وشركات الوساطة املالية، خمتلف املؤسسات املالية األخرى، ك. ب

وخيتلف هذا النوع من املنافسني من بلد آلخر سواء من حيث طبيعتهم و . اخل...وشركات االستشارات
  .عددهم، حسب درجة املرونة املوجودة يف قوانينها واليت تسمح هلا مبمارسة األعمال املصرفية

 همإن احتمال زيادة عدد مقدمي املصرفية اإلسالمية مبختلف أنواع: للسوقاملنافسني احملتمل دخوهلم . 3
الدول مبا  العديد من كبريا جدا، وذلك ناتج عن الطلب املتنامي على هذه الصناعة، واحتضاا من طرف

   .تباه هلاا وجلب االن تركته األزمة املالية املعاصرة يف التعريف ذيفيها الغربية، خاصة مع األثر االجيايب ال

سواء كانوا مودعني أو طالبني للتمويل ميارسون  إن عمالء البنك اإلسالمي: القوة التفاوضية للعمالء. 4
ضغطا عليها، خيتلف من بنك آلخر ومن دولة ألخرى حسب الظروف السائدة يف الصناعة املصرفية 

                                                        
 (1) - Natalie Schoom, Islamic banking and finance. Spiramus press ltd, 2009, p.53. 
(2) -Ibid, pp.53- 54. 
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ئد على ودائعهم االستثمارية، وعلى العموم فإن ميزة املودعني هي البحث عن أكرب عا. فيها اإلسالمية
أما طاليب التمويل فإم يضغطون للحصول على أقل . وكذلك احلصول على خدمات متميزة من البنك

  .اهلوامش يف صيغ اهلامش املعلوم وأكرب نسبة مشاركة يف األرباح يف صيغ املشاركة

حتت الضغط املباشر  اخلدمات جيعلهإن تعامل البنوك اإلسالمية يف السلع وا: ية للموردينضالقوة التفاو. 5
البنوك اإلسالمية فيها  ، ما جيعلللموردين، حيث أن أغلب الدول اإلسالمية تستورد املنتجات الصناعية

الشركات العاملية املنتجة هلا واملتعاملني معها، ما يعين وصول هذه املنتجات بسعر مرتفع  معرضة لضغط
   .الذي ميارسه املوردون من بلد آلخر ومن بنك آلخرالضغط ختتلف شدة و. للبنوك اإلسالمية

تتعرض البنوك اإلسالمية لضغط بيئتها التنافسية مثلها مثل باقي املؤسسات مبختلف أنواعها، ولكن   
ميزة البنوك اإلسالمية يف هذا اجلانب أن طبيعة البيئة اليت تعمل فيها هذه البنوك سامهت بشكل كبري يف 

ا تواجه العديد من القوى يف آن واحد، وهو ما جيعل بيئتها التنافسية على العموم تعقيد مهمتها، وجعلته
  .صعبة من الناحية اإلستراتيجية، خاصة مع اختالف أمناط سلوك عمالئها وحداثة نشاطها مقارنة بالتقليدية

  خصائص عمالء البنوك اإلسالمية على دورة حياهتاتأثري : املطلب الرابع

أعماله، ألم مصدر األموال ومصدر  حستهدفون يف أي بنك دورا أساسيا يف إجنايلعب العمالء امل  
لدور تعقيدا يف البنوك اإلسالمية؛ ألن هذه األخرية توجه خدماا االستخدام يف آن واحد، ويزداد هذا ا

اكل و بالدرجة األوىل للمسلمني، واختالف درجة التزامهم بالدين اإلسالمي جعلها تعرف العديد من املش
  .التطورات يف أعماهلا  منذ ظهورها يف بداية السبعينيات كبنوك قليلة ومتناثرة إىل غاية تزايد عددها حاليا

ميكن تقسيم عمالء البنوك اإلسالمية حسب درجة التزامهم الديين، : خصائص عمالء البنوك اإلسالمية. 1
  :ةوحرصهم على املعامالت املالية اإلسالمية إىل الفئات التالي

املتعامل الذي يتجنب التعامل مع البنوك التقليدية، حىت ولو تعلق األمر وهو ذلك : العميل املسلم امللتزم. أ
ويف حالة عدم . مبعامالت ال حتمل فوائد، وهذه الفئة تعترب البنوك اإلسالمية املالذ الوحيد بالنسبة هلا

من العمالء ليس له منتجات بديلة يف البنك  وهذا النوع. وجودها فهي تكترت ماهلا أو توظفه بطرق أخرى
التقليدي، وحيمل درجة وفاء كبرية للبنك اإلسالمي، حىت ولو مل حيصل على عوائد، وهو غري مستهدف من 

  قبل البنوك التقليدية، وهلذا عادة ما تكون البنوك اإلسالمية مطمئنة هلم وتركز على جذب املزيد منهم؛
رى مانعا من التعامل مع البنك التقليدي، شرط أن يتخلص من الفوائد بطرق العميل املسلم الذي ال ي. ب

خمتلفة أمهها تركها للبنك أو سحبها وإنفاقها يف أوجه الرب، وتطهري أمواهلم عن طريق إخراج مبلغ مماثل إذ 
مة يف البنوك و هذا النوع من العمالء تشكل له كل املنتجات املقد. من متويل من البنك التقليدي اما استفادو
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ويعمل البنك . التقليدية بدائل ملنتجات البنوك اإلسالمية، وهلذا تتنافس البنوك التقليدية مع اإلسالمية عليهم
اإلسالمي على حتسني اخلدمات املوجهة ملثل هذه الفئة مقارنة مع البنوك التقليدية، ويبذل جهود تروجيية 

عة اإلسالمية وضرورة التعامل معه حىت ال يتحمل تكاليف أكثر دف إقناعهم مبدى مطابقة أعماله للشري
  إضافية ناجتة عن تطهري ماله من فوائد البنوك التقليدية، أي يلعب على الوتر الديين؛

العميل الذي ال يرى مانعا يف التعامل مع البنك الربوي وأخذ الفوائد أو دفعها سواء كان مسلم أو غري . ت
التقليدية بدائل كاملة ملنتجات البنوك اإلسالمية، ورمبا فضل البنوك مسلم، وتشكل منتجات البنوك 

التقليدية، وهذه الفئة من الصعب االعتماد على الوازع الديين لكسبها، وهلذا على البنك أن يلجأ إىل طرق 
أخرى ال تعتمد فقط على حتسني اخلدمات، بل على عرض عوائد أكرب وأسعار أفضل مما هي عليه يف البنوك 

  .التقليدية

يف تشكيل دورة حياا من الناحية  بشكل كبري أثرت البنوك اإلسالمية قد وما يالحظ أن طبيعة عمالء
  .اإلستراتيجية

رأينا يف موقف سابق من هذا البحث أن املصرفية اإلسالمية قد مرت : دورة حياة املصرفية اإلسالمية. 2
فقد مرت مبرحلتني فقط  لكن من الناحية اإلستراتيجيةبأربعة مراحل رئيسية منذ ظهورها لغاية اليوم، و

  :اعتماد على املقابلة ما بني العرض املتاح منها والطلب عليها ومها

بعد حماوالت تنظريية وجهود فكرية، جاءت مرحلة التقدمي خالل عقد السبعينيات، : مرحلة التقدمي. أ
و الشيء الذي حدث يف هذه الفترة هو  حيث أنشئت بعض البنوك اإلسالمية يف عدد قليل من الدول،

افت العمالء امللتزمني، والذين كانوا يكترتون أمواهلم على وضعها لدى هذه البنوك ، وهو ما أدى إىل 
  جتمع أموال كبرية لديها  مما جلب هلا االنتباه؛

ونت بنوك جديدة وهي اليت تبدأ منذ الثمانينات وما زالت مستمرة لغاية اليوم، حيث ك: مرحلة النمو. ب
ودخلت البنوك التقليدية على اخلط ملمارسة املصرفية اإلسالمية، كما تغري منط عمالئها، وأصبحوا يبحثون 

وهذه املرحلة ما زالت مستمرة مادام . عن تنمية أمواهلم بالطرق احلالل وهو ما فرض عليها عدة حتديات
  .البنوك، وهو ما يعين أن هناك فرصا كبرية أمامهاعدد املسلمني أكرب بكثري من النسبة اليت تغطيها هذه 

ساهم العمالء املسلمون امللتزمون بشكل كبري يف تثبيت أقدام البنوك اإلسالمية يف السوق عند 
 عمالئهانشأا، ووفروا هلا أموال كبرية وسامهوا يف جلب االنتباه هلا، ولكن تزايد الطلب عليها وتوسع 

خاصة أمام البنوك التقليدية،  يين ساهم من جانب آخر يف خلق حتديات أمامهادون أن يكون هناك التزام د
  .ورغم ذلك فهي ما زالت يف مراحل منوها األوىل والطلب عليها متواصال ما يعين استمرارها يف التوسع
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إذ ما نظرنا ملدى مالئمة البيئة اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية لنشاطها، ميكن القول أنه ماعدا 
إيران والسودان، فإن باقي البنوك اإلسالمية يف دول العامل تعاين من مشاكل كبرية تتناقص حدا إذا كان 
هناك اهتمام من قبل السلطات السياسية يف البلد ذا النوع من البنوك، وتعيش أغلبها ظروفا متشاة نظرا 

أنواعهم، ولكن املالحظ أا ما زالت يف  لكرب التكاليف وتراجع اإليرادات وازدياد ضغط املنافسني مبختلف
مراحل منوها األوىل ما يعين أا قابلة للتوسع والتطور أكثر يف املستقبل، وأن هناك طلب متزايد على 

  .خدماا، وهلذا سننتقل يف العنصر املوايل للتعرف على واقعها من حيث عددها وتوزيعها اجلغرايف عامليا

  ك اإلسالمية وقدراهتا التنافسيةواقع البنو: املبحث الرابع

بعدما تناولنا لضوابط البنوك اإلسالمية يف املنافسة وخصائص بيئتها، سنحاول من خالل هذا   
املبحث أن نتطرق حلجم الطلب املتوقع على خدماا، اعتمادا على مؤشر أساسي وهو نسبة املسلمني عرب 

نقطة موالية للتعرف على تطور عددها و حجم األصول  لنأيت يف. العامل، وتوزيعهم اجلغرايف عرب القارات
ويف األخري سنحاول أن خنتم مبقارنة ما بني . اليت تديرها وكذلك توزيعها اجلغرايف عرب خمتلف مناطق العامل

القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف العامل وحصتها السوقية من األصول البنكية العاملية، 
  . لك بغية معرفة املركز التنافسي هلا على املستوى العاملي، وما هو مستقبلها يف ظل األوضاع الراهنةوذ

  تطور عدد املسلمني يف العامل: املطلب األول

و توجه البنوك اإلسالمية خدماا بالدرجة األوىل للمسلمني، الذين يشكلون الوعاء الرئيسي هلا،   
سكان العامل، مركزين على نسبة املسلمني منهم، وكيفية توزيعهم  در عدسنتطرق يف هذا املطلب إىل تطو

اجلغرايف على خمتلف القارات؛ وذلك ملعرفة مناطق اجلذب هلذا القطاع، واليت قد تشكل مصدرا للفرص 
  .ابالنسبة هلا، واملناطق اليت ميكن هلا توسيع نشاطها إليها مستقبال، وما هي املناطق اليت ال تشكل أولوية هل

منوهم يعرف سكان العامل تزايدا مستمرا من سنة ألخرى، مع اختالف نسبة  :تطور عدد سكان العامل. 1
نسبة النمو السنوية متناقصة باستمرار، وهو ما يشري إىل بطء منو السكان أن  فترة ألخرى، كما نالحظمن 

  .ا يف املاضيوالناتج عن تطور املدنية احلديثة، وتغري أمناط احلياة عما كان موجود

 .تطور عدد سكان العامل :05اجلدول

2010  السنة 1980 1990 2000 2009

 )سمةمليار  ن( عدد السكان  4.45 5.28 6.08  6.77 6.85

 %نسبة النمو السنوية  1.84 1.56 1.25 1.12 1.10

  .19.52الساعة  12/12/2011يوم   www.census.gov: نقال عن :املصدر
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، كما توجد ال توجد أرقام ومعطيات دقيقة حول عدد املسلمني يف العامل: تطور عدد املسلمني يف العامل. 2
واعتمادا على ما توفر لنا من معلومات حول . اختالفات يف تقدير عددهم ما بني املصادر الغربية واإلسالمية

  :هذا اجلانب نورد اجلدول التايل

 .نسبة املسلمني من سكان العامل: 06لاجلدو
 البيان 2003 2008 2009 2011

  )مليار نسمة( عدد السكان يف العامل 6.3 6.69  6.77  7.00

  )مليار نسمة(عدد املسلمني  1.3 1.62  1.57  1.98

 %من سكان العامل  نسبة املسلمني 20.63 24.31  23.19  28.29

 11/12/11، ويوم 21.46الساعة  19/07/2010يوم  www.islamicpopulation نقال عن: املصدر
 .12.00الساعة

ألن نسبة منوهم أكرب من نسبة  يتزايدون من حيث العدد اإلمجايل على العموم واملالحظ أن عدد املسلمني
وبالتقريب ، فهي على العموم متزايدة العاملومن حيث النسبة اليت يشكلوا من سكان  منو إمجايل السكان،

يشكلون أكثر من ربع سكان العامل، وهو ما يعين أن البنوك اإلسالمية لديها وعاء استهالكي كبري مستقبال، 
  .إذ ما أحسنت استغالله، ولكن هناك اختالف يف نسبة املسلمني من قارة ألخرى ومن دولة ألخرى

ميكننا  2008اعتمادا على ما توفر لنا من معطيات عن سنة : الدولتوزيع املسلمني حسب القارات و. 3
  :التالية اخلروج باملالحظات

، تليها إفريقيا، أما من حيث احتوائها على أكرب عدد من السكان ئمةتأيت القارة اآلسيوية على رأس القا. أ
  ؛استراليا فتضم أقل عدد من السكان

 إمجايل عدد املسلمني يف العامل، تأيت كذلك القارة اآلسيوية يف من حيث نسبة املسلمني يف كل قارة إىل. ب
تأيت بعدها إفريقيا اليت  ،% 67.81املرتبة األوىل، حيث تضم أكرب نسبة من املسلمني عرب العامل مبا نسبته 

  من املسلمني يف العامل، أما باقي القارات فتضم أقليات مسلمة تتمركز باخلصوص يف أوربا؛ % 28.40تضم 

مليار نسمة :الوحدة                            .                2008توزيع السكان املسلمني حسب القارات سنة : 07اجلدول
 البيان إفريقيا آسيا أوروبا مشال أمريكا جنوب أمريكا استراليا

  عدد السكان 0.967 4.05  0.735  0.331  0.576  0.033

0.0005   عدد املسلمني  0.462 1.10  0.051  0.007  0.0024

 يف كل قارةمن السكان نسبة املسلمني% 47.81 27.24  07 2.19  0.42  1.49

  %املسلمني إمجايل نصيب كل قارة من   28.40  67.81  3.16  0.43  0.14  0.003

 .21.46الساعة  19/07/2010يوم  www.islamicpopulation نقال عن :املصدر
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من حيث نسبة السكان املسلمني إىل إمجايل السكان فالقارة اإلفريقية تأيت أوال، حيث يشكل املسلمون . ت
واملالحظ أن هذه . فيها أقلية املسلمون فالقارات  باقي أما.  تأيت بعدها آسيا،  % 47.81فيها ما نسبته 

هذا بالنسبة للقارات، أما إذا نظرنا للدول فيمكن القول . )1(2008الوضعية مل تتغري يف السنوات التالية لسنة 
أن النسبة الكربى من الدول اليت حتتوي على عدد كبري من املسلمني هي من الدول الفقرية، واليت تعاين ختلفا 

أي أن املسلمون . ومشاكل سياسية وأمنية مبختلف أنواعها، ما عدا ماليزيا واململكة العربية السعودية
بصفة خاصة يف الدول املتخلفة وهو ما يعين أن نشاط البنوك اإلسالمية يف هذه الدول سيكون  نكزويتمر

  .حمدودا، مقارنة مع البنوك اليت توجد يف الدول املتقدمة

 ةمليون نسم: الوحدة            .    2008سنة  أهم البلدان اإلسالمية من حيث عدد السكان: 08اجلدول

 البلد عدد السكان نسبة املسلمني البلد السكان عدد  نسبة املسلمني

  اندونيسيا 228,58 86.1 السودان  39,37  70
  باكستان  172,80  97 اجلزائر  33,76  99
  بنغالدش  162,22  89 نأفغانستا  32,73  99

  نيجرييا  154,27  50  املغرب  33,72  99

  مصر  77,10  90  العراق  31,23  97

  تركيا  71,51  99.8  ماليزيا  27,73  60.4

  إيران 70,49 98  اململكة العربية السعودية  27,60  100

 . 17.00الساعة  2010/ 11/11 يومhttp: //ar.wikipedia.org   :املصدر
  

، خاصة يف القارة هامةتزايد عدد املسلمني يف العامل جيعل البنوك اإلسالمية تستفيد من أوعية نشاط   
تضم نسبة يف وضع أغلب الدول اليت  بتمحيصناة األوربية، ولكن اآلسيوية واألفريقية وبشكل أقل القار

 هذه البنوك يف هذه الدول دودة املوارد ما يعين أن نشاطاحملفقرية والدول جندها من ال كبرية من املسلمني
  .لقلة املداخيل والفرص، وهو ما يقودنا لتناول التوزيع اجلغرايف للبنوك اإلسالمية سيكون حمفوفا باملشاكل

  يف العامل تطور عدد البنوك اإلسالمية وتوزيع أصوهلا: املطلب الثاين

سنحاول من خالل هذا املطلب تناول تطور عدد البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وفقا ملا توفر   
لنا من معطيات، مث نتعرف على تطور األصول اليت تديرها عرب العامل ومعدالت منوها، لنصل يف األخري إىل 

رفة الوزن النسيب هلا على املستوى العاملي لنختم بالتوزيع اجلغرايف هلذه األصول ما بني خمتلف مناطق مع
  .وذلك بغية التعرف هل توزيع األصول اإلسالمية متوافق مع التوزيع اجلغرايف للمسلمني. العامل

                                                        
 www.islamicpopulation  :انظر إىل – (1)
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ك اإلسالمية املوجودة يف رغم غياب معطيات دقيقة وائية عن عدد البنو: تطور عدد البنوك اإلسالمية. 1
، وكذلك مع النوافذ وبنوك االستثمارمعها مع شركات التمويل اإلسالمي إال أن املتوفر عنها جيالعامل، 

فاجلدول يبني أن عدد املؤسسات املالية اليت تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية متزايد . اإلسالمية للبنوك التقليدية
ملؤسسات اإلسالمية األصل واليت تشكل النسبة الكربى أو تلك اليت من سنة ألخرى، سواء تعلق األمر با

وذلك ناتج عن التأثريات  2008تعترب نوافذ تقليدية، واملالحظ هو تراجع وترية تزايد عددها منذ سنة 
  .السلبية لألزمة املالية على أعمال البنوك بصفة عامة، واليت جعلت نشاطها يتقلص

 .ات املالية اإلسالمية يف العاملتطور عدد املؤسس :09 اجلدول

 البيان 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010

 عدد املؤسسات املالية اإلسالمية 166 176 270  362  420  436  456

  النوافذ اإلسالمية  غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة  163  194  192  199

  العدد الكلي  166 176 270  525  614  628  655

 ,p.6 Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, november 2009      :املصدر
Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, november 2010. 

ما بعد يوم إذا كان عدد البنوك واملؤسسات املالية يتزايد يو: يف العامل اإلسالميةتطور حجم األصول . 2
حيث نالحظ أن األصول اإلسالمية تنمو . حجم األصول اليت تديرها تتزايد هي األخرىفاألكيد أن 

، وذلك ناتج عن التأثري السليب 2010مبعدالت كبرية، ولكنها متناقصة لتصل إىل أدىن مستوى هلا سنة 
  .2009ة سنة لألزمة املالية على هذه املؤسسات واليت بدأت تظهر بشكل واضح منذ بداي

 مليار دوالر أمريكي :الوحدة              .                    يف العامل األصول اإلسالميةحجم  تطور: 01اجلدول

 البيان 2001 2006 2007 2008 2009 2010

 جمموع  األصول اإلسالمية  261.78 386.03 500.48  639.07  822  1033

  %معدل النمو السنوي متوفرغ غ متوفر 29.65  27.69  28.62  25.67

إستراتيجية  -حتديات العوملة -مقررات جلنة بازل : نقال عن أمحد سليمان خصاونة، املصارف اإلسالمية2001 سنة :املصدر

 :أما باقي السنوات من .66. ، ص2008جدارا للكتاب العاملي وعامل الكتاب احلديث، . مواجهتها
Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker,  FT Business, november 2009, p.02 

ولكنها يف  ،غري أن احلقيقة الواجب إيرادها يف هذا املقام، هو أنه رغم النمو الكبري للمصرفية اإلسالمية
كما نالحظ أن هناك . مليةحقيقة األمر ال تعدو أن تكون نقطة صغرية جدا يف حبر األصول املصرفية العا

  .2010و 2008حتسن يف هذه احلصة ما بني سنة 
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 .بنك يف العامل 1000 نسبة األصول اإلسالمية ألصول أكرب: 11اجلدول
 البيان 2008 2009 2010

 )مليار دوالر أمريكي(بنك  1000أصول  أكرب  96395 95532   102028

  )والر أمريكيمليار د(األصول اإلسالمية 639.07 822  1033

  %النسبة 0.66 0.86  1.01

 12/11/2010يوم  www.thebankerdatabase.comمن إعداد الطالبة بناءا على : املصدر

 .21.04الساعة 

رة اآلسيوية مث اوجد يف القرأينا سابقا أن أكرب نسبة من املسلمني ت: التوزيع اجلغرايف لألصول اإلسالمية. 3
فمن واقع  .القارة اإلفريقية، ويف هذا العنصر سنتناول التوزيع اجلغرايف لألصول املالية اإلسالمية يف العامل

  :األرقام الواردة يف اجلدول ميكننا استخراج املالحظات التالية
، مع تزايد النسبة اليت تستحوذ أن النسبة الكربى من األصول اإلسالمية متواجدة يف دول الشرق األوسط. أ

، وميكن تفسري هذا األمر بوجود دول 2010عليها من سنة ألخرى ماعدا تراجعها بعض الشيء سنة 
إسالمية غنية كدول جملس التعاون اخلليجي، وإيران اليت قامت بأسلمة جهازها املصريف، وذلك رغم قلة 

  ى؛عدد سكان هذه املنطقة مقارنة مع بلدان إسالمية أخر
أن القارة اآلسيوية ورغم احتوائها على عدد كبري من املسلمني إال أن حصتها صغرية مقارنة مع منطقة . ب

  الشرق األوسط من األصول اإلسالمية؛
القارة األوربية واألمريكية واستراليا رغم قلة عدد املسلمني فيها، إال أا متلك أصول إسالمية متزايدة . ت

  ل القارة اإلفريقية رغم احتالهلا املرتبة الثانية من حيث عدد املسلمني؛وهي أكرب بكثري من أصو
أن أصول كل منطقة متزايدة ومبعدالت منو كبرية، ولكن أخذا بعني االعتبار لعدد مرات تضاعف . ث

ميكن القول أن منطقة إفريقيا هي األكثر منوا تليها دول جملس  2010و 2006األصول اإلسالمية ما بني سنة 
 2008تعاون اخلليجي وباقي دول الشرق األوسط، أما منطقة آسيا فهي األقل منوا وعرفت منوا سلبيا سنة ال

  . رغم الوزن النسيب الكبري هلا من حيث عدد املسلمني
من خالل هذه النتائج ميكن القول أن عدد املسلمني ليس الفاصل الرئيسي يف متركز املصرفية اإلسالمية، 

خرى أمهها تركز الثروة فدول الشرق األوسط تعرف جتمع فوائض مالية هامة وهو ما ولكن هناك عوامل أ
ساهم يف انتعاش هذا النوع من النشاط، إضافة إىل الرمزية الدينية اليت متثلها املنطقة من حيث كوا موطن 

  .الديانات السماوية مبا فيها اإلسالم
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مليار دوالر أمريكي  :الوحدة                                      .يف العامل قتوزيع األصول اإلسالمية حسب املناط: 12 اجلدول

 املنطقة 2006 2007 2008 2009 2010 التضاعف

 دول جملس التعاون اخلليجي  127.82 178.13  262.67  353.23  372.48  2.91

  باقي دول الشرق األوسط 136.15 176.82  248.26  315.09  337.94  2.48

  إفريقيا 3.04 4.71  6.67  8.37  10.76  3.54

 آسيا 98.71 119.35  86.36  106.79  130.90  1.33

  أوربا وأمريكا واستراليا 20.30 21.47  35.11  38.65  42.77  2.11

  اموع 386.03 500.48  639.07  822.13  894.88  2.32

 %حصة دول الشرق األوسط  68.4 70.9  79.9  81.3  79.39  -

Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, November 2009, p.02.                    املصدر:
Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, November 2010. 

ا حيث أن عدد نصل لنؤكد على أن املصرفية اإلسالمية ما زالت يف بداية طريقهيف اية هذا املطلب 
املؤسسات اليت متارسها مازال صغريا جدا مقارنة مع عدد البنوك التقليدية، كما أن أصوهلا تشهد تطورا 

تتركز أكرب نسبة منها بدول الشرق . كبريا من فترة ألخرى ولكنها نقطة يف حبر النظام املصريف العاملي
  .تحوذ على حصة كبرية من األصول اإلسالميةاألوسط، مث آسيا، ما يعين أن نسبة صغرية من املسلمني تس

  توزيع األصول املالية اإلسالمية حسب البلدان : املطلب الثالث

سنتعرف من خالل هذا املطلب على ترتيب أهم البلدان اعتماد على حجم األصول املالية اإلسالمية 
أول ترتيب هلا للمؤسسات وهو  2007يف نوفمرب   "The Banker"مستعينني بالترتيب الذي جاءت به جملة 

وذلك بغرض الوصول إىل أهم الدول من حيث حصتها  2010املالية اإلسالمية وترتيبها الصادر يف نوفمرب 
  .، وما هي البلدان اليت حتسنت وضعيتها وتلك اليت تراجعتمن األصول املالية اإلسالمية

ى ما هو وارد يف اجلدول من معلومات اعتمادا عل:  مقارنة البلدان حسب األصول املالية اإلسالمية. 1
  :حول حجم األصول اإلسالمية يف بعض البلدان ميكن اخلروج باملالحظات التالية

البنكي بالكامل،  تعترب إيران أول دولة من حيث حجم األصول اإلسالمية، وذلك راجع ألسلمه نظامها .أ
  ماليزيا؛مع ارتفاع حجم أصوهلا بشكل متواصل، وتأيت بعدها السعودية و 

وهي كل من الكويت، بروناي  2010و 2007قد تراجع ترتيبها ما بني  نالحظ أن هناك بعض الدول . ب
  وباكستان و لبنان، وهذا راجع لبطء منو أصوهلا مقارنة مع دول أخرى؛

هناك من الدول من حتسنت وضعيتها وهي حالة كل من اإلمارات و البحرين وبريطانيا وتركيا وقطر . ت
  ديش والسودان ومصر واندونيسيا، وهذا إشارة إىل النمو السريع للمصرفية اإلسالمية يف هذه البلدان؛وبنغال
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الظهور الواضح لربيطانيا يف امتالكها ألصول مصرفية متزايدة، رغم أن املسلمني يشكلون فيها أقلية . ث
مصرفية اإلسالمية تنافس من خالله وذلك راجع الهتمامها ذا اال و رغبتها يف حتويل بريطانيا ملركز لل

  .البحرين وماليزيا
واملالحظ على هذه الدول أن أغلبها من الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا، وقلة فقط هي من أوروبا 

أن منطقة الشرق األوسط تستحوذ على حصة  سابقا من وإفريقيا وهو ما يؤكد النتائج اليت توصلنا إليها
ويف العنصر املوايل سنحاول أن نتعرف على أهم البنوك اإلسالمية يف  .سالميةاألسد من األصول املالية اإل

  .العامل باالعتماد على حجم أصوهلا
مليار دوالر أمريكي: الوحدة                  .ترتيب البلدان من حيث حجم األصول املالية اإلسالمية :13اجلدول

 2007نوفمرب البلد حجم األصول 2010نوفمرب البلد حجم األصول

 01 إيران 154.62 01  إيران  314.89
 02 السعودية 69.38 02  السعودية  138.23
 03 ماليزيا 65.08 03  ماليزيا  102.63

 04 الكويت 37.68 04  اإلمارات  85.62
 05 بروناي 31.53 05  الكويت  69.09
 06 اإلمارات 35.35 06  البحرين  44.85
 07 البحرين 26.25 07  قطر  34.67
 08 باكستان 15.91 08  تركيا  22.56
 09 لبنان 14.31 09  بريطانيا  18.94

 10 بريطانيا 10.42 10  بنغالديش  9.36
 11 تركيا 10.06 11  السودان  9.26
 12  قطر 9.45 12  مصر  7.22
 13 بنغالديش 4.33 13  اندونيسيا  7.22
 14 مصر 3.85 14  باكستان  6.20

Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, November, 2007.         املصدر: 
Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker, FT Business, November 2010. 

 ترتيب البنوك اإلسالمية يف العامل حسب ما توفر لنا من معلومات حول: أهم البنوك اإلسالمية يف العامل. 2
  :، فإنه ميكن اخلروج باملالحظات التاليةةيف هذه السن

أن أغلب املراتب األوىل يف هذا التصنيف قد احتلتها البنوك اإليرانية، وهو ما يشري إىل مدى قوة هذه . أ
 البنوك يف املنطقة، واليت تؤكد مرة أخرى تفوق هذا البلد يف جمال املصرفية اإلسالمية؛
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ق األوسط، فإن أغلب البنوك األخرى الواردة يف هذه العينة هي من إضافة إىل إيران كمنطقة من الشر. ب
دول جملس التعاون اخلليجي، حيث تأيت السعودية أوال من حيث عدد البنوك الكبرية، تليها اإلمارات العربية 

  املتحدة والكويت مث قطر، وهذه إشارة كذلك ملدى قوة البنوك اإلسالمية اخلليجية؛
من أي بنوك من بلدان أخرى ما عدا وجود ثالث بنوك ماليزية، أفضلها حيتل املرتبة ختلو هذه القائمة . ت
  .  وهو دليل على مدى التطور الذي تشهده املصرفية اإلسالمية يف هذا البلد، 14

  .2009نوفمرب يف  حسب األصول ترتيب أهم البنوك اإلسالمية يف العامل: 14اجلدول

 
  .Top 500 Islamic Financial Institutions, the banker,  FT Business, November 2009, p.04: املصدر

على بلدان إسالمية  نظرا الحتوائها تعترب الشرق األوسط أهم منطقة لتجمع املصرفية اإلسالمية
 تليها. ات املالية اإلسالمية يف العاملجعل بنوكها حتتل املراتب األوىل بني املؤسس مابالكامل وهي إيران، 

بلدان جملس التعاون اخلليجي على رأسها اململكة العربية السعودية، أما من آسيا جند ماليزيا اليت تعترب مركزا 
 .مصرفيا إسالميا عامليا، وملعرفة املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية األكرب عامليا سنقارا بأهم البنوك العاملية
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  المية مقارنة مع باقي أنواع البنوكاملركز التنافسي للبنوك اإلس: املطلب الرابع

لبنوك اإلسالمية مع بقية أنواع البنوك، حيث ألكرب اسنبني من خالل هذا املطلب املركز التنافسي 
سنبدأ مبقارنتها مع أكرب البنوك التقليدية على مستوى العامل، مث نعرج إىل مقارنتها مع أكرب البنوك التقليدية 

، وذلك مركزين على جانب العربية أخذا بعني االعتبار النتمائنا إليها اليت تنشط على مستوى املنطقة
  .األصول فقط ملعرفة القدرات التنافسية اليت متلكها واليت حتدد مدى قدرا على مواجهة املنافسة

ومات لنا من معل أخذا بعني االعتبار ما توفر: مقارنة أكرب البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية العاملية. 1
   :جند 14الواردة يف اجلدول ، ومبقارنتها مع أكرب البنوك اإلسالمية 2009بنكا يف العامل سنة  25عن أكرب 
 .2009نوفمرب يف ترتيب البنوك العاملية حسب األصول : 15اجلدول

  http://www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/7640/Top_500_Islamic_Financial:   املصدر
 .10.30الساعة  12/11/2010يوم 

أن أغلب البنوك العمالقة على املستوى الدويل يف هذه السنة هي من القارة األوربية، وهو ما يشري إىل قوة . أ
  ت الكبرية اليت ميلكها؛النظام البنكي األوريب، والقدرا



الباب الثاين                                                  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية وواقع البنوك اإلسالمية: الفصل الثالث

.- 218 - 

  .2009نوفمرب  صايف الربح وعائد األصول يف البنوك العاملية حسب أكرب ترتيب: 16جلدولا

  

  

  .11.00الساعة  12/11/2010يوم http://www.thebanker.com/news/fullstory.php:  املصدر



الباب الثاين                                                  الضوابط الشرعية لالستراتيجيات التنافسية وواقع البنوك اإلسالمية: الفصل الثالث

.- 219 - 

األكرب يف قطاعها، والبنوك ، رغم أا 14ال جمال للمقارنة ما بني البنوك اإلسالمية الواردة يف اجلدول. ب
ألن أصول بنك وحيد منها فقط يتعدى حجم املصرفية اإلسالمية بالكامل عرب العامل،  15الواردة يف اجلدول

وهو ما يشري إىل أن القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية صغرية وحمدودة أمام قدرات هذه البنوك ذات 
التنافسية كان السبب يف النجاح الذي جتده بعض البنوك التقليدية  االنتشار العاملي، ولعل الفارق يف القدرات

 ,BNP Paribas: اليت متارس املصرفية اإلسالمية عرب نوافذ يف الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية مثل

Barclays, HSBC,  Royal Bank of Scotland ...اخل. 

معدل العائد على وت أخرى كالربح الصايف وال يقتصر هذا الواقع على األصول فقط، بل ميتد إىل جماال
الربح الصايف احملقق من  حسب األصول، وحسب ما توفر لنا من معلومات حول ترتيب أكرب البنوك العاملية

كما أن األرباح احملققة يف هذه البنوك كبرية . طرفها، نالحظ أن هذه القائمة ختلو من أي بنك إسالمي
لراجحي باعتباره من أكرب البنوك اإلسالمية يف العامل اليت بلغت أرباحه جدا، إذا ما قورنت بأرباح بنك ا

، وهو ما يعين حمدودية أرباح البنوك )1(على التوايل 2009و 2008مليار دوالر أمريكي سنيت  1.79و  1.74
ك التقليدية كما أنه إذا نظرنا لعائد األصول من الربح فنجد أنه مرتفع يف البنو. اإلسالمية مقارنة بالتقليدية

األوىل على املستوى العاملي، ولكن هناك عدد من البنوك اإلسالمية يف هذه القائمة وهي مصرف قطر 
اإلسالمي وقطر اإلسالمي الدويل، وبنك الراجحي من السعودية وبنك إسالمي من إيران وآخر من 

  .باكستان وهو ما يشري إىل كفاءة إدارة األصول يف هذه البنوك
حول املتوفرة علومات املاعتماد على : كرب البنوك اإلسالمية العربية مع البنوك التقليدية العربيةمقارنة أ. 2

  :مبا فيها البنوك اإلسالمية ميكن اخلروج بالنتائج التالية أكرب البنوك العربية من حيث حجم أصوهلا
اك فرق كبري ما بني حجم أصوهلا ، وهنالبنوك التقليدية العربية حتتل املراتب األوىل من حيث حجم أصوهلا. أ

  وأصول بنك الراجحي باعتباره أول بنك إسالمي عريب يرد يف القائمة، يليه بيت التمويل الكوييت؛
، وهي أكرب البنوك اإلسالمية 17بنك يف اجلدول  49حتتوي القائمة على ستة بنوك إسالمية فقط من . ب

  ما بني البنوك العربية اإلسالمية والتقليدية؛ على املستوى العريب، ما يعين أن هناك فارق كبري
البنوك السعودية التقليدية حتتل كذلك مراتب متقدمة على املستوى العريب، وهو ما يشري إىل القدرات . ت

وعلى العموم فأكرب البنوك التقليدية موجودة يف منطقة اخلليج، . الكبرية اليت ميلكها النظام املصريف السعودي
 . البنوك التقليدية يف مشال إفريقيا و باقي دول الشرق األوسط العربية مبحدودية أحجامهابينما تتميز 

 
 

                                                        
 .93م اجلدول رق انظر - (1)
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 .2009 سنةحسب األصول  ربيةترتيب البنوك الع: 17اجلدول

  
  .10.52الساعة  12/11/2010يوم assets-ranking-banks-arab-http://abfdir.com/top :نقال عن املوقع: املصدر

ى املستوى تتميز البنوك اإلسالمية على العموم بصغر أحجامها مقارنة مع البنوك التقليدية سواء عل  
وجيعلها تواجه  وهو ما يضعها على احملك. العاملي أو العريب، حيث نالحظ حمدودية مواردها مقارنة معها

خاصة يف ظل التحرير املتواصل لألسواق املصرفية يف الدول اليت تتواجد ا البنوك  يد من التحدياتدالع
 .نبية ويتطلب منها التسلح بإستراتيجية ملواجهتهااإلسالمية وهو ما يعرضها ملنافسة من البنوك احمللية واألج
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إن املسلمني باعتبارهم الوعاء االستهالكي األول للبنوك اإلسالمية يتزايدون من سنة ألخرى، و   
يتمركزون يف آسيا وإفريقيا، وهو ما يعين زيادة الطلب على املصرفية اإلسالمية بالشكل الذي أدى إىل تزايد 

تتمركز النسبة الكربى منها يف منطقة الشرق األوسط الغنية باملوارد البترولية  .خرىحجم أصوهلا من سنة أل
غري أا ما زالت تشكل نقطة صغرية جدا من . وحتتوي على أكرب البنوك اإلسالمية على املستوى العاملي

ى املستوى العاملي أو كما أا تتميز مبحدودية أحجامها مقارنة بنظريا التقليدية علالنظام البنكي العاملي، 
  .العريب وهو ما يفرض عليها العديد من التحديات يف مواجهة املنافسة اليت تتصاعد باستمرار

  :الصةخ
كما . وضع اإلسالم ضوابط صارمة لألسواق واملنافسة، لضمان حقوق كل األطراف املتعاملة فيها    

لعمل وإتقانه سواء لتخفيض تكاليف املنتج وبيعه شجع املنافسة الشريفة اخلالقة اليت تؤدي إىل إشاعة ثقافة ا
بسعر منخفض ال يضر غريه من البائعني و يضمن له ربح معقول، أو خلق منتج متميز ال يوجد نضري له عند 
املنافسني لبيعه بسعر مربر وليس جمرد تلفيق وتالعب بالشعارات، أو ميكنه التركيز على قطاع سوقي صغري 

والبنوك اإلسالمية حاليا ما زالت يف بداية . اته دون متييز أو مفاضلة يف معاملة الناسيناسب منتجه أو إمكاني
مرحلة منوها، والطلب عليها ما زال متواصال يغذيه التزايد املستمر ألعداد املسلمني، ولكن من الناحية 

يدية، ما يفرض عليها حتديات اإلستراتيجية فأغلبها بنوك ضعيفة وحمدودة املوارد والنتائج مقارنة بنظريا التقل
كبرية يف مواجهة املنافسة املتزايدة فيما بينها، أو مع النوافذ اإلسالمية أو مع البنوك التقليدية، وهو ما 

 .سنتطرق إىل دراسته يف األقسام املوالية من هذه الدراسة
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  :متهيد

البيئات لبنوك اإلسالمية يف اليت تستعملها ا ندرس واقع االستراتيجيات التنافسية سيف هذا الفصل   
اإلسالمية يتقامسون السوق املصريف اإلسالمي بنسب صغرية،  ، حيث وجود عدد معترب من البنوكالتنافسية

وسنركز على دراسة حالة البنوك اإلسالمية التجارية يف كل من . ال توجد السيطرة املطلقة لبنك معني و
خصائص بيئتها التنافسية، وحصتها  و سنحاول أن نبني يف كل منها. البحرين وماليزيا وأخريا السودان

كما سندرس طبيعة االستراتيجيات التنافسية . السوقية ومركزها التنافسي من القوى اخلمس لبيئتها التنافسية
اليت تتبعها يف مواجهة منافسيها مع التركيز على دراسة أكثر االستراتيجيات استخداما من قبلها، مع  تبيان 

. ية التكاليف واإليرادات وأهم القدرات التنافسية اليت متتلكها هذه البنوكخصائص سلسلة قيمتها من ناح
  .وأخريا نصل إىل تقييم مدى جناحها يف حتقيق أهداف إستراتيجيتها التنافسية

  البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف البحرين : املبحث األول 

يئة عمل عامة حتمل هلا الكثري من الفرص، توجد البنوك اإلسالمية التجارية يف مملكة البحرين يف ب  
وبغرض التعرف على طبيعة البيئة التنافسية . كما تشكل هلا يف نفس الوقت مصدرا للعديد من التهديدات

هلذه البنوك، تطرقنا إىل منوذج القوى اخلمس لبورتر الذي يوصلنا إىل معرفة مدى جاذبية هذه الصناعة من 
حرين، كما ميكننا من حتديد املركز التنافسي هلذه البنوك مقارنة مع اجلهاز الناحية اإلستراتيجية يف الب

تتنافس هذه البنوك فيما بينها، ومع باقي منافسيها على . املصريف ككل، مث مع قطاع التجزئة املصرفية فقط
    .حيازة أكرب احلصص السوقية من الودائع و التمويل املمنوح لألفراد واملؤسسات مبختلف أنواعها

  خصائص البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف البحرين: املطلب األول

ونفس األمر ينطبق على البنوك اإلسالمية  متارس البيئة اخلارجية ألي بنك تأثريا كبريا على نشاطه،  
وك التجارية يف مملكة البحرين، حيث سنبدأ ببيان أهم عناصر البيئة البحرينية واليت هلا تأثري على عمل البن

واالجتماعية يف هذا البلد،  ةوسنركز على أهم عناصر البيئة االقتصادية والسياسي. اإلسالمية املتواجدة فيها
  .واليت تشكل هلا مزايا تنافسية و خنلص يف النهاية إىل تقييمها ملعرفة مدى مالءمتها لعمل البنوك اإلسالمية

مكنته من حتقيق  ثروات نفطية هامةل امتالكهن ، إال أصغر مساحة البحرين رغم: البيئة االقتصادية .1
  :العديد من االجنازات، من أهم خصائص الوضع االقتصادي يف هذا البلد نذكر

. معدالت التضخم حيقق معدالت منو معترب يف الناتج احمللي سواء باألسعار اجلارية أو الثابتة، مع اخنفاض. أ
الناتج احمللي اإلمجايل، حيث تشري األرقام أن قطاع النفط ميثل يلعب القطاع النفطي واملايل دورا معتربا يف و
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من الصادرات حسب آخر اإلحصائيات  % 75من الناتج احمللي اإلمجايل وأكثر من  %  25تقريبا ما نسبته 
  .، ما يعين أن اقتصاد البحرين مربوط بسعر النفط2010املنشورة سنة 

 مليار دوالر أمريكي: الوحدة                              .2010 -2005البحرين  تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف: 18اجلدول

 البيان 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية 13.4 15.8  18.4  21.9  18.3  21.9

19.67 16.44 -   %نسبة النمو 19.8 17.9  16.5  18.6

 100=2001الناتج احمللي اإلمجايل الثابت 10.24 10.92  11.84  12.59  12.82  13.6

  %نسبة النمو 7.9 6.7  8.4  6.3  1.8  6.08

 100=2001معدل التضخم  2.6 2.1 3.3 3.5 2.5 02

 إلمجايلاالناتج احمللي/ أصول النظام البنكي  10.47 11.85 13.36 11.53 12.12 10.14

 .09- 05. البنك املركزي البحريين، ص ص. 2011مارس  31ة االستقرار املايل، العدد املؤشرات االقتصادية، إدار :املصدر

توفر الشروط املالئمة ملمارسة النشاط االقتصادي نظرا الحتوائه على شبكة هامة من وسائل االتصال . ب
الية العاملة يف كل البنوك واملؤسسات امل ، فمثالضرييب حمفز وفعالوقواعد البنية التحتية، كما يوجد نظام  

  ؛)1(لالقتصاد، واالهتمام بالقطاع اخلاص املتواصلإضافة إىل التحرير . ضريبة األرباحمن معفاة البحرين 
  .هلا قدرة كبرية على جلب وامتالك التكنولوجيا، رغم حمدودية قدرا على االبتكار واالختراع. ت

ا، مع تزايد نسبة األجانب؛ لكوا مركز جذب تتميز البحرين مبحدودية عدد سكا :البيئة االجتماعية. 2
يرتفع فيها نصيب الفرد من الناتج احمللي االمسي مع تزايده . لليد العاملة من أوروبا و آسيا و الدول العربية

الدين الرمسي للبلد هو اإلسالم، مع اجتاه نسبة املسلمني للتناقص بزيادة األجانب من . من سنة ألخرى
 سنة %81.22 وصلت إىلو   ،%95.66كانت نسبة املسلمني متثل  1971 سنة ديانات أخرى، مثال

  .يعيش يف هذا البلد السنة إىل جانب الشيعة وهو ما يشكل مصدرا للرتاعات الدينية املتكررة ،)2( 2001

 .2009-2004تطور عدد سكان مملكة البحرين :19اجلدول
  2009  2008 2007  2006 2005 2004  البيان

  1178000  1106509  1039297  960425 888824 823744  )    نسمة(د السكان عد  
  47.35  48.60  50.75  52.65 54.55 56.43  %نسبة البحرينيني 
 16650.26 20018.88 17773.93 16505.05 15142.55 13639.36 أمريكي $: نصيب الفرد من الناتج 

  .05. البنك املركزي البحريين، ص. 2011مارس  31ملايل، العدد املؤشرات االقتصادية، إدارة االستقرار ا :املصدر

                                                        
 .www.bahrainchamber.org.bh   غرفة جتارة وصناعة البحرين -(1) 
 . اجلهاز املركزي للمعلومات البحرين. 2007اموعة اإلحصائية لسنة  - (2) 
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يوجد يف البحرين نظام ملكي دستوري، تعمل السلطة احلاكمة على توفري : والقانونية البيئة السياسية. 3
كما اهتمت مبيدان التشريع، من خالل وضع عدد من القوانني املنظمة . الظروف املواتية للنشاط االقتصادي

بالنسبة للبنوك اإلسالمية فإا مل حتظ حىت اآلن بقانون ينظمها، ولكن هناك جمموعة من . االقتصادي للجانب
التعليمات واللوائح تتعلق بالنواحي الرقابية باخلصوص، كما توجد بعض اهليئات اإلسالمية الداعمة هلا كهيئة 

يساعد البنوك اإلسالمية يف هذا البلد على  املراجعة واحملاسبة للبنوك اإلسالمية، ومركز إدارة السيولة الذي
  .توظيف فوائضه املالية  أو سد العجز من السيولة

تشكل البيئة العامة يف البحرين مصدرا للكثري من املزايا  :تقييم البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف البحرين. 4
فيها نشاط البنوك اإلسالمية، والدليل على  ، وهي مالئمة للنشاط االقتصادي مبا)1(التنافسية لالقتصاد البحريين

ذلك كرب حجم أصول النظام البنكي اليت هي عدة أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل، غري أا حتمل بعض 
  .التهديدات اليت تؤثر سلبا على النظام البنكي بشكل عام والبنوك اإلسالمية بشكل خاص

 .ية للبنوك اإلسالميةفرص وديدات البيئة العامة البحرين: 20اجلدول
 التهديدات  الفرص

 .مناخ عمل مالئم وقلة احلواجز أمام النشاط-
  .تشريعات متنوعة واهتمام بالبنوك اإلسالمية -
  .توفر رؤوس األموال وارتفاع دخول األفراد -

 .ضيق السوق احمللي وقلة اليد العاملة املؤهلة-
  .قلة عدد السكان و  تراجع نسبة املسلمني -
  .التبعية للنفط و التبعية التكنولوجية -

  .من إعداد الطالبة: املصدر

مالئمة البيئة العامة يف البحرين للنشاط االقتصادي حمصلة لالهتمام الكبري الذي يوليه هذا البلد   
 و قد أصبح هذا البلد مركز جذب. لتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وتوفري كل الظروف املواتية لنشاطه

للمؤسسات مبختلف أنواعها ومن جنسيات متعددة، مبا فيها البنوك اإلسالمية اليت تعترب البحرين واحدة من 
  .أكرب الدول اليت تشهد جتمعا كبريا هلا، وسنتعرف على خصائص بيئتها التنافسية يف العنصر املوايل

  رين منوذج القوى اخلمس للبنوك اإلسالمية التجارية يف البح: املطلب الثاين

تعمل البنوك اإلسالمية التجارية يف مملكة البحرين يف بيئة تنافسية تتميز بوجود جمموعة من البنوك 
اإلسالمية التجارية واالستثمارية تقدم خدمات متشاة، ويف نفس الوقت توجد العديد من البنوك التقليدية 

صرفية اإلسالمية اليت تقدمها نوافذها، املتزايدة العدد و اليت متارس ضغطا مزدوجا من خالل اخلدمات امل
 .وهذه البيئة قد ولدت ضغطا متزايدا عليها ميارسه كل من العمالء واملوردين. واملنتجات التقليدية املتنوعة

                                                        
 (1)-The Global Competitiveness Report 2009/2010 World Economic Forum, p. 80. 
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  :حرين يفيف الب التجارية يتمثل املنافسون املباشرون للبنوك اإلسالمية :يف الصناعة وناملنافس .1
وقد تضاعف عددها ست بنوك،  30/11/2011يوجد منها يف البحرين لغاية : يةالبنوك اإلسالمية التجار. أ

  ما يشري إىل انتهاء مرحلة احتكار السوق من طرف بنك البحرين اإلسالمي؛  ،2009-2000خالل الفترة 
تعترب منافسا قويا للبنوك اإلسالمية التجارية على الفرص االستثمارية، : بنوك االستثمار اإلسالمية. ب
  .بنكا 21ليصل إىل 2009-2000هلا فقد تضاعف عددها يف الفترة  اشهد البحرين جتمعا كبريوت

  .للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين املنافسني احلالينيتطور عدد : 21اجلدول

  30/11/11  2009-2000  99-90 89-80 79-70  البيان 

  06 06  03 02 01  التجاريةاإلسالمية  البنوك
  20 21  10 04 0  اإلسالمية ثماربنوك االست

  09 09 - - -  شركات االستثمار اإلسالمية

  .البنك املركزي البحريين تإعداد الطالبة بناء على معطيا من: صدرامل

يرخص البنك املركزي البحريين للبنوك التقليدية مبمارسة املصرفية : النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية. ت
كان  2009ح نوافذ أو تقدمي خدمات مصرفية إسالمية إىل جانب التقليدية، يف اية اإلسالمية عن طريق فت

، إضافة إىل ثالث بنوك أخرى تقدم اخلدمات اإلسالمية، منها )1(نوافذ إسالمية لبنوك تقليدية 10هناك 
كن معرفة ال مي و. )Citibank NA, BNP Paribas( بنوك تقليدية جتارية حبرينية كبرية، وأخرى غربية مثل

  الوزن الذي ميثله نشاطها ألن أغلبها ال تفصل حساباا اإلسالمية عن التقليدية يف تقاريرها السنوية؛
شركات االستثمار اإلسالمية اليت تعمل يف إدارة الثروات واملتاجرة يف األوراق املالية اإلسالمية مبختلف . ث

تسع  30/11/11ذا اال، وقد بلغ عددها يف أنواعها، وهي تنافس البنوك اإلسالمية التجارية يف ه
وقد أشار بيت التمويل الكوييت يف االستبيان الذي أجاب عنه أن هذه الشركات هي األكثر تأثريا . شركات

  .عليه، تليها باقي البنوك اإلسالمية احمللية مث النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية احمللية واألجنبية
مقدمو اخلدمات البديلة بالنسبة للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين هم  :ديلةالب املنتجاتمقدمو . 2

البنوك التقليدية بنوعيها التجارية واالستثمارية، حيث يتواجد عدد كبري منها أغلبها عبارة عن فروع لبنوك 
فعددها يف  ، أما بنوك االستثمار2011أجنبية،  مع مالحظة تزايد عدد بنوك التجزئة، وتراجعها سنة 

تراجع مستمر نظرا لتداعيات األزمة املالية وعمليات االندماج اليت تقوم ا مع البنوك التجارية أو 
كما تنافسها كذلك الشركات االستثمارية واليت تشهد حضورا قويا يف السوق . االستثمارية يف حد ذاا

ا شركات التأمني التقليدية أو أم. 2010 /30/11شركة تقليدية يف  39البحريين، حيث بلغ عددها 

                                                        
 (1)-Islamic Finance in the GCC 2010, General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, p. 5. 
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التكافلية فال تعترب من منافسي البنوك اإلسالمية ألن مصرف البحرين املركزي ال يسمح هلا بتقدمي 
وتعترب البنوك التقليدية حسب بيت التمويل الكوييت منافسا قويا للبنوك اإلسالمية يف . اخلدمات املصرفية

  .البحرين

  .تجات البديلة للبنوك اإلسالمية التجارية البحرينيةتطور عدد مقدمي املن :22اجلدول
  30/11/11  2009 2008 2007  نوع البنك

  24  26 24 23  مصارف التجزئة 
  56  57 64 66  مصارف االستثمار

  39  36 - - شركات االستثمار التقليدية

  .البنك املركزي البحريين معلوماتمن إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر

إىل القوانني والتشريعات املوجودة يف البحرين فإن حواجز الدخول إىل  بالنظر :ونن احملتملواملنافس. 3
؛ وهو ما يرشح تزايد عدد املنافسني املباشرين للبنوك اإلسالمية )1(السوق املصرفية البحرينية منخفضة

نك السالم البحرين على فقد استحوذ ب 2009وحسب املعلومات اخلاصة بنهاية سنة . التجارية مستقبال
، بينما قامت جمموعة إمثار بشراء بنك شامل اإلسالمي وتنازل عن امسه )2(البنك البحريين السعودي

، كما ظهرت موجة 2010سنة  يةاالتجاري وظهر مكانه بنك اإلمثار اإلسالمي بإمكانيات أكرب مع بد
ية التجارية واالستثمارية عن رغبتها يف تتمثل يف تعبري عدد من البنوك اإلسالم 2011جديدة خالل سنة 

االندماج وخلق كيانات مصرفية كبرية، مثل مشروع اندماج بنك البحرين اإلسالمي وبنك السالم، ولكن 
مل تظهر أية قرارات ملموسة أو فعلية تبني نية هذه البنوك يف املضي قدما يف هذه  2011حىت اية سنة 

  .ريت الكثري من موازين القوى يف منظومة البنوك اإلسالمية البحرينيةاالندماجات واليت لو حصلت فعال لغ

حملدودية عدد السكان يف البحرين، ووجود عدد كبري من البنوك بالنظر : القوة التفاوضية للعمالء. 4
اإلسالمية والتقليدية، ختضع البنوك اإلسالمية التجارية لضغط العمالء، الذين حياولون احلصول على 

و مصدر الضغط هو البنوك . بأقل التكاليف، وإيداع الودائع واحلصول على أكرب عائد ممكن التمويل
التقليدية اليت تعمل على جذب العمالء بالفوائد املرتفعة على الودائع واملنخفضة على القروض، وتزيد حدة 

  .وك اإلسالميةهذا الضغط كلما كان العامل العقائدي لدى العمالء ال يشكل دافعا للتعامل مع البن

إن اعتماد البنوك اإلسالمية بصورة أساسية على املراحبة واإلجارة جيعلها  :نالقوة التفاوضية للموردي .5
جمربة على توفري خمتلف السلع املطلوبة لعمالئها، ومبا أن  البحرين بلد ضعيف من الناحية الصناعية فهي 

                                                        
 www.cbb.gov.bhقانون البنوك يف البحرين يف املوقع  رانظ (1) - 
 .البنك البحريين السعودي عموق (2)- 
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يعين ضعف القوة التفاوضية هلا اجتاه الشركات  تستورد أهم املنتجات من البلدان املتقدمة؛ وهو ما
املصدرة، حيث تفرض هذه األخرية  األسعار اليت ختدمها بالدرجة األوىل، إضافة إىل ارتفاع تكاليف النقل 

  . والتأمني فتصل هذه املنتجات للبنوك اإلسالمية بسعر مرتفع

قطاع البنوك اإلسالمية التجارية يف  :نيةتقييم البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية البحري .6
البحرين غري جذاب من الناحية اإلستراتيجية، ويعرف وضعية صعبة نظرا لكثرة عدد املنافسني، ووجود 
منتجات بديلة كثرية تقدمها بنوك تقليدية قوية تسيطر على أكرب احلصص السوقية، و اخنفاض حواجز 

اع، ويف نفس الوقت فهي ختضع لضغط العمالء واملوردين مما الدخول للقطاع جيعل عددها مرشحا لالرتف
وهو ما . حيد من رحبيتها ويدفع تكاليفها لالرتفاع، وعليه فبيئتها التنافسية صعبة على عكس بيئتها العامة

  .أكده بيت التمويل الكوييت من خالل االستبيان الذي أجاب عنه

ب للبنوك واملؤسسات املالية مبختلف أنواعها، مما مالئمة البيئة العامة يف البحرين جعلها مركز جذ
انعكس بالسلب على البنوك اإلسالمية، اليت توجد يف حميط يتميز باشتداد املنافسة، و هو قطاع غري 
جذاب من الناحية اإلستراتيجية خلضوعه للضغط املتزايد للقوى التنافسية اخلمس وتأثريها الكبري عليه، 

  .ركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف ظل هذه البيئة يف املطلب املوايل من هذا البحثوهو ما يقودنا ملعرفة امل

  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف البحرين: املطلب الثالث

، إال أا تعترب مركزا للمصرفية اإلسالمية حيث جتمع رغم حمدودية عدد سكاا وضيق مساحتها  
التجارية واالستثمارية، كما أا تعترب من أوائل البلدان اليت احتضنت  عددا كبريا من البنوك اإلسالمية

فكرة البنوك اإلسالمية، و سنتعرف على الوزن النسيب الذي متثله هذه البنوك ضمن اجلهاز املصريف 
  .البحريين من ناحية األصول، والودائع وحجم التمويل املمنوح لالقتصاد، بالتركيز على البنوك التجارية

احلصة  دراسةمن  :من األصول البنكية الكلية ةالبحريني صة السوقية الكلية للبنوك اإلسالميةاحل .1
  :السوقية للبنوك اإلسالمية التجارية واالستثمارية يف السوق املصريف البحريين توصلنا للنتائج التالية

النظام البنكي، ما عدا معدل النمو السنوي ألصول البنوك اإلسالمية أكرب من معدل منو جمموع أصول . أ
واليت حققت فيها البنوك اإلسالمية منوا سلبيا يف أصوهلا؛ نتيجة الصعوبات اليت واجهتها يف  2010سنة 

 ؛2009بيئتها التشغيلية نظرا النتقال تداعيات األزمة املالية إليها بعدما أبدت بعض الصمود سنة 
  ؛2009 سنة %11.5نها متزايدة حىت وصلت إىل حتوز البنوك اإلسالمية على حصة سوقية صغرية ولك. ب

، ولكن هذا التراجع كان كبريا يف 2009البنوك التقليدية واإلسالمية سنة كل من منومعدل تراجع . ت
   . 2010 لتنقلب اآلية سنة، %3.23 قدرهالبنوك التقليدية، أما يف البنوك اإلسالمية فقد سجلت معدل منو 
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  مليار دوالر أمريكي: الوحدة              .مية يف البحرين من إمجايل أصول النظام البنكيحصة البنوك اإلسال: 23اجلدول 
  2010  2009  2008  2007 2006 2005  البيان

  222.18  221.8  252.4  245.8 187.3 140.3 جمموع أصول اجلهاز   املصريف
  0.17  12.12 -  2.7 31.2 33.5 18.1  معدل النمو %

 25.35 25.5  24.7 16.4 12.2 8.0 اإلسالميةجمموع أصول البنوك 
 0.58- 3.23  50.60 34.42 52.4 47.4 معدل النمو%
 11.41 11.5  9.7 6.6 6.5 5.7 %صة السوقية للبنوك اإلسالميةاحل

  .من إعداد الطالبة اعتماد على معطيات البنك املركزي البحريين :ملصدرا

غرية جدا إذا ما قورنت بنظريا التقليدية، ومبا أن دراستنا تستحوذ البنوك اإلسالمية على حصة سوقية ص
  .تقتصر على البنوك اإلسالمية التجارية سنحاول معرفة وزا النسيب يف قطاع املصارف اإلسالمية ككل

ما البحرين  ما زال الفصل قائما يف: اإلسالمية التجارية من األصول اإلسالميةلبنوك ل احلصة السوقية. 2
وك التجارية و االستثمارية، ونفس الشيء يصدق على قطاع البنوك اإلسالمية وهلذا سنتناول الوزن بني البن

  .النسيب لنشاطها من خالل أصوهلا ضمن قطاع املصارف اإلسالمية ككل

 أمريكي$مليار : الوحدة                   .احلصة السوقية للبنوك التجارية اإلسالمية من األصول اإلسالمية البحرينية: 24اجلدول
  2010  2009  2008  2007 2006 2005  البيان 

  25.35  25.5  24.7  16.4 12.2 8.0 جمموع أصول البنوك اإلسالمية
 17.82 13.15  12.3 8.5 5.6 3.7 جمموع أصول بنوك التجزئة اإلسالمية

 70.30 51.57  49.7 51.8 45.9 46.2 ةاحلصة السوقية لبنوك التجزئة اإلسالمي%

  .من إعداد الطالبة اعتماد على معطيات البنك املركزي البحريين :دراملص

نالحظ أن البنوك التجارية اإلسالمية تستحوذ على حصة معتربة من السوق املصريف اإلسالمي، وذلك رغم 
وهذه النتائج  تؤكد الصعوبات اليت جتدها . قلة عددها مقارنة مع بنوك االستثمار اليت تشهد تواجدا كبريا

لبنوك اإلسالمية بنوعيها يف التعامل مع الشركات وحمدودية فرص االستثمار مقارنة بالتقليدية، كما أن ا
كان ناجتا عن حتول بنك اإلمثار االستثماري إىل  2010تزايد حصة البنوك اإلسالمية التجارية خالل سنة 

  . بنك جتاري إسالمي عن طريق اندماجه مع بنك شامل اإلسالمي

سنهتم بدراسة الوزن النسيب : التجارية من قطاع البنوك التجارية لمصارف اإلسالميةلقية احلصة السو .2
  :فقط، حيث نالحظ أنللبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين ضمن قطاع البنوك التجارية 

ظرا أصول البنوك اإلسالمية التجارية تشكل نسبة معتربة من جمموع أصول البنوك التجارية البحرينية؛ ن. أ
  الرتفاع نسبة املسلمني يف البحرين، ولكنها تبقى منخفضة إذ ما قورنت حبصة البنوك التقليدية التجارية؛



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 231 - 

  مليار دوالر أمريكي: الوحدة                   .حصة البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية من قطاع البنوك التجارية :25جلدولا
  2010  2009  2008 2007  2006 2005  البيان

  65.45  59.7  63.5 49.5  23 16.5 جمموع أصول البنوك التجارية
 17.82 13.15  12.3 8.5 5.6 3.7 جمموع أصول البنوك اإلسالمية التجارية

 27.23 22.03  19.3 17.1 24.3 22.4 %من األصولاحلصة السوقية للبنوك  اإلسالمية التجارية
  28.62  25.34  25.26  19.59  12.96  10.75 جمموع ودائع البنوك التجارية

 6.91 5.86  5.24 3.96 3.00 2.04 جمموع ودائع البنوك اإلسالمية التجارية
 24.14 23.13  20.74 20.21 23.15 18.98 %الودائعنماحلصة السوقية للبنوك  اإلسالمية التجارية

  14.75  15.65  15.65  11.12  8.06  6.97 جمموع قروض البنوك التجارية
 7.47 6.44  5.94 4.63 3.25 2.00 وك اإلسالمية التجاريةمتويل البن

 50.64 41.15  37.96 41.64 40.32 28.69  %التمويلنماحلصة السوقية للبنوك  اإلسالمية التجارية

  .من إعداد الطالبة اعتماد على معطيات البنك املركزي البحريين :املصدر

بة معتربة من ودائع البنوك التجارية البحرينية وهي على تستحوذ البنوك اإلسالمية التجارية على نس. ب
  العموم متزايدة ما يشري إىل قوة التعبئة اليت تتميز ا هذه البنوك مقارنة مع البنوك التقليدية؛ 

احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية التجارية البحرينية من متويل االقتصاد كبرية، نظرا لإلقبال الكبري . ت
  .لألفراد على صيغ التمويل اإلسالمية اليت متكنهم من اقتناء خمتلف املركبات واملعداتواملتزايد  

رغم العدد الكبري للبنوك اإلسالمية يف البحرين ومتتعها بالدعم والعناية من قبل احلكومة البحرينية   
لبنوك اإلسالمية و املركز التنافسي ل. والبنك املركزي البحريين، إال أن حصتها السوقية ما زالت ضعيفة

التجارية أحسن بكثري من بنوك االستثمار، حيث تستحوذ على نسبة هامة من الودائع و التمويل وهو ما 
  .يشري إىل ارتباط الفرد البحريين ذه البنوك، و سننتقل يف العنصر املوايل لتبيان واقع املنافسة فيما بينها

  اإلسالمية التجارية يف البحرينجماالت التنافس ما بني البنوك : املطلب الرابع

ستة بنوك إسالمية جتارية، تتنافس على استقطاب ودائع  2011نوفمرب  30يف البحرين لغاية توجد   
وخيتلف املركز التنافسي لكل منها تبعا لعدة عوامل،  وهلذا . اجلمهور والبحث عن فرص لتوظيف أمواهلا

قا مما توفر لدينا من أرقام حول أصوهلا، الودائع اليت تديرها سنتناول واقع التنافس ما بني هذه البنوك انطال
  .وكذلك حجم التمويل املمنوح من طرفها لالقتصاد، أخذا بعني االعتبار فقط للبنوك اإلسالمية الكاملة

يبني لنا اجلدول احلصة السوقية  :من األصول البحرينية احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية التجارية .1
  :سالمي جتاري يف البحرين من األصول اإلسالمية، حيث نالحظلكل بنك إ

  



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 232 - 

  %: الوحدة           .أصول البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرينمن  لكل بنك إسالمي جتارياحلصة السوقية : 26اجلدول 

  2010  2009  2008  2007 2006 2005 سنة التأسيس  البيان 
  13.97  18.45  18.83  20.44 20.47 22.61 1978  مصرف البحرين اإلسالمي
  37.84  21.24  23.39 23.86 29.86 40.46 1982  )إمثار(مصرف شامل البحرين
 7.58 07.07  8.13 12.19 17.45 13.55 1998  بنك الربكة اإلسالمي
 21.55 27.77  27.69 22.80 18.9 18.37 2001 بيت التمويل الكوييت

 6.26 09.58  10.00 8.37 4.51 5.01 2003 املصرف اخلليجي التجاري
 12.79 15.89  11.96 12.34 8.81 - 2005 مصرف السالم البحرين

 100 100  100 100 100 100  اموع 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك الواردة يف اجلدول :املصدر

سوق التجزئة إال أن ، التسعينياتو تغياب معطيات عن البنوك اإلسالمية خالل سنوات الثمانينيارغم . أ
كل من بنك البحرين اإلسالمي وبنك فيصل اإلسالمي  1998حىت سنة  اإلسالمي يف البحرين تقامسها

كوحدة مصرفية استثمارية خارجية، وقد  1984البحرين، ألن بنك الربكة اإلسالمي بدأ العمل يف سنة 
  ؛1998نة س إىل بنك جتزئة كامل تابع موعة الربكةحتول 
البنوك القدمية وهي بنك البحرين اإلسالمي ومصرف الشامل وبنك الربكة تتميز حصصها السوقية  .ب

، على العكس من ذلك تتزايد حصة البنوك اجلديدة، رغم 2009باالخنفاض من سنة ألخرى إىل غاية سنة 
  .من البنوك اإلسالمية التجاريةظهورها يف فترة سيطرة البنوك الرائدة، وهذا ما يبني ضغط الوافدين اجلدد 

متيزت بظهور بنك إمثار كصاحب أكرب حصة سوقية وتراجع مكانة أغلب بنوك العينة  2010سنة . ت
وذلك ناتج عن عملية االندماج اليت قام ا بنك شامل مع بنك اإلمثار االستثماري، والذي أدى  ؛املدروسة

  .من حيث األصولإىل بروزه كأكرب بنك إسالمي جتاري يف البحرين 
  .نافسة قوية بني هذه البنوك الستقطاب أكرب حصة من سوق التجزئة اإلسالميتشري األرقام إىل وجود مو

البنوك املدروسة على تتنافس : الودائععلى  البحرينية البنوك اإلسالمية التجاريةاملنافسة ما بني  .3
  :اجلدول ميكن اخلروج بالنتائج التالية استقطاب ودائع اجلمهور بنوعيها اجلارية و االستثمارية، ومن

؛ ويفسر هذا الوضع 2009يستحوذ بنك البحرين اإلسالمي على أكرب حصة من الودائع لغاية سنة. أ
  بالتاريخ الطويل له يف ميدان العمل املصريف اإلسالمي الذي أكسبه ثقة مودعيه حىت يف أصعب األوقات؛

، بينما تزايدت 2009رف شامل وبنك الربكة لغاية سنة تناقصت احلصة السوقية من الودائع ملص. ب
وذلك حتت تأثري اندماج البنك األول و تعاون البنك الثاين مع باقي بنوك الربكة يف  2010حصتهما سنيت 

  ؛2010إطار اهلوية املوحدة لبنوك الربكة واليت انطلق العمل ا بداية من سنة 
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  %: الوحدة             .ودائع البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين من ي جتاريلكل بنك إسالماحلصة السوقية : 27اجلدول

  2010  2009  2008  2007 2006 2005 سنة التأسيس  البيان

  26.22  34.47  35.19  31.14 31.42 31.87 1978  مصرف البحرين اإلسالمي

  27.19  15.85  17.35 31.24 31.57 38.21 1982 )إمثار(مصرف شامل البحرين

 16.04 12.06  14.75 20.14 24.49 19.86 1998  بنك الربكة اإلسالمي

 19.58 24.91  18.45 10.75 08.03 08.06 2001 بيت التمويل الكوييت

 8.05 10.82  11.76 05.02 02.21 02.00 2003 املصرف اخلليجي التجاري

 2.92 01.89  02.50 01.71 02.28 - 2005 مصرف السالم البحرين

 100 100  100 100 100 100  اموع 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك الواردة يف اجلدول :املصدر

، بينما ارتفعت 2010بيت التمويل الكوييت عرفت حصته السوقية منوا متواصال لغاية تراجعها سنة . ت
د، أما بنك السالم فيستحوذ على حصة مث تراجعت فيما بع 2008حصة املصرف اخلليجي التجاري لغاية 

  .سوقية صغرية من الودائع ومل متكنه عملية االندماج اليت قام ا من رفع حصته من الودائع

على العموم تتميز البنوك القدمية حبصصها املرتفعة رغم تراجعها، بينما البنوك اجلديدة فرغم حمدودية 
  .حصصها إال أا تتزايد باستمرار

اإلسالمية التجارية يف البنوك   تتنافس: متويل االقتصاد البنوك اإلسالمية التجارية علىة ما بني املنافس .3
البحرين على استقطاب األفراد  واملؤسسات الباحثة عن التمويل القصري واملتوسط األجل، نظرا لوجود عدد 

واجلدول التايل . لطويل األجلكبري من بنوك االستثمار اإلسالمية والتقليدية اليت تسيطر على التمويل ا
  :يعكس توزيع احلصص السوقية للبنوك اإلسالمية الكاملة من التمويل حيث يبني لنا النتائج التالية

  %: الوحدة              .متويل البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين من لكل بنك إسالمي جتارياحلصة السوقية : 28اجلدول

