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وحتى   2009 عام  يف  اإنطالقته  منذ   - الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  يعترب 
ال�سنة احلالية - �سمن هياكل الأمانة العامة للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية 
ال�سناعة  للعاملني يف  املهني  امل�ست�ى  ت�ساهم يف رفع  التي  الأدوات  – اأحد  الإ�سالمية 

املالية الإ�سالمية، ويعترب ن�ساطه حم�ريا يف اأعمال املجل�س العام. 

التي  والتاأهيل  التدريب  العديد من الجنازات يف جمال  املركز  انطالقته، حقق  ومنذ 
حتت�سب اإ�سافة كبرية اإىل ال�سناعة املالية الإ�سالمية، اإذ كانت البداية بتفعيل اخلدمات 
واحلقائب  واملدربني  التدريبية  امل�ؤ�س�سات  اعتماد  اأهمها  ومن  املركز  يقدمها  التي 

التدريبية و اإ�سدار ال�سهادة الأ�سا�سية وهي �سهادة امل�سريف الإ�سالمي املعتمد. 

وقد بداأ املركز اأعماله من خالل اعتماد عدد من امل�ؤ�س�سات التدريبية يف كل من جدة 
والريا�س والك�يت وفرن�سا ولبنان وكان املركز مع بداية العام الثاين 2010 قد اعتمد 
ما يقارب 5 وكالء يتم من خاللهم تقدمي ال�سهادة الأ�سا�سية والآن ومع ات�ساع الرقعة 
للتدريب  الدويل  املركز  فاإن  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  وكم  حجم  زيادة  و  اجلغرافية 

املايل الإ�سالمي اعتمد ما يقارب 16 م�ؤ�س�سة تدريبية منت�سرة يف اأنحاء العامل. 

اأما على �سعيد اإ�سدار ال�سهادات املهنية فاإن املركز مل�س احلاجة اإىل اإ�سدار �سهادات 
تغطي جميع ج�انب العمل امل�سريف الإ�سالمي من خالل برامج مهنية مهنية متخ�س�سة 
اأكرث تعنى كال منها بجانب اأ�سا�سي، حيث اأ�سدر املركز اإىل جانب ال�سهادة الأ�سا�سية 
 ، الإ�سالمية  املالية  الأ�س�اق  التالية:  املجالت  من  كل  يف  متخ�س�سة  مهنية  �سهادات 
املحا�سبة  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  املخاطر يف  اإدارة  الإ�سالمية،  الدولية  التجارة 
القان�نية  واملتطلبات  التكافلي،  التاأمني  ال�سرعي،  التدقيق  الإ�سالمية،  امل�سرفية 

لل�سناعة املالية الإ�سالمية. 

الدبل�م  كربنامج  �ساملة  مهنية  برامج  اعتماد  اإىل  اجلانب  هذا  يف  املركز  وعمد  هذا 
املالية  ، وبرنامج املاج�ستري املهني يف  ال�سرعي  التدقيق  املالية الإ�سالمية واآخر يف  يف 

الإ�سالمية.  

فقه  اأبحاث  مركز  مع  بالتعاون  جديدين  دبل�مني  اإ�سدار  على  حاليا  املركز  ويعمل 
فقه  ودبل�م  الإ�سالمية  املالية  الهند�سة  دبل�م  وهما:  الإ�سالمية  املالية  املعامالت 

املعامالت املالية الإ�سالمية.

املايل  التاأهيل  جمال  يف  وا�سعة  جتربة  ك�سب  من  الفرتة  هذه  خالل  املركز  ومتكن 
من  عدد  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  متميزة  تاأهيلية  مناهج  بناء  وا�ستطاع  الإ�سالمي، 

املتدربني و املدربني، وبناء �سبكة عالقات مع امل�ؤ�س�سات التدريبية ال�كيلة. 

دول  من  املتدربني  اأعداد  بزيادة  الأفقي  النت�سار  على  املركز  ن�ساط  تركيز  مت  كما 
خمتلفة، وتقدمي اخلدمات التدريبية مبا�سرة اأو من خالل ال�كالء، اإذا ل�حظ وبح�سب 
الإح�ساءات من�ًا �سريعًا لعدد املتدربني منذ ال�سنة التح�سريية وحتى ال�سنة احلالية، 
حيث انتهت ال�سنة التح�سريية 2009 بتدريب عدد 74 متدرب، وانتقل العدد الإجمايل 

الرتاكمي  للمتدربني من 74 عام 2009 اإىل 1497 متدرب اإىل منت�سف 2012. 
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تتحكم ثالثة اأطراف باإنتاج املعارف املالية الإ�سالمية، هي : 

اإداراتها . 1 جمال�س  بروؤية  ممثلة  املالية،  امل�ؤ�س�سات  ثلها  يمُ املهنية:   امل�ؤ�س�سة 
امل�س�ؤولة عن ر�سم ال�سرتاتيجيات فيها، و�سل�ك اإداراتها التنفيذية. 

ثلها املجتمع يف اإطار العادات والتقاليد.. 2 امل�ؤ�س�سة ال�سعبية: يمُ
ثلها اجلامعات ومراكز البحث ورجال الفكر والقت�ساد . 3 امل�ؤ�س�سة العلمية: متمُ

والقان�ن.
منافع  حتقيق  بغية  املناف�سة  بهدف  املالية  منتجاتها  املهنية  امل�ؤ�س�سة  تقدم 
للم�ستفيدين منها )كالعمالء( من جهة، والربح للمنظمني )امل�ؤ�س�سة املهنية( من 
جهة اأخرى، اإل اأن كثريًا من تلك املنتجات حتمل يف طياتها )دكتات�رية املفاهيم(، 
لأن اأ�سحابها ي�سع�ن اإىل ن�سرها ليك�ن ال�س�ق حبي�س م�سطلحاتها. وبذلك فاإن 
ال�س�ق لن حتركه حقائق املناف�سة التي تق�دها بيانات الإف�ساح وال�سفافية )اأي 
التغذية الراجعة(، بل حتركها املعرفة ال�ستبدادية لأ�سحاب ذلك الت�جه، وكاأن 
اأدت  ول�  لإنتاج مفاهيم م�ؤداها حتقق م�ساحلهم  َي�سع�ن  املعارف  تلك  اأ�سحاب 

للت�ستت وال�سياع.

ويرتب على ذلك ت�س�ر مرحلتني متتاليتني لطرح وت�س�يق املنتجات، هما:
مرحلة 1:  وهي مرحلة اإنتاج املفاهيم دون قيمة تفاعلية مع اجلمه�ر ب�سبب متاهي 
وا�ستعالء اجلهة املبتكرة اأو امل�س�قة، فال�ستعالء حا�سل ب�سبب ا�ستبدال  املعرفة 
املهنية  امل�ؤ�س�سة  طرح  بعدم   )1( ذلك:  ويتجلى   املت�همة  باملعرفة  احلقيقية. 
النهائي،  طرحها  او  اإنتاجها  قبل  اآرائهم  قيا�س  بق�سد  اجلمه�ر  على  ملنتجاتها 
وهذا متاهي. )2( ثم بعدم ا�ستعدادها لنقا�س اأو لنقد منتجاتها، وهذا ا�ستعالء. 
احلاجات،  �ساحب  )امل�ستهدف(  اجلمه�ر  بني  انف�سال  حدوث  ذلك  وم�ؤدى 

وامل�ؤ�س�سات املالية )امل�س�قة( لتلك املنتجات املالية.  

املفاهيم يف عق�ل  ت�ستحكم  الأوىل حيث  للمرحلة  وهي مرحلة لحقة   :2 مرحلة 
اجلمه�ر، مما يدفع اإىل تاأليه املعرفة لتت�سلط على ال�س�ق، وبذلك يمُ�سبح اجلمه�ر 
داعيًة ومروجًا لتلك املبادئ. وهنا تلعب �سلطة املفاهيم دورها يف طم�س احلقائق 
البناء  النقد  اأن  حني  يف  معينة،  )ايدي�ل�جيا(  لت�جهات  خدمة  ت�جهها  واإخفاء 

يط�ر املعارف حتى ل� اأدى ذلك النقد اإىل نق�سها واإعادة بنائها من جديد. 

 وبناء عليه، فاإن امل�سطلحات  متار�س على عنا�سر ال�س�ق اأمرين: 
فندًا، فامل�ؤ�س�سة . 1 �ستق�سيًا ممُ دافع ع��سًا عن ك�نه ممُ روج ممُ  حت�يل ال�س�ق اإىل ممُ

املهنية ت�سعى اإىل تقدي�س مفاهيمها )املنتجة( والدفاع عنها.  
العادات . 2 �سمن  الت�جه(  ) ذات  امل�سطلحات  دمج  مرحلة  تك�ن   ذلك  بعد 

والتقاليد اأمرًا ممكنًا.  
تعامالتها  ابتكار  على  درجت  فاإنها  باملجتمع  واملتمثلة  ال�سعبية  امل�ؤ�س�سة   اأما 
م�ؤ�س�سات  دون  حتتاجه  ما  تبتكر  هي  لذلك  حاجاتها،  ح�سب  املالية  ومعامالتها 
�سابطة )كما ه� متعارف عليه(، ومعيارها يف ذلك اأنه طاملا تلك املنتجات حتقق 

ماآرب اأ�سحابها ومنافعهم فاإنهم يقبل�نها ويعمل�ن بها. 

�ساعد على ذلك  لذلك تزداد غربة املنتجات التي تطرحها امل�ؤ�س�سات املهنية، ويمُ
ق�ة مك�نات ال�س�ق التي تت�زع اإىل ن�عني:

ق�ة العامة، حيث م�سدر ق�تها كرثة عددها )ل روؤيتها(، مما يمُهدد بعدم . 1
�سي�ع تلك املعرفة لعدم تداولها. 

)اأقلية �سمن . 2 وهي  مثقفيها،  اأفكار  ت�سلُّط  ق�تها  الأقلية، حيث م�سدر  ق�ة 
مثاًل(  املهنية  )كامل�ؤ�س�سة  النخب  من  غريها  مع  تعاملها  لكن  املجتمع( 
�سك  يعتمد على منطق ال�سطفاء، حيث يرى كل منهم اأنه على احلق واأنه يمُ

باحلقيقة. 
الأف�سل يف  ب��سفه  فكريًا  الأق�ى  بقاء  النخبة( يحكمه  ال�سراع )بني  ق�اعد  اإن 
تت�سلح  لذلك  الفكري،  م�سروعه  اإىل  عدد  اأكرب  اجتذاب  من  يكنه  مما  الإقناع 
هذه الفئة بق�سيتي النق�س والإق�ساء كلغة غري ت�ساحمية مع الآخر، مما يحد من 

النقد والتغيري الذين هما اأ�سا�س اأي عملية تط�يرية. 

واإذا اأ�سفنا نظرة العامة لالأم�ر التي تت�سف باجلم�د، وتت�سم عقليتها بالعم�مية 
والب�ساطة. فاإننا نك�ن اأمام )دكتات�رية مفاهيم( ل�سرائح امل�ؤ�س�سة ال�سعبية مقابل 

)دكتات�رية مفاهيم( للم�ؤ�س�سة املهنية.

مما  جتاوزها،  ي�سعب  بع�ائق  الت�س�يق(  )ا�سرتاتيجيات  �ست�سطدم  ذلك  عند 
�سيمُف�سل اأية ا�سرتاتيجية ت��سع ترغب الإدارة يف حتقيقها.

للبح�ث  الرئي�سي  امل�سدر  ب��سفها  باجلامعات  واملتمثلة  العلمية،  امل�ؤ�س�سة  اأما 
ومن  والقان�ن  والقت�ساد  الفكر  ورجال  البحث  ومراكز  امل�ستجدة،  وللدرا�سات 
والأفكار  البتكارات  قاطرة  تك�ن  اأن  امل�ؤ�س�سة  هذه  يف  الأ�سل  فاإن  حكمهم.  يف 
وتقدمي  احلاجات  تط�ر  وحت�س�س  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ه�  دورها  لأن  الإبداعية 
املنتجات اجلديدة اأو املجددة ملقابلة تلك الحتياجات املتغرية، لذلك ل ي�سح اأن 
تبتعد هذه امل�ؤ�س�سة عما يجري من ح�لها. فاإجراء البح�ث الأ�سا�سية وتط�يرها 
)ب��سفه  الت�س�يق  فريق  عاتق  على  يمُلقى  لذلك  ال�س�ق.  دخ�ل  قبل  يتم  اأن  يجب 
اأي�سًا حت�س�س التغريات  عني ال�سقر( معرفة جديد الأبحاث والدرا�سات، وعليه 
ال�س�قية لأنه على متا�س مبا�سر مع العمالء، كما يقع على عاتقه املحافظة على 

املناف�سني والعمالء مب�اكبة اجتاهات ال�س�ق وحتليل احتياجاتهم ورغباتهم.

