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Abstract: The basis of
man’s existence in life is the
realization of the meanings of
succession on the earth, the
most prominent of which is
putting money in all its forms,
ancient and modern, on its right
path to achieve the goals of his
creation, especially in the
current era, which includes all
the meanings of development
and progress in programs,
means
and
technological
systems, and what followed
from The emergence of new

names for money, which made
the necessity of adapting to it
and exploiting it in accordance
with Shariah rulings, and this
can only be achieved by the
existence of a kind of
integration
between
the
financial institutions among
themselves and the legal bodies,
hence the idea of resurrecting
the Taxi Waqf company project
by exploiting the outputs of
functional integration between
the financial institutions. and
legitimate institutions, using all
legitimate technological means,
foremost of which is electronic
marketing, while striving to
include the voluntary voluntary
charitable sector for its earthly
and hereafter importance.
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:المقدمة
 وسخر له مجيع خملوقاته وأمره باإلصالح،إن املوىل عز وجل خلق اإلنسان وشرفه باستخالفه يف األرض
 وزوده بالعقل ليميز الطيب من اخلبيث ويواجه الشيطان من كل،قدر املستطاع واالبتعاد عن اإلفساد بكل صوره
 ومن أبرز مظاهر االستخالف االستخالف يف األموال؛ فاملنهج اإلسالمي يقر أن املال مال اهلل واإلنسان،منافذه
 األفراد، فاملال هلل يف أيد،، هلل يف يد:مستخلف فيه كما قال األعرايب ملا سئل عن مالك اإلبل اليت يرعاها
 من،ليستعملوه وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة اإلسالمية وحيقق بذلك املعين احلقيقي للخالفة يف األرض
 ويف املقابل لو يسئ استعماله يساهم يف الفساد وحتقيق،تعمري وتشييد وبناء وغرس وغريها من مظاهر اإلصالح
 والسيما أن وقتنا احلايل يشهد تطورات كبرية وعميقة،اخلراب بنشر الربا واخليانة واخلداع وغريها من صور الظلم
 طور، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي لوسائل االتصال الذ،ومتميزة يف كل امليادين السيما يف جانب األموال
 هذا ما جعل التحرز من الوقوع يف احلرام أمر بالغ، فظهرت النقود الرقمية واإللكرتونية وغريها،املفاهيم والوسائل

يف الصعوبة هذا ما يفتح الباب لبذل املزيد من التحر ،وخاصة يف ظل وجود اهليئات الشرعية املتخصصة يف جمال
املعامالت املالية العادية واملعاصرة ،ومن هذا الباب ومن باب السعي يف حتقيق املعىن الصحيح لالستخالف يف
املال ومن باب احلرص على توظيفه الصحيح والسليم واملشروع جاءت هذه الورقة البحثية املوسومة بعنوان :حنو
تفعيل صيغ الصناعة املالية اإلسالمية يف اجلزائر بالتسويق اإللكرتوين لتحقيق تطلعات السلطات العمومية -إعادة
بعث مشروع طاكسي وقف الوقفية منوذجا-
أوال :أهمية الموضوع :يكتسي هذا املوضوع أمهية متعددة فهو جيمع بني صيغ الصناعة املالية اإلسالمية
وآليات تفعيلها يف اجملال التربعي يصفة عامة ،من اجل تنشيط اجملال التربعي اخلري ،والكل يدرك أمهيته
االقتصادية واإلجتماعية وحتقيق التوازن املايل واإلجتماعي من خالل فتح قنوات إعادة التوزيع للمال ،مع السعي
لنيل األجر والثواب والفوز باجلنة يف اآلخرة.
ثانيًا :مشكلة البحث :تسعى هذه الورقة البحثية اإلجابة على التساؤل اآليت- :كيف يساهم التسويق

اإللكرتوين يف تفعيل صيغ الصناعة املالية اإلسالمية يف اجلزائر لتحقيق تطلعات السلطات العمومية؟

ثالثا :منهجية البحث :اعتمدنا يف البحث على واملنهج الوصفي املنهج التحليلي وذلك من خالل حتليل
ودراسة كل صيغ الصناعة اإلسالمية املوجودة وآليات تفعيلها باستعمال التسويق ،واستغالل ذلك من أجل إعادة
بعث مشروع طاكسي وقف.
رابعا :هيكلية البحث :لبلوغ ما تقدم تتوزع مادة البحث على ثالثة مباحث بعد املقدمة وهي:
املبحث األول :مدخل مفاهيمي:
املبحث الثاين :أنواع صيغ الصناعة املالية املوجودة يف اجلزائر وفق نظام البنك املركز ،رقم .02-20
املبحث الثالث :دور التسويق اإللكرتوين يف إعادة بعث مشروع طاكسي وقف الوقفية.
وينتهي البحث خبامتة

المبحث األول :مدخل مفاهيمي:
المطلب األول :مفهوم التسويق اإللكتروني :التسويق اإللكرتوين مصطلح مركب من لفظني ومها:
التسويق واإللكرتوين أ ،اجملال اإللكرتوين املمارس يف الفضاء اإللكرتوين ،وعليه سنحاول تعريف كل مصطلح على
حدى ليتم التوصل لتعريف جامع هلما.
الفرع األول :تعريف التسويق :التسويق يف اللغة يعين يف جممله السوق أو املتجر وما جير،

بداخلهما؛ ) أبو قحف،

فعل"سوق" على صيغة "فعل"؛ أ ،أكثر من فعل
عبد السالم ،التسويق :مدخل تطبيقي،2002 ،ص (57والسوق مشتق من
َ
التسويق ،وعليه يرد السوق مبعىن :التقدم ،العرض ،اإلعطاء ،موضع البيع...اخل ،وبالتايل التسويق يف جانبه اللغو ،يدور
حول دراسة السوق(حسن سعيد ،قاموس المغني األكبر ،2001،ص ،)766وما يقع فيه من خمتلف األنشطة املؤدية لتصريف
املنتجات حنو املستهلك (الراز،،مختار الصحاح ،1986 ،ص ،)135وذلك ملرات كثرية ومتعددة وذلك بتكرار فعل التسوق.
أما التسويق يف االصطالح فتم تعريف التسويق يف جانبه االصطالحي بعدة تعاريف من أمهها مايلي:
أ -تعريف الجمعية األمريكية للتسويق( سويدان ،التسويق مفاهيم معاصرة ،2003 ،ص  :)42عرفت اجلمعية األمريكية
التسويق بأنه" :ممارسة أنشطة األعمال اليت توجه عملية تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم
أو املستعمل" (إمساعيل السيد ،مبادئ التسويق،1999،ص ،)7وعدلت هذا التعريف عام  1985برؤية أكثر مشولية بأنه يعترب:
"تلك الوظيفة التنظيمية ،واليت تتكون من جمموعة العمليات اخلاصة خبلق ،والتعريف ،وتوصيل القيمة للمستهلكني،
وكذلك إدارة العالقات مع هؤالء املستهلكني بالطرق اليت يكون من شأهنا حتقيق كل من أهداف الشركة أهداف مجيع
األطراف ذات املصلحة واملخاطرة

معها"(إمساعيل السيد،مبادئ

التسويق،ص ،)8ويعترب هذا التعريف من أكثر التعاريف

شيوعا وانتشارا وتداوال إىل غاية وقتنا احلايل ،ألنه يتضمن عدة مميزات ويف مقدمتها اعتبار التسويق نشاط إنساين
يستهدف تسهيل عملية التبادل للمنتجات سواءا كانت سلعا أو

خدمات(حممد علوه ،فن التسويق والبيع1438 ،ه2017 -م

 ،ص ،)12وقد تكون املبادرة من طرف املشرت ،يف حالة نزوله لألسواق باحثا عن السلعة ،أو من طرف البائع عندما
ينزل لألسواق باحثاً عن مشرتين ملنتجاته ،باإلضافة الشتمال البحث جلميع املؤسسات الرحبية اهلادف لتحقيق الربح
املاد ،،وغري الرحبية القائمة بالعمل التطوعي واهلادفة ألمور أخرى :سياسية ،حزبية ،انتخابية ،اجتماعية وغريها من
األعمال اليت ال يرجى من ورائها حتقيق الربح ،وسار يف هذا اإلجتاه العديد من املهتمني بشأن التسويق كالفيلسوف
املختص يف التسويق فيليب كوتلر وستانتون
بين النظرية والتطبيق، 2008 ،ص)28