  2010  2009  2008  2007 2006 2005 سنة التأسيس  البيان 

  19.53  24.61  25.94  24.64 24.42 28.26 1978  مصرف البحرين اإلسالمي

  33.85  19.42  20.21 20.96 24.09 34.26 1982 )إمثار(مصرف شامل البحرين

 9.54 08.05  09.94 14.23 20.48 16.50 1998  بنك الربكة اإلسالمي

 22.79 28.11  28.63 20.48 18.72 20.63 2001 بيت التمويل الكوييت

 7.23 07.92  06.26 04.33 0.96 0.36 2003 املصرف اخلليجي التجاري

 7.06 11.89  09.01 15.36 11.33 - 2005 مصرف السالم البحرين

 100 100  100 100 100 100 - اموع 

  .اجلدول من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك الواردة يف: املصدر
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استحوذ مصرف البحرين اإلسالمي و مصرف شامل البحرين وبنك الربكة اإلسالمي على حصة سوقية . أ
  معتربة من التمويل، مع اجتاهها حنو االخنفاض يف السنوات األخرية؛

تتزايد احلصة السوقية من التمويل من سنة ألخرى يف باقي البنوك، مع مالحظة أن بيت التمويل . ب
، بينما تراجعت حصته السوقية 2009و  2008سنيت ظهر كصاحب أكرب حصة سوقية من التمويل  الكوييت

رفقة بنك السالم واملصرف اخلليجي التجاري وذلك نتيجة الصعوبات اليت واجهت التمويل  2010سنة 
  اإلسالمي يف البحرين خالل هذه السنة؛

وذلك نتيجة التأثري االجيايب ، 2010نة ظهر مصرف إمثار كصاحب أكرب حصة سوقية من التمويل س. ت
  .لعملية االندماج عليه يف هذا اجلانب

وما ميكن استخالصه يف هذا املقام، هو أنه على عكس جانب الودائع الذي متلك فيه البنوك القدمية أفضلية 
ب مكنتها من السيطرة على حصة معتربة، فإن جانب التمويل يظهر قدرة البنوك اجلديدة على استقطا

  .الفرص التمويلية، وميكن تفسري هذا األمر بامتالكها لرؤوس أموال كبرية مقارنة مع البنوك األوىل

البنوك اإلسالمية التجارية القدمية تقامست سوق التجزئة اإلسالمي يف البحرين لغاية اية 
ا يف تناقص التسعينيات، و استحوذت على حصص سوقية معتربة من التمويل ومن الودائع، و لكن حصصه

مستمر نظرا لضغط الوافدين اجلدد الذين فرضوا منطقا جديدا، حيث اقتطعوا ألنفسهم حصص متزايدة من 
  .السوق املصريف اإلسالمي، يف جانب الودائع أو يف جانب الفرص التمويلية، وطموحهم ما زال بعيد املدى

سالمية رغم صعوبة بيئتها التنافسية مالئمة البيئة العامة يف البحرين جعلها مركز جذب للمصرفية اإل
وهي تشكل نسبة ضئيلة من السوق املصريف اإلمجايل، وإمكانية . وعدم جاذبيتها من الناحية اإلستراتيجية
بينما تستحوذ البنوك اإلسالمية التجارية على حصة سوقية معتربة . التوسع ما زالت مفتوحة أمامها مستقبال

ذي يعترب حمدودا مقارنة مع سوق اجلملة املصريف؛ نظرا لضيق السوق من سوق التجزئة، هذا األخري ال
وتشهد البحرين منافسة كبرية بني البنوك اإلسالمية التجارية القدمية . البحرينية وحمدودية عدد سكاا

 .ةواجلديدة، و باقي املتدخلني يف السوق املصريف اإلسالمي، وهو ما يدفعنا لتناول آلية مواجهتها للمنافس

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين: املبحث الثاين

البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين يف بيئة تنافسية صعبة من الناحية اإلستراتيجية، إن وجود 
لبيئتها، وضيق السوق احمللي جيعل هذه البنوك تسطر لنفسها خطة متكنها من التغلب على الضغوط التنافسية 

وذلك انطالقا من الظروف الداخلية اليت يعرفها كل بنك وكذلك  الظروف اخلارجية املوجودة على 
وهلذا سنتعرف من خالل هذا املبحث على أهم االستراتيجيات التنافسية املستعملة من قبل . مستوى السوق
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دراا التنافسية اليت متلكها ويف هذه البنوك، كما سنقوم بدراستها من الناحية اإلستراتيجية و التطرق لق
  . األخري خنلص إىل تقييمها كل على حدا لنتعرف على مدى حتقيقها لألهداف املسطرة من قبلها

  أساليب مواجهة املنافسة يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: املطلب األول

وعني، القدمية واليت احتكرت خلصنا يف اية املبحث األول أن البنوك اإلسالمية التجارية على ن
أما الثانية فهي الداخلة . السوق املصريف ملدة طويلة، وهي اآلن يف وضعية الدفاع عن إرث بنته عرب الزمن

للسوق حديثا وهي يف وضعية اهلجوم القتطاع مكانة هلا على مستوى السوق املصريف اإلسالمي يف 
  .نة متكنها من حتقيق األهداف املسطرة من طرفهاوكل منها يتبع إستراتيجية تنافسية معي. البحرين

خلق  حتديات إىل فسني جدد للقطاع أدى دخول منا :اإلستراتيجية التنافسية لبنك البحرين اإلسالمي .1
   :تتمثل جوانب متيزه يف. كوسيلة ملواجهة املنافسة ما جعله ينتهج إستراتيجية التميز هذا البنك،  كبرية أمام

  ؛حيث يعد رائد االبتكارتواصل للمنتجات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، االبتكار امل. أ
املمكنة، مع االهتمام بكل شرائح  تقدمي جمموعة كبرية من اخلدمات املصرفية لكل طبقات اتمع. ب

  ؛واحملتملنياتمع مبا يضمن له تنويعا يف مصادر اإليرادات والودائع ويوسع من قواعد عمالئه احلاليني 
أسعار تنافسية سواء يف اخنفاض وتطبيق  هاالسرعة يف تقدميمع اخلدمات املقدمة، جودة احلرص على . ت

  هوامش املراحبة أو اخنفاض أسعار اخلدمات املصرفية، أو ارتفاع نسبة العائد مقارنة مع منافسيه؛
  .، و أداء التزاماته االجتماعيةتهحرص البنك على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية يف كل معامال. ث

و يهدف هذا البنك للمحافظة على الريادة على املستوى احمللي و السعي إليها على املستوى اإلقليمي، نظرا 
للصعوبات اليت واجهها البنك يف السنوات األخرية يف بيئته التشغيلية فالبنك يسعى إىل إتباع إستراتيجية 

مل تظهر أية خطوات عملية يف  2011ندماجات يف بيئته ولكن حىت اية التعاون عن طريق البحث عن ا
  . هذا اجلانب

  :مرت اإلستراتيجية التنافسية للبنك بفترتني رئيسيتني: اإلستراتيجية التنافسية لبنك شامل البحرين .2
شاركة املو إدارة صناديق االستثماركعلى األعمال املصرفية االستثمارية  حيث ركز 2007قبل سنة. أ

   ؛بشكل مباشر يف الفرص االستثمارية واالستحواذ واملشاركة يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات األخرى
إستراتيجية جديدة دف إىل االهتمام باخلدمات املصرفية لألفراد  كسطر البن 2007سنة  بعد. ب

تعتمد . ملصرفية الدوليةاألنشطة االستثمارية واخلدمات ا تقدمي والشركات داخل البحرين، مع مواصلة
 ،جلميع املتعاملنيواالستثمارية جمموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية تقدمي  ىإستراتيجيته التنافسية عل

. للتعريف خبدماته التروجيية  خاصة حاجام وبذل املزيد من اجلهود التسويقيةواالهتمام بالعمالء ودراسة 
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البحرينية من خالل توجيه قدراته وإمكاناته خلدمة هذه السوق، ويسعى البنك للريادة على مستوى السوق 
والبحث عن التوسع اخلارجي سواء يف املنطقة أو يف باقي دول العامل، وقد عزز البنك من هذا االجتاه 
باالندماج مع بنك إمثار وختليه عن عالمته التجارية لصاحل هذا األخري حيث ظهر كبنك إسالمي جتاري 

  .بقدرات أكرب وإمكانيات أوفر 2010ة انطالقا من سن

  :الركائز التالية تعتمد إستراتيجيته التنافسية على:  اإلستراتيجية التنافسية لبنك الربكة اإلسالمي .3
املتوافقة مع الشريعة االستثمار ومنتجات  تقدمي خدمات من خاللإستراتيجية التميز املدعمة باالبتكار،  .أ

  ؛باكستان املتواجد يفارجي من خالل فرعه اخلالتوسع ، والعمالء العامليني لعدد متنامي من ةاإلسالمي
يف  ،2010إستراتيجية التعاون مع باقي البنوك اإلسالمية التابعة موعة الربكة انطالقا من بداية سنة . ب 

اموعة، ستفيد من التجارب الناجحة لباقي أعضاء سيسمى باهلوية املوحدة لبنوك الربكة حيث يإطار ما 
ويهدف بنك الربكة من  .وتوحيد جهود التسويق والترويج مما ميكنها من االقتصاد يف التكاليف والوقت

  .خالل هذه اإلستراتيجية إىل بلوغ الريادة على مستوى السوق البحريين

  : )1(اليةالدعائم الت تقوم إستراتيجيته على:  اإلستراتيجية التنافسية لبيت التمويل الكوييت البحرين. 4
ملختلف   عما هو موجود لدى بقية البنوك،وذلك من خالل تقدمي خدمات عالية اجلودة وخمتلفة : التميز .أ
  ؛املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مؤسسات و ممارسة األعمال االستثمارية و من أفراد ءعمالال
ديدة، ويتجلى هذا من خالل تعامله واالستفادة من التقنيات اجلاإلسالمية، املصرفية  املنتجاتبتكار ا .ب

، من أهم ما قام به هو فتح أكرب معرض مع الشركات اليت متتلك خطط وأعمال ومنتجات مبتكرة
بالتعاون مع عدة شركات عاملية " بيتك أتومول"للسيارات اجلديدة واملستعملة يف البحرين حتت ما يسمى 

  ملركبة اليت تناسبهم وشرائها من البنك يف آن واحد؛إلنتاج السيارات بغرض مساعدة عمالئه يف اختيار ا
 وجود منافسة قوية يف السوق املصرفية البحرينية، ماالبحث عن أسواق جديدة لتوظيف أمواله يف ظل   .ت

  ؛لتوظيف أمواله يف هذا البلد  بيت التمويل الكوييت األردن وهو بنك استثماري  2007جعله ينشأ سنة
  . من جتربته الطويلة يف جمال العمل املصريف اإلسالميلالستفادة الكويت يف  ألمالبنك ا التعاون مع .ث

  .وحتت شعار حتسني مستوى حياة الفرد يسعى هذا البنك لريادة السوق املصريف اإلسالمي يف البحرين

نعه حداثة عهده بالنشاط املصريف اإلسالمي مل مت: لتجارياإلستراتيجية التنافسية للمصرف اخلليجي ا .5
الشركات ذات املالءة و وهي التركيز على املؤسسات املالية الكربى ،ضع إستراتيجية تنافسية واضحةومن 

                                                        
اك تطابقا ما بني اإلجابات املقدمة يف االستبيان مت إعدادها اعتماد على االستبيان الذي أجاب عنه البنك، وتقارير البنك السنوية، وقد وجدنا هن -(1) 

 .وما هو وارد من معلومات يف تقارير البنك حول إستراتيجيته التنافسية
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وتقدمي خدمات متميزة هلم تتسم باجلودة العالية وتتوافق مع  ،األفراد ذوي الثروات الكبريةو  املالية العالية
 . اإلسالمية حمليا وإقليميا يف البحرينويسعى البنك ليكون رائد البنوك  .أحكام الشريعة اإلسالمية

  :للبنك إستراتيجية تنافسية طموحة قائمة على: اإلستراتيجية التنافسية ملصرف السالم البحرين .6
  إستراتيجية التميز القائمة على توفري أرقى املنتجات واخلدمات املبتكرة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ .أ
  ؛، مع االهتمام مبساعدة اتمع البحريينوكل العمالء فهو بنك شاملاالهتمام بكل العمليات  .ب
  .التوسع خارجيا من خالل املشاركة يف رأس مال بنك السالم السودان وبنك السالم اجلزائر .ت

، وقد قام رائدإىل التغلب على منافسيه على املدى املتوسط والطويل، وتكوين مصرف عاملي  البنك ويهدف
  .مما أعطى له نفسا جديدا 2010اج مع البنك البحريين السعودي انطالقا من سنة البنك باالندم

مما سبق ميكن تقسيم البنوك التجارية اإلسالمية يف : اموعات اإلستراتيجية للبنوك اإلسالمية التجارية. 7
  :إستراتيجيتني مها البحرين وفقا خلطتها التنافسية إىل جمموعتني

تتبع التميز كأسلوب هلا يف مواجهة منافسيها بتوجيه خدماا ومنتجاا إىل كل : األوىل اموعة. أ 
بيت التمويل الكوييت وبنك السالم ومصرف شامل، و، اإلسالمي بنك البحرين كل من وهي تضم ،العمالء
  ؛البحرين

ليات بعينها وهي ، عن طريق توجيه جهودها لعمالء معينني أو عماملتميزتتبع التركيز : اموعة الثانية .ب
  .واملصرف اخلليجي التجاري حالة كل من بنك الربكة اإلسالمي

اموعة األوىل، حيث استحواذ كل من بنك البحرين اإلسالمي  بنوكاملنافسة ستكون كبرية ما بني  و
  .وبنك شامل على حصة سوقية معتربة بينما جلأ بيت التمويل الكوييت ومصرف السالم للتوسع اخلارجي

العامل املشترك ما بني كل االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين، هو  إن  
إمهاهلا الكلي إلستراتيجية ختفيض التكلفة وتركيزها على إستراتيجية التميز، وهو ما يعين أن هذه البنوك 

ا، وهو ما يقودنا يف املطلب تسعى بطريقتها اخلاصة إىل خلق منتجات متميزة عما هو موجود لدى منافسيه
  .املوايل إىل التطرق ولو باختصار إىل أهم جوانب التميز اليت يركز عليها كل بنك يف مواجهة منافسيه

   جوانب التميز لدى البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين: املطلب الثاين

ف السوق الكلي أو جزء منه، كل البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين تسعى للتميز سواء باستهدا  
ومن املستحيل التطرق إىل كل جوانب متيزها هلذا سنقتصر على عرض أهم األنشطة اليت يتم التركيز عليها، 
و تشكيلة املنتجات املقدمة من طرفها لألفراد ومعرفة درجة االبتكار املتضمن فيها، و التعرف على منافذ 

  .كون قريبة من عمالئها يف أي مكان وزمان خلدمتهم بفعاليةالتوزيع اليت تلجأ إليها هذه البنوك لت
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البنوك اإلسالمية األنشطة املمارسة من قبل  من خالل االطالع على أهم :املصرفية املقدمةاملنتجات  .1
التجارية وجدنا أن البنوك املدروسة ال تكتفي فقط باخلدمات املصرفية لألفراد واملؤسسات، بل تقدم 

ة، ولكن البنوك املتأخرة الظهور هي األكثر تنويعا يف هذا اجلانب وتقدم خدمات خدمات أخرى مستحدث
يف إدارة الثروات وخدمات السوق املايل؛ وذلك جتنبا ملنافسة البنوك القدمية هلا وسيطرا على الفرص 

  سنأخذها كمثال  خيص اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد، واليت أما فيما. املتاحة يف السوق املصريف البحريين

ابتكارا للمنتجات اإلسالمية اليت  األكثرالستحالة دراسة كل منتجاا، فنجد بنك البحرين اإلسالمي هو 
أما باقي البنوك فهي أقل ابتكارا، والكثري من منتجاا . تليب احتياجات شرائح عدة وباختيارات خمتلفة

ية وذلك أخذا بعني االعتبار للمعلومات املتوفرة عن كالسيكية من اجليل األول للخدمات املصرفية اإلسالم
  .2010هذه البنوك بنهاية سنة 

 .أهم األنشطة املمارسة واخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 29اجلدول

  البنك  أهم األنشطة املمارسة  اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد

؛ اقرأ؛متويل املنشآت؛ التمويل العقاري؛متويل السيارات، تسهيل
؛ eCard؛ vevo؛ إيزي باي؛ جتوري؛ البطاقات االئتمانية

 .املختلفة اخلدماتاملختلفة؛   ساباتاحل

اخلدمات املصرفية لألفراد
؛ اخلزانةخدمات  ؛للشركاتو

 .األعمال املصرفية اخلاصة
 إلسالميابنك البحرين 

متويل السيارات؛ التمويل لشخصي؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات 
  حويالتاحلسابات؛ الت الصراف؛ بطاقات اخلصم؛

 اخلدمات املصرفية لألفراد؛
  ؛اخلدمات املصرفية للشركات 
  .اخلدمات املصرفية االستثمارية 

  بنك شامل

احلسابات املختلفة؛ بطاقة الصراف اآليل؛ التحويالت اخلارجية؛ 
د الطلب؛ الشيكات اإلدارية؛ احلواالت عن؛ التحويالت املصرفية

  .التحويالت املنتظمة؛تقسيط التمويل

 اخلدمات املصرفية لألفراد؛
  ؛اخلدمات املصرفية للشركات 
 .اخلدمات املصرفية الدولية 

 بنك الربكة البحرين

لكترونية؛ متويل السيارات؛ متويل احلسابات املختلفة؛ حسابات إ 
 .العقارات؛ متويل الطلبة؛  بطاقة بيتك إجارة؛ بطاقة التمويل اإلسالمية

اخلدمات املصرفية لألفراد
اخلدمات املصرفية  وللشركات

 .االستثمارية؛ االستثمار احلقيقي
 بيت التمويل الكوييت

 .خدمات مصرفية يومية؛ حساب الوافر
فراداخلدمات املصرفية لأل

اخلدمات املصرفية ؛ لشركاتو
 .االستثمارية؛ إدارة الثروات

املصرف اخلليجي التجاري 

متويل ؛ متويل السيارات؛ )وكالة(ودائع زمنية خمتلفة؛  حسابات
؛ حتويالت خارجية؛ احلسم اآلجل؛  بطاقة بطاقات االئتمان؛ العقارات

 .سندات السحب؛ حتويالت بالتلكس

فراداخلدمات املصرفية لأل
اخلدمات املصرفية ؛ للشركاتو

االستثمارية؛ االستثمار احلقيقي؛ 
  .خدمات األسواق املالية

  مصرف السالم البحرين

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك: املصدر



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 239 - 

متثل منافذ التوزيع نقطة قوة رئيسية للبنك التجاري، حيث كلما متكن من توسيع  :عقنوات التوزي. 2
واجلدول يعكس . انتشاره اجلغرايف، واستخدم تقنيات اتصال متعددة وسريعة حصد املزيد من العمالء

بنك ، حيث نالحظ أن 22/11/2011قنوات التوزيع املستخدمة يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية يف 
البحرين اإلسالمي هو األكثر انتشارا مع بنك شامل بعدما حتول إىل بنك إمثار، يليهما بنك التمويل 
الكوييت، مث بنك السالم الذي متكن من زيادة عدد فروعه الستحواذه على البنك البحريين السعودي يف سنة 

ن الودائع، نتيجة لقرا من ، و قد مكنها هذا االنتشار من االستحواذ على حصص سوقية كبرية م2009
أما باقي البنوك فهي أقرب ما . العميل يف خمتلف نقاط اململكة ذات األمهية االقتصادية والكثافة السكانية

تكون لبنوك االستثمار نظرا حملدودية انتشارها وهو ما انعكس يف قلة نصيبها من الودائع ولكنها تستحوذ 
أما من ناحية درجة استخدام . يزها على متويل الفرص االستثماريةعلى نسبة هامة من التمويل نظرا لترك

التقنيات احلديثة فنجد بنك شامل مث بنك البحرين اإلسالمي، بينما تتفاوت درجة استخدامها يف باقي 
  .البنوك

  .22/11/2011يف أهم قنوات التوزيع يف بنوك التجزئة اإلسالمية يف البحرين: 30اجلدول

  البيان 
الفروع
 الداخلية

الفروع
 اخلارجية

الصراف
 اآليل

صراف 
  السيارة

خدمات 
 االنترنت

خدمات 
 اهلاتف

خدمات 
 النقال

الرسائل 
 النصية

 نعم نعم نعم  األفراد  00 48 00 13  مصرف البحرين اإلسالمي
 نعم نعم نعم  نعم  03 32 01 13  )إمثار(شامل  مصرف 

 ال ال ال ال  00 10 01 05  بنك الربكة اإلسالمي
 نعم ال نعم نعم  05 15 01 09 بيت التمويل الكوييت

 نعم ال ال نعم  01 04 00 03 املصرف اخلليجي التجاري
 نعم ال ال نعم  00 16 02 08 مصرف السالم البحرين

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

يف السوق املصرفية البحرينية يدير تشكيلة واسعة من بنك البحرين اإلسالمي رائدا ومبتكرا  يعترب    
. املنتجات املبتكرة املوجهة بالتحديد لقطاع األفراد والشركات مستفيدا من شبكة فروعه والتقنيات احلديثة

أما باقي البنوك فتختلف وضعيتها ما بني مقلد ملنتجات الرائد، واملعتمدة على التقنيات احلديثة وتنويع 
  .بني املكتفية باملنتجات الكالسيكية، و لكل بنك منها وضع استراتيجي معني سنحاول معرفته نشاطها، وما

  دراسة سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: املطلب الثالث

كل البنوك املدروسة تتبع إستراتيجية التميز، هذه األخرية تعتمد على جمموعة من املوارد املادية   
رية الالزمة للوصول إىل حتقيقها، بالشكل الذي يضمن للبنك تقدمي قيمة مضافة للعميل واحلصول والبش
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و من خالل هذا العنصر سنتعرف على خصائص سلسلة القيمة للبنوك . على عائد يغطي تكاليفه املتحملة
  . لإليراد فيهااملدروسة، وذلك  بدراسة تطور  تكاليفها وأهم مكوناا و كذلك أهم األنشطة املولدة 

هناك تركيز نالحظ أن  من اجلدول :أهم صيغ النشاط يف البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين .1
وختتلف درجة االعتماد عليها من . لنشاط البنوك يف املراحبة، حيث متثل نسبتها أكرب من ثلث استخداماا
أما يف باقي البنوك . ري وبنك السالمبنك آلخر، حيث ترتفع يف بنك الربكة واملصرف اخلليجي التجا

وما . فنسبتها أقل نظرا لتنويع هذه البنوك ألنشطتها لصيغ أخرى خاصة اإلجارة جبميع أنواعها واملشاركة
وذلك راجع  2010يالحظ على كل البنوك املدروسة هو ارتفاع نسبة املراحبة بشكل مبالغ فيه يف سنة 

أشكال املخاطرة ورغبتها يف احلفاظ على رحبيتها باستخدام  لتخوف البنوك اإلسالمية من أي شكل من
  .صيغ مضمونة الدخل بالدرجة األوىل

  %  : الوحدة                                .البنوك اإلسالمية التجارية البحرينيةإمجايل التمويل يف نسبة املراحبة من : 31اجلدول
  2010  2009  2008  2007 2006 2005  البيان 
  78.64  36.46  42.17  51.14 55.38 48.78  رف البحرين اإلسالميمص

  45.23  40.92  36.33  39.43 39.93 15.02  )إمثار( مصرف شامل
  75.52  46.70  50.82  50.87 53.38 53.61  بنك الربكة اإلسالمي
  68.00  30.47  31.30  26.58 31.53 35.17 بيت التمويل الكوييت

  غ م  57.98  54.91  50.01 43.89 74.93 املصرف اخلليجي التجاري
  34.54  30.10  28.79  64.64 68.09 - مصرف السالم البحرين

  .للبنوك التقارير السنويةمن إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر

املتوفر عن كل  بعد دراسة هيكل التكاليف: البحرينية بنية التكاليف يف البنوك اإلسالمية التجارية. 2
أن تكاليف اليد العاملة تشكل نسبة كبرية من تكاليف كل البنوك  وجدنا ،ريره السنويةبنك من واقع تقا

  يف كل  % 40املدروسة، ونالحظ أن أقل نسبة سجلت لدى بيت التمويل الكوييت حيث ال تتعدى سقف 

  %  : الوحدة                       .اإلسالمية التجارية البحرينية للبنوك الكليةتكاليف النسبة تكاليف املوظفني من : 32اجلدول
  2010  2009  2008  2007 2006 2005                        يان الب

  51.83  58.12  60.41  59.01 46.13 53.34  مصرف البحرين اإلسالمي
  54.49  غ متوفرة  64.15  63.30 62.43 55.80  )إمثار(شامل  مصرف 

  55.14  54.63  57.32  53.18 54.78 55.95  بنك الربكة اإلسالمي
  32.72  36.36  30.69  35.20 39.32 38.76 بيت التمويل الكوييت

  48.39  43.94  39.13  64.73 46.23 15.48 املصرف اخلليجي التجاري
  51.81  52.79  58.21  56.44 57.13 - مصرف السالم البحرين

   .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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وارتفاع تكلفة العمالة ناتج عن املنافسة احلادة فيما بني البنوك القدمية للحفاظ على . دروسةالسنوات امل
عمالتها، والبنوك اجلديدة للحصول على يد عاملة مؤهلة ومدربة عن طريق استقطاا مباشرة من البنوك 

ة ال يقتصر على اليد كما أن تأثري املنافس .اإلسالمية األخرى فتضطر لدفع  أجور أعلى وامتيازات أهم
العاملة فقط وإمنا ميتد لتكاليف التسويق و تطوير األعمال، فالبنوك القدمية وبعدما أمهلت هذا املتغري يف بداية 
نشاطها الحتكارها السوق، إال أن ظهور البنوك اجلديدة حتم عليها ختصيص مبالغ متزايدة لإلنفاق على 

ونالحظ . جيية سواء يف وسائل اإلعالم املقروءة أو املرئية أو غريهاتطوير املنتجات والقيام باحلمالت الترو
مت تناقصت هذه النسبة ، 2008أن بيت التمويل الكوييت هو األكثر إنفاقا على هذا اجلانب إىل غاية سنة 

  . دف احلد من تكاليف البنك واحملافظة على رحبيته 2010و 2009 بشكل كبري سنيت

  %: الوحدة                          .البحرينيةالتجارية على التسويق والتطوير يف البنوك اإلسالمية  نسبة اإلنفاق: 33جلدولا
  2010  2009  2008  2007 2006 2005 البيان                        
  9.56  6.20  9.55  9.85 2.32 2.12  مصرف البحرين اإلسالمي

  9.12  12.46  8.02  8.94 6.11 7.34  بنك الربكة اإلسالمي
  2.95  5.84  9.62  13.90 10.96 8.15 بيت التمويل الكوييت

  غ م  5.57  3.52  3.8 غ متوفرة غ متوفرة املصرف اخلليجي التجاري

 .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

احلصول على اإليراد يف دراسة مصادر  من :بنية اإليرادات يف البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين. 3
  :كنا من الوصول للنتائج التاليةمتالبنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين 

وهذه النسبة على العموم . أغلب إيرادات البنوك اإلسالمية املدروسة متأتية من متويل األفراد واملؤسسات. أ
والذي كان بنكا استثماريا بالشكل ، ما عدا بنك إمثار 2010متزايدة يف أغلب بنوك العينة، خاصة يف سنة 

  الذي أثر على طبيعة الدخل املتولد عن عملياته وجاء دخل التمويل اإلسالمي ضعيفا؛

  % :الوحدة  .      البحرينية التجارية البنوك اإلسالمية إيراديف  اإلسالميتمويل ال دخل مسامهة: 34اجلدول
  2010  2009 2008 2007  البيان                      

  88.32  75.57 34.57 42.82  مصرف البحرين اإلسالمي
  14.26  72.93 38.69 56.48  )إمثار(شامل  مصرف 

  26.39  37.79 38.20 38.43  بنك الربكة اإلسالمي
  63.53  77.41 37.14 35.07 بيت التمويل الكوييت

  82.16  45.20 19.39 10.8 املصرف اخلليجي التجاري
  61.78  47.51 32.86 38.32 مصرف السالم البحرين

 .تقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناء على ال :املصدر
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ولكن املالحظة اليت . أما الدخل الناتج عن االستثمار فهو خمتلف من بنك آلخر، ومتذبذب كذلك. ب
و  2009سنة ينبغي اإلشارة إليها أن نسبة مسامهة االستثمار يف اإليراد التشغيلي قد عرفت تراجعا خالل 

وهذا ناتج عن األثر السيئ الذي تركته األزمة املالية على أسواق املال، حىت أن بعض البنوك الواردة  2010
يف العينة مل تشر إطالقا للدخل احملقق من هذه العمليات نظرا لصغره، بينما شكل دخل االستثمار نسبة 

  .ثمارياكبرية من الدخل التشغيلي لبنك إمثار ألنه كان بنكا است

  %: الوحدة  .               البحرينية التجارية البنوك اإلسالمية إيراديف  االستثمار دخل مسامهة: 35 اجلدول

  2010  2009 2008 2007 البيان                        
  5.18  13.24 32.85 31.6  مصرف البحرين اإلسالمي

  65.94  غ متوفرة 61.35 43.52  )إمثار(شامل  مصرف 
  15.34  17.20 16.39 17.41  بنك الربكة اإلسالمي
  25.26  10.15 30.88 40.93 بيت التمويل الكوييت

  0.24  41.52 62.96 79.62 املصرف اخلليجي التجاري
  24.18  51.93 30.22 33.04 مصرف السالم البحرين

   .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

خل الناتج عن االستثمار يف البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين سيجعلها تركز على متويل إن تراجع الد
األفراد واملؤسسات نظرا الستقرار الدخل الناتج عنها، ما يعين أن املنافسة ما بني هذه البنوك ستكون على 

 .لبنوك التقليدية كذلكأشدها مستقبال الستقطاب املزيد من عمالء البنوك اإلسالمية األخرى وعمالء ا

إن سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين تكاد تكون متشاة، حيث االعتماد 
الكبري على املراحبة كصيغة لتوظيف أمواهلا، كما أن جل إيراداا متأتية من اخلدمات املصرفية املقدمة 

أغلب تكاليفها ناجتة عن املوارد البشرية؛ وهو . بذبالألفراد والشركات، بينما نصيب االستثمار ضئيال ومتذ
  .ما يساهم يف إشعال املنافسة بينها الجتذاب اليد العاملة املؤهلة، وهو ما يتطلب منها تعزيز قدراا التنافسية

    القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: املطلب الرابع

سالمية التجارية يف البحرين سنعتمد على جمموعة من املؤشرات هي مدى تنافسية البنوك اإللتقييم     
والتكلفة . تطور رأس مال البنك و نسبة كفاية رأس املال فيه واليت تبني مدى صالبته يف مواجهة املخاطر

اإلمجالية املتحملة من طرف البنك واليت تبني مدى كفاءة إدارته لنشاطه وأخريا الربح احملقق والذي يضمن 
  .ستمرار نشاطه، وهذه القدرات حتدد أي البنوك قادر على التغلب على الضغوط التنافسية لبيئتها

  :بالنظر لرأس مال البنوك ميكن القول إن :تطور رأس مال البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين. 1



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 243 - 

  كل البنوك ارتفع رأمساهلا، كما أن رأس مال البنوك اجلديدة أكرب من القدمية؛ .أ
  يعترب بنك الربكة أضعف بنك من حيث حجم رأمساله، يليه مصرف البحرين اإلسالمي؛. ب
  .IIزيادة يف رأمسال البنوك لإليفاء باحلد األدىن ملتطلبات تطبيق اتفاقية بازل  2007شهدت سنة . ت
ك ظهر بنك إمثار اإلسالمي كصاحب أكرب رأس مال يف البنوك اإلسالمية التجارية بعد اندماج بن. ث

 .شامل معه
 مليون دوالر أمريكي: الوحدة                              .تطور رأس مال البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 36اجلدول 

  2010  2009  2008  2007 2006 2005  البنك
  193.7  193.7  176.1  160.1 75.3 67.2  مصرف البحرين اإلسالمي
  671.52  230  230 230 230 230 )إمثار(مصرف شامل البحرين
 122.45 122.45  122.45 122.45 110 50  بنك الربكة اإلسالمي
 471.1 471.1  428.2 186.2 118.5 102.3 بيت التمويل الكوييت

 306.96 279.05  265.95 265.95 80.19 80.19 املصرف اخلليجي التجاري
 398.19 379.1  318 318 318 - مصرف السالم البحرين

  .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك: صدرامل :املصدر

 
وفقا لرأس املال يعترب بنك إمثار و بيت التمويل الكوييت و مصرف السالم البحرين واملصرف اخلليجي 

وسيتضح األمر أكثر بتناول نسبة . التجاري األكثر تنافسية وقدرة على مواجهة املخاطر يف حال وقوعها
  :واليت ميكن اخلروج منها باملالحظات التالية)1() 06(ال، واليت حتسب وفقا للمعادلة رقم كفاية رأس امل

كانت نسبة كفاية رأس املال يف كل البنوك أكرب من النسبة احملددة من قبل البنك  2010حىت اية سنة  -
، 2009حىت سنة  يديةأكرب من متوسط نسبة كفاية رأمسال البنوك التقل وهي ،% 12املركزي البحريين وهي 

  ذه البنوك يف مواجهة املخاطر ويعطيها قدرة تنافسية أكرب؛هل املركز املايل  ما يعرب عن صالبة
  نسبة كفاية رأس املال متناقصة يف كل البنوك من سنة ألخرى نظرا لسرعة منو املخاطر فيها؛ -
ارتفاع نسبة كفاية رأس املال يف بنك السالم واملصرف اخلليجي التجاري كانت ناجتة عن توظيف جزء  -

  من رأس ماهلما يف استخدامات قصرية األجل، نتيجة قلة موارد البنكني اخلارجية يف بداية نشاطهما؛
، نظرا 2010ني البنوك سنة نسبة كفاية رأس املال يف بنك البحرين اإلسالمي  وبنك إمثار كانتا األقل ما ب -

  . لتوسع نشاط البنكني وزيادة املخاطر يف البيئة اليت ينشطان فيها

                                                        
 .162 ، واليت تأخذ خبصائص البنوك اإلسالمية، الواردة يف الصفحةIIصيغة حساب كفاية رأس املال حسب بازل  (1) - 
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يف النهاية رغم االنتقادات اليت توجه لنسبة كفاية رأس املال كمؤشر عن مدى صالبة الوضع املايل للبنوك، 
خلسائر احملتملة، ولكن االرتفاع إال أا تعطينا صورة مقربة عنها، فارتفاع نسبتها متكن البنك من امتصاص ا

  .تدر رحبا تاملبالغ فيه هلذه النسبة دليل على مخول نشاط البنك وتعطيل أمواله، دون توظيفها يف استخداما

 % :الوحدة                                        .نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 37اجلدول

  2010  2009  2008  2007 2006  كالبن

  14.10  13.74 29.29  39.18 غ متوفرة  مصرف البحرين اإلسالمي

  13.20  12.7  18.8 22.40 26.40  مصرف شامل البحرين

 20.54 22.25  26.76 22.75 33.79  بنك الربكة اإلسالمي

 22.0 23.4  18.10 22.2 24.3 بيت التمويل الكوييت

 28.36 33.96  42.23 48.66 69.51 املصرف اخلليجي التجاري

 24.7 28.6  24.7 48.7 79.8 مصرف السالم البحرين

 غ متوفرة 19.8  15.5 24 23 متوسط كفاية رأس املال يف بنوك التجزئة التقليدية

  .وتقارير البنك املركزي البحريين من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

  :من دراسة تكاليف بنوك العينة توصلنا إىل :يف البحرين نوك اإلسالمية التجاريةتطور تكاليف الب. 2

يف كل البنوك باستثناء  2009كل البنوك عرفت زيادة متواصلة يف تكاليفها التشغيلية ماعدا تراجعها سنة . أ
وها للمحافظة بنك الربكة اإلسالمي، نظرا للجهود اليت بذلت من طرفها للتحكم يف تكاليفها واحلد من من

على الرحبية يف ظل تراجع اإليرادات التشغيلية الناجتة عن تداعيات األزمة املالية، مع عودا للنمو سنة 
  ما عدا تكاليف بنك الربكة و املصرف اخلليجي التجاري؛، 2010

 مليون دوالر أمريكي: الوحدة                        .تطور تكاليف التشغيل يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 38اجلدول

  متوسط التكلفة  2010  2009  2008 2007 2006 2005  لبنكا

  35.23  49.84  44.90  46.35 31.91 22.22 16.18  مصرف البحرين اإلسالمي

  56.02  163.75  28.5  40.67 38.42 32.31 32.49 )إمثار(مصرف شامل البحرين

  20.29 24.40 25.01  22.82 21.40 17.58 10.58  بنك الربكة اإلسالمي

  71.59 113.23 78.83  93.99 61.22 43.54 38.75 بيت التمويل الكوييت

  26.19 27.87 30.70  54.31 24.27 13.39 6.59 املصرف اخلليجي التجاري

 25.81 36.05 25.84  31.32 25.16 10.66 - مصرف السالم البحرين

  .السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناء على التقارير  :املصدر
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بالنظر للتكلفة املتوسطة للبنوك خالل الفترة املدروسة نالحظ أن بنك الربكة هو األقل تكلفة يليه . ب
ولكن . مصرف السالم مث املصرف اخلليجي التجاري، بينما أكرب التكاليف جندها يف بيت التمويل الكوييت

  .نوك يعرب عن ارتفاع تنافسيتهاالسؤال املطروح هل فعال اخنفاض التكاليف لدى هذه الب

لدى البنك يعرب عن األرباح الصافية  ارتفاع :البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين يفالربح الصايف . 3
إمكانية استخدام جزء من األرباح إلعادة استثمارها وتوسيع  هارتفاع القدرة التنافسية له، ألنه يوفر ل

  :بالنظر ألرباح البنوك املدروسة جند. سهم فترتفع القيمة السوقية لهنشاطه، و توزيع أرباح على محلة األ

  أمريكي دوالر مليون: الوحدة                          .البحرينية جاريةبنوك اإلسالمية التلاحملقق يف ا الصايف ربحال: 39اجلدول
توسط الربحم  2010  2009  2008  2007 2006 2005 البنك                          

 3.84 105.62- 51.59-  59.34  66.56 34.72 19.65  مصرف البحرين اإلسالمي
  10.92 139.61-  01  22.8 80.6 61.6 39.1 )إمثار(مصرف شامل البحرين

 2.66- 26.464.65-  2.51 4.15 3.5- 2.7 بنك الربكة اإلسالمي

 52.13 19.73 16.22  94.95 86.44 55.21 40.21 بيت التمويل الكوييت
 25.17 17.38- 8.24  72.61 55.4 21.22 10.92 املصرف اخلليجي التجاري
 45.94 19.46 37.13  67.93 61.54 43.64 -  مصرف السالم البحرين

  .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

 دوالر  مليون 2.66ة قدرها بنك الربكة الذي كان األقل تكلفة، كان األقل رحبية ومبتوسط خسار. أ

  ؛2010 حتقيقه لربح سنة رغمأمريكي، 

  ، بالنظر ملتوسط الربح احملقق يليه بنك السالم؛بيت التمويل الكوييت هو املصرف األكثر رحبية. ب
وحلقت بعضها خسائر  ،2010، لتنخفض بشكل كبري سنة 2008تراجع أرباح البنوك ابتداء من سنة . ت

  رف البحرين اإلسالمي؛كما هو الشأن مع مص
وهي ناجتة عن الصعوبات اليت وجدها البنك االستثماري يف  2010بنك إمثار حقق خسائر كبرية سنة . ث

  . التكيف مع الوضع اجلديد عند حتوله لبنك إسالمي جتاري بعدما كان ميارس املصرفية التقليدية
نافسية ألنه البد من منو اإليراد الكلي للبنك خالصة القول أن اخنفاض التكلفة ال يعرب دائما عن زيادة الت

أما تراجع أرباح البنوك رغم حماولتهم لضغط تكاليفهم فقد كان ناتج عن . بنسبة أكرب من منو تكاليفه
  . اخنفاض إيرادات االستثمار، و السياسة احلذرة اليت اتبعتها هذه البنوك بلجوئها القتطاع خمصصات أكرب
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بيت التمويل الكوييت ومصرف السالم و املصرف اخلليجي التجاري أكثر  البنوك اجلديدة وهي  
تنافسية من البنوك القدمية المتالكها لرأس مال كبري، نسبة كفاية رأمسال مرتفعة ورحبية مرتفعة رغم ارتفاع 

 كما متكن مصرف شامل من حتسني وضعه عن طريق االندماج والتكتل، بينما يبقى بنك البحرين. تكاليفها
  .وهنا نتساءل عن مدى حتقيق هذه البنوك ألهدافها التنافسية. اإلسالمي وبنك الربكة يف وضعية صعبة

  البحرينية تقييم اإلستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية :املطلب اخلامس

هلا و طبيعة لتقييم مدى جناح اإلستراتيجية التنافسية للبنوك املدروسة ننطلق من املركز التنافسي   
اليت متكننا على احلكم عليها، ومنها املؤشرات و يتم االعتماد على بعض . األهداف املسطرة من قبلها

معدالت النمو اليت حتققها البنوك يف جانب األصول والودائع والتمويل، متوسط التكلفة، العائد على 
  .القطاع املدروس وقطاع البنوك التقليدية األصول وحقوق امللكية، و يتم املقارنة ما بني هذه املؤشرات يف

بنك البحرين اإلسالمي الفضل يف وضع القواعد الرئيسية للعمل ل كان :رائد الصناعةتقييم إستراتيجية . 1
يف البحرين، كون لنفسه حصة سوقية معتربة يف زمن احتكاره للسوق ولكن بدخول  املصريف اإلسالمي

. وهو اآلن يوجد يف وضعية املدافع عن إرث بناه منذ سنني. لسوقيةمنافسني جدد للقطاع تراجعت حصته ا
 .2010 و 2009 يتالبنك معدالت منو معتربة يف األصول، الودائع والتمويل ماعدا تراجعها سنهذا حقق 

ليحقق  ، ولكنها تراجعت بعد ذلك2007تزايد معدل العائد على أصوله و على حقوق امللكية حىت سنة 
، ويعترب هذان املعدالن منخفضان مقارنة مع معدالت البنوك 2010 و 2009والية سنيت البنك خسارة مت

حمليا إال أنه مل يصل بعد إىل وضع الريادة على املستوى اإلقليمي الحنصار نشاطه يف  رغم ريادته .اجلديدة
على ما جاء به وهنا نصل لنؤكد . البحرين فقط، وقلة رأس ماله ووجود بنوك قوية على املستوى اإلقليمي

بورتر أن املؤسسة الرائدة ليست بالضرورة هي األكرب من ناحية احلصة السوقية أو األكثر رحبية، بل هي 
  . )1(تلك اليت بنت قواعد القطاع الذي تعمل فيه، وتتخذ حاليا  وضعية الدفاع عن مكانتها يف السوق

 ومية بغرض توسيع حصتها السوقية وبلوغتتبع إستراتيجية هج :املتحديةتقييم إستراتيجية البنوك  .2
  :وسنتناوهلا من ناحية التقييم. بنك شامل البحرين، بنك الربكة وبيت التمويل الكوييت حالةوهي  هدفها

حساب بنك البحرين اإلسالمي، من زيادة حصته السوقية على  نشاطهمتكن يف بداية  :بنك شامل .أ
سواء يف جانب األصول أو يعترب هو األقل ما بني البنوك ، متوسط معدل منوه ولكنها تناقصت بعد ذلك

الودائع أو التمويل، كما يتميز بارتفاع نسبة تكاليفه إىل إيراداته، ورغم ذلك فرحبيته معتربة ما جعل 
بعدما اندمج مع بنك  2010ما عدا حتقيقه خلسارة سنة  وامللكية يكون كبريامتوسط العائد على األصول 

                                                        
 .3، 2، 1 :  املالحقإعداد هذا املطلب اعتمادا على  مت (1) -
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بالنظر ألهدافه املسطرة فإنه مل . أس ماله كبري وهو ما يعطيه مناعة ضد اخلسائر احملتملة، كما أن رإمثار
يستطع احملافظة على حصته السوقية، بل تراجعت نظرا لبطء منوه ما جعله يندمج مع بنكه األم  إمثار ويظهر 

اري ذو قدرات بنك إسالمي جت كبنك إسالمي جديد حتت تسمية بنك إمثار وهو 2010انطالقا من سنة 
  تنافسية أكرب ما مسح له بتوسيع حصته السوقية على حساب باقي البنوك اإلسالمية التجارية؛

ودائعه وحىت أرباحه فهي ال يف يف موجوداته و ال مل يستطع خلق منو مستقر  :بنك الربكة اإلسالمي .ب
إيراداته مرتفعة جدا، متوسط  ، نسبة تكاليفه إىلمتذبذبة من سنة ألخرى كما أن حصته السوقية متناقصة

وميكن . 2010العائد على األصول وامللكية هي األقل يف البنوك املدروسة، ولكنه حقق نتائج اجيابية سنة 
والصعوبات اليت  يف ظل دخول منافسني جدد، تفسري هذا بصعوبة حصوله على فرص االستثمار داخليا،

وضع ، وهلذا فالبنك يوجد يف البلدهذا ر الذي يتميز به جيدها يف السوق الباكستاين نتيجة عدم االستقرا
  استراتيجي صعب سواء داخليا أو خارجيا؛

رغم البداية احملتشمة له يف السوق املصريف البحريين إال أنه متكن بفضل : بيت التمويل الكوييت. ت
تربا يف أصوله ، حيث عرف البنك منوا مع2007إستراتيجيته التنافسية من تنمية حصته السوقية منذ 

رحبية خالل الفترة املدروسة رغم ارتفاع  وخصومه حمتال مراتب متقدمة يف ذلك، وهو البنك األكثر
تكاليفه، حيتل مراتب متقدمة من حيث العائد على األصول وامللكية، وهو ما يعرب على قوة أدائه وحسن 

وحبسب االستبيان الذي أجاب . 2010 إدارته ألصوله وأمواله املتاحة، رغم بعض التقهقر الذي عرفه سنة
عنه فقد متكن البنك من حتقيق أهداف إستراتيجيته التنافسية من خالل احملافظة على حصته السوقية وتنميتها 

وهلذا إذ ما استمر البنك يف النمو مستقبال وضغط . واالستمرار يف حتقيق األرباح حىت يف أصعب األوقات
  . إلسالمية يف البحرين، خاصة مع توجهه التام حباجات ورغبات عمالئهتكاليفه سيصبح من أهم البنوك ا

يف النهاية نصل لنؤكد على أن اإلستراتيجية اهلجومية املتبعة من قبل البنوك املتحدية جعلتها حتقق أهدافها 
  . لذلك وبسرعة كما هو الشأن بالنسبة لبيت التمويل الكوييت شرط توفر املوارد والكفاءات البشرية الالزمة

كل  من  جند 2010اية هي آخر البنوك ظهورا يف القطاع حىت  :التابعةتقييم إستراتيجية البنوك  .3
املصرف اخلليجي التجاري وبنك السالم البحرين الذين تتميز حصتهما السوقية بالضعف ولكن من ناحية 

وسط العائد على األصول يتميزان بارتفاع مت منوا كبريا يف جانب األصول واخلصوم، انعرفيأخرى 
وامللكية، كما أما حيققان  أعلى األرباح، ونسبة تكاليفهم إىل إيرادام هي األقل على مستوى القطاع 
املدروس، وهذه كلها مؤشرات تدل على أن البنكني إذ ما استمرا بنفس األداء مستقبال سيصبحان من 

ة، خاصة يف ظل توجه املصرف اخلليجي التجاري إىل البنوك الفاعلة على مستوى السوق املصرفية البحريني
توسيع نشاطه يف اململكة واهتمامه  باخلدمات املصرفية، واستحواذ مصرف السالم على البنك السعودي 
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ومرة أخرى نؤكد على ما توصل . البحريين وهو ما يعطيه قدرات تنافسية أكرب وانتشار يف السوق البحرينية
ات التابعة عادة ما تستفيد من وفر يف التكاليف ناتج عن تقليدها ملنتجات رائد إليه بورتر من أن املؤسس

الصناعة دون حتمل التكاليف واألخطار الناجتة عنها وهو ما ينعكس باإلجياب على رحبيتها، وجيعلها 
  .تستقطع املزيد من احلصص السوقية وقد تتحول إىل بنوك متحدية مستقبال يف قطاعها

اعتمادا على تقارير البنوك اإلسالمية   :ما بني البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرينفسة مستقبل املنا. 4
  :لـ املدروسة وعلى ما مت عرضه يف هذه الدراسة فإن املنافسة ما بني هذه البنوك سوف تزداد مستقبال نظرا

 ذلك من قبل النوافذ اإلسالمية اجتاهها إىل االهتمام باخلدمات املصرفية لألفراد واملؤسسات، ومزامحتها يف. أ
  مما يزيد من الضغط على سوق التجزئة فتشتد املنافسة فيما بينها يف ظل حمدودية الفرص يف هذا اجلانب؛

  وحتوهلا إىل بنوك متحدية تبحث عن توسيع حصتها السوقية؛بنوك املتأخرة الظهور لل النمو الكبري. ب

  .ا بعض البنوك خللق كيانات أكرب تشعل فتيل املنافسة حركات االستحواذ واالندماج اليت قامت. ت

بالنظر للمؤشرات املدروسة ميكن القول أن املصرف اخلليجي التجاري وبيت التمويل الكوييت 
ومصرف السالم هي أكثر البنوك جناحا يف الوصول إىل حتقيق أهداف إستراتيجيتها التنافسية املرسومة، 

سوقية ورفع أدائها وزيادة منوها، بينما بنك البحرين اإلسالمي وباقي حيث متكنت من توسيع حصتها ال
  .البنوك  فهي تواجه صعوبات كبرية وهو ما يستدعي منها تكييف إستراتيجيتها مع املعطيات اجلديدة

كل البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين تتبع جا متشاا يف مواجهة املنافسة، وهو التميز القائم 
و سلسلة قيمتها تكاد تكون متشاة حيث . البتكار وحتسني اخلدمات وااللتزام بالشريعة اإلسالميةعلى ا

و البنوك اجلديدة قدراا التنافسية أكرب من . االعتماد على املراحبة بالتحديد، وارتفاع تكاليف اليد العاملة
أو األرباح احملققة، وارتفاع مؤشرات  البنوك القدمية سواء من ناحية رأس املال أو نسبة كفاية رأس املال

األداء يف البنوك األوىل واخنفاضها يف الثانية ما يعين أا كانت األكثر حتقيقا ألهدافها، واملنافسة ما بني هذه 
  . البنوك مرشحة أكثر لالشتداد يف املستقبل، وللتوسع يف املوضوع سنتناول بالدراسة التجربة املاليزية

  لبيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف ماليزياا: املبحث الثالث

مرت املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا بالعديد من املراحل بداية من التجربة األوىل مث االنتشار وأخريا 
كما توجد البنوك اإلسالمية يف ماليزيا يف بيئة عامة . مرحلة التحرير وكل منها قد متيزت خبصائص معينة

الناتج عن التشجيع املتدخلني  أما  بيئتها التنافسية فتتميز بكثرة  لفرص والتهديدات،هلا العديد من ا حتمل
والدعم الذي تلقاه من طرف احلكومة املاليزية جلعل ماليزيا من أهم مراكز املصرفية اإلسالمية يف العامل، 
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اليوم منافسة حادة  وهو ما ترجم إىل إجراءات ملموسة لتشجيع القطاع، وتشهد السوق املصرفية اإلسالمية
  .ما بني خمتلف األطراف لالستحواذ على أكرب احلصص السوقية و تعظيم عوائدها وتدعيم قدراا التنافسية

  ماليزيايف  للبنوك اإلسالميةالعامة البيئة : املطلب األول

ة، ذلك أا ا يف الكثري من ااالت االقتصادية وغري االقتصادي يتعترب ماليزيا من الدول اليت يقتد
استطاعت أن تنتقل من دولة متخلفة وتعاين من مشاكل كثرية إىل دولة متطورة يف العديد من ااالت 
أمهها الناحية االقتصادية؛ نظرا ملا توليه من اهتمام هلذا اجلانب، و استفادا من املزايا اليت متلكها، رغم أن 

  .ها إال أا استطاعت صهر اجلميع يف بوتقة واحدةهناك الكثري من االختالفات العرقية والدينية في

  :يف ماليزيا بعدة خصائص نذكر أمهها تتميز البيئة االقتصادية :املاليزية البيئة االقتصادية. 1
، حاليا )1(متكنت من التحول من اقتصاد زراعي بالدرجة األوىل إىل جمتمع صناعي منذ السبعينيات. أ

  لصناعي يف النسبة الكربى  من الناتج احمللي اإلمجايل؛يساهم قطاع اخلدمات والقطاع ا
تتوفر على بنية حتتية هامة خاصة يف جمال املطارات واملوانئ ووسائل النقل واملواصالت حيث احتلت . ب

  ؛2009/2010يف تقرير التنافسية لسنة  19املرتبة 
شبكات االتصال بني الدول  توفر وسائل االتصال احلديثة والتكنولوجيا الرقمية حيث متلك أفضل .ت

  ؛2009/2010لسنة تقرير التنافسية يف 22املتخلفة وقد احتلت املرتبة 
حيث عرف منوا  2009ينمو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة واجلارية مبعدالت معتربة ما عدا سنة . ث

  . سلبيا، كما أن معدالت التضخم فيها منخفضة خاصة يف السنوات األخرية

   .تطور بعض املؤشرات االقتصادية يف ماليزيا: 40اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان 
 7.2 1.7- 4.6  6.2 5.8 5.3 100=2000 %معدل النمو احلقيقي 
 765.46 679.93  738.7  628.10 556.38 498.48 الناتج احمللي اإلمجايل  مليار رجننت ماليزي 
 12.65 7.96-  17.61  12.89 11.62 10.86  %يمعدل النمو االمس 
 1.7 0.6 5.4  02 03.6 03  %معدل التضخم 

 1.94 01.90  01.73  01.82 01.84 01.77 األصول البنكية كعدد مرات من الناتج 

  .2010-2005 من إعداد الطالبة بناء على التقرير السنوية لبنك ماليزيا املركزي :املصدر

                                                        
  :  ألكثر تفصيل انظر -(1) 

- Frank Columbus, Asian Economic and Political Issues. Vol11. Nova Science Publisher, 2007, pp. 100-102. 
- James B. Ang, Financial Development and Economic Growth in Malaysia. Rutledge, 2009, pp. 38-43. 



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 250 - 

الداخلة واملكملة لعملية التصنيع ووسائل النقل مبختلف أنواعها، وتصدر املنتجات تستورد املنتجات . ج
  من صادراا؛ % 70االلكترونية والكهربائية، و تشكل الصناعة  أكثر من 

  ؛)1(2020تشجيع القطاع اخلاص يف هذا البلد ودفعه ألن يكون القطاع األساسي يف االقتصاد سنة  . ح
، وقد )2(جذبا لالستثمار األجنيب يف العامل، نظرا للحوافز اليت توفرها الدولة فيها من أكثر االقتصاديات. خ

  ؛ )3(ساعدها يف ذلك البنية التحتية املتطورة واليد العاملة املقدسة للعمل
التحرير املتزايد لتجارة السلع واخلدمات بشكل حذر و مدروس حفاظا على مصاحل البلد، خاصة يف جمال . د

  .)4(ما تعمل على عقد اتفاقيات ثنائية و تكوين املناطق احلرة مع خمتلف دول العاملك. اخلدمات

يعترب عدد سكان ماليزيا معتربا مقارنة مع مساحتها، وهو جمتمع شاب متثل فيه الفئة : البيئة االجتماعية .2
ة املاليزية عملت يرتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي، ألن احلكومو. % 63سنة يف املتوسط  15و 65بني 

الدين الدين اإلسالمي هو . )5(على حماربة الفقر بالقسمة العادلة للثروة واالعتناء بذوي الدخول احملدودة
  . و توجد ديانات أخرى كالبوذية ،2009سنة  % 60.4الرمسي للدولة، يشكل املسلمون نسبة معتربة بلغت 

  .بعض املؤشرات الدميوغرافية يف ماليزيا: 41اجلدول
 2010 2009 2008  2007 2006 2005    البيان

 28.3 27.9 27.5  27.2 26.6 26.1  مليون نسمة: عدد السكان 
 8140 6764 7812  6917.6 5836.4 5267.4 أمريكي $: نصيب الفرد من الناتج 

  .2010- 2005التقرير السنوي لبنك ماليزيا املركزي  :املصدر

تعدد الطوائف واألديان يف هذا البلد مل مينعه من الوصول إىل أعلى درجات : البيئة السياسية يف ماليزيا. 3
تعمل بسياسة . االستقرار السياسي، نظامها السياسي ملكي دستوري حيكمها املسلمون منذ استقالهلا

  . 2020التخطيط على املدى املتوسط والطويل، حيث كان هلا عدة خطط آخرها ميتد مفعوهلا لنهاية سنة 

                                                        
 (1)   - Muhammad Rais Bin Abdul Karim, public- private sector cooperation for development in Malaysia. 
Asian Review of Public Administration, Vol VIII, No.1, july-december 1996, pp. 13-24. 
 (2) - Howard H. Lentner, Power and politics in globalization: the indispensable state. Rutledge, 
2004, p.187.  

 .213، ص 2009/2010انظر تقرير التنافسية لسنة  - (3) 
 (4)   - Razeen Sally, Southeast Asia in WTO. Southeast Asia Background Series N°5, Institute of Southeast 
Asia Studies, Singapore, 2004, pp.29-42. 
 (5)  - Colin Barlow Modern, Malaysia in the global economy: political and social change into the 21st 
century .Edward Elgar, 2001, pp.74-92. 
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متتلك تكنولوجيات عالية يف جمال املعلومات واالتصال و التصنيع، وحتتل مراتب : يئة التكنولوجيةالب. 4
يف جمال حتويل التكنولوجيا، الهتمام الشركات بالبحث  2009/2010متقدمة يف تقرير التنافسية لسنة 

االنترنت املصريف من كما ترتفع نسبة استخدام . والتطوير و الترابط ما بني اجلامعات والقطاع الصناعي
  . طرف السكان؛ الخنفاض تكاليفه وسرعته، بينما تبقى نسبة استخدام اهلاتف املصريف حمدودة

  %  : الوحدة                           .النترنت املصريف والنقال املصريف يف ماليزيال املستخدمة السكان نسبة: 42اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان

 34.8 28.7  22.5  16.9 12 9.7 نسبة السكان املستخدمة لالنترنت املصريف 
 3 2.2  1.9  1.3 0.9 0.5 نسبة السكان املستخدمة  للهاتف املصريف  

 .2010-2005 التقرير السنوي لبنك ماليزيا املركزي :املصدر

ينظم نشاطها و يبني طبيعة ، 1983حتظى البنوك اإلسالمية بقانون خاص منذ سنة : البيئة القانونية. 5
  .اهتماما كبريا و تعمل على توفري الظروف املالئمة لنشاطهااحلكومة املاليزية  هاكما تولي، أعماهلا

تعترب البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا مناسبة لنشاطها، نتيجة االهتمام الكبري الذي توليه 
فيا إسالميا عامليا، ولكن من ناحية أخرى فهي حتمل بعض املساوئ احلكومة هلا وسعيها جلعلها قطبا مصر

أمهها وجود ديانات أخرى خبالف اإلسالم، وكذلك ارتفاع الضرائب والرسوم، وقبل التطرق للبيئة 
  .التنافسية هلا سوف نستعرض باختصار أهم املراحل اليت مرت ا  البنوك اإلسالمية يف هذا البلد

  ل تطور املصرفية اإلسالمية يف ماليزيامراح: املطلب الثاين

لقد مرت البنوك اإلسالمية يف ماليزيا مبرحلة  جتريبية انطلقت بإصدار القانون اخلاص باملصارف   
والذي نتج عنه إنشاء أول بنك إسالمي يف البلد، مث تلتها  مرحلة التوسع عن طريق  1983اإلسالمية سنة 

، وصوال إىل 1993لبنوك التقليدية ملمارسة األعمال البنكية اإلسالمية منذ فتح الباب أمام النوافذ اإلسالمية ل
  .وإىل غاية اليوم 2001مرحلة التحرير ودخول متعاملني جددا سواء كانوا أجانب أو حمليني منذ سنة 

، مت 1983 ةبعد إصدار القانون اخلاص بإنشاء البنوك اإلسالمية سن: 1992-1983مرحلة التجربة  .1
من طرف عدة أطراف أمهها حكومة ماليزيا، و رغم التوقعات اليت كانت  البنك اإلسالمي املاليزيتكوين 

يف مراحل عمله األوىل لوجوده يف بيئة عمل رأمسالية ختتلف عن مبادئ عمله، إال أنه قلب  هتشري إىل فشل
 وك التقليدية، رغم صغركل التوقعات واستمر يف النمو مبعدالت تفوق تلك املعدالت احملققة من قبل البن
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كما كان هناك تقبل له من طرف اجلمهور وتزايد عدد عمالئه من سنة ألخرى حىت .)1(السوقية هحصت 
كما قامت احلكومة . بعدما كانت فرع واحد عند انطالقه افرع 52إىل  1993عدد فروعه سنة  وصلت 

توظيف  على ملساعدته 1983ة منذ سنة املاليزية بإصدار سندات حكومية متوافقة مع الشريعة اإلسالمي
  .)2(وسد حاجته من السيولة هفوائض

بعد النجاح املالحظ لبنك إسالم ماليزيا اختذت احلكومة املاليزية  :2000-1993 مرحلة االنتشار. 2
  :)3(خطوة أكثر جرأة متثلت يف إنشاء نظام بنكي إسالمي إىل جانب التقليدي لتحقيق األهداف التالية

  دة عدد البنوك اليت تقدم املصرفية اإلسالمية، لزيادة فعاليتها ودفعها للتطور؛زيا.  أ
  .زيادة عدد الصيغ واألساليب اإلسالمية اليت تليب حاجات ورغبات األفراد والشركات املختلفة. ب

بالسماح للبنوك التقليدية بتقدمي  1993مارس ولتجسيد هذا اهلدف فقد قام بنك ماليزيا املركزي يف 
دمات مصرفية إسالمية، وهو ما مسح بظهور النوافذ اإلسالمية يف ماليزيا، وقد حدد هلا ضوابط ممارسة خ

كما مت تدعيم املصرفية . العمل املصريف اإلسالمي من خالل تكوين هيئة للرقابة الشرعية على مستواها
ملساعدته يف مراقبة البنوك  اإلسالمية بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية على مستوى البنك املركزي املاليزي

و رغم االستجابة الضعيفة للبنوك التقليدية يف بداية األمر . 1997اإلسالمية من النواحي الشرعية يف ماي 
كانت كل البنوك التقليدية املوجودة آنذاك تقدم املصرفية اإلسالمية وهو ما أرخ  1993إال أنه مع اية سنة 

وقد مت إنشاء خالل هذه املرحلة بنك إسالمي جديد هو . )4(ية يف ماليزيالبداية عهد جديد للبنوك اإلسالم
   .1994، ومت إنشاء سوق مابني البنوك اإلسالمية سنة 1999بنك معامالت ماليزيا سنة 

على النظام البنكي  1997سنة ألزمة اآلسيوية السلبية ل ثاراآلبعد : إىل غاية اليوم 2001مرحلة التحرير. 3
  :رض تدعيم االستثمار األجنيب اختذ البنك املركزي املاليزي  القرارات التاليةاملاليزي وبغ

أعطى الضوء األخضر للبنوك التقليدية بالتحول إىل البنوك الشاملة بعدما كانت البنوك اإلسالمية فقط من . أ
   املخاطر بتنويع نشاطها؛ فيضعلى خت ا، بغرض مساعد1983تتمتع ذه امليزة مبوجب قانون 

  . فتح اال أمام البنوك األجنبية اإلسالمية والتقليدية لدخول السوق املاليزية لتدعيمها مبتدخلني جدد. ب

                                                        
 ( 1 )  - Mohamed Ariff, Islamic Banking in Southeast Asian: Islam & the economic development of 
Southeast Asian. Institute of  Southeast Asia Studies, 1998, pp.67-85. 
 (2)  - Angelo. M. Venardos, Islamic banking & Finance in South- Est. Asia: its development & future. World 
scientific publishing co, pte. LTD, 2006, p. 146. 
 (3)  - Aly Khorshid , Islamic Insurance : a modern approach to Islamic Banking. Rutledge, 2004, pp. 113-115. 
 (4)  - K. S. Nathan, Mohamed Hashim Kamali, Islam in Southeast Asia: political, social & strategic 
challenges for the 21 st century. Institute of Southeast Asia Studies, 2005, p.89. 
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وكان اهلدف من التحرير هو جعل ماليزيا قطبا عامليا للمصرفية اإلسالمية، وقد قام بنك ماليزيا املركزي 
يهدف إىل الوصول باحلصة السوقية للبنوك  والذي 2001بوضع خمطط القطاع املايل للبنوك اإلسالمية سنة 

جمموعات  10كما قامت البنوك املاليزية باالندماج والتكتل يف . 2010حبلول سنة  % 20اإلسالمية إىل 
ونتج عن هذه السياسة تزايد . )1(منها تقدم منتجات إسالمية 19، كانت 2002بنكا سنة  30 بنكية تضم

ا أن أغلب البنوك التقليدية قد حولت نوافذها اإلسالمية إىل بنوك عدد البنوك اإلسالمية األجنبية، كم
بنوك إسالمية  07مثال شهدت إنشاء  2008إسالمية كاملة على شكل شركة تابعة للبنك األم، ففي سنة 

، 2009بنكا سنة  17لبنوك أجنبية، بلغ عدد البنوك اإلسالمية  3جديدة ناجتة عن حتول نوافذ إسالمية منها 
بنكا بعدما شهدت هذه السنة اندماج بنكني تقليديني ما أدى إىل اندماج  16اخنفض عددها إىل بينما 

  .البنكني اإلسالميني التابعني هلما بالضرورة

السلطات الرمسية  إن املتتبع ملسرية البنوك اإلسالمية يف ماليزيا يستشف االهتمام الكبري الذي توليه
نوي والنفسي وإمنا ترمجت إىل أعمال وأفعال واقعية وهو ما نتج عنه له، حيث مل تبق يف حدود الدعم املع

و جهود احلكومة املاليزية ما زالت متواصلة لتذليل كل العقبات املوجودة أمام . النمو املتواصل هلذا القطاع
 .نوكهذا القطاع للوصول به للعاملية، ولكن من الناحية اإلستراتيجية كيف هي البيئة التنافسية هلذه الب

 منوذج القوى اخلمس للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا: املطلب الثالث
نشاطها يف ماليزيا يف بيئة أعمال تتميز بوجود عدد كبري من املتدخلني  البنوك اإلسالمية متارس      

وهناك . الذين يقدمون نفس املنتجات املصرفية، كما أن قلة حواجز الدخول للقطاع يرشح عددها للتزايد
ديد من املؤسسات اليت تقدم منتجات بديلة هلا، خاصة يف ظل وجود بنوك تقليدية قوية، مما يعين وقوعها الع

 .حتت ضغط املودعني وكذلك ضغط املوردين مما يساهم يف ارتفاع تكاليفها مقارنة بالبنوك التقليدية
 البنك الشامل، ةبرخص يزياواملؤسسات املالية يف مالك ومتتع البن إن: املنافسون احلاليون يف الصناعة .1

   :التالية جيعل كل بنك إسالمي يف هذا البلد معرض للمنافسة املباشرة من األطراف
  البنوك اإلسالمية الكاملة واليت عرف عددها تزايدا كبريا؛. أ
  النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية واليت تراجع عددها لتحول أغلبها لبنوك إسالمية كاملة؛. ب
  التمويل اليت تزاحم البنوك اإلسالمية يف الودائع االدخارية باخلصوص؛ ذ شركاتنواف. ت
  بنوك االستثمار وبيوت اخلصم اليت تنافسها يف الودائع االستثمارية ومتويل الشركات؛. ث

                                                        
 (1)  - Alexander Von Pock, strategic management in Islamic Finance. Universi Deutscher Universitats 
Verlag, 2007, p.59. 
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 .تطور عدد املنافسني املباشرين للبنوك اإلسالمية املاليزية: 43اجلدول
30/11/11 2009 2007 2001  البيان  

 16 17  11  02  البنوك اإلسالمية
 03 03  16  14  نوافذ البنوك التقليدية

 06 06  04  10  نوافذ شركات التمويل
 07 07  04  05  نوافذ بنوك االستثمار
 07 07  07  07  نوافذ بيوت اخلصم

 15 15  10  02 شركات التكافل وإعادة التكافل

 .املركزي املاليزيمن إعداد الطالبة بناء على معطيات البنك : املصدر

  شركات التكافل وإعادة التكافل اليت تقدم نفس املنتجات اليت تقدمها بنوكها اإلسالمية يف جمموعتها؛. ج
  . كما تتعرض البنوك اإلسالمية املاليزية ملنافسة مكاتب الصرف اليت تقدم خدمات الصرف اإلسالمي

املتعاملني املاليني الذين يقدمون منتجات بديلة   منعدد كبرييوجد يف ماليزيا : مقدمو املنتجات البديلة. 2
 ، كالبنوك التقليدية وبنوك التنمية وشركات التأمني وإعادة التأمني، وهي تعتربملنتجات البنوك اإلسالمية

  .منافس كبري للبنوك اإلسالمية يف ظل وجود بنوك تقليدية قوية وارتفاع نسبة غري املسلمني يف هذا البلد

     .تطور عدد مقدمو املنتجات البديلة للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا :44اجلدول
30/11/2011 2009 2007 1999  السنة 

 25 22 22 34  البنوك التقليدية التجارية
 15 15 14 12 بنوك التقليدية  االستثمارية ال

 11 11 13 14  بنوك التنمية
 45 46 48 67 شركات التأمني وإعادة التأمني

    .من إعداد الطالبة بناء على معطيات البنك املركزي املاليزي :دراملص

منح بنك ماليزيا املركزي االعتماد لبنك  2010بداية حسب املعطيات املتوفرة عن : املنافسني احملتملني .3
Deutsche Bank AG مارسه لألعمال املصرفية اإلسالمية، كما منح ترخيصني مل له إلنشاء شركة تابعة

كما منح . برأس مال أدىن قدره مليار دوالر أمريكي دين لبنكني إسالميني أجنبيني مل يعلن بعد عنهماجدي
ويف إطار تشجيعه للبنوك األجنبية رفع بنك ماليزيا املركزي مسامهة . مخس تراخيص لبنوك تقليدية جديدة

 البنوك اإلسالمية احمللية إىل رفع احلد األدىن لرأس مال كما ،% 70 إىل %45الطرف األجنيب يف البنك من 
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 10مليون رجنت ماليزي، أما احلد األدىن لرأس مال البنوك اإلسالمية األجنبية فقد بقي نفسه وهو  300
  .)1(املؤشرات توحي بزيادة حدة املنافسة يف السوق اإلسالمي املاليزي مستقبالمليون رجننت ماليزي، وهذه 

البنوك اإلسالمية يف ماليزيا لضغط كبري من طرف عمالئها سواء  ختضع: القوة التفاوضية للعمالء. 4
املودعني أو الطالبني للتمويل، والسبب يف ذلك أا توجه خدماا لكل األطياف وليس فقط للمسلمني، 
بالشكل الذي حيتم عليها مراعاة اجلانبني، االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية  الجتذاب املسلمني، ومنح 

ويزداد وضع . املناسب أو التكلفة املقبولة للتمويل الجتذاب املسلمني وغري املسلمني يف آن واحد العائد
  . البنوك اإلسالمية صعوبة مع قوة منافسيها من البنوك التقليدية

تصدر ماليزيا وتستورد يف آن واحد الكثري من املنتجات املصنعة، إال أا  :القوة التفاوضية للموردين. 5
خمتلف وسائل النقل، وهي ختضع لضرائب ورسوم مرتفعة مما يعين وصوهلا بسعر مرتفع للموردين  تستورد

مع العلم أن نسبة كبرية من استخدامات . مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة شرائها عن طريق البنوك اإلسالمية
نافسة ما بني هذه البنوك يف هذه البنوك مرتبطة باقتناء خمتلف وسائل النقل،  إضافة إىل الدور الذي متارسه امل

  . دفع أسعارها لالرتفاع على مستوى املوردين، وهو ما جيعل هذه البنوك معرضة لضغط املوردين

ملوقع البنوك اإلسالمية املاليزية من منوذج  بالنظر :تقييم البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا. 6
  :لصناعة غري جذابة من الناحية اإلستراتيجية نظرا لـميكن القول أن هذه ا تررالقوى اخلمس لبو

وجود عدد كبري من املنافسني املباشرين الذين يقدمون نفس املنتجات، وعددهم مرشح للزيادة مستقبال، . أ
االستبيان الذي أجاب عنه كل من البنك اإلسالمي وهم القوة الرئيسية املؤثرة على البنوك اإلسالمية حسب 

البنوك اإلسالمية احمللية فقد أمجعوا على أن ، )CIMB Islamic Bank(و ) Maybank Islamic( املاليزي و
  الكاملة هي املنافس الرئيسي هلم، تليه البنوك اإلسالمية األجنبية؛ 

ين يقدمون املنتجات البديلة يف ظل ارتفاع نسبة غري املسلمني يف هذا البلد، وهي كثرة املنافسني الذ. ب
  البنوك التقليدية بالدرجة األوىل كما أشارت البنوك الثالثة السابقة الذكر؛

  .وقوعها حتت ضغط العمالء واملوردين بالشكل الذي يرفع من تكاليفها وحيد من أرباحها. ت

البنوك اإلسالمية، لكن من وجهة نظر إستراتيجية، فالبيئة  ناسبة لعملالبيئة العامة يف ماليزيا م
التنافسية هلا صعبة جدا نتيجة اخنفاض حواجز الدخول للقطاع وارتفاع عدد املتدخلني فيه بالشكل الذي 

                                                        
  :انظر -(1) 

- Guidelines on Minimum capital Funds Unimpaired by losses for Islamic Banks, Bank Negara Malaysia, 
2009, p.2. 