اإن جناح نتائج البحث والتط�ير يزيد فر�س ارتفاع الأرباح وك�سب ح�سة اأكرب يف 
ال�س�ق. ول يتاأتى ذلك اإل ببناء نظام فعال جلمع بيانات التغذية الراجعة، وال�سماح 
لعنا�سر ال�س�ق بالتفاعل البناء حتى ل� اأدى ذلك اإىل هدم احلقائق واإعادة بنائها، 
مما يجعلنا اأمام نظرة ناقدة متفح�سة تتفهم الأم�ر ول تقبل تعليلها وفق منطية 
مفاهيم  باإنتاج  املفاهيم(   )دكتات�رية  نتخل�س من  عندئذ  وروؤية جاهزة،  ثابتة 
التدافع  َنة  �سمُ األ وهي  اأر�سه  َن اهلل يف  �سمُ َنة من  �سمُ �ساحلة ومفيدة جّراء تطبيق 
َنَنه )جّل وعال( وهي �سنة بقاء ما ينفع النا�س وذهاب  َنة اأخرى من �سمُ حتقيقًا ل�سمُ

غريه، وبذلك تتحقق غاية الإعمار املن�س�دة التي ترافق بقاء الب�سر و�سالحهم.
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د امل�ساعدة ( �د امل�ساعدة ( �د امل�ساعدة ( والأوراق  �د املعدنية ) النق�د املعدنية ) النق د املعدنية ) النق�د املعدنية ) النق� �ت ( والنق�ت ( والنق ت ( والنق�ت ( والنق� أوراق البنك ناأوراق البنك ن�أوراق البنك ن�أوراق البنك ن (
رقية واملعدنية عن �رقية واملعدنية عن �رقية واملعدنية عن  �د ال�د ال د ال�د ال� �دار النق�دار النق دار النقسدار النقس سإ�سإ� إ�اإ�ا دائع، �دائع، �دائع، ويتم  �د ال�د ال د ال�د ال� �الإلكرتونية ونق�الإلكرتونية ونق
كل سكل سكل  ب� التحكم يف كميتها  ب�سكنه  التحكم يف كميتها  سكنه  ب�ي التحكم يف كميتها  ب�يكنه  التحكم يف كميتها  كنه  الذي  للدولة  املركزي  البنك  طريق 
طريق  عن  التجارية  طريق �ك  عن  التجارية  طريق �ك  عن  التجارية  ك  البن البن�لدها  �لدها  البن� البن�لدها  لدها  ت ت�دائع  �دائع  ت� ت�دائع  دائع  ال ال�د  �د  ال� ال�د  د  نق بينما  نق�ر،  بينما  �ر،  نقس بينما  نقسر،  بينما  ر،  سمبا�سمبا�
ائدها �ائدها �ائدها  � وحتقق من خاللها ربحها وف� وحتقق من خاللها ربحها وف سقرتا�سقرتا�س وال�ستثمار، عمليات ال
�سعها، ولذلك ��سعها، ولذلك ��سعها، ولذلك  آليات ا�ستمرارها وتاآليات ا�ستمرارها وت�آليات ا�ستمرارها وت�آليات ا�ستمرارها وت إنتاج خدماتها اإنتاج خدماتها إنتاج خدماتها وجتدد  التي تعيد 
م�ستمر  م�ستمر سكل  م�ستمر سكل  كل  ب� ب�سئتمانية  سئتمانية  ال ا�د  ا�د  د  النق النق�ليد  �ليد  النق� النق�ليد  ليد  ت يف  ت��سع  يف  ��سع  ت� يف  ت��سع  يف  �سع  الت الت�لحتها  �لحتها  التس التسلحتها  لحتها  م� م�سفمن  سفمن 
ملحة  ملحة سرورة  ملحة سرورة  رورة  ال� ال�سبح  سبح  ال�س ال�سبح  بح  ت� هنا  ومن  الإيداعية،  الطاقة  ت�س  هنا  ومن  الإيداعية،  الطاقة  س  فائ�س فائ�سم�ستغلة  سم�ستغلة 
أثري يف حجم وكمية اأثري يف حجم وكمية اأثري يف حجم وكمية  اعة للتاعة للت عة للت�عة للت� أدوات متناأدوات متن�أدوات متن�أدوات متن أدوات متنلتدخل البنك املركزي بطرق و أدوات متنلتدخل البنك املركزي بطرق و

ادي.سادي.سادي. سقت�سقت� اط اساط اساط ال س الن�س الن� �ت من�ت من� د مبا يتنا�سب مع معد�د مبا يتنا�سب مع معد�د مبا يتنا�سب مع معدل �النق�النق

وغري  وغري سرا  وغري سرا  را  مبا� مبا�س  س  أثريااأثريااأثريًا ت متار�س  النقدية  ال�سيا�سة  تاأدوات  متار�س  النقدية  ال�سيا�سة  تاأدوات  متار�س  النقدية  ال�سيا�سة  تاأدوات  متار�س  النقدية  ال�سيا�سة  أدوات  إن اإن اإن  ف إن ولذلك  ف فاإن ولذلك  إن اإن اولذلك  ف إن اإن ولذلك 
ال�سلع  على  الإنفاق  حجم  يف  ممثال  الكلي  الطلب  على  ال�سلع سر  على  الإنفاق  حجم  يف  ممثال  الكلي  الطلب  على  ال�سلع سر  على  الإنفاق  حجم  يف  ممثال  الكلي  الطلب  على  ر  سمبا�سمبا�
ة الإنفاق اسة الإنفاق اسة الإنفاق ال�ستثماري عن طريق التحكم يف حجم  سواخلدمات وخا�سواخلدمات وخا�
أثري على احلركية اأثري على احلركية اأثري على احلركية  ارفية املن�سابة وتكلفتها، وبالتايل التارفية املن�سابة وتكلفتها، وبالتايل الت رفية املن�سابة وتكلفتها، وبالتايل التسرفية املن�سابة وتكلفتها، وبالتايل التس س امل�س امل� سالقرو�سالقرو�س

ادي.سادي.سادي. سقت�سقت� أو يف التكتل ااأو يف التكتل اأو يف التكتل ال طني �طني �طني  �اد ال�اد ال اد الساد الس سقت�سقت� ال�ستثمارية يف ال

ت�ستخدمها  التي  النقدية  ال�سيا�سة  ت�ستخدمها أ�ساليب  التي  النقدية  ال�سيا�سة  ت�ستخدمها اأ�ساليب  التي  النقدية  ال�سيا�سة  أ�ساليب  و ت�ستخدمها أدوات  التي  النقدية  ال�سيا�سة  أ�ساليب  و ت�ستخدمها أدوات  التي  النقدية  ال�سيا�سة  أ�ساليب  و واأدوات  أدوات  تق�سيم  كن يكن يكن  يويو
إىل :اإىل :اإىل : إىل :ك املركزية  إىل :ك املركزية  ك املركزية �ك املركزية � �البن�البن

•  الأدوات والأ�ساليب الكمية.	
•  الأدوات والأ�ساليب الكيفية.	
• رة.سرة.سرة.	 سالأدوات  و الأ�ساليب املبا�سالأدوات  و الأ�ساليب املبا�

لأولأول : الأدوات والأ�ساليب الكمية لل�سيا�سة النقدية : أواأوا
د �د �د  �أثري يف كمية النق�أثري يف كمية النق أثري يف كمية النقاأثري يف كمية النقا اكن التاكن الت كن التيكن التي عة الأدوات التي عن �عة الأدوات التي عن �عة الأدوات التي عن طريقها  �وهي جمم�وهي جمم
منح  جمالت  عن  النظر  بغ�س  بغ�سريف  سريف  بغ�س بغ�سريف  ريف  امل� امل�سئتمان  سئتمان  ال وحجم  املتداولة 
أهم ال�سيا�سات املطبقة يف هذا اجلانب نذكر ما يلي :اأهم ال�سيا�سات املطبقة يف هذا اجلانب نذكر ما يلي :أهم ال�سيا�سات املطبقة يف هذا اجلانب نذكر ما يلي : من ئتمان، و من ئتمان، و من  ال

• ين الإجباري.�ين الإجباري.�ين الإجباري.	 �حتياطي القان�حتياطي القان �سيا�سة ال
• م.سم.سم.	 إعادة اخل�اإعادة اخل�سإعادة اخل�سإعادة اخل� إعادة اخل��سيا�سة �سعر  إعادة اخل��سيا�سة �سعر 
• حة.�حة.�حة.	 �ق املفت�ق املفت ق املفت�ق املفت� ��سيا�سة ال�س��سيا�سة ال�س

ين الإجباري:�ين الإجباري:�ين الإجباري: �حتياطي القان�حتياطي القان 1- �سيا�سة تعديل ن�سبة ال
بالحتفاظ  التجارية  با�ك  التجارية  با�ك  التجارية  ك  البن البن�ك،  �ك،  البن� البن�ك،  ك،  للبن كبنك  املركزي  البنك  للبن�يلزم  كبنك  املركزي  البنك  �يلزم 
نقدي  كاحتياطي  لديها  نقدي �فرة  كاحتياطي  لديها  نقدي �فرة  كاحتياطي  لديها  فرة  املت املت�دائع  �دائع  املت� املت�دائع  دائع  ال ال�إجمايل  ال�إجمايل  الاإجمايل  إجمايل  من  معينة  بن�سبة 
كل سكل سكل  سن احلد الأدنى لهذه الن�سبة التي ت�سن احلد الأدنى لهذه الن�سبة التي ت� ن احلد الأدنى لهذه الن�سبة التي ت��ن احلد الأدنى لهذه الن�سبة التي ت�� � ويحدد القان� ويحدد القان إجبارياإجباريإجباري، إجباريين  إجباريين  ين �ين � �قان�قان
احتياطيا يحتفظ به البنك املركزي، الذي له �سلطة كبرية يف تغري 
أ اأ اأ  ال�سائدة،فيلج ال�سائدة،فيلجاادية  اادية  ال�سائدة،فيلجس ال�سائدة،فيلجسادية  ادية  سقت�سقت� ال اساع  اساع  اع  الأو� مع  يتنا�سب  مبا  الن�سبة  الأو�سهذه  مع  يتنا�سب  مبا  الن�سبة  سهذه 
الن�سبة  هذه  رفع  الن�سبة إىل  هذه  رفع  الن�سبة اإىل  هذه  رفع  إىل  ادي سادي سادي  سقت�سقت� ال ا��سع  ا��سع  �سع  والت والت�خم  �خم  والتس والتسخم  خم  الت� حالة  يف  الت�سمثال  حالة  يف  سمثال 
ك التجارية لدى البنك �ك التجارية لدى البنك �ك التجارية لدى البنك  �دة النقدية للبن�دة النقدية للبن دة النقدية للبنسدة النقدية للبنس إىل زيادة الأر�اإىل زيادة الأر�سإىل زيادة الأر�سإىل زيادة الأر� مما ي�ؤدي 
�سع الكبري يف منح ��سع الكبري يف منح ��سع الكبري يف منح  الت �ك على الت�ك على  الت� ك على الت�ك على  البن�رة تقلل من قدرة البن �رة تقلل من قدرة  البنس� البنس�رة تقلل من قدرة  رة تقلل من قدرة  س�املركزي ب�س�املركزي ب�
والك�ساد  والك�ساد �د  والك�ساد �د  د  الرك الرك�ت  �ت  حال يف  الن�سبة  هذه  بخف�س  بخف�سم  سم  بخف�� بخف��م  م  يق يق�ئتمان،كما  �ئتمان،كما  ال
والئتمان  سقرتا�سقرتا�س  ال زيادة حجم  التجارية على  ا�ك  زيادة حجم  التجارية على  ا�ك  زيادة حجم  التجارية على  ك  البن البن�جع  �جع  البنس البنسجع  جع  ي� ي�سمما  سمما 
اديا... نتيجة لزيادة و�سائل الدفع ساديا... نتيجة لزيادة و�سائل الدفع ساديا... نتيجة لزيادة و�سائل الدفع  سا اقت�سا اقت� ا اقت�سا اقت�س سكل يحدث انتعا�سكل يحدث انتعا� كل يحدث انتعا�سكل يحدث انتعا�س سح ب�سح ب� ح ب��ح ب�� �املمن�املمن

وزيادة الطلب الكلي على ال�سلع ال�ستهالكية وال�سلع ال�ستثمارية.