وغريهم(.الصحن ،اإلعالن ،2003 ،ص  - 39عزام وآخرون ،مبادئ التسويق الحديث

ج -تعريف نبيل النجار :أما لدى املؤلفني العرب فعرف العامل العريب نبيل النجار التسويق بأنه ذلك "النشاط
الذ ،يدار وفقا خلطة موضوعية تأخذ يف االعتبار جمموعة من العناصر األساسية املتمثلة يف تسعري املنتجات املراد
تسويقها ،وكيفية تروجيها وخلق -مع حتفظي على كلمة خلق -األفكار اجلديدة وأساليب توزيعها بغية حتقيق أهداف
املستهلكني واملنظمات" (نبيل النجار ،األصول العملية للتسويق والبيع واإلعالن ،ص  ،)19فالعامل العريب نبيل النجار يشرتك يف رؤيته
مع مصطفى حممود أبو بكر الذ ،يعرف التسويق بأنه "عملية نظامية ونشاط مهين من خالله يتم التالقي املتواصل بني
إرادة وأهداف العميل واملنظمة مبا حيقق املنافع واملكاسب املشرتكة بينهما" (مصطفى حممود أبو بكر ،مدخل استراتيجي تطبيقي في
إدارة التسويق في المنشات المعاصرة ،2010 ،ص )81

وبالتايل هذه التعاريف وسعت يف مضمون التسويق من خالل احلث على االبتكار واإلبداع الذين يعتربان جناحا
التسويق ،وهي رؤية مهمة تظهر أمهية تدخل الدولة ودورها الفعال يف تنظيم األسواق وضمان استقرارها وسهولة الوصول
إليها يف إطار تلبية الرغبات املتنوعة للمستهلك وإشباع رغباته ،وهذا ما تؤيده نظرة االقتصاد اإلسالمي مقارنة باألنظمة
االقتصادية األخرى(ياسر نصر اهلل حممد ،أيديولوجية االقتصاد اإلسالمي2017 ،م ،ص  ،25ص  ،)240وهذه التعاريف كذلك تظهر
التوجه احلديث للتسويق الذ ،ال يهدف إلمتام عملية البيع والتبادل وفقط ،وإمنا يركز على ضرورة وجود التواصل الدائم
بني املستهلك واملؤسسة املنتجة بصفة دائمة ومستمرة مع إيالء اهتمام بصفة أكرب ملصلحة اجملتمع يف تلبية حاجاته
االقتصادية ،االجتماعية والثقافية وتغليبها على مصلحة الفرد ،وهذا ما يؤيده الفقه اإلسالمي يف نظرته للتسويق جبعله
(أسواقنا التجارية ،حممد خري الشعال ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط1432 ،01ه-

صد لنفسه
وسيلة لتحقيق املقاصد املرجوة ال غاية ت ْق َ
2011م ،ص  ،)23-22مع تغليب مصلحة اجملتمع دائما يف إطار موافقة األحكام الشرعية ،وعلى هذا األساس عرف
التسويق بكونه يشمل'' :جمموع األنشطة الالزم أداؤها لتسهيل التبادل للسلع واخلدمات مبا حيقق مصاحل أطراف التبادل،
ومصلحة اجملتمع ويتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية''(حسني مشت ،التسويق الدولي وااللكتروني 2010 ، ،م ،ص _ 7زهراء تاج الدين عبد
القادر على ،دور تكاليف التسويق في تعظيم أرباح الشركات  -دراسة ميدانية على الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية ،ص )55

والتسويق اإللكرتوين تشمل كل تعامل قائم على تفاعل أطراف التبادل الكرتونيا بدال من االتصال املاد ،املباشر
(مصطفى يوسف كايف  ،التسويق اإللكتروني يف ظل املتغريات التكنولوجية املعاصرة ،ص ،)57هبدف تصريف كل األنشطة التجارية وغريها عرب
التقنيات الرقمية بكل أشكاهلا ويف مقدمتها شبكة اإلنرتنت ،إلجياد وجذب زبائن جدد يف نقاط متعددة والسعي لكسب
ودهم وثقتهم مع الرتكيز الدائم بضرورة االحتفاظ باملستهلكني املوجودين ،وذلك بتلبية حاجاهتم وإشباع رغباهتم
وحتقيقهم للمنافع املرجوة من املنتجات احملصل عليها ،وعليه فالتسويق االلكرتوين ال يتوقف عند عملية البيع والشراء
كحالة التسوق ،وإمنا ميتد ملرحلة ما بعد البيع ليشمل كل العمليات اليت تعرب وتعكس وظائف ونشاطات املنشآت املنتجة
املمتدة من ما قبل مرحلة اإلنتاج إىل ما بعد عملية التوزيع ،وتتم كل هذه العمليات باستغالل التكنولوجيات احلديثة
املتاحة واملمكنة االبتكار منها.
المطلب الثاني :الصناعة المالية اإلسالمية :الصناعة املالية اإلسالمية تشمل كل املنتجات املالية اليت
تضمنها الصريفة اإلسالمية امللتزمة "بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل معامالهتا املصرفية واالستثمارية من

خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائمة على مبدأ املشاركة يف الربح

واخلسارة"( حممد البلتاجي ،الصناعة المالية اإلسالمية

الواقع والتحديات ،2020 ،ص  ،)98وهذا ما يقودنا إىل ضرورة التعرف على مفهوم الصريفة اإلسالمية.
الفرع األول :الصريفة اإلسالمية مبفهومها العام تشمل كل العقود البنكية أو املالية اليت تتم وفق األحكام الشرعية

اإلسالمية وتطبق القواعد الشرعية للمعامالت املالية بكل أنواعها ،وبالتايل جند أن الصريفة اإلسالمية تعتمد يف قيامها
على ركيزتني أساسيتني ومها :عدم التعامل بالربا واملشاركة يف الربح واخلسارة ،وتتوىل املصارف اإلسالمية عملية الصريفة
اإلسالمية بغض النظر عن التسميات اليت حتملها كمصطلح الصريفة التشاركية يف اجلزائر مبوجب نظام بنك اجلزائر رقم
 02-18املؤرخ يف  04نوفمرب ( 2018ج ر 09:ديسمرب  ،2018ع  ،73ص  ،)20وامللغى بنظام رقم  02-20املؤرخ يف
 15مارس ( 2020ج ر 24:مارس  ،2020ع  ،16ص  )33الذ ،أقرها بتسميتها "الصريفة اإلسالمية" ،لكوهنا مؤسسات
مالية تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لقانوهنا األساسي ،تسعى جلذب املدخرات من األفراد واملؤسسات
الستخدامها وفق الصيغ الشرعية املعروفة من أجل حتقيق الربح ألطراف العقد ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
بصفة عامة (عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية (البنك اإلسالمي للتنمية) ،2004 ،ص  - 86عبديل حبيبة
وآخرون ،الصيرفة اإلسالمية في الجزائر "واقع وتحديات" ،2020 ،ص .)66
ومن خالل ماسبق نالحظ أن الصناعة املالية تتأثر باملستجدات واملتغريات احمليطة هبا هذا ما جعلها تنموا
بوترية متسارعة وحتتل مكانا مميزا يف األسواق املالية السيما يف وقتنا احلاضر ،وذلك من خالل العقود املستحدثة
تبعا للمتغريات املوجودة ،هذا ما جعلها حمل مراجعة دائمة ومستمرة من طرف اهليئات اإلسالمية املختصة كحالة
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) على سبيل املثال ال احلصر ،لتغري املستجدات الكامنة
وراء إصدار الكثري من هذه الصيغ ،السيما أن الركن الركني يف إصدار خمتلف الصيغ للصناعة املالية اإلسالمية هو
التقيد باألحكام الشرعية املؤسسة إلقامة نظام ال ربو ،يقدم حلوال ملشكالت العصر الراهن ،من أجل حتسني
الظروف االقتصادية واالجتماعية لألفراد واملؤسسات ،ومنه املسامهة يف حتقيق تطلعات الدول اإلسالمية وشعوهبا
باخلصوص.
الفرع الثاني :مرتكزات الصناعة المالية اإلسالمية :لتحقيق نظام مصريف إسالمي خايل من الربا بكل أصنافه،
ويكون مواكبا للمستجدات الواقعة يف اجملتمعات اإلسالمية باخلصوص ،وحمققا لطموحات شعوهبا ودوهلا ككل ،البد من
توفر عدة ركائز اليت هبا تقوم صناعة مالية إسالمية صحيحة ،واليت ميكن حصرها يف مايلي (عبديل حبيبة وآخرون ،الصيرفة
اإلسالمية في الجزائر "واقع وتحديات" ،ص  - 69-68بلقامسي سليم ،عمليات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم -20

 ،2020 ،02ص  - 92جممع الفقه اإلسالمي باهلند ،فتاوى فقهية معاصرة (جمموع القراءات والتوصيات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي باهلند الندوات
( )33-1القرارات ( )100-01مابني 2014 -1989م)1438 ،ه2017 -م ،ص .144 -143

 :01االبتعاد عن كل العقود الربوية بكل أسمائها وأنواعها وأصنافها :كما متت اإلشارة أعاله أن الواقع

املعاصر يضم العديد من املستجدات املمكن أن تضم معامالت ربوية خمتلفة ،ولو يف متعددة من تنفيذ العقود،
السيما العقود املركبة أو اجلمع بني العقود اليت ظهرت نتيجة تطور احلياة وظهور املستجدات يف كل يوم ،السيما يف