- Guidelines on International Islamic Bank, Bank Negara Malaysia, 2009, p.4.  
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ويزداد األمر تعقيدا . جيعل البنوك اإلسالمية تواجه حتديات كبرية خاصة تلك اليت أنشئت مباشرة إسالمية
  .مع التحرير املتزايد للسوق املصرفية يف هذا البلد وهو ما يقودنا إىل معرفة املركز التنافسي هلذه البنوك حاليا

  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية املاليزية: املطلب الرابع

 هذا ثنائية بنكية مميزة، فإىل جانب البنوك التقليدية اليت هلا تاريخ طويل يفاالقتصاد املاليزي  شهدي
البلد تتواجد البنوك اإلسالمية احلديثة الظهور، ولكنها تلقى الرعاية والتشجيع حيث مت التخطيط للوصول 

و يف هذا العنصر سنلقي الضوء على مكانتها  ،2010سنة %  20 قدرهاإىل حصة سوقية من األصول 
  .جناح احلكومة يف خطتها ضمن النشاط املصريف الكلي من حيث األصول، الودائع والتمويل، وتقييم مدى

إىل املعطيات املتوفرة حول أصول بالنظر : احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من األصول. 1
  البنوك اإلسالمية سواء كانت إسالمية بالكامل أو كانت نوافذ، ميكن القول أن حصتها السوقية ما زالت 

 رجننت ماليزي مليار :الوحدة             .املاليزية من األصول البنكيةاحلصة السوقية للبنوك اإلسالمية : 45دولاجل
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  بيانال 

1483.14 1361.94 1275.40 1145.33 1025.31 884.59  جمموع األصول
 267.60 233.67 192.81 157.15 133.00 111.81  أصول البنوك اإلسالمية 

 18.04 17.15 15.11 13.72 12.97 12.63  %احلصة السوقية 
 8.90 6.79 11.36 11.71 15.91 16.09  %معدل منو األصول الكلية

 14.52 21.19 22.69 18.15 18.95 17.68 %معدل منو األصول اإلسالمية

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات بنك ماليزيا املركزي: املصدر

ليدية، ولكنها متزايدة من سنة ألخرى وهي على مشارف حتقيق هدفها ضعيفة إذ ما قورنت باملصرفية التق
و  .2010سنة  %20وهو الوصول إىل حصة سوقية من األصول اإلسالمية مقدارها  2001سنة املسطر 

معدل النمو السنوي لألصول اإلسالمية أكرب من ذلك احملقق من قبل النظام البنكي ككل وهو متزايد على 
صول الكلية للبنوك التقليدية املتناقص، وهو ما يرشح تزايد حصتها السوقية مستقبال، عكس معدل منو األ

جعل  2010و  2009وانتقال تأثرياا إىل االقتصاد املاليزي سنيت  2008ولكن حدوث األزمة املالية سنة 
قريبة جدا من  ولكنها  %20احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية ال تصل إىل ما هو خمطط هلا وهو بلوغ نسبة 

  .حتقيقها
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الودائع املوجودة لدى خمتلف املتدخلني يف : احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من الودائع. 2
إىل  السوق املصريف اإلسالمي املاليزي ضعيفة ولكنها متزايدة من سنة ألخرى حىت وصلت نسبتها

دل منو الودائع الكلية، وهو ما يعرب عن قدرة كما أن معدل منوها أكرب من مع. 2010سنة  19.64%
  . البنوك اإلسالمية يف تعبئة ومجع املدخرات مبختلف أنواعها، وهذه احلصة مرشحة للتزايد مستقبال

 رجننت ماليزيمليار : الوحدة         .  احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من الودائع البنكية الكلية: 46اجلدول
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  انالبي 

 1104.79 1028.34 936.32 821.01 768.41 644.89  جمموع الودائع
 216.95 188.83 154.86 121.97 99.17 83.86  ودائع البنوك اإلسالمية 

 19.64 18.36 16.53 14.85 12.90 13.00  %احلصة السوقية 
 7.43 9.83 14.04 6.85  19.15  17.06  %معدل منو الودائع الكلية

 14.89 21.94 26.96 22.99 18.25 15.11 %معدل منو الودائع اإلسالمية

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات بنك ماليزيا املركزي: املصدر

تستحوذ البنوك اإلسالمية املاليزية على نسبة متزايدة من : احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من التمويل .3
حيث تعتمد على خمتلف الصيغ اإلسالمية يف متويل األفراد والشركات، و احلصة السوقية التمويل الكلي 

للبنوك اإلسالمية من التمويل مرشحة لالرتفاع مستقبال نظرا لنسبة النمو الكبرية هلا مقارنة بالتمويل الكلي 
  .2005اليت تعرف معدالت منو صغرية ماعدا سنة 

  

 .معدل منو أصول النظام البنكي الكلي واإلسالمي يف ماليزيا: 01الشكل

.45من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول :املصدر
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 رجننت ماليزيمليار  :الوحدة               .اإلسالمية املاليزية من متويل االقتصاد احلصة السوقية للبنوك: 47 اجلدول
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  البيان  

 875.90 783.40 718.72 631.4 592.96 558.06  جمموع القروض 
 158.69 133.48 107.73 89.85 78.51 69.94  متويل البنوك اإلسالمية 

 18.12 17.03 14.98 14.23 13.24 12.53  % احلصة السوقية
 11.81 8.99 13.83 6.48 06.25 24.72 %معدل منو القروض الكلية 
 18.89 23.90 19.89 14.44 12.25 16.70 %معدل منو التمويل اإلسالمي

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات بنك ماليزيا املركزي: املصدر

من طرف احلكومة املاليزية لتطوير املصرفية اإلسالمية وجعل ماليزيا اجلهود املبذولة من على الرغم 
قطبا إسالميا عامليا ورغم جناحها يف حتقيق أهدافها املسطرة حىت اآلن إال أا ما زالت بعيدة عن بلوغ 
مرحلة السيطرة والسيادة يف هذا البلد، ولكن نسب النمو املرتفعة لألصول والودائع والتمويل تشري إىل 

  .الذي جتده هذه البنوك وهو ما يعين تزايد عددها مستقبال مما سيشعل املنافسة أكثر لمدى االنتشار والتقب

  واقع املنافسة ما بني البنوك اإلسالمية يف ماليزيا :املطلب اخلامس

ميكن القول أن املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا قد مرت  من الناحية اإلستراتيجية بعدة مراحل، بدأ 
ن االحتكار التام من طرف بنك إسالم ماليزيا إىل مرحلة دخول النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية على م

اخلط وسيطرا على النسبة الكربى من السوق املصرفية اإلسالمية، إىل مرحلة سيطرة البنوك اإلسالمية 
  .مستوى السوق املصريف املاليزيوتراجع دور النوافذ اإلسالمية وبروز البنوك األجنبية كقوة فاعلة على 

  :مر السوق املصريف اإلسالمي املاليزي مبراحل هي: تطور هيكل السوق املصريف اإلسالمي املاليزي. 1
، ومتيزت حصته 1992واستمرت حىت سنة  1984بنك إسالم ماليزيا منذ تأسيسه سنة  حتكارامرحلة . أ

  رة البنوك التقليدية و حمدودية موارده؛ السوقية بالضعف،  وقد واجه ظروفا صعبة نتيجة سيط
تاريخ ترخيص البنك املركزي املاليزي للبنوك  1993مرحلة سيطرة النوافذ اإلسالمية و امتدت منذ . ب

و شهدت . 2005التقليدية بفتح نوافذ تقدم من خالهلا خدمات مصرفية إسالمية، و استمرت إىل غاية سنة 
  ؛لبنوك اإلسالمية األصلية و النوافذ اإلسالميةهذه املرحلة منافسة حادة ما بني ا

النوافذ اإلسالمية للبنوك  أغلب ولنتيجة حت 2006وبدأت منذ  مرحلة سيطرة البنوك اإلسالمية الكاملة. ت
  .النوافذ فاحتا اال الشتعال املنافسة بني البنوك اإلسالمية الكاملة نشاط فتراجع التقليدية إىل بنوك كاملة،
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 رجننت ماليزيمليار : الوحدة               .توزيع األصول اإلسالمية املاليزية ما بني البنوك اإلسالمية والنوافذ: 48اجلدول
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  البيان

 258.73 224.93 186.04 94.90 73.8 43.43 24.85  البنوك اإلسالمية
 8.87 8.57 6.77 62.25 59.2 68.38 70.12  النوافذ اإلسالمية

 267.60 233.67 192.81 157.15 133.00 111.81 94.97  اموع

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات بنك ماليزيا املركزي: املصدر

  :ما يلي نالحظ) 04(للملحق  بالنظر: احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية املاليزية من األصول. 2
ية املاليزية مفتتة على عدد كبري من البنوك، حيث احلصص السوقية ألغلبها السوق املصرفية اإلسالم .أ

  املاليزي؛ صغرية ومتقاربة حيث ال جند سيطرة واضحة لبنك معني عليها، وهو ما يشري لتنافسية السوق
ة أغلب البنوك اإلسالمية األجنبية اليت تنشط يف السوق املاليزي عرفت حصتها السوقية تزايدا يف بداي. ب

فترة الدراسة، ولكنها تراجعت يف باقي السنوات وهو ما يعرب عن الصعوبات اليت جتدها هذه البنوك يف 
  ممارسة نشاطها؛ 

 ،2008فذة أو ملا حتول إىل بنك سنة أكرب حصة سوقية سواء ملا كان نا )Maybank Islamic(  ميلك. ت

  أقل حصة سوقية؛ )Asian Finance Bank(وحصته متذبذبة من سنة ألخرى، بينما ميلك 
  تناقصت احلصة السوقية للبنك اإلسالمي املاليزي بظهور النوافذ اإلسالمية و البنوك اإلسالمية األجنبية؛. ث
إال أن  EONCAP Islamic Bank Berhad  ورغم دجمه لبنك  Hong Leong Islamic Bank Berhad   بنك . ج

  .سبقت عملية االندماج مع السنة اليتحصته السوقية مل تتغري كثريا مقارنة 
تعيش السوق املصرفية اإلسالمية املاليزية منافسة قوية جدا، خاصة بعد حتول أغلب النوافذ اإلسالمية للبنوك 
التقليدية إىل بنوك كاملة وتزايد عدد البنوك اإلسالمية األجنبية، نظرا النتعاش العمل املصريف مبختلف أنواعه 

  . 40اجلدول جم األصول البنكية مقارنة مع الناتج احمللي اإلمجايل كما يبينه الذي يعكسه كرب ح
  :نالحظ ما يلي) 05(بالنظر للملحق : الودائعمن  ةاليزياملاحلصة السوقية للبنوك اإلسالمية . 3

 2010على أكرب حصة من الودائع رغم أا متناقصة ما عدا سنة   )Bank Islam Malaysia(يستحوذ. أ
 أضعف حصة سوقية من الودائع ، بينماهو صاحب أكرب حصة سوقية )Maybank Islamic(أين أصبح 

  ؛)Asian Finance Bank( ود لـفتع
أغلب البنوك اإلسالمية األجنبية اليت تنشط يف السوق املاليزي عرفت حصتها السوقية تزايدا يف بداية  .ب

  فترة الدراسة، ولكنها تراجعت يف باقي السنوات؛
 CIMB(تتميز حصة باقي البنوك بالصغر والتقارب فيما بينها والتذبذب من سنة ألخرى، ما عدا بنك . ت

Islamic Bank( الذي تعرف حصته السوقية من الودائع ارتفاعا مستمرا.    
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واملالحظ أن البنوك اإلسالمية األصلية حصتها السوقية من الودائع مرتفعة مقارنة مع باقي البنوك وهو ما 
  .  يؤكد مرة أخرى على أن البنوك اإلسالمية لديها قدرة كبرية على تعبئة الودائع

  :نالحظ ما يلي) 06(بالنظر للملحق : متويل االقتصادمن  ةاليزيامللسوقية للبنوك اإلسالمية احلصة ا .4
 (، يليهعلى احلصة األكرب من متويل االقتصاد وفقا للطرق اإلسالمية )Maybank Islamic(سيطرة . أ

CIMB Islamic Bank( لـ  أما أضعف حصة فتعود   2010و  2009 يف سنيت)Asian Finance 

Bank(؛  
  ألصول والودائع؛احلصة السوقية من التمويل لبنك إسالم ماليزيا صغرية إذ ما قورنت حبصته من ا .ب
  .أغلب احلصص السوقية لباقي البنوك من متويل االقتصاد ضعيفة ومتذبذبة من سنة ألخرى. ت

واملالحظ أن البنوك اإلسالمية املتحولة من نوافذ لديها قدرة كبرية على تقدمي التمويل مقارنة مع البنوك 
ا من خربة بنوكها األم يف هذا او تستحوذ البنوك اإلسالمية املتحولة من . الاإلسالمية األصلية؛ الستفاد

  .نوافذ على أكرب حصة سوقية، تليها البنوك اإلسالمية األصلية وأخريا البنوك األجنبية
بعد احتكار السوق املصريف اإلسالمي من طرف بنك إسالم ماليزيا، جاءت النوافذ اإلسالمية   

ها، واآلن أصبح السوق املصريف اإلسالمي املاليزي يعيش للبنوك التقليدية لتنشر املصرفية اإلسالمية وتوسع
منافسة متصاعدة ما بني البنوك احمللية من جهة واألجنبية من جهة أخرى، وما بني البنوك اإلسالمية األصلية 

  .واملتحولة من نوافذ، وهو ما حيتم عليها ضرورة التسلح بإستراتيجية معينة متكنها من البقاء يف السوق

مة البيئة العامة لنشاط البنوك اإلسالمية يف ماليزيا أدى إىل تزايد عددها، وهو ما جعل هذا إن مالئ  
ويعود . القطاع غري جذاب من الناحية اإلستراتيجية لقوة الضغط الذي متارسه عناصر البيئة التنافسية عليه

ماليزيا قواعد هذه الصناعة، الفضل للنوافذ اإلسالمية يف نشر املصرفية اإلسالمية بعدما أرسى بنك إسالم 
ورغم الدعم واحلماية الذي يتميز به هذا القطاع إال أن نصيبه من السوق املصريف الكلي ما زال ضعيفا، 

ويشهد هذا القطاع اآلن منافسة شرسة ما بني البنوك احمللية واألجنبية والبنوك . وهو مرشح للزيادة مستقبال
  . بالدراسة يف املبحث املوايل وهو ما يقودنا لتناول استراتيجياا التنافسيةاحمللية فيما بينها لتوسيع نشاطها، 

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا :املبحث الرابع
جعل املنافسة من أهم مسات  إن تطور النظام البنكي يف ماليزيا وتعدد البنوك مبختلف أنواعها   

و ختتط هذه األخرية جا خاصا ا ميكنها من . مبا فيها البنوك اإلسالمية السوق املصريف يف هذا البلد،
االتغلب على الضغوط التنافسية املختلفة، وسنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على استراتيجيا 

التنافسية وأهم الدعائم اليت تقوم عليها، معرجني على أهم اخلدمات اليت تقدمها وخصائص سلسلة قيمتها 
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من ناحية مصادر التكاليف واإليراد، ويف األخري التعرف على أهم قدراا التنافسية اليت متلكها ومتكنها من 
  .التغلب على منافسيها، وخنتم مبحثنا هذا  بتقييم مدى قدرة هذه البنوك على حتقيق أهدافها املرسومة

 ليزيةأساليب مواجهة املنافسة يف البنوك اإلسالمية املا: املطلب األول
يتنافس على السوق املصريف اإلسالمي يف ماليزيا البنوك اإلسالمية احمللية اإلسالمية املنشأ، والبنوك  

احمللية املتحولة من نوافذ إسالمية وأخريا البنوك األجنبية واليت دخلت السوق املاليزي بعد حتريره اجلزئي 
فسية معينة حتاول من خالهلا إما احملافظة على للسوق املصريف، وبطبيعة احلال لكل منها إستراتيجية تنا

 .حصتها السوقية، أو البحث عن تكوين موقع يف السوق املاليزي، وهذا ما سنحاول تبيانه يف هذا العنصر

بعد دراسة حالة كل بنك إسالمي على حدا فيما  :االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية .1
 :أدناه، توصلنا إىل 49اجلدولملواجهة منافسيه وامللخصة يف طرفه خيص األسلوب املستخدم من 

  إستراتيجية التميز عامل مشترك ما بني كل البنوك اإلسالمية املاليزية مبختلف أنواعها؛ . أ
  إستراتيجية التعاون عامل مشترك ما بني البنوك اإلسالمية املتحولة من نوافذ لبنوك تقليدية؛ . ب
  التركيز ألا بنوك شاملة تستهدف كل العمالء وتقدم كل املنتجات؛  غياب إستراتيجية. ت
  تستخدم أغلب البنوك اإلسالمية املاليزية أكثر من إستراتيجية تنافسية يف آن واحد؛. ث
  :تبعا لنوع اإلستراتيجية التنافسية للبنوك املدروسة ميكن تقسيمها إىل جمموعتني إستراتيجيتني مها. ج
متميزة مع أسعار تنافسية،  حيث تقدم خدمات ىل تعتمد على التميز و املنافسة السعرية،اموعة األو -

 وتضم أكرب البنوك اإلسالمية على مستوى االقتصاد املاليزي وستكون املنافسة قوية فيما بينها؛
ومتوافقة مع تعتمد على التميز كوسيلة تنافسية من خالل تقدمي منتجات ذات نوعية عالية اموعة الثانية  -

  .أحكام الشريعة اإلسالمية، وبالطبع ستكون املنافسة قوية فيما بينها العتمادها على نفس الوسائل التنافسية

  :يويف ظل تعذر دراسة حالة كل البنوك اإلسالمية املاليزية سنختار عينة من كل جمموعة وه
  بنكني اإلسالميني األصليني يف ماليزيا؛البنك اإلسالمي املاليزي وبنك معامالت ماليزيا باعتبارمها ال- 
  البنوك األجنبية؛  بيت التمويل الكوييت، و بيت التمويل اآلسيوي كممثلني عن- 
أكرب البنوك اإلسالمية يف باعتباره  )Maybank Islamic(نأخذ : البنوك احمللية املتحولة من نوافذ إسالمية- 

 Alliance(كممثل عن البنوك اليت عرفت وضعيتها حتسنا مستمرا، و )CIMB Islamic Bank(  ماليزيا، و

Islamic Bank(  وفقا حلصته السوقية و باعتباره أضعف بنك إسالمي حملي)Affin Islamic 

Bank(اليت عرفت حصتها السوقية تراجعا، وسنرى ركائز متيزها يف العنصر املوايل كممثل عن البنوك.  
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 .نافسية للبنوك اإلسالمية املاليزيةاالستراتيجيات الت: 49 اجلدول
 نوع اإلستراتيجية التنافسية نوع البنك بداية النشاط بنكال

Affin Islamic Bank Berhad  تعاونال+ التميز حتول من نافدة تقليدية حملية 2006أفريل
Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhad  التميز بنك إسالمي أجنيب 2006

Alliance Islamic Bank Berhad  التعاون+املنافسة السعرية + التميز حتول من نافدة تقليدية حملية 2008
AmIslamic Bank Berhad  التعاون+ة املنافسة السعري+ التميز حتول من نافدة تقليدية حملية 2008

Asian Finance Bank Berhad  التعاون+ التميز بنك إسالمي أجنيب 2007
Bank Islam Malaysia Berhad  التعاون+التنافسية السعرية+ التميز  بنك إسالمي حملي 1983

Bank Muamalat Malaysia Berhad  التنافسية السعرية+ التميز بنك إسالمي حملي 1999
CIMB Islamic Bank Berhad  التعاون+التنافسية السعرية+ التميز  حتول من نافدة تقليدية حملية 2005جوان
EONCAP Islamic Bank Berhad   التعاون+ التميز حتول من نافدة تقليدية حملية 2006أفريل

Hong Leong Islamic Bank Berhad  التعاون+ زالتمي حتول من نافدة تقليدية حملية 2005مارس
HSBC Amanah Malaysia Berhad  التعاون+ التميز  حتول من نافدة تقليدية أجنبية 2008

Kuwait Finance House  Berhad  التميز بنك إسالمي أجنيب 2005
Maybank Islamic Berhad  التعاون+التنافسية السعرية+ التميز  حتول من نافدة تقليدية حملية 2008جانفي

OCBC Al-Amin Bank Berhad  التعاون+ التميز  حتول من نافدة تقليدية أجنبية 2008ديسمرب
Public Islamic Bank Berhad  التعاون+التنافسية السعرية+ التميز  حتول من نافدة تقليدية حملية 2008نوفمرب
RHB Islamic Bank Berhad  التعاون+ التميز  حتول من نافدة تقليدية حملية 2005مارس

Standard Chartered Saadiq Berhad  التعاون+ التميز  حتول من نافدة تقليدية أجنبية 2008نوفمرب

  .كمن إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنو :املصدر

  : تعتمد البنوك اإلسالمية على ااالت التالية 50اجلدولمن  :ركائز التميز يف البنوك اإلسالمية املاليزية. 2
اجلديدة، وذلك نظرا للحركية الكبرية اليت يشهدها  املصرفية ملنتجات واخلدماتابتكار االتركيز على . أ

  أنه من أكثر األنظمة البنكية ابتكارا؛ السوق املصريف املاليزي يف هذا اجلانب، حيث يوصف على
  حرص كل البنوك املدروسة على ضرورة مطابقة أعماهلا للشريعة اإلسالمية؛. ب
  احترام العمالء وحماولة إرضائهم سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني؛. ت
  .التركيز على التكافل االجتماعي ألنه يساهم يف تثبيت أقدام البنك يف السوق. ث

  
  
  
  



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 263 - 

 .2010أهم ركائز التميز يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية : 50دولاجل

  البنك  التنافسهدف   أهم ركائز التميز

ابتكار املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛  سرعة اخلدمة؛ االستجابة حلاجات العمالء 
 .ته االجتماعيةورغبام؛ تطبيق أسعار تنافسية على الودائع و التمويل؛ حتمل مسؤولي

الريادة احمللية 
 والدولية

Bank Islam 
Malaysia  

التركيز على اجلودة و النوعية واالبتكار املتواصل؛ استخدام التكنولوجيات احلديثة؛ التوجه 
 .ر تنافسية؛ حتمل مسؤوليته االجتماعيةباملستهلك؛ تطبيق أسعا

يصبح األفضل 
 لدى العمالء 

 Bank Muamalat 
Malaysia  

تطبيق أسعار تنافسية عن طريق ضغط التكاليف؛ العمل املتواصل على إدخال منتجات وخدمات 
 .جديدة؛ التركيز على قطاعات مستهدفة، حتمل املسؤولية االجتماعية

الريادة حمليا
 وإقليميا

 Maybank 
Islamic  

املنتجات املتوافقة مع الشريعة  جتنب الصيغ اليت تثري جدال فقهيا يف ماليزيا وخارج ماليزيا؛ ابتكار
 .اإلسالمية، إدخال شرحية واسعة من املنتجات للمسلمني وغري املسلمني، التكافل االجتماعي

التوسع اخلارجي Affin Islamic 
Bank 

جودة اخلدمة وسرعة تقدميها ؛تعدد قنوات التوزيع؛ االبتكار املتواصل للمنتجات املتفقة مع 
 .ويع املنتجات املقدمة؛ التسعري التنافسي؛ حتمل املسؤولية االجتماعيةالشريعة اإلسالمية؛ تن

 CIMB Islamic  التوسع الداخلي
Bank  

للوصول إىل تطبيق االبتكار واإلبداع املتواصل للمنتجات واخلدمات؛ ترشيد تكاليف البنك 
  .التكافل االجتماعيأسعار تنافسية؛ احلرص على تطبيق واحترام قواعد الشريعة اإلسالمية، 

 Alliance Islamic  الريادة احمللية
Bank  

عن اآلخرين؛ االهتمام باملستهلك املاليزي؛ االبتكار والتجديد عرض منتجات إسالمية متميزة
املتواصل؛ االعتماد على التقنيات اجلديدة؛ تنويع املنتجات واخلدمات املقدمة؛ التعامل بإنصاف 

 .وعدالة مع مجيع العمالء ؛ حتمل املسؤولية االجتماعية

الريادة حمليا 
 وإقليميا

 Kuwait Finance 
HouseMalaysia  

االهتمام برغبات العمالء واحترامهم؛ احترام قواعد  للعمالء؛ذات قيمة مضافةتوفري خدمات
 .الشريعة اإلسالمية يف كل أعمال البنك؛ حتمل املسؤولية االجتماعية

اختراق السوق
 املاليزي

 Asian Finance 
Bank  

 .التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناء على  :املصدر

ث تطبق يف النهاية ميكن القول أن االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية متعددة حي
. أكثر من إستراتيجية يف آن واحد، وأكثرها هو التميز مع تقدمي أسعار تنافسية وكذلك إستراتيجية التعاون

اإلسالمية وكذلك حتمل مسؤوليتها االجتماعية،  توجماالت التميز واسعة أمهها التركيز على ابتكار املنتجا
  .ة، إسالمية باألصل أو حتولت من نوافذ تقليديةوذلك بالنسبة لكل البنوك اإلسالمية سواء حملية أو أجنبي

  أمثلة عن التميز يف البنوك اإلسالمية املاليزية: املطلب الثاين

خالل املطلب السابق أن كل البنوك املدروسة تتقاطع يف نقطة رئيسية وهي البحث عن  خلصنا من
يف هذا املطلب إىل تناول أهم  التميز، مع حماولة تقدمي أسعار تنافسية يف نفس الوقت، وهو ما يقودنا

اليت متارسها، مع التركيز على املنتجات املقدمة لألفراد،  جوانب التميز يف هذه البنوك من خالل األنشطة 
  . وقنوات التوزيع اليت تعتمد عليها إليصال خدماا ملختلف عمالئها وأخريا مناذج عن التسعري التنافسي فيها
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إن متتع البنوك اإلسالمية برخصة املصرف الشامل يف ماليزيا، جعلها  :املاليزيةأنشطة البنوك اإلسالمية . 1
  تقدم باقة متنوعة من األنشطة، منها ما هو تقليدي كتقدمي اخلدمات املصرفية لألفراد واملؤسسات، ومنها ما 

  .2010ألنشطة املمارسة يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية اأهم : 51اجلدول
  البنك نشطة املمارسةاألأهم

  Bank Islam Malaysia .الشركات واملؤسسات املالية؛ األعمال املصرفية؛ اخلدمات املصرفية لألفراد

  Bank Muamalat Malaysia  .خدمات اجلملة؛ خدمات التجزئة

  Maybank Islamic  .اخلدمات املصرفية لألفراد؛ اخلدمات املصرفية للمؤسسات؛إدارة الثروات

 Affin Islamic Bank .اخلدمات املصرفية للمؤسسات؛ اخلدمات املصرفية لألفراد؛ اخلزينة؛ التأجري التمويلي

  CIMB Islamic Bank  .املؤسسات واالستثمارات البنكية؛ األعمال املصرفية؛ خدمات التجزئة؛ اخلزانة

  Alliance Islamic Bank  .اخلدمات املصرفية لألفراد؛ األعمال املصرفية للمؤسسات؛ األعمال املصرفية

  Kuwait Finance House (Malaysia)  .البنكي؛ األعمال املصرفيةاخلزانة ورأس املال؛ الشركات واالستثمار 

  Asian Finance Bank  .املصرفية الداخلية؛ االستثمار واملصرفية اخلارجية؛ إدارة الثروات

 .التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناء على  :املصدر

وخيتلف عدد األنشطة . هو مستحدث وخاص باملؤسسات املالية كإدارة الثروات واخلزانة واالستثمار
 .داد نشاطهاملمارسة من بنك آلخر تبعا إلمكانياته وامت

أنواع اخلدمات املقدمة من طرف البنوك  كللصعوبة دراسة : اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد. 2
  :و من واقع اجلدول أدناه ميكن القول أن، فقط اإلسالمية لألفراد يف ماليزيا سنقتصر على الودائع

على رأس  )Maybank Islamic( هناك تباين يف أنواع الودائع املستقبلة من بنك آلخر، ففي حني يأيت. أ
يأيت يف املرتبة األوىل من  ) Bank Islam Malaysia(القائمة من حيث كثرة عدد أنواع الودائع املتاحة، جند 

بينما  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ةدرجة التنوع واالبتكار، حيث جند لديه ودائع مستحدثة كثريحيث 
  باملنتجات الكالسيكية، أو تقدم عددا حمدودا من املنتجات املبتكرة؛تكتفي فبنوك ال قيةب
ي وبنك معامالت ماليزيا إىل استخدام الكلمات اإلسالمية ذات األصل مييل البنك اإلسالمي املاليز. ب

  اخل، وهي إشارة إىل مدى متسكها بالشريعة اإلسالمية؛...العريب كاملضاربة والوديعة و السكينة 
على الودائع فقط، بل ميتد إىل خمتلف املنتجات واخلدمات املقدمة لألفراد  ال يقتصرهذا الواقع و

هي قائدة  )CIMB Islamic Bank( و )Maybank Islamic( بنك إسالم ماليزيا و وللشركات، فنجد
  .ملنتجات الغري ةمقلد وأعدد قليل من املنتجات  ة بابتكارما مكتفيإ فهي بينما البنوك األخرى، االبتكار
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 .2010أنواع الودائع املفتوحة لألفراد يف البنوك اإلسالمية املاليزية بنهاية : 52دولاجل 

Bank 
Islam 

Malaysia 

1.Savings Accounts -i: Wadiah 
2. Savings Accounts -i: Mudharabah 
3. Savings Accounts -i: Wadi 
4. Savings Accounts -i: Ijraa 
5. Savings Accounts -i: Pewani 
6. Savings Accounts -i: Al-Awfar 

7. Investment Account -i: Al-Awfar
8. Current Account -i 
9. Investment Account -i: General 

10. Investment Account -i: Sakinah 
11. Family Plan :  Tunai Didik-i 
12. Family Plan : Tunai Kasih-i 

Bank 
Muamalat 
Malaysia 

1.Basic Savings Account (BSA) 
2. Basic Current Account (BCA) 
3. Al- Mudharabah Savings Account 
4. Al- Mudharabah Current Account 

 

5. Al- Mudharabah General Account
6. Al- Wadiah Savings Account 
7. Al- Wadiah Current Account 
8. BeeSTAR-i 

Maybank 
Islamic  

1.Golden Savers Savings Account-i 
2. Profit Now! Account-i 
3.  Foreign Currency Mudharabah-i 
4. Maybank Al-Sayf Structured Islamic 

Deposit-i  
5. Savings & Current Account-i  
6. Basic Savings & Current Account-i  
7. Mudharabah Investment Accounts-i  

8. Premier MudharabahAccount-i
9. Yippie-i  

10. imteen-i  
11. net Current Account-i  
12. Foreign Currency Account-i  
13. Structured Islamic Deposit-i  
14. Islamic Fixed Deposit-i 

Affin 
Islamic 

Bank 

1.AFFINGOLD-i  
2. Affin Junior Saver-i   
3.  AFFINPLUS-i   
4. Basic Banking Services-i   
5. Current Account-i 

6. General Investment Account  
7. Savings Account-i  
8. Wealth Saver-i  
9. Foreign Currency Account-i 

 

CIMB 
Islamic 

Bank 

1.Wadiah Savings Account-i 
2. Mudharabah Savings Account-i 
3. EcoSave Savings Account-i 
4. Wadiah Current Account-i 
5. Mudharabah Current Account-i 
6. Fixed Return Investment Account-i 

(FRIA-i) - WhyWait 
7. Fixed Return Investment Account-i 

(FRIA-i) - Monthly Returns. 

8. Fixed Return Investment Account-i 
(FRIA-i) - Maturity Returns 

9. Max Invest Save 
10. General Investment Account 
11. Wadiah Children Savings Account-i 
12. Mudharabah Children Savings Account-i 

 

Alliance 
Islamic 

Bank  

1.Basic Savings Account-i 
2. Savings Account-i 
3. Basic Current Account- i 

4. Current Account-i
5. General& Special Investment Account-i 
6. Hybrid Account-i 

Kuwait 
Finance 
House  

1.Basic Savings Account - i 
2. Savings Account - i  
3. Basic Current Account-i  
4. Current Account-i 

5. Foreign Currency Current Account-i
6. General Investment Account-i  
7. Foreign Currency General Investment 

Account-i 
8.  Gold Account-i 

Asian 
Finance 

Bank 

1.Basic Savings Account-i 
2. Mudharabah Savings Account-i  
3. Mudharabah Junior Savings Account-i 

 

4. Current Account-i
5. Foreign Currency Account-i  
6. General Investment Account-i 

 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

  :أهم املالحظات اليت ميكن سوقها يف هذا اال هي: وزيع يف البنوك اإلسالمية املاليزيةمنافذ الت. 3
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البنوك املتحولة من نوافذ لديها مزية استخدام نفس فروع بنكها األم، إضافة إىل فتح عدد حمدود من . أ
ح الفروع وجتهيزها، الفروع اإلسالمية وهذا ما مكنها من االنتشار اجلغرايف دون حتمل أعباء إضافية لفت

  عكس البنوك اإلسالمية األصلية أو البنوك األجنبية اليت تتحمل تكاليف االنتشار وفتح الفروع اجلديدة؛

   .30/11/2011يف قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية املاليزية : 53اجلدول
الفروع  قنوات التوزيع

  التقليدية
الفروع
 اإلسالمية

الصراف
  اآليل

خدمات 
  نترنتاال

اهلاتف
  املصريف

خدمات 
 النقال

الرسائل 
 النصية

الربط 
 االلكتروين

Bank Islam Malaysia  - 119 1000 نعم نعم نعم  نعم  نعم 

 Bank Muamalat  - 49 84 ال ال ال  نعم حمددة الوقت 
 Maybank Islamic  380 14 4568 نعم نعم نعم نعم  نعم 

Affin Islamic Bank 85 05 101 ال ال ال ال  نعم 

 CIMB Islamic Bank  323 ال ال ال ال  نعم 2100 قريبا 

 Alliance Islamic Bank  100 00 130 نعم ال ال ال  نعم 
 Kuwait Finance House 

(Malaysia)  - 09 07 نعم          ال ال ال  األفراد فقط

 Asian Finance Bank  - 03 03 ال ال ال ال  ال 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :ملصدرا

 )CIMB Islamic Bank( و )Maybank Islamic(  هناك فجوة كبرية ما بني االنتشار اجلغرايف لـ. ب

 Maybank(، فمثال بلغ عدد زبائن حصد أكرب عدد من العمالء مكنهما منوباقي البنوك، وهو ما 

Islamic( ؛2009بنهاية  زبون أكثر من ثالثة ماليني  
   ؛قنوات إلكترونية متعددة نميلكا )Maybank Islamic( و )Bank Islam Malaysia(. ت
البنوك اإلسالمية األجنبية و البنوك املاليزية الصغرية حمدودة االنتشار، و قنواا  االلكترونية قليلة وهو . ث

  .ما يؤثر سلبا على نشاطها،  كما أا يف مرحلة التوسع و أمامها أعباء كبرية ستتحملها مستقبال

يتحكم يف خمتلف تكنولوجيات يف جمتمع  ،ك قنوات التوزيع االلكترونيةوامتالالكبري االنتشار اجلغرايف  إن
  .اإلعالم واالتصال كاتمع املاليزي، يعترب أكثر من ضرورة للبنوك اإلسالمية لبقائها يف السوق

يف ظل استحالة دراسة ومقارنة أسعار كل منتجات  :املنافسة السعرية يف البنوك اإلسالمية املاليزية .4
ت بنوك العينة لكثرا وتعدد أنواعها، سنقتصر على مثال فقط يكون املنتج متشاا يف خمتلف البنوك وخدما

من  .وهو عائد  خمتلف الودائع اليت تستقبلها، مع التركيز على أدىن وأعلى حد يف كل نوع رئيسي منها
  :النسب الواردة يف اجلدول ميكن استخراج املالحظات التالية
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 %: الوحدة                . 2010أوت   -د الودائع يف البنوك اإلسالمية املاليزية خالل الفترة جويليةعائ: 54اجلدول
  عائد الودائع االستثمارية  عائد الودائع االدخارية عائد الودائع اجلارية  البنك

Bank Islam Malaysia 3.67- 2.57  1.55-0.05 الشيء  

 Bank Muamalat 0.25-0.77 1.5-2 2.31 -4.30  

 Maybank Islamic 0.35-1.7 0.3-2.52 2.52 -3.53  

Affin Islamic Bank1-1.75 0.9-3.39 2.81 -3.31  

 CIMB Islamic Bank 0.6-2.35 0.8-1.30 2.5 -3.55  

 Alliance Islamic Bank 0.05-1.5 0.1-2 2.58 -3.35  

 Kuwait Finance House Malaysia 3.01- 2.75 2-1.5 الشيء  

 Asian Finance Bank 2.45 - 1.4 1.05-0.3 الشيء  

  .من إعداد الطالبة بناءا على املعلومات املتوفرة يف مواقع البنوك :املصدر

ع اجلارية، حىت ولو كان منخفضا، يف شكل هبة لتشجيع املودعني هناك بنوك متنح عائد على الودائ. أ
  وترغيبهم يف اإلقبال على البنك؛ نظرا لقوة املنافسة اليت تفرضها البنوك التقليدية و سيطرة البنوك الكبرية؛ 

لعائد عائد الودائع االدخارية أقل من عائد الودائع االستثمارية لقصر مدا وقابليتها للسحب، كما أن ا. ب
عليها يتناسب طرديا مع مبلغها، وخيتلف حدها األدىن واألعلى من بنك آلخر، فنجده مرتفع يف أغلب 

  ؛)CIMB Islamic Bank (بنوك العينة ماعدا البنك اإلسالمي املاليزي و ببيت التمويل اآلسيوي و
عائد الودائع االستثمارية خمتلف من بنك آلخر الختالف نوع الوديعة و كذلك مدا، فنجد أعلى حد . ت

  .)Asian Finance Bank(موجود لدى بنك معامالت ماليزيا، وأدناه لدى 

ن من كل بنك مدروس لديه ميزة معينة يف جانب من هذه الودائع، وال ميكن القول أن هناك بنك أحس
اآلخر ألن كل منها يلعب على عامل معني كمدة الوديعة ونسبة اقتسام الربح واخلسارة مع العميل، ويبقى 

  .واخلدمات املتاحة يف كل بنك ههذا األخري هو األقدر على حتديد أي العوائد هي األفضل يف ظل تفضيالت

يزي عن طريق تقدمي باقة متنوعة تسيطر البنوك اإلسالمية الكبرية احلجم على السوق اإلسالمي املال
وقد . من املنتجات الكالسيكية واملبتكرة، و انتشار جغرايف كبري و قنوات توزيع إلكترونية متعددة

استفادت البنوك املتحولة من نوافذ من التعاون مع بنوكها األم، على عكس البنوك اإلسالمية األصلية 
  .ذلك عن طريق منح أسعار تنافسية يف خمتلف منتجااواألجنبية، لتقليل تكاليفها وتعظيم عائدها و

  دراسة سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية املاليزية: املطلب الثالث

يف البنوك اإلسالمية املاليزية، سنحاول من خالل هذا العنصر أن نبني أهم خصائص سلسلة القيمة   
أعماهلا، كما سنتطرق إىل بنية إيراداا وأهم  وذلك بالبحث عن أهم الصيغ اإلسالمية املستخدمة يف ممارسة
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النشاطات املولدة للقيمة املضافة فيها، وأخريا نستعرض بنية تكاليفها بغية االضطالع على أهم عناصر 
  .تكاليفها وكذلك حجم اجلهود  التسويقية املبذولة من طرفها للتعريف مبنتجاا وخدماا

أهم الصيغ اليت تستعمل من قبل البنوك دراسة  بعد: مية املاليزيةأهم صيغ النشاط يف البنوك اإلسال. 1
اإلسالمية املاليزية توصلنا إىل أن البيع بالثمن اآلجل ميثل نسبة كبرية من استخداماا، تليها اإلجارة مبختلف 

ق واسع و التورق على نطا أنواعها مث املراحبة بدرجة أقل، مع مالحظة  استخدام بعض البنوك لبيع العينة
، )Asian Finance Bank ( و )Alliance Islamic Bank( وهي حالة كل من بنك معامالت ماليزيا و

 .ألكرب هو صيغ املشاركةوابتعاد بيت التمويل الكوييت ائيا عن الصيغ اليت تثري جدال فقهيا، والغائب ا
  .واالعتماد على صيغ اهلامش املعلوم يتيح هلا احلصول على عوائد كبرية ولكنه يعرضها ملخاطر االئتمان

 % : الوحدة     .يف التمويل 2009املاليزية سنة  اإلسالمية أكثر الصيغ استخداما من قبل البنوك: 55اجلدول
  البنك  املراحبة جلالبيع باأل  اإلجارة  بيع العينة التورق

-  21.22 - 53.39 15.68 Bank Islam Malaysia  
-  35.58 21.51 28.60 -  Bank Muamalat Malaysia  
-  - 40.22 35.63 22.47  Maybank Islamic  
-  - 29.24 46.72 - Affin Islamic Bank  
-  - 25.72 43.95 15.18 CIMB Islamic Bank  
-  21.53 - 46.28 23.68  Alliance Islamic Bank  
0  0 29.69 0 60.84  Kuwait Finance House (Malaysia)  

55.65  - - - 17.56  Asian Finance Bank  

 .من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك املدروسة :املصدر

 نوعية األنشطة املولدة للدخل يف  دراسة بعد: األنشطة املولدة لإليراد يف البنوك اإلسالمية املاليزية. 2

 .2009 وك اإلسالمية املاليزية بنهايةأهم األنشطة املولدة لإليراد يف البن: 56اجلدول
  البنك  األنشطة املولدة لإليراد حسب األمهيةأهم

  Bank Islam Malaysia .اخلدمات املصرفية لألفراد ، اخلدمات املصرفية للشركات

  Bank Muamalat Malaysia  .صرفية للشركات، اخلدمات املصرفية لألفراداخلدمات امل

  Maybank Islamic  .اخلدمات املصرفية لألفراد،  اخلدمات املصرفية للشركات

 Affin Islamic Bank .اخلدمات املصرفية لألفراد،  اخلزانة، خدمات التأجري

  CIMB Islamic Bank  .أدوات سوق املال،املشتقات ،التعامل يف األوراق املالية:اخلزانة

  Alliance Islamic Bank  .اخلدمات املصرفية لألفراد،  اخلدمات املصرفية الشركات

  Kuwait Finance House Malaysia  .صرفية لألفراد واملؤسساتاخلدمات املمتويل الشركات، االستثمار البنكي، 

  Asian Finance Bank  .خسائر ناجتة عن متويل األفراد واملؤسسات

 .من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك املدروسة :املصدر
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رغم تعدد نشاطاا إال أن املصدر الرئيسي للحصول على الدخل فيها وجدنا أنه  ،املاليزية اإلسالمية البنوك
تحدثة فمازالت مسامهتها يف اإليراد ضعيفة يف هو اخلدمات املقدمة لألفراد واملؤسسات، بينما الوظائف املس

  .الذي يأيت أغلب إيراده من التعامل يف السوق املايل  ،)CIMB Islamic Bank( جل بنوك العينة ما عدا

  :يف بنوك العينة توصلنا إىلالتكاليف  بنية من دراسة: بنية التكاليف يف البنوك اإلسالمية املاليزية. 3 
  من التكاليف الكلية، ما يعكس أمهية العنصر البشري يف نشاطها؛ ةلعاملة نسبة كبرياليد اتكلفة  تشكل. أ
نسبة تكلفة اليد العاملة من التكلفة اإلمجالية أكرب يف البنوك األجنبية مقارنة بالبنوك احمللية، لصعوبة . ب

  دية وامتيازات؛يد عاملة يف بيئة كثرية البنوك  إال عن طريق اللجوء ملنح إغراءات ما ىحصوهلا عل
نسبة تكلفة اليد العاملة متزايدة يف البنوك اإلسالمية احمللية نظرا للضغط الذي متارسه البنوك األجنبية، . ت

  فبغرض احلفاظ على عمالتها ترفع األجور إىل ذلك احلد املوجود يف البنوك األجنبية أو مستوى أعلى منه؛
-  2008 واتسن كون تكاليفيعود إىل  )Maybank Islamic (اخنفاض نسبة تكاليف اليد العاملة يف . ث

  ، دون تلك اليت يتقامسها مع بنكه األم؛لفروع اإلسالمية بالكاملل فقط هي 2010

 %: الوحدة                      .       لكلية يف البنوك اإلسالمية املاليزيةنسبة تكلفة اليد العاملة من التكاليف ا: 57اجلدول

  البنك  2005  2006 2007 2008 2009 2010

50.46  48.82  48.44 46.58 42.23 35.00 Bank Islam Malaysia 
51.08  51.07  45.53 45.45 46.98 50.51  Bank Muamalat Malaysia 

2.13  02.27  01.53 48.62 50.68 49.61  Maybank Islamic 
60.05  55.25  50.52 11.85 08.42 70.00 Affin Islamic Bank 
50.76  45.36  38.79 37.34 26.11 24.46   CIMB Islamic Bank 
55.02  58.75  58.50 59.05 68.01 68.46  Alliance Islamic Bank 
51.98  55.16  63.50 66.96 61.91 57.11  Kuwait Finance House (Malaysia) 
60.05  53.91  58.70 56.63 - -  Asian Finance Bank 

 .من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك السنوية :املصدر

ختتلف نسبة تكلفة النشاطات التسويقية مبختلف أنواعها من بنك آلخر، ولكن ما هو مالحظ أن هذه . ج
من النسبة منخفضة يف البنوك اإلسالمية األصلية سواء كانت حملية أو أجنبية، بينما ترتفع يف البنوك املتحولة 
  نوافذ، لكوا حتتاج جلهد تسويقي أكرب إلقناع العميل مبنتجاا ومبدى توافقها مع الشريعة اإلسالمية؛

  .حصته السوقية يعترب األكثر إنفاقا على التسويق ما انعكس إجيابا على )CIMB Islamic Bank(أن . ح
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 % :الوحدة                       .             ية املاليزيةللبنوك اإلسالم نسبة تكلفة التسويق من التكاليف الكلية: 58اجلدول

  البنك 2005  2006  2007 2008 2009 2010

2.39  02.08  02.82 0.83 01.72 01.25 Bank Islam Malaysia 
2.88  02.87  02.03 02.21 01.93 0.64  Bank Muamalat Malaysia 
3.20  03.67  03.55 10.56 06.23 05.05  Maybank Islamic 
2.11  06.21  08.77 08.52 06.24 0.07 Affin Islamic Bank 

11.11  21.38  23.94 08.24 10.21 06.62   CIMB Islamic Bank 
4.66  04.76  05.21 08.51 09.42 06.46  Alliance Islamic Bank 
2.14  01.39  01.54 01.39 02.70 01.44  Kuwait Finance House (Malaysia) 
1.95  03.27  03.92 02.03 - -  Asian Finance Bank 

 .ةطالبة بناء على تقارير البنوك السنويمن إعداد ال :املصدر

يأيت على رأسها البيع بالثمن  اهلامش املعلوممتارس البنوك اإلسالمية املاليزية أنشطتها وفقا لصيغ       
و تبقى اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد واملؤسسات أهم مصدر للحصول على الدخل،  ،اإلجارةو اآلجل

ة املستحدثة وتعاين من ارتفاع تكلفة اليد العاملة اليت تشكل جزء كبري من بينما يقل إيرادها من األنشط
وسندرس قدراا . أعبائها نظرا لعامل املنافسة على استقطاا، بينما تبقى تكلفة التسويق فيها منخفضة

  .التنافسية يف العنصر املوايل

 القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية: املطلب الرابع

أخذا بعني االعتبار حلجم  يزيةمن خالل هذا املطلب سنبني مدى تنافسية البنوك اإلسالمية املال    
التشغيلية للتعرف على االجتاه الغالب عليها وأخريا ، كما سنتطرق لتطور تكاليفها تهرأمساهلا ونسبة كفاي

ألكثر تنافسية، والقادر على معرفة الربح الصايف احملقق من طرفها، وذلك بغرض الوصول إىل أيها يعترب ا
 .االستمرار والتوسع يف ظل صعوبة البيئة التنافسية املاليزية،  وتزايد شدة املنافسة فيه مستقبال

  :دراسة رأس مال بنوك العينة أوصلتنا إىل النتائج التالية :تطور رأس املال يف البنوك اإلسالمية املاليزية. 1
أكرب بنك إسالمي يف ماليزيا من ناحية رأس املال، ويفسر  2010اية يعترب بيت التمويل الكوييت حىت . أ

هذا باإلمكانيات الكبرية لبنكه األم ورغبته يف توسيع نشاطه يف هذا البلد، يليه البنك اإلسالمي املاليزي 
  ؛2010الذي رفع رأمساله بشكل معترب سنة 

استجابة  2009وعرف زيادة معتربة سنة رأس مال أغلب البنوك اإلسالمية احمللية يعترب ضعيفا، . ب
  لإلجراءات اجلديدة اليت قام ا بنك ماليزيا املركزي اهلادفة إىل تدعيم رؤوس أموال البنوك احمللية؛

 CIMB Islamic( و )Maybank Islamic( رأس مال أكرب البنوك اإلسالمية يف ماليزيا وهي. ت

Bank( حقوق امللكية فيهما كبرية؛  يعترب ضعيفا جدا إذ ما قورن بباقي البنوك، ولكن من ناحية أخرى  
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    .  اإلسالمية يكون رأس املال املخصص هلا كبريا و لكنه يقل عندما تتحول إىل بنوك كاملة النوافذ .ث

RMمليون : الوحدة                                                  .ل البنوك اإلسالمية املاليزيةتطور رأس ما: 59اجلدول 

  البنك   2005  2006  2007 2008 2009 2010

2265.49 1725.49 1725.49 1725.49 880 600 Bank Islam Malaysia 
1000  1000  500 500 500 397.27  Bank Muamalat Malaysia 
110.6  110.5  100 516.00 516.00 1234.3  Maybank Islamic 

260.00 260  160 160 160 315.55 Affin Islamic Bank 
750.00 550  550 550 150 100   CIMB Islamic Bank 
300.00 300  300 736.1 736.1 107.27  Alliance Islamic Bank 
2266  2266.12 1751.4 727 380 380  Kuwait Finance House (Malaysia) 

443.78 355.02 355.02 355.02 - -  Asian Finance Bank 

 .من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك السنوية :املصدر

كبريا تكون حممية من املخاطر اليت قد تعترضها وتلحق ا  البنوك اليت يكون فيها رأس املالمما سبق ف
خسائر، والعكس صحيح، و سيتضح هذا األمر أكثر عند تناول تطور نسبة كفاية رأس املال، واليت حتسب 

  :ظات التاليةحمن اجلدول ميكننا اخلروج باملال ،)1( )06( البنوك اإلسالمية املاليزية وفقا للمعادلة رقم يف

%: الوحدة                                        .تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية املاليزية: 60اجلدول
  البنك  2005 2006  2007 2008 2009 2010
16.78 13.61  12.93 12.01 -2.96 09.06 Bank Islam Malaysia 
17.5  17.5  12.8 13.6 15.7 11.1 Bank Muamalat Malaysia 
10.66 11.56  09.67 16.19 15.86 10.64  Maybank Islamic 
13.59 13.51  10.33 13.18 15.41 20.38 Affin Islamic Bank 
17.21 11.34  11.69 16.41 33.28 66.30  CIMB Islamic Bank 
13.21 13.21  13.92 60.81 42.43 42.9  Alliance Islamic Bank 
23.76 23.34  20.47 17.31 17.74 139.74  Kuwait Finance House (Malaysia)
46.61 37.76  94.41 211.92 - -  Asian Finance Bank 
 معدل كفاية رأس مال النظام البنكي املاليزي  10.2 13.5 13.2 12.6  15.4  14.8

 .والبنك املركزي املاليزي ر البنوك السنويةمن إعداد الطالبة بناء على تقاري :املصدر

ماعدا البنك اإلسالمي املاليزي الذي ، % 8كل البنوك املدروسة كانت نسبة كفاية رأمساهلا أكرب من . أ
، وجعلته يدخل عدة إصالحات عميقة على 2006و 2005تعرض ملشاكل مالية أتت على رأس ماله سنيت 

  ؛)1(وبشكل متزايد 2007 رتفع هذه النسبة جمددا منذ سنةآليات عمله ويرفع من رأس ماله، لت
  بيت التمويل الكوييت وبنك التمويل اآلسيوي يعتربان األكرب من ناحية كفاية رأس املال؛. ب

                                                        
 .162 الصفحة ، واليت تأخذ خبصائص البنوك اإلسالمية، الواردة يفIIصيغة حساب كفاية رأس املال حسب بازل  (1) - 
، 2، العدد 23االقتصاد اإلسالمي، الد : جملة جامعة امللك عبد العزيز . IIرقية، مولود لعرابة، واقع تطبيق البنوك اإلسالمية التفاقية بازل ربوحيض (1) - 

 .42-38. ، ص ص2010/1431
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كفاية رأس املال يف البنوك املتحولة من نوافذ تعترب األضعف يف البنوك املدروسة، كما أا متناقصة من . ت
  اس حملدودية رؤوس أمواهلا وتوسع نشاطها مما جيلب هلا خماطر كبرية؛سنة ألخرى، وهو انعك

ما عدا بعض االستثناءات فإن نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية املدروسة أكرب من نسبة . ث
  .زياالقطاع البنكي ككل وهذا ما يشري إىل متانة املركز املايل للبنوك اإلسالمية مقارنة مع التقليدية يف مالي

خالصة القول أن البنوك اإلسالمية املاليزية تتميز حىت اآلن مبتانة مركزها املايل وبقدرا على امتصاص 
  .اخلسائر اليت ميكن أن تتعرض هلا، ولكن ال ينبغي إمهال عوامل أخرى كالتكاليف املتحملة

  :نوك املدروسة مبا يلييف الب تكاليف التشغيل تتميز :املاليزية تطور تكاليف البنوك اإلسالمية. 2
   تتجه التكاليف الكلية يف البنوك املدروسة حنو التزايد من سنة ألخرى؛. أ
البنك اإلسالمي املاليزي هو األكثر تكلفة، نظرا للعدد الكبري من الفروع اليت ميلكها واليت حتتاج إىل يد . ب

  دد حمدود من الفروع؛أما أقلها فهو بنك التمويل اآلسيوي والذي ميلك ع. عاملة باخلصوص
إستراتيجية التعاون مع البنك األم جتعل تكلفة البنوك املتحولة من نوافذ منخفضة على العموم إذ ما . ت

  .قورنت مع البنوك اإلسالمية األصلية أو األجنبية، ولكنها ترتفع مبجرد حتوهلا لبنك كامل

 RMمليون : الوحدة                                       .      تطور تكاليف البنوك اإلسالمية املاليزية: 61اجلدول

  البنك  2005 2006  2007 2008 2009 2010
840.19 459.89 439.39 391.94 375.51 377.47 Bank Islam Malaysia 

296.88 296.87 219.26 199.28 167.85 159.66  Bank Muamalat Malaysia 

428.77 352.88 192.09 318.92 23.42 20.58  Maybank Islamic 
90.71  76.62  66.98 47.49 25.64 02.10 Affin Islamic Bank 

229.27 215.15 121.75 73.64 36.53 23.99   CIMB Islamic Bank 

73.59  56.66  02.76 02.90 02.97 02.60  Alliance Islamic Bank 
169.76 152.36 163.37 104.28 41.76 16.23  Kuwait Finance House (Malaysia) 
45.53  35.46  32.47 17.78 - -  Asian Finance Bank 

.من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك السنوية :املصدر

و السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هل قلة التكاليف تعرب دوما عن زيادة تنافسية البنك، و ال ميكن 
  .اإلجابة عن هذا السؤال إال إذا تناولنا الربح الصايف احملقق من طرف هذه البنوك

  :ملا يلي العينة توصلنا األرباح الصافية لبنوك عمن تتب:  ايف يف البنوك اإلسالمية املاليزيةالربح الص. 3
الصايف احملقق خيتلف من بنك آلخر،  حيث جند البنوك األجنبية تعترب األقل رحبية، وقد حلقت ا الربح . أ

سيوي الذي مل حيقق أية ، وبنك التمويل اآل 2010و  2009خسائر كحالة بيت التمويل الكوييت سنيت  
  أرباح منذ دخوله السوق املاليزي؛
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  )Maybank Islamic (إن البنوك الكبرية هي األكثر رحبية ويتعلق األمر بالبنك اإلسالمي املاليزي و. ب

  ؛قليلة مقارنة معهاالبنوك فتحقق أرباحا  بقية، بينما )CIMB Islamic Bank(و
إذ ما نظرنا للربح احملقق من طرف بنوك العينة، وهي حتتوي على أهم البنوك اإلسالمية املاليزية، فيمكن . ت

  .القول أن أرباحها صغرية جدا إذ ما قورنت بأرباح البنوك التقليدية
  

RMمليون : الوحدة                                     . اإلسالمية املاليزية تطور الربح الصايف يف البنوك: 62اجلدول

  البنك  2005 2006  2007 2008 2009 2010

411.78 160.60  384.11 232.46 -1307 -507.8 Bank Islam Malaysia  
97.52  82.27  30.29 49.44 73.88 32.32  Bank Muamalat Malaysia  
405.73 357.41  115.96 180.79 454.63 241.60  Maybank Islamic  
26.03  32.78  28.00 39.44 36.56 30.85 Affin Islamic Bank  
301.77 123.74  73.31 64.74 03.55 -21.02   CIMB Islamic Bank  
83.77  31.72  47.78 64.30 32.39 13.86  Alliance Islamic Bank  

-97.29 -25.97  44.35 20.00 04.83 0.38  Kuwait Finance House (Malaysia)  
-33.76 -2.29  -15.75 -3.75 - -  Asian Finance Bank  

 )RMمليار(األرباح اإلمجالية للنظام البنكي املاليزي  12.38 12.95 17.70 19.16  17.01  22.76

.من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنوك السنوية :املصدر

ه مرتفعة، ، حىت ولو كانت تكاليفيق أرباح أعلى من البنوك الصغريةكرب حجم البنك يساعده على حتقإن 
والدليل على هذا البنك اإلسالمي . طي املشاكل اليت تعترضهوهذا ما يعزز تنافسيته وجيعله قادر على خت

   .2007املاليزي الذي متكن يف ظرف وجيز من إعادة ترتيب نفسه والعودة إىل الرحبية منذ سنة 

ومن . زيادة يف السنوات األخريةتتميز البنوك اإلسالمية املاليزية بصغر رؤوس أمواهلا مع اجتاهها لل  
 CIMB( و البنك اإلسالمي املاليزي و )Maybank Islamic(ناحية أخرى توجد البنوك الكبرية وهي 

Islamic Bank(  اليت تعترب األكثر رحبية واألكرب حتمال للتكاليف، وهي األكثر تنافسية على مستوى البنوك
  .رغم قلة تكاليفها إال أن أرباحها قليلة ما حيد من تنافسيتها اإلسالمية املاليزية، بينما البنوك الصغرية

  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية املاليزية :املطلب اخلامس

الوصول إىل حتقيق أهداف  املدروسة يفيف آخر هذا املبحث سنبني مدى جناح البنوك اإلسالمية 
على مؤشرات النمو واليت تعكس مدى تطور احلصة السوقية إستراتيجيتها التنافسية، معتمدين يف ذلك 

للبنك، وكذلك نسبة تعثر القروض واليت تشري إىل مدى كفاءة إدارة املخاطر فيها، وأخري سنقيم أدائها من 
  . خالل معدل العائد على أصوهلا وحقوق امللكية مع مقارنتها مبا هو سائد يف القطاع البنكي ككل
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من الناحية اإلستراتيجية يف وضعية الدفاع عن يوجد البنك اإلسالمي املاليزي  :الرائد تقييم إستراتيجية. 1
  :)1(حصته السوقية املتآكلة من طرف الوافدين اجلدد من البنوك اإلسالمية، بالنظر ملؤشراته جند

  قطاع؛ معدل منو أصوله وودائعه والتمويل املمنوح من طرفه صغرية مقارنة مع بنوك أخرى يف نفس ال. أ
ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية من اإليراد الكلي للبنك بشكل أثر سلبا على أرباحه، ورغم ذلك . ب

  يتميز بارتفاع نصيب األصول و حقوق امللكية من الربح، ما يعرب عن كفاءة نشاط البنك؛
  .ثمن اآلجلنسبة القروض املتعثرة كبرية و تتجه لالخنفاض نتيجة تركيزه على صيغة البيع بال. ت

يف األخري ميكن القول أن إستراتيجية التميز املدعمة باالبتكار، و استعمال السعر كوسيلة للتنافس دون أن 
يكون ذلك مترافقا مع جهود لضغط التكاليف جعلت نتائج البنك حمدودة مقارنة مع تارخيه، وجعلت 

وهو ما يدعم ما سبق التوصل إليه . 2010حصته السوقية يف تقهقر متواصل، مع مالحظة تزايد رحبيته سنة 
أن الرائد هو األكثر ابتكارا ولكن ليس بالضرورة هو األكثر رحبية أو األكرب من ناحية احلصة السوقية، وقد 
  .أكد البنك يف االستبيان الذي أجاب عنه أن إستراتيجيته التنافسية عادة ما تنجح يف جذب عمالء جدد له

اليت يف ماليزيا يف تلك البنوك املتحدية اإلسالمية البنوك  تتمثل :ك املتحديةتقييم إستراتيجية البنو. 2
  :وهيمركز تنافسي جيد يف السوق،  توجد حاليا يفظهرت بعد الرائد يف الصناعة، و 

حدودية منو أصوله وودائعه والتمويل أقوى بنك إسالمي ماليزي، يتميز مبيعترب : )Maybank Islamic( .أ
يبقى . املمنوح لالقتصاد من طرفه، أما نسبة قروضه املتعثرة فكبرية ولكنها متناقصة الهتمامه بإدارة املخاطر

ائد أصوله وحقوق ملكيته الربح احملقق من طرفه األكرب ما بني البنوك اإلسالمية املاليزية غري أنه متذبذب، ع
مبا أنه البنك . تعترب نسبة تكاليفه من إيراداته معقولة مع باقي بنوك العينة. مرتفعة مقارنة مع باقي البنوك

األكرب من ناحية احلصة السوقية فهو يتبع إستراتيجية دفاعية للحفاظ عليها، ولكن حصته السوقية يف تراجع 
خرى، ويشري االستبيان الذي أجاب عنه البنك أن إستراتيجية نشاطه مستمر لبطء منوه مقارنة مع بنوك أ

  جنحت يف زيادة أرباحه و جلب عمالء جدد؛
يف جانب األصول والتمويل، ويأيت يف املرتبة الثانية من األكثر منوا يعترب  : )CIMB Islamic Bank( . ب

يأيت يف . ل حلصته السوقية من سنة ألخرىحيث متوسط معدل منو الودائع البنكية، ما أدى إىل النمو املتواص
مراتب متقدمة من حيث رحبيته، ولكن يبقى معدل العائد على أصوله وحقوق ملكيته منخفضا مقارنة مع 
. اإلمكانيات اليت ميلكها، ويرجع ذلك بصفة أساسية الرتفاع تكاليفه التشغيلية والتهامها ألغلب إيراداته

خالصة القول . اخنفاض مستمر وهو ما يشري إىل إدارته احلكيمة للمخاطر كما أن نسبة القروض املتعثرة يف

                                                        
 .11، 10، 09، 08، 07بناءا على امللحق مت إجناز هذا املطلب  (1) -
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فاإلستراتيجية اهلجومية للبنك املدعمة باجلهود التروجيية مكنته من توسيع حصته السوقية باستمرار، وهو ما 
  .أشار إليه البنك يف االستبيان الذي أجاب عنه

لرائد وتتميز مبحدودية مواردها ما جيعلها بعيدة عنه من ظهرت بعد ا :تقييم إستراتيجية البنوك التابعة. 3
  :تبني مؤشراا ما يلي ،ناحية املركز التنافسي، وهي كل البنوك األخرى ماعدا الرائد والبنوك املتحدية

يف األصول  منوا كبريا )Alliance Islamic Bank( حيقق بيت التمويل الكوييت وبيت التمويل اآلسيوي و. أ
   ، أما بقية البنوك التابعة فتراجعت حصصها حملدودية منوها؛السوقية صهاحص ما أدى لنمو تمويلالوالودائع و

من حيث متوسط العائد على األصول فإن  يأيت األولالذي  )Alliance Islamic Bank(ماعدا بنك . ب
أرباح هذه  ةحملدوديحقوق امللكية، وذلك راجع األصول و نخفض فيها معدل العائد علىيباقي البنوك 

خفض فيها كما أن حجم تكاليفها كبرية خاصة يف البنوك األجنبية اليت ين .البنوك مقارنة مع حجم مواردها
الربح بشكل كبري وحققت خسائر يف بعض السنوات، رغم أن نسبة التعثر صغرية يف كل البنوك التابعة، ما 

جهودا كبرية لالستحواذ على حصص سوقية  وكل هذه البنوك تبذل. يشري إىل كفاءة إدارة املخاطر فيها
  .متزايدة سواء من الرائد أو من البنوك املتحدية، أو من البنوك التقليدية باستخدام إستراتيجية هجومية

حتت ضغط الوافدين اجلدد من  جلزء كبري من حصته السوقية فقدان بنك ماليزيا اإلسالمي رغم  
رائد االبتكار وموجهه، ما انعكس سلبا على أدائه ومنوه، بينما متكنت  البنوك احمللية واألجنبية، إال أنه يبقى

البنوك املتحدية من توسيع حصتها السوقية، أما البنوك التابعة احمللية فتحقق أرباحا متواصلة رغم حمدودية 
  .ايلمنوها، أما البنوك األجنبية فنموها كبري ولكن تكاليفها حالت دون أن تتمكن من حتسني أدائها امل

يف اية هذا املبحث ميكن القول أن التجربة اإلسالمية املاليزية يف جمال املصرفية اإلسالمية مميزة،   
فالبنوك الكبرية احلجم تسيطر على حصص سوقية كبرية و لكنها تتآكل باستمرار من طرف البنوك الوافدة 

مية املاليزية العديد من االستراتيجيات و متزج البنوك اإلسال. الصغرية احلجم واليت تعتمد على خطة هجومية
التنافسية يف آن واحد حبثا على حتقيق أهدافها بسرعة والتغلب على منافسيها ولكن يعترب التميز من أمهها 

و املنافسة مرشحة  للتزايد مستقبال نظرا لدعم احلكومة هلا سواء كانت كبرية أو صغرية، . على اإلطالق
  .لتعزيز تنافسيتها لزيادة تطورها، و يف املبحث املوايل سنتطرق للتجربة السودانيةحملية أو أجنبية وتدعوها 

  السودانية اإلسالمية االستراتيجيات التنافسية للبنوك: املبحث اخلامس
من التجارب القليلة على مستوى العامل كله، حيث سيادة  يف السودان تعترب املصرفية اإلسالمية  

ومن خالل هذا املبحث سنحاول  .عد عدد من التطورات اليت عرفها هذا البلدالنظام اإلسالمي الكامل ب
التعرف عن قرب عن خصائص بيئتها العامة واخلاصة، واقع املنافسة فيما بينها واالستراتيجيات التنافسية 



 الباب الثالث                  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية                      :الفصل األول

.- 276 - 

معرجني على أهم اخلصائص املميزة لوسائل التنافس و خصائص سلسلة . اليت يتم استخدامها من طرفها
تها من ناحية أنشطتها وإيراداا وتكاليفها وصوال إىل التعرف على قدراا التنافسية، وذلك بغرض قيم

  . تقييم مدى جناحها يف التغلب على منافسيها مستعينني مبا توفر لنا من معلومات

  السودان اإلسالمية يف خصائص البيئة التنافسية للبنوك: املطلب األول

القليلة اليت قامت بأسلمه جهازها املصريف بالكامل وذلك على مراحل من الدول تعترب السودان   
خمتلفة، و توجد البنوك اإلسالمية السودانية اليوم يف بيئة عامة حتمل هلا العديد من التحديات والفرص يف 

سية آن واحد سواء يف امليدان االقتصادي أو االجتماعي أو غريه من ااالت، كما أا توجد يف بيئة تناف
  .تتميز بعديد من اخلصائص سواء من ناحية طبيعة املنافسني أو عددهم أو الطرق اليت تستخدمها للمنافسة

  : مرت البنوك اإلسالمية يف السودان بأربعة مراحل رئيسية هي :النظام البنكي السوداين همراحل أسلم. 1
اإلسالمية، حيث مت إنشاء بنك فيصل وهي بداية التجربة املصرفية : 1983أوت  -1977األوىل املرحلة . أ

  ؛ )1(وحظي بعدة امتيازات وإعفاءات ضريبية وغريها خالل هذه املرحلة 18/08/1977السوداين يف 
أعلنت احلكومة السودانية تطبيق الشريعة  1983يف سبتمرب : 1985- 1983املرحلة الثانية سبتمرب. ب

، وكان اجلدل قائما ما بني األسلمه الفورية أو  )2(ملصريفا اإلسالمية يف كل مناحي احلياة مبا فيها النظام
منشورا إىل كل  1984ديسمرب  10أصدر بنك السودان يف املتدرجة، فكانت الغلبة للخيار األول، حيث 

 بنوك إسالمية أخرى؛ كما مت إنشاء ،)1(اإلسالميالبنوك العاملة يف الدولة يأمرها بالتحول الفوري إىل النظام 
شهدت هذه املرحلة بطء تطبيق الشريعة اإلسالمية، وهو ما أدى إىل : 1989-1986لة الثالثة املرح. ت

  إعادة إدخال بعض املعامالت اليت تشوا الفائدة وقد لقيت معارضة شديدة من قبل العلماء املسلمني؛ 
سالمية، حيث وهي مرحلة االنطالق الفعلي يف تطبيق الشريعة اإل: إىل اليوم1990املرحلة الرابعة . ث

مت إلغائها بالنسبة للمصارف مع كل  1991ألغيت كل الصيغ الربوية يف معامالت الدولة احمللية، مث يف سنة 
كما مت إقامة أهم دعائم النظام املصريف اإلسالمي يف السودان . املتعاملني سواء كانوا مقيمني أو غري مقيمني
  . المية و مت الفصل يف خمتلف القضايا املتعلقة بالنظام املصريفكاهليئة الشرعية وأدوات السياسة النقدية اإلس

و جتدر اإلشارة إىل أن النظام املصريف اإلسالمي موجود يف مشال السودان فقط ألن اجلنوب يسوده النظام 
  .2005التقليدي؛ نظرا لعدم تقبل قواد احلركة االنفصالية هلا، وذلك مبوجب اتفاق السالم املوقع يف سنة 

                                                        
بنك السودان . يق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، خمطط الوثائق، اإلجراءات والتعاميم املتعلقة بالتجربةتوث -(1) 

 .34. ، ص2006، اخلرطوم، 1املركزي، ط
 .86. نفس املرجع، ص -(2) 
 .89. ، ص نفس املرجع -(1) 
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  :توجد البنوك اإلسالمية السودانية يف بيئة عامة تتميز مبا يلي: خصائص البيئة العامة يف السودان .2
ساهم اكتشاف البترول . تعترب السودان من البلدان الزراعية وتزخر بثروات طبيعية هائلة: البيئة االقتصادية. أ