ين، �ين، �ين،  القان القان�حتياطي  �حتياطي  ال ن�سبة  تعديل  ل�سيا�سة  كبرية  انتقادات  وهناك 
ل و�سائل البنك املركزي يف الرقابة على سل و�سائل البنك املركزي يف الرقابة على سل و�سائل البنك املركزي يف الرقابة على  أف�اأف�سأف�سأف� متثل " متثل " متثل  إنها اإنها اإنها  إنها ومع ذلك ف إنها اإنها اومع ذلك فاإنها ومع ذلك ف إنها اإنها ومع ذلك ف
ر وبالذات يف البالد سر وبالذات يف البالد سر وبالذات يف البالد  أ�سلحته النقدية يف وقتنا احلا�اأ�سلحته النقدية يف وقتنا احلا�سأ�سلحته النقدية يف وقتنا احلا�سأ�سلحته النقدية يف وقتنا احلا� ى �ى �ى  أقاأق�أق�أق أقئتمان و أقئتمان و ال
اديا ويعد ساديا ويعد ساديا ويعد  سرفية مثل البالد املتخلفة اقت�سرفية مثل البالد املتخلفة اقت� رفية مثل البالد املتخلفة اقت�سرفية مثل البالد املتخلفة اقت�س سحديثة العهد بالنظم امل�سحديثة العهد بالنظم امل�
يف  فعال  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  فعااإن  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  فعااإن  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  إن  ف وبذلك  فعا،  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  إن  ف وبذلك  فعا،  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  فاإن  وبذلك  فعاا،  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  فعااإن  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  إن  ف وبذلك  فعا،  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  فعااإن  دورا  ال�سيا�سة  لهذه  إن  2  " تكلفة  تكلفة أقل  تكلفة اأقل  أقل  تطبيقها 
ويبلغ  النامية  و  املقدمة  النامية ساديات  و  املقدمة  النامية ساديات  و  املقدمة  اديات  سقت�سقت� ال الئتمان يف  ااأثري يف حجم  ااأثري يف حجم  أثري يف حجم  االتاالت
الإجباري من قبل بنك اجلزائر من �سنة  معدل ح�ساب الحتياطي 
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حة :�حة :�حة : �ق املفت�ق املفت ق املفت�ق املفت� �2- �سيا�سة ال�س�2- �سيا�سة ال�س
البيع  عمليات  يف  البيع سطالحا  عمليات  يف  البيع سطالحا  عمليات  يف  طالحا  ا� وتتمثل   : ا�سحة  وتتمثل   : سحة  ا�� وتتمثل   : ا��حة  وتتمثل   : حة  املفت املفت�ق  �ق  املفت� املفت�ق  ق  ال�س ال�س�تعريف  �تعريف 
الأوراق  و  الأوراق الأ�سهم  و  الأوراق الأ�سهم  و  أ�سهم  ل املركزي  البنك  بها  لالم  املركزي  البنك  بها  الم  ل� املركزي  البنك  بها  ل�م  املركزي  البنك  بها  م  يق التي  يق�رة  التي  �رة  يقس التي  يقسرة  التي  رة  املبا� املبا�سراء  سراء  املبا�س املبا�سراء  راء  سوال�سوال�
التجارية  والأوراق  ولل�سندات  املالية،  التجارية �ق  والأوراق  ولل�سندات  املالية،  التجارية �ق  والأوراق  ولل�سندات  املالية،  ق  ال�س يف  عامة  ال�س�فة  يف  عامة  �فة  ال�سس يف  عامة  ال�سسفة  يف  عامة  فة  ب� ب�ساملالية  ساملالية 
حجم  يف  حجم اأثري  يف  حجم اأثري  يف  أثري  الت التا  ا  بغر�س النقدية،  بغر�سق  النقدية،  سق  بغر�� النقدية،  بغر��ق  النقدية،  ق  ال�س يف  ال�س�مية  يف  �مية  ال�س� يف  ال�س�مية  يف  مية  احلك احلك�والأذونات  �والأذونات 
لة �لة �لة  ال�سي والتحكم يف حجم  التجارية،  ال�سي�ك  والتحكم يف حجم  التجارية،  �ك  ال�سي� والتحكم يف حجم  التجارية،  ال�سي�ك  والتحكم يف حجم  التجارية،  ك  البن تقدمه  الذي  البن�ئتمان  تقدمه  الذي  �ئتمان  ال
د �د �د  أجل التحكم يف حجم النقاأجل التحكم يف حجم النق�أجل التحكم يف حجم النق�أجل التحكم يف حجم النق لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات، وكل ذلك من 

ادي.سادي.سادي. سقت�سقت� اط اساط اساط ال سأثري من خاللها على حركية الن�سأثري من خاللها على حركية الن� أثري من خاللها على حركية الن�اأثري من خاللها على حركية الن�ا ااملتداولة والتااملتداولة والت

أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة اأدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة 
ريفة الإ�سالميةسريفة الإ�سالميةسريفة الإ�سالمية سيد دور ال�سيد دور ال� يد دور ال�سيد دور ال�س سلرت�سلرت�

الحسالحسالح ساحلي �ساحلي � احلي �ساحلي �س سا.د. �سا.د. �
م �م �م  �ادية والتجارية وعل�ادية والتجارية وعل ادية والتجارية وعلسادية والتجارية وعلس سقت�سقت� م ا�م ا�م ال �عميد كلية العل�عميد كلية العل

الت�سيري - جامعة فرحات عبا�س - اجلزائر

اد الإ�سالميساد الإ�سالميساد الإ�سالمي سقت�سقت� مقالت يف ال
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ويار�س البنك املركزي تاأثريه عن طريق الإجراءات التي يتخذها يف 
احلالت التي ي�اجهها يف القت�ساد ال�طني، ففي حالة الت��سع الكبري 
للن�ساط القت�سادي الذي يرتافق مع تزايد حدة الت�سخم فاإن البنك 
املركزي يقلل من قدرة البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية على منح الئتمان 
عن طريق خفـ�س كمية الأم�ال املتداولة وذلك ب�ا�سطة عمليات بيع 
الذهب  واأحيانا  التجـارية،  والأوراق  والأذونات  وال�سندات  الأ�سهم 
النق�د  كمية  انخفا�س  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأخرى  الأجنبية  والعمـالت 
املتداولة اإذ تنخف�س الأر�سدة النقدية لدى البن�ك التجاريـة، ومن 
ثم ت�سعف قدرتها الئتمانية مبقدار قيمة عمليات البيع، فينخف�س 
الجتـاهات  وتنكم�س  املمن�ح  الئتمان  ويقل  النقدي،  العر�س  بذلك 

الت��سعية يف الن�ساط القت�سادي اإىل امل�ست�ى املراد ال��س�ل اإليه.

اأما يف حالة النكما�س وانخفا�س وترية الن�ساط القت�سادي وم�جات 
لالأ�سهم  �سراء  بعمليات  يق�م  املركزي  البنك  فاإن  املتتالية  الرك�د 
وال�سندات والأذونات والأوراق التجارية وهي اأحيانا الذهب والف�سة 
الأر�سدة  زيادة  �سكل  يف  ينعك�س  الذي  الأمر  الأجنبية،  والعمالت 
النقدية لدى البن�ك التجارية وزيادة ال�سي�لة لدى الأفراد، فتزداد 
قدرة البن�ك وامل�ؤ�س�سات على منحالئتمان والت��سع يف ت�ليد النق�د 
امل�سرفية، كما ت�ساعد على ت��سيع حركية الن�ساط القت�سادي اإىل 
امل�ست�ى الذي تزول عنده مظاهر الك�ساد والنكما�س ويحدث الت�ازن 

املطل�ب واملرغ�ب من قبل ال�سلطات النقدية.

ذلك  الفائدة  اأ�سعار  على  تاأثري  لها  املفت�حة  ال�س�ق  عملية  اأن  كما 
احلك�مية  ال�سندات  و  املالية،  ببيعالأوراق  املركزي  قيامالبنك  اأن 
رفع  يف  ت�ساهم  ال�سيا�سة  و  ال�س�ق،  يف  اأ�سعارها  احلفاظ  اإىل  ي�ؤدي 
التاأثري يف اجتاهات  اإىل  ي�ؤدي  الفائـدة والعك�س �سحيح مما  اأ�سعار 

ال�ستثمار بالقت�ساد ال�طني.

واإن هذه ال�سيا�سة املعتمدة على ال�س�ق املفت�حة تتطلب وج�د اأ�س�اق 
ومن  والتقدم،  التنظيم  من  عالية  كفاءة  درجة  ذات  ومالية  نقدية 
الذي  الأمر  الأ�س�اق،  هذه  ملثل  تفتقد  النامية  البلدان  باأن  املعل�م 
ي�سعف م��س�عيا من فعاليتها التاأثريية املق�س�رة من قبل ال�سلطات 
وال�سندات  بالأ�سهم  التعامل  ترتكز على  ناهيك عن ك�نها  النقدية، 
الرب�ية... الأمر الذي يعني يف حالة ا�ستعمالها يف اقت�ساد اإ�سالمي 
�سرورة اإيجاد بدائل لالأ�سهم وال�سندات والأوراق الرب�ية حتى يكن 

القيام بعمليات ال�س�ق املفت�حة.

3- �سيا�سة �سعر اإعادة اخل�سم : 
 ) البنك  �سعر   ( الفائدة  �سعر  ه�   : اخل�سم  اإعادة  �سعر  تعريف 
الذي يتقا�ساه البنك املركزي مقابل اإعادة خ�سم الأوراق التجارية  
التجارية  البن�ك  لدى  امل�ج�دة  اخلزينة  واأذون  لديه(  )املخ�س�مة 

لزيادة ن�سبة ال�سي�لة لديها.

من  ك��سيلة  اخل�سم  اإعادة  �سعر  �سيا�سة  املركزي  البنك  وي�ستخدم 
البن�ك  مار�سته  اأ�سل�ب  اأقدم  وه�  املبا�سرة  غري  الرقابة  و�سائل 

وعن   ،1٨39 �سنة  مرة  لأول  اجنليز  بنك  ا�ستخدمه  فقد  املركزية، 
طريق هذا الأ�سل�ب ي�ستطيع البنك التحكم يف كمية النق�د املتداولة 
اخل�سم  بين�سعر  ترابط  عالقة  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ول 
الذي تتقا�ساه البن�ك التجارية مقابل خ�سم الأوراق التجارية التي 
البنك  يتقا�ساه  الذي  اخل�سم  اإعادة  �سعر  وبني  للعمالء  تقدمها 
قبل  واملقدمة من  نف�سها  الأوراق  تلك  اإعادة خ�سم  مقابل  املركزي 
البن�ك التجارية لت�فري ال�سي�لة الالزمة لعمالئها ويبلغ معدل اإعادة 
اخل�سم لدى بنك اجلزائر من 2004/03/07 اىل ي�منا هذا 4 % 4.

اإعادة  البنك املركزي برفع �سعر  الكبري يق�م  الت�سخم  ففي حالت 
فتق�م  مرتفعة،  منه  القرتا�س  تكلفة  يجعل  الذي  الأمر  اخل�سم، 
ال�سي�لة  على  الطلب  فيقل  اخل�سم،  �سعر  برفع  التجارية  البن�ك 
الحتفاظ  العمالء  ويف�سل  التجارية،  الأوراق  بخ�سم  املرتبطة 
باأوراقهم واأدوات اخلزينة لديهم... لرتفاع تكلفة اخل�سم...وبهذا 
الئتمان  وينخف�س حجم  النق�د،  ت�ليد  البن�ك على  تنخف�س قدرة 
امل�سريف والنق�د املرتبطة به على م�ست�ى القت�ساد ال�طني، فيقل 
الطلب على ال�سلع واخلدمات ب�سكل م�ستمر حتى يتحقق الت�ازن بني 
العر�س والطلب، وتزول مظاهر الت�سخم ال�سلبية، واإن هذه ال�سيا�سة 
ب�سيا�سة  املركزي  البنك  ي�ستبدلها  الت�سخم  حالة  يف  النكما�سية 
�سعر  حفظ  اإىل  يلجاأ  حيث  والك�ساد،  النكما�س  حالت  يف  ت��سعية 
اإعادة اخل�سم، فيرتافق ذلك مع اإجراءات حفظ �سعر اخل�سم تق�م 
بها البن�ك التجارية فتزداد قدرة البن�ك التجارية على ت�ليد النق�د 
والت��سع يف الئتمان، فيزداد حجم النق�د املتداولة، ويزداد الطلب 
على ال�سلع واخلدمات ب�سكل م�ستمر حتى يتحقق الت�ازن القت�سادي 

املطل�ب.

على  ي�ؤثر  فاإنه  انكما�سية،  �سيا�سة  املركزي  البنك  اإتباع  حالة  ويف 
رفع  لكن  التجارية،  البن�ك  لدى  امل�ج�دة  النقدية  الأر�سدة  حجم 
الأوراق  خ�سم  عن  حتجم  البن�ك  تلك  يجعل  اخل�سم  اإعادة  �سعر 
التجاريـة والأذون احلك�مية امل�ج�دة لديها، فتنخف�س درجة ال�سي�لة 
كمية  لذلك  تبعا  وتقل  الئتمانية،  مقدرتها  تنخف�س  وبالتايل  لديها 
البنك  اأتباع  والعكـ�س يف حالة  النق�د...  ويقل عر�س  ال�دائع،  نق�د 

املركزي ل�سيا�سة ت��سعية ينتج عنها حـفظ �سعر اإعادة اخل�سم.

مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

7    www.giem.info  



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

اقت�ساد  يف  فعالة  تك�ن  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  من  الأداة  هذه  اإن 
التعامل  ن�سبة  فيها  ترتفع  متط�رة  نقدـة  اأ�س�اق  على  يق�م  رب�ي 
بالأوراق التجارية، والأذون احلك�مية والأ�سهم وال�سندات...، ونحن 
الذي  الأمر  النامية  البلدان  يف  مت�فرة  غري  الأ�س�اق  هذه  باأن  نعلم 
يجعل ا�ستعمال هـذا الأ�سل�ب غري جمد، ولي�س له الفعالية والكفاءة 

املرج�تني يف التاأثري على عر�س النق�د.

 ، ناٍم  اقت�ساد رب�ي  لي�ست كف�وؤة حتى يف ظل  الأداة  اأن هذه  وطاملا 
املبادئ  تتنا�سب مع  الأ�سل�ب  لهذا  بدائل  البحث عن  اإذن من  فالبد 
الأدوات  من  للتخل�س  الإ�سالمي  للمجتمع  القت�سادية  املذهبية 
غري  اأ�سبحت  والتي  الغربية،  القت�سادية  املذهبية  من  امل�ستمدة 
بتعاي�س  اأحيانا  يتميز  الذي  املعا�سر  القت�سادي  ال�اقع  يف  �ساحلة 
حالت  الع�سرية  القت�ساديات  ت�سهد  بحيث  الت�سخم،  مع  الك�ساد 
الرك�د الت�سخمي� تط�رت الأزمات املالية و النقدية، و مل تنجح هذه 

ال�سيا�سة يف احت�اء اآثار الأزمة املالية العاملية منذ نهاية �سنة 200٨.

ثانيا : الأدوات والأ�ساليب الكيفية :
الئتمان  ت�جيه  طريقها  عن  يتم  التي  الإجراءات  جمم�عة  وهي 
اإىل  تهدف  التي  وهي  املطل�بة،  ال�ستعمالت  من  معينة  اأن�اع  اإىل 
التخ�سي�س الإ�ستخدامي لالإئتمان بني خمتلف الأن�سطة القطاعية و 

الفرعية تبعًا لطبيعة الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة.