اجملال املايل واالقتصاد ،نتيجة تطور التكنولوجيا لوسائل االتصال واألنرتنات وتطلب بعض املشاريع متويلها مبالغ
مالية كبرية أو وجود كوادر بشرية متخصصة أو وجود مؤسسات خمتصة.
 :02االستثمار في المشاريع الشرعية :الصناعة املالية اإلسالمية تسعى دائما لالستثمار ومتويل املشاريع
املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وبذلك فهي تبتعد عن املشاريع احملرمة أو املؤدية إىل احلرام ،السيما يف وقتنا
احلايل الذ ،توسعت فيه مدلول العديد من املفاهيم كمجلس العقد والقبض ووسائل الدفع وغريها تأثرا بالواقع
املعاش املتطور ،ومبا أن جمال املعامالت املالية املعاصرة حتكمه العلل واملقاصد ،فهو يهدف لرفع احلرج واملشقة عن
املسلمني خاصة يف املرافق اليت ميكن إدراجها ضمن الضروريات واحلاجيات كالسكن ،الصحة ،التعليم،
النقل...إخل ،ومراعاة الواقع املعاش كحال اجلالية املسلمة املقيمة يف البالد غري اإلسالمية ،فهي البد أن تسعى
لبيان املعاين واملقاصد بعيدا عن األلفاظ واملباين ،هذا ما جيعله أن يكون بعيدا عن كل مظاهر اخلداع واخليانة
والغش بكل صوره.
 :03السعي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة :إن الصناعة املالية اإلسالمية تسعى لتحقيق العديد
من األهداف املشرتكة النفع على مجيع األطراف "املؤسسات املالية -املستثمرين -اجملتمع" باإلضافة بيان صالحية
أحكام الشريعة اإلسالمية للتطبيق يف كل مكان وعرب كل زمان ،وطبعا بتحقيق أهداف هذه األطراف تتحقق معه
املصلحة العامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة من خالل استثمار األفراد ألمواهلم بطريقة مشروعة وحتقيق
مقاصد الشريعة من املال وهو الرواج ،باإلضافة حتريك الطاقات البشرية الكامنة يف اجملتمع بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة ،وما يتبع هذه احلركة من اجلانب التعبد ،من الصدقات ودفع الزكاة والوقف وغريها من مظاهر التكافل
االجتماعي الناجتة عن حركة األموال ومنوها.
 :04تحري العدل في كل الصيغ المعتمدة :يعترب حتر ،العدل يف كل صيغ الصناعة املالية املتعامل هبا من
مقتضيات الفهم الصحيح لإلسالم  ،والسيما أن توافره يف العقود املربمة شرط أساسي الغىن عنه؛ فعندما يضع
الشرع احلنيف يف املضاربة خسارة املال على رب املال وخيسر العامل جهده حلكمة منطقية وربانية عادلة تدركها
كل العقول النرية ،وعندما يؤسس الشرع احلنيف الثمن وسيلة ال مقصودا بذاته خاصة يف السلع اليت تدخل يف
زمرة الضروريات ،ووسيلة كذلك للتوزيع السو ،للثروات بني كل أفراد اجملتمع ،وهذا كله من باب أن املال هو مال
اهلل واإلنسان مستخلف فيه.
المبحث الثاني :آليات تفعيل الصيغ الصناعة المالية الموجودة في الجزائر بالتسويق اإللكتروني:
المطلب األول :أنواع صيغ الصناعة المالية الموجودة في الجزائر :وفقا لنظام البنك املركز ،رقم 02-20

السار ،املفعول حاليا ،فإن جممل الصيغ الصريفة اإلسالمية هي:

الفرع األول :صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد االستثمار :العالقة القائمة بني أطراف العقد
تغلب عليها االشرتاك يف املخاطر من ربح أو خسارة ،مع اقتسام العوائد ومن أهم هذه الصيغ جند:
 :01صيغة المضاربة(:هي تعاون بني املال والعمل من أجل حتقيق الربح ،أما اخلسارة إن كانت فهي على
أساس رأس املال فقط ،وخيسر املضارب جهده ،إال إذا ثبت يف حقه التقصري فإنه يضمن رأس املال)

(عبديل حبيبة

وآخرون ،الصيرفة اإلسالمية في الجزائر "واقع وتحديات" ،ص .)70

 :02صيغة المشاركة( :هي عقد بني شخصني أو أكثر على االشرتاك يف رأس املال والربح أو استقرار شيء له قيمة
(حممد شيخون ،المصارف اإلسالمية دراسة في تقويم المشروعية الدينية

مالية بني مالكني فأكثر لكل واحد أن يتصرف تصرف املالك)
والدور االقتصادي والسياسي ،2002 ،ص  ،)120وعليه تقوم املشاركة على (اشرتاك طرفني أو أكثر يف املال أو العمل على أن
يتم االتفاق على كيفية الربح ،أما اخلسارة فيجب أن تكون حسب نسبة املشاركة يف رأس املال)( .سليمان ناصر ،عالقة البنوك
اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة ،2006 ،ص .)175

الفرع الثاني :صيغ التمويل القائمة على المديونية :يطغى اجلانب التمويلي على البعد التجار ،املتعلق
بالبيع ،وعليه العالقة يغلب عليها صفة الدائن واملدين ،ومن أبرز هذه الصيغ جند:
 :01صيغة السلم واالستصناع :يقصد بصيغة السلم كل (بيع أجل بعاجل؛ فاألجل هو السلعة املباعة اليت
يتعهد البائع بتسليمها بعد أجل حمدد ،والعاجل هو الثمن الذ ،يدفعه املشرت)،

( عبد احلميد الغزايل ،أساسيات

االقتصاديات النقدية وضعيا وإسالميا مع اإلشارة إلى األزمة المالية العالمية ،2009 ،ص  ،)403أما صيغة االستصناع هو عقد
(يقوم مبوجبه الصانع بصنع شيء حمدد اجلنس والصفات للطرف اآلخر املستصنع ،على أن تكون املواد اخلام من
عند الصانع ،وذلك مقابل مثن معني يدفعه املستصنع للصانع ،إما حاال أو مؤجال)

(مسحان حسني حممد،أسس العمليات

المصرفية اإلسالمية ،2013 ،ص .)274
 :02صيغة المرابحة( :يقوم املصرف اإلسالمي بشراء بضاعة أو جتهيزات للعميل بطلب منه ،مث يعيد بيعها
له مع هامش ربح معني ومتفق عليه)

( نسبيلي جهيدة ،دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالمية ،2015 ،ص .)346

 :03صيغة اإلجارة(:هو بيع حق االنتفاع مع االحتفاظ حبق التملك ،يتضمن عملية متويل رأمسالية ال هتدف
للتمليك)

(عبديل حبيبة وآخرون ،الصيرفة اإلسالمية في الجزائر "واقع وتحديات" ،ص )71

 :04الودائع :سواءا تلك املودعة لالستثمار وفق الصيغ الشرعية أو املوجهة

لالدخار (بلقامسي سليم ،عمليات الصيرفة

اإلسالمية في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم  ،02-20ص .)103 -101

المطلب الثاني :آليات تفعيل الصيغ الصناعة المالية الموجودة في الجزائر بالتسويق اإللكتروني :يساهم
التسويق اإللكرتوين يف تفعيل صيغ الصناعة املالية من خالل مايلي:

الفرع األول :التسويق اإللكتروني يلبي حاجات الزبائن بالكم والكيف والنوعية :يساهم التسويق
االلكرتوين يف تلبية حاجات الزبائن سواءا كانوا أشخاص عاديني أو معنويني ،عن طريق فهم حاجاهتم ورغباهتم
والسعي للتكفل هبا وفق الصيغ املوجودة واملالئمة واملشروعة ،هذا ما جيعل التسويق االلكرتوين يساهم يف توفري
التغطية الزمانية واملكانية للزبائن عرب نقاط كثرية من املعمورة ،وانتقاء أحسن الصيغ املالئمة واملناسبة السيما
باستغالل وسائل التكنولوجيات احلديثة كالفايسبوك ،التويرت ،الربيد اإللكرتوين...اخل ،هذا ما يؤد ،إىل تكريس
اجلودة يف املنتجات املقدمة.
الفرع الثاني :التسويق اإللكتروني يفتح المجال البتكار صيغ جديدة :يساهم التسويق اإللكرتوين يف فتح
باب االجتهاد "الفقهي والتقين" إلجياد صيغ جديدة تواكب التطورات احلاصلة يف الواقع املعاش ،وما يتبعها من
ظهور حاجات جديدة يستدعي األمر ضرورة تلبيتها بصورة شرعية ومناسبة ،خاصة الصناعة املالية كما مت اإلشارة
إليه سابقا أهنا تتميز بسرعة التطور نتيجة تأثرها باملتغريات احمليطة هبا ،هذا ما جيعل اكتشاف صيغ جديدة تليب
حاجات الزبائن اليت تظهر تبعا هذه املستجدات ،هذا مايعزز مكانة املصارف اإلسالمية ومنتجاهتا يف األسواق
املالية ،وتلقى قبوال لدى أفراد اجملتمع والدول ككل.
الفرع الثالث :التسويق اإللكتروني يفتح المجال لتحقيق المشروعية والمالءمة :يساهم التسويق االلكرتوين
يف طرح منتجات إسالمية بديلة كبدائل شرعية لصيغ غري شرعية فرضت وجودها يف السوق ،وتآلف أفراد اجملتمع
التعامل هبا ،السيما أن اجملال املايل اليوم شديد السرعة وكثري التطور مما أدى ضرورة التفكري يف صيغ بديلة مشروعة
الحتواء الزبائن من جهة ،ومن جهة ثانية السعي لتحقيق املشروعية واملصلحة العامة للناس ورفع احلرج عن األمة،
وبيان صالحية املعامالت املالية اإلسالمية للنهوض باالقتصاد وحتقيق التنمية املنشودة باستعمال عقود أصيلة /بديلة
للعقود املخالفة للشريعة اإلسالمية املتعامل هبا حاليا،
المبحث الثالث :دور التسويق اإللكتروني في إعادة بعث مشروع طاكسي وقف الوقفية:
المطلب األول :مفهوم شركة "طاكسي وقف" الوقفية:
الفرع األول :التعريف بشركة طاكسي وقف :ت َعد الشركة الوقفية للنقل املسماة (ترانس وقف أو طاكسي وقف) أول
استثمار وقفي من نوعه يف العاملني العريب واإلسالمي واجلزائر على وجه اخلصوص ،امل َج ِسد للمفهوم االقتصاد ،للوقف
الذ ،جيمع بني االدخار واالستثمار معا (زيدان حممد ،مداخل استثمار أموال الوقف -اإلشارة إلى تجارب عربية رائدة ،2013،-ص ،)372
قطاعا
ويف إطار البحث عن أفضل السبل اليت متكن تنمية األوقاف يف كل اجملاالت تبني أن قطاع النقل بشكل عام يعد ً
خدماتيًا ذو منفعة عامة يفتح اجملال لبذل جهود أكرب سواء من طرف الدولة أو اخلواص لتغطية العجز احلاصل يف تلبية

الطلب املتنامي بسبب تطور الكثافة السكانية والنشاط االقتصاد ،،ومن هذا املنطلق جاءت فكرة إنشاء شركة مسامهة

وقفية بني :وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية بنسبة  %75كطرف مسؤول عن الوقف من جهة ومن اجلهة املقابلة
بنك الربكة اجلزائر–،وكالة بئر اخلادم -بنسبة %25كطرف مستثمر ،ومت االتفاق على اقتناء سيارات الستخدامها
لنشاط النقل العمومي لألشخاص عرب الطرقات بواسطة سيارات األجرة ،1وباشرت هذه الشركة نشاطها رمسيا سنة
 2009بتوفري 30سيارة أجرة من نوع "هيوندا ،أكسنت'' موجهة لنقل األشخاص يف العاصمة وما جاورها على أن
يتم توسيع نشاطها يف واليات أخرى ،ويتم تسيري هذا املشروع وفق قواعد تسيري الشركات

التجارية(األمر رقم 59-75

املتضمن القانون التجار ،اجلزائر ،،ج ر عدد ،101السنة  12بتاريخ  16ذو احلجة عام 1395ه املوافق  19ديسمرب سنة1975م ،املعدل واملتمم .بالقانون

رقم 02-05املؤرخ يف  06فرباير،)2005مع مراعاة طابعها الوقفي اخلري ،التربعي ،ويتم تسديد األقساط الشهرية النامجة عن
التمويل اخلاص باقتناء السيارات بشكل عاد ،،كما ميكن أن ي ْشَرك السائقون يف التسديد إذا التزموا بشراء السيارة بعد
امتالكها وفق صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك ،2على أن يتم جتديد حظرية السيارات كل  05سنوات يف إطار تشجيع

إعادة استثمار جزء من أرباح الشركة بعد موافقة املسامهني الواقفني

(تصريح وزير الشؤون الدينية واألوقاف السابق :بوعبد اهلل غالم اهلل:

الشروق اليومي بتاريخ  ،2013-1-3جريدة الشعب :تاريخ اإلضافة  23/04/2014مضاف من طرف موقع)presse-algerie :

الفرع الثاني :أهداف المشروع :يهدف هذا املش روع باألساس إىل حتقي ق عدة أه داف تصب يف جمملها يف
خدمة مق اصد الوقف باإلضافة إىل السعي لتنميته وتطويره وترقيته بكل األشكال املمكنة ،يف سبيل حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية السيما احمللية منها باخلصوص إلعادة الثقة إىل نظام األوقاف وترقية الشراكة بني اجلهات
الراغبة يف االستثمار يف الوقف واألوقاف ،لِتم ِويله مبختلف الصيغ املوجودة أو املمكنة االبتكار يف إطار العمل

على تطوير صيغ التمويل اإلسالمي الوقفي تبعا للتطورات التكنولوجية احلاصلة ،وهذا لتمكني الوقف ِ
أداء دوره

االقتصاد ،والتنمو ،املميز على أحسن وجه وتدعيم ومتويل النشاطات واألعمال اخلريية املوجهة ملكافحة الفقر
والبطالة وكل اآلفات االجتماعية اليت تعد روح الوقف من جهة ،ومن جهة ثانية السعي لتوفري فرص التنسيق
والتعاون مع نشاطات صندوق الزكاة ودعم جهود املزاوجة بني الوقف والزكاة (

حممد عبد اهلل مغاز ،،البطالة ودور الوقف

والزكاة في مواجهتها ،2005 ،ص.)73كحالة تقدمي قروض للشباب لتملك هذه السيارات وإخراجهم من دائرة الفقر
والعوز ليصبحوا مزكني على سبيل املثال ،هلم وجرا يف شىت أبواب اخلري اليت تساهم فيها الزكاة يف تنمية الوقف
وجهة املوقوف عليهم.
 1يحكم نشاط شركات سيارات األجرة المرسوم التنفيذي رقم  230-12المؤرخ في  03رجب  1433الموافق  24مايو  ،2012املتضمن النقل
بواسطة سيارات األجرة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،33والسيما املواد.11-10-5-3 :القرار المؤرخ في  19صفر  1414الموافق  08أوت  ،1993الذ،
ينظم النقل الذ ،تقوم به سيارات األجرة ،ج ر رقم ،14املعدل واملتمم ،بالقرار املؤرخ يف  06صفر  1422املوافق  30أفريل  ،2011اجلريدة الرمسية رقم،31
املعدل واملتمم بالقرار املؤرخ  09شوال  1430املوافق  28سبتمرب  ،2009اجلريدة الرمسية رقم.70
 2للمزيد حول هذه الصيغة راجع :المعايير الشرعية ( 57-01النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1439ه -نوفمبر

2017م) ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -األيويف ،املنامة ،املعيار رقم " 09معيار معدل" ،ص  238وما بعده.

الفرع الثالث :تقييم المشروع :جند أن دخول املصرف اإلسالمي-بنك الربكة -يف شراكة مع وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف املمثلة لألوقاف يف القانون اجلزائر ،،واختيار جمال النقل للشراكة وتأسيس شركة املسامهة "ترانس وقف" ،هو
أسلوب صائب وخطوة طيبة تستحق التشجيع بكل الوسائل املمكنة ،للحث على إنشاء املزيد من املشاريع الوقفية يف
كل اجملاالت "الدينية -الرتبوية -الصحية -الثقافية -االقتصادية...اخل" لدورها املهم يف احلياة االقتصادية واالجتماعية
لألفراد واجملتمع ،فتجربة طاكسي وقف أثبتت كفاءة الوقف يف حتريك عجلة التنمية يف اجملتمع من خالل قدرته على
القيام بالعديد من األنشطة اهلامة يف كل اجملاالت ،ومنه قطاع اخلدمات املتمثل يف قط اع النقل الذ ،يعد بكل أمناطه
الرب ،والبحر ،واجلو ،قطاعاً خدماتياً بامتياز ،والسيما النقل الرب ،بكل أنواعه 1حيتل مكانة بارزة لكل شرائح اجملتمع