احملروقات وارتفاع الواردات تتميز بضعف الصادرات خارج . حتسني وضعها االقتصادي يف 1999سنة 
توحي أهم . يعاين السودان من ثقل عبء الديون اخلارجية. املتمثلة يف املنتجات الغذائية والصناعية

هلذا البلد بتخلفه، حيث اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل و ارتفاع معدالت التضخم و  املؤشرات االقتصادية
. هد معدالت منو كبرية ولو أا تتضمن إنتاج احملروقاتاخنفاض سعر صرف عملتها، و رغم ذلك فهي تش

بالنسبة لظروف ممارسة النشاط االقتصادي فتتميز بضعف وسائل النقل واملواصالت والبنية التحتية بشكل 
 عام، وتعاين كباقي دول العامل الثالث من ختلف يف اال التكنولوجي؛ 

 مليار جنيه سوداين: الوحدة                                                       .املؤشرات االقتصادية يف السودان: 63اجلدول 

 2010 2009  2008  2007  2006 2005  البيان
 5.2 05.9  04  10.9  9.9 09   %معدل النمو السنوي

 162.20 148.13  127.74  90.33  80.01 64.32 الناتج احمللي اإلمجايل االمسي 
 29.4 27.63  26.03  24.55  22.21 20 )81/82أسعار(ايل الثابتالناتج احمللي اإلمج

 41.4 40.3  39.15  37.23  36.3 35.4  عدد السكان 
 13.1 11.2  14.3  08.1  07.2 08.5  %معدل التضخم السنوي 

 2.37 2.32  2.09  2.01  2.17 2.43 متوسط سعر صرف الدوالر باجلنيه اجلديد
 2020 1990  1950  1830  1690 1530 رنصيب الفرد من الناتج االمسي بالدوال

 0.27 0.25  0.24  0.29  0.29 0.26 الناتج احمللي اإلمجايل/أصول النظام البنكي 

  .التقرير السنوي لبنك السودان املركزي :املصدر

يتزايدون مبعدالت كبرية من سنة  2010مليون نسمة سنة  41.4بلغ سكان السودان  :البيئة االجتماعية. ب
  منهم مسلمني، يتميزون بضعف الدخل وانتشار الفقر و املشاكل االجتماعية؛  %70كثر من ألخرى، أ

هلا  يف السودان احتادي يقوم على وجود حكومة مركزية وحكومات حملية نظام احلكم :البيئة السياسية .ت
 العرقية والطائفية يف اجلنوب وإقليم دارفور؛بلد متزقه الصراعات وهو   ،صالحيات كبرية

لوجود نظام إسالمي يف الشمال وآخر تتميز البيئة القانونية يف السودان بالصعوبة نظرا : البيئة القانونية. ث
تقليدي يف اجلنوب ما يصعب من مهمة املشرع السوداين، ولو أن هذا األمر سيتم جتاوزه مع انفصال 

نظرا لالختالف الكلي للقوانني  اجلنوب عن الشمال، كما أنه يواجه مشاكل كبرية يف التعامالت اخلارجية
  . السودانية عن تلك اخلاصة بباقي دول العامل

حتمل البيئة العامة السودانية للبنوك اإلسالمية عديد الفرص لكونه بلد يف طور النمو ويزخر بثروات هائلة، 
  .الرتاعات إال أن هناك عدة عوامل قد سامهت يف خلق مشاكل له أمهها فقدان االستقرار األمين وانتشار
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  :يف مشال السودان لضغط القوى التالية ختضع البنوك اإلسالمية: منوذج القوى اخلمس للبنوك السودانية. 3
  :)1(يف األطراف التالية السودانية للبنوك اإلسالمية وناملباشرون املنافس يتمثل: ن يف الصناعةواملنافس. أ
ة ألخرى نظرا حلركة االندماج واالستحواذ اليت متيز اختلف عددها من فتر :البنوك اإلسالمية التجارية -

  حملي، كما تزايد عدد البنوك األجنبية؛  ، أغلبها2010بنكا بنهاية  28البنوك يف هذا البلد، بلغ عددها 
وهي بنوك إسالمية تنتشر يف مناطق السودان املختلفة أشهرها البنك الزراعي الذي  :البنوك املتخصصة -

 روع يف هذا البلد، وتزاحم البنوك التجارية يف متويل القطاعات االقتصادية؛ميلك أكرب شبكة ف
 تتاجر يف العمالت األجنبية، و ارتفع عددها بعد حترير سوق الصرف األجنيب؛ :شركات الصرافة -
عقاري تنافسها يف االستثمار يف األوراق املالية احلكومية والودائع االستثمارية والتمويل ال :شركات التأمني -

 .وفقا للشريعة اإلسالمية

  .مشال السودان التجارية املنافسني املباشرين للبنوك اإلسالمية عدد تطور: 64اجلدول
  2010  2009  2008  2007  2005  2003  البيان

  28  28  31  28  26  23  البنوك التجارية
  05  05  04  04  03  04 البنوك املتخصصة
  19  20 22 18 15  10  شركات الصرافة

  15  15 15 15 15 15  التأمني شركات

  .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية لبنك السودان املركزي :املصدر

إن كثرة عدد البنوك يف السوق املصريف السوداين، يشري إىل شدة املنافسة فيما بينها خاصة الكبرية احلجم 
. 63يفة من الناتج اإلمجايل كما يبينه اجلدولألن نشاط النظام البنكي يف هذا البلد حمدود و يشكل نسبة ضع

كما أن انعدام وجود البنوك التقليدية جيعل كل البنوك اليت تنشط يف السودان يف كفة واحدة بالنسبة 
  للعميل، كما يغيب ديد املنتجات البديلة هلا؛

نوك اإلسالمية األجنبية الب دخول استمرار البنك املركزي السوداين يف تشجيعإن  :ونن احملتملواملنافس. ب
سريشح عددها للتزايد مستقبال، وهو ما جعله حيث البنوك احمللية على االندماج ملواجهة ديداا، وقد 
أشار بنك فيصل اإلسالمي السوداين وبنك الثروة احليوانية يف إجابتهما على االستبيان املصمم حول 

نوك احمللية يف املستقبل نظرا لإلمكانيات املادية الكبرية املوضوع أن البنوك األجنبية تشكل ديد كبري للب
اليت متلكها وخربا يف ممارسة العمل املصريف بشكل عام، وأغلب املستثمرين األجانب دخلوا يف هذا اال 

                                                        
 .لسوداين يف الفصل اخلاص بالبنوك واملؤسسات املالية من كل سنةانظر التقارير السنوية للبنك املركزي ا -(1) 
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ليس عن طريق إنشاء بنوك إسالمية جديدة فقط، بل كذلك عن طريق الدخول كمسامهني يف رأمسال 
  القائمة؛البنوك السودانية 

  :يف السودان ضعيفة وذلك راجع للعوامل التاليةللعمالء  القوة التفاوضية :القوة التفاوضية للعمالء. ت

دخول األفراد جيعل أغلب ودائعهم مدخرات صغرية، ونسبة كبرية من طاليب التمويل هم  ضاخنفا -
 ن مبحدودية مواردهم وإمكانيام؛املنشآت الصغرية واملتوسطة واألفراد والفالحني والتجار الذين يتميزو

غياب البنوك التقليدية جيعل البنوك اإلسالمية السودانية متحررة من ضغط معدل الفائدة، حيث يقوم  -
  .البنك املركزي السوداين بتحديد هوامش الربح والتكاليف يف خمتلف الصيغ، وهو ما يضيق من املنافسة

نك الثروة احليوانية أن تأثري العمالء سواء كانوا مودعني أو وقد أشار بنك فيصل اإلسالمي السوداين وب
  باحثني عن التمويل حمدود على البنوك اإلسالمية وال ميلكون قوة تفاوضية؛

ختضع البنوك السودانية لضغط املوردين، ألن أغلب نشاطها مركز على  :القوة التفاوضية للموردين. ج
  .تفعة ومع تدين قيمة العملة السودانية تصل بأسعار مرتفعة للبنكمراحبات للسلع، يستورد أغلبها بأسعار مر

البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية السودانية مالئمة نسبيا، نظرا لوجود قانون خاص ا ووجود بنك مركزي 
  .إسالمي، وال ختضع لضغط املنتجات البديلة والعمالء

ن االحتكار من طرف بنك وحيد إىل أسلمه يف السودان مبراحل خمتلفة م ةمرت البنوك اإلسالمي
. النظام البنكي بالكامل، الذي مل يكن نتاج دراسة مستفيضة بل خضع ألهواء السياسيني بالدرجة األوىل

وقد أصبح النظام املصريف اإلسالمي يف السودان واقعا مفروضا يعمل يف بيئة عامة صعبة ولكنها حتمل فرصا 
  .مالئمة من الناحية اإلستراتيجية نتيجة قلة ضغط القوى التنافسية عليها واعدة، ولكن بيئتها التنافسية

  جياهتا التنافسيةيواقع املنافسة ما بني البنوك السودانية واسترات: املطلب الثاين

مبا أن النظام البنكي السوداين يتكون فقط من البنوك اإلسالمية فإننا سنحاول من خالل هذا 
صوله والتمويل املمنوح من طرفه وودائعه، كما سنتعرف على املركز التنافسي املطلب التعرف على تطور أ

ألهم البنوك اليت تنشط على مستواه وذلك ملعرفة درجة املنافسة اليت توجد فيه، واألساليب اليت ستتبعها 
  .رصالبنوك  السودانية سواء احمللية أو األجنبية يف مواجهة املنافسة املتزايدة على سوق حمدود الف

سنتطرق إىل تطور أصول البنوك اإلسالمية  :البنوك اإلسالمية يف السودانأصول وخصوم تطور . 1
السودانية و حجم التمويل الذي متنحه لالقتصاد و كذلك الودائع امعة لديها بالنسبة للنظام البنكي ككل 

  .  عطي إحصائيات موحدة عنهادون متييز بني البنوك التجارية واملتخصصة، ألن بنك السودان  املركزي ي
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  مليار جنيه سوداين: الوحدة                        .تطور األصول والودائع والتمويل يف البنوك السودانية: 65اجلدول
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  البيان 

 43.10 36.66 30.65 26.19 23.14 16.97  األصول
 17.57 19.61 16.99 13.18 36.35 62.70  %معدل منو األصول 

 21.18 18.16 14.96 11.25 8.38 7.68  التمويل
 16.63 21.39 32.98 34.24 09.11 76.14  %معدل منو التمويل

 25.87 20.85 16.51 13.77 12.13 9.82  الودائع 
 24.08 26.29 19.90 13.52 23.52 72.58  %معدل منو الودائع 

  .التقارير السنوية للبنك املركزي السوداينمن إعداد الطالبة بناء على : املصدر

تعرف البنوك العاملة يف السودان منوا متواصال، سواء يف جانب األصول، التمويل أو الودائع، وهذا النمو 
يعرب عن ديناميكية النشاط البنكي يف هذا البلد خاصة بعد توقيع معاهدة السالم، واليت استقر بعدها الوضع 

 2008استقطاب بنوك جديدة أجنبية، ومل يتراجع معدل منو البنوك حىت يف سنيت  األمين مما أدى إىل
  .ما يعرب عن قلة تأثر النظام البنكي السوداين بتداعيات األزمة املالية العاملية ،2009و

  املركز التنافسي للبنوك السودانية  سنتعرف علىهذا العنصر  يف: املركز التنافسي للبنوك السودانية. 2
مليار جنيه سوداين: الوحدة       .2008و  2007احلصة السوقية للبنوك التجارية السودانية من األصول سنيت : 66 ولاجلد

حلصة ا
 %السوقية 

2008 
احلصة 
 %السوقية

  البنك  سنة التأسيس 2007

 مان الوطينبنك أم در 1995 5.93 22.64 6.25  20.39

 بنك اخلرطوم  1913 2.30 8.78 2.81  09.17

 بنك فيصل اإلسالمي السوداين 1978 1.03 03.93 1.54  05.02

 البنك السوداين الفرنسي 1978 1.08 04.12 1.23  04.01

 بنك النيل األزرق املشرق 1982 0.356 01.35 0.400  01.30

 سالميبنك التضامن اإل 1983 1.02 03.91 1.26  04.11

 بنك التنمية التعاوين اإلسالمي 1983 0.707 02.70 0.831  2.71

 بنك الربكة السوداين 1984 0.585 02.23 0.660  2.15

  بنك تنمية الصادرات 1984 389.98 01.48 515.96  01.68

 بنك الثروة احليوانية 1992 0.535 2.04 0.556  1.81

 بنك املال املتحد 2006 0.388 1.48 0.528  1.72

 بنك السالم السودان 2005 0.80 03.06 0.96  3.13

 اينبنك اجلزيرة السود  2008 - - 0.149  0.48

 بنك بيبلوس إفريقيا 2003 0.45 01.74 0.62  2.02

 جمموع أصول النظام البنكي السوداين  26.19 % 59.64 30.64  59.70%

 .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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موقع على شبكة  ، رغم صعوبة احلصول على املعطيات بالنسبة للبنوك السودانية ألن أغلبها ليس لهالتجارية
االنترنت، وحىت لو وجد فهو خال من التقارير املالية؛ هلذا سوف نكتفي فقط بأخذ األصول كمؤشر عن 

عنهما املعطيات لدى بعض البنوك عند  مل تتوفر 2010و 2009ألن  2008و 2007لسنيت احلصة السوقية 
  :من اجلدول خنرج بالنتائج التالية. طاجناز هذا البحث، لذا سنتطرق للبنوك اليت توفرت عنها معلومات فق

البنوك املتوفر عنها معلومات متثل تقريبا نصف البنوك التجارية يف السودان، وهي متتلك حصة قدرها . أ
  التوايل، أي أن بقية البنوك التجارية و املتخصصة متتلك النسبة املتبقية؛على  % 59.70 و % 59.64
  مان الوطين مث يأيت بعده بنك اخلرطوم مث بنك فيصل السوداين؛أكرب حصة سوقية تعود لبنك أم در. ب
  تستحوذ بقية البنوك على حصص سوقية صغرية و متقاربة ألا بنوك صغرية احلجم وكثرية العدد؛. ت
  احلصة السوقية للبنوك األجنبية يف السوق السوداين املصريف ما زال حمدودا رغم إمكانياا الكبرية؛ .  ث
احلصة السوقية للبنوك ما بني السنتني املدروستني جند أن بعضها قد حتسنت حصته السوقية  مبقارنة. ج

  .وعرفت ارتفاعا ولو طفيفا، بينما أخرى تراجعت حصتها السوقية ولكن بنسبة صغرية
تتميز السوق املصرفية السودانية بوجود عدد كبري من البنوك املتنافسة واليت تتميز بصغر حجمها وحمدودية 
. حصتها السوقية ما يعين أا بنوك متقاربة املوارد، ما عدا بنك أم درمان الذي يعترب أكرب بنك يف السودان

وقد أشارا كل من بنك فيصل السوداين اإلسالمي وبنك الثروة احليوانية يف إجابتهما على االستبيان املرسل 
ني البنوك الكبرية نظرا لكثرة عدد البنوك من جهة إليهما أن املنافسة يف السوق املصرفية السودانية كبرية ما ب

وقلة الفرص املتاحة يف السوق املصريف السوداين وقلة العمالء املمتازين وضعف جدوى خمتلف القطاعات 
وهو ما فرض عليها حتديات كبرية نتيجة دخول البنوك األجنبية للعمل املصريف يف السودان وهو . االقتصادية

  .ن طبيعة اإلستراتيجية التنافسية اليت تتبعها هذه البنوكما جيعلنا نتساءل ع

البنوك اإلسالمية التجارية السودانية إىل  ميكن تقسيم :االستراتيجيات التنافسية للبنوك السودانية. 3
  :  جمموعتني إستراتيجيتني تبعا لنوع اإلستراتيجية  التنافسية املطبقة من طرفها كما هو وارد يف اجلدول إىل

ملواجهة املنافسة، وهي بنوك شاملة وأغلبها البنوك اليت تتبع إستراتيجية التميز  تضمو :اموعة األوىل. أ
كبري احلجم واملوارد، تقدم كل اخلدمات واملنتجات املصرفية، كما أا تتعامل مع كل الفئات وكل 

  القطاعات دون استثناء؛ 
تراتيجية التركيز، حيث يوجه البنك نشاطه لقطاع سوقي اليت تتبع إس وتضم البنوك :اموعة الثانية .ب

  :معني، واختيار جمال التركيز خمتلف من بنك آلخر حيث جند
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 .2009االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية السودانية بنهاية : 67اجلدول
  نوع اإلستراتيجية التنافسية سنة التأسيس امللكية  البنك

التميز 1954 وطين لنيلنيموعة بنك اجم
التميز 1995 وطين بنك أم درمان الوطين

التميز 1913مشترك بنك اخلرطوم
التميز 1978مشترك السوداين بنك فيصل اإلسالمي

التميز 1978مشترك البنك السوداين الفرنسي
التميز 1982مشترك البنك األهلي السوداين

لتميزا 1982مشترك بنك النيل األزرق املشرق
التميز 1983مشترك البنك اإلسالمي السوداين

التميز 1983مشترك بنك التضامن اإلسالمي
التركيز على دعم املؤسسات التعاونية 1983مشترك بنك التنمية التعاوين اإلسالمي

التميز 1984مشترك بنك الربكة السوداين
 التركيز على قطاع الصادرات 1984مشترك بنك تنمية الصادرات 

التميز 1986مشترك البنك السعودي السوداين
 التركيز على فئة العمال 1988مشترك بنك العمال الوطين

 التركيز على قطاع الثروة احليوانية 1992مشترك بنك الثروة احليوانية

 التركيز على املناطق الشمالية للسودان 1992مشترك بنك الشمال اإلسالمي

 التركيز على املزارعني 1993مشترك مصرف املزارع التجاري

يز على تنمية الساحل والصحراءالترك 2001مشترك بنك الساحل والصحراء

 ركيز على متويل العمليات قصرية األجل لعمالء خمتارينالت 2003مشترك )أفريقيا(بنك بيبلوس 

التميز 2005مشترك مصرف السالم

 التركيز على تنشيط الصادرات املصرية للسودان 2005مشترك البنك السوداين املصري  

 التركيز على قطاع العقار 2006مشترك بنك املال املتحد

التركيز على والية اجلزيرة السودانية 2008مشترك اين األردينبنك اجلزيرة السود
 التميز 1994 مشترك  بنك إيفوري

 اخلليجيني يف املنطقة العمالءالتركيز على 1976 أجنيب بنك ابوظيب الوطين

 التركيز على القطاع العقاري 1967 أجنيب ك العقاري التجاريالبن

 التركيز على اخلليجيني يف املنطقة 1964 أجنيب بنك قطر الوطين

 التميز 2009 أجنيب   البنك العريب السوداين

  .وكمن إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبن :املصدر
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التركيز على إقليم جغرايف معني خلدمته، من أمهها بنك الشمال اإلسالمي الذي يركز على املناطق  -
 ؛)1 (الشمالية من السودان، وبنك اجلزيرة السوداين األردين الذي يركز نشاطه على والية اجلزيرة

، )3 (مصرف العمال الوطين ،)2 (التركيز على عمالء معينني، فأهم البنوك الفئوية جند مصرف املزارع -
، وبنك )4 (مصرف أبو ظيب الوطين والذي يركز على خدمة املواطنني اخلليجيني املتواجدين يف السودان

بيبلوس إفريقيا الذي يركز على متويل العمليات التجارية القصرية األجل لشركات متعددة اجلنسيات و 
 شركات وطنية كبرية ومراسلي البنوك؛ 

حيث خيصص البنك كل املوارد املتاحة خلدمة قطاع معني وهي  :ى قطاعات اقتصادية معينةالتركيز عل -
  ، إضافة إىل)5 (البنك السوداين املصري الذي يركز أعماله على تنشيط الصادرات والواردات ما بني البلدين

تربية احليوانات جبميع ، وبنك الثروة احليوانية الذي يعمل على توفري الدعم الالزم ل)6(بنك تنمية الصادرات
  .، وبنك الساحل والصحراء الذي يركز على تنمية هذه املناطق)7(أنواعها

و تتميز البنوك اليت تتبع التركيز بصغر حجمها وحمدودية مواردها بالشكل الذي ال ميكنها من تغطية السوق 
قدم خدمات متميزة لعمالئها الكلي ومواجهة املنافسني األقوياء، وهلذا تفضل االنزواء بركن صغري منه وت

املنافسة بينها ستكون ضعيفة ألن كل منها يعمل على مستوى قطاع سوقي صغري  و. املستهدفني يف القطاع
  .ال يشكل أمهية كبرية لباقي املنافسني

بنك فيصل اإلسالمي : و يف ظل استحالة دراسة كل البنوك الواردة يف اجلدول، سنكتفي بأخذ عينة وهي
القطاع، بنك أم درمان باعتباره أكرب بنك، البنك السوداين الفرنسي كنموذج  عن البنوك اليت  ألنه رائد

اخنفضت حصتها السوقية، وبنك السالم وبنك التضامن كنموذج عن البنوك اليت ارتفعت حصتها السوقية 
 ةع إستراتيجيوبنك بيبلوس كممثل عن البنوك املشتركة ما بني السودان واخلارج، وكل هذه البنوك تتب

التميز، أما عن إستراتيجية التركيز فنكتفي ببنك الثروة احليوانية نظرا لعدم توفر املعطيات الكافية عن باقي 
  . البنوك

تعرف البنوك اإلسالمية يف السودان منوا متواصال، ويف نفس الوقت تتزايد حدة املنافسة فيما بني 
هتم البنك فيها بالسوق السوداين ككل، أما البنوك املركزة فإا البنوك اليت تتبع إستراتيجية التميز، حيث ي

                                                        
 .www.aljazeerabank.com.sdو  www.shmalbank.comالبنكني  يموقعانظر  -(1) 
 www.fcbsudan.comموقع البنكانظر  -(2) 
 www.wnb-sd.comموقع البنكانظر  -(3) 
  www.nbad.comموقع البنك  انظر  -(4) 
 www.sebank.sdموقع البنك انظر  -(5) 
 www.edbank.sdموقع البنك  انظر  -(6) 
 www.Ar-bank.sdموقع البنك انظر  -(7) 
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تعمل على مستوى قطاع صغري من السوق مما جينبها بذلك املنافسة املباشرة فيما بينها، كما أن دخول 
  . البنوك األجنبية جيعل كل البنوك السودانية احمللية أمام هذا التحدي نظرا إلمكانياا اهلائلة مقارنة معها

  التميز لدى البنوك اإلسالمية يف السودان جوانب: املطلب الثالث

تعتمد البنوك اإلسالمية السودانية املدروسة على إستراتيجية التميز، سواء كانت موجهة خلدمة 
السوق املصريف ككل، أو تستهدف قطاعات حمدودة منه، ومن خالل هذا املطلب سنبني أهم اجلوانب اليت 

املدروسة وذلك للوقوف على حجم اجلهود املبذولة من طرفها يف ظل العمل يف بيئة لديها  تتميز فيها البنوك
  .خصوصيات معينة أمهها أسلمه اجلهاز املصريف بالكامل، والتوصل ألهم املزايا التنافسية املعتمد عليها

  السودانية مكنتنا مية البنوك اإلسال التميز يفكائز ردراسة أهم : أهم جوانب التميز يف البنوك السودانية. 1

املتطورة، املصرفية اخلدمة واستخدام التقنية احمللية تركز بشكل كبري على جودة  البنوك من الوصول إىل أن
مع  ،اليت مازالت يف بدايتها يف هذا البلد، وكذلك االلتزام بالشريعة اإلسالمية وخدمة اتمع السوداين

  بنك السالم السودان وبنك بيبلوس ركزا على هذا اجلانب حيث  بينما .عامل االبتكارل إمهاهلامالحظة 

  .2010بنهاية  ركائز التميز يف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 68اجلدول

 ركائز التميز الشعار  البنك 

اإلسالمية؛ خدمات متميزة؛ اجلودة يف اخلدمات؛ االلتزام بقواعد الشريعة حنن الرواد بنك فيصل اإلسالمي 
 .االعتناء بالعمالء، الثقة يف املوردين، تنمية اتمع، التقنية املتطورة

 .خدمات متميزة؛ تقنية متطورة؛ االعتناء بالعمالءسيد شباب املصارف بنك أم درمان الوطين

البنك السوداين 
 الفرنسي

خدمة مصرفية متكاملة ومتميزة؛ إرضاء العمالء احملليني واألجنبيني؛ االلتزام لؤلؤة  املصارف
 .بالشريعة اإلسالمية؛ دعم اتمع

بنك التضامن 
  اإلسالمي

 الشريعة منهجنا
 والضوابط التزامنا

التقانة  املصرفية، خدمات متميزة؛ التزام بالشريعة اإلسالمية، خدمة استعمال
 .اتمع

 ألن املستقبل يوعد  بنك السالم السوداين
 بآفاق جديدة

تقدمي أحسن اخلدمات املصرفية؛ اجلودة يف أداء اخلدمات؛ التجديد واالبتكار، 
 .ة اتمع السودايناالهتمام برغبات العمالء؛ االلتزام بالشريعة اإلسالمية وخدم

تقدمي منتجات مصرفية متطورة؛ تقدمي حلول متويلية مبتكرة؛ خدمات ذات املسامهة يف تنمية السودان  بنك بيبلوس إفريقيا
 .جودة عالية؛  بناء عالقة قوية مع العميل السوداين

العمالء املستهدفني بكل  دمية؛ تزوياجلودة العالية للمنتجات املصرفية اإلسالخدماتنا األفضل  بنك الثروة احليوانية
 .اخلدمات املصرفية؛ استخدام أحدث التقنيات املصرفية؛ إرضاء العميل

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر
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والسبب يف هذا الوضع هو . يف السودان موجوديقدمان منتجات مصرفية مبتكرة مقارنة مع ما هو 
ية يف بنك اهليئة الشرعية املركزابط الشرعية الصارمة اليت تفرضها اهليئات الشرعية للبنوك احمللية و الضو

  .السودان املركزي

  :االضطالع على أهم املنتجات املقدمة من قبل بنوك العينة توصلنا إىلبعد  :املنتجات اإلسالمية املقدمة. 2
مجيع بنوك العينة املدروسة وهي منتجات كالسيكية،  يفدمة هناك تشابه كبري جدا ما بني املنتجات املق. أ

، بسبب النظر بعني الريبة لكل ما هو مبتكر دون أن يكون هناك جتديد يف هذه الصيغ حىت يف مسمياا
خشية أن يكون ملفقا بالفائدة، فمثال البطاقات االئتمانية توجد يف أغلب البلدان اإلسالمية على عدة 

  السودان وتستعمل للسحب فقط؛ ما تبقى حمدودة االنتشار يفأشكال وأنواع بين
أغلب املنتجات املقدمة هي عبارة عن خدمات مصرفية لألفراد واملؤسسات، وهي تكاد تنحصر يف . ب

استقبال الودائع ومنح التمويل ومتويل التجارة اخلارجية، مع قلة االستثمار و املنتجات املستحدثة كإدارة 
وميكن إرجاع سبب هذا الوضع لقلة . ، على الرغم من متتعها بترخيص البنك الشاملالثروات واخلزانة

  .الدخول وحمدودية املستوى املعيشي للسكان وسيطرة القطاع احلكومي على أغلب الفرص االستثمارية

  .2010هاية بن السودانية التجارية لألفراد والشركات يف البنوك اإلسالميةاملقدمة اخلدمات املصرفية  :69اجلدول
 اخلدمات املصرفية املقدمة البنك

؛ شهادات اإليداع؛ متويل اإلفراد ؛ الضمانات؛ الكمبياالتاملستندي؛ االعتماد؛؛ التحويلقبول الودائعبنك فيصل السوداين اإلسالمي
شهادات   بالصيغ اإلسالمية؛ متويل املشروعات؛ التمويل التأجريي؛ خدمة حسابات األمانة؛ متويل الشركات

 .ء؛ التمويل العقارياالستثمار حلساب العمالاليومية ؛  اخلدمات املصرفية؛ االستثمار
  .قبول الودائع؛ التحويل؛ االعتماد املستندي؛ الكمبياالت ؛ الضمانات؛ االستثمار بالصيغ اإلسالمية  بنك أم درمان الوطين

ة اليومية؛ متويل التجارة اخلارجية؛ متويل األفراد؛ متويل املؤسسات؛ إدارة خلدمات املصرفياقبول الودائع؛  البنك السوداين الفرنسي
  .حمافظ االستثمار؛ اخلدمات املصرفية اخلاصة للعمالء املميزين

  .قبول الودائع؛ االستثمار بالصيغ اإلسالمية؛ اخلدمات املصرفية اليومية  بنك التضامن اإلسالمي

  .وسيلة لتمويل األفراد؛ متويل التجارة اخلارجية؛ االستثمار بالصيغ اإلسالميةقبول الودائع؛  بنك السالم السوداين

  .قبول الودائع؛  متويل السيارات؛ متويل العقار  بنك بيبلوس إفريقيا

  .ثماراالست ظحماف ة؛ اخلدمات املصرفية؛املؤسسات؛ متويل الصادرات احليوانيوقبول الودائع؛ متويل األفراد  بنك الثروة احليوانية

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

إن وجود بنك يف بلد مبساحة السودان حيتاج إىل  :يةقنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية السودان .2
ويتميز  انتشار جغرايف كبري، خاصة يف املناطق اآلهلة بالسكان واليت تشهد ديناميكية يف النشاط االقتصادي،

اجلدول  ومن. النظام البنكي السوداين بتركز كبري يف العاصمة اخلرطوم، وقلة الفروع البنكية يف باقي املناطق
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بنك فيصل السودان هو األكثر انتشارا ما بني مفردات العينة، مع العلم أن أكثر البنوك انتشارا أن نالحظ 
فرعا  49بـ هو بنك متخصص، وبنك اخلرطومو 2009فرعا سنة  91يف السودان هي البنك الزراعي بـ

أما بقية بنوك العينة فيختلف عدد فروعها من بنك آلخر، فنجد أقلها انتشارا هي البنوك . يف نفس الفترة
أما من ناحية  .األجنبية اليت عادة ما تكتفي بفرع وحيد يف العاصمة اخلرطوم أو عدد حمدود من الفروع

السوداين هم األكثر  صل السوداين وبنك أم درمان الوطين والبنك الفرنسيالتقنية املستخدمة فنجد بنك في
استخداما لقنوات التوزيع االلكترونية وهو ما انعكس إجيابا على أنشطتهم، وختتلف درجة استخدام التقنية 

  . يف باقي البنوك

 .30/11/11يف قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية : 70اجلدول

  االنترنت
 املصريف

الصراف 
 اآليل

 اهلاتف
 املصريف

 النقال
 املصريف

 عدد
 الفروع

 البنك

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 31 نعم نعم 80 نعم

  بنك أم درمان الوطين  19 نعم نعم 65 نعم

 البنك السوداين الفرنسي 23 نعم ال 52 نعم

 بنك السالم السوداين 02 ال ال 16 ال

 بنك بيبلوس إفريقيا 03 ال ال - ال

18 نعم نعم 06 ال  بنك التضامن اإلسالمي

 بنك الثروة احليوانية 18 نعم ال 15 قريبا

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

حيث إن البنوك اإلسالمية السودانية ما زالت بعيدة عن االبتكار يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية، 
و انتشارها . تكتفي باملنتجات الكالسيكية، بسبب الضوابط الشرعية الصارمة للمعامالت املالية اإلسالمية

ما زال حمدودا مقارنة مع مساحة البلد، أما استخدام التقنية احلديثة فما زال حكرا على البنوك الكبرية، 
  . صائص سلسلة قيمتها يف العنصر املوايلوهذا ما يعين أا ستتحمل تكاليف أكرب مستقبال،  وسنتطرق خل

  خصائص سلسلة القيمة للبنوك اإلسالمية التجارية السودانية: املطلب الرابع

من خالل هذا العنصر أن نبني أهم خصائص سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية التجارية سنحاول   
م أو من حيث مصادر احلصول على السودانية، سواء من حيث طبيعة الصيغ اإلسالمية الشائعة االستخدا

الدخل فيها وكذلك أهم مميزات تكاليفها، وذلك للتأكد ما إذا كان وجود البنوك اإلسالمية يف السودان يف 
  .بيئة إسالمية بالكامل مينحها بعض االمتيازات مقارنة مع باقي البنوك اليت توجد يف بيئة ثنائية النظام البنكي
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االضطالع على تقارير البنوك املدروسة وجدنا بعد : وك اإلسالمية السودانيةأهم صيغ النشاط يف البن .1
أن أغلبها ال يعطي معلومات عن الصيغ اليت يستخدمها يف نشاطه عند منح التمويل، وهلذا سنكتفي مبا توفر 

  : أنلنا من معلومات عامة لدى البنك املركزي السوداين حول أكثر الصيغ استخداما، فمن اجلدول نالحظ 
صيغ اهلامش املعلوم وهي املراحبة واإلجارة وغريها تشكل النسبة األكرب من التمويل املمنوح من طرف . أ

  اجلهاز املصريف السوداين، كما تتجه نسبتها إىل التزايد من سنة ألخرى؛
ت صيغ املشاركة تشكل نسبة صغرية من التمويل املمنوح، ونسبتها تتجه إىل االخنفاض، بعدما كان. ب

هذه الصيغ تشكل نسبة معتربة من استخدامات اجلهاز املصريف السوداين، وميكن تفسري هذا التراجع 
بارتفاع درجة املخاطر املرتبطة ا، وكذلك لعزوف البنوك اإلسالمية األجنبية عن استخدامها وتركيزها 

  .رحبيتها نفس النهج حفاظا على اعلى مراحبات السلع، وهو ما جعل البنوك احمللية تنحو

 % :الوحدة                         .توزيع التمويل حسب الصيغ اإلسالمية يف البنوك اإلسالمية السودانية: 71اجلدول
 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 املراحبة 43.29 53.40 58.1 46.9 52.30 54.65

  املشاركة 30.82 20.40 13 12.1 10.50 9.44

 املضاربة 04.20 05.20 03.90 6 06.10 7.05

 السلم 02.09 01.30 0.7 2 02.20 1.23

 اإلجارة واملقاولة وأخرى 19.60 19.70 24.3 33 28.90 27.63
 اموع 100 100 100  100 100 100

 .2010-2005من إعداد الطالبة بناء على تقارير البنك املركزي السوداين  :املصدر

صعوبة دراسة مصادر الدخل يف البنوك رغم : ك اإلسالمية التجارية السودانيةبنية اإليرادات يف البنو. 2
  :السودانية، وعدم توفر أهم املعلومات عنها، وأخذا مبا توفر لنا ميكن اخلروج باملالحظات التالية

نظرا لوجود سندات حكومية وأوراق مالية خاصة متوافقة مع الشريعة، فهي تشكل مصدرا هاما للدخل . أ
البنوك السودانية دون مزامحة البنوك التقليدية هلا مما يوفر هلا مزية تنافسية إضافية، فمثال تبلغ هذه النسبة يف 

من اإليراد الكلي  يف البنك السوداين الفرنسي  %49.91و  يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين % 49.28
  ؛ 2009 للبنوك قبل توزيع عائد املودعني يف اية

ات نسبة كبرية من اإليرادات يف البنوك اإلسالمية مليات متويل األفراد واملؤسسيشكل دخل ع. ب
  السودانية؛ مع اختالف درجة االعتماد عليها من بنك آلخر، مع اخنفاضها يف بنك الثروة احليوانية؛
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 %: لوحدةا                  .      مسامهة دخل التمويل اإلسالمي يف إيراد البنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 72اجلدول
 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 48.80 48.54 40.81 49.80 72.77 48.58

  بنك أم درمان الوطين  غ متوفرة غ متوفرة 50.13 39.98 69.02 66.35

 البنك السوداين الفرنسي 36.17 35.73 36.41 41.36 55.26 54.80

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 80.88 62.88 68.86 76.89
 بنك بيبلوس إفريقيا 53.43 60.44 54.79 52.76 54.61 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة 64.99 58.42 62.56
 بنك الثروة احليوانية غ متوفرة غ متوفرة 56.73  09.20 25.09 غ متوفرة

 . من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :ملصدرا

يشكل دخل عموالت اخلدمات املصرفية والناجتة باألساس  من االعتماد املستندي وخطابات الضمان . ت
  .و التحويالت الداخلية واخلارجية، نسبة كبرية كذلك من إيراد البنوك ألا بلد مستورد بالدرجة األوىل

 %: الوحدة                يةاإلسالمية التجارية السودانمسامهة دخل عموالت اخلدمات املصرفية يف إيراد البنوك : 73اجلدول
 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 36.92 37.78 46.30 42.59 31.13 43.88

  م درمان الوطين بنك أ غ متوفرة غ متوفرة 46.97 56.76 28.92 32.68

 البنك السوداين الفرنسي 35.67 37.99 34.55 29.76 24.76 35.34

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 16.15 29.97 23.73 16.76
 بنك بيبلوس إفريقيا 40.35 30.02 27.68 27.46 30.97 غ متوفرة

 اإلسالمي بنك التضامن غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة 28.51 35.84 31.21
 بنك الثروة احليوانية غ متوفرة غ متوفرة 43.27  65.09 37.14 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

وما ميكن اخلروج به من دراسة مصادر الدخل يف البنوك اإلسالمية السودانية هو حمدودية دخل االستثمار 
  .الذي جعلها حتافظ على رحبيتها حىت يف أشد أوقات األزمة املالية املعاصرة يف إيرادها؛ و هو السبب

  :تتميز التكاليف يف البنوك اإلسالمية السودانية مبا يلي :بنية التكاليف يف البنوك اإلسالمية السودانية .3
بلوس إفريقيا متثل املوارد البشرية املصدر الرئيسي لتكاليف بنوك العينة، فنجد أقل النسب لدى بنك بي .أ

المتالكه عدد حمدود من الفروع، أما اخنفاض هذه النسبة يف بنك فيصل اإلسالمي فتعود لوالء موظفيه 
أما بقية البنوك فإن سعيها جلذب اليد العاملة املؤهلة من . الذي بين على مر السنني رغم كثرة عدد فروعه

  ك األجنبية للبلد؛بنوك أخرى أدى إىل ارتفاع تكاليفها، خاصة مع دخول البنو
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 %: الوحدة                           .نسبة تكلفة العمالة إىل التكاليف الكلية للبنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 74اجلدول

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 30.18 33.49 36.81 29.71 33.15 35.88

  بنك أم درمان الوطين  غ متوفرة غ متوفرة 48.54 51.86 48.70 46.31

 البنك السوداين الفرنسي 51.45 57.75 54.76 53.33 46.82 49.52

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 59.38 47.19 28.97 43.83

 بنك بيبلوس إفريقيا 19 25.23 24.37 20.99 20.59 غ متوفرة

 نبك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة ةغ متوفر 51.68 44.77 45.03

 بنك الثروة احليوانية غ متوفرة غ متوفرة 51.16 57.68 غ متوفرة غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

يأيت بنك تشكل مصاريف الدعاية واإلعالن نسبة حمدودة من مصاريف البنوك اإلسالمية السودانية، و. ب
  .فيصل اإلسالمي على رأس البنوك املدروسة من حيث اإلنفاق على هذا اجلانب

%: الوحدة                   .إىل التكاليف الكلية للبنوك اإلسالمية التجارية السودانية سويقنسبة تكلفة الت: 75اجلدول

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 1.80 3.54 4.05 3.70 3.60 4.11

  بنك أم درمان الوطين غ متوفرة غ متوفرة 1.19 1.44 2.02 1.68

 البنك السوداين الفرنسي 0.98 1.39 1.82 1.76 1.76 1.41

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 2.79 2.03 0.69 3.09

 س إفريقيابنك بيبلو 1.55 2.07 0.80 غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة  3.02 1.97 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

رغم وجودها يف بيئة إسالمية بالكامل إال أن البنوك اإلسالمية السودانية تستعمل على نطاق واسع   
ينتج أغلب دخلها عن التمويل اإلسالمي و . تتجه صيغ املشاركة إىل التناقصصيغ اهلامش املعلوم بينما 

عموالت  اخلدمات املصرفية، كما يشكل دخل األوراق املالية نسبة هامة من اإليراد التشغيلي فيها، ترتفع 
  .العنصر املوايل فيها نسبة تكاليف اليد العاملة مع قلة اإلنفاق التسويقي، وسننتقل ملعرفة قدراا التنافسية يف

 القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية السودانية: املطلب اخلامس

اإلسالمية السودانية وخصائص سلسلة قيمتها بعد التعرف على االستراتيجيات التنافسية للبنوك   
 التنافسية لكل بنك مدروس انطالقا من رأس ماله وتطور تكاليفه سنحاول يف هذا العنصر إبراز القدرات
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وصوال إىل األرباح احملققة من طرفه، وذلك بغرض معرفة درجة تنافسية البنوك السودانية ومدى قدرا على 
 .مواجهة املنافسة احلالية واملستقبلية اليت تتعرض هلا يف السوق املصريف السوداين

  :من التوصل إىل دراسة رأمسال البنوك السودانية مكننا :تطور رأس مال البنوك اإلسالمية يف السودان. 1
  البنوك املدروسة من سنة ألخرى؛ يتزايد رأس مال  .أ
ميتلك بنك أم درمان أكرب رأس مال يف العينة املدروسة ويف السودان كذلك، ما يعين أن له قدرات . ب

تنافسية كبرية و مناعة ضد اخلسائر اليت ميكن أن تلحق به، ويعود كرب رأس ماله لسلسة االندماجات اليت 
  ا مع بنوك أخرى، يليه بنك السالم السودان مستفيدا من إمكانيات  بنكه األم يف البحرين؛ قام
  .تتميز باقي بنوك العينة بصغر رؤوس أمواهلا ما يعين ارتفاع درجة املخاطر اليت تتعرض هلا. ت

مليون جنيه سوداين:  دةالوح                 .البنوك اإلسالمية التجارية يف السودانتطور رأس مال : 76اجلدول

   البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 58.04 60 70 80 110 140

  بنك أم درمان الوطين  غ متوفرة غ متوفرة 71.46 523.31 523.31 523.31

 البنك السوداين الفرنسي 30.00 50.67 66.97 87.50 100 100

 بنك السالم السوداين غ متوفرة متوفرة غ 254 254 254 277.75

 بنك بيبلوس إفريقيا 63.75 63.75 63.75 93.38 93.38 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة 81.30 81.53 81.83

 بنك الثروة احليوانية 22.11 35.12 65.84 70.00 70.00 غ متوفرة

 .على التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناءا  :املصدر

ما جعل البنك املركزي السوداين حيثها على االندماج خللق  اهلا؛رأمس البنوك السودانية تتميز مبحدودية أغلب
تلك رؤوس أموال كبرية، ونظرا لعدم توفر معلومات واجهة منافسة البنوك األجنبية اليت متملكيانات كبرية 

  .البنوك السودانية ال ميكننا تقييم مدى صالبتها املالية وقوة حتملها للمخاطر كافية حول كفاية رأس املال يف

  :إن تتبع تكاليف البنوك املدروسة أمكننا من الوصول إىل :تطور تكاليف البنوك اإلسالمية السودانية .2
  أغلب البنوك املدروسة تعرف تزايدا يف تكاليف التشغيل من سنة ألخرى؛ . أ
تكاليف التشغيل هو بنك أم درمان، وهي متذبذبة ما بني االرتفاع واالخنفاض ما  ةأكرب بنك من ناحي. ب

  .يترجم اجلهود املبذولة من طرفه للتحكم فيها، أما بنك بيبلوس إفريقيا فيعترب البنك األقل تكلفة يف العينة
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مليون جنيه سوداين: الوحدة                      .تطور تكاليف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 77اجلدول

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 24.95 36.40 42.27 69.46 83.65 104.54

  بنك أم درمان الوطين 87.82 374.03 100.12 91.80 112.02 132.33

 البنك السوداين الفرنسي 32.4 37.8 44.1 50.55 64.03 73.12

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 15.51 27.72 38.94 34.19
 بنك بيبلوس إفريقيا 11.58 14.03 18.79 22.73 28.90 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي 25.13 32.52 37.83 41.37 49.79 51.59
 بنك الثروة احليوانية غ متوفرة غ متوفرة 25.39  28.57 28.22 غ متوفرة

 .اد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوكمن إعد :املصدر

  :تتبع تطور أرباح البنوك املدروسة جندمن  :تطور الربح الصايف يف البنوك اإلسالمية السودانية .3

مليون جنيه سوداين : الوحدة              .احملقق يف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية الربح الصايف: 78اجلدول 

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 13.06 28.63 34.34 45.06 70.87 105.2

  بنك أم درمان الوطين  34.74 10.23- 40.56 45.67 50.87 70.59

 البنك السوداين الفرنسي  10.58 13.19 19.41 28.01 21.54 22.44

 بنك السالم السوداين ةغ متوفر غ متوفرة 25.23 21.34 22.61 36.18
 بنك بيبلوس إفريقيا 6.67 13.90 19.44 19.94 26.88 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي 33.92 39.48 43.56 49.83 63.91 73.96
 بنك الثروة احليوانية 3.2 2.9 2.02  7.81- 0.227 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

  ختتلف األرباح الصافية احملققة من بنك آلخر ومن سنة آلخر؛. أ
بنك فيصل السوداين و البنك الفرنسي السوداين وبنك بيبلوس إفريقيا وبنك التضامن اإلسالمي حققوا . ب

  أرباحا متزايدة من سنة ألخرى، وهو ما يشري إىل فعالية نشاط هذه البنوك، كما حقق بنك السالم رحبا؛ 
  ؛2006ع بنك أم درمان أن يستعيد رحبيته وحيقق أرباحا متزايدة بعد اخلسارة  اليت حققها سنة استطا. ت
، ويرجع 2008يعترب بنك الثروة احليوانية أقل البنوك أرباحا، وهي متناقصة حىت حلقت به خسارة سنة . ث

  .ذلك لتراجع إيراداته وزيادة تكاليفه والتهامها لنسبة كبرية جدا من الدخل
النهاية ميكن القول أن البنوك اإلسالمية السودانية املدروسة أمامها فرصة زيادة أرباحها مستقبال إذ ما  ويف

    .متكنت من ضغط تكاليفها، وتنويع مصادر احلصول على اإليراد
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%: الوحدة                       . نسبة التكاليف إىل اإليراد يف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 79اجلدول 

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 65.24 54.01 54.07 59.69 53.44 49.19

  بنك أم درمان الوطين  71.65 102.81 60.23 58.13 58.22 55.62

 البنك السوداين الفرنسي 52.25 58.15 58.34 46.82 60.91 68.46

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 33.62 70.00 71.90 63.00

 بنك بيبلوس أفريقيا 47.34 40.80 45.94 49.18 47.86 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي 42.55 45.84 46.47 44.347 43.08 39.40
 بنك الثروة احليوانية غ متوفرة غ متوفرة 88.80 135.53 97.14 غ متوفرة

 .على التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناءا  :املصدر

ية تتميز مبحدودية رؤوس أمواهلا  مقابل البنوك األجنبية اليت متلك على العموم فالبنوك السودانية احملل
رأمساال معتربا، كما أن تكاليفها تتجه حنو الزيادة باستمرار وهو ما جعل نسبتها ترتفع إىل اإليراد الكلي، 

ولكن تبقى البنوك الصغرية واحملدودة املوارد تتخبط يف . باحا متزايدةورغم ذلك حتقق هذه البنوك أر
  .مشاكل كبرية جتعل تكاليفها تتضخم وإيراداا تتراجع ما يؤدي إىل حمدودية أرباحها مقارنة بالكبرية

  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السودانية: املطلب السادس

لى مدى جناح كل بنك درسناه يف حتقيق أهداف إستراتيجيته التنافسية، للحكم عنصل يف النهاية   
وذلك اعتمادا على جمموعة من املؤشرات تتعلق مبعدالت النمو احملققة، واليت متكن أي بنك من توسيع 
حصته السوقية إذ ما كانت أكرب من املنافسني، وكذلك مؤشرات األداء املتمثلة يف عائد األصول وامللكية 

  .تضمن للبنك االستمرار والتوسع، وكذلك التغلب على خمتلف الضغوط التنافسية املعرض هلا اليت

على الرغم من تزايد عدد البنوك املنافسة له، إال أن بنك فيصل اإلسالمي  : الرائدتقييم إستراتيجية  .1
م يف زيادة حصته متكن من احلفاظ على معدالت منوه املرتفعة سواء يف األصول أو الودائع وهو ما ساه

كما حيقق أرباحا متزايدة من سنة ألخرى، حمتال املرتبة األوىل والثانية يف معدل العائد على حقوق . السوقية
وهو يتبع . ما يؤخذ عليه هو صغر حجم رأمساله وارتفاع نسبة تكاليفه إىل إيراداته. امللكية و األصول

، وبالتايل فإن إستراتيجيته التنافسية مكنته من حتقيق أرباح )1(إستراتيجية هجومية بغية استرداد أجماد املاضي
إضافية ناجتة عن اجلهود املبذولة لتحسني املنتجات، حىت ولو مل ترتفع حصته السوقية، وقد أشار البنك يف 

  .إجابته عن االستبيان هلذا األمر

                                                        
 .15، 14، 13، 12مت اجناز هذا املطلب اعتمادا على امللحق رقم  -(1) 
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الذي متكن من   بنك أم درمان يف هذه العينة هو البنك املتحدي: البنوك املتحدية تقييم إستراتيجية .2
يتحمل البنك تكاليف كبرية مع اجتاهها . االستحواذ على أكرب حصة سوقية، إال أا متناقصة حملدودية منوه

، حيقق أرباحا كبرية، غري أن معدل العائد على أصوله وحقوق امللكية منخفضة 2006لالخنفاض بعد سنة 
البنك بعيدا عما وصل إليه بنك فيصل اإلسالمي يف جمال استخدام يبقى . كفاءة نشاطه قلةوهو ما يشري إىل 

،  2008مرشح للتحسن مستقبال الرتفاع رأمساله سنة  هاملركز التنافسي ل. التقنيات املصرفية احلديثة
  .للحفاظ على مكانتهاألكرب فهو يتبع إستراتيجية دفاعية  باعتباره البنك

  :باقي بنوك العينة ماعدا بنك فيصل اإلسالمي وأم درمان الوطينوهي : البنوك التابعة تقييم إستراتيجية. 3
حصته السوقية صغرية، و معدالت منو أصوله وودائعه منخفضة باستثناء بعض  :البنك السوداين الفرنسي. أ

، ورغم ذلك حيقق البنك أرباح معتربة الخنفاض تكاليفه 2010السنوات وحقق معدالت منو سالبة سنة 
معدل العائد على األصول وحقوق امللكية . رأس ماله منخفض و لكنه متزايد. بنوك العينةمقارنة مع 

وضعية البنك مرشحة للتحسن مستقبال إذ ما توسع أكثر يف  .2010و 2009متزايدة ماعدا اخنفاضها سنة 
  نشاطه وأدخل منتجات جديدة؛

سودان، و تأسيسه يف فترة سيطرة البنوك رغم حداثة عهده بالعمل املصريف يف ال :بنك السالم السوداين. ب
كما شهد منوا كبريا يف .الكربى على السوق املصرفية السودانية، فقد متكن من اقتطاع حصة سوقية معتربة

حقق أرباحا معتربة، وساعده يف ذلك رأس ماله الكبري الذي عوض له نقص الودائع يف . أصوله و ودائعه
أمام البنك فرصا واعدة يف السوق . األصول ولكن عائد امللكية منخفضابداية نشاطه، يتميز بارتفاع عائد 

  . السوداين إذ ما متكن من ضغط تكاليفه و فتح الفروع و استخدم التقنيات املصرفية احلديثة
ما جعل حصته السوقية على قلتها  يتميز بارتفاع معدالت منو أصوله وودائعه: بنك بيبلوس إفريقيا .ت

رأس ماله يف زيادة مستمرة، ومعدل العائد على األصول مرتفع . معتربة لتحكمه يف تكاليفه أرباحه، متزايدة
وكذلك معدل العائد على امللكية وهو ما يشري إىل كفاءة استخدام املوارد املتاحة لديه، حمدودية فروعه 

  . حاليا تعين أنه سيتكبد تكاليف كبرية مستقبال يف حالة رغبته يف التوسع
ما ساعده على توسيع حصته  يتميز مبعدالت منو مرتفعة يف األصول والودائع،: لتضامن اإلسالميبنك ا. ث

. يعترب األكثر رحبية يف العينة، لتحكمه الكبري يف تكاليفه اليت تعترب األقل ما بني البنوك املدروسة. السوقية
رأس ماله ال يبتعد عن أغلب . يةحيتل املرتبة األوىل والثانية من حيث العائد على األصول وحقوق امللك

  البنوك السودانية، من حيث التقنيات املصرفية املستخدمة فهي حمدودة وسيتحمل أعباء إدخاهلا مستقبال؛
فضال عن صغر حجمه و حصته السوقية الصغرية فهو حمدود النمو يف األصول : بنك الثروة احليوانية.  ج

يعترب  ،2008د جعل أرباحه متناقصة حىت حلقت به خسارة سنة ارتفاع تكاليفه بالنسبة لإليرا. والودائع
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رغم تركيزه على الثروة احليوانية إال أن منافسة . األضعف يف العينة من حيث عائد األصول و حقوق امللكية
استمرار . باقي البنوك له يف هذا القطاع، و حمدودية موارد املزارعني وفقرهم جعله يتكبد خسائر كبرية

السوق مرهون بتحديث أساليب عمله وزيادة أداء عملياته، وتعميق ختصصه حىت يتجنب املنافسة،  يف كالبن
  .وهو الشيء الذي ذكره البنك يف إجابته عن االستبيان املرسل إليه

املنافسة يف السودان كبرية ما بني البنوك ذات املوارد الكبرية، أما البنوك الصغرية فترتوي يف قطاع 
ك تتعرض ملنافسة البنوك الكبرية، نظرا للفارق املوجود ما بني إمكانياا واستخدام التقنيات صغري و رغم ذل

و تبقى كل البنوك احمللية سواء الكبرية أو .  احلديثة، وكذلك نظرا لضيق السوق احمللي وحمدودية الفرص فيه
  .فذ لبنوك تقليدية كبرية ونشطةالصغرية يف مواجهة خطر مشترك قادم وهو البنوك األجنبية اليت أغلبها نوا

إن وجود البنوك السودانية يف ظل نظام إسالمي كامل جيعلها تتنافس على قدم املساواة، حبيث يبقى   
ووجود نظام . العمل املميز واخلدمات ذات اجلودة العالية هي الفيصل يف احلكم على البنك مقارنة مع غريه

السودان من إتباع إستراتيجية تنافسية واضحة وهي التميز أو التركيز إسالمي كامل مل مينع البنوك العاملة يف 
يف إطار احترام قواعد الشريعة اإلسالمية، ولتدعيم مركزها التنافسي مستقبال فإن البنوك السودانية مدعوة 
إىل االندماج مع بعضها لكوا كيانات صغرية واستخدام التقنيات احلديثة إلخراج البنوك من النمط 

  .تقليدي وذلك ملواجهة املنافسة القادمة من البنوك األجنبية، واليت تتزايد بسبب التحرير املتواصل لالقتصادال

  :الصةخ

أغلب البيئات العامة للبنوك اإلسالمية التجارية مناسبة و حتمل هلا الكثري من الفرص، ولكن بيئاا   
لصعوبة يف البيئات اإلسالمية بالكامل أي يف التنافسية صعبة وتشكل مصدر ضغط عليها، مع اخنفاض حدة ا

تتعرض البنوك . و هي تشكل نسبة ضعيفة ولكنها متزايدة من النظام البنكي يف البحرين وماليزيا. السودان
تتسلح هذه البنوك خبطة للتغلب . اإلسالمية يف األسواق التنافسية ملنافسة قوية يف ماليزيا والبحرين والسودان

. طريق خلق التميز يف منتجاا باحلرص على االلتزام بالشريعة اإلسالمية وخدمة اتمع على منافسيها عن
تعتمد على الدخل املتأيت من . بينما يقل استعمال إستراتيجية ختفيض التكلفة ما ساهم يف رفع تكاليفها

ك فإا تنجح يف متويل األفراد واملؤسسات، كما تتميز مبحدودية رؤوس أمواهلا وقلة أرباحها، ورغم ذل
ويف الفصل املوايل . بلوغ أهداف إستراتيجيتها التنافسية إما خبلق منو متواصل أو حتقيق نتائج مالية اجيابية
  .سنحاول معرفة واقع التنافس بني البنوك اإلسالمية التجارية يف األسواق غري التنافسية

  
  



  

 

  

  

  

  :الفصل الثاني

مية االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسال
  في األسواق غير التنافسية

  

  

   

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية  :  المبحث األول

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف قطر    :  المبحث الثاني

  ااالستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف بريطاني  :  المبحث الثالث

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر  :  المبحث الرابع

 خصائص إستراتيجية التنافس يف البنوك اإلسالمية وآلية تطوير تنافسيتها  : الخامسالمبحث 
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  :متهيد

سننتقل يف هذا الفصل إىل دراسة االستراتيجيات التنافسية لنوع آخر من األسواق املصرفية 
مية واليت تتميز بطابع االحتكار، هذا األخري قد يكون ناتج عن وجود بنك وحيد قوي يسيطر على اإلسال

كاحلالة السعودية، أو وجود عدد قليل من البنوك القوية تتقاسم السوق  أكرب حصة سوقية،أي ميلك السوق 
بيئة تقليدية بالكامل  ري واحد يفابنك إسالمي جتوجود كما هو الشأن يف التجربة القطرية، أو ناتج عن 

أو وجود عدد حمدود من البنوك اإلسالمية يف بيئة تقليدية كذلك ولكن  تتميز  كما هو احلال يف بريطانيا،
وسنحاول أن نبني أهم ركائز استراتيجياا  .اجلزائريةبارتفاع نسبة املسلمني كما هو احلال يف التجربة 
وسنختم الفصل . يم مدى جناحها يف حتقيق أهدافهاالتنافسية، وكذلك خصائص سلسلة قيمتها وتقي

  .مبجموعة اقتراحات لتدعيم القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف مواجهة املنافسة

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية: املبحث األول
، كما أن االجيابياتامة تتميز بالكثري من توجد البنوك اإلسالمية يف السعودية يف بيئة عمل ع

الفوائض املالية الكبرية نتج عنه وجود بنوك قوية وذات رأس مال كبري، رغم غياب قانون خاص بالبنوك 
اإلسالمية يف هذا البلد ينظم عملها ويوجهها إال أا تنمو باستمرار وتتنافس فيما بينها ومع البنوك التقليدية 

لى التميز واستخدام املزيد من التقنية، رغم السيطرة الواضحة من خالل نوافذها؛ باستعمال وسائل تعتمد ع
لبنك الراجحي على أغلب الفرص املتاحة يف السوق، إال أن  اتساع السوق الداخلي و اجتاه الدولة لتنويع 

  .نشاطاا سيوفر فرص إضافية ميكن اغتنامها من طرف البنوك اإلسالمية اجلديدة

  تنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية السعوديةخصائص البيئة ال: املطلب األول
تتميز بالفوائض املالية الناجتة عن النفط والسياحة تنشط البنوك اإلسالمية يف السعودية يف بيئة عمل 

كما تنشط . الدينية، كما ترتفع نسبة املسلمني فيها وهي مجيعها عوامل تساعد هذه البنوك على النشاط
جودها إىل جانب بنوك تقليدية قوية، وسنحاول من خالل هذا العنصر معرفة ضمن بيئة تنافسية تتميز بو

  . ضغط خمتلف القوى التنافسية عليها لتحديد مدى مالئمة بيئتها من الناحية اإلستراتيجية

  :تتمثل أهم خصائص البيئة العامة السعودية يف :البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف السعودية .1
  :صائص االقتصادية هلذا البلد نذكراخلمن أهم : اديةاالقتص البيئة. أ
بينما تستورد معدات النقل . على النفط كمصدر رئيسي للدخل إضافة إىل عائدات السياحة الدينية تعتمد -

  واآلالت و املاكينات، وتتميز بضعف مسامهة القطاع الزراعي والصناعي يف الناتج السعودي؛
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  ؛2009سعار اجلارية أو الثابتة بنسب معتربة من سنة ألخرى ماعدا سنة ينمو الناتج احمللي سواء باأل -
 2009يف تقرير التنافسية لسنة  27اخلارجية ما جعلها حتتل املرتبة االنفتاح الكبري للدولة يف جمال التجارة  -

من حيث اتساع السوق الداخلي، وقد ساعدها يف ذلك  17من حيث اتساع السوق اخلارجي، واملرتبة 
  كما زادت حركة االستثمار األجنيب؛، 2005انضمامها ملنظمة التجارة العاملية منذ أواخر 

  تضم اململكة بنية حتتية هامة، ووسائل نقل متطورة رغم اتساع مساحتها وطابعها الصحراوي؛ -
وتعترب  حتسن مستوى معيشة سكاا، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار االمسية، -

  من الدول ذات الدخل املرتفع يف العامل إقليميا ودوليا؛
  تعرف معدالت تضخم متزايدة من سنة ألخرى مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكني؛ -

 عوديمليار ريال س: الوحدة                          .بعض املؤشرات االقتصادية يف اململكة العربية السعودية: 80اجلدول
 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البيان

 1629.9 1409.01  1758.00  1439.51 1335.58 1182.51 الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
 868.90 841.2 836.1  802.20 786.34 762.27 100=1999 الناتج احمللي اإلمجايل الثابت

 3.29 0.6 4.44  4.23 3.15 5.55  %معدل النمو السنوي
 27.56 25.4 24.81  24.24 23.68 23.11 )مليون نسمة( السكان عدد

 3.750 3.750 3.750  3.750 3.750 3.750 بالريال متوسط سعر صرف الدوالر
 5.31 5.1 9.9  4.1 2.2 0.7 100=1999 %معدل التضخم السنوي 

 15770 13978  18896  15836 15040 13645 بالدوالرنصيب الفرد من الناتج االمسي

  .2010- 2009من إعداد الطالبة بناء على التقرير السنوي ملؤسسة النقد العريب السعودي  :ملصدرا

متواصلة يف عدد السكان ناجتة باألساس عن التواجد األجنيب يف تعرف اململكة زيادة  :البيئة االجتماعية. ب
اتمع السعودي هو  ما يعاب على. ؛ أغلبيتهم مسلمني% 27الدولة، حيث مثلت نسبتهم يف املتوسط 

  ومن ميلكون أجورهم فقط؛ وجود فوارق طبقية ما بني أصحاب الثروات الطائلة
نظام احلكم ملكي يف هذه الدولة، وهناك وعي كبري لدى املسئولني باألمهية  :البيئة السياسية. ت

  ا بشكل مستمر؛رهياإلستراتيجية لدولتهم من الناحية االقتصادية والدينية ما جعلهم يعملون على تطو
ليس هلا القدرة على االبتكار والتطوير أو االختراع، ولكن من ناحية أخرى هلا  :البيئة التكنولوجية. ث

  ؛القدرة الكبرية على نقل التكنولوجيا واستخدامها حمليا
قوانني واضحة ومشجعة خاصة يف ميدان الضرائب والرسوم حيث تتمتع للمملكة : البيئة القانونية. ج
يف أما فيما خيص البنوك اإلسالمية فقد لعبت اململكة دورا هاما . سسات فيها بالكثري من اإلعفاءاتاملؤ

، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية كالبنك اإلسالمي للتنميةتأسيس وعضوية اهليئات املالية اإلسالمية 



 الباب الثالث                                االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية      :الفصل الثاين

.- 298 - 

)IFSB( بعض ، كما تستضيف بالبحرين، وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية مباليزيا
يف تأهيل الكوادر املصرفية جامعاا ومعاهدها  تية يف الفقه واالقتصاد اإلسالمي، كما سامهاملؤمترات العامل

  .اإلسالمية، إال أن البنوك اإلسالمية يف هذا البلد ليس هلا قانون خاص ا ما أثر بالسلب عليها

  :لضغط القوى التالية ختضع البنوك اإلسالمية : السعوديةمنوذج القوى اخلمس للبنوك اإلسالمية . 2
  :يتمثل املنافسون احلاليون للبنوك اإلسالمية التجارية السعودية يف :املنافسون املباشرون. أ
عندما حتولت شركة  1987لسنة  البلديعود تواجد البنوك اإلسالمية يف هذا  : البنوك اإلسالمية الكاملة -

وقد احتكر هذا البنك املصرفية اإلسالمية إىل غاية حتول بنك اجلزيرة إىل بنك . الميالراجحي إىل بنك إس
  ؛2008وأخريا بنك اإلمناء سنة  2005، كما مت إنشاء بنك البالد سنة 2002إسالمي منذ سنة 

ت كانت توجد مثانية نوافذ إسالمية لبنوك تقليدية حملية تقدم منتجا 2009بنهاية  :النوافذ اإلسالمية -
إسالمية، وتعترب منافس قوي للبنوك اإلسالمية الكاملة لقوة املراكز املالية لبنوكها التقليدية، ولكن أغلبها ال 

  تفصل عملياا التقليدية عن اإلسالمية يف تقاريرها السنوية، وبالتايل ال نستطيع معرفة حجم نشاطها؛
  :نتجات البديلة للبنوك اإلسالمية يفتتمثل األطراف اليت تقدم امل: مقدمو املنتجات البديلة. ب
فروع لبنوك أجنبية مرخصة  10و، مثانية بنوك تقليدية حملية 11/11/ 30يف بلغ عددها  :البنوك التقليدية -

  العمل بعد؛ أومل يبد وتعمل يف السوق السعودي، إضافة لفرع مرخص
يت تنافسها على مجع األوعية االدخارية شركات التأمني وإعادة التأمني سواء التقليدية أو التكافلية، ال -

إضافة ألربعة ، 30/11/11يف مؤسسة عاملة  31ومنح التمويل للمؤسسات واهليئات احلكومية، بلغ عددها 
  .أخرى مرخصة ومل تبدأ العمل بعد

يف السعودية غري جذابة للمستثمرين  ميكن القول أن السوق املصرفية اإلسالمية: املنافسون احملتملون. ت
  :األجانب وذلك راجع لألسباب التالية

عدم وجود قانون ينظمها، إضافة الرتفاع حواجز الدخول للقطاع، ومنعها من التعامل يف العقارات  -
  واألسواق املالية وتقدمي االستشارات إال عن طريق تكوين شركات تابعة هلا مما يعين زيادة تكاليفها؛

ري يعين أن كل بنك يدخل هذه السوق البد من امتالكه متيز السوق السعودية بالطابع االحتكا -
  . إلمكانيات كبرية، وهو ما ال يتوفر لدى أغلب البنوك اإلسالمية، باستثناء النوافذ اإلسالمية الغربية

  :ختضع  البنوك اإلسالمية السعودية لضغط العمالء من ناحيتني :القوة التفاوضية للعمالء. ث
  تعددة ومبعدالت عائد قريبة مما هو موجود يف البنوك التقليدية؛يطالب املودعون خبدمات م -
يضغط طالبوا التمويل للحصول على التمويل بأقل تكلفة ممكنة، رغم اختالف طبيعة الصيغ املستعملة يف  -

  .البنوك اإلسالمية عن التقليدية



 الباب الثالث                                االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية      :الفصل الثاين

.- 299 - 

ة هي متويل السيارات و أهم استخدامات البنوك اإلسالمية يف السعودي :القوة التفاوضية للموردين. ج
معدات النقل واآلالت، و يتم استريادها من اخلارج ما يعين وصوهلا للسعودية بسعر مرتفع، ونتيجة للتنافس 

  .  ما بني البنوك اإلسالمية والتقليدية على مستوى املوردين فترتفع أسعارها يف البنوك اإلسالمية

يف بيئة عامة مناسبة من نواحي عدة، غري أا غري توجد البنوك اإلسالمية التجارية يف السعودية   
جذابة من الناحية اإلستراتيجية؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الدخول ووجود بنوك قوية تسيطر على أهم الفرص 

كما تعاين من انعدام قانون خاص ا ما جيعلها تعاين من مشاكل . السوقية سواء كانت إسالمية أو تقليدية
  . ويف العنصر املوايل سوف حناول أن نتعرف على مركزها التنافسي ضمن النظام البنكي عدة يف هذا اال،

  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية السعودية ضمن النظام البنكي: املطلب الثاين

من خالل هذا املطلب سوف حناول التعرف على احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية اليت تنشط على   
عودي، وذلك بالنظر إىل النسبة اليت تشكلها أصوهلا من املوجودات الكلية للنظام مستوى السوق الس

. البنكي، وحصتها من الودائع الكلية، وكذلك نصيبها من التمويل املمنوح على مستوى االقتصاد السعودي
  .  وذلك دف  التعرف على الوزن النسيب هلا مقارنة مع املصارف التقليدية

  :من خالل اجلدول نستخرج النتائج التالية: سالمية السعودية من األصول الكليةاإل لبنوكا حصة. 1
تعترب أصول البنوك السعودية كبرية إذ ما قورنت مع األصول البنكية للكثري من الدول العربية  .أ

  بنوك كبرية احلجم؛ واإلسالمية؛ بسبب ضخامة عائدات النفط مما انعكس إجيابا على تكوين 

 مليار ريال سعودي: الوحدة                            .حصة البنوك اإلسالمية السعودية من األصول الكلية: 81اجلدول 

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان

1415.26 1370.25  1302.27  1075.22 861.07 759.70  إمجايل املوجودات البنكية
 3.28 05.22  21.11  24.87 13.34 15.91 %نسبة منو املوجودات البنكية

 265.65 235.4  206.93  163.07 132.19 116.19 موجودات البنوك اإلسالمية

 12.85 13.75  26.89  23.36 13.77 31.19 %نسبة منو موجودات البنوك اإلسالمية

 18.77 17.17  15.88  15.16 15.35 15.29  %حصة البنوك اإلسالمية من املوجودات

  .البة بناء على معطيات مؤسسة النقد العريب السعوديمن إعداد الط: املصدر

، ما يدل 2010سنة  %18.77متزايدة حىت وصلت  احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من األصول . ب
و  .الدينية هلذه الدولة إال أن املصرفية التقليدية فيها تستحوذ على أكرب حصة سوقية على أنه رغم اخلصائص
  ية لعدم إفصاح النوافذ اإلسالمية عن نشاطاا؛ تبقى هذه النتائج نسب
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نسبة منو األصول يف البنوك اإلسالمية على العموم أكرب من نسبة منو البنوك التقليدية، رغم غياب خطة . ت
 واضحة املعامل تسري عليها البنوك اإلسالمية يف هذا البلد وعدم متتعها بالدعم احلكومي الكايف؛

  :  نستخرج النتائج التاليةجلدول ا من : الودائع الكلية ة السعودية منلبنوك اإلسالميا حصة .2
ضخامة الودائع على مستوى االقتصاد السعودي، وهو ما يشري إىل حتسن مستوى املعيشة ووجود . أ

  فوائض مالية معتربة ناجتة عن حتسن أسعار النفط يف األسواق الدولية؛
ودائع مازالت ضعيفة إذ ما قورنت حبصة البنوك التقليدية، و احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من ال. ب

  .، و نسبة منوها متذبذبة من سنة ألخرى2010لكنها وصلت ألقصى قيمة هلا سنة 

 مليار ريال سعودي: الوحدة                           .حصة البنوك اإلسالمية السعودية من الودائع الكلية: 82اجلدول 

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البيان 

 984.85 940.54 846.11  717.56 591.25 489.38  إمجايل الودائع البنكية
 04.71 11.16 17.91  21.36 20.81 12.25 %نسبة منو الودائع البنكية 
 198.38 157.29 148.48  118.04 92.15 84.83  ودائع البنوك اإلسالمية

 26.12 05.93 25.78  28.09 08.62 22.85 %نسبة منو ودائع البنوك اإلسالمية
 20.14 16.72 17.54  16.45 15.58 17.33 %حصة البنوك اإلسالمية من الودائع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات مؤسسة النقد العريب السعودي: املصدر

  :لنا أنبالنظر إىل اجلدول أدناه يتبني : التمويل الكلي البنوك اإلسالمية السعودية منحصة . 3

 مليار ريال سعودي: الوحدة                              .حصة البنوك اإلسالمية السعودية من التمويل الكلي: 83اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان

 775.76 736.90  744.80  594.83 497.06 452.50 إمجايل القروض
 05.27 1.06-  25.21  19.66 9.84 36.24 %نسبة منو إمجايل القروض 