نح�  بالأ�سا�س  م�جهة  الكيفية  الرقابة  وو�سائل  اأدوات  اأن  مبعنى 
ا�ستخدامات الئتمان ولي�س نح� حجمه الكلي لتحقيق اأهدافمتعددة 

نذكر منها  5  :
• وربطها 	 امل�سريف  الئتمان  ا�ستخدامات  تر�سيد  حماولة 

بال��سع القت�سادي.
• معاجلة و�سعية القطاعات القت�سادية الإ�سرتاتيجية.	
• �سبط الئتمان ال�ستهالكي وت�جيهه.	
• الرقابة على اأن�اع الئتمان التجارية واملالية.	
• التاأثري على و�سعية ميزان املدف�عات.	

املطل�بة  ال�ستعمالت  اإىل  الئتمان  ت�جيه  واأدوات  و�سائل  اأهم  ومن 
نذكر ما يلي6:

• التمييز يف �سعر اإعادة اخل�سم.	
• تغيري ماهية الأ�س�ل املمكنة اخل�سم.	
• حتديد اأن�اع ون�سب الحتياطات النقدية املقب�لة.	
• اإلزام امل�سارف مب�انع وحدود للت�ظيف يف قطاعات معينة.	

املمكنة  الأ�س�ل  ماهية  وتغيري  اخل�سم  اإعادة  �سعر  يف  التمييز   -1
اخل�سم :

اأ- التمييز يف �سعر اإعادة اخل�سم فعن طريق هذا الأ�سل�ب 
يلجاأ البنك املركزي اأحيانا اإىل رفع اأ�سعار الفائدة بالن�سبة 

بغية ت�جيه  لديه  املقب�لة اخل�سم  الأ�س�ل  لأن�اع معينة من 
الئتمان لبع�س قطاعات القت�ساد ال�طني.

فاإن   : اخل�سم  املقب�لة  الأ�س�ل  واأن�اع  ماهية  تغيري  ب- 
املقب�لة  الأ�س�ل  اأن�اع  بتغيري  اأحيانا  يق�م  املركزي  البنك 
التجارية  الأوراق  يمُخرج بع�س  اخل�سم لديه وطبيعتها، وقد 
واملالية... من زمرة الأوراق املقب�لة اخل�سم لديه مما يحد 
من �سلطة البن�ك التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية.. من التعامل 
بهذه الأن�اع في�ؤدي ذلك اإىل حتريك كيفي ون�عي لالئتمان 

املمن�ح على م�ست�ى القت�ساد ال�طني.

البنك  لدى  املقب�لة  القان�نية  الحتياطات  ون�سب  ن�ع  حتديد   -2
املركزي :

يلجاأ البنك املركزي بغر�س التاأثري الن�عي يف حجم الئتمان املتاح يف 
ال�س�ق امل�سرفية بتحديد اأن�اع الحتياطات التي يجب اأن حتتفظ بها 
البن�ك التجارية وتركيبها ون�سبها من مك�نات الأ�س�ل املتاحة لديها، 
اأن�اع معينة من الئتمان على  اأو تخفي�س  ت��سيع  ي�ساعده على  وهذا 

م�ست�ى البن�ك التجارية بغية حتقيق اأهداف ال�سيا�سة النقدية.

و�سمن هذا الأ�سل�ب تتحدد مك�نات الحتياطي القان�ين من الأ�س�ل 
ذلك  ويتم  املك�نات،  تلك  �سمن  اأ�سل  كل  ون�سبة  جهة  من  املحققة 
انطالقا من ال��سع القت�سادي والقطاعي الذي تعي�سه الدولة بحيـث 
وذلك عن  ت��سيعهـا،  املطل�ب  الئتمان  اأن�اع  �سياغة  تتم  من خالله 
واأن�اع  القانـ�ين،  الحتياطي  �سمن  مك�ناتها  ن�سبة  تخفي�س  طريق 
مك�ناتها  ن�سبة  زيادة  ت�ستدعي  والتي  تخفي�سها،  املطل�ب  الئتمان 

�سمن الحتياطي القان�ين.

3- اإلزام البن�ك التجارية مب�انع و�سق�ف للت�ظيف :
يق�م البنك املركزي من اأجل التاأثري يف اجتاهات ا�ستخدام الئتمان 
املمن�ح على م�ست�ى القت�ساد ال�طني باتخاذ اإجراءات متنع ت�جيه 
لأنها  اأو  اأول�ية،  ذات  لي�ست  باعتبارها  معينة  قطاعات  اإىل  الئتمان 
قد  كما  معينة...،  لأ�سباب  املمن�ح  التم�يل  معظم  على  ا�ستح�ذت 
يتخذ اإجراءات اأخرى جتدد �سق�ف الئتمان امل�سم�ح بها يف قطاعات 
اأخرى،  اإىل فروع  الفائ�س  معينـة ل يج�ز جتاوزهـا حتى يتم ت�جيـه 

كما يق�م اأحيانا بتقييد الئتمان ال�ستهالكي اأو ال�ستثماري... اإلخ.

بع�س  لتعر�س  معينة  حالت  يف  الكيفية  النقدية  ال�سيا�سات  وتتبع 
ا�ستقرار  عدم  وحدوث  امل�ساكل،  لبع�س  ال�طني  القت�ساد  قطاعات 
يتطلب معاجلة جزئية خا�سة ح�سب ظروفها القت�سادية، اإذ قد جند 
يف ال�اقع باأن بع�س القطاعات اأو الفروع اأو الأن�سطة ت�اجه ت�سخما 
يحتاج الأمر معه اإىل �سرورة التقييد وحتديد �سق�ف لالئتمان بهذه 
اأخرى  اأن�سطة  اأو  فروع  اأو  اأخرى  قطاعات  باملقابل  جند  القطاعات، 
ت��سيع  الأمر  في�ستدعي  ال�طني  القت�ساد  انكما�س �سمن  تعاين من 

حجم الئتمان امل�جه لها.
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ثالثا : الأدوات والأ�ساليب املبا�سرة ) امل�ساعدة ( :
املركزي  البنك  اإليها  يلجاأ  التي  والتدابري  الإجراءات  جمم�عة  وهي 
ب�سكل مبا�سر يربز مظهر تدخله الفعال خا�سة يف حالة عدم جناح 
الئتمان  من  املتاح  احلجم  على  التاأثري  يف  والكيفية  الكمية  الأدوات 
النقاط  يف  والأ�ساليب  الأدوات  تلك  اأهم  وتتمثل  وا�ستخداماته... 
املبا�سرة،  والرقابة  املبا�سرة،  والتعليمات  الأدبي،  :الإقناع  التاليـة 

واجلزاءات.

1- الإقناع الأدبي :
ويتمثـل هذا الأ�سل�ب يف قيام البنك املركزي ممثال لل�سلطة النقديـة 
يف القت�ساد ال�طني باإقناع البن�ك التجارية بالإجراءات والت�جيهات 
املطل�ب تنفيذها للتخل�س من امل�سكالت التي يعاين منها القت�ساد 
ال�طني، اأو التخفيف من حدتها، باعتبار اأن له �سلطة اأدبية اإ�سرافية 
طريق  عند  الأ�سل�ب  هذا  يتم  ما  وعادة  التجارية،  البن�ك  على 
اللقاءات املبا�سرة مع مديري البن�ك املتن�عة، ويتم خالله اإقناعهـم 
اأن جناح  يف  ول�سك  املرحلة،  تلك  املطل�بة يف  والت�جيهات  بالأوامر 
وكذا  وتن�عه،  امل�سريف  تط�ر اجلهاز  الأ�سل�بيت�قف على درجة  هذا 

خربة البنك املركزي و�سلطته ومكانته.

2- التعليمات املبا�سرة والأوامر امللزمة :
املبا�سرة  التعليمات  باإ�سدار  املركزي  البنك  يق�م  احلالة  هذه  ويف 
باعتباره  التجاريـة  البن�ك  باجتاه  منفرد  ب�سكل  امللزمة  والأوامر 
ممثال لل�سلطة النقدية يف الدولة، حمددا عن طريقة هذه التعليمات 
وتتميز  بالبن�ك،  وال�ستثمار  الئتمان  اأن�سطة  حتكـم  التي  ال�س�ابط 
الذي  البنك  يتعر�س  بحيـث  بالإلزامية  والتعليمات  الأوامـر  هذه 

جمال  يف  عليه  بالت�سييق  تبتـداأ  قد  متفاوتة  عق�بات  اإىل  يتجاهلها 
اخل�سم... ومنح التم�يل املطل�ب وت�سل اإىل درجة الت�قيف اجلزئي 

اأو الكلي للبنك.

3- الرقابة املبا�سرة :
البن�ك  اأن�سطة  على  املركزي  البنك  قبل  من  املبا�سرة  الرقابة  وتتم 
التجارية واأو�ساعها ب�س�رة متكنه من ت�جيهها ومتابعتها والتاأثري يف 
�سري عملياتها الئتمانية، مبا يتنا�سب والأو�ساع القت�سادية املطل�ب 

ال��س�ل اإليها.
4- اجلزاءات :

وه� اآخر اأ�سل�ب قد يلجاأ اإليه البنك املركزي لي�سمن تنفيذ �سيا�ساته 
والأوامر  بالت�جيهات  والتزامها  التجارية  البن�ك  قبل  من  النقدية 
ت�سجيع  يف  تتمثل  اإيجابية  اجلزاءات  هذه  تك�ن  وقد  عنه،  ال�سادرة 
من  �سلة  وت�فري  والت�جيهات،  والأوامر  للتعليمات  املنفذة  البن�ك 
الإلتزام  على  الأخرى  البن�ك  يحفز  الذي  الأمر  ملكافاأتها،  احل�افز 

بال�سيا�سة العامة للبنك املركزي.
تلتزم  ل  التي  التجارية  البن�ك  جتاه  �سلبية  اجلزاءات  تك�ن  قد  كما 
البنك  من  املمن�ح  الئتمان  من  احلرمان  مثل  والت�جيهات  بالأوامر 
اإيقاف  اإىل  الأمر  ي�سل  وقد  به،  املرتبطة  اخل�سم  واأن�اع  املركزي 
طبيعة  ح�سب  دائمة  ب�س�رة  اأو  م�ؤقت  ب�سكل  وجتميده  البنك  ن�ساط 

املخالفة املرتكبة من قبله.
القت�ساد  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  جمم�عة  يبني  الالحق  وال�سكل 

امل�سريف التقليدي.
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اأدوات ال�سيا�سة النقدية فى القت�ساد امل�سريف التقليدي 

الأ�ساليب الكمية

تغيري ن�سبة الحتياطي

عمليات ال�س�ق املفت�حة

�سعر اإعادة اخل�سم

الأ�ساليب الن�عية

حتديد اأن�اع ون�سب الحتياطيات املقب�لة.

تغري ن�عيةالأ�س�ل املقب�لة اخل�سم 

التمييز يف �سعر اإعادة اخل�سم 

اإلزام امل�سارف ب�سق�ف ائتمانية

الأ�ساليب املبا�سرة

الرقابة املبا�سرة 

التعليمات املبا�سرة

الإقناع الأدبي 

اجلزاءات

ال�سكل رقم03 اأدوات ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد امل�سريف التقليدي 



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

10   www.giem.info  

باإلغاء  تتاأثر  ل  التي  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  الثالث:  املح�ر 
نظام الفائدة

لقد تعر�سنا يف املح�ر ال�سابق اإىل اأ�ساليب واأدوات ال�سيا�سة النقدية 
هذا  �سمن  ونحاول   ،) املعا�سر   ( ال��سعي  القت�سادي  النظام  يف 
باإلغاء  تتاأثر  ل  التي  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  على  نتعرف  اأن  املح�ر 
ال�ستفادة  يكن  التي  الأدوات  تلك  مبعنى  الرب�ي،  الفائدة  نظام 
منها من خالل التجربة الإن�سانية ويكن ا�ست�سحابها يف ظل نظام 
امل�ساركة باعتبارها غري مرتبطة مببادئ مذهبية اأو يكن تكييفها مع 

متطلبات نظام ال�سريفة الإ�سالمية.

�سمن  والأ�ساليب  الأدوات  لتلك  الإيجاز  من  ب�سيء  نتعر�س  و�س�ف 
الفروع التالية:

• الأدوات والأ�ساليب الكمية لل�سيا�سة النقدية.	
• الأدوات والأ�ساليب الكيفية لل�سيا�سة النقدية.	
• اأدوات واأ�ساليب التدخل املبا�سر.	

تتاأثر  التي ل  النقدية  لل�سيا�سة  الكمية  والأ�ساليب  الأدوات   : اأول 
باإلغاء نظام الفائدة :

ويكن  الفائدة  نظام  باإلغاء  تتاأثر  ل  التي  الكمية  الأدوات  بني  من 
ا�ستخدامها يف حالة تطبيق نظام امل�ساركة نذكر :

• احلد الأدنى لالحتياطي النقدي.	
•  ن�سبة ال�سي�لة.	
• احلد الأعلى لإجمايل التم�يل.	

1- احلد الأدنى لالحتياطي النقدي :
للم�سرف املركزي �سلطة قان�نية تلزم امل�سارف التجارية بالحتفاظ 
التزاماتها حتت الطلب واملحددة الأجل، وله  لديه بن�سبة �سي�لة من 
�سلطة تغيري هذه الن�سبة ح�سب تط�ر الظروف والأو�ساع القت�سادية، 
وملا كان تغيري احلد الأدنى لالحتياطي املطل�ب الحتفاظ به قان�نا 
له تاأثريه الكبري على قدرة البن�ك الئتمانية فه� اأداة مهمة �سيك�ن 
رب�ي  الال  النظام  يف  ي�ستخدمها  اأن  الدولة  م�سرف   " با�ستطاعة 
بالعق�بات  املتعلقة  الب�سيطة  التغيريات  بع�س  اإجراء  مع   7 اأي�سا" 
الإقفال  نهاية  يف  التجاري  امل�سرف  ر�سيد  نق�سان  عند  املفرو�سة 
احلد  عند  ر�سيده  انخف�س  الذي  امل�سرف  اإلزام  يتم  فعادة  الي�مي 
الأدنى لدى امل�سرف املركزي، بدفع فائدة عن مبلغ هذا النخفا�س 
ب�سعر يزيد عن �سعر البنك بن�سبة ترتاوح بني 3%اإىل 5%، ويكن يف 
على  تق�م  التي  ال�سيغة اجلزائية  ا�ستبدال هذه  امل�ساركة  نظام  ظل 
اأخرى تق�م على فر�س غرامات عن مقدار  الرب�ية ب�سيغة  الفائدة 

النق�س يف الر�سيد.