(جممع الفقه اإلسالمي باهلند،

هذا ما يؤهله إلدراجه ضمن زمرة احلاجيات؛ ألن بفقدانه تلحق املشقة والتعب والضرر لألفراد
القرار رقم  ،31الندوة  29-26 ،07رجب 1415ه املوافق  02-30يناير  ،1995ص ،)179-177ومن جهة ومن جهة ثانية بكونه جماالً
خصباً لالستثمار ووسيلة ملنع االكتناز (عبد الكرمي اخلطيب ،السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة ،ص .)187-186
وما يواكب هذا االستقطاب من توظيف للبطالني وتوفري مناصب الشغل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة والقضاء
على خمتلف مظاهر التهميش والفقر والنهوض بالطبقات الضعيفة واملهمشة يف اجملتمع.
ولألسف الشديد فهذا املشروع قد أفلس ومتت تصفيته ،ولكن هذا ال يعين توقف الوقف أو االستغناء عن
العمل التربعي واحلكم بالفشل على األفكار اليت تدخل يف هذه الدائرة ،بل بالعكس هذا ما يشجع أكثر العمل
على التسويق اإللكرتوين باخلصوص يف اجملال التربعي التطوعي مبجمل قنواته لتحقيق االستقرار االقتصاد ،يف
الدولة ،فإعادة بعث هذا املشروع بروح جديدة وقوية وتوسعته والسعي إلنشاء مشاريع وقفية يف كل اجملاالت
"الصحية -التعليمية  -اخلدمات...اخل" ،اليت تستقطب كل أنواع الصدقات التطوعية التربعية الوقفية بكل
أشكاهلا ،واملسامهة يف حل األزمات والكوارث االقتصادية والدفع بعجلة التنمية ،وتكريس لقدسيتها الشرعية
ودورها االقتصاد ،واالجتماعي املأمول واملنتظر منها لو يتم تفعيلها بطريقة سليمة وصحيحة وهذا هو األصل يف
الوقف بطبيعة احلال (

عبد القادر بن عزوز ،فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري)-1424 ،

1425ه2004 -2003 /م ،ص )85

المطلب الثاني :آليات التسويق اإللكتروني إلعادة بعث مشروع طاكسي وقف :قبل تناول آليات
التسويق اإللكرتوين إلعادة بعث مشروع طاكسي وقف ،جند من املستحسن تقدير واستشراف آفاق املشروع أوال.
الفرع األول :استشراف آفاق المشروع :حسب تقديرينا يهدف هذا املشروع لو يتم إعادة بعثه احلث
والتشجيع على الوقف ،أو السعي إلجياد وسائل التزاوج بني الوقف والزكاة "وقف السهم الثامن من أسهم الزكاة
 1لإلشارة أن قطاع النقل ينقسم :إىل قطاع عام تابع للدولة أو أحد هيئاهتا ،وقطاع خاص  ،أما أمناطه فيوجد النقل اجلو ،والبحر ،والرب ،الذ ،ينقسم بدوره
إىل النقل الطرقي بواسطة احلافالت والسيارات والنقل املعلق التيلفريك" والنقل بواسطة السكك احلديدية كالرتاموا ،وامليرتو ،للمزيد راجع :المنشور الوزاري رقم

 035املؤرخ يف 28جانفي  2001املتضمن حتديد كيفيات تطبيق األحكام اخلاصة بشروط ممارسة أنشطة نقل املسافرين والبضائع عرب الطرقات.

الغارمني مثال" ليتم عقد اتفاقيات مع طرف ثالث يسعى لتحقيق الربح املاد" ،املصارف املالية أو املصانع...اخل"،
ومن هنا يظهر جليا دور توظيف التسويق التجار ،اإللكرتوين يف تفعيل هذه الثالثية بالرتكيز على األبعاد
االقتصادية املباشرة وغري املباشرة ،املصارف اإلسالمية تتوىل استقطاب وتشجيع بذل املزيد من اجلهد للوقف وبيان
الصناعة املالية اجلديدة واملبتكرة املناسبة واملالئمة لتمويله واستثماره وجتميع النقود الوقفية

(منذر قحف ،االقتصاد

اإلسالمي علم أو وهم ،ص  ،)167السيما وأن وقف "طاكسي وقف" يقرتب كثريا من وقف النقود 1حسب ما يظهر
بدايةً خاصة أن وسائل النقل املوقوفة ميكن استبداهلا وتغيريها ونقلها تبعا ملتطلبات االستثمار والنشاط املمارس
والقوانني السارية املفعولة املنظمة للنشاط املمارس ،هذا ما يتطلب نوعا من املرونة يف رأس مال املشروع الوقفي
وهذا ما ميتاز به وقف النقود اليت تعترب وسيلة يف حقيقتها ليست

غاية(عالش أمحد ،وقف النقود كآلية تمويل غير ربحي،

 ،2013ص  ،)583وت تالءم مع املفهوم العام لوقف النقود الذ ،يدور يف جممله حول تسبيل املنفعة املتمثلة يف
األرباح ،ويتم السعي من جهة ثالثة عقد اتفاقيات مع املصانع القتناء السيارات بالصيغ املالئمة كذلك.
ومن مث السعي لتطوير وتوسيع هذا املشروع أفقيا وعموديا؛ سواءا من حيث احلظرية ونوعية النشاط والفئة
املستهدفة متاشيا مع مقاصد الوقف الرئيسية املمثلة يف مساعدة الطبقات اهلشة وتنمية املشاريع اخلريية الوقفية
وتطويرها (ذبيان حممد الذبيان ،المعامالت المالية أصالة ومعاصرة م16،1434 :ه .ص )195للوصول ألفضل النتائج يف ظل
اإلمكانات القائم ة واملتاح ة ،خاصة أن هذا املشروع الوقفي يفتح أفاقا بعيدة هلا منافع على الفرد واجملتمع؛
فيمكن استغالله جيدا للتقليل من نسبة حوادث املرور بتحسني مستوى السائقني بتسخري كل التقنيات اجلديدة
يف التدريب والتلقني وتوفري اجلودة يف اخلدمة املقدمة خاصة من ناحية التغطية الزمانية واملكانية ،2وما يتبعها من
تطبيق سياسة اقتصادية للتقليل من التلوث وجتنب آثاره املختلفة وتقليص النفقات قدر اإلمكان وتوفري الوقت
واجلهد بأقصى حد ممكن  ،ومحاية كل مستخدمي الطريق وتوفري هلم كل شروط السالمة أثناء استعمال الطريق،
هذا ما يشجع بذل املزيد من اجلهود لتخطي كل العقبات املوجودة لتوجيه األفراد سواءا كانوا "طبيعيني أو
معنويني" وإقناعهم بكل الوسائل املمكنة ،بأمهية لوقف وضرورة املسامهة فيه سواءا كواقفني أو كجهات مستثمرة
 1وقف النقود جوزه العديد من الفقهاء السيما املالكية منهم والعديد من اجملامع الفقهية كمجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة األيويف
يف معيارها  33وندوة الربكة الثالثة والثالثني واجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث يف قراره رقم  1/20خالل دورته العشرين 1431ه املوافق 2010م ،راجع:
محاضرات في الوقف ،حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط  ،02ص  .111استثمار أموال الوقف ،حسني حسني شحاتة ،جملة أوقاف ،الكويت،
السنة الثالثة ،العدد  ،06جوان  ،2004ص  .76مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،د ،15مبسقط  -سلطنة عمان19-14 ،

حمرم 1425ه ،ندوات البركة لالقتصاد اإلسالمي -عنوان الفتوى :وقف النقود واألسهم الوقفية -رقم الفتوى.33/11 :

 2للمزيد حول مفاهيم التغطية الزمكانية خلدمة النقل راجع :يعقوب حريز ،دراسة مؤشرات المواصالت في شبكات النقل تحليل كمي ونوعي لشبكة مدينة
باتنة دراسة حالة :شبكة المؤسسة العمومية للنقل الحضري ،ETUBمذكرة خترج املاسرت الفرع :اقتصاد وتسيري اخلدمات التخصص :النقل واإلمداد ،كلية

العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري ،جامعة باتنة2011/2010 ،

فيه هذا ما يؤد ،إىل كسب تأييدهم وثقتهم يف كل املنتجات املطروحة ،وهذا كله يف سبيل حتقيق مصاحل العباد
من خالل هذه األوقاف مادامت تصرف يف وجوه اخلري والرب كما قال القاضي أبو

حممد(القرايف ،الذخيرة ،1994 ،ج

 ،06ص .)312

الفرع الثاني :أهم الصيغ الممكن التسويق لها إلعادة بعث مشروع طاكسي وقف :للوصول هلذا املبتغى
املذكور أعاله نرى أنه ميكن للهيئات القائمة على الوقف ويف مقدمتها وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مبديرياهتا
التنفيذية الوالئية وديوان الوقف املؤسس حاليا وصندوق الزكاة توظيف التسويق اإللكرتوين الستثمار األوقاف
املوجودة وتوسيع دائرة الوقف باستعمال كل الصيغ املمكنة ،خاصة أن األدوات املالية تقوم إما على موجودات
(املراحبة ،والسلم ،واالستصناع ،واإلجارة) ،أو على املشاركة يف األرباح (املشاركة واملضاربة) ،أو على الصكوك،
واليت ميكن حصرها بصفة جمملة يف ما