 166.64 176.33  164.07  120.93 98.65 88.74 التمويل املمنوح من قبل البنوك  اإلسالمية
 5.5- 7.47  35.67  22.58 11.16 26.97 %نسبة منو التمويل اإلسالمي 

 21.48 23.92  22.02  20.33 19.84 19.61 %حصة البنوك اإلسالمية من القروض 

  .طالبة بناء على معطيات مؤسسة النقد العريب السعوديمن إعداد ال :املصدر

احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف السعودية من التمويل متزايدة على العموم ووصلت حىت نسبة  .أ
وهو ما يشري إىل اإلقبال املتزايد على التمويل اإلسالمي يف هذا ، 2009التمويل اإلمجايل سنة  من % 23.92
  حتت ضغط تداعيات األزمة املالية العاملية؛، 2010 اجعت سنةولكنها تر البلد
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معدالت منو التمويل اإلسالمي على العموم أكرب من معدالت منو املوجودات والودائع اإلسالمية، كما . ب
أن هناك تباعد ما بني معدالت منو التمويل بشكل عام والتمويل اإلسالمي، ما يشري إىل التحول املتواصل 

  ؛2010من التمويل التقليدي إىل اإلسالمي، رغم حتقيقها ملعدل منو سليب سنة  للعمالء
البنوك اإلسالمية السعودية، وعلى عكس البنوك املاليزية والبحرينية، ال جتد صعوبة يف الوصول إىل . ت

  ..الفرص االستثمارية نظرا للدور الكبري الذي يلعبه مصرف الراجحي يف تغطية أهم الفرص السوقية

بالرغم من الفرص اهلائلة املتوفرة على مستوى االقتصاد السعودي والفوائض املالية اليت تزخر ا 
املنطقة إال أن حصة البنوك اإلسالمية من املوجودات، الودائع والتمويل ما زالت ضعيفة وال تعكس  

لبنوك وعدم تبين املوروث الديين للدولة؛ وسبب هذه الوضعية يعود لغياب سياسة واضحة اجتاه هذه ا
  .احلكومة السعودية هلا، ومنه يبقى منوها خيضع ملبادرات شخصية، وسننتقل ملعرفة واقع املنافسة بينها

  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف السعودية: املطلب الثالث
ونت تتميز السوق املصرفية اإلسالمية يف السعودية بوجود عدد قليل من البنوك اإلسالمية اليت تك

على فترات خمتلفة، منها الرائد وهو مصرف الراجحي ومنها املتحول من املصرفية التقليدية ومنها من تكون 
ومن خالل هذا املطلب سنحاول التعرف على واقع املنافسة بينها، . حديثا وهو بنك البالد وبنك اإلمناء

  .افسيواإلستراتيجية التنافسية اليت تعتمد عليها مهما كان مركزها التن

للحصة السوقية  بالنظر: احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من السوق املصريف اإلسالمي. 1
  :السعودية من األصول والودائع والتمويل اإلسالمي، ميكن اخلروج باملالحظات التاليةللبنوك اإلسالمية 

صول اإلسالمية، مع اجتاه حصته النسبة األكرب من األالسيطرة املطلقة ملصرف الراجحي على نالحظ . أ
للتناقص، نظرا لظهور بنوك إسالمية جديدة تنافسه يف السوق املصريف اإلسالمي، و يف املرتبة الثانية جند 

مث  2007بنك اجلزيرة حبصة سوقية متذبذبة، أما بنك البالد فيحتل املرتبة الثالثة حبصة سوقية متزايدة لغاية 
  ؛2010صاحب أقل حصة سوقية من األصول ولكنه متكن من زيادا سنة تناقصت، وأخريا بنك اإلمناء 
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  .احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من األصول اإلسالمية: 02الشكل

  
  .16من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق : املصدر

  

حصته للتناقص من سنة  يسيطر مصرف الراجحي على أكرب نسبة من الودائع اإلسالمية، مع اجتاه. ب
أما بنك البالد فحصته تزايدت حىت . ألخرى، أما بنك اجلزيرة فيأيت يف املرتبة الثانية مع اجتاه حصته للتزايد

  مث اجتهت للتناقص، وأخريا بنك اإلمناء الذي ميلك أقل حصة سوقية؛ 2007سنة 

 

  .اإلسالميةاحلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من الودائع : 03الشكل

  
  .17من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق  :املصدر
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احلصة السوقية ملصرف الراجحي من التمويل هي أكرب من حصته من األصول و الودائع، مع مالحظة . ت
أما احلصة املتبقية فيتقامسها بنك اجلزيرة حبصة متذبذبة، وبنك . 2010اجتاهها لالخنفاض خاصة يف سنة 

حبصة صغرية ولكنها متزايدة من سنة ألخرى وأخريا بنك اإلمناء الذي ميلك حصة سوقية صغرية جدا البالد 
  .2010ولكنه متكن من توسيعها سنة  2009سنة 

  .احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من التمويل اإلسالمي: 04الشكل

  
  .18من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق  :املصدر

سبق ميكن القول أن السوق املصرفية اإلسالمية يف السعودية تتميز باحتكارها من قبل مصرف الراجحي  مما
سواء يف األصول، الودائع أو التمويل، وهو ما يعين ضعف حدة املنافسة فيما بينها لوجود فوارق كبرية ما 

ات التنافسية اليت تستعملها هذه وهنا ميكننا طرح التساؤل ما هي االستراتيجي. بني الراجحي وباقي البنوك
  .البنوك يف ظل هذه املعطيات

 للبنوك اإلستراتيجية التنافسية  بعد دراسة: االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية. 2
أا تتبع مجيعها  إستراتيجية تنافسية واحدة وهي التميز يف  جماالت متشاة تقريبا، توصلنا إىل  املدروسة 

و رغم السيطرة . يث التركيز على العميل، إضافة إىل االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية وخدمة اتمعح
الواضحة ملصرف الراجحي، إال أن باقي البنوك املنافسة له تبذل هي األخرى جهودا متواصلة من أجل 

  .اكتساب املزيد من احلصص السوقية
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 .سالمية السعوديةجماالت التميز يف البنوك اإل: 84اجلدول

  جماالت التميز إستراتيجية لتنافس  اهلدف  البنك

بنك 
  الراجحي 

  التميز   الريادة حمليا وعامليا
االبتكار املتواصل؛ سرعة تقدمي اخلدمة؛ التقنيات احلديثة؛ تقدمي باقة 
متكاملة من املنتجات واخلدمات؛ االهتمام حباجات ورغبات العميل؛ 

  .بادئ الشريعة اإلسالمية؛  خدمة اتمعاحلرص على االلتزام مب

  التميز   التوسع حمليا  بنك البالد
التوجه بالعميل؛ تقدمي منتجات متكاملة، االلتزام بالشريعة اإلسالمية؛ 

  .التعاون والشراكة مع العمالء؛ خدمة اتمع

  بنك اجلزيرة
حتديث املصرفية 

  اإلسالمية 
  التميز 

بتكار املتواصل؛ االهتمام بالعميل تنويع املنتجات واخلدمات؛ اال
خاصة املتميز؛ االلتزام بالشريعة اإلسالمية؛ التقنيات احلديثة؛ جتويد 

  .اخلدمات؛ خدمة اتمع

  التميز   الريادة إقليميا وعامليا  بنك اإلمناء
اإلبداع واالبتكار املتواصل؛  تقدمي حزمة متكاملة من املنتجات 

العميل و خدمته يف إطار مبادئ الشريعة واخلدمات اإلسالمية؛ احترام 
  .اإلسالمية؛ خدمة اتمع كجزء من مسؤولية البنك

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

ل قائما بني البنوك اإلسالمية التجارية صما زال الف :البنوك اإلسالمية السعودية يفاملمارسة  األنشطة. 3
ملزم بتكوين شركة  ، إضافة لذلك فكل بنك يرغب يف التعامل يف املنتجات املاليةهذا البلد ة يفواالستثماري
   .وهو ما يصعب من مهمة البنوك اإلسالمية خاصة احملدودة املوارد، تابعة له

  .األنشطة املمارسة و اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد يف البنوك اإلسالمية السعودية: 85اجلدول

 اخلدمات املصرفية  املقدمة لألفراد األنشطة املمارسة  نكالب

بنك
 الراجحي

خدمات األفراد
  الشركات تخدما

احلسابات اجلارية؛ باقة الرواتب؛ احلسابات البنكية الدولية؛ خدمات التميز؛ اخلدمات اخلاصة؛ 
  .ت البنكيةاخلدمات النسائية؛ متويل السيارات؛ متويل شخصي وطين؛ متويل العقار؛ البطاقا

 بنك البالد
دخدمات األفرا

الشركات؛  تخدما
  خدمات االستثمار

حساب البالد إمثار؛ حساب البالد؛ التمويل الشخصي؛ متويل السيارات؛ بطاقة البالد االئتمانية؛ متويل 
  .العقار، البالد تداول لألفراد

بنك 
  اجلزيرة

خدمات األفراد،
خدمات الشركات؛ 
خدمات االستثمار؛ 

  .أمني التكافليالت

حساب طموح للشباب؛ احلساب اجلاري؛ احلساب الذهيب؛ احلساب املاسي، البطاقة االئتمانية؛ 
؛ التمويل العقاري؛ الودائع االستثمارية نقاء، خدمات الوساطة املالية "دينار"التمويل الشخصي 

  ).إدارة األصول، خدمات املشورة؛ خدمات احلفظ واملتابعة( لألفراد

 مناءبنك اإل
خدمات األفراد،
 .خدمات الشركات

  .احلسابات اجلارية؛ متويل السيارات، متويل العقار؛ تقسيط خدمة التعليم

  . من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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أغلب نشاطات البنوك اإلسالمية السعودية تنحصر يف تقدمي اخلدمات املصرفية وكما يوضحه اجلدول ف
لألفراد والشركات، مع وجود خدمات االستثمار يف كل من بنك البالد وبنك اجلزيرة، اللذان يركزان 
. بشكل كبري على هذا اجلانب لسيطرة بنك الراجحي على سوق اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات

يزات ومغريات ويقدم هذا األخري خدمات مصرفية متنوعة تشمل فئات خمتلفة من اتمع، و مقرونة بتحف
أما بنك اجلزيرة فيقدم منتجات متعددة وخمتلفة عما يقدمه مصرف الراجحي، خاصة تلك . )1(للعمالء

بينما يتميز كل من بنكي البالد و اإلمناء . املتعلقة باالستثمار مستفيدا من جتربته ملا كان بنك تقليدي
  .سالميمبحدودية منتجاما نظرا حلداثة عهدمها بالعمل املصريف اإل

من اجلدول الذي يبني قنوات التوزيع يف البنوك  :قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية السعودية. 4
  :اإلسالمية السعودية ميكننا اخلروج باملالحظات التالية

  .2011أفريل قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية السعودية بنهاية : 86اجلدول

الفروع  البنك 
 الداخلية

الفروع
 ارجيةاخل

الصراف
 اآليل

خدمات
  االنترنت

خدمات 
 اهلاتف

خدمات 
 النقال

الرسائل 
 النصية

 √ √ √  √ 2812 03 452  بنك الراجحي 
  √ √  √ 503 00 77  بنك البالد
 √ √ √ √ 305 00 50  بنك اجلزيرة
 √ √ √ √ 243 00 25  بنك اإلمناء

  .ةمؤسسة النقد السعوديمن إعداد الطالبة بناءا على  :املصدر

ملصرف الراجحي أكرب شبكة فروع و عدد كبري جدا من أجهزة الصراف اآليل،  كما تتعدد قنواته . أ
  االلكترونية، كاالنترنت واهلاتف والنقال اليت يقدم من خالهلا خدماته املصرفية لعمالئه املختلفني؛

اآليل، ويقدمان اخلدمات  ميلك كل من بنكي البالد واجلزيرة عددا معتربا من الفروع وأجهزة الصراف. ب
  . املصرفية عرب االنترنت، بينما ميتلك بنك اإلمناء أقل عدد من الفروع وأجهزة الصراف اآليل

أمام باقي البنوك اإلسالمية وحىت التقليدية نظرا إلمكانياته الكبرية،  ةو مصرف الراجحي يشكل عقبة كبري
حتديث أنظمتها لتوسيع حصتها السوقية ولكن األمر ما جيعل هذه البنوك يف عمل دءوب لتوسيع شبكاا و

  .يكلفها تكاليف كبرية

تكرس البنوك اإلسالمية يف السعودية واقعا يتميز بوجود مصرف وحيد حيتكر النسبة األكرب من   
السوق املصرفية اإلسالمية، ووجود بنوك أخرى أصغر منه بكثري تسعى للبقاء وتنحت حصصا سوقية 

                                                        
 www.alrajhibank.com.sa  انظر موقع البنك -(1)
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ر التباين بينها على احلصة السوقية فقط، بل ميتد إىل خمتلف ااالت األخرى كاالنتشار وال يقتص. متزايدة
  .اجلغرايف و القنوات االلكترونية، وسنتعرف على خصائص سلسلة قيمتها يف العنصر املوايل

  خصائص سلسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية السعودية: املطلب الرابع

خصائص سلسلة القيمة للبنوك اإلسالمية السعودية، من ناحية  دراسةنحاول ساملطلب  ضمن هذا
وصوال إىل حتديد أهم خصائص أهم الصيغ اليت تعتمد عليها يف متويل عمالئها مرورا إىل بنية تكاليفها 

إيراداا و أهم املصادر املولدة للدخل فيها، بغية التأكد من مدى تأثري وجود بنك حيتكر أهم املوارد 
  .لسوق اإلسالمية السعودية على وضعية باقي البنوك من ناحية اإليرادات والتكاليفوالفرص يف ا

من واقع التقارير السنوية للبنوك  :أهم صيغ النشاط املستخدمة يف البنوك اإلسالمية السعودية. 1
صيغ  اإلسالمية السعودية حول أهم الصيغ اإلسالمية املستخدمة من طرفها ملزاولة نشاطها، تبني لنا أن

، رغم عدم توفر معلومات حول كثر استخدامااألواملتمثلة يف بيع التقسيط وبيع اآلجل هي امش املعلوم اهل
. هذا املتغري يف بنك اجلزيرة وبنك اإلمناء، وتنخفض نسبة املراحبة، أما صيغ املشاركة فتكاد تكون منعدمة

، ولكن يف نفس الوقت فهو يعرضها ملخاطر وارتفاع صيغ اهلامش املعلوم جيعل البنوك حتقق أرباحا معتربة
  .التوقف عن الدفع خاصة إذا ما علمنا أن أغلب عمالء هذه البنوك أفراد

 %: لوحدةا      .      2009سنةالسعودية  يف البنوك اإلسالميةصيغ التمويل اإلسالمي : 87اجلدول
  البيع اآلجل  املراحبة بيع التقسيط متاجرة الشركات  البنك

  -  9.56 44.24 21.26  الراجحي بنك
  63.03  - 26.16 -  بنك البالد

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

التقارير السنوية للبنوك اإلسالمية السعودية أن  تشري: يف البنوك اإلسالمية السعودية التكاليفبنية . 2
 مقارنة مع مصرفيف البنوك اجلديدة  مرتفعة وهذه النسبة لة،تعود لليد العامتكاليفها  مننسبة معتربة 

، إضافة لكرب حجم بنك الراجحي ما ليد العاملة املؤهلة يف هذا البلداصعوبة حصوهلا على ل نظراالراجحي، 
نظرا  2008و نالحظ اجتاه نسبة تكلفة اليد العاملة لالخنفاض انطالقا من سنة  .مكنه من اقتصاد التكاليف

ع املخصصات املكونة من طرف البنوك ملواجهة خماطر االئتمان، وحماولة ضغطها لتكاليفها، رغم الرتفا
  . 2010عودا لالرتفاع سنة 
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  %:لوحدةا         .  نسبة تكاليف اليد العاملة من التكاليف الكلية يف البنوك اإلسالمية السعودية: 88اجلدول

  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك

  35.40  36.15  40.49 50.52 50.86 37.30  بنك الراجحي
  38.17  34.28  47.70 56.60 54.59 غ متوفرة  بنك البالد
  38.54  33.85  48.40 50.52 51.60 57.54  بنك اجلزيرة
  49.81  43  - - - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

من خالل دراسة مصادر اإليراد يف البنوك اإلسالمية  :دات يف البنوك اإلسالمية السعوديةبنية اإليرا. 3
السعودية توصلنا إىل أن اإليراد املتأيت من التمويل اإلسالمي يشكل نسبة كبرية جدا من اإليرادات فيها، 

بداية نشاطه ويعتمد  يف هعود لكونيالراجحي،  أما اخنفاض هذه النسبة يف بنك اإلمناء ف وخاصة يف مصريف
بالدرجة األوىل على توظيف رأس ماله يف استثمارات قصرية األجل ومضمونة العائد، ريثما يصبح لديه 

أما املصدر الثاين لإليراد . 2010وهو ما حدث بالفعل سنة  نشاط متويلي يعتمد عليه يف حتقيق الدخل
سات، بينما يكاد يكون الدخل الناجم عن فيتمثل يف دخل اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد واملؤس

ك وهو ما وتعرض هلا البنتواالعتماد على مصدر وحيد للدخل يضاعف املخاطر اليت . االستثمار معدوما
  .انعكس يف ارتفاع نسبة املخصصات فيها

 %: الوحدة       . اإليرادات الكلية للبنوك اإلسالمية السعودية يفدخل التمويل اإلسالمي  مسامهة: 89اجلدول
  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  75.99  80.26  80.32 82.83 71.71 73.29  بنك الراجحي

  56.84  60.30  66.12 68.64 54.81 66.83  بنك البالد

  68.56  60.35  65.09 68.55 54.81 66.87  بنك اجلزيرة

  78.59  07  - - - -  بنك اإلمناء

  .د على التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة اعتما :املصدر

إن احتكار مصرف الراجحي للمصرفية اإلسالمية يف السعودية منحه السيطرة على أهم الفرص 
املتاحة يف السوق السعودي، الشيء الذي  ساهم يف رفع تكلفة احلصول على اليد العاملة يف بقية البنوك 

سالمي كمصدر للدخل جعل تلك البنوك تبحث عن اجلديدة، كما أن اعتماده بشكل كبري على التمويل اإل
  .ومن خالل العنصر املوايل سوف نتناول أهم القدرات التنافسية هلذه البنوك. تنويع مصادر إيراداا
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  القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية: املطلب اخلامس

حتكار مصرف الراجحي حلصة رغم قلة عدد البنوك اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية و ا  
األسد من السوق املصرفية اإلسالمية، إال أننا سنحاول أن نتعرف على أهم القدرات التنافسية هلذه البنوك 
من ناحية رأس املال ومدى كفايته ملواجهة املخاطر، وكذلك تطور التكاليف املتحملة ونسبتها إىل 

  .يد حجم األرباح الصافية احملققة فيها لتدعيم نشاطهااإليرادات الكلية مبا يسمح لنا يف النهاية بتحد

وفقا لتطور رأس مال البنوك اإلسالمية السعودية منيز : تطور رأس مال البنوك اإلسالمية السعودية. 1
األوىل تتميز بارتفاع رأس ماهلا وهي حالة بنك الراجحي وبنك اإلمناء، ما يعطيها قدرات : نوعني منها

أما الثانية فمحدودة رأس املال مقارنة . بالنسبة لبنك اإلمناء الذي مازال يف بداية نشاطهتنافسية أكرب خاصة 
و كرب رأس املال يعطي البنوك املدروسة . مع اموعة األوىل، وهي حالة كل من بنك اجلزيرة وبنك البالد

  .ذه البنوكوهو ما سيتضح أكثر عند تناولنا لنسبة كفاية رأس املال يف ه. مناعة ضد اخلسائر

 مليار ريال سعودي: الوحدة                           .تطور رأس مال البنوك اإلسالمية السعودية: 90اجلدول

  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  15  15  15 13.50 6.75 4.5  بنك الراجحي

  3  3  3 3 3 3  بنك البالد

  3  3  3 2.25 1.12 0.750  بنك اجلزيرة

  15  15  - - - -  إلمناءبنك ا

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

البنوك اجلديدة يف البنوك اإلسالمية السعودية تتميز بارتفاع نسبة كفاية رأس ماهلا بشكل مبالغ فيه، خاصة 
 ا مدى متانة املركز املايل هليشري إىل وهو ما .البنوك مع مالحظة اجتاه هذه النسبة لالخنفاض املستمر يف كل

  .على مواجهة اخلسائر احملتمل التعرض هلاوقدرا وارتفاع قدراا التنافسية 

  % :الوحدة                              .تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية السعودية: 91اجلدول

  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  20.63  19.30  21.39 24.4 26.5 19.5  لراجحيبنك ا

  17.43  18.41  24.19 33 54 96  بنك البالد

  15.72  17.73  19.92 33.51 41.44 غري متوفرة  بنك اجلزيرة

  75  183  - - - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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يبني اجلدول أن مصرف الراجحي هو األكثر تكلفة نتيجة : السعوديةتطور تكاليف البنوك اإلسالمية . 2
. كرب حجمه وتعدد فروعه ما يتطلب إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، وهي تتجه حنو االرتفاع املتواصل

  . أما باقي املصارف فتكاليفها أقل مقارنة معه ولكنها متزايدة كذلك

 مليار ريال سعودي: الوحدة                             .عوديةتطور تكاليف البنوك اإلسالمية الس: 92اجلدول

  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  4.89  4.73  4.05 2.87 2.20 2.11  بنك الراجحي
  1.01  1.16  0.763 0.706 0.477 0.182  بنك البالد
  1.13  1.14  0.915 0.645 0.543 0.878  بنك اجلزيرة
  0.647  0.638  - - - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

على الرغم من كون مصرف الراجحي هو األكثر : تطور الربح الصايف يف البنوك اإلسالمية السعودية. 3
  بقلة أرباحها معوبشكل متزايد، بينما تتميز بقية البنوك الوقت األكثر رحبية  حتمال للتكاليف إال أنه يف نفس

 مليار ريال سعودي: الوحدة                    .احملقق يف البنوك اإلسالمية السعوديةالصايف الربح : 93 اجلدول

  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  6.77  6.72  6.52 6.44 7.30 5.63  بنك الراجحي
  0.092  0.248-  0.125 0.072 0.178 0.098-  بنك البالد
  0.028  0.027  0.221 0.802 1.97 0.874  بنك اجلزيرة

  0.015  0.605  - - - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

وهو ما يؤكد فعال على أن املصرف احملتكر للسوق حيقق . اجتاهها للتناقص، وبعضها حلقت به خسارة
   وتعود الرحبية املرتفعة له. يدة جدا عن تلك احملققة من قبل البنوك املنافسة لهأرباح احتكارية تكون بع

 %: الوحدة                     .نسبة التكاليف الكلية إىل اإليراد الكلي للبنوك اإلسالمية السعودية: 94 اجلدول

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البنك 

  41.94  41.13  38.31 30.79 23.15 27.22  بنك الراجحي
  91.54  127.45  85.92 90.69 72.80 111.15  بنك البالد
  97.50  97.69  80.88 44.72 20.80 55.22  بنك اجلزيرة
  97.70  66.92  - - - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة اعتماد على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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مش ربح كبري، على عكس البنوك األخرى اليت ترتفع فيها الخنفاض نسبة تكاليفه إليراداته مما يتيح له ها
ومصرف الراجحي أمامه فرصا كبرية لتحسني رحبيته مستقبال إذ استطاع . هذه النسبة مما خيفض من رحبيتها

  .أن يضغط تكاليفه ويرشد إنفاقه، ونفس الشيء يصدق على باقي البنوك املنافسة له

ية اإلسالمية يف السعودية ناتج أساسا عن امتالكه للسوق املصرفإن احتكار مصرف الراجحي 
لقدرات تنافسية كبرية أمهها رأس املال الضخم ونسبة كفاية رأس املال املرتفعة، اليت تتيح له مواجهة 

ويف نفس الوقت يتحمل تكاليف معتربة وحيقق أرباح هامة مقارنة مع غريه من املنافسني، ورغم . املخاطر
  . سالمية السعودية قدرات تنافسية كبرية ما يقودنا لتقييم استراتيجياا التنافسيةذلك لبقية البنوك اإل

  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية السعودية: املطلب السادس

يف اية هذا املبحث سنحاول تقييم مدى جناح البنوك اإلسالمية السعودية يف حتقيق أهداف   
اليت مت رمسها يف البداية، وسنعتمد بطبيعة احلال على مؤشرات النمو احملققة يف هذه  إستراتيجيتها التنافسية

وذلك ملعرفة درجة تأثري الطابع االحتكاري للسوق املصرفية اإلسالمية يف البنوك وكذلك مؤشرات األداء، 
  .افسة فيهاالسعودية على وضعية البنوك الصغرية مقارنة مع البنك احملتكر، وسنتعرف على آفاق املن

فهو من رائد املصرفية اإلسالمية يف السعودية  إضافة إىل كونه :صرف الراجحيمتقييم إستراتيجية . 1
  :)1(أقوى البنوك اإلسالمية حمليا ودوليا، وحيتكر حصة سوقية كبرية، بالنظر ألهم مؤشراته جند

دروسة، نتيجة ظهور منافسني جدد، نسبة منو أصوله و الودائع والتمويل كانت األقل ما بني البنوك امل .أ
  وكذلك منافسة البنوك التقليدية له عن طريق تقدميها للخدمات املصرفية اإلسالمية؛

يعرف توسعا متزايدا يف فروعه وعدد أجهزة الصراف اآليل، وهو ما يشري إىل أن طموح البنك ال . ب
  يتوقف عند حد معني ومينحه دعما إضافيا؛

ما بني البنوك املدروسة،  حيث حيقق أرباح كبرية جدا مقارنة مع منافسيه، كما أن  يعترب األكثر رحبية. ت
نسبة تكاليفه إىل إيراداته منخفضة مقارنة مع منافسيه، كما ميلك أكرب معدل عائد على األصول وعلى 

ك قد و بالتايل ميكن القول أن البن .حقوق املسامهني، رغم اجتاهها لالخنفاض املستمر من سنة ألخرى
حافظ على رحبيته املرتفعة، ولكنه يف نفس الوقت خيسر حصص سوقية متزايدة لبطء منوه مقارنة مع 

  .منافسيه

  

                                                        
 .23، 22، 21، 20، 19:  مت اجناز هذا املطلب اعتماد على امللحق -(1) 
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رغم حداثة عهده بالعمل املصريف اإلسالمي إال أنه يعرف معدالت : البالد صرفمتقييم إستراتيجية  .2
السنوات األوىل إلنشائه، وهو ما يشري  مرتفعة سواء يف األصول، الودائع أو متويل االقتصاد خاصة يف  منو

إىل جناح البنك يف اجتذاب قاعدة من العمالء، أثرت بالسلب على حصة مصرف الراجحي اليت تراجعت 
ولكن هذا النمو املطرد للبنك كان مترافقا برحبية متواضعة وخبسائر مالية ناجتة باألساس عن . بعض الشيء

لتكاليف، ما انعكس يف قلة العائد على األصول وحقوق املسامهني،  حمدودية اإليرادات مقارنة بارتفاع ا
  . وهو أمر منطقي لبنك يف بداية نشاطه حيث يتحمل تكاليف كبرية يف جذب اليد العاملة ويف إقامة الفروع

هذا البنك وعلى عكس بنك البالد ال يعترب العمل املصريف جديدا عليه : تقييم إستراتيجية بنك اجلزيرة. 3
بالنظر ملعدالت منوه جندها مرتفعة ولكنها متذبذبة من . لمصرفية اإلسالميةلنه كان بنكا تقليديا، وحتول أل

سنة ألخرى سواء يف املوجودات، الودائع أو التمويل،  وهذا النمو الكبري يف البنك يفسر بقدرته على 
بالنظر إىل نتائج البنك . جدداجتذاب عمالء جدد سواء من بنك الراجحي أو عمالء بنوك أخرى أو عمالء 

نالحظ أا متواضعة ومتناقصة على العموم من سنة ألخرى كما أن نسبة تكاليفه إىل إيراداته مرتفعة وهو 
  .ما جيعل نتائجه املالية ضعيفة

بالتايل عدم توفر  ، وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية لنشاط البنك: اإلمناء تقييم إستراتيجية بنك. 4
ومتكنه خالل الفترة األوىل من نشاطه الضخم،  هيات الكافية للحكم عليه، إال أنه بالنظر لرأس مالاملعط

من حتقيق أرباح معتربة مقارنة مع بنك اجلزيرة وبنك البالد على   2009إىل اية  2008املمتدة من أفريل 
يف األصول  2010ياسية سنة الرغم من ارتفاع نسبة تكاليفه إىل إيراداته، كما أنه حقق معدالت منو ق

  .والودائع والتمويل، فللبنك مستقبل جيد يف السوق املصرفية السعودية وسيشكل منافسا مهما مستقبال

السوق املصرفية اإلسالمية يف السعودية تتميز باحتكارها بشكل أساسي من قبل مصرف الراجحي،   
عة، إال أن أهدافها ال تتوقف عند اقتطاع حصة مع مالحظة أن البنوك األخرى املنافسة له، رغم كوا تاب

سوقية كبرية وإمنا  تبحث عن الريادة يف السوق املصرفية السعودية وهو ما يضع هذا املصرف يف موقف 
املدافع عن حصته و مكانته، خاصة وأا  تنمو بنسب كبرية من سنة ألخرى، ما يؤهلها الحتالل مكانة 

  .هامة مستقبال

ة الناجتة عن صادرات النفط والسياحة الدينية كان هلا األثر اإلجيايب على البنوك الدخول املرتفع  
اإلسالمية يف السعودية، حيث تضم أقواها على املستوى العاملي، وهو مصرف الراجحي الذي حيتكر السوق 

النمو  .املصرفية اإلسالمية بشكل كبري، رغم غياب قانون خاص ا أو خطة عمل تسري عليها هذه البنوك
  الكبري للبنوك اإلسالمية اجلديدة يف السعودية سريشح املنافسة للتزايد يف هذا السوق الواسع وسيكون
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الراجحي أمام حتديات كبرية مبا سيؤثر بشكل اجيايب على نوعية اخلدمات املصرفية املقدمة خاصة  إذا  
سواق املصرفية اإلسالمية غري و اآلن سننتقل لدراسة حالة أخرى لأل. كانت هناك بنوك أجنبية قوية

  .التنافسية وهي التجربة القطرية يف جمال البنوك اإلسالمية

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف قطر : املبحث الثاين
األسواق املصرفية اليت تتميز بطابع مثال آخر عن  تعترب التجربة القطرية يف ميدان البنوك اإلسالمية  

حتكار، فبعد التعرف على خصائص البيئة العامة يف هذا البلد، سوف نتطرق للقوى التنافسية اليت ختضع اال
مث ننتقل إىل معرفة . هلا البنوك اإلسالمية يف هذا البلد، ومركزها التنافسي مقارنة مع النظام البنكي الكلي

ية، وأهم االستراتيجيات التنافسية املتبناة من واقع التنافس فيما بينها وبني النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليد
طرفها، وصوال إىل  تناول أهم قدراا التنافسية وخصائص سلسلة قيمتها، خاصة وأن قطر حققت منوا 

  .سريعا يف حجم املصرفية اإلسالمية وأصبحت حتتل مراتب متقدمة يف هذا اال مقارنة مع دول أخرى

  نافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف قطرخصائص البيئة الت: املطلب األول

متارس فيها البنوك اإلسالمية التجارية  من خالل هذا العنصر على أهم مميزات البيئة اليت سنتعرف  
نشاطها يف دولة قطر، سواء من ناحية البيئة العامة اليت تتشارك فيها مع باقي املؤسسات املتواجدة يف هذه 

ويف . افسية اخلاصة ا و تتكون من القوى التنافسية اليت تؤثر عليها دون سواهاالدولة، أو تلك البيئة التن
  .  األخري سوف نصل لتقييم عناصر هذه البيئة ومدى مالءمتها لنشاط البنوك اإلسالمية يف هذا البلد

لى أا متارس البنوك اإلسالمية يف قطر نشاطها ضمن بيئة عامة توصف ع: عناصر البيئة العامة القطرية. 1
األكثر تنافسية يف الشرق األوسط والعامل العريب بشكل عام، حيث حتتل مراتب متقدمة يف تقارير التنافسية 

  :الصادرة عن خمتلف اهليئات واملنظمات املهتمة ذا اجلانب، من أهم خصائص هذه البيئة نذكر
  :من أهم خصائصها نذكر، اقتصادية هامةجعلها تعرف ضة  ناها بالنفطغ :البيئة االقتصادية. أ
منو الناتج احمللي اإلمجايل مبعدالت تعترب األكرب على املستوى العاملي؛ نتيجة التوسع يف إنتاج الغاز املسال  -

 ومشتقاته يف الدخل اإلمجايل؛ وخمتلف الصناعات املرتبطة به، مع ارتفاع نسبة مسامهة النفط
حيث تستورد أغلب حاجياا من الدول الصناعية، من ضعف قطاع الصناعة والزراعة يف هذا البلد،  -

  أمهها الطائرات و مركبات النقل وكذلك اآلالت والعتاد املرتبط بتشغيل قطاع النفط؛
  توفر إطار مؤسسايت جيد، حيث حتتل مراتب متقدمة يف هذا اال على املستوى العاملي؛ -
  خمتلفة تنظمه؛ توفر مناخ مالئم للنشاط االقتصادي، ووجود تشريعات -
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  ؛2010و 2009ارتفاع كبري ملعدالت التضخم ماعدا تراجعها بشكل ملحوظ سنيت  -
  ضعف البنية التحتية هلذا البلد ووسائل املواصالت ، ماعدا النقل اجلوي؛ -
ارتباط سعر صرف الريال بسعر ثابت بالنسبة للدوالر األمريكي جينبها تقلبات سعر الصرف مع العمالت  -
بطة بالدوالر، ولكن يف املقابل تشهد خسائر كبرية مع العمالت غري املرتبطة به مما يؤدي إىل املسامهة يف املرت

 من مكونات الرقم القياسي ألسعار املستهلك مستوردة؛ % 56ارتفاع األسعار حمليا خاصة إذا علمنا أن 

 .بعض املؤشرات االقتصادية يف دولة قطر: 95اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  بيانال 

 463.49 306.15  365.46  258.59 206.64 154.56 )مليار ريال قطري( الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
 176.63 152.27  139.06  119.47 103.62 90.08 100=2001الناتج احمللي اإلمجايل الثابت 

 16 09.5  16.4  15.30 15.00 09.2  %معدل النمو السنوي
 1.64 1.631  1.448  1.226 1.041 0.888 )مليون نسمة( ن عدد السكا

 3.64 3.64  3.64  3.64 3.64 3.64 متوسط سعر صرف الدوالر بالريال القطري
 2.46- 04.86-  15.10  13.76 11.84 08.81 100=2001 %معدل التضخم السنوي 

 77641 51568  69338  57946 54533 47807 نصيب الفرد من الناتج االمسي بالدوالر

  و 2010-2005من إعداد الطالبة بناء على التقرير السنوي للبنك  املركزي القطري : املصدر
Qatar: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 10/62, International Monetary   Fund. March 

2010, p.4.  
 

م من سنة ألخرى، توصف على أا أول دولة متتاز قطر بقلة عدد السكان مع تزايده: البيئة االجتماعية. ب
يف العامل من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي، وذا فهي تتميز بارتفاع الدخول وحتسن مستوى املعيشة 

  والتعليم، كما أن أغلب سكاا يدينون باإلسالم ما عدا فئة قليلة من األجانب من ديانات خمتلفة؛
هناك وعي كبري من طرف السلطة احلاكمة يف هذه الدولة بضرورة االستفادة : البيئة السياسية والقانونية. ت

من مداخيل النفط لتحقيق تنمية شاملة يف خمتلف ااالت، وقد جتسد هذا الوعي يف العديد من االجنازات 
قتصاد، كما تتبع قطر سياسة محائية ألهم القطاعات احلساسة يف اال. االقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية

وسنت العديد من القوانني خلدمة االستثمار، إال أن البنوك اإلسالمية مل حتظ بقانون خاص ينظمها، وإمنا 
  .يكتفي البنك املركزي بتوجيهات وتعليمات رقابية وتنظيمية هلا

تلف كباقي البنوك اإلسالمية يف خم: القوى التنافسية املؤثرة على البنوك اإلسالمية التجارية يف قطر. 2
  :ختضع البنوك اإلسالمية يف دولة قطر لضغط العديد من القوى التنافسية ميكن إمجاهلا يف الدول املدروسة،

، كما 1982لقد احتكر مصرف قطر اإلسالمي السوق القطرية اإلسالمية منذ سنة : املنافسون احلاليون. أ
را للطلب املتزايد على املصرفية ونظ 2005، ومنذ سنة 1990مت تأسيس بنك قطر الدويل اإلسالمي سنة 
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اإلسالمية مسح البنك املركزي القطري للبنوك التقليدية مبمارسة املصرفية اإلسالمية حتت رقابته وإلزامها 
  :يتكون املنافسون املباشرون للبنوك اإلسالمية من القوى التالية 2010بتكوين هيئة شرعية، وبنهاية 

بنك قطر اإلسالمي، بنك  : توجد أربع بنوك إسالمية كاملة وهي :  لةالبنوك اإلسالمية التجارية الكام -
 ؛2009قطر اإلسالمي الدويل، بنك الريان وبنك بروة الذي دخل للسوق املصرفية يف سنة 

متارس البنوك التقليدية التجارية يف قطر املصرفية اإلسالمية بفتح نوافذ أو تقدم : البنوك التقليدية التجارية -
بنكا تقليديا جتاريا يف هذا البلد مثانية منها تقدم منتجات  13من أصل  2009المية، بنهاية منتجات إس

أصدر بنك قطر املركزي تعليمة إىل كل  2011إسالمية، منها ستة وطنية وبنكني أجنبيني، ولكن يف فيفري 
اها مهلة حىت اية سنة البنوك التقليدية اليت متارس املصرفية اإلسالمية بالتوقف عن هذه العمليات، وأعط

لتصفية كل عملياا اإلسالمية، وهذا القرار وإن كان سيضر ذه البنوك وخاصة بنك قطر الوطين  2011
المتالكه حصة معتربة من السوق املصرفية اإلسالمية فإنه سيفتح آفاقا واعدة أمام البنوك اإلسالمية الكاملة 

  على إرث هذه النوافذ؛ويرشح املنافسة للتعاظم بينها لالستحواذ 

، ثالثة شركات استثمار تقدم التمويل اإلسالمي 30/09/2011توجد لغاية اية  :الشركات املالية -
ملختلف القطاعات االقتصادية، اثنان منها إسالمية بالكامل والرابعة تزاوج ما بني اخلدمات اإلسالمية 

الشركة االستثمارية املسماة باملستثمر األول  والتقليدية، وذلك بعد استحواذ بنك بروة اإلسالمي على
  ؛ما أدى الخنفاض عددها 2010خالل سنة 

رغم صرامة القوانني القطرية فيما خيص نشاط البنوك األجنبية، وحمدودية احلصص : املنافسون احملتملون. ب
ة البلد لالستثمار اليت تتيح هلا امتالكها، وكذلك الطابع االحتكاري للسوق املصريف فيها، إال أن جاذبي

وتوفر فرص كثرية به وحمافظته على استمرارية النمو رغم األزمة املالية العاملية كلها عوامل جتعل من قطر 
مركز  جدب  للمزيد من البنوك سواء كانت إسالمية أو تقليدية، خاصة يف ظل احتضاا لتظاهرات 

جمال متويل املنشآت املزمع إنشائها حتسبا هلذه رياضية عاملية قادمة ما يتطلب منها إمكانيات كبرية يف 
  التظاهرات؛

 30/09/2011يتمثل مقدمو املنتجات البديلة للبنوك اإلسالمية القطرية بنهاية : مقدمو املنتجات البديلة. ت
يف أربعة عشر بنكا جتاريا تقليديا تنافسها على تقدمي خدمات التجزئة ومتويل الشركات وهي باألساس 

ة ذات إمكانيات كبرية وعددها ستة وسبعة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إىل بنك استثماري واحد بنوك حملي
  تقليدي وشركة مالية واحدة تقليدية؛ 
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يف ظل ارتفاع دخول األفراد القطريني وامتالكهم لثروات كبرية، ويف ظل : القوة التفاوضية للعمالء. ث
دمات، فإن البنوك اإلسالمية ختضع لضغط العمالء مبختلف وجود بنوك تقليدية تعمل على تقدمي أرقى اخل

  أنواعهم سواء كانوا مودعني أو طالبني للتمويل، حيث حتاول هي األخرى اجتذام بكل الوسائل املمكنة؛
تعتمد البنوك اإلسالمية القطرية على استرياد املركبات واملعدات، ومع : القوة التفاوضية للموردين. ج

الريال القطري مقابل العمالت الصعبة خبالف الدوالر، تصل هذه املنتجات إليها بسعر  تراجع سعر صرف
  .نتيجة اخنفاض األسعار يف األسواق العاملية 2010و  2009مع مالحظة تراجع هذا الضغط سنيت  . مرتفع

دية هي القوى وحسب االستبيان الذي أجاب عنه مصرف الريان فإن البنوك اإلسالمية احمللية والبنوك التقلي
األكثر تأثريا على نشاطه، كما وصف املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية يف قطر على أا متوسطة نظرا 
الحتكار قطر اإلسالمي وقطر اإلسالمي الدويل و النافذة اإلسالمية ملصرف قطر الوطين ألغلب الفرص 

  .ذ اإلسالمية فتعترب صغرية جدا إذ ما قورنت ماملتاحة يف هذا السوق، بينما باقي البنوك اإلسالمية والنواف

فالبنوك اإلسالمية يف دولة قطر تنشط ضمن بيئة عامة توفر هلا الكثري من الفرص اليت خالصة القول    
تساعدها على النمو واالزدهار، كما حتمل هلا يف ذات الوقت حتديات كبرية أمهها قلة عدد السكان وضيق 

كما أا توجد يف بيئة تتميز بوجود عدد قليل من البنوك حيتكرون . حتد من منوهاالسوق احمللي وهي عوامل 
  .نسبة كبرية من السوق، وختضع لضغط املوردين والعمالء وبالتايل فهي غري جذابة من الناحية اإلستراتيجية

  واقع املنافسة ما بني البنوك اإلسالمية التجارية القطرية: املطلب الثاين

على املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية القطرية  ضمن تعرف الاملطلب سنحاول من خالل هذا   
النظام البنكي القطري من األصول والودائع والتمويل آخذين بعني االعتبار للبنوك اإلسالمية بالكامل، 

يف توظيف كما سنتعرف على واقع املنافسة ما بينها سواء . والنوافذ اإلسالمية مما توفرت لنا عنها معلومات
  .  األموال أو احلصول على املوارد،  بغية الوصول إىل حتديد خصائص السوق املصرفية اإلسالمية القطرية

الكاملة و  دراسة املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية: املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية التجارية القطرية .1
وفرت لنا عنها معلومات عند إعداد هذه الدراسة بعض النوافذ اإلسالمية التقليدية يف دولة قطر واليت ت

  :مكنتنا من الوصول إىل النتائج التالية

معدل منو األصول والودائع والتمويل بالنسبة للبنوك اإلسالمية التجارية أكرب من نظريه احملقق من طرف  .أ
  قطاع؛قطاع البنوك التجارية يف قطر ككل، وهذا يشري إىل حجم التوسع الذي يعرفه هذا ال

احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية التجارية من األصول والودائع والتمويل ما زالت صغرية ولكنها . ب
  متزايدة من سنة ألخرى نتيجة النمو الكبري الذي حققته مقارنة مع نظريا التقليدية؛
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 مليار ريال قطري: الوحدة  . لكليا الودائع والتمويلو احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية القطرية من األصول: 96اجلدول
 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البيان 

 567.48 467.89  401.91  294.33 189.48 129.85 إمجايل أصول البنوك التجارية يف قطر
 21.28 16.42  36.55  55.34 45.92 41.65  %معدل النمو 

 149.33 113,98 86,02 53,88 32,15 18,82 إمجايل أصول البنوك اإلسالمية
 31.01 32.50  59.65  67.59 70.83 48.07  %معدل النمو 

 26.31 24.36  21.40  18.31 16.97 14.49 %احلصة السوقية  للبنوك اإلسالمية
 306.78 246.86  212.47  167.20 120.45 85.39 إمجايل ودائع البنوك التجارية يف قطر

 24.27 16.19  27.08  38.81 41.06 40.47  %معدل النمو 
 107.79 74.51  53.70  33.5 22.46 14.78 إمجايل ودائع البنوك اإلسالمية

 44.67 38.75  60.29  49.12 51.94 45.66  %معدل النمو 
 35.14 30.18  25.27  20.04 18.65 17.31 %احلصة السوقية  للبنوك اإلسالمية
 314.48 270.47  242.65  160.59 102.54 69.63 إمجايل متويل البنوك التجارية يف قطر

 16.27 11.47  51.10  56.61 47.26 40.92  %معدل النمو 
 99.05 87.03 63.14 37.25 18.05 12.27 إمجايل متويل البنوك اإلسالمية

 13.81 37.84 69.50 106.37 47.11 43.00  %معدل النمو 
 31.50 32.18  26.02  23.20 17.60 17.62 %احلصة السوقية  للبنوك اإلسالمية

  .2010-2005من إعداد الطالبة بناء على النشرات اإلحصائية ملصرف قطر املركزي  :املصدر

  احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية التجارية من التمويل أسرع منوا من حصتها من األصول والودائع؛. ت
كبري مع بقائها  يف البنوك التقليدية بشكل 2009تراجعت معدالت منو األصول والودائع والتمويل سنة . ث

  .موجبة، بينما كان معدل اخنفاضها صغريا يف البنوك اإلسالمية وهو ما يشري إىل قلة تأثرها باألزمة العاملية
على الرغم من استحواذ البنوك اإلسالمية على حصة سوقية صغرية مقارنة مع البنوك التقليدية، إال أن 

  .تزايد حصتها السوقية مستقبال مبا يبشر مبستقبل واعد هلاابيا على معدالت منوها الكبرية تعترب مؤشرا اجي

 ما مييز السوق املصريف اإلسالمي يف قطر: ما بني البنوك اإلسالمية التجارية القطريةواقع املنافسة . 2
، إضافة إىل النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية، هذه )1(بنوك إسالمية بالكامل أربعةهو وجود  2009بنهاية 
خرية هلا هيئة شرعية وتقدم حساباا اإلسالمية يف أواخر تقاريرها، وأخذا مبا توفر لنا من معلومات األ

  :حوهلا ميكن اخلروج مبا يلي
فيما خيص احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من األصول، يستحوذ بنك قطر اإلسالمي على أكرب حصة . أ

ايد عدد البنوك اليت تقدم املصرفية اإلسالمية، إضافة سوقية من األصول، رغم تآكلها بشكل مستمر مع تز

                                                        
 .وفر لنا عنه معطيات عند إجناز هذا البحثومل تت 2009البنك الرابع املقصود هو بنك بروة والذي بدأ عمله سنة  - (1) 
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أما . إىل بنك قطر اإلسالمي الدويل املتناقصة حصته، بينما تتزايد احلصة السوقية لبنك الريان بشكل متواصل
بالنسبة للنوافذ اإلسالمية، فنجد بنك قطر الوطين اإلسالمي الذي استحوذ على حصة سوقية هامة ومتزايدة 

خرى، بينما تتميز حصص باقي النوافذ بالصغر والتذبذب، والبنوك اإلسالمية الكاملة ستكون من سنة أل
 .2011حصصها السوقية مرشحة للتزايد مستقبال مع اختفاء النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية مع اية 

فنالحظ تراجع احتكار مصرف قطر اإلسالمي هلا حيث تتآكل  فيما خيص احلصة السوقية من الودائع. ب
ونفس املالحظة تصدق على قطر الدويل اإلسالمي، بينما تتزايد حصة الريان من  .حصته السوقة باستمرار

 ئع بشكل متواصل، أما وضعية النوافذ فنجد قطر الوطين اإلسالمي يستحوذ على حصص سوقيةالودا
مستحوذا على ربع   2010و  2009متزايدة من الودائع وأصبح صاحب ثاين أكرب حصة سوقية سنيت  

  الودائع اإلسالمية، بينما باقي النوافذ فتستحوذ على حصص صغرية ومتذبذبة؛

  

 %: الوحدة                           .اإلسالمية يف قطر من األصول التجارية احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية: 97اجلدول

بداية النشاط 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010  البنك

 مصرف قطر اإلسالمي 1982 60,98 50,74 46,31 39,61 38,99 34,8 34.7

 قطر الدويل اإلسالمي 1991 39,02 33,63 26,1 18,47 14,93 14,52 12.17

 الريان  2006 - - - 18,91 19,5 21,16 23.22

)نافذة(قطر الوطين اإلسالمي  2005 - 12,17 18,32 13,31 15,53 19,28 21.54

 )نافذة(الدوحة اإلسالمي  2005 - 0,9 3,48 4,4 3,79 2,63 2.56

 )نافذة(جاري اإلسالمي تال 2005 - 2,55 2,68 3,14 4,72 3,1 2.92

 )نافذة(األهلي اإلسالمي  2006 - 0 3,11 2,17 2,55 1,72 1.18

 .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

 %: الوحدة                           .اإلسالمية الودائعيف قطر من  التجارية قية للبنوك اإلسالميةاحلصة السو  :98اجلدول

 البنك بداية النشاط 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010

 مصرف قطر اإلسالمي 1982 57,34 46,4 39,13 36,42 30,89 27,32 28.06

 قطر الدويل اإلسالمي 1991 42,66 34,29 29,82 21,52 17,02 15,5 13.02

 الريان  2006 - - - 14,75 20,28 23,93 25.06

)نافذة(قطر الوطين اإلسالمي  2005 - 14,41 24,62 17,7 19,27 25,23 25.37

 )نافذة(الدوحة اإلسالمي  2005 - 3,45 3,78 2,48 2,4 2,66 2.18

 )نافذة(جاري اإلسالمي تال 2005 - 1,45 2,49 4,06 6,24 3,57 3.5

 )نافذة(األهلي اإلسالمي  2006 - - 0,16 3,07 3,89 1,77 1.53

 .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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بالنسبة لتمويل االقتصاد جند كذلك مصرف قطر اإلسالمي صاحب أكرب حصة سوقية مع اجتاه حصته . ت
بق على  مصرف قطر الدويل اإلسالمي، يف حني تتزايد حصة لالخنفاض املتواصل، و املالحظة نفسها تنط

بالنسبة لوضع النوافذ فنجد تزايدا مستمرا حلصة قطر الوطين اإلسالمي، كما تتزايد . الريان من التمويل
مث ، 2009 سنة %10.41احلصة السوقية للنافذة اإلسالمية لبنك الدوحة من التمويل ووصلت لغاية 

  .نظرا للنمو السليب الذي حققته النافذة يف التمويل اإلسالمي 2010 تراجعت بشكل كبري سنة

  

يها أربعة بنوك رئيسية هي مصرف قطر اإلسالمي ومصرف قطر تسيطر علاإلسالمية القطرية السوق املصرفية 
كما يتميز هذا البلد بالنمو املستمر . الدويل اإلسالمي ومصرف الريان والنافدة اإلسالمية ملصرف قطر الوطين

لنشاط النوافذ اإلسالمية رغم حمدودية احلصص السوقية ملعظمها، ولكن قرار توقيفها سوف يقلب املوازين 
وسوف تتحول حلبة املنافسة  إىل مرمى البنوك اإلسالمية الكاملة دون أن ننسى بنك بروة اإلسالمي  مستقبال

الذي ما زال يف بداية نشاطه يف السوق القطري ودخل يف سلسلة اندماجات سوف تأهله مستقبال للعب دور 
  .كبري يف السوق املصرفية اإلسالمية 

مية يف قطر، إال أا تشهد توسعا كبريا يف نشاطها وهو رغم صغر احلصة السوقية للمصرفية اإلسال  
و تتميز هذه السوق بالطابع . ما انعكس يف التزايد املستمر يف حصصها السوقية مقارنة مع البنوك التقليدية

االحتكاري، حيث سيطرة ثالثة بنوك إسالمية كاملة والنافذة اإلسالمية لبنك قطر الوطين على اجلزء األكرب 
  . ما يعين أن املنافسة ستكون على أشدها بينهم بالتحديد، وهو ما يتطلب منهم تسطري خطة للبقاءمنها، 

  

 %  :الوحدة                         .اإلسالمي التمويليف قطر من  التجارية احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية  :99 اجلدول

 البنك  بداية النشاط 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010

 مصرف قطر اإلسالمي 1982 62,24 61,86 55,96 42,66 39,85 31,37 29.63

 قطر الدويل اإلسالمي 1991 37,76 31,78 23,32 14,34 14,48 12,4 9.26

 الريان  2006 - 0 0 19,54 22,55 21,48 25.30

)نافذة(قطر الوطين اإلسالمي  2005 - 3,42 11,25 12,21 12,23 17,99 27.25

 )نافذة(الدوحة اإلسالمي  2005 - 1,39 5,93 6,04 4,29 10,41 2.86

 )نافذة(جاري اإلسالمي تال 2005 - 1,55 2,6 2,68 4,05 2,77 2.65

 )نافذة(األهلي اإلسالمي  2006 - - 0,94 2,52 2,55 2,18 1.47

.من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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  إستراتيجية التنافس يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية وجوانب متيزها: املطلب الثالث

كرب الطابع االحتكاري للسوق املصرفية اإلسالمية يف قطر ال مينع من وجود منافسة ما بني أ  
 حساب البنوك اليت متلك أكرب احلصص، ىاملتعاملني فيه، حيث كل منهم حياول أن يوسع حصته السوقية عل

و سنحاول من خالل هذا العنصر تبيان أهم خصائص اخلطة التنافسية لكل منها، مركزين على نوعية 
  .ماا للزبون املستهدفاألنشطة املمارسة وأهم اخلدمات املقدمة وقنوات التوزيع املستعملة إليصال خد

يف ظل حمدودية عدد البنوك  :القطرية التجارية خصائص اإلستراتيجية التنافسية للبنوك اإلسالمية. 1
  إستراتيجية بنوكها التقليدية،  اإلسالمية بالكامل يف قطر، وعدم انفصال إستراتيجية النوافذ اإلسالمية عن

 .مية التجارية القطريةجماالت التميز يف البنوك اإلسال: 100اجلدول
اإلستراتيجية اهلدف  البنك

 التنافسية
 جماالت التميز

قطر  مصرف
 اإلسالمي

األفضل حمليا
 وإقليميا وعامليا

  

 التميز
 التحالف

  

خدمات عالية  تقدمي ؛ تقدمي حلول مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 .؛  توفري الراحة يف فروع البنك؛ خدمة اتمعميزاملت التقيناملستوى   ؛للعمالء اجلودة

قطر الدويل 
 اإلسالمي

األكفأ حمليا
  وإقليميا

  التميز 
توفري الراحة االهتمام حباجات العمالء؛ السرعة؛ الكفاءة؛ استخدام التقنية املتطورة؛ 

  .االلتزام بالشريعة اإلسالمية؛ االلتزام خبدمة اتمع يف فروع البنك

  التميز   الريادة  الريان 
توفري اإلبداع واالبتكار؛ االهتمام بكل عميل على حدا؛ توظيف التقنية احلديثة؛ 

  .االلتزام بالشريعة اإلسالمية؛ االلتزام خبدمة اتمع الراحة يف فروع البنك؛
قطر الوطين 

 اإلسالمي 
  .ع اخلدمات؛ خدمة اتمعاالهتمام بالعمالء؛ االلتزام بالشريعة؛  جتويد و تنوي  التميز  الريادة

  . من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

بنوك فقط، حيث نالحظ أن كل البنوك املدروسة تتقاطع يف البحث عن دراسة حالة أربعة  ىعل سنقتصر
بالدرجة األوىل، وهو التميز، هذا األخري يرتبط بعوامل متعددة أمهها االهتمام بالعميل واحلرص على راحته 

ومبانيها من خالل توفري وسائل أفضل لتلبية  االشيء الذي تتنافس عليه بنوك العينة وجتسده يف مواقعه
  .حاجات العمالء، وكذلك احلرص التام على االلتزام بالشريعة اإلسالمية وخدمة اتمع

من تتبع األنشطة الرئيسية اليت  :وأهم خدمات األفرادالقطرية  التجارية نشطة البنوك اإلسالميةأ. 2
تركز بالدرجة األوىل على تقدمي اخلدمات املصرفية لألفراد  امتارسها البنوك املدروسة الحظنا أ

املستحدثة فتختلف من بنك آلخر وتتمثل باألساس يف اخلدمات االستثمارية  األنشطة قيوالشركات، أما با
هذه البنوك إىل تشدد مصرف قطر املركزي مع البنوك وإلزامها  والعقارية، وترجع قلة األنشطة املمارسة يف

كما أن .، وجند بنك الريان أكثرها تنويعا يف أنشطتهممارسة بعض األنشطة غري املصرفية باالبتعاد عن
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أا خدمات متشاة،  ويغيب عنها عامل  اخلدمات املقدمة من طرف هذه البنوك تتميز باملعيارية، أي
لكن نالحظ أن قطر الوطين اإلسالمي تقدم منتجات . الطابع االحتكاري للسوق القطرية االبتكار نتيجة

متنوعة و مبتكرة، وهو ما يفسر التوسع املستمر هلذه النافذة، وهو ما يفرض على باقي البنوك ضرورة 
  .االهتمام أكثر ذا اجلانب

  .التجارية القطريةأهم اخلدمات املقدمة لألفراد يف البنوك اإلسالمية : 101اجلدول

  اخلدمات املصرفية لألفراد األنشطة   البنك 

قطر  مصرف
 اإلسالمي

 خدمات العمالء؛
  متويل املؤسسات؛  
  .اخلدمات العقارية

 

حسابات التوفري؛ حسابات جارية؛ الوديعة ألجل؛ وديعة املن؛ وديعة السلوى؛ 
متويل احلاسوب؛ فيزا متويل السيارات، متويل املسكن؛ متويل األجهزة املرتلية؛ 

  .الكالسيكية والذهبية؛ فيزا البالتينية؛ فيزا الكثرون؛ التحويالت اآللية

قطر الدويل 
 اإلسالمي

 خدمة األفراد و الشركات؛
 .اخلدمات االستثمارية 

اخلدمات اخلاصة؛ احلسابات اجلارية؛ احلسابات االدخارية؛ متويل األفراد؛ 
  .ألماناتالبطاقات االلكترونية؛ صناديق ا

 الريان مصرف  

 خدمات األفراد؛  اخلزينة؛
  خدمات الشركات؛

اخلدمات االستثمارية؛  
 .املصرفية اخلاصة تاخلدما

احلسابات اجلارية؛ حسابات التوفري؛ الودائع االستثمارية، التمويل؛  تسهيل 
  .الريان؛ حسابات األطفال

قطر الوطين 
 اإلسالمي 

خدمات مصرفية لألفراد؛ 
مصرفية؛ خدمات 

 .للشركات

وهي خدمات مصرفية إسالمية خاصة؛ احلساب  اإلسالمي QNB أوائل
اجلاري؛ حساب التوفري؛ احلساب الفوري؛ حساب حتت الطلب؛ الوديعة الثابتة؛ 
بطاقة اإلسالمي ماستر كارد؛ بطاقة االنترنت املدفوعة مسبقا؛ بطاقة اإلسالمي 

ل املركبات؛ متويل البضائع؛ متويل املرتل؛ االلكترونية؛ برنامج احلياة السهلة؛ متوي
 التمويل الشخصي؛ التمويل الشخصي لألسهم؛ متويل االكتتاب؛ اإلجارة، تورق

QNBاإلسالمي؛ صناديق األمانات؛ سداد الفواتري.  

  .من إعداد الطالبة بناءا على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

سيطرة واضحة لبنك قطر نالحظ أن هناك  :القطريةالتجارية ة قنوات التوزيع يف املصارف اإلسالمي .3
اإلسالمي من حيث درجة االنتشار اجلغرايف وكذلك أجهزة الصراف اآليل، وهو ما يتيح له قاعدة عريضة 
من العمالء، كما نالحظ كذلك االنتشار الكبري لنافذة قطر الوطين اإلسالمي حيث يأيت يف املرتبة الثانية يف 

نب و هو ما يفسر النمو الكبري ألعماله مقارنة مع أعرق البنوك اإلسالمية األخرى اليت تتميز هذا اجلا
  .املستخدمة فهي متقاربة ما بني البنوك املدروسة  مبحدودية االنتشار، أما باقي قنوات التوزيع

  

  



 الباب الثالث                                االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية      :الفصل الثاين

.- 321 - 

 .30/09/2011القطرية يف  التجارية قنوات التوزيع يف البنوك اإلسالمية: 102اجلدول

  البنك
الفروع 
  اإلسالمية

الصراف     
  اآليل

خدمات 
  االنترنت

خدمات 
 اهلاتف

خدمات 
 النقال

  √  √  69  28 قطر اإلسالمي مصرف
 √ √  √ 69 14 قطر الدويل اإلسالمي

   √ 30 09 الريان
 √ √ √ 66 16 )نافذة(قطر الوطين اإلسالمي 

  .نية للبنوكمن إعداد الطالبة بناءا على املواقع االلكترو :املصدر

إن املنافسة يف السوق املصريف اإلسالمي القطري حمصورة على وجه التحديد ما بني أكرب الالعبني   
على مستواه، أين  حياول البنك الرائد وهو قطر اإلسالمي  احلفاظ على احتكاره للسوق،  بينما  تبحث 

ة تتزايد باستمرار بفضل التميز الذي البنوك اجلديدة مبا فيها النوافذ اإلسالمية على تكوين حصة سوقي
  . ينتهجه كل بنك يف مواجهة منافسيه، وهو ما يقودنا إىل التعرف على أهم خصائص سلسلة قيمتها

  خصائص سلسلة القيمة للبنوك اإلسالمية التجارية القطرية: املطلب الرابع

سالمية التجارية القطرية، سنحاول من خالل هذا العنصر تبيان أهم مميزات سلسلة القيمة للبنوك اإل 
مركزين على أهم الصيغ اإلسالمية اليت تستخدمها لتمويل عمالئها من األفراد واملؤسسات، وكذا أهم 
األنشطة املولدة لإليراد فيها، لنخلص يف النهاية إىل معرفة بنية تكاليفها واليت تعكس  لنا أهم اجلهود املبذولة 

  .عمالئها مبختلف املنتجات واخلدمات املصرفية اإلسالميةمن طرف هذه البنوك يف سبيل تزويد 

من خالل دراستنا ألهم الصيغ اليت  :القطرية التجارية يف البنوك اإلسالمية التمويل اإلسالميصيغ . 1
  :تستعملها البنوك اإلسالمية التجارية يف قطر توصلنا إىل النتائج التالية

احبة يف كل البنوك، حيث تزود عمالئها مبختلف املركبات واآلالت االرتفاع الكبري يف استخدام صيغة املر .أ
  كما تستخدم اإلجارة على نطاق واسع كذلك؛. والسلع الصناعية، نضري هامش متفق عليه

  .حمدودية استخدام صيغ املشاركة مبختلف أنواعها يف كل البنوك املدروسة.  ب

  % :الوحدة     . 2009 يف المية التجارية القطريةالبنوك اإلس صيغ التمويل املستخدمة يف :103 اجلدول

  املضاربة  اإلجارة املراحبة  البنك 

  -  22.85  72.68  مصرف قطر اإلسالمي

  -  23.05 71.35 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

  12.47  10.17 75.90  مصرف الريان
  -  20.45 74.87 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

  .2009التقرير السنوي للبنوك سنة  ة بناءا علىمن إعداد الطالب :املصدر
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خالصة القول أن صيغ اهلامش املعلوم تضمن للبنوك احلصول على عائد، ولكنها تعرضه يف نفس الوقت  
  .ملخاطر االئتمان والتوقف عن الدفع، وهو ما يستدعي منها االهتمام بإدارة املخاطر

دراسة تطور اإليراد التشغيلي يف البنوك  :ية القطريةمصادر اإليراد يف البنوك اإلسالمية التجار .2
  :اإلسالمية القطرية، و أهم مصادر احلصول عليه مكنتنا من الوصول للنتائج التالية

يعترب الدخل املتولد عن عمليات التمويل اإلسالمي لألفراد والشركات املصدر الرئيسي لإليراد يف كل .  أ
يف بنك الريان نتيجة اعتماده يف بداية نشاطه على توظيف جزء من  البنوك املدروسة، ما عدا اخنفاضها

وقد تغري وضع البنك ابتداء من سنة . رأمساله يف األوراق املالية القصرية األجل و االستثمارات العقارية
  ودخل يف صلب النشاط  التمويلي بالشكل الذي أدى إىل ارتفاع الدخل املتولد عن هذا النشاط؛ 2009
بفعل  ،2010و  2009اإليراد املتولدة عن األنشطة التمويلية قد ارتفعت بشكل كبري سنيت   نسبة. ب

  تراجع الدخل الناتج عن العمليات االستثمارية نظرا للتأثريات السلبية لألزمة املالية العاملية؛
سب ما نسبة مسامهة اإليراد املتولد عن عموالت ورسوم اخلدمات ضعيفة وختتلف من بنك آلخر، ح. ت

  .اطلعنا عليه يف التقارير السنوية للبنوك املدروسة

  %  :الوحدة                  .اإلسالمي يف إيراد البنوك اإلسالمية التجارية القطريةدخل التمويل مسامهة  :104اجلدول
 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك

 79.19 75.21 51.76  49.64 40.92 58.49  مصرف قطر اإلسالمي
 78.78 81.73 56.75  49.37 55.7 36.18 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 83.49 69.23 36.50  16.62 - -  مصرف الريان
 90.44 65.42 57.01  غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة )نافدة إسالمية (قطر اإلسالمي

  .التقارير السنوية للبنوك من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

تاجه أن حمدودية دخول البنوك اإلسالمية القطرية يف عمليات استثمارية، جعل نسبة مسامهتها ما ميكن استن
  . يف اإليراد الكلي للبنك ضعيفة، ومرتبطة بالدرجة األوىل بالعمليات التمويلية

إال ات بالنسبة لبنية التكاليف مل تتوفر لنا معلوم :القطريةالتجارية بنية التكاليف يف البنوك اإلسالمية . 3
  :عن البنوك اإلسالمية بالكامل دون النوافذ، وقد توصلنا للنتائج التالية

تشكل تكلفة اليد العاملة نسبة معتربة من التكاليف الكلية لبنوك العينة، وهي أكرب من نسبة القطاع . أ
يف البنوك اإلسالمية البنكي القطري على امتداد الفترة، وهو ما ميكن تفسريه بقلة اليد العاملة املؤهلة للعمل 

  والتنافس عليها من طرف البنوك بالشكل الذي يرفع من رواتبها وامتيازاا ليحافظ كل بنك على عمالته؛
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  % :الوحدة                .نسبة تكلفة اليد العاملة من التكاليف الكلية للبنوك اإلسالمية التجارية القطرية: 105اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 57.19 40.46  53.02  47.66 36.89 41.62  مصرف قطر اإلسالمي

 43.07 44.10  31.50  43.57 48.56 37.09 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 53.60 48.91  37.94  35.13 - -  مصرف الريان

 33.50 30.8 32.7  36.5 34.8 35.8 نسبة القطاع املصريف ككل يف قطر

  .التقارير السنوية للبنوك لبة بناءا علىمن إعداد الطا :املصدر

نسبة تكاليف الدعاية واإلشهار خمتلفة من بنك ألخر، ففي حني جندها متزايدة عند مصرف قطر .  ب
بفعل اجلهود اليت يبدهلا ملواجهة البنوك الوافدة، مث اخنفضت بفعل تأثري األزمة  2007اإلسالمي حىت سنة 

بينما  ،2009أما يف مصرف قطر الدويل فتناقصت مث تزايدت سنة . اليفهاملالية وحماولته التخفيف من تك
لدى مصرف الريان فهي متزايدة على العموم نتيجة إستراتيجية اهلجوم اليت يتبعها البنك خللق مكانة له على 

 وللذكر فإن أهم اجلهود املبذولة يف هذا اال هي اإلعالنات عرب. مستوى السوق املصرفية اإلسالمية
التلفزيون، خاصة بوجود عدد كبري من الفضائيات، و خمتلف املعارض وامللتقيات الدولية وامللصقات 

  .واملطويات

  %  :الوحدة                 . نسبة تكلفة الترويج من التكاليف الكلية للبنوك اإلسالمية التجارية القطرية :106اجلدول

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك 

 5.85 3.66 6.08  7.42 2.33 1.44  صرف قطر اإلسالميم

 4.18 7.70 3.60  4.24 4.05 11.94 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 6.13 6.62 6.17  6.04 - -  مصرف الريان

  .التقارير السنوية للبنوك من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

وخاصة املراحبة مع اهلامش املعلوم لى صيغ اإلسالمية التجارية القطرية يف نشاطها عاملصارف  تعتمد  
يتأتى اجلزء األكرب من إيرادها من التمويل املقدم لألفراد . ضعف وحمدودية استخدام صيغ املشاركة
أما تكاليفها فنسبة كبرية منها تعود لليد العاملة، مع اجتاهها . واملؤسسات، مع ضعف الدخل من االستثمار

  .ية نتيجة ضغط املنافسني، وسنتعرف يف العنصر املوايل على قدراا التنافسيةإىل االهتمام باجلهود التروجي

  القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية القطرية : املطلب اخلامس

دراسة االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية القطرية حيتم علينا ضرورة التطرق ألهم إن  
 متكنها من مواجهة املنافسة اليت ستتزايد مستقبال فيما بينها أوال ومع القدرات التنافسية اليت متلكها، واليت
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البنوك التقليدية ثانيا سواء احمللية أو األجنبية، وهلذا سنتطرق لتطور رأس ماهلا يف مرحلة أوىل ومدى كفايته 
  .باحها احملققةملواجهة األخطار احملتملة، مث سنتطرق لتكاليفها ونسبتها من إيراداا  و أخريا صايف أر

من دراسة رأس املال وكفايته يف : القطرية ةرأس املال  وكفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية التجاري. 1
  :البنوك اإلسالمية التجارية القطرية توصلنا للنتائج التالية

ث كرب حجم ، فيأيت بنك الريان أوال من حيالبنوك اإلسالمية القطرية من سنة ألخرى رأس مال يتزايد. أ
رأس املال تليه النافذة اإلسالمية لبنك قطر الوطين اإلسالمي، واليت يعترب رأس ماهلا قرضا حسنا من بنكها 

علما أن البنوك القطرية تستفيد من . مت يأيت بنك قطر اإلسالمي وأخريا بنك قطر اإلسالمي الدويل. األم
  ار األزمة املالية عليها؛الدعم احلكومي مما ساهم يف تعزيز قدراا وخفف من آث

 مليار ريال قطري :الوحدة                              .    البنوك اإلسالمية التجارية القطريةمال تطور رأس  :107اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 2.16 2.06  1.96  1.19 1.19 0.663  مصرف قطر اإلسالمي
 1.38 1.38  1.26  0.700 0.424 0.203 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 5.07 4.12  4.12  3.75 - -  مصرف الريان
 2.3 2.33  2.32  01 01 01 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

  .التقارير السنوية للبنوك من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

القطاع املصريف ككل، ارتفاع نسبة كفاية رأس املال فيها، فهي على العموم أكرب من متوسط نسبة . ب
، مع اجتاه معدل كفايته لالخنفاض من سنة 2010فنجد مصرف الريان ميلك أكرب نسبة  ما عدا  سنة 

ألخرى، مث يأيت مصرف قطر اإلسالمي الدويل وأخريا مصرف قطر اإلسالمي، بينما مل تتوفر لنا معلومات 
ستنتاجه أن املصارف اإلسالمية التجارية وما ميكن ا. حول كفاية رأس مال نافدة قطر الوطين اإلسالمي

  . )1(القطرية تظهر حىت اآلن صالبة مالية

  % :الوحدة                                              .كفاية رأس املال يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية :108 اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك 

 17.37 17.33  17.04  18.76 21.11 19.25  مصرف قطر اإلسالمي
 23.99 19.83  20.11  25.07 25.58 27.68 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 19.21 24.74  33.10  46.70 - -  مصرف الريان
 16.1 16.1  15.5  13.5 14.3 24.8 ال النظام املصريف القطريممتوسط كفاية رأس 