لل�دائع  بالن�سبة  يقدر  القان�ين  الحتياطي  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
حتت الطل باأي من قيمة اأر�سدة احل�سابات اجلارية، وت�ستبعد ودائع 
العمل بني  امل�ساربة وال�ستمارات الأخرى من ذلك لختالف طبيعة 
الرب�ي  وامل�سرف  بالأ�سل  ا�ستثمار  كم�سرف  الإ�سالمي  امل�سرف 

نتائج  انتظار  دون  ثابتة يف جميع احلالت  فائدة  على  يح�سل  الذي 
 " ولعل  وحدهم،  املقرت�س�ن  يتحملها  التي  ال�ستثمارية  العمليات 
فقط  احلالة  ال�دائع  مقابل  نظامي  احتياطي  وج�د  من  احلكمة 
مال  راأ�س  من  تعترب جزءا  الأخرية  هذه  اأن  ه�  امل�ساربة  ودائع  دون 
امل�سرف يف النظام املقرتح، ول يطلب احتياطي نظامي مقابل حق�ق 

ملكية، فال مربر له اإذن مقابل ودائع امل�ساربة" ٨.

2- ن�سبة ال�سي�لة :
�سكل  يف  التزاماتها  من  معينة  بن�سبة  بالحتفاظ  امل�سارف  تلتزم 
نقدية يف ط�ر  اأم�ال  اأو  ال�سندوق  نقدية يف  اأكانت  �س�اء  �سائل  نقد 
الأخرى،  امل�سارف  لدى  امل�دعة  الطلب  حتت  والأر�سدة  التح�سيل، 
الن�سبة  هذه  وتتحدد  املركزي.  البنك  لدى  امل�ج�دة  الأر�سدة  وكذا 
العادات  تط�ر  درجة  اأهمها:  م�ؤ�سرات  عدة  اإىل  بالنظر  عادة 
ا�ستعمال  وحدود  امل�سارف،  طريق  عن  التعامل  وزيادة  امل�سرفية، 
النق�د ال�سائلة يف املعامالت، ووقت حت�سيل ال�سيكات... اإ�سافة اإىل 
حاجة القت�ساد ال�طني واملقدرة عن طريق ال�سلطة النقدية ممثلة 
على  يجب  التي  القان�نية  الن�سبة  يحدد  الـذي  املركزي  امل�سرف  يف 
امل�سارف اأن حتتفظ بها يف �سكل نق�د �سائلة، وعن طريق تغيري هذه 
املتاح  التم�يل  حجم  يف  التاأثري  يكن  النق�سـان  اأو  بالزيادة  الن�سبة 

واجتاهاته.

3- احلد الأعلى لإجمايل التم�يل:
لإجمايل  اأعلى  بحد  امل�سارف  اأحيانا  تلزم  قد  النقدية  ال�سلطة  اإن 
الئتماين  الت��سع  يك�ن  حتى  اخلا�س  للقطاع  تقدمه  الذي  التم�يل 
بجميع امل�سارف عند م�ست�ى احلد املطل�ب على م�ست�ى القت�ساد 

ال�طني.

ال�سقف.  تتجاوز  التي  امل�سارف  تعاقب  الرب�ية  الأنظمة  ظل  ففي 
املحدد باإيداع مبلغ لدى امل�سرف املركزي يعادل مبلغ التجاوز بدون 
به  يتجاوز  الذي  املبلغ  على  جزائية  فائدة  تفر�س  واأحيانا  فائدة، 
خاللها  يحقق  اأو  مربحة  غري  الئتمانية  عمليته  تك�ن  حتى  ال�سقف 
خ�سارة كيال يقدم مرة اأخرى على التجاوز. ويف ظل النظام الالرب�ي 
الأعلى  لل�سقف  التجاوز  حدود  مع  تتنا�سب  غرامات  فر�س  يكن 

لإجمايل التم�يل املطل�ب تقديه.
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ثانيا : الأدوات والأ�ساليب الكيفية لل�سيا�سة النقدية التي ل تتاأثر 
باإلغاء نظام الفائدة :

كما بينا �سابقا، فاإنها متثل تلك الإجراءات التي ب�ا�سطتها يتم ت�جيه 
ا�ستخدامات  على  للتاأثري  م�جهة  وهي  معينة،  جمالت  اإىل  الئتمان 
يكن  الأدوات  بع�س  فاإن  امل�ساركة  نظام  تطبيق  وعند  الئتمان. 

ال�ستفادة منها واأهمها :
• حتديد اأن�اع ون�سب الحتياطيات النقدية املقب�لة.	
• اإلزام امل�سارف مب�انع وحدود للت�ظيف يف قطاعات معينة.	

يكن  ل  الرب�ي  الفائدة  �سعر  باآليات  مرتبطة  اأخرى  اأدوات  وهناك 
ال�ستفادة منها يف النظام اجلديد نذكر منها :

• التمييز يف �سعر اإعادة اخل�سم.	
• تغيري ماهية الأ�س�ل املمكنة اخل�سم.	

امل�سرف  لدى  املقب�لة  النقدية  الحتياطيات  ون�سب  اأن�اع  حتديد   -1
املركزي : 

املثلى  ا�ستخداماته  نح�  الئتمان  ت�جيه  الأداة  هذه  طريق  عن  يكن 
القطاعية والزمانية واملكانية، اإذ باإمكان امل�سرف املركزي اإيجاد �سلة 
بالتن�سيق مع اجلهاز  تنفيذها  يتم  ت�ساغ �سمن خطة  الإجراءات  من 
ت�زيع  ب�ا�سطتها  يتم  التي  الإجراءات  بني  ومن  التجاري،  امل�سريف 
الئتمان ت�زيعا يتنا�سب مع طبيعة ال��سع القت�سادي ال�سائد: ه� ربط 
قبل  املقدم من  الئتمان  باأن�اع وجمالت  النقدي  الحتياطي  مك�نات 
اأو  قطاعيا  فيها  املرغ�ب  غري  املك�نات  ن�سبة  ترتفع  بحيث  امل�سارف 

زمانيا بغية ت�سجيع اجتاه الئتمان اإىل ال�ستخدامات املطل�بة.

فاإذا كان هناك اجتاه لت�سجيع ال�ستثمار الزراعي مثال فيتم تخفي�س 
ن�سبة ما يقدر على اإجمايل الئتمان املقدم لفروعه �سمن الحتياطيات 
النقدية اأو اإلغاوؤها على ح�ساب رفع تلك الن�سبة على الفروع التجارية 

امل�ساربة الق�سرية املدى.

مبعنى اأن ن�سبة الحتياطي النقدي القان�ين اإىل ال�دائع احلالة )حتت 
الطلب( ترتبط باأن�اع واجتاهات الئتمان على م�ست�ى البنك، فرتتفع 
بالت�جيهات  التزامه  درجة  ح�سب  امل�سرف  لدى  تنخف�س  اأو  الن�سبة 

الن�عية لالئتمان.

2- اإلزام امل�سارف مب�انع وحدود للت�ظيف يف قطاعات معينة :
يكن  الإ�سالمية  ال�سريفة  عليه  تق�م  الذي  امل�ساركة  نظام  ظل  يف 
اأن  ال�طني  القت�ساد  يف  النقدية  لل�سلطة  ممثال  املركزي  للم�سرف 
يحدد اجتاهات الئتمان وجمالته وي�سع �سق�فا عليا و�س�ابط مر�سدة 
بغية الت�جيه الر�سيد لالئتمان مبا يتالءم واأهداف املجتمع، فطاملا اأن 
بطريقة  ت�زيعه  فيجب  اجلمه�ر  اأم�ال  من  ياأتي  امل�سريف  " الئتمان 
 " يكن  بحيث   9 العامة"  الجتماعية  الرفاهية  حتقيق  على  ت�ساعد 
اإتاحة  خالل  من  املطل�بة  القطاعات  يف  ال�ستثمار  تقييد  اأو  ت�سجيع 
التاأجري  اأو  امل�ساركة  اأ�سا�س  على  تقييده  اأو  فيها  لال�ستثمار  التم�يل 
واملرابحات  كامل�ساربات  املتاح10"  ال�ستثمار  اأ�سكال  من  غريها  اأو 

املتن�عة.

ثالثا : اأدوات واأ�ساليب التدخل املبا�سر :
الفائدة،  نظام  باإلغاء  الغالب  يف  تتاأثر  ل  املبا�سر  التدخل  اأدوات  اإن 
ويتم عن طريقها تدخل البنك املركزي بطريقة مبا�سرة وفعالة لدعم 

الأدوات الكمية والن�عية بغية حتقيق اأهداف ال�سيا�سة النقدية.

واأهم اأدوات واأ�ساليب التدخل املبا�سر التي ل تتاأثر باإلغاء نظام الفائدة 
هي على الت�ايل :

1- الإقناع الأدبي :
لهذه  املركزي  امل�سرف  ممار�سة  على  لي�ؤثر  الفائدة  نظام  اإلغاء  اإن 
ال��سيلة عن طريق الت�سالت وامل�ساورات واللقاءات مع امل�سارف ب�سكل 
ي�ساعده على اإقناعها بالت�جيهات املراد تطبيقها ح�سب الإجراءات التي 

تت�افق مع مبادئ ال�سريفة الإ�سالمية.

2- التعليمات املبا�سرة والأوامر امللزمة :
عندمـا يتعذر تطبيق الت�جيهات املطل�بة عن طريق الإقناع الأدبي يلجاأ 
امل�سـرف املركزي اإىل اإ�سدار التعليمات التي تلزم امل�سارف التجارية 
بتطبيق الإجراءات ال�سرورية لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية. وهذا الأ�سل�ب 
ل يتاأثر باإلغاء نظام الفائدة ب�سكل عام رغم اختالف طبيعة التعليمات 
ال�سادرة من قبل البنك املركزي يف ظل نظام امل�سريف الإ�سالمي عن 

تلك امل�ستخدمة يف ظل النظام الرب�ي التقليدي.
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3- الرقابة املبا�سرة :
قد يلجاأ البنك املركزي اإىل اأ�سل�ب الرقابة املبا�سرة لإحكام اإ�سرافه الالزم لتطبيق ال�سيا�سة النقدية 
خا�سة يف حالة الأو�ساع القت�سادية احلرجة وهذا الأ�سل�ب ل يتاأثر باإلغاء نظام الفائدة اللهم اإل من 

حيث ج�هر الرقابة ومك�ناتها ومداها.

4- اجلزاءات :
للجزاءات  املركزي  امل�سرف  يلجاأ  بحيث  امل�ساركة  نظام  ظل  يف  التطبيق  ممكنة  ال��سيلة  هذه  تبقى 
ح�افز  يار�س  جهة  فمن  الإ�سالمية،  امل�سارف  قبل  من  �سيا�سته  اإجراءات  بتنفيذ  التقيد  ل�سمان 
اجلزاءات الإيجابية، ومن جهة اأخرى يفر�س اإجراءات اجلزاءات ال�سلبية علي امل�سارف التي تتهاون 
ول تتقيد بتنفيذ الت�جيهات امللزمة، فقد يحرمها من الئتمان الذي يقدمه كمقر�س اأخري، وقد يفر�س 
على  املبنية  اجلزاءات  ت�ستبعد  وهنا  وج�سامتها،  طبيعتها  ح�سب  املتن�عة  للمخالفات  غرامات  عليها 

الق�اعد الرب�ية مثل الف�ائد اجلزافية ورفع ف�ائد الئتمان وغريها.

واملخطط الالحق يلخ�س تلك الأدوات التي ل تتاأثر باإلغاء نظام الفائدة : 

1 . Agnésbénassy- quéré,et autres, POLITIQUE économique,
.de Boeck, 2004, P248

د. سهيرمحمود معتوق، مرجع سابق، ص 220.. 2
بنك الجزائر، النشرة االحصائية الثالثية، رقم8، سبتمبر 2009، ص17.. 3
بنك الجزائر، المصدر السابق، ص27.. 4
د. مجدي محمود شهاب، االقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص 232.. 5
 د. محمد مزعشلي، في واقع السياسة االقتصادية الدولية المعاصرة،مرجع سابق، ص . 6

.31
عمليات المصرف المركزي والسياسة النقدية، قراءات في االقتصاد اإلسالمي، مركز . 7

أبحاث االقتصاد اإلسالمي، 1987، ص 296.
د. محمد عمر شابرا، النظام النقدي والمصرفي في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، . 8

ص 22.
د. محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ط2، 1990، ص 269.. 9

د. عبد المنعم عفر، االقتصاد اإلسالمي، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 368.. 10

المراجع والمصادر:
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ن�سبة ال�سي�لة املقب�لة.

احلد الأدنى لالحتياطي 
النقدي.