يلي (أمحد فراس العوران ،األزمة االقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسالمي1432 ،ه-

2012م ،ص :)253
 :01األسـهم الوقفية :تعد األسهم من األوراق املالية اليت يتداوهلا الناس عامة فيما بينهم ،وهي "عبارة عن
صكوك متساوية القيمة ،غري قابلة للتجزئة ،وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،ومتثل حقوق املسامهني يف الشركات
اليت أسهموا يف رأس ماهلا"( الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة1427 ،ه2006-م ،ص  .138-137ص  ،)362وذلك جبعل
رأس مال احلصة الوقفية املراد استثماره أقساماً متساوية ليتم تداوهلا وفق الشريعة اإلسالمية سواء باختيار مشروع
معني لالستثمار فيه تبعا لشروط الواقف إن وجدت أو متطلبات جهة املوقوف عليها ،أو فتح باب االقرتاحات
للمستثمرين باختيار جمال معني لالستثمار فيه ،ويتم التسويق اإللكرتوين هلذه األسهم وهلذه املشاريع للمسامهة
فيها وبيان أهدافها وطرق تسيريها وتوزيع األرباح فيها.
وبالعودة لشركة "طاكسي وقف" فيمكن تقدير رأمساهلا وي َقسم إىل أسهم اليت تعد هي األصل امل َحبَسة ويتم

تداوهلا وفق الصيغ الشرعية املعروفة ،مما يؤد ،توسيع رأمسال الشركة الوقفية سواءا بالتسويق لشراء هذه األسهم
ووقفها هلل سبحانه وتعاىل وتتملكه الشركة لتعيد بيعه أو استثماره كباقي األسهم ،أو التسويق ألسهم الشركة
لالستثمار فيها لكونه جمال مناسب ومالئم لالستثمار ،وميكن حىت للسائقني العاملني يف هذه الشركة شراء هذه
املركبات بعد حيازة عدد معني من األسهم كما يف حالة املزاوجة بني الزكاة والوقف كما مت اإلشارة إليه سابقا،
وبيان كل هذه األمور يف عقد متفق عليه مسبقا يف إطار تنفيذ شروط الواقف يف انتفاع اجلهة املوقوف عليها ،أو
تنفيذا ملقاصد الوقف واملتمثل أساسا يف حتقيق الكفاية لكل فرد فقري وحمتاج ويقابل هذا التنازل استفادة حمتاج
آخر باقتناء سيارة جديدة ،وهذا ما يؤد ،إىل جتديد احلظرية وتشبيبها من جهة ومن جهة ثانية توسيع عدد
املستفيدين من جهة املوقوف

عليهم (محيد قهو ،،دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة1436 ،ه2015/م ،ص .)174 -151

 :02صكوك المضاربة :املضاربة أو ِ
الق راض بلغة أهل احلجاز من العقود املشروعة يف الكتاب السنة ،وعمل
الصحابة رضي اهلل عنهم وانعقد عليه اإلمجاع عندهم كما جاء عند ابن حزم (ابن حزم ،مراتب اإلجماع ،ص  ،)91وعملية
التصكيك تعين يف جمملها إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية موجودات
(أعيان ،أو منافع ،أو حقوق ،أو خليط من األعيان واملنافع ،والنقود والديون) قائمة فعالً ،أو سيتم إنشاؤها من
حصيلة االكتتاب ،وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتأخذ

أحكامها(مجلس اإلفتاء

والبحوث والدراسات اإلسالمية ،قرار رقم  ،2011 ،163ص  ،)404وعلى هذا األساس تعد صكوك املضاربة أداة استثمارية ومن
أفضل وسائل اجتذاب املدخرات النقدية وجتميع األموال الالزمة لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية
واجتماعية؛ ألهنا جتمع بني البدن واملال الذ ،جيعل االستثمار يقوم على اخلربة واملال ،ويوزع الربح بينهما يف هناية كل
صفقة حبسب النسبة املتفق عليها ،أما اخلسارة إذا وقعت فيتحملها رب املال وحده ،وخيسر املضارب جهده

(حممد

إدريس عبده ،فقه المعامالت (على مذهب اإلمام مالك مع املقارنة باملذاهب األخرى يف أصول املسائل وعيوهنا) ،ص .)415

ومن هنا تربز أمهية التسويق االلكرتوين هلذه الصكوك لتطوير شركة "طاكسي وقف" ،ويتم بتجزئة رأمساهلا إىل
صكوك ويتم التسويق هلا باالستثمار فيها أو احلث على تسديد قيمتها ووقفها مما يؤد ،إىل اجتذاب املزيد من
املدخرات استثمارا أو تربعا سوءا بأمواهلم أو أرباحهم أو جهدهم "خرباهتم" وغريها ،هذا ما يؤثر إجيابا على املشروع
وجهة املوقوف عليها واملستثمرين من زوايا متعددة؛
األخرى يف أصول املسائل وعيوهنا) ،ص )415

(حممد إدريس عبده ،فقه المعامالت (على مذهب اإلمام مالك مع املقارنة باملذاهب

فيستفيد املشروع من التوسع يف رأمساله وجتديد حظريته وتنويع نشاطه إن أمكن

ليشمل نقل البضائع مثال أو النقل بني الواليات أو النقل اخلاص "املدرسي -العمال -السياح...اخل" ،وتستفيد جهة
املوقوف عليهم من التربعات والوقف وتتوسع رقعة املستفيدين ويفتح اجملال للوقف أمام املتربعني اجلدد ،ويستفيد
املستثمرون من األرباح عن طريق كسب رضا املستهلكني والزبائن بتوفري خدمة النقل كميا "تغطية مكانية وزمانية"
ونوعيا.
 :03إِ
ضاعِْ :
ابتض ْعته
اإلبإ َ
أبضعته و َ
اإلبْ َ
أبضعتَه من مال وقد ْ
ضاع يف اللغة من البِضاعة وما ْ
1417ه 1996 -م ،ج  ،03ص  ،)435وجعلها بضاعة ،ويف االصطالح وضع البضاعة أو السلعة عند آخر ليبيعها دون أن
(ابن سيده ،المخصص،

يأخذ على ذلك أجرا (حممد رواس قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،ص  ،)39وذلك ذلك بطرق متعددة كبعث املال أو البضاعة مع
تربعا والربح كله لرب املال ،ويكون رأس املال يف هذا العقد هو البضاعة ،واملعطي هو املبضع ،واآلخذ
من يتجر به ً

بعضا وإن قل يف زماننا ،وال سيما عند
مستبضع ،ومازال عرف التجار ساريا يف هذا النوع من العقود لينفعوا بعضهم ً
بيعا وشراء ،فغالبًا ما حيصل
األسفار واالنتقال من بلد آلخر ،وباألخص إذا كان رب املال ال حيسن التصرف باملال ً

مثل هذا على سبيل تبادل املنافع ،وإن كان املستبضع ال خيلو من نفع معنو ،يف اكتساب الشهرة ،أو ماد ،إذا وسع

بذلك رأمسال التجارة ليزداد بيعه ،مث يعود ب ربح مال أخيه إليه ،وإذا كان مثل هذا العقد جير ،يف عرف التجار من
باب تبادل املصاحل الدنيوية ،إال أن ذلك ال مينع أن يكون يف فئة التجار خريين كثريين يريدون مصاحل الدنيا واآلخرة.
خاصة وأن مثل هذه التجارة ال تكسد وال ختسر ،فإن على إدارة الصندوق أو ناظر الوقف أو كل مكلف بالوقف أن
يعرض رأس املال الوقف على مثل هؤالء التجار ليدخله يف رأمساله ويتجر به لفائدة الوقف.
وتظهر أمهية التسويق اإللكرتوين هلذا العقد يف سبيل تطوير شركة "طاكسي وقف" من خالل السعي لتقدمي
اخلدمات املعنوية اليت حتتاجها هذه الشركة الوقفية من تسيري أو سياقة لبعض املركبات أو تكوين دون مقابل باجملان
ابتغاء وجه اهلل لنيل األجر ،وبالتايل يساهم التسويق اإللكرتوين يف فتح اجملال للراغبني يف التطوع لتطوير الشركة
ابتغاء األجر بالت نازل عن حقوقهم املادية لصاحل املشروع الوقفي ،وهذا ما يساهم يف زيادة رأس مال هذه املشاريع
الوقفية وما يقابلها من فتح صيغ أخرى لالستثمار لتوسيع حظريهتا وتوسيع النشاط املمارس ،ما يؤد ،آليا إىل
توسيع رقعة املستفيدين من جهة املوقوف عليهم كما هو مبني يف الصيغ السابقة.
 :04التمويل باإلجارة :عقد اإلجارة من عقود املعاوضة الرضائية املؤقتة اجلائزة شرعا غري املقيدة بشكل
معني ،يقول عز وجل:

﴿  









(﴾  س ــورة القصص :