  .السنوية للبنوك التقارير من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

                                                        
 .38-36. ، ص صمرجع سابقبوحيضر رقية، مولود لعرابة،  -(1) 
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املدروسة للتزايد يف البنوك  الكلية لتكاليفا تتجه :القطرية التجارية تطور تكاليف البنوك اإلسالمية. 2
،  ونالحظ أن مصرف قطر اإلسالمي هو 2009على العموم ما عدا تراجعها يف مصرف الريان منذ سنة 
  .وانتشاره الواسع يف قطراألكرب من ناحية التكاليف املتحملة، نظرا حلجمه الكبري 

  مليون ريال قطري:الوحدة                                  .تطور التكاليف يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية :109اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك 

 519.70 618.18  461.20  335.32  272.91  176.28  مصرف قطر اإلسالمي
 197.07 175.73  227.16  127.95 102.59 105.01 دويل اإلسالميمصرف قطر ال
 247.47 250.59  256.50  184.08 - -  مصرف الريان
 258.28 121.83  73.07  36.84 18.70 6.82 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

  .التقارير السنوية للبنوك من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

  :اليف الكلية للبنوك مع إيراداا بعد استبعاد نصيب املودعني نالحظ ما يليو بالنظر إىل ما متثله التك
هذه النسبة منخفضة كثريا يف البنوك اإلسالمية التجارية مقارنة مع نظريا يف البنوك اإلسالمية البحرينية . أ

، وحتكمها يف واملاليزية والسودانية والسعودية، وهو ما يشري إىل كفاءة إدارة هذه املصارف ألصوهلا
  ؛)1(تكاليفها وكذلك ارتفاع إيراداا

  %  :الوحدة                                   .نسبة التكاليف إىل اإليراد يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية :110اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 27.21 32.50  21.29  24.81 20.95 24.49  مصرف قطر اإلسالمي
 26.07 25.58  31.19  20.89 20.13 17.79 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 18.03 18.17  21.87  26.67 - -  مصرف الريان
 21.9 22.05  18.03  19.89 19.93 48.10 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

 24.6 26.5  25.2  20.2 23.1 22.4 نسبة القطاع املصريف الكلي

  .التقارير السنوية للبنوك ة بناءا علىمن إعداد الطالب :املصدر

مبقارنة نسبة التكاليف لإليراد يف البنوك اإلسالمية املدروسة مع النسبة اإلمجالية للنظام البنكي نالحظ . ب
أن هذه النسبة تتجه لالخنفاض لدى مصرف الريان ونافذة مصرف قطر الوطين اإلسالمي، بينما تتذبذب ما 

  .يف باقي البنوك، وعموما ال توجد  فروق كبرية ما بينهما بني  االرتفاع واالخنفاض

األرباح الصافية يف البنوك املدروسة متزايدة   :القطرية التجارية األرباح الصافية يف البنوك اإلسالمية. 3
ومصرف الريان مبا  %19.50على العموم، ما عدا مصرف قطر اإلسالمي الذي تراجعت أرباحه مبا نسبته 

                                                        
 .08، 01، وامللحق 94، 79انظر اجلدول  -(1) 



 الباب الثالث                                االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية      :الفصل الثاين

.- 326 - 

مع اختالف معدل  2010 ولكن تزايدت األرباح احملققة يف كل البنوك سنة، 2009 سنة % 3.97 نسبته
مث مصرف قطر  األول من حيث الربح الصايف يليه الريان اإلسالمي ويأيت مصرف قطر. بنك آلخر الزيادة من

شكل كبري من سنة وبأرباح متزايدة ب أما قطر الوطين اإلسالمي فيأيت يف املرتبة األخرية الدويل اإلسالمي،
وتعرب الرحبية املرتفعة هلذه املصارف على قدرة تنافسية كبرية، خاصة ما  .2010ألخرى بلغت أقصاها سنة 

كما أن احتكار هذه البنوك . يتعلق باألرباح املوزعة على املسامهني واليت تساعد البنوك على االستمرار
  .اعدها على حتقيق أرباح احتكاريةحلصة األسد من السوق املصرفية اإلسالمية القطرية س

  قطري مليون ريال :الوحدة                          .تطور الربح الصايف يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية :111اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك 
 1334.5 1322  1643  1255 1003 512  مصرف قطر اإلسالمي
 558.82 511  501  479 399 465 سالميمصرف قطر الدويل اإل

1211.34 880.65  917.04  1192 - -  مصرف الريان
 903.89 420.29  331.30  148.34 75.11 7.36 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

  .التقارير السنوية للبنوك من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

  

مة سواء من ناحية رؤوس أمواهلا الكبرية  وارتفاع متلك قدرات تنافسية هاالبنوك اإلسالمية القطرية 
نسبة كفاية رأس ماهلا بالشكل الذي جيعلها قادرة على امتصاص اخلسائر احملتملة، كما أن رحبيتها مرتفعة 
نتيجة منو تكاليفها بوترية أقل من إيراداا وهو ما مسح هلا بتحقيق أرباح احتكارية ناجتة عن تقاسم السوق 

  .وهو ما ميكنها من االستمرار يف السوق، ولكن هل جنحت هذه البنوك يف مواجهة املنافسة فيما بينها،
  

  تقييم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية القطرية: املطلب السادس

سنحاول من خالل هذا العنصر األخري أن نبني مدى جناح البنوك اإلسالمية القطرية املدروسة يف 
تيجيتها التنافسية، وذلك اعتماد على بعض املؤشرات أمهها معدالت النمو احملققة يف بلوغ أهداف إسترا

األصول والودائع و التمويل واليت تعكس مدى قدرة البنك على توسيع حصته السوقية، كما سنعتمد على 
  .سةبعض مؤشرات الرحبية واليت متكننا من احلكم على مدى تطور وكفاءة  أداء عمليات البنوك املدرو

استحواذ بنك قطر اإلسالمي على أكرب حصة سوقية سواء من رغم : تقييم إستراتيجية البنك الرائد. 1
السوقية ستراتيجية دفاعية كلفته الفقدان املتواصل حلصته إاألصول أو اخلصوم أو التمويل، إال أن إتباعه 

، حيث نالحظ أن أكرب )1(يف امللحقكما هو مبني  م، نظرا لبطء منوه مقارنة معهلصاحل منافسيه األساسيني

                                                        
 .28، 27، 26، 25، 24مت إعداد هذا املطلب اعتمادا على امللحق رقم  -(1) 
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وحيقق البنك أكرب األرباح يف قطاع .  معدالت النمو حققها بنك الريان والنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية
العموم من املعدل السائد لكن يبقى نصيب حقوق امللكية فيه أقل على و البنوك اإلسالمية التجارية يف قطر، 

من الربح فهو أكرب من  أما نصيب املوجودات. ككل القطاع املصريفوكذلك نسبة باقي البنوك املنافسة يف 
، ولكنها متناقصة كذلك من سنة 2010معدل القطاع املصريف وحيل ثانيا بعد مصرف الريان ما عدا سنة 

وميكن القول أن مصرف قطر اإلسالمي، على عكس الكثري من البنوك اإلسالمية الرائدة، يوجد . ألخرى
ضعية إستراتيجية جيدة؛ نظرا حملافظته على منوه وحتقيقه ملؤشرات أداء مرحية ومتانة مركزه املايل، كما يف و

حل يف املرتبة اخلامسة  2009حافظ على مكانته اإلقليمية يف منطقة اخلليج، حيث حسب ترتيب له سنة 
املسامهني  من حيث حجم األصول و الثالثة من حيث حجم الربح الصايف والعائد على حقوق

ولكنه  داخليا يعاين من تآكل حصته السوقية بفعل املد املتواصل ملصرف الريان وقطر  ،)1(واملوجودات
  .الوطين اإلسالمي

هو بنك قطر الدويل اإلسالمي والذي ظهر بعد الرائد مباشرة  و: تقييم إستراتيجية البنك املتحدي. 2
تأثر هو اآلخر بظهور املنافسني اجلدد ما ،  2005ة ومتكن من تقاسم السوق معه لفترة امتدت حىت سن

انعكس يف تراجع حصته السوقية باستمرار نظرا لضعف معدالت منوه سواء يف األصول أو الودائع أو 
أما من ناحية مقاييس الرحبية فريتفع نصيب . التمويل واليت تعترب األقل يف قطاع البنوك اإلسالمية القطرية

يه ولكنها متناقصة من سنة ألخرى، كما أن متوسط نصيب األصول من الربح أكرب املسامهني من الربح ف
إقليميا حل البنك يف املرتبة العاشرة من حيث حجم األصول . من نسبة القطاع املصريف ولكنها متناقصة

اح واملرتبة الرابعة من حيث نصيب املسامهني واملوجودات من الربح واملرتبة السادسة من حيث حجم األرب
  .2009احملققة حسب تصنيف بيت املشورة دائما لسنة 

اليت ظهرت منذ سنة  وهي مصرف الريان وباقي النوافذ اإلسالمية: تقييم إستراتيجية البنوك التابعة. 3
األفضل من الناحية اإلستراتيجية ألنه متكن بفضل إستراتيجية ، بالنسبة للريان فيمكن القول أنه 2005

أصوله وودائعه وخصومه، وهو ما مكنه من توسيع حصته السوقية  من خلق منو كبري يف اهلجوم اليت تبناها
أما من حيث مقاييس الرحبية فالبنك حيقق معدالت مرتفعة سواء يف العائد . باستمرار، رغم ارتفاع تكاليفه

ك اإلسالمية على حقوق املسامهني أو العائد على األصول رغم تناقصها، وهي األعلى بالنسبة لقطاع البنو
إقليميا حيتل املرتبة السادسة من حيث حجم األصول واملرتبة الثانية من حيث العائد . التجارية يف هذا البلد

وهلذا فمن الناحية  .2009حسب تصنيف بيت املشورة دائما لسنة  على حقوق املسامهني واملوجودات

                                                        
 .www.mashora.netعلى املوقع  2009ترتيب بيت املشورة  -(1) 
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حبية يف آن واحد وهو ما أشار إليه يف اإلستراتيجية يعترب أفضل بنك حلفاظه على مؤشرات النمو والر
أما بالنسبة لبنك قطر الوطين اإلسالمي فقد حقق منوا كبريا يف   أصوله وودائعه . االستبيان الذي أجاب عنه

والتسهيالت االئتمانية املمنوحة من طرفه وذلك ما يفسر النمو السريع حلصته السوقية على حساب أكرب 
كن من ناحية مؤشرات األداء فنجد أنه األقل سواء يف نصيب املسامهني من ول. البنوك اإلسالمية يف قطر

الربح أو يف معدل العائد على املوجودات باستثناء بعض السنوات، وذلك راجع حملدودية األرباح احملققة من 
  . طرفه مقارنة مع باقي منافسيه

مها  نينظرا لعاملني رئيسي حيةمرالبنوك القطرية توجد كلها يف وضعية فمن الناحية اإلستراتيجية 
ولكن ما يالحظ أن . واليت مسحت هلا بتحسني أدائها النمو الكبري الذي تشهده واألرباح الكبرية احملققة

البنوك القدمية بدأت تفقد احتكارها لظهور منافسني أقوياء من بنوك إسالمية كاملة ونوافذ إسالمية وهو ما 
ية اإلسالمية يف هذا البلد من االحتكار إىل التنافس ما بني خمتلف القوى، يشري إىل بداية حتول السوق املصرف

سيعين أن البنوك اإلسالمية  2011غري أن قرار املركزي القطري بإلغاء نشاط النوافذ اإلسالمية بنهاية سنة 
ة األربعة اليت تنشط على مستوى السوق املصرفية القطرية سوف تشهد زيادة يف حصصها السوقية نتيج

حتول عمالء هذه النوافذ هلا ما مل تقم البنوك التقليدية بإجياد حلول هلذه الوضعية النقاد نشاطها املصريف 
  .اإلسالمي

تتميز السوق املصرفية اإلسالمية يف قطر بوجود عدد حمدود من البنوك اإلسالمية الكاملة تتقاسم 
وك التقليدية، ورغم ذلك تتميز حصتها السوقية السوق وتزامحها يف ذلك جمموعة من النوافذ اإلسالمية للبن

تتنافس هذه البنوك فيما بينها عن طريق سعي كل منها للتميز عن . باحملدودية مقارنة مع البنوك التقليدية
وهو ما جعلها . اآلخرين بالتركيز على إرضاء العميل وااللتزام بالشريعة اإلسالمية وخدمة اتمع القطري

ة، ولكن ارتفاع وترية منو إيراداا جعلها حتقق أرباحا كبرية مبا يعرب عن فعالية نشاطها تتحمل تكاليف كبري
 .و سنتناول اآلن التجربة الربيطانية كمثال آخر عن األسواق غري التنافسية. ومتكنها من حتسني وضعها

  االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف بريطانيا : املبحث الثالث

األسواق غري التنافسية، وهي جتربة البنوك اإلسالمية يف يف هذا املبحث سنأخذ مثاال آخر عن   
بريطانيا واليت تعترب مركزا لتجمع العديد من البنوك اإلسالمية، ولكن سوق التجزئة اإلسالمي فيها حيتكرها 

ة ومدى مالءمتها لعمل البنوك وهلذا سوف نتعرف على خصائص البيئة الربيطاني. البنك اإلسالمي الربيطاين
اإلسالمية، كما سندرس القوى التنافسية اليت تضغط عليها، و املركز التنافسي هلا، وكذلك نوعية 
اإلستراتيجية التنافسية اليت يتبعها البنك اإلسالمي الربيطاين يف بيئة تقليدية بالكامل ونوعية اخلدمات 
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ويف األخري سنحاول تقييم مدى جناحه يف حتقيق أهدافه  املصرفية اليت يقدمها وخصائص سلسلة قيمته،
 .املرسومة

  البيئة العامة واخلاصة للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا: املطلب األول

غين عن القول أن بريطانيا هي من أكرب البلدان على املستوى العاملي وأقواها من الناحية 
ص اجلذابة للنشاط االقتصادي، كما أا حتمل يف نفس االقتصادية، بيئتها العامة  تتضمن العديد من الفر

ومن خالل هذا العنصر سنحاول تبيان أهم جوانب هذه البيئة بالنسبة لعمل . الوقت العديد من التحديات
  .البنوك اإلسالمية يف هذا البلد، وخصائص البيئة التنافسية اخلاصة اليت يوجد فيها

  :للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا مبا يليالعامة  تتميز البيئة: بريطانيا البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف. 1
  :يتميز االقتصاد الربيطاين بعدة مميزات ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :البيئة االقتصادية. أ
دول كرب حجم الناتج احمللي اإلمجايل سواء باألسعار اجلارية أو الثابتة بالشكل الذي جيعلها من أوائل ال -

  ؛2009و  2008يف هذا اجلانب، كما ينمو مبعدالت معتربة من سنة ألخرى ماعدا سنيت 
  معدالت التضخم يف هذا البلد منخفضة كثريا، ولكنها متزايدة من سنة ألخرى؛ -
  كرب نصيب الفرد الربيطاين من الناتج احمللي، مما يشري إىل ارتفاع مستوى املعيشة يف هذا البلد؛ -
  انيا وتصدر املنتجات الصناعية والزراعية، وتستورد كذلك املنتجات الصناعية والزراعية؛تنتج بريط -
  متلك بريطانيا أقوى عملة على مستوى العامل وهي اجلنيه اإلسترليين؛ -
  تعرف بريطانيا أقل معدالت بطالة، مما يعين توافر فرص العمل يف خمتلف القطاعات؛ -

 .بريطانياادية يف بعض املؤشرات االقتص: 112اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان  

1453.62 1395.87  1448.39  1398.88 1325.79 1254.05 )سترليينإنيهمليار ج(الناتج احمللي االمسي 
 1349.54 1264.64  1330.90  1322.84 1289.83 1254.05 100=2005الناتج احمللي اإلمجايل الثابت 

 1.3 4.9-  0.5  2.6 2.9 2.2 %لناتج الثابتل نمو السنويال معدل
  1.565  1.855  2.001 1.842 1.820 متوسط سعر صرف اجلنيه بالدوالر

 3.3 2.18  3.6  2.34 2.3 2.1 %معدل التضخم السنوي 
 36100 35334  43773  45910 40312 37894 نصيب الفرد من الناتج االمسي بالدوالر

  .والديوان الوطين لإلحصاء الربيطاينالربيطاين ادا على معطيات البنك املركز ي من إعداد الطالبة اعتم :املصدر

كباقي بلدان العامل املتقدم لديها بنية حتتية هامة، وسائل اتصال متطورة، نسبة استخدام عالية لالنترنت،  -
  ادي؛اخل، وهي كلها عوامل تساعد على ازدهار النشاط االقتص...نوعية تعليم عالية ومتطورة 
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  .تعترب من أكثر االقتصاديات حتريرا، حيث تستقطب عدد كبري من البنوك واملؤسسات املالية األجنبية -
وبصفة عامة فاالقتصاد الربيطاين حيمل العديد من الفرص ملختلف األنشطة االقتصادية، رغم تعرضه 

  .2008لتداعيات األزمة العاملية وتباطؤ منوه ودخوله يف مرحلة ركود منذ سنة 

بالبنوك اإلسالمية ميكن القول أن ارتفاع  ةمباشر ترتبطبالنظر للبيئة االجتماعية اليت  :البيئة االجتماعية. ب
من سنة ألخرى باعتبارهم أقلية يف هذا البلد يوفر وعاء هام لنشاطها، كما أن  نسبة املسلمني يف هذا البلد

ى ثقافة اآلخر وحرية العقيدة والتعامل مع كل األديان متيز اتمع الربيطاين بدرجة عالية من االنفتاح عل
  .جيعل فرص النجاح كبرية هلذه البنوك

 مليون نسمة: الوحدة                       .نسبة املسلمني يف بريطانياتطور  : 113اجلدول

 2008  2007 2006 2005 2001  بيانال
 61.38  60.97 60.58 60.23 57.10  عدد السكان الكلي 

 2.422  2.327 2.142 2.017 1.58  د املسلمني عد
 3.94  3.81 3.53 3.35 2.76  %نسبة املسلمني 

  .لإلحصاء الربيطاين الوطين من إعداد الطالبة بناء على معطيات الديوان :املصدر

بريطانيا بوجود منظومة قانونية متكاملة وقوية، يف خمتلف امليادين سواء تتميز : البيئة القانونية. ت
القتصادية وغري االقتصادية ويشكل القانون الربيطاين مبختلف جماالته مرجعا هاما للكثري من دول العامل، ا

غري أن هذا القانون ال خيدم البنوك اإلسالمية وال املنتجات اليت تقدمها سواء يف الضرائب، الرسوم، 
ود بعض احملاوالت جلعل القانون رغم وج ،)1(والتشريعات البنكية فكلها تصب يف خانة البنوك التقليدية

  .الربيطاين أكثر مرونة مع املنتجات اإلسالمية

بالنظر للبيئة اخلاصة للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا ميكن  :يف بريطانياالبيئة اخلاصة للبنوك اإلسالمية . 2
ذا اجلانب فحسب القول أا من أهم مراكز اخلدمات املالية على مستوى العامل، وهلا مراتب متقدمة يف ه

، فهي حتتل املرتبة الثالثة عامليا يف حجم الودائع املتجمعة لدى البنوك بعد كل من 2010آخر تقرير يف سنة 
وحتتوي . الواليات املتحدة األمريكية واليابان، كما هلا أكرب حصة من القروض املصرفية العابرة للحدود

  : ع البنوك اإلسالمية من هذا الزخم فيمكن القول أنفيما خيص موق. على أكرب عدد من البنوك األجنبية

                                                        
 (1)  - Chris Skinner, the future of banking in a globalised world. John Wiley & sons Ltd, 2007, pp. 32-33 
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ختضع كل البنوك واملؤسسات املالية يف هذا البلد، مبا فيها البنوك اإلسالمية، للقانون املصريف الصادر يف . أ
، ولكنها من جانب آخر قد حصلت على بعض االمتيازات يف جانب الضرائب والرسوم حيث مت 2000

  ؛ )1(زدوجة على نقل امللكية يف الصيغ اإلسالمية اليت يعمل ا البنك اإلسالميإعفائها من الضرائب امل
ال تعرقل اهليئات الرقابية واإلشرافية يف هذا البلد عمل البنوك اإلسالمية، كما ال متنحها امتيازات . ب

؛ ما جعلها تلجأ  )2(خاصة،  املهم أن حترص على حقوق املودعني وأن تلتزم بالقواعد الرقابية املمالة عليها
  ؛)3(لعدة إجراءات للتغلب على التعارض  املوجود بني القانون املصريف الربيطاين ومبادئ عملها

من نتائج األزمة املالية احلالية هو االجتاه جلعل بريطانيا قطبا عامليا للمصرفية اإلسالمية، مقابل ماليزيا . ت
  إسالمية إضافية إىل هذا البلد؛والبحرين، وهو ما سيساعد على تدفق رؤوس أموال 

شركات قانونية تقدم االستشارات يف ميدان  دتتمتع البنوك اإلسالمية بعدة مزايا يف هذا البلد كوجو. ث
  .االستثمار اإلسالمي، ووجود جامعات ومعاهد تدرس االقتصاد اإلسالمي ما يعطيها دفعا قويا

امة مالئمة بالشكل الذي يوفر هلا العديد من تنشط البنوك اإلسالمية يف بريطانيا يف ظل بيئة ع 
الفرص الساحنة، ولكنها من ناحية أخرى تفتقر لقانون خاص ا، مما يعين أا ختضع لنفس القواعد اليت 
ختضع هلا البنوك التقليدية وهو ما ميس مصداقية عملياا ويوقعها يف العديد من املشاكل خاصة يف تعاملها 

  . غم ذلك فالبيئة اخلاصة للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا مالئمة من نواحي عدةمع البنك املركزي، ور

 البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية التجارية يف بريطانيا: املطلب الثاين
من خالل هذا املطلب سنحاول التعرف على موقع البنوك اإلسالمية يف بريطانيا من منوذج القوى   

حيث نتعرف على منافسيها احلاليني . البنوك اإلسالمية التجارية فقط اخلمس لبورتر، بالتركيز على
واحملتملني ومقدمو املنتجات البديلة هلا وكذلك مدى الضغط الذي ميارسه عليها عمالئها ومورديها، 
ي لنخلص يف النهاية لتقييم مدى مالئمة بيئتها التنافسية من الناحية اإلستراتيجية معتمدين على االستبيان الذ

  . أجاب عنه البنك اإلسالمي الربيطاين

اإلسالمية يف بريطانيا ليست حديثة الظهور، فقد وجدت منذ الثمانينات،  املصرفية: املنافسون احلاليون. 1
ملمارسة األعمال املصرفية اإلسالمية وتبعته  1982حيث دخل بنك الربكة اإلسالمي إىل هذا البلد سنة 

                                                        
دف التخفيف من الصعوبات اليت تواجهها  2006و 2005و 2003قامت احلكومة الربيطانية بإدخال عدة إصالحات يف قوانني املالية لسنة   -(1) 

 www.opsi.gov.uk : مية ميكن اإلطالع على هذه القوانني على املوقع التايلاملصرفية اإلسال
 (2) - Juan Sole, Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems. IMF Working  Paper, July 

2007, p. 17. 
 (3) - M. Fahim Khan, Mario Porzion, Islamic Banking and Finance in the European Union: A challenge. 

Edward Elgar Publishing Limited. 2010, pp. 63-64.  
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ما مييز مسريا يف هذه الفترة هو أا مل تسترع االنتباه أو . ينيات والتسعيناتبعض البنوك األخرى يف الثمان
وهو تاريخ إنشاء أول بنك إسالمي  2004االهتمام من أحد، وقد جذبت هذه البنوك االنتباه منذ سنة 

باعتباره  يتمثل املنافسون املباشرون للبنك اإلسالمي الربيطاين .)1(بريطاين كامل وتبعه إنشاء بنوك أخرى
  :)2(البنك اإلسالمي التجاري الوحيد يف هذا البلد األطراف التالية

  أربعة بنوك إسالمية استثمارية تقدم اخلدمات املرتبطة باالستثمار اإلسالمي، ومتول الشركات؛. أ
 البنوك التقليدية اليت تقدم منتجات إسالمية سواء كخدمات منفردة أو عن طريق نوافذ إسالمية، وقد. ب

  .، منها أقوى وأكرب البنوك على مستوى االقتصاد الربيطاين2010بنكا بنهاية سنة  17بلغ عددها 
ورغم غياب معطيات إحصائية عن تعامالت البنوك التقليدية يف املنتجات اإلسالمية، فإن املتوفر يشري إىل 

  .  اعلى احلصة الكربى من العمل املصريف اإلسالمي يف بريطاني (HSBC)سيطرة بنك 

  : يواجه البنك اإلسالمي الربيطاين منافسة شديدة من البنوك التقليدية نظرا لـ :مقدمو املنتجات البديلة. 2
يشكل املسلمون أقلية يف هذا البلد، وأغلبهم أجانب من شبه القارة اهلندية ومن الشرق األوسط وأفريقيا، . أ

الربيطانيني الذين ميلكون ثروات كبرية وهو ما يعين  مما يعين أن مداخيلهم و أنشطتهم حمدودتني  مقارنة مع
  ؛)3(أن حركة الودائع وحىت التمويل ستكون حمدودة مقارنة مع البنوك التقليدية

القانون املصريف الربيطاين مستمد من املبادئ التقليدية لعمل البنوك، الشيء الذي يعين أنه يناسب . ب
  اإلسالمية اليت جتد صعوبات يف هذا اال؛ويشجع البنوك التقليدية على عكس البنوك 

  .وجود بنوك تقليدية عمالقة  وكثرية املوارد ما يفرض حتديات كبرية على البنوك اإلسالمية. ت

 .تطور عدد البنوك التقليدية يف بريطانيا: 114اجلدول
 2009  2008 99 95  البيان

  325  324 444 481   ةعدد البنوك الكلي
  249  250 323 339  بيةعدد البنوك األجن

 ,Banking 2010 ،International Financial Services.  London:املصدر
(IFSL).www.ifsl.org.uk.p.13.   

وك التقليدية يف بريطانيا أجنبية، نظرا للجاذبية الكبرية هلذا البلد للنشاط املصريف كما البنأن أغلب واملالحظ 
 .اج ما بني البنوك الصغرية خللق كيانات كبرية قادرة على املنافسةأن عددها متناقصا نظرا حلركة االندم

                                                        
 (1) - M. Kabir Hassan& Mervyn K.Lewis, handbook of Islamic banking. Edward Elgar Publishing Limited, 
2007, pp.419-420. 
 (2) - Islamic Finance. May 2011, the Cityuk, www. the cityuk.com.p.05. 
 (3) - Duncan Angwin, Stephen Cummings, Chris Smith, the strategy Pathfinder core concepts and micro- 
cases, Blackwell Publishing, 2007, p.144. 
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ميكن القول أن عدد البنوك اإلسالمية سواء الكاملة أو النوافذ اإلسالمية أو األجنبية  : املنافسني احملتملني. 3
دان اإلسالمية يف بريطانيا مرشحة للزيادة، بعد دخول هذه األخرية يف منافسة مع بعض البلدان األوربية والبل

وذلك من أجل تفعيل مسامهة املسلمني يف . إىل قطب جاذب للتمويل اإلسالمي امن أجل حتويل بريطاني
وهذا بطبيعة احلال سيكون عن طريق توفري البيئة املناسبة هلا خاصة ما يتعلق . )1(تنمية وتطوير بريطانيا

وقد . البنك املركزي وباقي النظام البنكيبضرورة وضع قانون خاص ا ينظم عملها ويعاجل مشاكلها مع 
أعطت األزمة املالية احلالية وما أثارته من نقاش حول الصمود الذي أظهرته هذه البنوك دفعا قويا هلا يف هذا 
  .البلد وباقي بلدان العامل؛ وهو ما يعين أن املنافسة ستزداد مستقبال يف قطاع البنوك اإلسالمية يف هذا البلد

املصريف  يف بريطانيا تعاين من القانون ميكن القول أن البنوك اإلسالمية :تفاوضية للمودعنيالقوة ال. 4
دفع العائد على الودائع غري اجلارية، وهو ما جيعل البنوك  على ضمان الودائع والربيطاين الذي جيربها 

ما وجد البنك فرصة اإلسالمية تلجأ الستقبال أغلب ودائعها كودائع جارية مشروطة حبق االستثمار إذ 
وهو ما يعين أن البنوك اإلسالمية يف بريطانيا ال تتعامل يف الودائع . مناسبة لذلك وحتقيق عائد للمستثمر

االدخارية واالستثمارية بعقد املضاربة الشرعي حىت اآلن، ومن جانب آخر تعاين هذه البنوك من قوة نفوذ 
  . على الودائع مما جيعلها تستحوذ على نسبة كبرية منها البنوك التقليدية وعرضها ملعدالت فائدة عالية

مبا أن البنوك اإلسالمية يف بريطانيا تعترب أقلية مقارنة : لبنوك اإلسالميةا ملوردي القوة التفاوضية. 5
فإا ختضع لضغط املوردين، خاصة مزوديها بالسيارات ووسائل النقل وخمتلف العتاد بالبنوك التقليدية، 

ن حجم طلبياا تعترب صغرية مقارنة مع الطلب اإلمجايل مما يعين  خضوعها لضغط املوردين واآلالت أل
  . وتفرض عليها أسعار مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية

يعمل البنك اإلسالمي الربيطاين يف بيئة تنافسية صعبة نظرا لتعدد مقدمي املنتجات البديلة من البنوك   
أغلب الفرص املتاحة، كما أن قلة املسلمني وحمدودية دخوهلم واستثمارام جيعل  التقليدية وسيطرا على

نشاطه حمدودا مقارنة مع التقليدية، وهذه البيئة من احملتمل أا سوف تشتد صعوبة مع دخول منافسني جدد 
  . سي اآلنيف املستقبل، إذ ما متكن هذا البلد من رسم سياسة واضحة اجتاهها، وسنتناول مركزها التناف

  املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا: املطلب الثالث

سنحاول أن نتعرف من خالل هذا املطلب على حجم النظام البنكي الربيطاين من خالل وترية منو 
و يف النهاية . أصوله وودائعه و قروضه، مث سنتطرق للمركز التنافسي للبنوك اإلسالمية ضمن هذا النظام

                                                        
 (1) - Wasseem Ahmad, Islamic Banking in UK: opportunities and challenges. Kingston Business School, 
Business University; London. 06th October 2008, pp.22-23. 
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املركز التنافسي للبنك اإلسالمي الربيطاين باعتباره البنك اإلسالمي التجاري الوحيد املوجود يف سنعرض 
  .هذا البلد ضمن قطاع البنوك اإلسالمية معتمدين على ما توفر لنا من معطيات حوله

له أصو بضخامةالبنكي الربيطاين  يتميز النظام :احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية يف بريطانيا. 1
حمتال مراتب متقدمة يف هذا اال،  حيث نالحظ منو أصوله، و ودائعه وكذلك القروض اليت  وخصومه

  .، نتيجة تأثرها باألزمة املالية2009متنح مبعدالت متذبذبة من سنة ألخرى، وتسجيلها لتراجع سنة 

  مليار جنيه إسترليين :الوحدة              .نهمعدالت منو النظام البنكي الربيطاين  وحصة املصرفية اإلسالمية م: 115اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البيان  
 7870.65 7616  7917.86  6963.76  6261.87  5522.18  جمموع األصول البنكية 

 3.34 03.81-  13.70  11.20  13.39  19.01- %نسبة منو األصول البنكية 

 7120.11 6910  7297.93  6344.78  5672.93  4981.19  جمموع الودائع البنكية 

 3.04 05.31-  15.02  11.84  13.88  17.58  %نسبة منو الودائع البنكية 

 5393.55 4933  5231.21  4122.87  3793.42  3280.81  القروض اإلمجالية

 9.34 05.70-  26.88  08.68  15.62  14.32 %نسبة منو القروض اإلمجالية 

 12.28 12.40  09.73  08.13 05.65  متوفرةغ  جمموع أصول البنوك اإلسالمية

 0.97- 27.44  19.68  43.89  غ متوفرة  غ متوفرة نسبة منو األصول اإلسالمية

 0.16 0.16  0.12  0.11 0.09  غ متوفرة احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من األصول

  .Monetary & Financial Statistics, Bank of England, volumes : 08-12                                     :املصدر
Islamic Finance 2010, 2009, 2008. International Financial Services London (IFSL).www.ifsl.org.uk.  

أما بالنسبة للمصرفية اإلسالمية يف هذه الدولة فلم تتوفر لنا معلومات سوى عن األصول، كما أا خاصة 
أما باقي البنوك التقليدية اليت تقدم املنتجات اإلسالمية فال  ،(HSBC)لكاملة وببنك فقط بالبنوك اإلسالمية ا

  :من خالل معطيات اجلدول ميكن اخلروج بالنتائج التالية. تفصح عن نشاطها يف تقاريرها السنوية
و سليب يف معدل منو األصول اإلسالمية أكرب من ذلك احملقق يف البنوك التقليدية، ما عدا حتقيق معدل من -

  ؛2010األصول سنة 
احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من األصول تشكل نسبة ضعيفة جدا من األصول املصرفية الكلية يف  -

بريطانيا، ونفس األمر يصدق على حصتها من الودائع والتمويل، ولكنها متزايدة من سنة ألخرى وهذا 
  .أقلية األمر منطقي ما دام املسلمني يف هذا البلد يشكلون

البنوك اإلسالمية يف بريطانيا تتكون كما أشرنا أعاله فإن  :للبنك اإلسالمي الربيطايناملركز التنافسي . 2
من بنك إسالمي جتاري واحد، وأربعة بنوك إسالمية استثمارية وجمموعة من البنوك التقليدية تقدم خدمات 

  :دول يتضح لنا ما يليالتجزئة وكذا االستثمار وفقا للشريعة اإلسالمية، من اجل
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احلصة الكربى من السوق املصرفية اإلسالمية يف بريطانيا تعود لبنوك االستثمار، ويستحوذ بنك . أ
)Amanah Finance HSBC(  على حصة األسد منها؛  
احلصة السوقية للبنك اإلسالمي الربيطاين صغرية جدا من السوق املصرفية اإلسالمية ولكنها متزايدة من . ب

خر على حصة سوقية آليستحوذ هو ا (HSBC)، كما أن بنك 2010ألخرى ماعدا تراجعها سنة سنة 
، ويعرض هذا البنك خمتلف احلسابات البنكية وفقا صغرية ولكنها أكرب من حصة البنك اإلسالمي الربيطاين

ط القاسية اليت والسبب يف قلة عدد بنوك التجزئة اإلسالمية يف بريطانيا هو الشرو. )1(للشريعة اإلسالمية
تفرضها السلطات اإلشرافية على إنشاء مثل هذا النوع من البنوك، والتكاليف الكبرية اليت تتطلبها عملية 

  .)2(تقدمي اخلدمات املصرفية لألفراد

  %: الوحدة  .بالدوالر األمريكي احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف بريطانيا من األصول اإلسالمية: 116اجلدول
 2010 2009  2008  2007  انالبي

HSBC Amanah Finance 85.76  84.15  85.16 88.13 
Bank of London and the Middle East 07.80  06.59  05.71 5.49 
European Islamic Investment Bank 04.66  03.59  02.85 1.43 
Islamic Bank of Britain 01.78  01.87  02.02 1.77 
European Finance House -  0.52  - - 

Gatehouse Bank - 0.083  0.55 0.42 
HSBC- 03.15  03.59 2.76 

 100 100  100  100 اموع 

 :من إعداد الطالبة بناء على: املصدر
Islamic Finance. May 2011, the Cityuk, www.the cityuk.com.p.05.  

 

ظام البنكي الربيطاين، ما مييزه هو أن متثل املصرفية اإلسالمية يف بريطانيا نسبة صغرية جدا من الن
النسبة الكربى منها تركز على االستثمار والذي ال حيتاج إىل إمكانيات كبرية، باملقارنة مع بنوك التجزئة 
اليت يعترب البنك اإلسالمي  الربيطاين رائدها وهو يعترب نقطة يف حبر النظام املصريف الربيطاين تواجهه منافسة 

  .جلهات، سواء من البنوك اإلسالمية االستثمارية ذاا أو من نوافذ البنوك التقليديةشرسة من خمتلف ا

  التنافسية للبنك اإلسالمي الربيطاين  يةاإلستراتيج: املطلب الرابع
رغم كون البنك اإلسالمي الربيطاين هو البنك الوحيد الذي يقدم اخلدمات املصرفية لألفراد يف   

 ،من عمالقة البنوك العاملية تعتربمنافسة شديدة من البنوك التجارية التقليدية اليت  بريطانيا، إال أنه تواجهه

                                                        
 www.hsbc.co.uk. :انظر موقع البنك االلكتروين(1)  -  

 (2) - Brian Kettell, Islamic Finance in a Nutshell: A guide for Non- Specialists.  John Wiley & Sons Ltd, 
2010, p. x. 
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هلذا سنتعرف من خالل .  املتزايدةورغم ذلك فالبنك يبذل جهودا كبرية من أجل مواجهة هذه املنافسة 
  .ة اليت ميلكهاهذا العنصر على ركائز إستراتيجيته التنافسية وأهم خصائص سلسلة قيمته و قدراته التنافسي

جتعله يتبع  إن البيئة اليت يوجد فيها البنك اإلسالمي الربيطاين: طبيعة اإلستراتيجية التنافسية للبنك. 1
وذلك ما جيعله يعرض . إستراتيجيه التركيز على املسلمني املوجودين يف بريطانيا من خمتلف اجلنسيات

التقليدية مما يعين أنه يتبع إستراتيجية التركيز مع  منتجات ختتلف يف جوانب معينة عما تعرضه باقي البنوك
فبالرجوع إىل موقع البنك أو تقاريره السنوية أو االستبيان الذي أجاب عنه البنك جنده يهدف إىل . التميز

احملافظة على موقعه الريادي يف بريطانيا وأوربا فيما خيص تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية وكذلك السعي 
  :ويف سبيل حتقيق هذه األهداف فإن البنك قد عمل على. قدراته التنافسيةلتدعيم 

تقدمي جمموعة من املنتجات اإلسالمية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من جهة واملتالئمة كذلك مع قواعد . أ
  القانون املصريف الربيطاين من ناحية أخرى؛

اله، وجعلها متفقة مع الشريعة اإلسالمية مع حرص البنك الشديد على الشفافية والوضوح يف أعم. ب
  حماولة تبسيط املفاهيم للعمالء وتبيان مراحل العملية بكل دقة ووضوح؛

العمل على استقطاب الودائع من اجلمهور، عن طريق االستعانة بالتكنولوجيات اجلديدة وبالعائد . ت
  مني بكثرة؛املناسب وإنشاء فروع جديدة يف املناطق اليت يتواجد ا املسل

التعبري بكل وضوح عن اجتاه البنك للعمل وفقا للشريعة اإلسالمية ويتجلى ذلك من محالته التروجيية، . ث
  . موقعه االلكتروين وغريها من الوسائل اليت يستعملها البنك

وبصفة عامة حياول البنك أن يقدم منتجات تنافسية تضاهي تلك املقدمة من قبل أعرق البنوك التجارية 
  .التقليدية يف بريطانيا والعامل ككل، رغم كل العراقيل اليت يواجهها يف هذا اجلانب

البنك اإلسالمي الربيطاين  يقدم: وقنوات توزيعه اخلدمات املقدمة يف البنك اإلسالمي الربيطاين .2
  ة للمسلمني جمموعة من اخلدمات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لألفراد واملؤسسات، وهي موجه

  .أهم اخلدمات املصرفية املقدمة يف البنك اإلسالمي الربيطاين: 117اجلدول

  خلدمات املصرفية اخلاصة  خلدمات املصرفية للشركات  خلدمات املصرفية لألفراد

احلسابات اجلارية؛ حسابات االدخار، التمويل العقاري
البطاقات  ؛اإلسالمي؛ التمويل الشخصي باملراحبة

  .كيةالبن

احلسابات اجلارية؛ احلسابات االدخارية؛ متويل
األعمال؛ التمويل العقاري التجاري؛ متويل 

  املسجد واجلمعيات اخلريية؛

 خدمات مصرفية لكبار املدخرين
إدارة الثروات؛ التمويل العقاري 

  .لكبار الشخصيات

  .من إعداد الطالبة بناء على موقع البنك اإللكتروين :املصدر
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كما حياول تنويع نشاطاته  للصيغ اإلسالمية يف أبسط صورها،األول  أغلبها من اجليلملسلمني، وغري ا
أما فيما .و رغم كل اجلهود املبذولة من طرفه فمنتجاته مازالت حمدودة مقارنة مع البنوك التقليدية. املمارسة
ة إىل استخدام االنترنت ، إضاف2010نوات التوزيع اليت يعتمدها فتتمثل يف سبعة فروع بنهاية خيص ق

املصريف بشكل متواصل وعلى مدار األسبوع، و تقدمي اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف، وقد كان نتيجة هذا 
  .2010عميل بنهاية  50531اجلهد هو ارتفاع عدد عمالئه إىل ما يقارب 

البنك  ةقيم تتميز سلسلة: وقدراته التنافسية ة البنك اإلسالمي الربيطاينخصائص سلسلة قيم. 3
اليد العاملة اليت تشكل  ناجتة عنمنها  ىبارتفاع تكاليفه من سنة ألخرى، والنسبة الكرباإلسالمي الربيطاين 

 ومصدرها الرئيسي هو، 2009 منذأما إيراداته فهي متزايدة ماعدا تراجعها  .نسبة متزايدة من سنة ألخرى
وترية أسرع من خسائر متوالية ناجتة عن منو تكاليفه بو يعاين البنك من . دخل التمويل اإلسالمي بالتحديد

بالنظر لرأس ماله جنده ضعيفا جدا أمام البنوك . إيراداته، حيث متثل التكاليف عدة أضعاف اإليرادات
التقليدية العمالقة، ورغم ذلك فنسبة كفاية رأس ماله مرتفعة جدا ناجتة باألساس عن كرب احتياطياته وهو 

اخلسائر املتواصلة اليت يتعرض  هلا منذ بداية نشاطه، مع اجتاهها للتناقص املستمر، وقد  ما مكنه من تغطية
إىل طريق مسدود نتيجة اخلسائر املتوالية اليت تعرض هلا منذ تكوينه وهو ما جعله  2010وصل البنك سنة 

مليون جنيه  20 يقبل بتدعيم رأس املال مببالغ إضافية من طرف بنك قطر الدويل اإلسالمي والذي أضاف
  .مليون جنيه إسترليين 25إسترليين لرأمسال البنك ما أدى الرتفاعه إىل 

 .بعض املؤشرات عن البنك اإلسالمي الربيطاين: 118اجلدول

 2010 2009  2008  2007 2006 2005  بيانلا

 9.76 11.09  10.83  11.61 11.84 8.65 )مليون جنيه إسترليين(التكاليف الكلية 

 46.41 47.25  44.60  44.27 35.81 37.57 %لفة اليد العاملة من التكاليف الكليةنسبة تك

 1.64 1.60  4.93  4.69 3.01 2.21 )مليون جنيه إسترليين(اإليراد الكلي 

 80.15 75.56  91.08  97.87 94.68 98.19 %نسبة دخل التمويل اإلسالمي من اإليراد الكلي

 596.21 693.12  220.12  247.54 393.35 391.93 %نسبة التكلفة إىل اإليراد اإلمجايل

 25.46 5.46  4.19  4.19 4.19 4.19 )مليون جنيه إسترليين(رأس املال 

  43.14  28.27  32.10  47.85 84.26 153.92   %نسبة كفاية رأس املال

  .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنك :املصدر

نتج عنه تزايد عدد  قدلربيطاين لسوق التجزئة اإلسالمية يف هذا البلد، احتكار البنك اإلسالمي ا إن
  بشكل ، إال أنه مل يستطع توسيع حصته السوقية ورغم حماولته لتوسيع منتجاته. عمالئه من فترة ألخرى
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توالية، كاليفه و اخلسائر املنقطة يف النظام املصريف الربيطاين، كما أنه يعاين من تضخم تجمرد زال كبري، وما 
  . متصاص اخلسائر اليت تكبدهاقوق ملكيته اليت مكنته من الصمود  وذلك باارتفاع حرغم 

  تقييم اإلستراتيجية التنافسية للبنك اإلسالمي الربيطاين: املطلب اخلامس

 املسطرة اعتمادا ههدافأسنحاول من خالل هذا العنصر األخري أن نبني مدى جناح البنك يف حتقيق   
كما سنتطرق إىل مستقبل البنك اإلسالمي الربيطاين يف . من مؤشرات النمو ومؤشرات األداء على جمموعة

ظل رغبة بريطانيا يف التحول إىل مركز جذب للتمويل اإلسالمي يف مقابل ماليزيا والبحرين، خاصة إذا 
  .االجيابية لألزمة املاليةعلمنا التزايد املستمر للمسلمني يف هذا البلد وباقي البلدان األوربية، واالنعكاسات 

إىل اإلستراتيجية التنافسية للبنك املدروس نالحظ بالنظر  :تقييم إستراتيجية البنك اإلسالمي الربيطاين .1
أا طموحة بالنسبة لبنك حديث الظهور وصغري جدا ويعمل يف بيئة تنافسية صعبة جدا، وللحكم على 

، واليت متكننا من من اإلطالع على بعض مؤشرات منوهمدى جناحه يف حتقيق األهداف املسطرة فالبد 
    :اخلروج مبا يلي

 .مؤشرات منو البنك اإلسالمي الربيطاين تطور :119اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005   البيان

 5.40 14.50  09.61  39.75 32.17 75.05  %نسبة منو األصول
 0.98 21.32  13.84  60.57 75.74 2150.47  %نسبة منو الودائع

 48.44- 43.07-  18.53-  19.40 81.79 - %التمويل اإلسالمينسبة منو 
 1.77 01.79  03.60  02.98 01.7 0.814 )مليون جنيه إسترليين(عائد املودعني 
 8.13- 9.49-  5.91-  6.92- 8.83- 6.45- )مليون جنيه إسترليين(الربح الصايف

   .2010-2004تقارير السنوية للبنك من إعداد الطالبة بناءا على ال: املصدر

ق البنك معدالت منو مرتفعة يف جانب األصول والودائع على امتداد الفترة املدروسة وهو ما يشري إىل حيق. أ
  ؛ 2010مدى إقبال املسلمني يف بريطانيا على هذا البنك رغم حداثته، ماعدا تراجع معدل منوها سنة 

بل البنك مبختلف الصيغ وخاصة املراحبة عرف منوا كبريا ما بني سنيت التمويل اإلسالمي املمنوح من ق. ب
وهو ما أدى إىل تراجع الدخل   يف باقي السنوات حمققا معدالت منو سلبية؛ ولكنه تراجع 2007 و 2004

  التشغيلي يف البنك؛
يف التشغيل، ؛ بسبب ارتفاع تكال2010حقق البنك خسائر متتالية منذ بداية نشاطه وإىل غاية اية  .ت

وحمدودية اإليراد نظرا لصغر حجم التمويل املمنوح من قبل البنك، إضافة إىل كرب عائد املودعني الناتج عن 
  ارتفاع حجم الودائع لدى البنك ودفعه لعوائد عليها يف مجيع احلاالت سواء حقق رحبا أو حلقت به خسائر؛
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  اليت تتواجد ا اجلالية املسلمة يف بريطانيا؛حمدود االنتشار ومل يغط كل املناطق البنك  مازال. ث
  .)1(حيقق البنك منوا متواصال مقارنة مع حمدودية منو بعض البنوك وتراجع معدالت منو أخرى . ج

  :إذن من خالل املقارنة ما بني طموحات البنك وواقعه ميكننا الوصول إىل االستنتاجات التالية
، ويفتقر إىل التجربة واخلربة خاصة الشرعية، كما أنه مل يصل بعد البنك ما زال يف مراحل نشاطه األوىل -

  إىل مرحلة حتقيق وفرات احلجم ألنه مازال صغريا و يف طور التوسع ما حيمله تكاليف كبرية؛
لدى البنك قدرة كبرية على تعبئة املوارد ولكن ليس له نفس القدرة على توظيفها، وهذا األمر امتداد  -

 إلسالمية يف كل دول العامل تقريبا، نظرا الرتفاع تكلفة التمويل اإلسالمي؛ملشاكل البنوك ا
البنك، على األقل يف الوقت احلاضر، ليس له اإلمكانيات والقدرات اليت متكنه من تقدمي منتجات تنافسية  -

  .مقارنة بتلك املقدمة من باقي البنوك التقليدية أو النوافذ اإلسالمية

ك يف االستبيان فإستراتيجيته مل تستطع أن حتقق كل أهدافها ما عدا الزيادة البطيئة وهلذا وكما أجاب البن
 .واملتواصلة يف حصته السوقية

إن انفتاح بريطانيا على املصرفية اإلسالمية، ووجود مؤشرات : مستقبل البنك اإلسالمي الربيطاين. 2
لمصرفية اإلسالمية،كلها عوامل تشري إىل تزايد توحي باالهتمام املتزايد ا، ورغبتها يف التحول إىل مركز ل

عدد البنوك اإلسالمية سواء الكاملة أو النوافذ مستقبال يف هذا البلد وهو ما سيلقي أعباء إضافية على هذا 
وهلذا فهو مطالب بالعمل على ختفيض تكاليفه للوصول إىل حتقيق أرباح متكنه من توسيع نشاطه . البنك

ألنه إن استمر يف حتقيق اخلسائر فسوف تقضي على رأس ماله ودده باإلفالس، وقد واالستمرار يف العمل 
يف حتقيق هذا األمر، خاصة إذا ما متكنت بريطانيا من اخلروج من  2010تفيده عملية توسيع رأمساله سنة 

  .حالة الكساد اليت تعرفها منذ األزمة املالية األخرية

بيئة غربية بالكامل يعترب حتدي يف حد ذاته، بالنسبة للبنك  ميكن القول أن وجود بنك إسالمي يف    
اإلسالمي الربيطاين فقد استطاع أن ينمو بوترية كبرية من سنة ألخرى، ولكن بالنظر ملؤشرات األداء 
فنجدها سلبية نظرا لتحقيقه خلسائر متواصلة منذ تأسيسه الرتفاع تكاليفه بشكل متواصل، وهو ما يلقي 

  .لى البنك يف حالة دخول منافسني جدد له مستقبال يف ظل توجه بريطانيا لالهتمام ابأعباء كبرية ع

رغم وجود البنك اإلسالمي الربيطاين يف بيئة تنافسية صعبة، إال أنه يعترب نقطة مميزة يف النظام 
ملؤشرات ولكن بالنظر  . البنكي الربيطاين، حيث ينمو بوترية سريعة ما مكنه من توسيع حصته ببطء شديد

غري أن أمام البنك مستقبل جيد إذ ما أحسن استغالله . أدائه فنجدها ضعيفة بسبب اخلسائر اليت يتعرض هلا

                                                        
 (1) - Islamic Finance 2010, International Financial Services London (IFSL), p.03.www.ifsl.org.uk. 
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بالتمسك مببادئ الشريعة اإلسالمية من جهة، وحماولة ضغط تكاليفه وتركيز جهوده على تقدمي خدمات 
ثري من التكاليف يف انتظار إمكانية النظر يف متميزة بالدرجة األوىل للمسلمني مبا يعظم رحبيته ويوفر عليه الك

  .القوانني املصرفية يف هذا البلد، و يف املبحث املوايل سنتناول التجربة اجلزائرية يف  جمال البنوك اإلسالمية

 االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر : املبحث الرابع
سنة  بعد صدور قانون النقد والقرض يف اجلزائر ياجلزائري كأول بنك إسالمبنك الربكة  تأسس  

البنك يف بيئة عامة حتمل له هذا يعمل  .جعل السوق املصرفية اجلزائرية تعرف بعض التغرياتما  1990
وسنتعرف على حصته السوقية ومركزه التنافسي يف . العديد من املشاكل، كما تفتح أمامه عدة آفاق

رية، وأهم اخلدمات اليت يقدمها و طبيعة اإلستراتيجية التنافسية اليت يتبعها السوق املصرفية اإلسالمية اجلزائ
. يف مواجهة البنوك العامة املسيطرة على السوق، وخصائص سلسلة قيمته والقدرات التنافسية اليت ميلكها

   .جلزائروصوال إىل احلكم على مدى جناحه يف حتقيق أهداف إستراتيجيته التنافسية، وآفاقه املتوقعة يف ا

  اجلزائر خصائص البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف: املطلب األول

يف بيئة عامة حتمل هلا الكثري من الفرص ويف نفس توجد البنوك اإلسالمية على قلتها يف اجلزائر 
فاجلزائر بلد نفطي يعرف ضة اقتصادية بسبب . الوقت تشكل هلا مصدرا للعديد من التهديدات واملشاكل

وسنتعرف من خالل هذا املطلب على خصائص البيئة العامة . الفوائض املالية الناجتة عن مداخيل النفط
  .واخلاصة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر

  :للبيئة العامة اجلزائرية يف اخلطوط العريضة تتمثل: خصائص البيئة العامة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر. 1
ائر بلد نفطي بالدرجة األوىل، أغلب صادراته عبارة عن حمروقات، أما وارداته اجلز: البيئة االقتصادية .أ

يعرف معدالت منو معتربة ناجتة عن منو قطاع النفط . فهي السلع الغذائية والدواء وخمتلف املواد املصنعة
عدا بالدرجة األوىل، بالنظر إىل مؤشرات تنافسيتها جندها حتتل مراتب متأخرة يف أهم دعائمها، ما 

تفتقر ألهم مقومات . )1(مؤشرات االقتصاد الكلي اليت تعرف حتسنا كبريا يف ميزان املدفوعات بالتحديد
مت االنطالق يف برنامج اإلنعاش االقتصادي الثالث، الذي ميتد . البنية التحتية  ومعدالت تضخم متزايدة

قتصادية واالجتماعية، وهو ما يوفر ، وخصص أغلفة مالية كبرية جدا لتطوير ااالت اال2014لغاية سنة 
كما تتميز بثقل . إمكانيات هائلة لنشاط البنوك مبا فيها البنوك اإلسالمية للمسامهة يف حتريك التنمية

اإلجراءات البريوقراطية وصعوبة البدء يف أعمال االستثمار وهي كلها عوامل سامهت يف عرقلة االستثمار 
  . احمللي واألجنيب

                                                        
  .www.weforum.orgعلى املوقع  2011-2008تقارير التنافسية الصادر عن منتدى االقتصاد العاملي  رانظ (1) -
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 .املؤشرات االقتصادية يف اجلزائر بعض: 120اجلدول
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  بيانال

10017.512049.5 11042.8  9408.3 8512.2 7564.7 )مليار دينار جزائري( الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
 3.3 2.11 2.4  03 02 5.1 %للناتج احلقيقي نمو السنويالمعدل 

 36.3 35.3  34.80  33.80 33.20 32.9 )مليون نسمة(عدد السكان 
 73.16 72.64  70.91  69.3 72.6 73.4 بالدينار متوسط سعر صرف الدوالر

 3.9 4.6 4.4  3.9 1.8 1.9 1989=100% معدل التضخم السنوي 
 4495 4027  4588  3934 3456 3122 بالدوالرنصيب الفرد من الناتج االمسي

 66.30 59.84  65.99  69.20 61.43 55.65 %اإلمجايلنسبة األصول البنكية إىل الناتج احمللي

، بنك اجلزائر؛ التقرير السنوي  2010جوان 10النشرة اإلحصائية الثالثية رقم :  من إعداد الطالبة بناء على :املصدر
  .2010- 2005لبنك اجلزائر 

توجد إحصائيات رمسية يتزايد سكان اجلزائر من سنة ألخرى، وأغلبهم مسلمني وال : البيئة االجتماعية. ب
يتميز دخل الفرد اجلزائري . ودقيقة عن نسبة غري املسلمني، ما يوفر للبنوك اإلسالمية وعاء استهالكيا كبريا

  باالخنفاض مع حمدودية مستوى املعيشة ألغلب طبقات اتمع، وارتفاع معدالت البطالة؛
فقانون النقد والقرض مل يشر إليها ال من بعيد وال  بالنسبة للبنوك اإلسالمية: البيئة السياسية والقانونية. ت

وليس هناك أي . من قريب، وبالتايل تعامل على قدم املساواة مع البنوك التقليدية سواء العامة أو اخلاصة
  . اهتمام رمسي مميز ا، ويف نفس الوقت ال توجد هناك معارضة صرحية هلا

تتيح بعض الفرص للبنوك اإلسالمية، ولكن يف نفس  اجلزائرعلى العموم ميكن القول أن البيئة العامة يف 
  .الوقت حتمل هلا الكثري من العراقيل أمهها افتقادها إلطار قانوين، و بالتايل فهي مناسبة جزئيا هلا

مت إنشاء بنك الربكة اجلزائري مشاركة ما بني بنك  :البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر. 2
، كأول بنك إسالمي يعمل 1991ماي  20نمية الريفية اجلزائري وجمموعة الربكة املصرفية يف الفالحة والت

وفق قواعد الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر، وقد احتكر هذا البنك السوق  املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر إىل 
التنافسية اليت خيضع  تتمثل أهم القوى. ، أين مت إنشاء ثاين بنك وهو بنك السالم اجلزائر2007غاية 

  :لضغطها بنك الربكة يف
فإن بنك الربكة وبنك السالم، مها البنكني الوحيدين الذين يقدمان  2010اية حىت : املنافسني املباشرين. أ

  اخلدمات املصرفية وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر؛
هلذه البنوك، إال  اهام ااستهالكي ازائر مما يوفر وعاءرغم ارتفاع عدد املسلمني يف اجل: املنافسني احملتملني. ب

أن انعدام قانون ينظمها، وعدم وجود موقف واضح من احلكومة اجلزائرية اجتاهها إضافة إىل العراقيل 
كما مت . والصعوبات اليت تعترض املستثمرين األجانب كلها عوامل تقلل من إمكانية زيادة عددها مستقبال
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و هناك معلومات غري مؤكدة من أطراف على . للبنوك األجنبية إىل أجل غري مسمى وقف منح االعتماد
عالقة مع بنك اجلزائر تشري إىل إمكانية تعديل قانون النقد والقرض للسماح للبنوك التقليدية بفتح شبابيك 

ى هذا القانون مل يتضح األمر رغم التعديل الذي طرأ عل 2011 ولكن حىت اية لتقدمي املنتجات اإلسالمية،
  .2010الصادرة يف أول سبتمرب  50والذي نشر يف اجلريدة الرمسية رقم 

أهم وأخطر منافس للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر هي البنوك التقليدية العامة اليت : مقدمو املنتجات البديلة. ت
 30/11/2011يف ا ترعرعت منذ االستقالل واحتلت مكانة هامة يف النظام املصريف اجلزائري وبلغ عدده

بنكا، وبشكل أقل تتعرض البنوك اإلسالمية يف  14ستة بنوك، إضافة للبنوك األجنبية اخلاصة البالغ عددها 
يف جانب منح التمويل للقطاع حيث تنافس البنوك اإلسالمية   08اجلزائر لتهديد شركات التمويل وعددها 

  ؛العام واخلاص
لة عدد البنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر وحمدودية انتشارها، فإا ال نظرا لق: القوة التفاوضية للعمالء. ث

من جهة،  وصغر حجم مدخرام، بالشكل الذي جيعلهم ال يستهدفون  تعاين من تأثري املودعني نظرا لقلتهم
لبنك يكون حتقيق عائد من ورائها وإمنا حفظها؛ كما أا ال ختضع لتأثري طاليب التمويل ألن من يلجأ هلذا ا

عن طريق قناعة راسخة من التعامل وفقا للشريعة اإلسالمية وهو ما أكده مسئولو بنك الربكة اجلزائري من 
  ؛2010فيفري   23يف  01خالل مقابلة معهم يف وكالة سطيف 

ت لقد كان بنك الربكة اجلزائري من السباقني إىل التعامل يف متويل السيارا: القوة التفاوضية للموردين. ج
وخمتلف املعدات واألثاث لألفراد باخلصوص، وقد كان يعاين من ضغط املوردين الذين يستوردوا بأسعار 
مرتفعة ومع ارتفاع تكاليف النقل والشحن واخنفاض قيمة العملة اجلزائرية والضرائب اليت تفرض عليها عند 

بسعر مرتفع يفوق ما هو موجود يف البيع، بعدما مت إعفاؤها من ضرائب الشراء، تصل هذه السلع للعميل  
أغلب البنوك التقليدية، ولكن مع منع القروض االستهالكية مبا فيها قروض السيارات فإن هذا البنك سوف 
  .يتحرر نوعا ما من هذا الضغط ريثما يبحث عن طرق متويلية أخرى يف جانب العقار أو غريه من ااالت

يف اجلزائر توجد يف بيئة تنافسية مناسبة من الناحية اإلستراتيجية،  ما ميكن استخالصه أن البنوك اإلسالمية
نظرا لقلة عدد املنافسني املباشرين وعدم خضوعها للقوة التفاوضية للعمالء، وكذلك قلة عدد املنافسني 

  .احملتمل دخوهلم للسوق املصرفية بفعل العراقيل اليت وضعت يف وجه البنوك األجنبية بالتحديد

ك الربكة اجلزائري وبدرجة أقل بنك السالم اجلزائر السوق املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر، حيتكر بن  
حيث يعمالن يف بيئة عامة مناسبة جزئيا حتمل هلما الكثري من الفرص الواعدة خاصة وأن السوق اجلزائرية 

ط املنتجات البديلة ونفس الشيء يصدق على بيئتها التنافسية فما عدا ضغ. ما زالت بكرا يف هذا اال
  . وضغط املوردين فإن باقي العناصر تصب يف صاحل البنكني حىت اآلن، وسنتعرف على مركزهم التنافسي
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 املركز التنافسي للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر: املطلب الثاين

لتابعة اجلزائري منذ االستقالل، و سيطرت البنوك االبنوك التقليدية على النظام املصريف لقد سيطرت   
، حيث مسح بإنشاء البنوك اخلاصة 1990للدولة على النظام املصريف لغاية صدور قانون النقد والقرض سنة 

ورغم زوال البنوك اخلاصة الوطنية، إال أن األجنبية واصلت تواجدها . الوطنية ودخول البنوك األجنبية
له ضمن النظام البنكي اجلزائري، يف ظل وبكثرة ومنها بنك الربكة اجلزائري الذي سنبني املركز التنافسي 

، وسنكتفي بدراسة 2011عدم توفر أية معلومات عن التقارير السنوية لبنك السالم اجلزائر حىت اية سنة 
  .فقط لعدم توفر أي تقرير مايل عنه منذ ذلك احلني 2008بنك الربكة حىت اية 

  :ميكن اخلروج بالنتائج التالية من اجلدول  :صولمن األيف اجلزائر احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية . 1
 ،% 90تسيطر بنوك القطاع العام على حصة األسد من السوق املصرفية اجلزائرية حيث تتعدى حصتها . أ

  املوجود ما بني إمكانياما؛ قارللف نظرابينما تقل حصة البنوك األجنبية رغم ارتفاع عددها، 
، ولكنها تراجعت بعد ذلك نظرا لتراجع 2007بنكية اإلمجالية لغاية تزايدت معدالت منو األصول ال. ب

كما نالحظ أن معدل منو البنوك اإلسالمية . أسعار النفط يف األسواق الدولية والذي أثر عليها بشكل سليب
  أقل على العموم من ذلك احملقق يف القطاع البنكي اجلزائري؛

ة يف حبر النظام املصريف اجلزائري، حيث حصتها السوقية تعترب أصول املصرفية اإلسالمية نقطة صغري. ت
  عند دخول بنك السالم اجلزائر إىل جانب بنك الربكة؛ 2009سنة  % 1.5صغرية جدا، وصلت لـ 

احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من أصول البنوك األجنبية تنمو ببطء، و قد كان بنك الربكة إىل وقت . ث
 .نبية يف اجلزائر، لكن دخول فروع لبنوك عاملية قوية أدى إىل تراجع مكانتهقريب من أهم البنوك األج

 مليار دج: الوحدة               .          تطور أصول النظام البنكي اجلزائري وحصة البنوك اإلسالمية منه: 121اجلدول
 2009  2008  2007  2006 2005  البيان 

 7307.9  7287.2  6510.8  5228.9 4209.8 األصول اإلمجالية للنظام البنكي 
 0.28  11.92  24.52  24.21 8.14  %معدل النمو السنوي 

 6504.03  6616.78  6002.96 4810.59 3860.39 األصول اإلمجالية للقطاع البنكي العام
 803.86  670.42  507.84  418.31 349.41 األصول اإلمجالية للقطاع البنكي األجنيب

 غ متوفرة  79.89  56.24  45.97 41.39  األصول اإلسالمية
 -  42.05  22.34  11.07 - %معدل النمو 

 1.5  1.10  0.86  0.88 0.98 احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من أصول النظام البنكي 
 غ متوفرة  11.92  11.07  10.99 11.85 احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من أصول البنوك األجنبية

؛ التقرير 2010الصادرة يف جوان  10النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  :لطالبة بناء علىمن إعداد ا :املصدر
  .2008السنوي لبنك الربكة اجلزائري 
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دراسة وضعية ودائع البنوك اإلسالمية  من :ودائعمن ال يف اجلزائر احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية. 2
  :اليت تعود للبنوك األجنبية يف اجلزائر توصلنا إىل النتائج التاليةمقارنة مع الودائع اإلمجالية وتلك 

، صغرية جدا مقارنة مع الودائع الكلية يف االقتصاد اجلزائري احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية من الودائع. أ
ولكن حصة بنك الربكة من ودائع القطاع البنكي اخلاص كبرية مقارنة مع حصته من األصول مع ميلها 

  لالخنفاض من سنة ألخرى؛
وهو أقل من معدل منو إمجايل الودائع وإمجايل  2005معدل منو ودائع بنك الربكة تراجع منذ سنة  . ب

  ؛ )1(ودائع القطاع البنكي اخلاص، بعدما شهد البنك معدالت منو معتربة يف الودائع قبل هذه السنة

 مليار دج: الوحدة                   .      هاالبنوك اإلسالمية منتطور ودائع النظام البنكي اجلزائري وحصة : 122اجلدول

 2009  2008  2007  2006 2005  البيان 
 5146.7  5161.8  4517.3  3516.5  2960.4 الودائع اإلمجالية للنظام البنكي 

 0.29-  14.27  28.46  18.78 09.43  %معدل النمو السنوي 

 4623.03  4759.18  4205.61  3266.83 2762.24 امالودائع اإلمجالية للقطاع البنكي الع
 514.67  402.62  311.69  249.67  198.36 الودائع اإلمجالية للقطاع  البنكي األجنيب

 غ متوفرة  52.46  45.00  36.53  31.62  الودائع اإلسالمية

 غ متوفرة  16.58  23.19  15.53 3.33 %معدل النمو 

 غ متوفرة  1.02  1.00  1.04 1.07 دائع النظام البنكي احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من و

 غ متوفرة  13.03  14.44  14.63 15.94 احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من ودائع البنوك األجنبية

؛ التقرير 2010الصادرة يف جوان  10النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  :من إعداد الطالبة بناء على :املصدر
  .2008سنوي لبنك الربكة اجلزائري ال
  

بالنسبة جلانب التمويل يف اجلزائر فإننا : متويل االقتصاد من اجلزائرية احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية .2
ة، بفعل النمو السريع نالحظ أن احلصة السوقية للبنوك العامة تتراجع شيئا فشيئا فاحتة اال للبنوك األجنبي

بالنسبة للمصرفية اإلسالمية فتبقى حصتها السوقية من التمويل . اصة مقارنة مع العامةالذي حتققه البنوك اخل
 يفولكن ما يالحظ أن نصيب البنوك اإلسالمية من إمجايل التمويل  ،%02الكلي ضعيفة جدا وال تتعدى 

التمويل  مرتفع مقارنة مع نصيبها من األصول والودائع وذلك بسبب رواج أساليب  القطاع البنكي اخلاص
  .)2(اإلسالمي املتوفرة لدى هذه البنوك خاصة يف جمال متويل السيارات قبل إلغائها من قبل احلكومة 

                                                        
غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، رسالة ماجستري  .عيشوش عبدو، تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية -(1) 

 .107. ، ص2008/2009
، 2009جويلية  26الصادرة بتاريخ  44، الصادر يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  75املادة  : انظر -(2) 
 .16.ص
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 مليار دج :الوحدة                    .     تطور قروض النظام البنكي اجلزائري وحصة البنوك اإلسالمية منه: 123اجلدول

 2009  2008  2007  2006 2005  البيان 
 3085.1  2614.1  2203.7  1904.1 1778.9 اإلمجالية املمنوحة من  النظام البنكي  القروض

 18.02  18.62  15.73  7.04 15.96  %معدل النمو السنوي 
 2711.80  2287.34  1950.27 1727.02 1647.26 نصيب  القطاع البنكي العام من القروض
 373.29  326.76  253.43  177.08 131.64 نصيب القطاع البنكي األجنيب من القروض

 غ متوفرة  49.95  36.04  29.71 27.41 التمويل املمنوح من البنوك اإلسالمية

 غ متوفرة  38.60  21.31  8.4 - %معدل النمو 

 غ متوفرة  1.91  1.64  1.56 1.54 احلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من قروض النظام البنكي 

 غ متوفرة  15.29  14.22  16.78 20.82 قروض البنوك األجنبيةاحلصة السوقية للمصرفية اإلسالمية من

؛ التقرير2010الصادرة يف جوان  10النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  :من إعداد الطالبة بناء على :املصدر
 .2008 - 2006السنوي لبنك الربكة اجلزائري

يف اجلزائر ال تتميز مبحدودية عدد املتدخلني ما ميكن اخلروج به أن املصرفية اإلسالمية يف األخري 
فقط، بل تعترب نقطة صغرية جدا يف حبر النظام البنكي اجلزائري كما أن منوها احلايل حمدود، ومستقبلها ما 
زال غري واضح املعامل يف ظل ضبابية املوقف الرمسي، ولكن رغم ذلك سنحاول أن نبني يف املطلب املوايل 

 .جية التنافسية اليت تعتمد عليها البنوك اإلسالمية مركزين على بنك الربكة اجلزائريأهم دعائم اإلستراتي

 إستراتيجية نشاط البنوك اإلسالمية يف اجلزائر: املطلب الثالث

 يف ظل عدم توفر معلومات كافية عن بنك السالم يف اجلزائر فإننا سنركز على بنك الربكة فقط،
تراتيجية نشاطه يف مواجهة التحديات اليت تفرضها عليه البنوك حيث سنحاول أن نبني أهم معامل إس

التقليدية، كما سنتطرق ألهم اخلدمات املقدمة من طرفه وأهم الصيغ اليت يستخدمها يف تقدمي التمويل 
  .لالقتصاد وقنوات التوزيع اليت ميتلكها مع مقارنتها مع  بعض البنوك التقليدية اخلاصة يف اجلزائر

الزيارة اليت قمنا ا لوكالة بنك الربكة  من خالل: ستراتيجية التنافسية لبنك الربكة اجلزائريمعامل اإل. 1
بوالية سطيف لالطالع عن قرب عن موضوع االستراتيجيات التنافسية للبنوك  01اجلزائري رقم 

يف السوق، وأن  اإلسالمية، أشار مسئولو الوكالة إىل أم ال يهتمون مبوضوع املنافسة ألم وحدهم حاليا
وأن احتكار البنك للسوق اجلزائرية يف جمال . البنوك التقليدية مبختلف أنواعها ال تعترب منافسا مباشرا هلم

املصرفية اإلسالمية جعلته ال يهتم بوضع إستراتيجية تنافسية، و مل يهتم ذا املوضوع إال يف بداية سنة 
تعتمد . درجة األوىل من املبادئ املوحدة موعة الربكةوضع إستراتيجية تنافسية مستمدة بال حيث 2010

  :هذه اإلستراتيجية على النقاط التالية
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التميز املتواصل عن طريق السرعة يف تقدمي اخلدمات وتقدمي تشكيلة متنوعة منها للعمالء، واحترام .  أ
  معايري اجلودة  بالشكل الذي يغين العميل عن اللجوء لبنوك أخرى؛

ومحالت التشكيك اليت يواجهها البنك من  دقواعد الشريعة اإلسالمية خاصة يف ظل االنتقااحترام . ب
  أنصار املصرفية التقليدية يف اجلزائر؛

  .العمل على خدمة اتمع عن طريق املسامهة يف األعمال اخلريية، مبا جيعله جزء من اتمع اجلزائري. ت
  .األنشطة جيمع الودائع من خالهلا ويقدم التمويل اإلسالميو لتجسيد هدف إستراتيجيته يقدم جمموعة من 