الأدوات الكيفية

اإلزام امل�سارف ب�س�ابط وحدود 
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حتديد اأن�اع ون�سب الحتياطات 
النقدية 
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التعليمات املبا�سرة

الإقناع الأدبي 

اجلزاءات
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الأق�سام الرئي�سة لبيت املال وحقوقها
عامر حممد نزار جلع�ط

ماج�ستري يف القت�ساد الإ�سالمي

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات ، وتنزل من ال�سماء الربكات، 
وتخرج من الأر�س الرثوات، وتنبت فيها من كل الثمرات، رزقًا للعباد 
وحياة للكائنات، واأ�سا�سًا يف الإيرادات ، فتق�م عليها دول ودويالت. 
واأ�سلي واأ�ّسلم على من بنّي لالأمة احلالل واحلرام، يف ت�سريع دائم 

دنا حممد عليه اأعطر �سالة واأمّت �سالم. وبعد: مدى الأّيام، �سيِّ

يق�م النظام املايل الإ�سالمي1 على اأ�سا�س تخ�سي�س ال�اردات، التي 
ه كل واحد منها اإىل  ترفد بيت املال املق�ّسم اإىل بي�ت واأبيات، فيمُ�جًّ
نَقلمُ ِق�سٌم اإىل اآخر اإل عند ال�سرورات  كفاية ن�ع من احلاجات، ول يمُ
ومتحي�س  اإح�ساء  بعد  الأزمات،  عند  خا�سة  بقدرها  تمُقدر  التي 
ودرا�سات وت��سيات. قال العالمة ابن عابدين: )على الإمام اأن يجعل 
لالآخر،  لي�سرفه  اأحدها  من  ي�ستقر�س  اأن  وله  يخ�سه  بيتًا  ن�ع  لكل 
ويعطي بقدر احلاجة والفقه والف�سل، فاإن ق�سر كان اهلل تعاىل عليه 
املالية ت�سب مع بع�سها ب�سكل متكامل يف  البي�ت  ح�سيبًا 2( . وهذه 
م�سالح الأمة، وحاجات الدولة لتكّ�ن بيت املال العام.ويكن تق�سيم 

ما ي��سع يف بيت املال اإىل اأربعة ان�اع وفق ما يلي:

)1( بيت مال الزكاة:
اإن بيت مال الزكاة من اأعظم بي�ت املال واأكرثها ن�ساطًا وذلك ك�نه 
الركن الثاين يف الإ�سالم بعد ال�سالة، لكن لي�س له عالقة مبا�سرة 
من  بعدد  مبا�سر  غري  ب�سكل  م�ساهمته  رغم  املركزي،  املال  ببيت 
يتدخل  وقد  الجتماعية،  الأم�ر  يف  منها  يتعلق  ما  خا�سة  واجباته، 
ب�سكل ا�ستثنائي من خالل �سهمي: )يف �سبيل اهلل( و)الغارمني( وفق 

ما قرره القت�ساد الإ�سالمي بال�ستناد اإىل فقهه ال�ا�سع.

ويكن اأن يعّرف بيت مال الزكاة باأنه: )ال�سخ�سية املعن�ية امل�ستقلة 
ت�ظفهم  عمال  ب�ا�سطة  الظاهرة،  الزكاة  اأم�ال  جباية  تت�ىل  التي 
وت�زيعها  وجبايتها وحفظها  باإح�سائها  يق�م�ن  ال�ساأن،  لهذا  الدولة 

�سمن الأ�سناف الثمانية الذين ذكرهم اهلل تعاىل3( .

َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  َقَراِء  ِلْلفمُ َدَقاتمُ  ا ال�سَّ َ قال اهلل تعاىل: )اإمنَّ
ِبيل  ال�سَّ َواْبِن   ِ اهللَّ �َسِبيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  مْ  همُ لمُ�بمُ قمُ َفِة  َوامْلمُ�ؤَلَّ
مُ َعِليٌم َحِكيٌم( الت�بة الآية:60. وي�سمل بيت مال  ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ َِفِري�سَ

الزكاة على م�ستحقات ثالث: 

• ال�سنة 	 بينته  وما  بالقراآن،  املفرو�سة  اأن�اعها  مبختلف  الزكاة 
املطهرة من تف�سيالت دقيقة ح�لها، ولكن بيت مال الزكاة ل 
يتدخل يف الأم�ال الباطنة عند النا�س، واإن وجبت الزكاة عليها.

قاللإمام املاوردي: ) واأما ال�سدقة ف�سربان: �سدقة مال باطن 
فال يك�ن من حق�ق بيت املال، جل�از اأن ينفرد اأربابه باإخراج 

زكاته يف اأهلها 4( .

• الزكاة على الأم�ال امل�ستحدثة واملفرو�سة بالقراآن، ولكن ك�سف 	
عنها الجتهاد وبّينها.

• ت�ؤخذ 	 الزكاة  اأن�اع  من  ن�ع  وهي  امل�سلمني:  جتارة  على  الع�س�ر 
وفق مقاديرها، وت�سمى ع�س�رًا على �سبيل املجاز 5. قال �ساحب 
رد املحتار: ) وثانيها بيت اأم�ال املت�سدقني، اأي زكاة ال�س�ائم 
املارين  امل�سلمني  العا�سر من جتار  اأخذه  وما  الأرا�سي،  وع�س�ر 

عليه..6( . 

)2( بيت مال الغنائم اأو)الأخما�س(: 
الغنائم: )ا�سم ملا ي�ؤخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة( 7.

حروبهم،  يف  امل�سلم�ن  غنمه  مبا  خا�س  بيت  ه�  الغنائم  مال  وبيت 
يف  م�سمنهاوي�زعها  اخلمُ م�س  خمُ على  يح�سل  اأن  يف  احلق  له  حيث 
م�سالح امل�سلمني وفقالبيان املجاور على ما قرره القراآن الكرمي قال 
�ِل  �سمُ َوِللرَّ �َسهمُ  ممُ خمُ  ِ هلِلَّ َفاأَنَّ  �َسْيٍء  ِمْن  ْم  َغِنْمتمُ ا  َ اأَمنَّ �ا  تعاىل:)َواْعَلممُ اهلل 
 ِ ِباهللَّ ْم  اآََمْنتمُ ْم  ْنتمُ كمُ اإِْن  ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن  َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  ْرَبى  اْلقمُ َوِلِذي 
لِّ  مُ َعَلى كمُ ْمَعاِن َواهللَّ ْرَقاِن َيْ�َم اْلَتَقى اجْلَ َوَما اأَْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْ�َم اْلفمُ
الغنائم  خم�س  اأي  اخلم�س:  مال  ببيت  اأي�سا  وي�سمى   َقِديٌر(،  �َسْيٍء 

واملعادن و الركاز .
ويت��سع هذا البيت لت�سمل حق�قه على ما يلي:

• خم�س غنائم احلرب.	
• خم�س غنائم املعادن والركاز٨.	
• خم�س امل�ستخرج من البحار.	

واإذا كان البرتول واملعادن ممل�كة للدولة فه� مالها – اأي لبيت املال- 
ْنَفقمُ يف م�ساحله، فال معنى لفر�س زكاة  عب كلِّه يمُ الذي ه� مال ال�سَّ
عليه 9، واململ�ك للدولة داخل �سمن امليزانية العامة كم�رد من امل�ارد 
ك ل�يل الأمر الت�سرف  رْتَ ب يف بيت املال، اأو خزانة الدولة يمُ التي َت�سمُ

قمُ امل�سلحة امل�سروعة وفق منهج العدال. َحقِّ فيه مبا يمُ

)3( بيت مال الفيء:
اأ�سل الفيء:)مال عاد للم�سلمني من غريهم دون قتال منهم( وي�سمل 
من  واإعانات  م�ساعدات  من  املال  لبي�ت  يرد  ما  ع�سرنا  يف  ذلك 
اأو�سع بي�ت املال  منظمات دولية وعاملية، وما �سابه، وهذا البيت ه� 
فه� يف احلقيقة  ل يقت�سر على هذا املعنى،  بل  يت�سع لي�سمل على 

احلق�ق التالية:
• اخلراج واجلزية على غري امل�سلمني.	

ّرف ب�سكل عام باأنه: املال  ،وعمُ ْخَرجمُ يمُ اأما اخلراج 10 فه�ا�سٌم ملا 
الذي يجبى وي�ؤتى به لأوقات حمدودة  11. 
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الأر�س  ي�ستغل  من  يدفعها  التي  الأجرة  خا�س:  ومبعنى 
مببا�سرة  الدولة  تق�م  والتي  امل�سلمني،  جلماعة  اململ�كة 
النفط  اأنابيب  مرور  كحق  12،وذلك  عنهم  نيابة  �س�ؤونها 
والغاز اأو الب�سائع اأو الأ�سخا�س برًا وج�ًا وبحرًا مقابل مال 

حمدد وغريها.
من  ت�ؤخذ  من�عة  �سن�ية  مالية  فري�سة  فهي:  اجلزية  واأما 

غريامل�سلمني ملنافع متبادلة  13 وفق منهج العدل.
اأخرى  وبدنية  مالية  باأعباء  مكلف�ن  فهم  امل�سلم�ن  واأما 
للبالد  والأمان  الأمن  تاأمني  و  الفطر  و�سدقة  كالزكاة 

والعباد. 

• م�ارد اأمالك الدولة )امللكية العامة(.	
وهي امللكية التابعة للدولة، والتي يك�ن �ساحب الخت�سا�س 
فيها ه� بيت املال يت�سرف فيها ت�سرف املاّلك اخلا�سني 
امل�سلحة  حتقيق  ب�سرط  وتاأجريًا  ا�ستثمارًا  اأمالكهم  يف 

العامة، وذلك كال�سياحة.

)4( بيت مال ال�سوائع اأو اللقطات:
ال�س�ائع جمٌع ل�سائعة وهي )اللقطات( كرتكة مال من ل وارث 
له، فكل مال ا�ستحقه امل�سلم�ن، ومل يتعني مالكه منهم فه� حق 
ب�س �سار بالقب�س م�سافًا اإىل حق�ق  من حق�ق بيت املال، فاإذا قمُ
بيت املال �س�اء اأدخل يف حرزه اأو مل يدخل ، وهذه الأم�ال تدخل 

يف احلكم العام للفيء.
وي�سمل هذا البيت على احلق�ق التالية: 

• كاأم�ال 	 اإليه  التعرف  يكن  ومل  مالكها،  هل  جمُ التي  الأم�ال 
هناك طالب  يك�ن  األ  ب�سرط  واأمتعتهم،  ال�سائعة،  الغرباء 

لها، واأم�ال غ�سب التي تعذر معرفة اأ�سحابها.
• تركات من ل وارث له دون من له ورثة، ول� كان�ا اأويل رحم. 	
• �سا 	 والرُّ الهدايا  وكذا  واملختل�سة،  امل�سروقة  العامة  الأم�ال 

التي ياأخذها العامل�ن يف ال�ظائف العامة.
ابن  القا�سي  العاّلمة  املال  لبيت  الرئي�سة  الأق�سام  هذه  وَنَظم 

ال�سحنة 14 فقال 15:
بي�تمُ املاِل اأربعةمُ لكلٍّ م�سارٌف بّينتها العامِل�نــــــا

�نــــــــا فاأّولها الغنائممُ والكن�زمُ ركاٌز بعدها املمُت�سّدقمُ
وثالثها خراٌج مع ع�س�ٍر وَجاليةمُ 16 يِلَيها العامل�نـــــا
ورابعها ال�س�ائعمُ مثل ما ل يك�َن له اأنا�ٌس وارث�نــا

فم�سرفمُ الأَْوَلنّي اأتى بن�سٍ وثالثها ح�اه مقاتل�نــــا
ورابعها فم�سرفه جهاٌت ت�ساوى النفع فيها امل�سلم�نا
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الحصري . 1 أحمد  للدكتور  اإلسالم  في  المالية  والنظم  االقتصادية  السياسة 
إبراهيم  يوسف  للدكتور  اإلسالم  في  العامة  النفقات  كذا  بتصرف،  ص448 

يوسف ص141 142  بتصرف. 
رد المحتار جـ 2ص369.. 2
ماجستير، . 3 رسالة  جلعوط،  نزار  محمد  عامر  العامة ص120،  الموارد  فقه 

معهد الدعوة الجامعي، بيروت 1431هـ.
 األحكام السلطانية للماوردي جـ 1  ص 430.. 4
ينطبق  مفهوم العشور حقيقة: على تجار أهل الحرب يؤخذ منهم قيمة العشر . 5

أي 10 % من تجارتهمل مرة واحدة في العام وهذا وفق رأي الباحث ويدخل  
بيت مال الفيء ضمن فروع الخراج، أما رعايا الدولة المسلمة فليسوا كذلك 
منه  يؤخذ  %2.5،والذمي  بنسبة  وشروطها  الزكاة  منه  تؤخذ  منهم  فالمسلم 

نصف العشر %5 إن كان مشروطًا عليه فيعقد الصلح.
رد المحتار البن عابدين الحنفي جـ2 ص369.. 6
االختيار لعليل المختار البن مودود جـ 3 ص81، كفاية األخيار  لتقي الدين . 7

الحصني جـ 2 ص605.
رد المحتار جـ2 ص369.. 8
  حاشية الدسوقي جـ1  ص486. وجاء فيه: )وإذا جعله للمسلمين فال زكاة . 9

فيه ألنه ليس مملوكا لمعين(
 مختار الصحاح ص72، لسان العرب جـ2 ص252.. 10
 االستخراج ألحكام الخراج ص9، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.. 11
  النفقات العامة في اإلسالم للدكتور يوسف إلبراهيم يوسف ص91.. 12
  فقه الموارد العامة ص127، مرجع سابق.. 13
  ابن الشحنة: محمد بن الشحنة المعروف بابن الشحنة الصغير المولود سنة . 14

804 بحلب ونشأ بها ورحل إلى دمشق والقاهرة ُوولّي قضاء حلب وكثيرا من 
أمورها حتى صار المرجع إليه في غالب األشياء بها ثم ولى قضاء الحنفية 
بمصر وكتابة سرها وله تصانيف عدة، مات في سنة 890 تسعين وثمان مائة. 