اآلية  ،)26ويتشكل العوضان يف عقد اإلجارة من األجرة اليت ت دفع من املستأجر واملنفعة اليت ميَ ِكنها املؤجر
للمستأجر من العني املؤجرة ملدة زمنية حمددة ،وعلى هذا األساس يعترب التأقيت يف هذا العقد عنصراً جوهرياً وبه
يتميز

(إلياس عبد اهلل أبو اهليجاء ،تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية "دراسة حالة األردن"1428 ،ه2005-م ،ص

 ،)52-51ويتخذ التسويق اإللكرتوين دورا مميزا يف شركة "طاكسي وقف" من خالل التسويق هلذا املشروع جللب
املزيد من املستأجرين للمركبات مع إمكانية متليك هذه املركبات ملستأجريها إن كانوا ضمن جهة املوقوف عليها أو
داخلني يف شرط الواقفني ،وكذلك ميكن توسيع حظرية الشركة وزيادة رأمساهلا هبذه الصيغة باألمر الذ ،يؤد ،إىل
فتح استثمارات جديدة وما يقابل ذلك من توسيع رقعة املستفيدين من حيث العدد ونوع االستفادة حملاولة
إخراجهم هنائيا من دائرة احلاجة والفقر.
 :05المشاركة المنتهية بالتمليك :املشاركة املنتهية بالتمليك تعين بصفة جمملة "مشاركة يعطي فيها البنك
احلق للشريك يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة ،أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها"

(شبري،

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي1427 ،ه2007-م ،ص  ،)334وشركة "طاكسي وقف" ميكنها االتفاق بواسطة
ممثلها وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مع بنك الربكة لدفع األقساط املرتتبة يف ذمتها تبعا لألرباح الناجتة لديها
لتملك السيارات املقتناة ،وعليه يكون التسويق اإللكرتوين من خالل التسويق خلدمات هذه الشركة الستقطاب

أكرب عدد من الزبائن بكل أنواعهم "أشخاص عاديني -أشخاص طبيعيني" من أجل رفع أجر كراء هذه السيارات
ورفع دخلها اليومي قدر اإلمكان ،مما يؤد ،إىل تسديد مجيع أقساط البنك يف أقرب وقت ممكن ومتليكها
ملستحقيها "جهة املوقوف

عليهم" (حيدر عباس -فطوم معمر ،دور المؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل مؤسسات األوقاف ودعم

دورها التنموي باإلشارة إلى الصيغ المعاصرة لتمويل األوقاف ،2013 ،ص .)126

 :06الصناديق الوقفية :ت ْعتَرب الصناديق الوقفية إحدى الوسائل املهمة املستخدمة الستدراج واجتذاب

التربعات واألوقاف لصاحل غرض معني أو ألغراض متعددة ،ومتويل املشروعات الوقفية سواءا من حيث اإلنشاء،
التغطية ،نفقات التسيري والصيانة وغريها من األمور اليت تضمن استمرارية وجود الوقف وتطوره ،واليت يتوجب أن
تكون من عائدات االستثمار ليس من األموال املوقوفة ،وقد يتخصص الصندوق الواحد ملشروع معني أو لعدة
مشاريع ،وعليه البد أن تسري هذه الصناديق وفق طرق التسيري املتطورة حىت تتمكن من حتسني أدائها املايل
باخلصوص ،واملسامهة يف حتسني النمو االقتصاد ،للبلد الذ ،يعترب أحد األهداف اهلامة هلا يف خمتلف جماالت
عملها املتعددة بتعدد حاجات ورغبات اجملتمع "الصحية -اخلدماتية -التعليمية -الثقافية...اخل" ،وتتجلى مهمة
الصندوق يف توزيع املوارد املالية الوقفية احملصلة مبختلف الطرق :ريع األوقاف السابقة واجلديدة ،التربعات
والصدقات املقدمة وغري املقرتنة بشروط تتعارض مع طبيعة الوقف أو سياسات الصندوق وأغراضه وأهدافه ،ما قد
حيصله الصندوق مقابل أنشطته وخدماته وغريها من موارد هذه الصناديق

(كمال منصور -،فارس مسدور نحو نموذج

مؤسسي متطور إلدارة األوقاف)2006 ، ،

وبالنسبة لشركة "طاكسي وقف" فإن استفادهتا من الصندوق الوقفي يكون له تأثريا بارزا سواءا من ناحية
التسيري أو التمويل ،حيث بواسطة هذه الصناديق الوقفية ميكن أن تسري ومتول العديد من شركات "طاكسي
وقف" يف أكثر من والية باإلضافة إلمكانية توسيع احلظرية وتنويع النشاط إىل النقل مابني الواليات أو نقل
البضائع وغريها؛ ألن أساس وجود الصناديق الوقفية هو إنشاء املشاريع وتغطية تكاليفها ونفقاهتا يف املستقبل
لضمان استمراريتها ومنوها ،وعليه فالتسويق التجار ،اإللكرتوين هنا ي َعد قلبا نابضا هلذه الصناديق الوقفية اليت
البد أن تقوم بتسويق منتجاهتا وهو النقل الستهداف أكرب فئة معينة وعلى أوسع نطاق ممكن ،وكذلك التسويق
التجار ،للعمل اخلري ،التربعي بكل أنواعه :وقف"العقار -املنقول -النقود -املنافع" بصفة دائمة أو مؤقتة
والصدقات والتربعات وغريها من وجوه اخلري املتعددة من أجل تطوير عمل الشركة وتنميتها بعد رفع رأس ماهلا
هبذه األعمال اخلريية ،ومنه فتح مساحة أكرب لالستثمار بكل الطرق املمكنة "استصناع -السلم -املراحبة-
املزارعة...اخل".

خ ـ ـ ـاتـم ـ ـ ـ ـ ـة:
من خالل ما تقدم تبني أن الصناعة املالية اإلسالمية يف اجلزائرية جمال خصب لالستثمار فيها ،ودفعها حنو
التطور والتقدم ومواكبة التطورات العصرية املوجودة لتشمل اجملال االقتصاد ،الرحبي واجملال التربعي اخلري ،الذ ،ال
يقل أمهية عن اجملال الرحبي؛ لكونه يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية والتكافل االجتماعي والسعي للثواب
ودخول اجلنة ،ولتحقيق ذلك البد من استعمال كل الوسائل املشروعة املمكنة ،ويف مقدمتها التسويق االلكرتوين
الذ ،يعد من خمرجات التكنولوجيا ووسيلة مهمة ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف املرجوة والسيما احلث على
الوقف والصدقات وكل صور اجملال التربعي بكل صوره القدمية واحلديثة ،يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية
والتكافل االجتماعي بني فئات اجملتمع ،وبيان لصالحية الشريعة لكل مكان ويف كل مكان.
ومت التوصل إىل عدة نتائج ميكن حصرها يف مايلي:
 االهتمام باجملال التربعي التطوعي خاصة الوقف والزكاة حيقق األمهية االقتصادية واالجتماعية والدينية لألفرادواجملتمع ككل.
 استعمال كل الوسائل التكنولوجية املتاحة ويف مقدمتها التسويق االلكرتوين يفعل صيغ الصريفة اإلسالميةاملوجودة ويفتح اجملال لالبتكار واإلبداع لصيغ جديدة تبعا للتطورات التكنولوجية احلاصلة.
 التطورات التكنولوجية احلديثة سامهت يف تطوير جمال االستثمار وتنوعه ،ونفس األمر مع اجملال التطوعيواخلري ،الذ ،تطور وتنوع السيما الوقف.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المصادر والمراجع الورقية:
أساسيات االقتصاديات النقدية وضعيا وإسالميا مع اإلشارة إلى األزمة المالية العالمية ،عبد احلميد الغزايل ،القاهرة،
دار النشر للجامعات ،2009 ،ط .02
اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية (البنك اإلسالمي للتنمية) ،عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،جدة ،املغرب،

ط .2004 ،01

األزمة االقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسالمي ،أمحد فراس العوران ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -جامعة
العلوم اإلسالمية العاملية ،هرندن -فرجينيا -الواليات املتحدة ،ط 1432 ،01ه2012 -م.
استثمار أموال الوقف ،حسني حسني شحاتة ،جملة أوقاف ،الكويت ،السنة الثالثة ،العدد  ،06جوان .2004

أسس العمليات المصرفية اإلسالمية ،مسحان حسني حممد ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2013 ،ط
.01
أسواقنا التجارية ،حممد خري الشعال ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط1432 ،01ه2011 -م.
األصول العملية للتسويق والبيع واإلعالن ،نبيل النجار ،مكتبة عني مشس ،القاهرة ،مصر.1991 ،
اإلعالن ،حممد فريد الصحن ، ،الدار اجلامعية ،دط.2003/2002 ،
االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم ،منذر قحف ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،ط .2000 ،01
األمر رقم  59-75املؤرخ يف  20رمضان عام 1395ه املوافق  26سبتمرب سنة 1975م املتضمن القانون التجار،
اجلزائر ،،ج ر عدد ،101السنة  12بتاريخ  16ذو احلجة عام 1395ه املوافق  19ديسمرب سنة1975م ،املعدل
واملتمم .بالقانون رقم 02-05املؤرخ يف  06فرباير،2005
أيديولوجية االقتصاد اإلسالمي ،ياسر نصر اهلل حممد ،مؤسسة دار شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر2017 ،م.
البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ،حممد عبد اهلل مغاز ،،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،

اإلسكندرية ،مصر ،ط.2005 ،1

التسويق الدولي وااللكتروني ،نيفني حسني مشت،دار التعليم اجلامعي،اإلسكندرية ،مصر 2010 ،م.
التسويق مفاهيم معاصرة ،سويدان نظام موسى،حداد شفيق إبراهيم ،عمان  :دار احلامد للنشر والتوزيع.2003 ،
التسويق :مدخل تطبيقي ،عبد السالم أبو قحف ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،دط.2002 ،
تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية "دراسة حالة األردن" ،إلياس عبد اهلل أبو اهليجاء ،أطروحة
دكتوراه ،ختصص مالية االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن1428 ،ه2005-م.