ميارس بنك الربكة اجلزائري نشاطه :  اجلزائريف بنك الربكة واخلدمات املقدمة  األنشطة املمارسةأهم . 2
  :ثالثة قطاعات نشاط رئيسية هياملصريف يف اجلزائر من خالل 

  وظائفهم؛قطاع األفراد الطبيعيني بغض النظر عن أعمارهم و. أ
  حيث يتعامل مع التجار واحلرفيني واألطباء واحملامني؛: قطاع املهنيني. ب
  .حيث يتعامل مع خمتلف املؤسسات االقتصادية وباخلصوص اخلاصة: قطاع املؤسسات. ت

  .ويقدم البنك تشكيلة من اخلدمات هلذه األطراف ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل

 .ياملقدمة يف بنك الربكة اجلزائر فيةاخلدمات املصرأهم : 124اجلدول
  خدمات أخرى اإلسالميلتمويل  لودائعا  العمليات البنكية اليومية 

 ؛عمليات الصرف الفورية
  ؛التحويالت الداخلية واخلارجية
   ؛عمليات السحب واإليداع

  ؛تسديد وإصدار الشيكات واألوراق التجارية
  .البطاقة البنكية لبنك الربكة اجلزائر

 لودائع اجلارية؛ا
  ؛الودائع االدخارية 
  الودائع االستثمارية املطلقة؛  
  .شهادات الصندوق 

  

  ؛متويل االستغالل
  ؛رمتويل االستثما

  ؛االعتماد املستندي
  ؛التمويل العقاري
  .الكفاالت املصرفية

تقدمي املشورة املالية سواء 
فيما خيص السوق الوطنية 

  ؛أو الدولية
ن ربط عالقات العمل ع

طريق البنك داخليا 
  .وخارجيا

  .من إعداد الطالبة بناءا على موقع البنك االلكتروين :املصدر

ما يالحظ على املنتجات املقدمة من طرف البنك هو أا من اجليل األول للخدمات املصرفية اإلسالمية،  
البنك، وكذلك الخنفاض وذلك راجع بالدرجة األوىل لالنعدام الشبه الكلي للمنافسة املباشرة ملنتجات 

كما أن البنك مييل إىل استخدام . مستوى االبتكار والتجديد يف النظام البنكي اجلزائري على العموم
املصطلحات البنكية القريبة مما هو مستعمل يف البنوك التقليدية، وذلك حىت يكون لدى العميل فكرة مقربة 

  .ذه املعامالت لدى أغلب اجلزائرينيعن طبيعة اخلدمة املقدمة نظرا لنقص الوعي مبثل ه

  



 الباب الثالث                                االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية      :الفصل الثاين

.- 347 - 

بالنظر إىل القنوات اليت يستعملها بنك الربكة يف اجلزائر  :اجلزائري قنوات التوزيع يف بنك الربكة .3
  :لتوزيع خدماته ميكن اخلروج باملالحظات التالية

روع، فكما هو موضح القناة التوزيعية الرئيسية اليت يستعملها البنك هي التوزيع املباشر عن طريق الف. أ
حيث يستهدف . 2010 يف نوفمربفرعا  21إىل  1991باجلدول فقد ارتفع عدد فروعه من فرع واحد سنة 

وعند مقارنة البنك املدروس مع بنوك أجنبية أخرى يف اجلزائر . قسنطينة املدن الكربى كالعاصمة ووهران و
أا استطاعت أن تكون لنفسها عدد معترب من  جند أنه رغم حداثة عهد تلك البنوك بالسوق اجلزائرية إال

 01، وقد أرجع مسئولو وكالة سطيف الفروع وهو ما ميكنها من زيادة عمالئها و بالتايل رفع رقم أعماهلا
أن قلة فروع البنك تعود لسياسة التوسع احلذر اليت ينتهجها، حيث ال يقبل على فتح فرع جديد يف أي 

  ؛ن متأكدا من النجاح بالكاملمنطقة من اجلزائر إال إذا كا
قلة أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنك واليت تنحصر يف فروعه بالعاصمة ويبلغ عددها ستة، والسبب يف . ب

من إمجايل  %12.5ذلك هو قلة استعمال البطاقات البنكية يف اجلزائر بصفة عامة واليت ال تتعدى نسبتها 
منها عبارة عن سحب  % 97، كما أن 2008 اجلزائر لسنة وسائل الدفع يف اجلزائر حسب تقرير بنك

  ؛)1(، و متر أغلب أجورهم عرب شبكة الربيدلألموال بشكل سائل من طرف األجراء لدى الوظيف العمومي
هناك غياب تام لوسائل التوزيع احلديثة كاالنترنت أو اهلاتف املصريف أو النقال املصريف، فعلى الرغم . ت

وقع الكتروين يقدم ومضات تعريفية بالبنك وفروعه واملنتجات املقدمة من طرفه، وهويته من امتالك البنك مل
اجلديدة يف إطار جمموعة الربكة وذلك باللغة الفرنسية، إال أنه خال من أي تفاعل أو اتصال ما عدا الربيد 

قع ملعرفة رأي االلكتروين املوضوع لتقدمي الشكاوى أو االستفسارات وكذلك هناك استبيان على املو
  العمالء يف مدى جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك، يف حني أن البنوك الواردة يف اجلدول تستعمل 

  .مع بنوك خاصة أخرى مقارنةعدد فروع بنك الربكة اجلزائري : 125اجلدول
 2010نوفمرب   2008  2005  1997 1991 سنة التأسيس  البيان

  21  20  11  06 01 1990  بنك الربكة اجلزائري
  13  -  -  - - 1998 اموعة املصرفية العربية اجلزائر

Société Générale Algérie  2000  - -  -  -  63  
BNP PARIBAS EL DJAZAÏR 2002 - -  -  -  53  

  .من إعداد الطالبة بناء على املواقع االلكترونية للبنوك :املصدر

                                                        
 (1)- Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2008, p.123. 
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ت عمليات بسيطة كاالطالع على احلساب وطلب االنترنت كوسيلة لتقدمي اخلدمات البنكية حىت ولو كان
 BNP PARIBAS(الدفاتر، وكذلك استخدام النقال كوسيلة لتقدمي اخلدمات املصرفية، وجند كمثال بنك 

EL DJAZAÏR(  الذي ميتلك أجهزة الصراف اآليل يف كل الفروع والوكاالت اليت ميتلكها، وهو ما يفسر
  .ريف اجلزائ األجنبية اقي البنوكمقارنة مع بالنمو الكبري هلذا البنك 

القول أن جمال التميز الرئيسي لبنك الربكة يف اجلزائر هو التزامه بالشريعة اإلسالمية يف خمتلف كن مي  
اخلدمات اليت يقدمها، وهي ميزة تنافسية هامة يف ظل وجود بنوك تقليدية قوية جدا سواء كانت عامة أو 

ذلك يتميز مبحدودية استخدام التقنيات  املصرفية احلديثة يف توزيع حيث أن البنك قليل الفروع وك. خاصة
  . منتجاته، وهو ما يفرض عليه حتديات كبرية يف حالة ما إذا ظهر منافسني أقوياء له يف السوق اجلزائرية

  وأهم قدراته التنافسية اجلزائريخصائص سلسلة القيمة لبنك الربكة : املطلب الرابع
لبنك الربكة سلسلة القيمة على خصائص العنصر التعرف عن قرب سنحاول من خالل هذا 

وكذلك اإليرادات احملصل عليها ومصادر احلصول  ،سواء من ناحية تطور تكاليفه ومكوناا اجلزائري،
بالتعرف على أهم القدرات التنافسية للبنك من خالل التركيز على رأس ماله املطلب ، وسنختم عليها

  .ماله، وخنتم بتناول األرباح احملققة فيهدودية املعلومات حو نسبة كفاية رأس واحتياطياته يف ظل حم

من خالل دراسة بنية التكاليف واإليرادات يف  :التكاليف واإليرادات يف بنك الربكة اجلزائري بنية. 1
  :النتائج التالية توصلنا إىلبنك الربكة اجلزائري 

 .اجلزائريك الربكة بنية التكاليف واإليراد يف بن: 126اجلدول
  2008  2007  2006 2005  البيان

  07.18 06.16  5.57 2.61 )مليار دينار( التكاليف الكلية 
  10.35 09.04  9.08 11.92  %نسبة تكلفة اليد العاملة

  10.91 08.04  7.02  3.45 )مليار دينار( اإليراد الكلي 
  65.81 76.62  79.34 75.65 %نسبة التكلفة إىل اإليراد 

  40.22 38.79  42.31 68.98 %سبة اإليراد املتأيت من متويل العمالءن
  04.61 05.71  0.31 0.45 %نسبة اإليراد املتأيت من العموالت البنكية

  94  94 94 94 %نسبة املراحبة يف توظيف البنك
  60.03 69.24  77.14 92.02 %نسبة التكاليف لإليراد يف البنوك العامة

  61.37 61.60  71.47 62.3 %اد يف البنوك اخلاصةنسبة التكاليف لإلير

  .2008، و تقرير بنك اجلزائر السنوي 2008اد الطالبة بناء على تقرير البنك السنوي من إعد :املصدر
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  متزايدة والنسبة الكربى منها عبارة عن خمصصات ملواجهة املخاطر احملتملة؛البنك  يف كليةف اليلاتكال.  أ
، ويعود )1(مع البنوك اإلسالمية اليت سبق و درسناهاالعاملة يف البنك صغرية مقارنة  نسبة تكلفة اليد. ب

اجلزائر بشكل عام والبنوك العامة بشكل  اخنفاض مستوى األجور يفالسبب الرئيسي يف هذه الوضعية إىل 
كل كبري، ال تكلف نفسها عناء رفع األجور بشبنك الربكة وباقي البنوك األجنبية  مما يعين أن  خاص،

  مما هو موجود يف البنوك العامة لتستقطب عمالتها؛ أعلىحيث يكفي فقط أن جتعلها عند مستوى 
أن اإليراد الكلي يف البنك متزايد، وأغلبه ناتج عن التمويل اإلسالمي بصيغة املراحبة، بينما نالحظ . ت

ه املقيمني بالدرجة األوىل إىل ضعف مسامهة دخل العموالت املصرفية لقلة زبائنه من غري املقيمني وتوج
  . البنوك التقليدية سواء العامة أو األجنبية

نسبة التكلفة إىل اإليراد كبرية يف البنك املدروس و هي أكرب من متوسط نسبة القطاع العام واخلاص، . ث
ما متكن من وهو ما يعين أن أمام بنك الربكة فرصة كبرية لزيادة أرباحه مستقبال إذ . مع اجتاهها للتناقص

   .التحكم أكثر يف تكاليفه وترشيدها
من خالل هذه النتائج املتوصل إليها ميكن القول أن بنك الربكة ما زال أمامه الكثري من الفرص لتنمية 
مداخيله أكثر وذلك بالتوسع اجلغرايف الستقطاب املزيد من العمالء املتدينني بالدرجة األوىل ولكن شرط 

  .ثة اليت تعظم العائد وتدين التكاليف، وبالتايل تعزيز قدراته التنافسيةإدخال التقنيات احلدي

 هيف ظل املعطيات اليت توفرت لنا عن البنك ميكن القول أن :اجلزائري القدرات التنافسية لبنك الربكة. 2
يف حيث القدرات التنافسية، وذلك مثل باقي البنوك األجنبية ما زال بعيدا جدا عن البنوك العامة من 

أما مقارنة مع البنوك اخلاصة فيمكن القول أنه ال توجد فروقات كبرية ما بني رأمساله والذي هو . اجلزائر
مليار  2.67والبالغ احلد األدىن لرأمسال البنوك يف اجلزائر وهو قريب من رأمسال اموعة العربية املصرفية 

حلد األدىن لرأس مال البنوك يف اجلزائر، الذي هو كذلك ا) Société Générale Algérie(دج ورأس مال 
مقارنة مع  2008فقط نقول أن نقطة قوة البنك هي كرب حجم االحتياطات ومضاعفة مقدارها سنة 

، وذلك راجع للمخاطر الكبرية اليت يتحملها البنك إضافة إىل اإلجراءات االحترازية اليت جلأ إليها 2007
ة تدعمها الرحبية املرتفعة للبنك  مقارنة مع البنوك اخلاصة األخرى بنك اجلزائر، وهذه االحتياطات املرتفع

ربية مليار دج، بينما مل تتعد مقدار األرباح يف اموعة املصرفية الع 2.67 وكان رحبه ه 2008فمثال سنة 
اليت دج رغم اإلمكانيات  ارملي 1.429مل تتعدى )Société Générale Algérie( دج ويفمليون  647
  .و انتشاره اجلغرايف ميلكها

                                                        
.118، 105، 88، 74، 57، 32: انظر يف ذلك اجلدول -  (1)  
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 دج مليار:الوحدة    . القدرات التنافسية لبنك الربكة اجلزائري: 127اجلدول

  2008 2007 2006  البيان 

  2.5 2.5 0.5  رأس مال البنك 

  1.001 0.444 1.05  االحتياطات 

  2.67 1.32 1.032  الربح الصايف السنوي

 .2008البنك السنوي  تقريرمن إعداد الطالبة بناء على  :املصدر

ميكن القول أن هذا البنك ما زال صغريا جدا  يبالنظر إىل القدرات التنافسية لبنك الربكة اجلزائر
وهو يف هذا يتشابه مع باقي البنوك اخلاصة املتواجدة يف اجلزائر، وهو ما يفرض مقارنة مع البنوك العامة، 

ئر فتح الطريق أما البنوك العامة لتقدمي اخلدمات املصرفية عليه حتديات كبرية مستقبال إذ ما قرر بنك اجلزا
  .اإلسالمية، أو مسح بدخول بنوك جديدة كبنك السالم الذي ما زال يف اخلطوات األوىل للعمل املصريف

  تقييم اإلستراتيجية التنافسية لبنك الربكة اجلزائري: املطلب اخلامس

يف حتقيق أهداف إستراتيجيته ة اجلزائري بنك الربكسنقيم من خالل هذا املطلب مدى جناح 
اليت خطها لنفسه يف اجلزائر، من خالل االعتماد على مؤشرات النمو احملققة من قبل البنك وكذا التنافسية 

مؤشرات أدائه، وذلك بغرض التنبؤ مبا ستكون عليه وضعية هذا البنك مستقبال إذ ما مت فتح اال أمام 
  .ارتفاع نسبة املسلمني يف اجلزائر وضعف التغطية باملنتجات اإلسالمية دخول منافسني جدد، خاصة مع

إىل وضعية البنك االحتكارية بالنظر : تقييم مدى جناح اإلستراتيجية التنافسية لبنك الربكة اجلزائري. 1
 ، إال أنه ميكن القول أن البنك2008للخدمات املصرفية إىل وقت قريب، رغم دخول بنك السالم منذ سنة 

قد استطاع أن  حيقق معدالت منو معتربة مقارنة مع باقي البنوك اخلاصة بالتحديد، ألنه ال ميكن مقارنته مع 
البنوك العامة اليت تتمتع بدعم الدولة و تستفيد من الودائع الناجتة عن مداخيل البترول وكذلك متنح القروض 

هلذا ميكن القول أن البنك قد توسع نشاطه و. للدولة مما يزيد من تنافسيتها على حساب البنوك اخلاصة
بشكل معترب وزادت فروعه، ولكن رغم ذلك تبقى املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر نقطة صغرية يف حبر النظام 
البنكي، ورغم دخول بنك السالم فإن الوضعية مل تتغري ألن البنك ما زال يف بداية الطريق وال تتوفر 

كما ميكن القول أن البنك يعتمد بالدرجة األوىل يف إستراتيجيته على االلتزام  .املعلومات الكافية عن نشاطه
بقواعد الشريعة اإلسالمية وهي ميزة تنافسية هامة مقابل البنوك التقليدية، ولكن هذه امليزة ينخفض بريقها 

جودة إذ ما كانت هناك أطراف أخرى تقدم املصرفية اإلسالمية و وتربز أمهية اجلوانب األخرى، ك
املنتجات والسرعة ودراسة حاجات ورغبات العميل وهو ما يستدعي االهتمام بالنشاط التسويقي الذي 
يكاد يكون غائبا يف البنك حىت أن أعبائه املعلن عنها يف امليزانية السنوية ال تظهر بند الترويج واملصاريف 
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ألنه يعترب أا تكاليف ال مربر هلا اإلعالنية وهو ناتج عن ضعف االهتمام ذا اجلانب من طرف البنك 
. مادام البنك تقريبا هو الوحيد على مستوى السوق اجلزائرية، ألن البنك يريد تعظيم األرباح بأقل التكاليف

وهلذا . يف حني جند بنوك خاصة أخرى تستغل كل مناسبة وكل مكان تتواجد فيه من أجل الترويج خلدماا
مامه الكثري من العمل يف اجلزائر لنشر خدماته، خاصة وأن السوق اجلزائرية ميكن القول أن البنك ما زال أ

ما زالت بكر، و توفر قاعدة عريضة من العمالء املتدينني الذين ميكن استقطام عن طريق التوعية والترويج 
     .املكثف ليصبح هذا البنك جزء من حياة املواطنني

إىل  1991مل يستطع أن يرفع من حصته السوقية منذ تأسيسه سنة إذا قلنا أن البنك : تقييم أداء البنك. 2
، فهذا ال يعين أنه سيء األداء، بل على العكس من ذلك فهو أول بنك خاص من حيث صايف األرباح، اآلن

وسيتجلى لنا ذلك من خالل مقارنة أدائه . وهو من أهم بنوك جمموعة الربكة من حيث درجة النمو والرحبية
  .عامة واخلاصة يف اجلزائرمع البنوك ال

 %: الوحدة .                                      اجلزائريبنك الربكة  أداءمؤشرات : 128جلدولا
  2008  2007 2006 2005  البيان

  35.37  24.27 24.67  العائد على حقوق امللكية يف بنك الربكة

  25.01  23.64 17.41 5.63 العائد على حقوق امللكية يف البنوك العامة

  25.60  28.01 23.4 25.43 العائد على حقوق امللكية يف البنوك اخلاصة

  4.16  2.58  2.44  العائد على املوجودات يف بنك الربكة

  0.99  0.87 0.75 0.3 العائد على املوجودات يف البنوك العامة

  3.27  3.21 2.31 2.38 العائد على املوجودات يف البنوك اخلاصة

  .بنك اجلزائر وبنك الربكة اجلزائري ن إعداد الطالبة اعتماد على تقرير م :املصدر

من خالل املقارنة نالحظ أن العائد على حقوق امللكية واألصول يف البنك املدروس أكرب من ذلك احملقق 
 على مستوى البنوك العامة واخلاصة كذلك، كما أن هذه املعدالت متزايدة خالل الفترة املدروسة وهو ما

كما نالحظ كذلك أن . يشري إىل االستغالل الفعال ألصول البنك وكذلك حتقيق عائد جيد ملالك البنك
وهو ما يشري إىل . العائد على حقوق امللكية واألصول يف البنوك اخلاصة أكرب منها بكثري يف البنوك العامة

  .مع البنوك اخلاصةغياب الفعالية يف توظيف أموال البنوك العامة رغم ارتفاعها بشكل كبري 

مؤشرات تدل على أن توجد يف اجلزائر أية  ال  2011حىت اية : مستقبل البنوك اإلسالمية يف اجلزائر .3
البنوك اإلسالمية سوف يتزايد عددها يف اجلزائر مستقبال، ألنه ال توجد أية دالئل على اهتمام احلكومة ا، 

  ة سواء العامة أو اخلاصة األجنبية ملمارسة املصرفية اإلسالمية ماوحىت قضية فتح اال أمام البنوك التقليدي
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زالت غامضة ومل يتم اختاذ أي قرار بشأا من طرف بنك اجلزائر، كما أن بنك اجلزائر قد أوقف بشكل  
مؤقت عملية منح تراخيص جديدة للبنوك األجنبية مبا فيها بعضها إسالمية، وهذا كله يعين أن عدد البنوك 

المية لن يتغري على األقل يف املدى القصري واملتوسط وهو ما يفتح اال أمام بنك الربكة اجلزائري اإلس
  .وبنك السالم اجلزائري الستغالل الوضع وتوسيع تواجدمها مستقبال

رغم صغر احلصة السوقية لبنك الربكة اجلزائري من السوق املصريف اجلزائري، إال أنه ينمو مبعدالت     
واء يف جانب األصول أو اخلصوم، كما أن احتكاره للسوق املصريف اإلسالمي جعله حيقق أرباح كبرية س

كبرية مقارنة مع باقي البنوك اخلاصة يف اجلزائر وبالتايل حيقق معدل عائد مرتفع على األصول وحقوق 
  .وسع نشاطهوللبنك مستقبل زاهر يف اجلزائر إذ ما . امللكية مقارنة مع البنوك العامة أو اخلاصة

اجلزائري، حيث أن  التجربة املصرفية يف اجلزائر حديثة نسبيا، وتتميز باحتكارها من قبل بنك الربكة    
انعدام املنافسة من طرف بنوك إسالمية أخرى إال مؤخرا جعل هذا البنك حيقق معدالت منو مرتفعة، كما 

. منافسيه من البنوك التقليدية العامة واخلاصة حيقق أرباحا متواصلة؛ جعلت مؤشرات أدائه اجيابية مقارنة مع
بالنظر إىل املنتجات املقدمة من طرفه ميكن القول أا من اجليل األول ملنتجات البنوك اإلسالمية، كما يتميز 
مبحدودية حصته السوقية وارتفاع تكاليفه وانعدام قانون خاص ينظمه ويضبط عمله وهي كلها عوامل قد 

لكن هناك فرصا كبرية أمام بنك الربكة اجلزائري وبنك السالم اجلزائر يف السوق و. حدت من انتشاره
  .ويف اية هذا الفصل سوف خنتمه مببحث نلخص فيه أهم النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة. اجلزائرية

    خصائص إستراتيجية التنافس يف البنوك اإلسالمية وآلية تطوير تنافسيتها: املبحث اخلامس
بعد دراستنا لالستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية وغري التنافسية  سوف   

حناول من خالل هذا املبحث أن نبني أهم النتائج اليت توصلنا إليها فيما خيص شدة املنافسة يف قطاع البنوك 
و قد توصلنا إىل أن أغلب البنوك . فهااإلسالمية، وأهم مميزات اإلستراتيجية التنافسية املستعملة من طر

وهلذا سنحاول . اإلسالمية تتميز مبحدودية قدراا التنافسية مقارنة مع البنوك التقليدية سوء العاملية أو احمللية
تقدمي بعض املقترحات واحللول اليت ميكن أن تعتمد عليها من أجل تعزيز قدراا التنافسية مبا ميكنها من 

ة املرشحة لالرتفاع يف الكثري من الدول سواء تلك اليت مشلتها الدراسة أو تلك اليت مل نتناوهلا مواجهة املنافس
  .بالدراسة وتعيش أوضاعا مشاة لعينة البحث
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  شدة املنافسة يف السوق املصرفية اإلسالمية: املطلب األول

ا تنافسية، حيث يوجد ركزنا يف دراستنا على نوعني من األسواق األوىل تلك اليت توصف على أ  
العديد من البنوك اليت تتقاسم السوق املصريف اإلسالمي بنسب صغرية ومتقاربة والنوع الثاين هو البيئات 
االحتكارية اليت يوجد فيها بنك وحيد أو عدد قليل من البنوك حيتكر حصة كبرية من السوق املصريف 

  .حىت يف نفس السوق من دولة ألخرى وول للثاين، اإلسالمي، وهلذا ختتلف حدة املنافسة من السوق األ
أخذا بعني االعتبار حلالة الدول اليت درسناها وبالتركيز على قطاع : شدة املنافسة يف األسواق التنافسية. 1

  :البنوك اإلسالمية التجارية ميكن اخلروج بالنتائج التالية
افسية، حيث تكون املنافسة على أشدها ما بني تعترب ماليزيا والبحرين من أكثر األسواق املصرفية تن. أ

البنوك اإلسالمية وغري اإلسالمية على اقتطاع حصص متزايدة من السوق املصريف، والسبب يف ذلك يعود 
، كما تتميز بتطور النظام بالدرجة األوىل إىل كثرة عدد البنوك اليت تقدم املصرفية اإلسالمية بصيغ خمتلفة

نكية هي عدة أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما يشري إىل ديناميكية النشاط املصريف حيث األصول الب
  البنكي يف هذين البلدين، وفيهما تواجه البنوك اإلسالمية عدة حتديات نظرا لقوة املنافسة؛

أما يف السودان ورغم تعدد البنوك اإلسالمية التجارية وغري التجارية، إال أن حمدودية الفرص اليت  .ب
تيحها السوق السوداين جيعل املنافسة تكون على أشدها ما بني البنوك اإلسالمية ذات املوارد الكبرية للفوز ي

بأكرب حصة سوقية ممكنة، وهذه البنوك الكبرية اليت تستهدف السوق الكلي تنافس كذلك البنوك الصغرية 
تراتيجية ويهددها بالزوال، خاصة مع اليت تتبع إستراتيجية التركيز ما جيعل وضعها صعبا من الناحية اإلس

  . املد املتزايد للبنوك اإلسالمية األجنبية يف هذا البلد

يف األخري فالبيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف البيئات التنافسية صعبة، حيث يوجد العديد من املتدخلني، 
ا يؤثر سلبا على األرباح اليت حتققها ووجود عدد كبري من املنتجات البديلة يف البيئات غري اإلسالمية وهو م

  .)1(البنوك اإلسالمية يف هذه األسواق ، حيث متيل إىل االخنفاض والتقارب فيما بينها

مبا أا أسواق غري تنافسية فعلى العموم ميكن القول أن : شدة املنافسة يف األسواق غري التنافسية. 2
  :وق، ولكن رغم ذلك توجد درجة معينة من املنافسةاملنافسة ستكون ضعيفة لسيطرة جهة معينة على الس

دية فرغم السيطرة املطلقة ملصرف الراجحي، إال أن باقي البنوك هي يف عمل ويف اململكة العربية السع. أ
، كما يوجد هذا البنك يف مواجهة النوافذ اإلسالمية للبنوك صة سوقية على حسابهحناء بمتواصل من أجل 
  ؛وك التقليدية يف حد ذاا اليت متلك من اإلمكانيات ما جيعلها نده يف السوقالتقليدية، وحىت البن

                                                        
.78، 62، 39: انظر يف ذلك اجلدول -  (1)  
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أما يف دولة قطر فاملنافسة يف السوق املصريف اإلسالمي كانت نوعا ما أشد من اململكة العربية . ب
فسة السعودية نظرا لوجود بنوك متقاربة يف القوة  ووجود نوافذ إسالمية ذات نشاط هام وهو ما جعل املنا

تكاد تنحصر ما بني بنك قطر اإلسالمي وبنك قطر اإلسالمي الدويل ومصرف الريان والنافذة اإلسالمية 
  ملصرف قطر الوطين؛

أما بالنسبة حلالة بريطانيا فإن البنك اإلسالمي الربيطاين حيتكر سوق التجزئة اإلسالمية يف هذا البلد، . ت
اإلسالمية للبنوك التقليدية وكذلك ضغط البنوك التقليدية ولكنه يف نفس الوقت يتعرض ملنافسة النوافذ 

  العمالقة اليت تنشط يف هذا االقتصاد، خاصة وأن املسلمني يشكلون أقلية؛

أما بالنسبة حلالة اجلزائر فإن بنك الربكة اجلزائري وبنك السالم اجلزائر حيتكران السوق املصرفية . ث
نوك التقليدية سواء العامة أو اخلاصة، غري أن عملهما يف بيئة يشكل اإلسالمية، ولكنهما يتعرضان ملنافسة الب

  .فيها املسلمون نسبة كبرية يفتح أمامهما آفاقا واعدة

يف األخري ما ميكن قوله هو أن البيئة التنافسية للبنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية أقل صعوبة من 
دخلني والفوارق املوجودة ما بني البنوك يف احلجم، وهو ما يشري إىل الناحية اإلستراتيجية، نظرا لقلة عدد املت

ضعف املنافسة يف هذه األسواق، ولكنها كلها تتعرض ملنافسة البنوك التقليدية ذات احلصة السوقية األكرب 
وهناك مؤشرات تشري إىل أن هذه األسواق يف طريق التحول إىل أسواق تنافسية مع زيادة . والنفوذ الواسع

  .الطلب على اخلدمات املصرفية اإلسالمية وزيادة عدد املتدخلني

بالنظر إىل وضعية البنوك اإلسالمية يف أغلب الدول اليت : شدة املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية. 3
  :توجد فيها فيمكن القول أن املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية ما زالت ضعيفة لألسباب التالية

  إلسالمية ما جيعلها حتتكر السوق املصريف اإلسالمي؛ادان يوجد فيها عدد حمدود من البنوك أغلب البل. أ
أغلب البلدان اليت تتواجد فيها البنوك اإلسالمية هي بلدان تتميز مبحدودية النشاط املصريف ما جيعل  .ب

  األصول البنكية قليلة مقارنة مع الناتج احمللي اإلمجايل؛

ن البنوك اإلسالمية القوية، فإن غالبيتها عبارة عن بنوك صغرية احلجم وحمدودة ما عدا عدد قليل م. ت
املوارد ما جيعلها ترتوي بقطاع سوقي صغري جتنبا للمنافسة يف السوق الكلي وهو ما يقلل من درجة التنافس 

  بينها حىت ولو كان عددها كبري؛

المية هي لدول ختصص قانون للمصارف أغلب األسواق التنافسية املعروفة يف جمال البنوك اإلس. ث
اإلسالمية، أو تم ا حكوماا وتدعمها، ولكن واقع احلال يشري إىل أن معظم البنوك اإلسالمية يف خمتلف 
  . دول العامل تفتقر إىل إطار قانوين ينظمها وهو ما يضعف من نشاطها و يقلل من درجة املنافسة فيما بينها
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سالمية بوجود عدد قليل وحمدود من األسواق التنافسية اليت ترتفع فيها تتميز السوق املصرفية اإل
درجة املنافسة ما بني خمتلف البنوك اإلسالمية، بينما أغلبها هي أسواق غري تنافسية حتتكر من قبل عدد 

ومهما كانت درجة املنافسة السائدة فاألكيد أن كل بنك سوف يتسلح . حمدود من البنوك اإلسالمية
  .اتيجية تنافسية متكنه من أن يواجه منافسيه سواء كانوا بنوك إسالمية أخرى أو نوافذ أو بنوك تقليديةبإستر

  أهم االستراتيجيات التنافسية للبنوك اإلسالمية : املطلب الثاين

هلا إستراتيجية نشاط تضعها من أجل اليت درسناها على امتداد الفصلني التطبيقيني كل البنوك      
ما جاء  بناءا علىيف هذا العنصر أهم خصائص هذه االستراتيجيات  لخص، سنحاول أن نافسيهمنا مواجهة

هذه الدراسة، معرجني على أهم انعكاسات املنافسة عليها وكيف ستكون يف املستقبل، وهذا من أجل يف 
  .ة املنافسةمقاربة واقع البنوك اإلسالمية مع أهم املفاهيم اليت جاء ا بورتر يف جمال أساليب مواجه

من خالل هذا البحث رأينا أن كل  :لبنوك اإلسالميةاملستخدمة يف ا اإلستراتيجية التنافسية خصائص. 1
  :بنك إسالمي مدروس يضع إستراتيجية تنافسية معينة، وميكن ترتيبها حسب درجة استخدامها إىل

نافسية الكبرية أو الصغرية كانت تبحث كل البنوك املدروسة سواء يف األسواق التنافسية أو غري الت: التميز. أ
  :وجماالت التميز كما رأينا كانت متعددة أمهها بالترتيب ما يلي. عن التميز كوسيلة ملواجهة مد املنافسني

احلرص على تطابق أعماهلا مع الشريعة اإلسالمية، وهو عنصر مهم يف نشاط البنك اإلسالمي، وميكن  -
 اليت ال تنضب وجتعل العمالء امللتزمني دائمو الوفاء للبنك؛ القول عنه أنه امليزة التنافسية

 احلرص على خدمة اتمع ألن البنك اإلسالمي هو ابن بيئته وبتكاثف جهود اجلميع حيقق أهدافه؛ -
التركيز على استخدام التكنولوجيات احلديثة، وللذكر تتزايد أمهية هذا العنصر يف البيئات اليت تعاين من  -

 هذا اال كالسودان أو اجلزائر؛ختلف يف 
 احلرص على خدمة العميل وحماولة إرضاء رغباته يف حدود ما تسمح به قواعد الشريعة اإلسالمية؛ -
االبتكار للمنتجات اإلسالمية، ويربز دور هذا العامل يف البيئات التنافسية كماليزيا والبحرين، بينما تقل  -

 ما زالت البنوك اإلسالمية تقدم اجليل األول من املنتجات اإلسالمية؛ فاعليته يف البيئات االحتكارية حيث
  .احلرص على عامل اجلودة يف اخلدمات املقدمة ملختلف العمالء سواء كانوا مودعني أو طالبني للتمويل -

ما  و إستراتيجية التميز كما رأينا يف اجلانب النظري هلذا البحث تتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبرية وهو
 . انعكس بالسلب على هذه البنوك، حيث تعاين من تضخم يف تكاليفها ما جعل أرباحها تكون حمدودة

وهي أقل استخداما من إستراتيجية التميز حيث يركز البنك اإلسالمي جهوده : إستراتيجية التركيز. ب
ية موارد البنك أو على قطاع سوقي خيتاره ويتخصص يف خدمته، وتكون هذه اإلستراتيجية نتيجة حملدود
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أو قد تكون إستراتيجية إجبارية يف ظل ظروف البيئة اليت يعمل فيها . لسيطرة منافسني أقوياء على السوق
  البنك اإلسالمي كحالة البنك اإلسالمي الربيطاين؛

وهي الغائب األكرب يف معادلة مجيع البنوك اإلسالمية، حيث جند بعضها : إستراتيجية ختفيض التكلفة. ت
ستخدم السعر كوسيلة للمنافسة، كالبنوك املاليزية، دون أن تكون تلك السياسة مترافقة مع خطة لتخفيض ي

  .التكاليف والنتيجة هي حتمل هذه البنوك لتكاليف كبرية تأيت على اجلزء األكرب من إيراداا احملققة

ية يف الفترة املعاصرة بعدما كانت إن تزايد عدد البنوك اإلسالم :على البنوك اإلسالمية ةاملنافس تأثري. 2
جمرد بنوك قليلة ومتناثرة قد كان له العديد من االنعكاسات عليها، حيث أن تزايد املنافسة يف قطاع البنوك 
اإلسالمية قد كان له انعكاس سواء على تلك البنوك الرائد أو املتأخرة الظهور، وميكن إمجال هذه اآلثار يف 

  :ما توصلنا إليه يف دراستنا هذهالنقاط التالية على ضوء 
أن املتدخلني األوائل للسوق املصريف اإلسالمي سواء كانوا روادا أو متحدين يتميزون مبحدودية منو . أ

أصوهلم وودائعهم والتمويل املمنوح من طرفهم، بينما يعرف الوافدون اجلدد سواء كانوا حمليني أو أجانب 
  ل حصتهم السوقية تتزايد على حساب الفئة األوىل؛منوا كبريا يف هذا اجلانب وهو ما جع

حيقق أغلب املتدخلني األوائل أرباح متواصلة وكبرية، خاصة يف البيئات غري التنافسية، مقارنة مع .  ب
املتدخلني اجلدد الذين ما زالوا يف بداية مشوارهم املصريف وحيققون أرباحا حمدودة وقد تلحق م خسائر 

  عكس الرواد الذين وصلوا ملرحلة حتقيق وفرات احلجم؛ حتد من توسعهم، على
أغلب البنوك اإلسالمية الرائدة تتبع إستراتيجية دفاعية للحفاظ على مكانتها اليت بنتها زمن احتكارها . ت

للسوق، بينما متيل البنوك اإلسالمية املتحدية والتابعة إىل إتباع إستراتيجية هجومية بغرض توسيع حصتها 
وهو ما جعلها تم بالنشاط التسويقي بغرض بناء صورة هلا لدى العمالء، بينما ما زالت أغلب السوقية، 

البنوك اإلسالمية الرائدة تعتمد على تلك الصورة اليت كونتها عند بداية نشاطها واكتسبتها على مر السنيني 
  .بالدرجة األوىل وهو ما يفسر قلة اهتمامها بالنشاط التسويقي ألا تعتمد على وفاء العمالء

ارتفاع حدة املنافسة له دور اجيايب يف حتسني  املنتجات اإلسالمية املقدمة والدليل على ذلك هو التجربة . ث
املاليزية حيث تعدد اخلدمات وتنوعها وابتكار اجلديد بشكل متواصل، والعكس يف حالة قلة املنافسة مثلما 

  .منط معني من اخلدمات ال جيدد النعدام املنافس له هو احلال مع بنك الربكة اجلزائري، حيث يسود

رغم اختالف حدة املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية من : البنوك اإلسالمية قطاع مستقبل املنافسة يف. 3
  :دولة ألخرى، إال أنه على العموم ميكن القول أا ستكون مرشحة للتزايد مستقبال وذلك لألسباب التالية

  البنوك اإلسالمية من سنة ألخرى، وتزايد عدد الدول اليت تنشط فيها؛تزايد عدد . أ
  تزايد عدد البنوك التقليدية اليت متارس املصرفية اإلسالمية من سنة ألخرى؛. ب
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االنعكاسات االجيابية لألزمة املالية على البنوك اإلسالمية واليت قدمت هلا إشهار جماين مكن الكثري من . ت
  وجعل حىت الدول الغربية تم ا كربيطانيا وفرنسا؛معرفتها ألول مرة 

ما يعين أن السوق املصرفية اإلسالمية ما زالت  لعدم كفاية العرض املتاح لتلبية الطلب احلايل واحملتم. ث
  بكرا وحتتاج إىل مزيد من البنوك واملزيد من االستثمار يف هذا اجلانب؛

خمتلف الدول املتخلفة ما ينتج عنه دخول املزيد من البنوك التحرير املتواصل لألسواق املصرفية يف . ج
  .األجنبية اإلسالمية والتقليدية

ال ختتلف البنوك اإلسالمية عما جاء به بورتر من استراتيجيات تنافسية، فأغلبها يتبع التميز القائم على   
تكلفة حىت ولو اتبعت السعر أساس االلتزام بالشريعة اإلسالمية، بينما أغلبها يهمل إستراتيجية ختفيض ال
ولكن على العموم حتقق البنوك . كوسيلة للتنافس، وهو األمر الذي ساهم يف تقليل أرباحها وحمدودية أدائها

واملنافسة ستكون مرشحة للتزايد مستقبال، وهو . اإلسالمية معدالت منو مرتفعة مقارنة مع نظريا التقليدية
  .نافسيةما يستدعي منها تعزيز قدراا الت

 اإلجراءات الداخلية لزيادة القدرات التنافسية للبنوك اإلسالمية: املطلب الثالث

كما سبق وتناولناه يف موضع سابق من هذا البحث فإن البنوك اإلسالمية تعاين من عدة مشاكل حتد  
. ية فيهامن قدرا على التوسع والنشاط، وبعض هذه املشاكل ذو طابع داخلي أي خيص اجلوانب التنظيم

وهلذا سنحاول من خالل هذا العنصر أن نبني أهم الطرق اليت متكن هذه البنوك من التخفيف من حدة 
  .بشكل سيمكنها من مواجهة املنافسة املشاكل الداخلية وذلك يف خطوة أوىل حنو تعزيز قدراا التنافسية

البنوك  ما بني كل ليف عامل مشتركلقد رأينا أن ارتفاع التكا: ضغط التكاليف يف البنوك اإلسالمية. 1
ولوية بالنسبة هلا هي العمل على ختفيضها أو احلد من منوها مبا يضمن أهم أاملدروسة، وهلذا تعترب  اإلسالمية

  :هلا حتقيق املزيد من األرباح، وبطبيعة احلال يكون ذلك عن طريق

حلديثة ذات التكلفة املنخفضة كاالنترنت احلد من منو التكاليف اإلدارية، واستخدام التقنية املصرفية ا. أ
املصريف الذي يقلل من االعتماد على العنصر البشري، وبالتايل خيفض من تكلفة اليد العاملة اليت متثل نسبة 

  ؛كبرية من تكاليف البنوك

 احلد من تكلفة التميز يف البنوك اإلسالمية، وخاصة اخلليجية اليت حتولت من هدف التميز إىل إنفاق. ب
مبالغ كبرية من أجل التباهي يف بنيان البنوك وتأثيثه بالشكل الذي قد ال يفيد العميل يف شئ، بل على 
  العكس قد يسئ إىل البنك اإلسالمي ألنه من املفروض أن يعكس أخالق اإلسالم يف التواضع واالعتدال؛
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ذلك عن طريق التعاقد مع العمل على حل مشكل نقص اليد العاملة املؤهلة يف البنوك اإلسالمية، و. ت
اجلامعات واملعاهد اليت تدرس مثل هذه املناهج لتدريب العاملني فيها أو حتضري الطلبة للعمل املصريف 
اإلسالمي، وذلك سواء يف الداخل أو يف اخلارج، واالمتناع عن جذب اليد العاملة من البنوك التقليدية 

  ة البنك اإلسالمي؛باخلصوص ملا لذلك من انعكاس سليب على عمل وصور

االستفادة من جتربة البنوك التقليدية يف جمال اإلدارة والتسيري، بغض النظر عن املناهج املستخدمة يف . ث
  .العمل، ألا اكتسبت خربة طويلة يف هذا اال مقارنة مع البنوك اإلسالمية احلديثة الظهور

العمل املصريف الشامل  ليت تنادي بضرورةكثرة األصوات ارغم : تنويع مصادر احلصول على الدخل. 2
لتقليل املخاطر وتنويع مصادر احلصول على الدخل، إال أن انعكاسات األزمة املالية احلالية أثبتت أن البنوك 
اإلسالمية التجارية اليت أكتفت مبمارسة الوظائف التقليدية للبنوك التجارية وهي جذب الودائع وتقدمي 

قللت من نسبة اخلسائر فيها، بينما كان الدخل  سسات قد حافظت على رحبيتها وملؤا لألفراد و التمويل
الناتج عن باقي األنشطة املستحدثة ضعيفا جدا، وهلذا ميكن القول أنه وفقا للمعطيات احلالية فمن األفضل 

ا ال متلك ال للبنوك اإلسالمية التجارية احملافظة على وظائفها املعروفة والتقليل من تلك املستحدثة، أل
اإلمكانيات املادية وال البشرية اليت متكنها من إدارة التنويع يف مصادر املوارد واالستخدامات بكفاءة عالية 

ورغم هذا فعلى البنوك اإلسالمية . مما حيملها تكاليف كبرية دون أن تكون النتائج يف املستوى املرغوب
  :التجارية أن تنوع من هذه الوظائف عن طريق

  البتكار املتواصل للمنتجات اإلسالمية اليت تليب رغبات األفراد واملؤسسات لكسب املزيد من العمالء؛ا. أ

  التعامل مع كل فئات اتمع وكل أنواع املؤسسات وتغطية كل املناطق املمكنة تبعا إلمكانيات البنك؛. ب

  دية تمع البنك اإلسالمي؛التعامل مع كل القطاعات االقتصادية مبا يساهم يف التنمية االقتصا. ت

لقد رأينا أن أغلب البنوك املدروسة متثل فيها التكاليف التسويقية : االهتمام باألنشطة التسويقية. 3
ية، وهذا ما يعين أنه على البنوك اإلسالمية االهتمام بالنشاط لملنتجاا نسبة ضعيفة من التكاليف الك

وينخفض فيها الوعي يف بيئات تتعدد فيه منافسيها  ديوجالتسويقي وباخلصوص الترويج، ألن أغلبها 
العميل بتوافقها  إقناعمتيزها و بمما حيتم عليها ضرورة التعريف مبنتجاا وتوضيح جواناملصريف اإلسالمي 

و كل بنك يضع اخلطة التسويقية اليت تنطلق من واقعه واألهداف اليت يراد الوصول . مع الشريعة اإلسالمية
مكانيات اليت حيوزها مع ضرورة مراعاة اجلوانب األخالقية يف هذا اال وهي اليت سبق وأشرنا إليها واإل

  .إليها يف موضع سابق من هذا البحث
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أصبحت إدارة املخاطر من األنشطة الرئيسية للبنوك يف الوقت احلاضر، : اإلدارة الفعالة للمخاطر. 4
رتفاع نسبة استخدام صيغ اهلامش املعلوم فيها وخاصة املراحبة ونفس األمر ينطبق على البنوك اإلسالمية، فا

يرفع من إمكانية تعرضها ملخاطر التوقف عن السداد أو املخاطر االئتمانية وهو ما حيتم عليها ضرورة 
االهتمام بإدارة هذه املخاطر عن طريق االحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال مالئمة، وكذلك االهتمام بدراسة 

اليني واحملتملني وذلك حىت ال يقع البنك يف مواجهه مشاكل حتصيل مستحقاته تدخله يف متاهات العمالء احل
و إطار إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية جاء به جملس اخلدمات املالية . أخرى ذات طابع شرعي أو قانوين

فيه من إملام خبصائصها ومميزات اإلسالمية مباليزيا، والذي من املفروض أن تطبقه كل البنوك اإلسالمية ملا 
  .اليت هي خاصة بالتحديد بالبنوك التقليدية IIعملها، عكس اتفاقية بازل 

أن أغلب البنوك املدروسة جتد وجدنا من خالل حبثنا : االهتمام جبذب املوارد و تفعيل االستخدامات. 5
ة مواردها من جهة وملنافسة البنوك صعوبات كبرية يف النفاذ إىل الفرص التمويلية الكبرية، نظرا حملدودي

التقليدية هلا من جانب آخر، وهلذا فالبنوك اإلسالمية مطالبة بتفعيل دورها أكثر عن طريق االهتمام جبذب 
الودائع اليت ستشكل هلا السند الرئيسي يف البحث عن فرصة توظيف أمواهلا يف الصفقات ذات الوزن الكبري 

  :وميكن هلا الوصول إىل هذا اهلدف عن طريق، ديةوسد الطريق أمام البنوك التقلي

  عن اللجوء لبنوك أخرى سواء إسالمية أو تقليدية؛ العميليغين  مماتقدمي خدمات متنوعة ومتكاملة . أ

االهتمام بدراسة السوق اإلسالمية احلالية واحملتملة، وهذا للتعرف على خصائصها وتفضيالا بغرض . ب
  ، بالشكل الذي يساعدها على احلفاظ على عمالئها وكسب عمالء جدد؛تصميم منتجات تتالءم معها

التركيز على العمالء املسلمني بالدرجة األوىل، ألن البحث عن املسلمني وغري املسلمني يف آن واحد . ت
  .جيعل البنك اإلسالمي يتحمل تكاليف كثرية يف إقناع العميل و على العكس بالنسبة للعميل املسلم

سالمية على اختالف البيئات التنافسية اليت توجد فيها مدعوة إىل التقليل من حدة املشاكل البنوك اإل  
اليت تعاين منها على املستوى اخلارجي، وذلك دف تفعيل أداءها والتفرغ للنشاط املصريف اإلسالمي 

من تدعيم قدراا والتوسع فيه، وإىل جانب معاجلة املشاكل الداخلية فهناك طرقا أخرى تتمكن من خالهلا 
  .التنافسية بشكل كبري وفعال وهي البحث عن التعاون مع أطراف خارج البنك

  إستراتيجية التعاون يف البنوك اإلسالمية: املطلب الرابع

ال ميكن ألغلب البنوك اإلسالمية املوجودة حاليا أن تعمل بشكل منفرد، وذلك راجع لصغر أحجامها   
  هلذا  متثل إستراتيجية التعاون بالنسبة هلذه البنوك مالذا مالئما من أجل وحمدودية خربا ومواردها، و
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و التعاون يف البنوك  .مواجهة مد املنافسة املتزايد خاصة من البنوك األجنبية والبنوك التقليدية أو نوافذها
  .خرى ذات عالقة ااإلسالمية يكون مع البنوك اإلسالمية ذاا و مع البنوك التقليدية ونوافذها و أية جهة أ

  :عن طريق بينها على إستراتيجية التعاون داالعتما ميكن للبنوك اإلسالمية :التعاون مع البنوك اإلسالمية. 1
تبادل اخلربات واملعارف سواء يف اجلانب التقين أو الشرعي أو حىت يف جمال تدريب اليد العاملة املؤهلة . أ

متعددة األطراف ال يكون اهلدف منها هو احلد من املنافسة وإمنا وذلك عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو 
  هو العمل على تطوير خمتلف أوجه اخلدمات املصرفية اإلسالمية؛

االندماج فيما بينها خللق كيانات مصرفية أكرب قادرة على املنافسة وذلك سواء مع بنوك حملية أو من . ب
  ؛)1(اصة يف ماليزيا والسوداندول أخرى، وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها خ

مساعدة بعضها يف توظيف السيولة الفائضة أو سد العجز وفقا للطرق اإلسالمية، وذلك للحد من . ت
  املشاكل اليت جتدها يف تعاملها مع البنوك املركزية خاصة يف الدول اليت ال تتمتع فيها بقانون ينظمها؛

مية سواء داخل البلد أو خارجه، خاصة وأن الكثري منها التنسيق بني اهليئات الشرعية للبنوك اإلسال. ث
  يشترك يف أكثر من عضو وهو ما يسهل من مهمة االتصال وتنسيق العمل؛

تعميق التعاون ما بني البنوك اإلسالمية التجارية واالستثمارية، حيث توفر األوىل رؤوس األموال للثانية، . ج
  .لى الفرص االستثمارية املتوفرة يف بيئتهاوتعمل الثانية على مساعدا يف  احلصول ع

   :يف اجلوانب التاليةالتقليدية أن تتعاون مع البنوك لبنوك اإلسالمية ل ميكن :التعاون مع البنوك التقليدية. 2
شراء حصص كبرية من رأمساهلا، مبا باستحواذ البنوك اإلسالمية على البنوك التقليدية الصغرية احلجم . أ

فروعها ومقراا دون حتمل تكاليف إنشاء ع املصرفية اإلسالمية ويف آن واحد االستفادة من ميكنها من توسي
  فروع جديدة، كما حدث مع استحواذ بنك السالم البحرين على البنك السعودي البحريين التقليدي؛

ى ذلك إىل االندماج مع البنوك التقليدية، بشرط أن حيافظ البنك على طبيعته اإلسالمية، حىت ولو أد. ب
فقدان عالمته التجارية كما حدث مع بنك شامل اإلسالمي يف البحرين الذي اندمج مع بنك إمثار التقليدي 

  وحتول إىل بنك إسالمي أقوى هو بنك إمثار اإلسالمي؛
  التعاون مع البنوك التقليدية يف جمال تبادل اخلربات يف امليدان التقين و نظم اإلدارة والتسيري؛. ت
اون مع النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية خاصة يف استفادا من جتربة البنوك اإلسالمية الكاملة يف التع. ث

  اجلانب الشرعي مبا يسهم يف تطوير املصرفية اإلسالمية واحلفاظ على التزامها بالشريعة اإلسالمية؛

  :يئات أخرى منهاه تعاون معالميكن للبنك اإلسالمي : اإلشراف يئات الرقابة وه خمتلفالتعاون مع . 3

                                                        
 (1)- Lachemi Siagh, L’islam et le monde des affaires. Editions d’organisation, 2003,  p.209. 
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التعاون مع البنك املركزي مهما كانت طبيعة القانون الذي حيكمه، وحماولة البنوك اإلسالمية إبراز أوجه . أ
االختالف ما بني نشاطها ونشاط البنوك التقليدية، و بذل اجلهود املمكنة للموافقة ما بني ضوابط املعامالت 

  البنك املركزي، وهنا تلعب كذلك اهليئات الشرعية هلا دورا كبريا؛املالية يف اإلسالم وآليات عمل 
التعاون مع باقي اهليئات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي، كبنك التنمية اإلسالمي وهيئة املراجعة . ب

، واحملاسبة اإلسالمية وغريها، مبا يضمن الوصول يف املستقبل إىل توحيد معايري الرقابة واحملاسبة والنشاط
وذلك بالشكل الذي مينت العالقة ما بني البنوك اإلسالمية ويساعدها يف الوصول إىل حلول مشتركة 
للمشاكل اليت تعاين منها، خاصة تكوين سوق نقدي ومايل متوافقني مع الشريعة اإلسالمية، وهو ما ميكنها 

  من تصريف الفائض وسد العجز مبا يتوافق وطبيعة عملها؛
ف األجهزة احلكومية وشبه احلكومية واليت هلا عالقة بالقطاع املصريف بشكل عام، التعاون مع خمتل. ت

بالشكل الذي جيعل البنوك اإلسالمية عامال ال ميكن إغفاله يف معادلة املنظومة البنكية، وعدم االنغالق على 
لة من قبلها ستؤدي وهذه املشاركة الفعا. نفسها حبجة أا إسالمية وتلك اهليئات خاصة بالبنوك التقليدية

  .عاجال أم آجال إىل وضع قوانني تنظمها يف خمتلف البلدان اليت توجد فيها شرط بذهلا جلهود إضافية

إذا قلنا أن هناك منافسة ختتلف شدا ما بني البنوك اإلسالمية من بلد آلخر فهذا ال مينع من إمكانية   
يف بيئتها، فالبنك اإلسالمي بتعاونه مع نفس بنوك  وجود تعاون فعال مع خمتلف القوى التنافسية املوجودة

القطاع أو مع بنوك تقليدية أو مع هيئات أخرى سيعمل يف نفس الوقت على تدعيم قدراته التنافسية 
  .ويوسع تواجده وموارده، كما حيد من املشاكل اليت تعترض نشاطه املصريف يف ظل صعوبة بيئته

ع البنوك اإلسالمية من دولة ألخرى، ولكن على العموم فأغلب ختتلف حدة املنافسة اليت تسود قطا  
البلدان تعرف منافسة ضعيفة نظرا الحتكار السوق املصرفية اإلسالمية من طرف عدد قليل من البنوك 
اإلسالمية، ولكن هذه املنافسة ستكون مرشحة للتزايد مستقبال، وهو ما حيتم على هذه البنوك ضرورة 

تنافسية قائمة يف الوقت احلايل على البحث عن التميز مع إمهال إستراتيجية ختفيض التسلح بإستراتيجية 
وعلى العموم فإن البنوك اإلسالمية مدعوة لتعزيز قدراا التنافسية عن طريق حل جمموعة املشاكل . التكلفة

  .االمي عنصرا منهالداخلية اليت تعترض منوها، إضافة إىل التعاون مع حميطها بكل مكوناته ألن البنك اإلس

  :الصةخ

يف اية هذا الفصل نصل لنؤكد على أنه رغم الطابع االحتكاري للبنوك اإلسالمية اليت درسناها يف   
هذه البلدان، إال أن ذلك مل مينعها من وضع إستراتيجية تنافسية تعتمد بالدرجة األوىل على التميز يف 

اء كانوا بنوك إسالمية أو تقليدية، وهذه اإلستراتيجية قد اخلدمات املقدمة وذلك ملواجهة باقي منافسيها سو
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كلفتها غاليا ألا تؤدي إىل ارتفاع تكاليفها بشكل أسرع من إيراداا ما جيعل نتائجها املالية حمدودة ولكن 
وعلى العموم تتراجع درجة االحتكار يف هذه األسواق من سنة ألخرى لنمو البنوك . معدالت منوها مرتفعة

والبنوك اإلسالمية سواء الكاملة أو النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية مدعوة اليوم إىل . يدة بشكل سريعاجلد
بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة املشاكل الداخلية اليت تعاين منها وحتد من منوها وذلك بغرض تدعيم قدراا 

  .وك وغريها بغرض مواجهة مد املنافسة املتزايدالتنافسية، كما جيب عليها التعاون مع حميطها اخلارجي من بن
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املنافسة ضرورة حتمية ألية مؤسسة مهما كان نوع نشاطها، وتزداد وطأة املنافسة يف املؤسسات 
اه حنو وقد زادت حدا بفعل عوامل متعددة أمهها العوملة املتزايدة لألسواق واالجت. اهلادفة إىل حتقيق الربح

نزع كل القيود واحلواجز اجلمركية أمام حركة املؤسسات، وكذلك تطور وسائل النقل واملواصالت 
وهذا الواقع حتم على هذه املؤسسات . بالشكل الذي سهل عملية االتصال بني خمتلف املتدخلني يف السوق

ك إما عن طريق ختفيض وذل. التسلح بإستراتيجية تنافسية متكنها من مواجهة ضغوط بيئتها التنافسية
تكاليفها لتبيع بأسعار منخفضة مقارنة مع املنافسني دون أن تلحق ا خسائر، أو أا تبحث عن التميز 
بالتركيز على جماالت خمتلفة عما هو موجود لدى املنافسني أو تقدمي نفس منتجات املنافس ولكن بأسلوب 

تسعى إليه املؤسسة وعلى اإلمكانيات املادية والبشرية مميز، ويعتمد اختيار جمال التميز على اهلدف الذي 
أما الطريقة الثالثة فهي التركيز على قطاع سوقي صغري ختتاره من السوق الكلي وتقدم فيه إما . اليت متتلكها

منتجات متميزة أو أسعار أقل، وعادة ما تلجأ املؤسسات الصغرية هلذه الطريقة جتنبا للمنافسة القوية يف 
  .لكليالسوق ا

أما بالنسبة للبنوك اإلسالمية فيختلف واقعها من دولة ألخرى، فهناك دول حتتوي على بنوك 
كما أن درجة االهتمام ا خيتلف من بيئة ألخرى . إسالمية كثرية، و أخرى يتواجد ا عدد حمدود منها

تها مكانة هامة فمن دول قامت بأسلمه نظامها البنكي بالكامل وهي السودان وإيران، إىل دول أعط
وخصتها بقانون ينظمها وخيفف من مشاكلها، كما هو الشأن يف ماليزيا، إىل دول ال تعريها أية أمهية، 

  .وختضعها لنفس قوانني البنوك التقليدية وهي حال أغلبها كما هو الشأن بالنسبة للجزائر

ظامها املصريف بالكامل، من خالل دراستنا وجدنا أنه ماعدا الدول اإلسالمية اليت قامت بأسلمه ن
كما . فإن احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية ما زالت ضعيفة، ولكنها تنمو باستمرار ومبعدالت مرتفعة

تتعرض البنوك اإلسالمية يف خمتلف البيئات اليت توجد فيها للمنافسة سواء من البنوك اإلسالمية ذاا أو من 
البنوك التقليدية؛ وهلذا كل البنوك اليت درسناها تسطر لنفسها  النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية أو من

إستراتيجية ملواجهة منافسيها باالعتماد على إستراتيجية التميز كركيزة أساسية، مع اإلمهال الشبه كلي 
  .إلستراتيجية ختفيض التكلفة وحمدودية استخدام إستراتيجية التركيز

املدروسة يف أن أهم جمال لتميزها هو احلرص على االلتزام  وتشترك أغلب البنوك اإلسالمية التجارية
ولعل هذا احلرص هو . بالشريعة اإلسالمية يف كل ما تقدمه من منتجات سواء كانت كالسيكية أو مبتكرة

من األسباب اليت جعلت حركة االبتكار والتجديد يف أغلبها حمدودا خوفا من الوقوع يف منتجات متنافية 
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كما تعمل هذه البنوك  على خدمة اتمع بواسطة  األنشطة التكافلية وهو ما يتيح . الميةمع الشريعة اإلس
هلا التفاف مجاهريي كبري، إضافة هلاذين العاملني حترص هذه البنوك وبدرجات متفاوتة على تلبية حاجات 

صرفية احلديثة ورغبات عمالئها وإمدادهم خبدمات ذات جودة عالية، كما تعمل على إدخال التقنيات امل
  .اليت خيتلف واقعها من بنك آلخر، ومن دولة ألخرى

كما توصلنا إىل أن البنوك اإلسالمية يف األسواق التنافسية هي أكثر ابتكارا وأكثر تنوعا يف 
املنتجات املقدمة وخاصة ماليزيا وهذا ناتج عن تطور اجلهاز املصريف املاليزي وشدة املنافسة فيه مبا جيعل 

سالمي حياول تقدمي األفضل، على عكس البنوك اإلسالمية يف األسواق غري التنافسية، واليت كل بنك إ
  .تكتفي بتقدمي منتجات حمدودة نتيجة قلة املنافسة و عدم وجود بديل مقنع هلا يف السوق املصريف اإلسالمي

نوك اإلسالمية واملنافسة ما بني البنوك اإلسالمية مرشحة لالرتفاع مستقبال نظرا لسرعة منو الب
أمام إنشاء بنوك جديدة، خاصة بعدما استطاعت  ناملتأخرة الظهور وبقاء اال مفتوحا يف أغلب البلدا

وذا العرض . البنوك اإلسالمية أن ختفف من انعكاسات األزمة املالية عليها مقارنة مع البنوك التقليدية
  :يات اليت انطلقنا منهااملختصر ألهم ما جاء يف البحث نصل لإلجابة على الفرض

ختتلف شدة املنافسة يف قطاع البنوك اإلسالمية من دولة ألخرى، فهناك بلدان تعرف منافسة قوية . أ
كماليزيا والبحرين والسودان، يف حني أخرى تعرف منافسة ضعيفة كالسعودية وقطر واجلزائر وبريطانيا، 

  ؛أما سبب ضعفها فيختلف من دولة ألخرى كما سبق ورأينا
مينعها من تطبيق االستراتيجيات التنافسية  خضوع البنوك اإلسالمية لقواعد الشريعة اإلسالمية مل. ب

املعروفة، مع إخضاعها ملبادئ عملها والتركيز على تطبيق  الشريعة اإلسالمية كميزة تنافسية ال تنضب يف 
  . مواجهة البنوك التقليدية بالتحديد

ما بينها تسعى للوصول إليه سواء عن طريق استهداف السوق الكلي أو يعترب التميز قامسا مشتركا . ت
التركيز على جزء منه، بينما إمهاهلا إلستراتيجية ختفيض التكلفة جعل تكاليفها تتضخم ما أثر سلبا على 

  نتائجها املالية؛
ات الحتضاا يف ظل تزايد عدد املسلمني وعدد البنوك اإلسالمية، ووجود نية لدى الكثري من احلكوم. ث

  .فإن املنافسة يف هذا القطاع سوف تشهدا ارتفاعا يف املستقبل ما يستدعي منها تدعيم قدراا التنافسية

  :النقاط التالية ميكن إمجاهلا يف النتائجإىل جمموعة من  توصلنامن خالل حبثنا  :النتائج

خرى، فهي كبرية يف األسواق يشهد قطاع البنوك اإلسالمية حاليا منافسة ختتلف شدا من دولة أل .1
 التنافسية بينما تنخفض حدا يف األسواق غري التنافسية؛
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يتزايد ضغط البنوك التقليدية على البنوك اإلسالمية التجارية باستمرار سواء عن طريق نوافذها  .2
  ئها؛ اإلسالمية، أو عن طريق ضغط منتجاا التقليدية لغياب الوعي املصريف اإلسالمي لدى أغلب عمال

متثل إستراتيجية التميز أهم طريقة تستخدمها البنوك اإلسالمية التجارية ملواجهة املنافسة، مع التركيز  .3
  على اجلوانب غري املوجودة لدى البنوك التقليدية وهي االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية وخدمة اتمع؛

 تضخم تكاليفها وحمدودية أرباحها؛  اإلمهال التام إلستراتيجية ختفيض التكلفة وهو ما ساهم يف .4
ختتلف درجة الضغط الذي متارسه القوى التنافسية اخلمس على البنوك اإلسالمية التجارية يف خمتلف  .5

الدول املدروسة، ولكن يف الوقت احلايل متثل البنوك اإلسالمية الكاملة والبنوك التقليدية أهم القوى املؤثرة 
مل تشكل حلد الساعة مصدر ضغط كبري عليها، كما تتعرض كذلك لضغط عليها، بينما البنوك األجنبية 

  املوردين واملودعني بدرجات متفاوتة من بيئة ألخرى؛

يقل االعتماد على االلتزام بالشريعة اإلسالمية كمصدر للتميز يف البيئات اإلسالمية بالكامل، حيث يتم  .6
 كما رأيناه يف التجربة السودانية؛اللجوء ملميزات أخرى كاستخدام التقنية املصرفية مثال 

أغلب البنوك اإلسالمية التجارية املدروسة جنحت يف حتقيق أهداف إستراتيجيتها التنافسية، وذلك إما  .7
عن طريق توسيع حصتها السوقية أو خلق منو متواصل يف أصوهلا وخصومها أو احملافظة على وضعها احلايل 

  أو حتقيق أرباح حىت ولو كانت منخفضة؛

لسلة القيمة يف البنوك اإلسالمية املدروسة تتميز بتشاها الكبري من بنك آلخر، حيث ارتفاع تكاليف س .8
وإمهال أغلبها للنشاط التسويقي رغم أن طبيعة عملها تستدعي جهود مضاعفة يف جمال تعريف  اليد العاملة،

، ألنه رغم ارتفاع نسبة املسلمني العمالء باملنتجات اإلسالمية، والعمل على نشر الوعي املصريف اإلسالمي
ولقد رأينا أن العلم بقواعد املعامالت املالية يف اإلسالم شرط ضروري . إال أن أغلبهم جيهل هذه القواعد
كما تعتمد بشكل أساسي على الدخل املتأيت من متويل األفراد . وجب توفره يف سوق املسلمني

 ختلف أنواعه؛واملؤسسات، وقلة الدخل الناتج عن االستثمار مب
البنوك اإلسالمية الرائدة يف أغلب البلدان املدروسة هي قائدة االبتكار يف جمال اخلدمات املصرفية  .9

اإلسالمية، وهذا يعود إىل اخلربة والتجربة اليت اكتسبتها على مر السنني، كما أن تكاليفها كانت منخفضة 
ا من حتقيق وفر يف التكاليف، بينما تكتفي بقية مقارنة مع باقي البنوك؛ نظرا حلجمها الكبري الذي مكنه

البنوك بالتقليد أو تقدمي منتجات كالسيكية حمدودة العدد، وهو ما يتفق مع ما جاء به بورتر بأن الرائد هو 
قائد االبتكار وواضع قواعد السوق للقطاع الذي ينتمي إليه، ولكنه قد ال يكون األكرب من ناحية احلصة 

 اح؛السوقية أو األرب
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البنوك اإلسالمية اجلديدة و كذلك األجنبية يف كل البلدان املدروسة تتميز  بارتفاع معدالت منوها؛  .10
وهو ما يؤدي إىل توسع حصتها السوقية ألا تتبع إستراتيجية هجومية، بينما البنوك القدمية فمعدالت منوها 

  اليت اكتسبتها يف فترة احتكارها للسوق؛حمدودة إلتباعها إستراتيجية دفاعية حفاظا على حصتها السوقية 
أغلب البيئات العامة للبنوك اإلسالمية التجارية توفر هلا الكثري من الفرص اليت تساعدها على النمو،  .11

ولكن صعوبة بيئاا التنافسية جيعلها غري جذابة من الناحية اإلستراتيجية لكثرة منافسيها ووقوعها حتت 
  حملدودية مواردها وتشتتها، وهو ما ساهم يف ضعف رحبيتها؛ ضغط املوردين والعمالء نظرا

البنوك التقليدية تنافس البنوك اإلسالمية على متويل األفراد واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، أما  .12
جمال األعمال الكربى واالستثمار فما زالت حكرا عليها، وجتد البنوك اإلسالمية صعوبة كبرية يف الوصول 

 كل البلدان نظرا حملدودية مواردها من جهة، وبعدها عن الدوائر الرمسية من جهة ثانية؛ إليها يف
رغم أن النوافذ اإلسالمية تشكل منافس قوي للبنوك اإلسالمية الكاملة، إال أنه كان هلا الفضل يف  .13

  ا؛توسيع تواجد املصرفية اإلسالمية يف الكثري من الدول وكانت وراء زيادة احلصة السوقية هل
أغلب األسواق املصرفية اإلسالمية غري التنافسية تتجه تدرجييا للتحول إىل أسواق تنافسية نظرا لتعدد  .14

  املتدخلني فيها، و ظهور بعض البنوك القوية اليت تنافس احملتكرين هلذه السوق؛
رأمساهلا؛ أغلب البنوك اإلسالمية املدروسة تتميز بصالبة مركزها املايل من خالل ارتفاع نسبة كفاية  .15

  وهو ما يعطيها مناعة ضد اخلسائر اليت قد تلحق ا، ومتكنها من الصمود واالستمرار؛
تضم منطقة الشرق األوسط أهم وأكرب البنوك اإلسالمية على مستوى العامل، واليت تتركز يف أهم  .16

ملالية الناجتة عن اخل، وهذا دليل على أن الفوائض ا...الدول النفطية كإيران والسعودية وقطر واإلمارات 
البترول قد سامهت يف منو هذه البنوك، بينما تتميز باقي البنوك اإلسالمية يف الدول غري النفطية مبحدودية 

 أحجامها مقارنة مع األوىل؛
البنوك اإلسالمية ال تتميز فقط مبحدودية إمكانياا وقلة منتجاا، بل كذلك بقلة عدد فروعها و  .17

ة من طرف أغلبها مقارنة مع ما هو سائد يف البنوك التقليدية، كما أن انتشارها تأخر التقنية املستخدم
خارج بلداا حمدود ويكاد يكون حمصورا يف عدد قليل من البنوك اإلسالمية اخلليجية اليت متتلك إمكانيات 

 معتربة مكنتها من توسيع تواجدها للسوق اخلارجي؛
درات تنافسية كبرية، وحتقق أرباح كبرية بشكل ميكنها من البنوك اإلسالمية الكبرية احلجم متتلك ق .18

ولعل هذا األمر هو ما  توسيع نشاطها على عكس البنوك الصغرية احلجم اليت تتميز مبحدودية مواردها،
يفسر تزايد نشاط البنوك التقليدية يف املصرفية اإلسالمية وجناحها يف دخول الكثري من األسواق حىت يف 

  اإلسالمية المتالكها موارد مادية وبشرية هائلة؛الدول العربية و
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وقع األزمة املالية على البنوك املدروسة كان متفاوتا ولكن تراجع نشاط البنوك اإلسالمية اجلديدة  .19
 امشنظرا حلداثة عهدها بالعمل املصريف بشكل عام واإلفراط يف استخدام صيغ اهل ؛كان أكرب من القدمية

 .ال االستثمار، كما أن تراجع منو البنوك اإلسالمية كان أقل من البنوك التقليديةوكذلك ممارسة أعم املعلوم

التجارية بالتحديد  خنتم حبثنا هذا مبجموعة من التوصيات لقطاع البنوك اإلسالمية يف األخري :توصياتال
  : ولقطاع البنوك اإلسالمية بشكل عام

ظل احترام قواعد الشريعة اإلسالمية اليت تعترب العامل تركيز البنوك اإلسالمية على االبتكار والتجديد يف  .1
األهم يف استمرارها، وذلك للخروج من املنتجات النمطية اليت أصبحت السمة الغالبة هلا، ويف هذا الشأن 

 ميكن للبنوك اإلسالمية االقتداء بالتجربة املاليزية يف جمال ابتكار املنتجات املصرفية اإلسالمية؛
 تكاليفها عن طريق ترشيد خمتلف نفقاا، وتنويع مصادر احلصول على الدخل؛العمل على ضغط  .2
التوجه حنو التعاون مع بعضها ومع البنوك التقليدية والنوافذ اإلسالمية، بالشكل الذي ميكنها من  .3

 االستفادة من خربات هذه األطراف، واالبتعاد عن سياسة االنعزال حبجة أن الغري تقليدي وهي إسالمية؛
اون البنوك اإلسالمية فيما بينها لتشكيل قوة ضغط يف بيئتها التنافسية، وكذلك إجبار صناع القرار يف تع .4

 البلدان اليت ليس هلا قانون خاص ا على ضرورة سن قانون ينظمها و يأخذ خبصوصياا؛
 هاما يف التوسع داخليا عن طريق زيادة عدد فروعها واالستعانة باالنترنت املصريف الذي يعد عامال .5

الفتية واملستقرة  يف األسواقتوسيع قاعدة عمالئها وختفيض تكاليفها، و حماولة التوسع اخلارجي املدروس 
 ؛حىت ال تتأثر بأوضاع تلك البلدان

بدون هذا الوعي ستبقى رهن املقارنة مع البنوك ألنه باملعامالت املالية اإلسالمية،  التعريفالعمل على  .6
تكلفة التمويل ها حتت ضغط املودعني الباحثني عن العائد، وينفر املستثمرين منها الرتفاع مما يوقع ،التقليدية

 يف البنوك اإلسالمية مقارنة مع التقليدية؛
اهتمام البنوك اإلسالمية أكثر مبوضوع املنافسة، ألن الكثري منها ال ينظر إليها كمشكل أو عائق، ولكن  .7