أ. هـ عن شذرات الذهب عبد الحي العكري جـ7 ص349.
رد المحتار جـ2 ص370.. 15
جالية:هم َأهل الذمة وِإنما لزمهم هذا االسمأَلن النبي )َأْجلى بعض اليهود من . 16

المدينة وَأمر بِإجالء من بقي منهم بجزيرة العرب فَأْجالهم عمر بن الخطاب( 
فُسمُّوا جاِلية للزوم االسم لهم وِإن كانوا مقيمين بالبالد التي َأْوَطنوها. لسان 

العرب جـ11 ص120.

المراجع والمصادر:
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قراءة يف مفهوم الأمن القت�سادي يف القراآن الكرمي

اآله  �سيدنا حممد وعلى  العاملني، و�سلى اهلل على  احلمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعني وبعد:

بها  اهتم  التي  امل�سطلحات احلديثة  من  القت�سادي  الأمن  يعد 
وتط�ره،  القت�ساد  من�  يف  الأ�سا�سية  الق�سايا  من  لك�نه  العامل 
الدرا�سات  يف  كبريًا  حيزًا  القت�سادي  الأمن  اأبحاث  �سغلت  وقد 
الأمن  اأن�اع  من  بجملة  ارتباط  من  له  ملا  احلديثة،  القت�سادية 
املتعلق بال�سيا�سة الداخلية واخلارجية لأي دولة، كالأمن الق�مي 

والغذائي والبيئي والفكري...الخ.
امل�سطلح  هذا  ملعنى  ووا�سحا  حمددا  تعريفا  تلحظ  ل  اأنك  اإل   
نقله  ما  اإل  اللهم  الع�سرية،  القت�سادية  الدرا�سات  يف  املركب 
بع�س الباحثني عن الأمم املتحدة يف تف�سريها لالأمن القت�سادي: 
)ه� اأن يلك املرء ال��سائل املادية التي متكنه من اأن يحيا حياة 
م�ستقرة وم�سبعة، وبالن�سبة لكثريين يتمثل الأمن القت�سادي يف 
امتالك ما يكفي من النق�د لإ�سباع حاجاتهم النف�سية وهي الغذاء 

واملاأوى الالئق والرعاية ال�سحية الأ�سا�سية والتعليم 1( .
التف�سري الذي يحاول ت��سيح املراد من الأمن  اأننا جند هذا  اإل 
احتياجاته  ت�فري  حيث  من  الفرد  اأمن  على  يقت�سر  القت�سادي 
وا�ستقراره، بينما يبحث الأمن القت�سادي كمفه�م عام يراد منه 

ا�ستقرار املجتمع عم�ما كاأحد ركائز ال�ستقرار العام للدولة.
يف  القت�سادي  لالأمن  اأخرى  علمية  درا�سات  اإىل  وبالنتقال 
القراآن الكرمي فاإننا جند اأبحاثا علمية �سرعية خا�ست غمار هذا 
اأهمية هذا الأمن كن�ع  املجال يف بيانه من القراآن الكرمي، تبني 
من اأن�اع الأمن العام الذي بينه القراآن الكرمي، ومن اأهم امل�ؤلفات 
يف هذا امل��س�ع: كتاب الدكت�ر معن خالد الق�ساة )منهج القراآن 
الكرمي يف حتقيق الأمن القت�سادي( الذي ه� يف الأ�سل ر�سالة 

ماج�ستري، ومن اأهم الأبحاث :

د. مرهف عبد اجلبار �سقا 
)دكت�راه بالتف�سري وعل�م القراآن(

من القت�سادي يف القراآن الكرمي(، للدكت�ر حمي الدين . 1 )الأ
يعق�ب اأب� اله�ل.

وبحث الدكت�ر زياد الدغامني )الأمن القت�سادي يف القراآن . 2
الكرمي درا�سة م��س�عية(. 

ا�ستنتاجا  ي�ؤخذ  الكرمي  القراآن  يف  القت�سادي  الأمن  مفه�م  اإن 
من جممل الآيات التي دلت عليه، فنجد القراآن يغاير بني الأمن 
كالأكل  ل�ستقراره  الداعية  ال�سرورية  الإن�سان  احتياجات  وبني 
بح�س�ل  اإل  تتاأتى  ل  احلاجيات  هذه  اأن  اعتبار  على  وال�سرب، 
الأمن ل�سمان ا�ستمرار و�س�لها و�سمان ا�ستمرار ال�ستقرار، قال 
ْق اأَْهَلهمُ ِمَن  تعاىل: ))َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيممُ َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا اآِمًنا َواْرزمُ
همُ  عمُ ِ َواْلَيْ�ِم اْلآِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفاأمَُمتِّ ْم ِباهللَّ َمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنهمُ الثَّ
ريمُ (( البقرة: 126،  اِر َوِبْئ�َس امْلَ�سِ همُ اإِىَل َعَذاِب النَّ َطرُّ مَّ اأَ�سْ َقِلياًل ثمُ
كما اأن الآية فرقت بني التمتع العابر بامللذات والأمان وال�ستقرار، 

اإذ اأن التمتع ل يعني الأمن.
وقال تعاىل: ))الذي اأطعمهم من ج�ع واآمنهم من خ�ف((، فقد 
رحلة  �سلب جتاراتهم يف  من  الأمن  بنعمة  قري�س  على  اهلل  امنت 
نفاد  من  والأمن  التجارة،  طرق  لهم  اأمن  باأن  وال�سيف،  ال�ستاء 

ال�سروريات الغذائية التي متنع ال�ستقرار.
تاأتي  والطماأنينة  ال�ستقرار  نعمة  اأن  الكرمي بني  القراآن  اأن   كما 
من ت�فر امل�ارد التي حتفظ النف�س وتلبي ال�سروريات واحلاجيات 
َك َل َتْظَماأمُ  �َع ِفيَها َوَل َتْعَرى َواأَنَّ كما يف ق�له تعاىل: { اإِنَّ َلَك اأَلَّ جَتمُ
َحى طه}: 120/11٨ ،فاإنه ملا نفى عنه اجل�ع والعري  ِفيَها َوَل َت�سْ
اأفاد ثب�ت ال�سبع والكت�ساء له، كما اأن نفي الظماأ ي�ستلزم ح�س�ل 
الرّي ووج�د امل�سكن الذي يدفع عنه م�سقة التعر�س لل�سم�س، وه� 

ما ي�سعى له الإن�سان يف الدنيا لي�ستقر ويطمئن.

احللقة )2(
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ومن الأحاديث التي ت�ؤكد ما تقدم ق�له �سلى اهلل عليه و�سلم: )من 
اأ�سبح منكم اآمنا يف �سربه معافى يف ج�سده عنده ق�ت ي�مه فكاأمنا 
ورد  وقد  وح�سنه،  الرتمذي  اأخرجه  بحذافريها(  الدنيا  له  حيزت 
نف�سه،  يف  اأي  الأ�سهر  على  ال�سني  بك�سر  معاٍن:  ثالثة  يف"�سربه" 
وبفتحها، اأي: يف م�سلكه اأي طريقه، وقيل: بفتحتني، اأي :يف بيته. ويف 
وبني  والبيت  والطريق  النف�س  اأمن  بني  الثالثة فرق احلديث  املعاين 
الغذاء، لأن الثاين ل يكمل اإل بالأول، كما اأن يف احلديث بيان لأن�اع 

الأمن النف�سي وال�سحي والغذائي.
تاأمني  ه�  عم�ما:  القت�سادي  الأمن  مفه�م  باأن  نعلم  تقدم  ومما 
وال�ستقرار  الأمن  تعطي  التي  وامل�ستلزمات  والحتياجات  امل�ارد 
وحتفظ النف�س، وتاأمني و�سائلها وطرق و�س�لها،وه� جزء من املفه�م 
العام لالأمن يف القراآن الكرمي الذي يحقق اأمن ال�سروريات اخلم�س 

)حفظ الدين والنف�س والعقل والعر�س واملال(. 
ففي  بالإيان،  املرتبط  النف�سي  الأمن  ه�  العام  الأمن  منطلق  اإن 
املقال ال�سابق تكلمت فيه عن البيان القراآين لرتباط الكفر والإيان 
�س�رة  من  اآيتني  خالل  من  الفرد  �سل�ك  على  واأثره  النف�سي  بالأمن 
اأثر الكفر على �سل�ك الفرد وف�ساد املجتمع، ذلك  لنا  النحل، وظهر 
لأن الإيان منطلق �سل�ك الإن�سان العقلي والعملي، مما ي�ؤدي لف�ساد 
املجتمع وا�سطرابه، وعدم اأمن عالقات الأفراد ببع�سهم يف املجتمع 
النداء  يتقدمها  القراآن  يف  التكليفية  الأحكام  جند  ولذلك  ال�احد، 
ب��سف امل�ؤمنني ))يا اأيها الذين اآمن�ا((، مما يحقق الأمن النف�سي 
الذي ه� اأ�سا�س الأمن العام وما يتفرع عنه، فكان ما تقدم يف املقال 

ال�سابق ت�طئة وتقديا بني يدي هذا املقال.
فقد �سرط اهلل تعاىل حتقق الأمن العام بتحقيق الإيان، وتنفيذ �سرع 
اهلل تعاىل يف املجتمع و�سكره �سبحانه على ما اأنعم، قال تعاىل: )َوَلْ� 
َماء َوالأَْر�ِس  َن ال�سَّ َق�ْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ �ْا َواتَّ َرى اآَمنمُ اأَنَّ اأَْهَل اْلقمُ
�َن( الأعراف: 96، وقال تعاىل:  �ْا َيْك�ِسبمُ ا َكانمُ م مِبَ �ْا َفاأََخْذَناهمُ بمُ َوَلِكن َكذَّ
ْ اإِنَّ َعَذاِبي َل�َسِديٌد( ْم َوَلِئن َكَفْرمتمُ كمُ ْ لأَِزيَدنَّ ْم َلِئن �َسَكْرمتمُ َن َربُّكمُ ذَّ )َواإِْذ َتاأَ

اإبراهيم: 7.
ولكن ق�سية الأمن القت�سادي لي�ست ق�سية اأكل و�سرب ومتلك فقط، 
و�سالمة  لبع�سها،  النا�س  و�سك�ن  وطماأنينة  ا�ستقرار  ق�سية  هي  بل 
العالقات فيما بينهم، وتاأمني احتياجاتهم ب�سال�سة وي�سر، وهذا لن 
الأثرة  و�سيطرة  الدنيا  حلب  املنتج  بالكفر  مت�سربة  والنف�س  يح�سل 
فقال  املثل  �سرب  خالل  من  املعنى  هذا  القراآن  اأبان  وقد  اخلا�سة، 
َها َرَغًدا  ًة َياأِْتيَها ِرْزقمُ ْطَمِئنَّ مُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة ممُ َرَب اهللَّ تعاىل: )َو�سَ
ا  ْ�ِف مِبَ �ِع َواخْلَ مُ ِلَبا�َس اجْلمُ ِ َفاأََذاَقَها اهللَّ ِم اهللَّ لِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنعمُ ِمْن كمُ

�َن( �س�رة النحل:112. َنعمُ �ا َي�سْ َكانمُ
فقد جاءت هذه الآية معط�فة على مثل �سربه اهلل تعاىل للذي كفر 
العذاب  اأن  ليبني  اأنكاثًا؛  ق�ة  بعد  غزلها  نف�ست  بالتي  اإيانه،  بعد 
اأثره يف الدنيا فقط على من  الأليم والغ�سب العظيم يف الدنيا لي�س 
كفر اأو اأ�سرك بعد اإيانه، واإمنا اأثره على املجتمع كله، كما قال تعاىل: 

�ا(الكهف: 59 والكفر ظلم.  ْم مَلَّا َظَلممُ َرى اأَْهَلْكَناهمُ )َوِتْلَك اْلقمُ

النحل:112  الآية  هذه  بعد  ذكر  باأن  املعنى  هذا  القراآن  اأكد  ثم 
املحرمات من املطع�مات ليدل ذلك على مدى ارتباط الإيان بالأمن 
الجتماعي والغذائي، وهما من مكمالت الأمن القت�سادي، وينبههم 
للمجتمع  وال�سعادة احلقيقية  الرغيد  للعي�س  الأ�سا�سية  املنظ�مة  اإىل 

املطمئن امل�ستقر، واهلل اأعلم.
َرَب  وهذا املثل قائم لكل ذي عقل اإىل ي�م القيامة فقال تعاىل: )َو�سَ
يك�ن  ل  اأو  معني،  م�ج�د  ب�سيء  ي�سرب  قد  واملثل  َقْرَيًة(،  َمَثاًل  مُ  اهللَّ
م�ج�دًا، فمن ذهب اإىل تعيني القرية باأنها مكة 2 فعلى اعتبار تعيينها، 
وال�سياق  الآية يف مكة  الذي نزلت فيه  ي�ساعدهم يف ذلك اجل�  وقد 
اأن هذه القرية غري معينة واإمنا  الذي جاءت به، ولكن الباحث يرى 
العاقبة  ب�س�ء  الإيان  بعد  يكفر  من  لكل  تنبيهًا  بها  تعاىل  اهلل  مثل 
على �سبيل بيان �سنته تعاىل فيمن كانت حالته كذلك 3، يق�ل الرازي: 
)والأقرب اأنها غري مكة لأنها �سربت مثاًل ملكة، ومثل مكة يك�ن غري 

مكة( 4.
وجعل القراآن مثل القرية م��س�فة ب�سفات تبني حالها املق�س�د من 
ابتعد عن اهلل ولكل غافل فيه هذه  تنبيها ملن  التمثيل، وليك�ن ذلك 
الرغيد  للعي�س  الأ�سا�سية  املنظ�مة  اإىل  للم�ؤمنني  وتنبيها  ال�سفات، 
لكل  املثل قائم  امل�ستقر، وهذا  للمجتمع املطمئن  وال�سعادة احلقيقية 
َياأِْتيَها  ًة  ْطَمِئنَّ ممُ اآِمَنًة  )َكاَنْت  تعاىل:  فقال  القيامة  ي�م  اإىل  عقل  ذي 
َمَكاٍن( ثالث �سفات كل واحدة منها ركن ركني  لِّ  ِمْن كمُ َرَغًدا  َها  ِرْزقمُ
الأر�س  يف  وال�ستقرار  اخل�ف،  من  الأمن  جمتمع:  كل  يف  منه  لبد 
الطماأنينة  على  الأمن  "وقدم  وتي�سره،  العي�س  ووفرة  البال،  وراحة 

لأنها ل حت�سل بدونه، كما اأن اخل�ف ي�سبب النزعاج والقلق"5 .
اإىل الأمن الجتماعي وال�سيا�سي املتعلق  فق�له تعاىل: )اآمنة(اإ�سارة 

بقيام كيانها.
 وق�له تعاىل: )مطمئنة( اإ�سارة اإىل الأمن النف�سي وال�سحي.