الجريدة الرسمية املؤرخة يف 09 :ديسمرب  ،2018العدد .73
الجريدة الرسمية املؤرخة يف 24 :مارس  ،2020العدد .16
دراسة مؤشرات المواصالت في شبكات النقل تحليل كمي ونوعي لشبكة مدينة باتنة دراسة حالة :شبكة
المؤسسة العمومية للنقل الحضري ،ETUBمذكرة خترج املاسرت الفرع :اقتصاد وتسيري اخلدمات التخصص :النقل
واإلمداد ،كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري ،جامعة باتنة2011/2010 ،
دور المؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل مؤسسات األوقاف ودعم دورها التنموي باإلشارة إلى الصيغ
المعاصرة لتمويل األوقاف ،حيدر عباس -فطوم معمر ،ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل الثاين حول التمويل
اإلسالمي غري الرحبي (الزكاة والوقف) يف حتقيق التنمية املستدامة 21-20 ،ما ،2013 ،خمرب التنمية االقتصادية
والبشرية يف اجلزائر ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،منشور يف كتاب امللتقيات العلمية للمخرب رقم .2013/03
دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالمية ،نسبيلي جهيدة ،مقال منشور ضمن جملة االقتصاد اجلديدة ،اجمللد
 ،01العدد .2015 ،12

دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة (سلسلة األحباث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف  ،)20محيد
قهو ،،دولة الكويت ،األمانة العامة لألوقاف  ،2015ط1436 ،01ه2015/م.
دور تكاليف التسويق في تعظيم أرباح الشركات  -دراسة ميدانية على الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق
المالية ،زهراء تاج الدين عبد القادر على ،حبث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة ،جامعة شد ،،كلية
الدراسات العليا والبحث العلمي ،ص 55

الذخيرة ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،تح :حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت ،لبنان.1994 ،
السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة ،عبد الكرمي اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
الصناعة المالية اإلسالمية الواقع والتحديات ،حممد البلتاجي ،مقال منشور ضمن جملة دراسات يف املالية اإلسالمية

والتنمية ،معهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ،املركز اجلامعي مرسلي عبد اهلل -تيبازة ،تاريخ اإلصدار-14 :

.2020-10
الصيرفة اإلسالمية في الجزائر "واقع وتحديات" ،عبديل حبيبة وآخرون ،مقال منشور ضمن جملة احلقوق والعلوم

السياسية ،جامعة خنشلة ،اجمللد  ،07العدد  ،02جوان  ،2020ص 66

عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة ،سليمان ناصر ،مكتبة الريام ،اجلزائر،
.2006
عمليات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم  ،02-20بلقامسي سليم ،مقال منشور
ضمن جملة نور للدراسات اإلقتصادية ،اجمللد  ،06العدد  ،10جوان .2020

فتاوى فقهية معاصرة (جمموع القراءات والتوصيات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي باهلند الندوات ()33-1

القرارات ( )100-01مابني 2014 -1989م) ،جممع الفقه اإلسالمي باهلند ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،ط 1438 ،01ه2017 -م.
فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري) ،عبد القادر بن عزوز ،أطروحة

دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ،ختصص :الفقه وأصوله ،قسم الشريعة ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر-1424 ،
1425ه2004 -2003 /م.

فقه المعامالت (على مذهب اإلمام مالك مع املقارنة باملذاهب األخرى يف أصول املسائل وعيوهنا) ،حممد إدريس
عبده ،دار اهلدى ،عني مليلة ،اجلزائر.

فن التسويق والبيع ،حممد نعيم علوه ،املركز الثقايف -عامل املعرفة ،اجلزائر ،ط1438 ،01ه2017 -م.
قاموس المغني األكبر :معجم اللغة االجنليزية الكالسيكية واملعاصرة :اجنليز ،عريب ،الكرمي ،حسن سعيد ،بريوت :

مكتبة لبنان.2001،

القرار المؤرخ في  19صفر  1414الموافق  08أوت  ،1993الذ ،ينظم النقل الذ ،تقوم به سيارات األجرة ،ج
ر رقم ،14املعدل واملتمم ،بالقرار املؤرخ يف  06صفر  1422املوافق  30أفريل  ،2011اجلريدة الرمسية رقم،31
املعدل واملتمم بالقرار املؤرخ  09شوال  1430املوافق  28سبتمرب  ،2009اجلريدة الرمسية رقم.70

قرارات مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية (اململكة األردنية اهلامشية) ،دار اإلفتاء اهلامشية ،ط ،01
1436ه2015 -م ،قرار رقم (.)2011/1( )163
مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق ،زكرياء عزام -عبد الباسط حسونة -مصطفى الشيخ ،دار السيربة،
عمان. 2008 ،
مبادئ التسويق ،إمساعيل السيد ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر.1999 ،
محاضرات في الوقف ،حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط .02
مختار الصحاح ،الشيخ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الراز ،،مكتبة لبنان ،بريوت.1986 ،
المخصص ،أبو احلسن علي بن إمساعيل األندلسي املعروف بابن سيده ،تح :خليل إبراهم جفال  ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،ط1417 ،1ه 1996 -م.

مداخل استثمار أموال الوقف -اإلشارة إلى تجارب عربية رائدة ،-زيدان حممد ،ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي
الدويل الثاين حول التمويل اإلسالمي غري الرحبي (الزكاة والوقف) يف حتقيق التنمية املستدامة 21-20 ،ما،2013 ،
خمرب التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلزائر ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،منشور يف كتاب امللتقيات العلمية للمخرب رقم
.2013/03
مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق في المنشات المعاصرة ،مصطفى حممود أبو بكر ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية -مصر ،دط.2010 ،
مراتب اإلجماع ،ابن حزم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
المرسوم التنفيذي رقم  230-12المؤرخ في  03رجب  1433الموافق  24مايو  ،2012املتضمن النقل
بواسطة سيارات األجرة ،اجلريدة الرمسية رقم ،33

المصارف اإلسالمية دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسي ،حممد شيخون ،دار وائل

للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.2002 ،

المعامالت المالية أصالة ومعاصرة ،ذبيان حممد الذبيان،مكتبة فهد الوطنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط
 ،02ط1434 ،02ه.
المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ،حممد عثمان شبري ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،ط ،06

1427ه2007-م.

المعامالت المالية المعاصرة ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق سوريا1427 ،ه2006-م ،اإلعادة الثالثة للطبعة /1

.2002

المعايير الشرعية ( 57-01النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1439ه -نوفمبر
2017م) ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -األيويف ،املنامة ،املعيار رقم " 09معيار معدل".
معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،دار النفائس ،بريوت ،لبنان ،ط.01

المنشور الوزاري رقم  035املؤرخ يف 28جانفي  2001املتضمن حتديد كيفيات تطبيق األحكام اخلاصة بشروط
ممارسة أنشطة نقل املسافرين والبضائع عرب الطرقات.
نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة األوقاف ،كمال منصور -،فارس مسدور ،مقال منشور يف جملة العلوم اإلنسانية،
جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد التاسع ،مارس ،2006
وقف النقود كآلية تمويل غير ربحي ،عالش أمحد ،ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل الثاين حول التمويل

اإلسالمي غري الرحبي (الزكاة والوقف) يف حتقيق التنمية املستدامة 21-20 ،ما ،2013 ،خمرب التنمية االقتصادية
والبشرية يف اجلزائر ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،منشور يف كتاب امللتقيات العلمية للمخرب رقم .2013/03
ثانيا :المصادر والمراجع اإللكترونية

https: //www.echoroukonline.com/ara/?news=32750?print...txt.
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