وهلذا وجب على هذه . ستشكل حتدي كبري يف املستقبل القريب يف حقيقة األمر فهي يف تصاعد مستمر و
وخططهم بغية وضع اخلطة  مالبنوك االهتمام أكثر مبنافسيها عن طريق دراستهم والتعرف على استراتيجيا

 التنافسية اليت تعتمد على نقاط ضعفهم لتحقيق نتائج أفضل؛
ور تفضيالم بغرض احملافظة عليهم وعدم التركيز على العمالء عن طريق دراسة حاجام و تتبع تط .8

االعتماد على الوالء الديين فقط، ألن هذا األخري ليس هو الدافع الرئيسي للتعامل مع البنوك اإلسالمية لدى 
 كل العمالء كما سبق ورأينا يف البحث؛
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بيئات اليت توجد تركيز البنوك اإلسالمية على اجتذاب العمالء من املسلمني بالدرجة األوىل، خاصة يف ال .9
فيها نسبة صغرية من املسلمني، ألن توسيع خدماا لغري املسلمني سيكلفها جهدا أكرب، كما أا قد تضطر 
إىل خمالفة بعض قواعد الشريعة اإلسالمية إرضاء هلم، أو تدفع هلم عائد أكرب على الودائع وحتملهم تكلفة 

 ئها خاصة من املسلمني؛أقل عند متويلهم، وهو ما سيضر بصورا أمام عمال
ندعو البنوك املركزية يف كل البلدان اليت توجد فيها البنوك اإلسالمية بضرورة مراعاة خصائص هذه  .10

البنوك عند وضع خمتلف القواعد واإلجراءات اخلاصة بالسياسة النقدية أو بالرقابة أو غريها من التدخالت 
 لى قدم املساواة مع البنوك التقليدية؛اإلشرافية، وذلك مبا يسمح هلا مبمارسة نشاطها ع

وأخريا ندعو حكومات البلدان اإلسالمية بالتحديد، مبا فيها اجلزائر، لضرورة االهتمام ذا النوع من  .11
البنوك ألنه يعرب بالدرجة األوىل عن هويتنا اإلسالمية، بالشكل الذي جيعلها عالمة مميزة للمسلمني تعرب عن 

م تركها للبنوك الغربية لتلقفها وجتعلها وسيلة جلمع أموال املسلمني واإلساءة معتقدام ومبادئهم، وعد
 .لإلسالم يف أحيان كثرية، وهلم يف التجربة املاليزية خري مثال على ذلك

يف اية هذا البحث والذي ركزنا فيه على االستراتيجيات اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية يف       
أن البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية هلا آليات عمل ختتلف عن تلك اخلاصة  ىعل نؤكدمواجهة املنافسة، 

بالبنوك التقليدية، وهلا كذلك استراجتياا التنافسية اخلاصة ا حىت ولو اتفقت نظريا مع النظريات املعروفة 
ليها يف هذه املتوصل إ النتائج كما أن مصداقية. يف هذا اال، إال أن مضموا وتطبيقها خيتلف عنها

  :الدراسة تعتمد بالدرجة األوىل على العوامل التالية
مدى صحة املعطيات اليت توفرت لنا عن البنوك اإلسالمية املدروسة خالل فترة الدراسة، سواء من واقع  -

  تقاريرها أو من االستبيان الذي أجابت عنه بعض البنوك يف العينة املدروسة؛ 
  ملوضوع املدروس من مجيع نواحيه؛الطريقة اليت عاجلنا ا ا -
  النقائص اليت قد تظهر يف البحث واليت قد تكون ناجتة عن تقصري من الباحث أو هفوة منه؛ -
الفترة الزمنية اليت متت فيها الدراسة، وما ارتبطت ا من أحداث، نظرا حلساسية النظام البنكي للكثري من  -

  .غريه من فترة ألخرىاملتغريات السياسية واالقتصادية، وسرعة ت
و املوضوع ما زال مفتوحا للبحث والتطوير، وإثرائه مستقبال ألن املنافسة من أكثر املواضيع تعقيدا وتغريا، 

  . والبنوك اإلسالمية مؤسسات مالية تعمل وفق الشريعة اإلسالمية وما زالت يف مراحل تطورها األوىل
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  % :الوحدة     .2010-2005متوسط مؤشرات منو البنوك اإلسالمية التجارية يف البحرين : 01لحقامل

  البنك
متوسط منو
 األصول

 متوسط منو
 الودائع

متوسط منو 
  التمويل

  متوسط التكلفة
  إىل اإليراد

  54.34 28.35 28.47 25.41  مصرف البحرين اإلسالمي
  51.44 10.19 7.48  12.37 )إمثار(مصرف شامل البحرين
 79.44 20.70 25.61 24.29  بنك الربكة اإلسالمي
 58.68 42.02 64.48 45.14  بيت التمويل الكوييت

 46.94 199.85 92.52 68.92  املصرف اخلليجي التجاري
 40.29 38.71 39.58 50.42  مصرف السالم البحرين

  .كمن إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنو :املصدر
  

 % :الوحدة                                .عائد حقوق امللكية يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 02امللحق 
  2010  2009  2008 2007 2006 2005  البنك 

  33.02-  13.80-  12.60  25.00 17.8 12.00  مصرف البحرين اإلسالمي

  21.99-  1.36  5.6 20.9 17.8 12.4  )إمثار(مل البحرينمصرف شا
 2.8 15.5-  1.3 2.2 2.6- 4.3  بنك الربكة اإلسالمي
 2.21 0.51  10.08 20.41 24.26 23.68 بيت التمويل الكوييت

 5.53- 2.45  19.79 15.43 18.75 12.12 املصرف اخلليجي التجاري
 3.6 06.92  14.81 14.51 12.03 - مصرف السالم البحرين

 غري متوفرة 08.1  9.00 12 غري متوفرةغري متوفرةعائد حقوق امللكية يف بنوك التجزئة التقليدية

  .من إعداد الطالبة بناء على التقارير السنوية للبنوك ومعطيات البنك املركزي البحريين :املصدر
  

  %:الوحدة                                   .عائد األصول يف البنوك اإلسالمية التجارية البحرينية: 03امللحق
  2010  2009  2008  2007 2006 2005  البنك

  4.30-  2.13-  2.9 5.00 3.5 2.5  مصرف البحرين اإلسالمي

  2.17-  0.19  01 4.3 3.8 2.5  )إمثار(مصرف شامل البحرين
 0.5 2.7-  0.2 0.4 0.4- 0.6  بنك الربكة اإلسالمي
 0.51 0.12  2.51 4.27 5.24 5.8 بيت التمويل الكوييت

 1.56- 0.65  5.87 11.5 9.54 8.11 املصرف اخلليجي التجاري
 0.85 2.52  03.25 5.82 08.73 - مصرف السالم البحرين

 غري متوفرة 0.9  1.1 1.7 غري متوفرة غري متوفرة عائد األصول يف بنوك التجزئة التقليدية

  .ر السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناء على التقاري :املصدر

  
  
  



 ملالحقا

.- 372 - 

  
 %  :الوحدة                          .  2010-2005احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا من األصول : 04  امللحق 

امللكية البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Affin Islamic Bank Berhad  3.14 3.03 3.41 4.39 3.38 3.72 حملي

Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhad  2.46 2.65 2.69 1.78 0.25 - أجنيب
 Alliance Islamic Bank Berhad  2.03 1.47 1.66 2.08 2.43 1.58 حملي

 AmIslamic Bank Berhad  8.38 7.76 7.92 7.13 8.11 9.59 حملي
 Asian Finance Bank Berhad  0.93 0.96 1.02 0.88 - - أجنيب

Bank Islam Malaysia Berhad  12.60 12.78 13.23 13.4 12.66 16.17 حملي
 BankMuamalat Malaysia Berhad  6.94 7.4 8.1 9.69 11.68 10.47 حملي

CIMB Islamic Bank Berhad  14.96 12.71 10.48 6.3 4.16 0.53 حملي
 EONCAP Islamic Bank Berhad  - 3.26 3.98 4.29 4.45 4.37 حملي

 HongLeong Islamic Bank Berhad  4.14 4.25 4.56 4.36 5.58 5.93 حملي
 HSBC Amanah Malaysia Berhad  2.80 2.23 2.8 3.09 4.18 5.36 أجنيب

 Kuwait Finance House  Berhad  4.52 5.38 5.41 4.42 2.62 0.53 أجنيب
 Maybank Islamic Berhad  18.34 15.82 15.13 16.77 20.08 22.36 حملي

 OCBC Al-Amin Bank Berhad  1.79 2.28 2.1 2.58 2.74 2.39 أجنيب
Public Islamic Bank Berhad  9.82 10.57 9.24 9.64 8.87 8.21 حملي
RHB Islamic Bank Berhad  5.44 5.21 5.26 5.89 7.02 7.78 حملي

 Standard Chartered Saadiq Berhad  1.69 2.22 3.01 3.31 1.77 1.02 أجنيب

 .ة يف اجلدولمن إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الوارد: املصدر
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 % : الوحدة                              .2010 -2005احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا من الودائع : 05امللحق 
البنك امللكية 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Affin Islamic Bank Berhad  3.17 2.99 3.26 3.53 3.34 2.79 حملي
Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhad  2.24 3.19 3.39 1.97 0.05 - أجنيب

 Alliance Islamic Bank Berhad  2.31 1.69 1.34 1.64 1.97 1.44 حملي
 AmIslamic Bank Berhad  8.75 8.23 7.77 5.18 5.53 6.13 حملي

 Asian Finance Bank Berhad  0.65 0.69 0.74 0.79 - - أجنيب
Bank Islam Malaysia Berhad  15.41 16.33 15.9 16.78 17.11 18.53 حملي

 BankMuamalat Malaysia Berhad  8.56 8.9 9.54 11.61 14.44 13.38 حملي
CIMB Islamic Bank Berhad  13.00 11.33 10.46 7.14 1.93 0.59 حملي

 EONCAP Islamic Bank Berhad  - 3.13 3.62 3.58 4.62 4.1 حملي
 HongLeong Islamic Bank Berhad  4.43 5.17 4.75 5 6.75 6.71 حملي

 HSBC Amanah Malaysia Berhad  2.17 1.6 2.48 3.16 4.43 4.83 أجنيب
 Kuwait Finance House  Berhad  2.6 2.76 3.29 2.1 1.88 0.18 أجنيب

 Maybank Islamic Berhad  19.78 15.73 14.33 15.06 15.83 20.68 حملي
 OCBC Al-Amin Bank Berhad  1.67 2.4 2.06 2.68 3.12 2.68 أجنيب

Public Islamic Bank Berhad  8.78 8.47 7.37 9.66 9.16 8.37 حملي
 RHB Islamic Bank Berhad  5.71 6.45 6.3 6.88 8.44 9.07 حملي

 Standard Chartered Saadiq Berhad  0.75 0.94 3.39 3.24 1.4 0.52 أجنيب

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك :املصدر
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 % : الوحدة 2010.                                    -2005احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف ماليزيا من التمويل: 06امللحق 

البنك امللكية 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Affin Islamic Bank Berhad  2.47 2.36 2.48 2.17 1.78 2.46 حملي

Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhad  2.81 3.1 2.91 2.33 - - أجنيب
Alliance Islamic Bank Berhad  2.34 1.89 2.04 2.47 2.64 1.77 حملي

AmIslamic Bank Berhad  9.19 9.82 9.96 10.02 9.28 10.72 حملي
 Asian Finance Bank Berhad  0.5 0.55 0.25 0.11 - - أجنيب

Bank Islam Malaysia Berhad  8.24 7.91 9.2 10.61 12.6 15.11 حملي
 BankMuamalat Malaysia Berhad  4.60 5.38 6.53 7.35 7.83 6.85 حملي

CIMB Islamic Bank Berhad  15.57 13.18 6.06 2.53 1.71 0.01 حملي
 EONCAP Islamic Bank Berhad  - 3.74 4.77 5.7 5.95 6.2 حملي

 HongLeong Islamic Bank Berhad  2.88 3.13 4.31 4.6 5.75 5.61 حملي
 HSBC Amanah Malaysia Berhad  3.22 2.59 2.97 3.71 4.49 4.7 أجنيب

 Kuwait Finance House  Berhad  4.21 5.79 6.26 3.96 1.17 - أجنيب
 Maybank Islamic Berhad  23.20 20.73 21.22 22.46 24.31 26.48 حملي

 OCBC Al-Amin Bank Berhad  1.73 1.73 2.16 2.28 2.38 2.29 أجنيب
Public Islamic Bank Berhad  11.34 11.75 12.06 13.03 13.15 11.89 حملي

 RHB Islamic Bank Berhad  6.05 4.78 5.43 5.65 6.04 5.61 حملي
 Standard Chartered Saadiq Berhad  1.63 1.56 1.38 1.03 0.92 0.31 أجنيب

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الواردة يف اجلدول :املصدر
  

  
  
  

  

 % :الوحدة        . 2010-2005 ودائع والتمويل املمنوح من البنوك اإلسالمية املاليزيةالصول وتوسط منو األم: 07امللحق
البنك   متوسط منو األصول متوسط منو الودائع  متوسط منو التمويل
Bank Islam Malaysia 8.10 15.78 15.96 
Bank Muamalat Malaysia  15.90 12.83 13.47 
Maybank Islamic  18.81 24.74 17.68 
Affin Islamic Bank  22.29 17.07 17.25 
CIMB Islamic Bank 3875.41 155.37 218.59 
Alliance Islamic Bank  34.54 27.83 28.90 
Kuwait Finance House (Malaysia) 97.27 256.37 132.42 
Asian Finance Bank  118.21 11.02 22.52 

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الواردة يف اجلدول : املصدر
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% :الوحدة                             .               نسبة التكلفة إىل اإليراد يف البنوك اإلسالمية املاليزية :08امللحق 
 البنك 2005 2006  2007 2008 2009 2010

62.56 66.36 58.76 62.36 -41.64 -369.01 Bank Islam Malaysia 
67.86 67.85 83.70 75.24 61.56 67.96  Bank Muamalat Malaysia 
44.58 42.59 55.23 54.64 3.56 5.96  Maybank Islamic 
66.09 61.97 61.82 45.03 33.85 6.15 Affin Islamic Bank 
36.21 55.78 55.50 44.17 78.95 807.74   CIMB Islamic Bank 
39.38 57.17 4.15 4.14 5.78 11.60  Alliance Islamic Bank 
558.42 91.38 80.97 77.39 86.49 89.86  Kuwait Finance House (Malaysia) 
257.96 86.22 271.94 142.35 - -  Asian Finance Bank 

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الواردة يف اجلدول :املصدر

  
 

% :الوحدة                                     .                    عائد األصول يف البنوك اإلسالمية املاليزية  :09امللحق

 البنك 2005 2006  2007 2008 2009  2010

 Bank Islam Malaysia خسارة خسارة 1.4 1.45  0.91  1.16
0.73  0.59  0.22 0.34 0.53 0.53  Bank Muamalat Malaysia 
0.92  1.04  0.42 0.75 1.96 1.09  Maybank Islamic 
0.34  0.50  0.46 0.63 0.94 0.85 Affin Islamic Bank 
 CIMB Islamic Bank   خسارة 0.07 0.71 0.39  0.45  0.84
1.72  01  1.61 2.17 1.16 0.89  Alliance Islamic Bank 

 Kuwait Finance House (Malaysia)  0.08 0.27 0.43 0.58  خسارة  0.89-

 Asian Finance Bank  - - خسارة خسارة  خسارة 1.51-

 عائد األصول يف النظام البنكي املاليزي 1.4 1.3  1.5  1.5  1.2  1.5

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الواردة يف اجلدول :املصدر

  

 % :الوحدة                                                          .عائد امللكية يف البنوك اإلسالمية املاليزية: 10امللحق

 البنك 2005 2006  2007 2008 2009  2010

 Bank Islam Malaysia رةخسا خسارة 23.33 26.54  16.48  16.54
11.24  07.49  04.54 06.52 10.16 06.17  Bank Muamalat Malaysia 
13.9  14  06.84 09.43 26.95 19.52  Maybank Islamic 
6.00  08.23  10.65 16.74 18.58 09.78 Affin Islamic Bank 

 CIMB Islamic Bank  خسارة 0.59 09.52 09.80  14.20  27.31
20.11  09.50  04.59 07.35 04 12.92  Alliance Islamic Bank 

 Kuwait Finance House (Malaysia)  0.11 02.06 03.58 03.15  خسارة  4.81-
 Asian Finance Bank  - - خسارة خسارة  خسارة  8.78-

 عائد امللكية يف النظام البنكي املاليزي 16.8 16.2  19.70  18.60  13.90  16.50

 .من إعداد الطالبة بناءا على تقارير البنوك الواردة يف اجلدول :املصدر
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: %الوحدة       .                               صايف القروض املتعثرة يف البنوك اإلسالمية املاليزية نسبة: 11امللحق 

  البنك 2005 2006  2007 2008 2009 2010
4.5  4.90  7.82 11.35 8.99 12.62 Bank Islam Malaysia 
6.9  3.3  4.4 5.1 4 4.2  Bank Muamalat Malaysia 

0.88  1.88  2.62 4.14 5.62 5.82  Maybank Islamic 
4.29  1.15  1.74 2.76 24.92 34.10 Affin Islamic Bank 
1.48  0.6  1.61 5.9 00 00  Islamic Bank  CIMB
0.7  0.8  1.2 1.1 2.2 0.7  Alliance Islamic Bank 

12.02  6.72  0.33 0.06 0 -  Kuwait Finance House (Malaysia) 
6.91  0  0.02 - - -  Asian Finance Bank 
 التعثر الكلية يف النظام البنكي املاليزي نسبة  04.6 04.8 03.2 2.2  1.8  2.3

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك الواردة يف اجلدول :املصدر
  

 % :الوحدة                               .       نسب منو األصول يف بعض البنوك اإلسالمية السودانية: 12امللحق

 البنك 2005 2006 2007 2008  2009  2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 50 64 44 50 56.94 40.1

  بنك أم درمان الوطين  63.77 41.24 3.26- 5.39 17.88 04.67

 البنك السوداين الفرنسي 13.88 10.86 36.55 13.70 11.57 01.60-

 بنك السالم السوداين - 8.67 63.27 22.61 08.67 23.11
 بنك بيبلوس إفريقيا  10.41 19.73 37.06 21.89 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي  33.10 25.00 23.02  33.29  40.12
  بنك الثروة احليوانية 17.05 7.74 13.41 3.94 3.08 غ متوفرة

 .سنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناءا على التقارير ال :املصدر

  
  

% :الوحدة                            .          نسب منو الودائع يف بعض البنوك اإلسالمية السودانية  :13امللحق  

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 45 74 48 54.1 60.6 40

  درمان الوطين بنك أم  80.95 23.39 4.5- 9.42 26.53 3.93

 البنك السوداين الفرنسي 12.98 6.27 36.18 25 03.41 01.15-

 بنك السالم السوداين - 5.52 128.57 37.91 11.85 24.73
 بنك بيبلوس إفريقيا - 26.31 25.80 38.75 43.19 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة 32.77 18.94 27.83 26.10 66.82
 بنك الثروة احليوانية -15.09 68.22 6.47 6.15 24.00 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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 % :الوحدة                     .                    عائد األصول يف البنوك اإلسالمية التجارية السودانية: 14امللحق

 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 03 4.3 3.5 3.1 2.92 3.1

  بنك أم درمان الوطين  0.8 0.17- 0.68 0.73 0.69 0.91

 البنك السوداين الفرنسي 1.47 1.66 1.79 2.27 1.56 1.65

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 3.08 2.13 2.08 2.71
 ك بيبلوس إفريقيابن 1.93 3.48 4.26 3.19 3.53 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة  3.95 3.80 3.14
 بنك الثروة احليوانية 0.73 0.61 0.38 1.4- 0.04 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
  

 % :الوحدة                  .                 السودانية عائد حقوق امللكية يف البنوك اإلسالمية التجارية:15امللحق 
 البنك 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 بنك فيصل السوداين اإلسالمي 17 34 34 37 37.04 42.8

  بنك أم درمان الوطين  19.37 7.69- 21.70 6.83 7.36 09.61

 رنسيالبنك السوداين الف 17.57 17.90 21.41 23.13 15.90 15.89

 بنك السالم السوداين غ متوفرة غ متوفرة 8.87 6.91 7.24 09.91
 بنك بيبلوس إفريقيا 9.48 17.17 20.40 13.83 16.63 غ متوفرة

 بنك التضامن اإلسالمي غ متوفرة غ متوفرة غ متوفرة  28.45 28.71 28.05
 بنك الثروة احليوانية 04.04 3.23 1.92 8.72- 0.56 غ متوفرة

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

  
  

  % :الوحدة                       .  احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من املوجودات اإلسالمية: 16امللحق 
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 69.58 72.52  78.95  76.58 79.58 81.79  بنك الراجحي
 7.95 07.39  07.76  10.19 08.54 06.03  البالدبنك

 12.43 12.74  13.29  13.23 11.88 12.18  بنك اجلزيرة
 10.04 07.35  - - - -  بنك اإلمناء
 100 100  100  100 100 100  اموع

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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 % :الوحدة                              .سالمية السعودية من الودائع اإلسالميةاحلصة السوقية للبنوك اإل :17امللحق 
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 72.11 76.62  78.54  76.01  79.64  82.65  بنك الراجحي 
 8.53 08.34  07.39  10.74  08.52  04.61  بنك البالد
 13.78 14.07  14.07  13.25  11.84  12.74  بنك اجلزيرة
 5.57 0.96  -  -  -  -  بنك اإلمناء
 100 100  100  100 100 100  اموع

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
  

 % :الوحدة                        .     احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية من التمويل اإلسالمي :18امللحق 
 2010 2009  2008  2007 2006 2005  البنك

 72.05 84.33  85.74  86.72  90.78  90.29  بنك الراجحي
 7.38 06.24  05.04  05.11  02.86  01.92  بنك البالد
 11.21 08.79  09.22  08.17 06.36 07.79  بنك اجلزيرة
 9.36 0.64  -  -  -  -  بنك اإلمناء
 100 100  100  100  100  100  اموع

 .ة بناءا على التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالب :املصدر
  

 % :الوحدة                         .                         نسبة منو موجودات البنوك اإلسالمية السعودية :19امللحق
 متوسط النمو 2010 2009  2008 2007 2006 2005  البنك

 15.84 8.26 04.49  30.82 18.71 10.70 22.06  بنك الراجحي 
 26.97 21.31 08.47  03.48- 47.42 61.14 -  بنك البالد
 21.18 10.14  8.94  27.59  37.23  10.94 32.21  بنك اجلزيرة
 35.69 54.07  17.30  -  -  - -  بنك اإلمناء

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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 % :الوحدة                             .                             ية السعوديةنسبة منو ودائع البنوك اإلسالم :20امللحق
 متوسط النمو  2010 2009  2008 2007 2006 2005  لبنك

 15.29  16.44  3.36  29.97  22.25  04.67  15.10  بنك الراجحي 
 39.45  23.39 25.06  13.48- 61.52 100.76 -  بنك البالد
 23.35  23.49 05.93  33.63 43.35  0.92 32.80  بنك اجلزيرة
  550  550  -  - - - -  بنك اإلمناء

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
  

  % :الوحدة                  .                 معدل منو التمويل املمنوح من قبل البنوك اإلسالمية السعودية :21امللحق 
 متوسط النمو 2010 2009  2008 2007 2006 2005  لبنك

 12.21 19.26- 05.70  34.13 17.09 11.76 23.82  بنك الراجحي 

 52.75 11.63 33.13  33.60 119.50 65.88 -  بنك البالد
 26.32 20.64  02.44  53.29  57.41  09.26- 33.39  بنك اجلزيرة
  1279.6 1279.6 - - - - -  بنك اإلمناء

 .لى التقارير السنوية للبنوكمن إعداد الطالبة بناءا ع :املصدر
  

 %: الوحدة                           .معدل العائد على األصول يف البنوك اإلسالمية السعودية: 22امللحق 
  2010 2009  2008 2007 2006 2005  كلبن

  4  3.94  3.99  5.16  6.94 5.92  بنك الراجحي

  0.44  1.42-  0.78  0.43  1.58 1.4-  بنك البالد

  0.09  0.09  0.45  0.33  1.13 6.17  جلزيرةبنك ا

  0.06  3.5  -  -  - -  بنك اإلمناء

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

 
 % : الوحدة                        .          عائد حقوق امللكية يف البنوك اإلسالمية السعودية: 23امللحق

  2010 2009  2008 2007 2006 2005  كلبن
  23  23.38  24.12  27.29  36.17 41.83  بنك الراجحي

  2.98  8.27-  3.89  2.32  5.89 3.39-  بنك البالد

  0.64 0.60  4.77 17.10 47.02 32.73  بنك اجلزيرة

  0.1 3.88  -  -  - -  بنك اإلمناء

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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 % :الوحدة                                           .منو األصول يف البنوك اإلسالمية التجارية القطريةل معد :24امللحق

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك
 30.68 18.28 57.17  43.32 55.92 23.23  مصرف قطر اإلسالمي

 9.85 28.89 29.05  18.59 32.54 27.62 مصرف قطر الدويل اإلسالمي
 43.78 43.83 64.57  - - -  مصرف الريان

 46.41 64.52 86.33  21.73 157.21 - )نافدة إسالمية(اإلسالمي الوطين قطر
 21.3 16.4 36.5  55.3 45.8 41.6 نسبة منو أصول القطاع املصريف الكلي

  27.67  7.98- 37.55  111.61 558 -  )نافذة(الدوحة اإلسالمي 
  23.51  13.05-  140.24  96.28 79.38 -  )نافذة(جاري اإلسالمي تال
  9.69-  10.5- 87.18  17.12 - -  )نافذة(اإلسالمي  هلياأل

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

  
 % :الوحدة                                            .نسبة منو الودائع يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية: 25امللحق  

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك
 48.58 22.72 35.98  38.79 28.13 17.87  مصرف قطر اإلسالمي

 21.47 26.37 26.77  07.61 32.15 17.09 مصرف قطر الدويل اإلسالمي
 51.49 63.73  120.45  - - -  مصرف الريان
 45.48 81.64 74.54  07.23 159.62 - )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

 24.3 16.2 27.1  38.8 41.1 40.50 نسبة منو ودائع القطاع املصريف الكلي
  18.69  53.49 55.42  2.35- 66.67 -  )نافذة(الدوحة اإلسالمي 

  42.11  20.6-  146.32  142.86 160.47 -  )نافذة(جاري اإلسالمي تال
  25  36.84-  102.91  2842.86 - -  )نافذة(اإلسالمي  هلياأل

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :ملصدرا

  

 % :الوحدة                                             .نسبة منو التمويل يف البنوك اإلسالمية التجارية القطرية: 26امللحق
 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك

 7.51 8.51  58.34  57.33 33.07 42.13  مصرف قطر اإلسالمي
 14.92- 18.05 71.16  26.84 7.95 20.37 مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 34.08 31.25 95.6  - - -  مصرف الريان
 72.34 102.85 69.67  124.14 383.33 - )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

 16.3 11.5 51.1  56.6 47.2 40.9 نسبة منو قروض  القطاع املصريف الكلي
  68.65-  234.32 20.44  110.28 529.41 -  )نافذة(المي الدوحة اإلس

  9.12  5.86- 156  112.77 147.37 -  )نافذة(جاري اإلسالمي تال
  23.16-  18.01 71.28  452.94 - -  )نافذة(اإلسالمي  هلياأل

 .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
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 % :الوحدة                          .ن الربح يف البنوك اإلسالمية التجارية القطريةنصيب حقوق املسامهني م:  27امللحق

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك
 14.62 14.68 23  27.11 23.62 24.42  مصرف قطر اإلسالمي

 14.64 13.48 18.02  20.38 28.10 52.72 مصرف قطر الدويل اإلسالمي
 16.99 14.77 16.12  23.15 - -  مصرف الريان
 28.12 15.33 12.44  13.01 42.92 6.88 )نافدة إسالمية(قطر اإلسالمي

 19.19 19.3 21.5  30.4 27.2 28.5 نسبة القطاع املصريف الكلي

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر

  

 % :الوحدة                                    .تجارية القطريةنصيب األصول من الربح يف البنوك اإلسالمية ال: 28امللحق

 2010 2009 2008  2007 2006 2005  البنك
 2.57 3.37 4.9  5.88 6.74 5.36  مصرف قطر اإلسالمي

 3.07 3.09 3.90  4.81 4.76 7.35 مصرف قطر الدويل اإلسالمي
 3.49 3.65 5.47  11.70 - -  مصرف الريان
 2.81 1.91 2.48  2.06 1.28 0.32 )افدة إسالميةن(قطر اإلسالمي

 2.6 2.6 2.9  3.6 3.7 4.3 نسبة القطاع املصريف الكلي

  .من إعداد الطالبة بناءا على التقارير السنوية للبنوك :املصدر
 
  

                  .قائمة البنوك اإلسالمية اليت أجابت عن االستبيان: 29امللحق

  التاريخ يلة االتصالوس البلد  اسم البنك 

  2009-12-21  الربيد االلكتروين  البحرين  بيت التمويل الكوييت البحرين
Bank Islam Malaysia  2010-03-29  الربيد العادي  ماليزيا  

 Maybank Islamic  2010-02-03  الربيد االلكتروين  ماليزيا  

  Islamic Bank  CIMB 2010-03-19  الربيد العادي  ماليزيا  

  2009-12-14  الربيد االلكتروين  السودان بنك فيصل اإلسالمي  السوداين  

  2010-01-26  الربيد االلكتروين  السودان بنك الثروة احليوانية

  2010-03-10  الربيد العادي  قطر مصرف الريان 

  2010-03-26  الربيد االلكتروين  بريطانيا البنك اإلسالمي الربيطاين 

  2011-02-23  املقابلة الشخصية  اجلزائر زائريبنك الربكة اجل
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                .قائمة االستبيان املرسل للبنوك اإلسالمية: 30امللحق

  جلمهوريـة اجلزائرية الدميقراطيـة الشعبيـةا
  وزارة التعليــم العايل و البحث العــلمي

  التسيري و علومجارية االقتصادية والتكلية العلوم 

  اجلــــزائرجــل، جامعة جي

  

  استمارة االستبيان
  

  :حتية طيبة أما بعد: سيدي مدير البنك

 أضع بني يديك استمارة االستبيان اليت أعدت الستكمال متطلبات اجناز رسالة الدكتوراه املوسومة

وهي جزء من اجلانب التطبيقي  هلذه. )إستراتيجية البنوك اإلسالمية يف مواجهة حتديات املنافسة(

  . سالةالر

لذا نرجو من حضرتكم التعاون معنا وذلك باإلجابة عن األسئلة الواردة فيها، مع العلم سيدي أن

املعلومات املطلوبة هي لغرض علمي حبت وال متت بصلة ألية أغراض أخرى، والوثائق املرفقة باالستبيان تثبت

  . دمتم يف خدمة اإلسالم والعلم. ذلك

  :والرجاء إرسال إجابة االستبيان على الربيد اإللكتروين التايل شاكرين تعاونكم معنا مسبقا،  

roukia_am@yahoo.fr 
  
  

  رقية بوحيضر: مولود لعرابة                                           الطالبة: د/ أ: املشرف 
التسيري                               كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري      كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم 

  اجلزائر. جامعة جيجل                 اجلزائر                              . جامعة قسنطينة
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  :املناسب من كل سؤال املكانيف  (√)يرجى وضع العالمة التالية 

 يف العمل املصريف اإلسالمي؟هل  جتربتكم  .1
 : قصرية :متوسطة   : طويلة

 
  : هل يعترب حجم مصرفكم .2
:                        صغري:                    متوسط:                كبري
 
  :هل تركزون نشاطكم على .3

  :       االثنني معا :املؤسسات  :األفراد 
                                                                                                                                  

  كيف حتكمون على البيئة العامة اليت تعملون ا؟ .4
  : غري مالئمة:              مالئمة جزئيا:        مالئمة كليا

                                                                                                                                  
  هل تعتربون املنافسة حتديا يواجهكم؟ .5
:                        أحيانا :ال:                نعم

  
  

  :حسب درجة تأثريها عليكم 06إىل  01بالنظر لبيئتكم التنافسية رتب القوى الواردة يف اجلدول من  .6
  )من األكثر تأثريا إىل األقل تأثريا(

  الرتبة  نوع القوة       

    .احلاليني املنافسني •

    .املنافسني احملتمل دخوهلم للسوق مستقبال •

    .املنتجات البديلة •

    . القوة التفاوضية للعمالء •

    .القوة  التفاوضية للموردين •

    ).قواعد الشريعة اإلسالمية، القوانني الوضعية(التشريعات والقوانني •

  
  
 :عليكمهي األكثر تأثريا  01ما هي األسباب اليت جتعل القوة رقم  .7

……………………………………………………………………  
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  :6إىل 1املؤسسات التالية تعترب منافسة لكم، رتبها حسب درجة خطورا عليكم من  .8
  )من األخطر إىل األقل خطورة( 

  الرتبة  نوع املنافسني
    .البنوك اإلسالمية احمللية •

    .البنوك اإلسالمية األجنبية •

    .يةالنوافذ اإلسالمية للبنوك التجارية احملل •

    .ةالنوافذ اإلسالمية للبنوك التجارية الغربي •

    ).حملية، أجنبية(البنوك التجارية  •

    .املؤسسات املالية اإلسالمية األخرى •
  

 ؟01ما هي أسباب خطورة املنافس رقم  .9
…………………………………………………………………………. 

  
  هل تقومون  بدراسة منافسيكم ومتابعة حتركام؟ .10
 :أحيانا :ال  :    نعم
 

  ما هي اجلوانب اليت تركزون عليها يف دراستهم؟ .11
 :أهدافهم :استراتيجيام  :  قدرام

  
  :كيف حتكمون على شدة املنافسة يف الصناعة املصرفية اإلسالمية يف بلدكم .12
 : ضعيفة:                   متوسطة:           شديدة

  :انت شديدة فهل هي ناجتة عنإذا ك .13
   .ارتفاع رحبية الصناعة املصرفية اإلسالمية •

   .عدم وجود حواجز لدخول القطاع •

   .الطلب املتزايد على املصرفية اإلسالمية •

   .كثرة عدد املتنافسني •
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  كيف ِتؤثر املنافسة عليكم؟ .14
   .ختفض من أرباحكم •

   .ختفض من حصتكم السوقية •

   .جتذب عمالئكم •

   .لل من مبيعاتكمتق •

  
  ملواجهة منافسيه يف السوق؟) إستراتيجية(هل يضع البنك خطة مستقبلية حمددة األبعاد واملضامني  .15
 :أحيانا : ال:            نعم

  

  :يف حالة وجود هذه اخلطة فهل هي ترتكز على .16
    .عرض أسعار أقل مقارنة باملنافسني •

   .ة باملنافسنيعرض خدمات متميزة مقارن •

    ).منطقة، عميل، خدمة(التركيز على جوانب معينة يف السوق •

    .أسعار أقل مع خدمات مميزة •

    .وال واحدة •

  
  إذا كانت لديكم إستراتيجية تنافسية خاصة بكم غري واردة أعاله فأذكرها؟ .17

.........................................................................................................
.................................................................................................  

  
  باعتباركم بنك إسالمي ما هي أفضل طريقة ملواجهة املنافسني؟ .18

   .األساليب السعرية •

   .األساليب غري السعرية •

   .املزج بينهما •
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 ا يعين التميز بالنسبة لكم؟ماذ .19
   .تقدمي خدمات ال يقدمها اآلخرون •

   .خلق صورة جيدة للبنك •

   .تقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات •

   .االبتكار املتواصل •

   .الريادة التكنولوجية •

  
 هل بنككم؟ .20

   .هو بنك كل العمالء •

   .هو بنك فئة معينة من العمالء •

   .هو بنك عمليات مصرفية معينة •

   .بنك منطقة جغرافية معينة هو •

   .بنك شامل •

 
 :لتطبيق أسعار تنافسية من طرف بنككم فهذا يتطلب منكم .21

   .زيادة اإلنتاجية •

   .ضغط التكاليف اإلدارية •

   .إدخال التكنولوجيات احلديثة •

   .تنويع النشاط االستثماري للبنك •

  
 خدمة؟يف إطار قيام بنككم جبذب الودائع فما هي نوع الوسيلة املست .22

   .العائد املناسب •

   .اخلدمات املتنوعة •

   .احلوافز و التشجيعات •
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 ما هي الطرق اليت يستخدمها بنككم جلذب املستثمرين والعمالء ؟ .23
  .السرعة يف تقدمي اخلدمة •

  .التركيز على رغبات وتفضيالت العميل •

   .التكلفة املناسبة •

   .جودة اخلدمات املقدمة •

  .واالستثمار املناسبةعرض صيغة التمويل •
  

  : انطالقا من جتربتكم يف العمل املصريف اإلسالمي فهل املنافسة اليت تواجهوا تكون أكرب يف .24
    .جانب الودائع •

   .جانب االستخدامات •

    .يف اجلانبني معا •
 

  هل حتقق اإلستراتيجية التنافسية املطبقة يف بنككم  أهدافها؟ .25
 :جزئيا : ال:              نعم

  

 ما هي األهداف احملققة؟ .26
    .احلفاظ على احلصة السوقية •

   .زيادة احلصة السوقية •

    .احلفاظ على األرباح •

    .زيادة األرباح •

   .احلفاظ على العمالء احلاليون •

    .جذب عمالء جدد •
  

  :حسب رأيكم هل جناح بنككم مقارنة مبنافسيه مرتبط بـ .27
  .مياحلفاظ على طابعه اإلسال •

   .تقليد ما هو موجود يف البنوك التجارية من خدمات وابتكارات •

       .استخدام التقنيات احلديثة •

   .االهتمام بتفضيالت العمالء •

  ).االهتمام بالتسويق(حتسني صورة املصرف •

  .التوسع داخليا وخارجيا •
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  هل يطبق بنككم أدوات اإلدارة اإلستراتيجية الختاذ قراراته؟ .28
 :أحيانا : ال           :   نعم
  

  :لتحسني القدرات التنافسية لبنككم فهل يتم التركيز على .29
  .جذب الودائع وزيادة صيغ املشاركة •

  .تأهيل الكوادر البشرية •
       .توسيع استخدام التكنولوجيات احلديثة •

  .االهتمام بالبحث والتطوير •
  .االهتمام باهليئة الشرعية •
  .ندماج والتكتلاال •

  
  لو عرض عليكم التعاون بدل التنافس فكيف سيكون ردكم؟ .30
 :نرفض متاما :    نوافق بشروط:             نوافق

  
  برأيكم هل ستساهم املنافسة يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي مستقبال؟ .31
   :يف جوانب فقط : ال:              نعم
  

 ما هي اجلوانب اليت ستطورها؟ .32
.........................................................................................................
.........................................................................................................  

  م أن يعتمد على الدافع الديين لعمالئه للمحافظة عليهم ؟هل ميكن لبنكك .33
 :إىل حد ما : ال:              نعم
  

  هل يف نيتكم توسيع خدماتكم لغري املسلمني ؟ .34
 :ليس اآلن : ال:              نعم
 

  الية؟برأيكم هل ستستفيد البنوك اإلسالمية من األزمة املالية احل .35
  : يف جوانب فقط : ال:              نعم
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 ما هي اجلوانب اليت ستستفيد منها؟ .36
.........................................................................................................

........................................................................................................ 
  هل من مقترحات للبنوك اإلسالمية يف جمال املنافسة بشكل عام؟ .37

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................  
  
  

  شكـــرا على تعاونكــــم
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دار صفاء للنشر : ، الطبعة األوىل، عمان"إدارة التحديات اإلستراتيجية يف البنوك "طالب عالء فرحان، الغزايل فاضل راضي،  ]52[

  .2009والتوزيع، 
الدار اجلامعية،  :، اإلسكندرية"دراسة مقارنة بني الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي: السياسات املالية والنقدية "عبد العظيم محدي،  ]53[

2007. 
  .2000دار وائل للنشر والتوزيع، : ،  الطبعة الثانية، األردن"الطرق احملاسبية: العمليات املصرفية « عبد اهللا خالد أمني، ]54[
للنشر،  ، الطبعة األوىل، دار وائل"الطرق احملاسبية احلديثة: العمليات املصرفية اإلسالمية "عبد اهللا خالد أمني، سعفيان حسني سعيد،  ]55[

2008 . 
، الدار اجلامعية، "اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية، من أروجواي لسياتل وحىت الدوحة" عبد املطلب،  عبد ايد ]56[

2003/2004. 
 2005الدار اجلامعية، : ، اإلسكندرية"العوملة واقتصاديات البنوك "عبد ايد عبد املطلب،  ]57[
 .2001دار النهضة العربية، : ، بريوت"سويق وحتديات املنافسة الدوليةحبوث الت" عبد احملسن توفيق  حممد،  ]58[
 .2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، " )النظرية والتطبيق( املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية " ،وائل عربيات ]59[
 .1988دار الفكر العريب، ، الطبعة األوىل، "االقتصاد واملال يف التشريع اإلسالمي والنظم الوضعية "عطوي فوزي،  ]60[
، الطبعة األوىل، دراسات يف االقتصاد اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر "االعتمادات املستندية "علم الدين حمي الدين إمساعيل،  ]61[

 . ه1417/ م1996اإلسالمي، 
، الطبعة الثانية، املعهد 15ليلي رقم ، حبث حت"اإلطار الشرعي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر" عمر حممد عبد احلليم،  ]62[

  .2004اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، 
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، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، "الربح واخلسارة يف معامالت املصارف اإلسالمية؛ دراسة مقارنة "عيد عادل عبد الفضيل،  ]63[
2007. 

، املعهد اإلسالمي 63، حبث رقم "اليت تستخدمها البنوك املركزية يف اقتصاد إسالميأدوات السياسة النقدية  "فهمي حسني كامل،  ]64[
 .2006للبحوث والتدريب، 

املعهد  ،13، الطبعة الثانية،  حبث حتليلي رقم "مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، حتليل فقهي واقتصادي "،منذر قحف ]65[
 .2004نمية، اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للت

شعاع للنشر والعلوم، : ، سوريا"تنظيمه، آلياته، ضوابطه: صندوق القرض احلسن"قنطقجي سامر مظهر، إبراهيم حممود عثمان،  ]66[
2009. 

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "دراسة مقارنة للنظم يف دولة الكويت ودول أخرى: البنوك اإلسالمية "حممدين جالل وفاء البدري،  ]67[
2008.  

 .2008، دار اجلامعة اجلديدة، "اندماج البنوك ومواجهة آثار العوملة "ى حممد إبراهيم، موس ]68[
  .1996دار أبوللو للطباعة والنشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، القاهرة"أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل "ناصر الغريب، ]69[
 .2007دار املناهج، : ، الطبعة األوىل، األردن"ملؤسسات املاليةحماسبة ا"هاليل حممد مجال علي، عبد الرزاق قاسم شحاتة،  ]70[
 .1990دار الثقافة للنشر والتوزيع،  : ، القاهرة"القيم اإلسالمية يف السلوك االقتصادي "يوسف أمحد،  ]71[
 .2000وتر، ، الطبعة الرابعة، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبي"النظام االقتصادي اإلسالمي "يوسف إبراهيم يوسف،  ]72[

 

  :االت والدوريات العلمية باللغة العربية .3

،م "االقتصاد اإلسالمي: جملة جامعة امللك عبد العزيز"أمحد التيجاين عبد القادر، ضمان املضارب لرأس املال يف الودائع املصرفية،  ]1[
  ).م2003/ ه1424(، 1، ع16

جملة جامعة امللك " قضايا مطروحة بشأن قواعد التنظيم االحترازي واملراقبة،: إريكو لوقا، خبش ميترا فرح،  النظام املصريف اإلسالمي ]2[
  ).م2001/ ه1421(، 13، م "االقتصاد اإلسالمي: عبد العزيز

، 2، ع2، م"جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي" ،دراسة جدوى االستثمار يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمياألجبي كوثر عبد الفتاح،  ]3[
 .م1984/1985(جدة، 

 االقتصاد: جملة جامعة امللك عبد العزيز"اجلمل حممود أمحد، إشراك البنوك اإلسالمية يف معامالت السوق املفتوحة للبنوك املركزية،  ]4[
  ).م2003/ ه1423(، 15، م "اإلسالمي

، الد "بحوث والدراساتمؤتة لل"احلطاب كمال توفيق، القبض واإللزام بالوعد يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء يف الفقه اإلسالمي،  ]5[
 .2000اخلامس عشر، العدد األول، 

، االقتصاد "جملة جامعة امللك عبد العزيز"الزرقا حممد أنس، األسواق املعاصرة غري التنافسية بني الفقه والتحليل االقتصادي،  ]6[
 .2006، 2. ، ع19، م اإلسالمي

االقتصاد : جملة جامعة امللك عبد العزيز"ة إلدارة املخاطر التجارية، الساعايت عبد الرحيم عبد احلميد، حنو مشتقات مالية إسالمي ]7[
 .م1999/ه1419،  11، م"اإلسالمي

االقتصاد : جملة جامعة امللك عبد العزيز"الساعايت عبد الرحيم عبد احلميد، مستقبليات مقترحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية،  ]8[
 .1423/2003، 15، م "اإلسالمي

، مركز البصرية للبحوث 09، العدد "دراسات اقتصادية"افظ، اندماج املصارف اإلسالمية يف عصر العوملة، الصاوي عبد احل ]9[
 .2007واالستشارات واخلدمات التعليمية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، 
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، 2، ع16،م "صاد اإلسالمياالقت: جملة جامعة امللك عبد العزيز"القري حممد علي، ضمان املصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية،  ]10[
 ).م2003/ ه1424(

 .01/06/2000، 13، العدد "جملة العلوم اإلنسانية"بعلوج بولعيد، ضوابط االستثمار يف الفكر اإلسالمي،  ]11[
، "االقتصاد اإلسالمي: جملة جامعة امللك عبد العزيز" ، IIبوحيضر رقية، لعرابة مولود، واقع تطبيق البنوك اإلسالمية التفاقية بازل ]12[

 .2010/1431، 2، العدد 23الد 
 .2006، العدد األول، 22، الد "جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية" حسن أمحد،  التسعري يف الفقه اإلسالمي،  ]13[
 - نة الرابعة والعشرون، الس"جملة البيان"مفهومه، طبيعته، مصادره ، وآثاره، : محاد محزة عبد الكرمي،  االستثمار يف البنوك اإلسالمية ]14[

 .م2009مارس / ه1430، ربيع األول 259العدد 
أحباث  جملة"، ماطلةملؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء وبطالن احلكم بالتعويض املايل عن ضرر املمحاد نزيه كمال، ا ]15[

 ).م1985/هـ1405(،  1، ع 3، م" االقتصاد اإلسالمي
، م "االقتصاد واإلدارة: جملة جامعة امللك عبد العزيز"دياب عبد احلميد أمحد، العالقة بني تصميم الوظيفة وشكل اهليكل التنظيمي،  ]16[

 .م2001/ه1422، 2، ع15
/ ه1409(. 01، م"االقتصاد اإلسالمي: جملة جامعة عبد العزيز"اإلسالمية،  عطية مجال الدين، املشاركة املتتالية يف البنوك ]17[

 ).م1989
 .2008، 06، العدد "جملة الباحث": غريب عبد احلليم، املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، اجلزائر ]18[
 .2007، 02، ع20، م"بد العزيز، االقتصاد اإلسالميجملة جامعة امللك ع"عبد الكرمي، اهلندسة املالية اإلسالمية،  قندوز ]19[
 .2007، اجلزائر، 05، العدد "جملة الباحث"خلضر شعاشعية،  اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية،  ]20[
السودان،  ،26، العدد "جملة املصريف". حممد صاحل فتح الرمحان علي، أدوات سوق النقد اإلسالمية، مدخل للهندسة املالية اإلسالمية ]21[

 . 2002ديسمرب 
 .2002، السودان، ديسمرب 26، العدد "جملة املصريف"مصطفى عز الدين كامل أمني،  الصريفة االلكترونية،  ]22[
( جملة اجلامعة اإلسالمية"وادي رشدي عبد اللطيف، أمهية ومزايا البنوك اإللكترونية يف قطاع غزة بفلسطني ومعوقات انتشارها،  ]23[

 .2008، يونيه 02العدد   16الد " )سانيةسلسلة الدراسات اإلن
، املعهد العريب للتخطيط الكويت، ديسمرب 24، السنة الثانية، العدد "جسر التنمية". القدرة التنافسية وقياسها وديع حممد عدنان، ]24[

2003.  

   :اجلرائد. 4

  .11/11/2005، 10459دد أخبار اخلليج حتقق يف االنتقادات املوجهة للصريفة اإلسالمية، أخبار اخلليج، الع ]1[
 .28/11/2006، 10227البنوك اإلسالمية حباجة إىل التكنولوجيا للمنافسة يف السوق، جملة الشرق األوسط، العدد  ]2[
حوار مع عدنان : وصغر حجم الرساميل أبرز التحديات أمام البنوك اإلسالمية  02جملة الشرق  األوسط، معايري جلنة بازل ]3[

 .10563، العدد 2007أكتوبر 30، ةموعة الربكة املصرفي اليوسف، الرئيس التنفيذي
حوار مع عدنان : وصغر حجم الرساميل أبرز التحديات أمام البنوك اإلسالمية  02جملة الشرق  األوسط، معايري جلنة بازل ]4[

 .10563، العدد 2007أكتوبر 30، ةاليوسف، الرئيس التنفيذي موعة الربكة املصرفي
 .06/11/2007، 10570تباطؤ منو املصرفية اإلسالمية بسبب نقص الكوادر، الشرق األوسط، العدد  خرباء يتخوفون من ]5[
 .2008يناير،  22، 10647تأهيل العاملني التحدي األبرز يف صناعة املصرفية اإلسالمية، الشرق األوسط، العدد  ]6[
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جملس إدارة بنك البحرين، صحيفة الوسط، البحرين، املصارف اإلسالمية هي األسرع منوا وجناحا، مقابلة مع خالد البسام رئيس  ]7[
 .ه1429شعبان  23، 2179العدد 

  .2039، العدد 126، السنة 2008فرباير  04: حمرم املوافق لـ 27األهرام االقتصادي، االثنني ]8[
ري يف جممع الفقه اإلسالمي الكوادر البشرية يف البنوك اإلسالمية غري مؤهلة تأهيال كافيا، مقابلة مع الدكتور عبد الباري مشعل، خب ]9[

 .www.aleqt.com، 01/02/2009، 5592االقتصادية االلكترونية، العدد . الدويل
، 10283جريدة الشرق األوسط، العدد . اهلمزاين رياض، الضغوط تزداد أكثر على هيئات البنوك الشرعية بسبب تعدد الفتاوى ]10[

 .م2007يناير  23/ ه1428حمرم  04

  : امللتقيات. 5

 8 -6آفاق وحتديات، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، : حبوث مؤمتر  أسواق األوراق املالية والبورصات ]1[
  :2007مارس، 

  ، 03لد أمحد ياسني حممد، األسهم اجلائزة واحملظورة ودورها يف إحداث ضة اقتصادية شاملة ومعاصرة، ا -
  .دوابة أشرف حممد، الرؤية اإلسالمية لعقود املشتقات، الد األول -
  .02عبد اهللا سيد حسن، األسواق املالية والبورصات من املنظور الشرعي والقانوين، الد  -
 .املمارسة واإلطار القانوين، الد الثالث: عثمان حسني فتحي، التوريق  املصريف للديون -

مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، تنظيم كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، : دمة إىلحبوث مق ]2[
 : 2003مايو  12-10ه املوافق لـ 1424ربيع األول  11 -9اإلمارات العربية املتحدة، 

  .ومتيزها عن غريها، الد الثاين عثمان حممد رأفت، ماهية بطاقة االئتمانية وطبيعتها القانونية -
  .الضرير الصديق حممد األمني، بطاقات االئتمان، الد الثاين -
  .عمر حممد عبد احلليم،  بطاقات االئتمان ماهيتها والعالقات الناشئة عن استخدامها بني الشريعة والقانون، الد الثاين -
  .التصوير الفين و التخريج الفقهي، دراسة حتليلية مقارنة، الد الثاين: ةالبعلي عبد احلميد، بطاقات االئتمان املصرفي -
  . املهدي نزيه حممد الصادق، حنو نظرية عامة لنظام بطاقات االئتمان من الوجهة القانونية،  الد الثاين -
    .موسى علي حممد احلسني، البطاقات املصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها، الد اخلامس -
  .  الشرقاوي حممود أمحد إبراهيم، مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاا، الد األول -
 .05الد دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، : بن عبد اهللا الناصر عبد اهللا بن إبراهيم، العقود االلكترونية -
 .05الد  ،)عامالا، واملشاكل اليت تثريهاماهيتها، م( بدوي بالل عبد املطلب، البنوك االلكترونية  -

خصائصها وآلياا وتطورها، املؤمتر األول للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، : أبو غدة عبد الستار، املصرفية اإلسالمية ]3[
 .03/2006/ 14 -13: دمشق: سورية

 : ه1424ة املكرمة، حمرم حبوث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مك ]4[
  . البعل عبد احلميد حممود، الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية -
  . الواقع واملثال: فيصل عبد العزيز فرح، الرقابة الشرعية -
  .الشريف حممد عبد الغفار،  الرقابة الشرعية على املصارف والشركات املالية اإلسالمية -
           .                          د حممد، الرقابة الشرعية وأثرها يف املصارف اإلسالميةالسعد أمح -
  . القطان حممد أمني علي، الرقابة الشرعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية -
  . الطراد إمساعيل إبراهيم، عالقة املصارف اإلسالمية يف األردن بالبنك املركزي -



 قائمة املراجع

.- 397 - 

  .د، خماطر التمويل اإلسالميالسواس علي بن أمح -
  .النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية تقومي املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمياملرطان سعيد بن سعد،  -
  .حسن ماهر الشيخ، قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف ظل املعيار اجلديد لكفاية رأس املال -
           .                            يات املعاصرة للبنوك اإلسالميةعطية السيد فياض، الرقابة الشرعية والتحد -
من صيغ االستثمار اإلسالمية املراحبة الداخلية يف البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار     حممود إبراهيم مصطفى اخلطيب، -

  .واملالحظات عليها وكيفية جتنبها ضمن االقتصاد اإلسالمي
اللجنة االستشارية العليا للعمل على  ر االقتصادي األول الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اال االقتصادي،حبوث املؤمت ]5[

أوت  06 -04/  ه1413شعبان  16 -14. استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، دولة الكويت
 :م1993

  . ملركزي بالنسبة للمصرف اإلسالميأمحد أمحد حمي الدين، عالقة البنك ا-
   .رابوي حممد إبراهيم، املصرف املركزي يف النظام املصريف اإلسالمي -
  صديقي حممد جناة أمحد، دور البنك املركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي -
   .عمر شابرا حممد، عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي -

ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية، واقع وحتديات، . ليمان، النظام املصريف اجلزائري واتفاقية بازلناصر س ]6[
  . 2005ماي  05-03جامعة جيجل، 

عاملة دراسة لطبيعتها وسبل إدارا يف البنوك ال: 02عبد الكرمي نصر، أبو صالح مصطفى، املخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل  ]7[
  .2007جويلية  05-  04 العلمي السنوي اخلامس، جامعة فيالدلفيا األردنية،: ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر. يف فلسطني

معامل الواقع وآفاق املستقبل، كلية الشريعة والقانون، املؤسسات املالية اإلسالمية، : حبوث املؤمتر السنوي الرابع عشر حتت عنوان ]8[
 :كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2005ماي 17-15جامعة اإلمارات، 

   .الد الرابع: مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية،  قاملوسى عبد اهللا بن إبراهيم، التمويل بني العينة والتو ر -
 . ة، حبوث الد الثاينالقصييب عصام الدين خمتار،  القانون الواجب التطبيق على املعامالت املالية اإلسالمي -
  .حجازي عبد الفتاح بيومي، قراءة يف قانون املصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حبوث الد الثاين -
 .الباحوث عبد اهللا بن سليمان بن عبد العزيز، اآلثار االقتصادية للتورق املصريف املنظم، الد الرابع -
  .05الد . دان الكبيسي، املصارف اإلسالمية وأهم التحديات املعاصرةعبد العزيز شاكر مح -
  .05الد . ماجدة أمحد شليب، مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ظل التحديات الدولية -
  .05الد . حممد صفوت قابل، آثار حترير اخلدمات املالية على البنوك اإلسالمية -
  .05الد . لعوملة وتأثريها على العمل املصريف اإلسالميعالء الدين الزعتري، ا -

 11-09حبوث مؤمتر اجلوانب القانونية  واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات،  ]9[
  :2004ماي 
  . 03الد املخاطر وأساليب مواجهتها، : مات املالية الربير صاحل أمحد صاحل، عوملة أسواق املال يف إطار اتفاقية حترير اخلد -
  .01النجار سعيد، اجلوانب القانونية واالقتصادية ملبادئ اجلات ومنظمة التجارة العاملية،  الد  -
 .   03الد   يف املهن احلرة،) GATS(دويدار هاين،  أثر االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات -
 .  03الد  تقييم بعض جتارب خدمات النقل البحري،: االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات عبيد حسن أمحد، -

كامل عمر عبد اهللا، العوملة وتأثريها على العمل املصريف اإلسالمي، دراسة حبثية مقدمة إىل ندوة الربكة الثانية والعشرون لالقتصاد  ]10[
  .2002يونيو  20-19اإلسالمي، مملكة البحرين، 
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املعرفة يف ظل االقتصاد : لتقى الدويل الثاين حولامل  ازي، فضيل رابح، تكنولوجيا املعلومات وأثرها يف التنمية االقتصادية، عمر غر ]11[
 05-04الرقمي و مسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، 

 .2007ديسمرب 
مفهومها والقواعد القانونية اليت حتكمها وحتديد املخرجات يف اإلثبات، : مد السيد، التجارة الدولية االلكترونية عرب االنترنتعرفة حم ]12[

، جامعة اإلمارات 2004، مداخلة مقدمة ملؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الشريعة والقانون، الطبعة الثالثة  01الد 
 .2000ماي  3-1 العربية املتحدة،

املعرفة يف ظل االقتصاد : لتقى الدويل الثاين حولاملحممد تقرورت، حممد طرشي، إدارة املخاطر يف الصناعة املصرفية االلكترونية،  ]13[
 05-04الرقمي و مسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، 

 .2007يسمرب د
املنيع الشيخ عبد اهللا بن سليمان،  حبث يف حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضر، حبث مقدم للدورة  ]14[

/  12/  17-13 املوافقهـ  1424/  10/  23-19 السابعة عشر مع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،
 .، مكة املكرمةم 2003

دراسة تأصيلية، حبث مقدم للدورة السابعة عشر مع الفقه اإلسالمي التابع : يلم سامي بن إبراهيم، التورق والتورق املنظمالسو ]15[
 .، مكة املكرمةم 2003/  12/  17-13املوافق هـ  1424/  10/  23-19 .لرابطة العامل اإلسالمي

معامل الواقع وآفاق املستقبل، كلية : مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية، قاملوسى عبد اهللا بن إبراهيم، التمويل بني العينة والتو ر ]16[
 .، الد الرابع2005ماي 17-15الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، 

حبث مقدم . أبو زيد عبد العظيم، دروس األزمة املالية العاملية معيارا لشرعية العينة و التورق من أعمال املصارف اإلسالمية ]17[
آذار  14-13ؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغريب و اإلسالمي، جامعة اجلنان، لبنان، إىل م

2009.  

املؤمتر العلمي السابع . لعمارة مجال، موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاهرة العوملة على دور الدولة يف االقتصاد ]18[
 .2005ماي  28/29علم االقتصاد والتنمية العربية، القاهرة . ربية للبحوث االقتصاديةللجمعية الع

التحديات : ورقة حبثية مقدمة لندوة التنافسية والتنمية والتفتح االقتصادي. العيسوي إبراهيم، التنافسية الوطنية والتنمية الشاملة ]19[
  Cahiers de l’IEQ , n° 19,  avril 2004:منشورة يف. 2003أكتوبر  24 -23تونس . والرهانات

مسعداوي يوسف، إشكالية القدرات التنافسية يف ظل حتديات العوملة، حبث مقدم إىل امللتقى العلمي الدويل حول املعرفة يف ظل  ]20[
 . 2007نوفمرب  28-27االقتصاد الرقمي  ومسامهتها يف متوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، 

منشورة . 2003أكتوبر  24 -23تونس . التحديات والرهانات: ثية مقدمة لندوة التنافسية والتنمية والتفتح االقتصاديورقة حب ]21[
Cahiers de l’IEQ , n° 19,  avril 2004من تقدمي ،: 

Khlifi Hamida, la compétitivité de l’économie tunisienne. 
: حبث مقدم إىل منتدى الفكر اإلسالمي املنعقد يف جدة  يوم. ؤسسني والواقع املعاصرالقرين حممد علي، البنك اإلسالمي بني فكر امل ]22[

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي. م2005ماي  20ه املوافق  1426ربيع األول   23االثنني 

مل املصريف يف مستجدات الع: ورقة عمل مقدمة ملؤمتر. العماري حسن سامل، املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريف ]23[
 .، دمشق2005متوز  03 -02سوريا يف ضوء التجارب العربية والعاملية، 

 : 1396/1976 26-21املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، مكة املكرمة، العربية السعودية،  ]24[
  .حسن عمر بلخي، الثمن العدل يف اإلسالم-

 . املرتكزاتاملفاهيم و: الصقر حممد أمحد،  االقتصاد اإلسالمي -
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بوجالل حممد، تقييم اهود التنظريي للبنوك اإلسالمية واحلاجة إىل مقاربة جديدة على ضوء ثالثة عقود من التجربة امليدانية وأثر  ]25[
 3-1 املؤمتر السابع لالقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية،. العوملة املالية على الصناعة املصرفية

 .2008أفريل 
أكتوبر  20. حماضرة الفائز جبائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف البنوك اإلسالمية. مشاكل وآفاق: كامل صاحل، تطور العمل املصريف ]26[

 .، جدة، اململكة العربية السعودية1997
- 04دارية واملالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، املؤمتر العلمي اخلامس، كلية العلوم اإل. مفتاح صاحل، معاريف فريدة، البنوك اإللكترونية ]27[

 .2007جويلية  05
 

  :رسائل املاجستري و الدكتوراه. 6

، جامعة )رسالة دكتوراه دولة غري منشورة( .م2000-1980 دراسة نظرية وتطبيقية الدور التنموي للبنوك اإلسالمية، أمحد مجيل ]1[
 .2005/2006اجلزائر، السنة الدراسية 

، كلية الدراسات العليا، )رسالة ماجستري غري منشورة . (مد إبراهيم، البنوك اإلسالمية بني التشريع الضرييب والزكاةاخلماش لنا حم ]2[
 . 29/03/2007: جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، نوقشت يوم

الوحدة الصناعية لآلالت امليكانيكية بن عنتر عبد الرمحان، دراسة أثر إدارة اإلنتاج على اإلنتاجية يف املؤسسات الصناعية، حالة  ]3[
 .1995، جامعة اجلزائر،)رسالة ماجستري غري منشورة ). (UML(الثقيلة حسني داي 

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ) رسالة ماجستري غري منشورة. (عبدو عيشوش، تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية ]4[
 .2008/2009باتنة، 

أطروحة دكتوراه غري (. ول فرحات، مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة االقتصادية حالة املؤسسات اجلزائريةغ ]5[
 .2006 -2005، جامعة اجلزائر، )منشورة

ض البنوك مصطفى إبراهيم حممد مصطفى، تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية، دراسة تطبيقية عن جتربة بع ]6[
 .2006مكتب القاهرة، : ، اجلامعة األمريكية املفتوحة)رسالة ماجستري غري منشورة. (السعودية

، جامعة سانت )رسالة ماجستري غري منشورة . (هاشم سيف، أثر القرض احلسن املقدم من املصارف اإلسالمية يف تنمية اتمع ]7[
  .2008/ ه1429كليمنتس، 

  :تالوثائق الرمسية والدراسا. 7

مسودة مشروع متطلبات كفاية رأس املال لتصكيك االستثمار واالستثمارات العقارية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب  ]1[
2007.  

جملس . اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية) التأمينية تعدا املؤسسا(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  ]2[
  .2005سالمية، ديسمرب اخلدمات املالية اإل

اليت تقتصر على تقدمي ) التكافل/ التأمني اإلسالمية تعدا مؤسسا(للمؤسسات معايري اإلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق  ]3[
 .2007، ديسمرب IFSBخدمات مالية إسالمية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

 /API  :سلسلة أوراق عمل رقم. رب الناجحة يف النفاذ إىل األسواق الدوليةبركات نسرين، عادل العلي، مفهوم التنافسية والتجا ]4[
WPS 0004 ،2000، املعهد العريب للتخطيط، الكويت.  
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، املعهد العريب للتخطيط، API/ WPS 0302سلسلة أوراق عمل رقم". حالة مصر" نوير طارق، دور احلكومة الداعم للتنافسية ]5[
   .الكويت

،  املعهد العريب 2008متوز / ، يوليو75السنة السابعة، العدد .  تنافسية الدول، سلسلة جسر التنمية املؤشرات املركبة لقياس ]6[
 .للتخطيط، الكويت

 .سلسلة فقه املعامالت، مركز سامر مظهر قنطقجي لتطوير األعمال، بدون تاريخ نشر. قنطقجي سامر مظهر، فقه األسواق ]7[
بنك . ؤسسات املالية اإلسالمية، خمطط الوثائق، اإلجراءات والتعاميم املتعلقة بالتجربةتوثيق جتربة السودان يف جمال املصارف وامل ]8[

 .السودان املركزي، الطبعة األوىل، اخلرطوم
، شركة الراجحي "االندماج واالستحواذ االضطراب املايل العاملي والفرص اجلديدة "السحيباين صاحل، موسى عبد العظيم،  ]9[

 .2008االستثمار، ديسمرب للخدمات املالية،  حبوث 
، مركز البحوث شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، طبعة "نظرات يف املنهج اإلسالمي: صناعة اهلندسة املالية "سويلم سامي،  ]10[

 .2004منقحة، بيت املشورة للتدريب، الكويت، أفريل 
 .،  اجلهاز املركزي للمعلومات البحرين2007اموعة اإلحصائية لسنة  ]11[
 .2010-2006ات اإلحصائية ملصرف قطر املركزي النشر ]12[
 .، بنك اجلزائر 2010جوان 10النشرة اإلحصائية الثالثية رقم  ]13[
  .2009جويلية  26الصادرة بتاريخ  44اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  ]14[
 .البنك املركزي البحريين. 2011مارس  31لعدد املؤشرات االقتصادية، إدارة االستقرار املايل،  ]15[
  .2010-2005تقرير السنوي ملؤسسة النقد السعودية ال ]16[
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  مواقع االنترنت

  املوقع االلكتروين  البنك

 www.cbb.gov.bh البنك املركزي البحريين

 www.bahrainchamber.org.bh غرفة جتارة وصناعة البحرين

 www.bahrainisaudi.com  لبنك البحريين السعوديا

 www.bisb.com  بنك البحرين اإلسالمي

 www.barakaonline.com  بنك الربكة البحرين

 www.kfh.bh بيت التمويل الكوييت البحرين

 www.ithmaarbank.com )                     بنك إمثار اإلسالمي( بنك شامل البحرين

 www.khcbonline.com املصرف اخلليجي التجاري

 www.alsalam-bahrain.com  بنك السالم البحرين

 www.cio.gov.bh اجلهاز املركزي لإلحصاء البحرين

 www.bnm.gov.my  البنك املركزي املاليزي
 Affin Islamic Bank Berhadwww.affinislamic.com.my 

Al Rajhi Banking (Malaysia) Berhadwww.alrajhibank.com.my 
 Alliance Islamic Bank Berhadwww.allianceislamicbank.com.my 

 AmIslamic Bank Berhadwww.ambg.com.my/islamic.asp 
 Asian Finance Bank Berhadwww.asianfinancebank.com 

Bank Islam Malaysia Berhadwww.bankislam.com.my 
 Bank Muamalat Malaysia Berhadwww.muamalat.com.my 

 CIMB Islamic Bank Berhadwww.cimbislamic.com 
 EONCAP Islamic Bank Berhadwww.eonbank.com.my/islamic.shtml 

 Hong Leong Islamic Bank Berhadwww.hlisb.com.my 
 HSBC Amanah Malaysia Berhadwww.hsbcamanah.com.my 

 Kuwait Finance House Berhadwww.kfh.com.my 
 Maybank Islamic Berhadwww.maybankislamic.com.my 

 OCBC Al-Amin Bank Berhadwww.ocbc.com.my 
 Public Islamic Bank Berhadwww.publicislamicbank.com.my 

 RHB Islamic Bank Berhadwww.rhb.com.my/islamic_banking 
 Standard Chartered Saadiq Berhadwww.standardchartered.com.my/islamic 
 www.cbos.gov.sd البنك املركزي السوداين 

 www.nidbg.com موعة بنك النيلنيجم

 www.onb.com.sd بنك أم درمان الوطين

 www.bok-sd.com بنك اخلرطوم

 www.fibsudan.comبنك فيصل اإلسالمي السوداين

 www.sfbank.net بنك السوداين الفرنسيال

 www.ahlibank-sd.com البنك األهلي السوداين

 www.bluemashreg.comبنك النيل األزرق املشرق
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 www. sib.sdالبنك اإلسالمي السوداين

 www.tadamonbank-sd.com بنك التضامن اإلسالمي

 www.iscob.comبنك التنمية التعاوين اإلسالمي

 www.albaraka.com.sd بنك الربكة السوداين

 www.edbank.sd بنك تنمية الصادرات 

 www.saudisb.sdالبنك السعودي السوداين

 www.wnb-sd.com بنك العمال الوطين

 www.ar-bank.sd بنك الثروة احليوانية

 www.shmalbank.com بنك الشمال اإلسالمي

 www.fcbsudan.com التجاري مصرف املزارع

 www.byblosbank.com.lb )أفريقيا(بنك بيبلوس 

 www.alsalambank.netالسودان  مصرف السالم

 www.sebank.sdالبنك السوداين املصري

 www.bankalmal.com بنك املال املتحد

 www.aljazeerabank.com.sdبنك اجلزيرة السوداين األردين

 www.nbad.com بنك ابوظيب الوطين

 www.agaribank.sd البنك العقاري التجاري

 www.qnb.com.qa بنك قطر الوطين

 www.sama.gov.sa  مؤسسة النقد السعودي

 www.alrajhibank.com.sa  مصرف الراجحي

 www.baj.com.sa  بنك اجلزيرة

 www.alinma.com  بنك االمناء

 www.bankalbilad.com  بنك البالد

 www.qcb.gov.qa  مصرف قطر املركزي

 www.qib.com.qa  مصرف قطر اإلسالمي

 www.qiib.com.qa مصرف قطر الدويل اإلسالمي

 www.alrayan.com  مصرف الريان

 www.qnb.com.qa/alislami/ )نافدة إسالمية(قطر الوطين اإلسالمي

 www.dohaislamic.com.qa الدوحة اإلسالمي

 www.qnb.com.qa/alislami/  جاري اإلسالميتال

 www.ahlibank.com.qa  اإلسالمي يهلاأل

 www.bankofengland.co.uk  بنك اجنلترا

 www.islamic-bank.com  البنك اإلسالمي الربيطاين

 www.opsi.gov.uk موقع وزارة املالية الربيطانية
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 HSBC   www.hsbc.co.ukبنك 

 www.ifsl.org.uk هيئة الرقابة واإلشراف على البنوك يف بريطانيا

 www.bank-of-algeria.dz  بنك اجلزائر 

 www.albaraka-bank.com  بنك الربكة اجلزائري

 www.arabbanking.com اموعة املصرفية العربية اجلزائر
Société Générale Algérie www.societegenerale.dz 

BNP PARIBAS EL DJAZAÏR www.algerie.bnpparibas.com 
 www.mashora.net  بيت املشورة 

 www.census.gov موقع إحصاءات السكان عرب العامل

 www.islamicpopulation موقع إحصاءات السكان املسلمني عرب العامل

 http: //ar.wikipedia.org  موقع متنوع عاملي

 www.thebankerdatabase.com  قاعدة بيانات

-www.abfdir.com/top-arab-banks-ranking  موقع إحصاءات ودراسات حول اجلهاز املصريف
assets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