الأمن  اإىل  اإ�سارة  رزقها رغدًا من كل مكان(  )ياأتيها  تعاىل:  وق�له   
القت�سادي والتجاري وما يتعلق بهما من اأمن �سبله وو�سائله واأدواته.
 وق�له )من كل مكان( ليدخل كل �سبيل يكن دخ�ل الرزق منه �س�اء 
الرب اأو البحر اأو اجل�، فكان هذا الرتتيب بيان لأول�ية كل اأمن على 

اأمن.
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والآية كما ه� معل�م مكية، والبيئة التي يعي�سها امل�سلم�ن ينعدم فيها 
وتنبيه  للم�سركني؛  حتذير  فيها  فكان  امل�سركني،  اأذى  ب�سبب  الأمن 
امل�سلم�ن  ا�ستفاد  وقد  اآتية.  لتهيئتهم ملرحلة مقبلة  للم�سلمني  وتعليم 
منها لذلك فاإن الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم بعدما هاجر اآخى بني 
الداخلي  وال�سيا�سي  الجتماعي  الأمن  لتحقيق  واملهاجرين  الأن�سار 
امل�سلمني، ووطد  وتق�ية قب�سة  الأفراد  التاآلف بني  من خالل حتقيق 
اخلارجي  ال�سيا�سي  الأمن  لتحقيق  القبائل  من  جريانه  مع  ال�سلة 
على  يحثهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وكان  و�سبلها،  التجارة  وو�سائل 
والكتفاء  القت�سادي،  الأمن  اأجل  من  والعمل  والزراعة  التجارة 
املعي�سي كما ه� معل�م يف ال�سنة املطهرة وال�سرية ال�سريفة واهلل اأعلم. 
اأن  اآثارالإيان باهلل ور�س�له، بني اهلل تعاىل  وملا كان هذا الأمن من 
ِم  ِباأَْنعمُ )َفَكَفَرْت  تعاىل:  فقال  �سببها  بزوال  يك�ن  النعمة  هذه  زوال 
بطروا،  اإذ  فيها  كان�ا  التي  النعم  عقب  الكفر  "ح�سل  اأي   ،) ِ اهللَّ
ْ�ِف  �ِع َواخْلَ مُ ِلَبا�َس اجْلمُ فاأ�سرك�ا باهلل وعبدوا غريه" 6، )َفاأََذاَقَها اهللَّ
لأنه  ب،  املعقَّ والتعقيب هنا عريف يف مثل ذلك  �َن(،  َنعمُ َي�سْ �ا  َكانمُ ا  مِبَ
كفرهم  على  الإنذار  بعد  واإمهالهم  عليهم،  زمن  م�سي  بعد  ح�سل 
باهلل ور�س�له 7، "ويف الكالم ا�ستعارة تبعية م�سرحة لبيان اأن اخل�ف 
وكل  وخارجهم  داخلهم  يف  منهم  ومتكن  واأ�سبغهم،  لب�سهم،  واجل�ع 
واجلزع،  والهلع  بال�سطراب  اجل�سم  يغ�سى  فاخل�ف  ج�ارحهم، 

واجل�ع يغ�ساه بال�سعف واحلاجة.
واخل�ف  اجل�ع  ت�سبيه  وهي  م�سرحة،  اأ�سلية  الثانية:  وال�ستعارة 
جرت  فقد  الإذاقة  )اأما  الزخم�سري:  قال  بال�سيء الذي يذاق ٨" ، 
ي�ّس  وما  وال�سدائد  الباليا  يف  ل�سي�عها  احلقيقة  جمرى  عندهم 
النا�س منها، فيق�ل�ن: ذاق فالن الب�ؤ�س وال�سر، واأذاقه العذاب: �سبه 
ما يدرك من اأثر ال�سرر والأمل مبا يدرك من طعم املّر والب�سع 9( ، 
ويق�ل ابن عا�س�ر: )ومن بديع النظم اأن جعلت الثانية متفّرعة على 
الأوىل ومرّكبة عليها بجعل لفظها مفع�ًل للفظ الأوىل، وح�سل بذلك 
اأن اجل�ع واخل�ف حميطان باأهل القرية يف �سائر اأح�الهم ومالزمان 
اجلزاء  هذا  اأن  بني  ثم   ،  )10 األيمًا  مبلغًا  منهم  بالغان  واأنهم  لهم 
ب�سبب �سنعهم، وه� الكفر باهلل ور�س�له، وهذه هي �سنة اهلل يف الأمم 
�َن يِف  كمُ رْتَ اخلالية كما يف ق�سة ثم�د اإذ قال لهم اأخ�هم �سالح: ))اأتمُ
يٌم  َها َه�سِ َطْلعمُ َوَنْخٍل  وٍع  رمُ َوزمُ �ٍن )(  يمُ َوعمُ اٍت  َجنَّ اآِمِننَي )( يِف  َنا  َهاهمُ َما 
�ِن )( َوَل  َ َواأَِطيعمُ �ا اهللَّ قمُ �ًتا َفاِرِهنَي )( َفاتَّ يمُ َباِل بمُ )( َوَتْنِحتمُ�َن ِمَن اجْلِ
�َن((  ِلحمُ وَن يِف اْلأَْر�ِس َوَل يمُ�سْ ْف�ِسدمُ ِذيَن يمُ اأَْمَر امْلمُ�ْسِرِفنَي )( الَّ �ا  ِطيعمُ تمُ
ل  كمتالزمني  والرزق  الأمن  ذكرت  فالآيات   ،152  -  146 ال�سعراء: 
ال��سيلة  الرزق لك�نه  ينفكان عن بع�سهما وجند دائما الأمن يتقدم 
حل�س�له ودوامه، كا تبني الآيات بجالء اأن الكفر وخمالفة �سرع اهلل 
من اأهم ذهاب اأمنها وهالك رزقها، فالف�ساد يف الأر�س اأثر من اآثار 

�سياع الأمن وال�ستقرار.
اخلال�سة:

قلب . 1 ه�  النف�سي  والأمن  النف�سي،  الأمن  ركن  ه�  الإيان 
الأمن العام.

بالمملكة . 1 المعلوماتية،  والنهضة  االقتصادى  األمن  لتحقيق  االستراتيجى  التخطيط 
العربية السعودية، د. سعيد على حسن القليطى األستاذ بقسم الهندسة الصناعية بجامعة 
بالرياض  الوطني  واألمن  المعلومات  تقنية  لمؤتمر  مقدم  بحث  العزيز،  عبد  الملك 

2007، صـ 4.
كما ذهب إلى ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور وقال ابن الجوزي أنه الصحيح . 2

القرطبي 10/127.  الرازي 20/102،  البغوي 3/87،  المسير 4/365،  زاد  انظر: 
األمثال القرآنية لحبنكة صـ69.

وإلى ذلك ذهب الحسن إذ قال: )إنها قرية أوسع اهلل على أهلها حتى كانوا يستنجون . 3
المسير 4/365.  زاد  يقعدون  ما  يأكلون  كانوا  الجوع حتى  عليهم  اهلل  فبعث  بالخبز، 
وذهب البقاعي إلى أنها قرية من القرى الماضية كقوم هود وصالح و.. كانوا مثل أهل 

مكة انظر نظم الدرر 11/264
  الرازي 20/102.. 4
 انظر: التحرير والتنوير 14/305.. 5
  انظر: نظم الدرر 11/264، التحرير والتنوير 14/306.. 6
  انظر التحرير والتنوير 14/306.. 7
اآللوسي . 8  ،2/340 عادل  ابن   ،7/295 المصون  الدر   ،20/103 الرازي  انظر:    

14/243، التحرير والتنوير 14/307 زهرة التفاسير 8/4285.
  الكشاف 2/597. وقد أسهب الزمخشري في بيان هذا المثل كثيرًا حتى قال ابن المنير . 9

في االنتصاف 2/596: )وهذا الفصل من كالمه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه 
بذوب التبر ال بالحبر( ا.هـ وقال السمين الحلبي في الدر المصون 7/295: )وهذا نهاية 

ما يقال في االستعارة(..
  التحرير والتنوير 14/307.. 10

المراجع والمصادر:

يحفظ . 2 الذي  العام  الأمن  اأن�اع  من  ن�ع  القت�سادي  الأمن 
للدولة كيانها وا�ستقرارها.

بتلبية . 3 ه�  الكرمي  القراآن  يف  القت�سادي  الأمن  مفه�م 
مما  وو�سائلها،  �سبلها  وتاأمني  املجتمع  وحاجيات  �سروريات 

يحقق له العي�س الرغيد وال�ستقرار يف الأر�س.
الكفر . 4 فاإن  القت�سادي،  الأمن  مرتكز  الإيان  اأن  كما 

وخمالفة �سرع اهلل مرتكز هالك الأمة عم�ما ومن الناحية 
القت�سادية خ�س��سا.

ينبغي على املعاهد والكليات القت�سادية الرتكيز على �سالمة . 5
الأمن  حتقيق  مرتكزات  كاأحد  النف�سي  والأمن  الإيان، 
باأدوات  مرب�طة  العقيدة  تدري�س  يتطلب  مما  القت�سادي، 

القت�ساد ومعامالته. 



اد الإ�سالميساد الإ�سالميساد الإ�سالمي سقت�سقت� مقالت يف ال

ادي سادي سادي  سقت�سقت� الآيات املنظمة للعر�ض ال
�سلع  من  الإنتاج  عر�س  عر�سادي  سادي  عر�س عر�سادي  ادي  سقت�سقت� ال باملعنى  العر�س  العر�سمل  سمل  العر�س العر�سمل  مل  سي�سي�
عر�س عر�سمل  سمل  عر�س عر�سمل  مل  ي� كما  ي�سرية  كما  سرية  ي�س كما  ي�سرية  كما  رية  الب� الب�سد  سد  الب�� الب��د  د  اجله اجله�أو  اجله�أو  اجلهاأو  أو  العمل  وعر�س وعر�سوخدمات  سوخدمات 

د.�د.�د. �النق�النق

�ساي  �ساي �ن  �ساي �ن  ن  قان على  الكال�سيكي  قان�ادي  على  الكال�سيكي  �ادي  قانس على  الكال�سيكي  قانسادي  على  الكال�سيكي  ادي  سقت�سقت� ال الفكر  اعتمد  وقد 
أن كل عر�اأن كل عر�سأن كل عر�سأن كل عر�س يخلق الطلب عليه، يف حني ذهب  على  سوالذي ين�سوالذي ين�س
جد �جد �جد  � الذي ي� الذي ي أن الطلب الفعلي هاأن الطلب الفعلي ه�أن الطلب الفعلي ه�أن الطلب الفعلي ه� إىل اإىل اإىل  إىل الكينزي  إىل الكينزي  ادي سادي سادي  سقت�سقت� الفكر ال
ادي، سادي، سادي،  سقت�سقت� الفكر ال الدائر يف  سالعر�سالعر�س، وبعيدا عن هذا اجلدل 
ابط س�ابط س�ابط  وال� وال�س�  س�  العر�س العر�سأهمية  العر�سأهمية  العر�اأهمية  أهمية  من  يقلل  يقلل أن  يقلل اأن  أن  أحد اأحد أحد  ي�ستطيع  ل إنه اإنه اإنه  إنه اإنه افاف إنه اإنه ف

ر امل�ؤثرة فيه.سر امل�ؤثرة فيه.سر امل�ؤثرة فيه. سوالعنا�سوالعنا�

حمل  البقرة  حمل �رة  البقرة  حمل �رة  البقرة  رة  �س �س�ويف  �ويف   – الكرمي  الكرمي آن  الكرمي اآن  آن  القر الكرمي إىل  آن  القر الكرمي إىل  آن  القر القراإىل  إىل  رجعنا  إذا اإذا إذا  إذا و إذا و
آنية منظمة اآنية منظمة آنية منظمة  قر آنية منظمة ابط  قر آنية منظمة ابط  ابط قرس�ابط قرس� س�ف جند �س�ف جند � ف جند ��ف جند �� �س�إننا �س �س�إننا  �ساإننا  إننا  ف �سبق -  �سالدرا�سة كما  إننا  ف �سبق -  �سالدرا�سة كما  فاإننا  �سبق -  �ساالدرا�سة كما  �ساإننا  إننا  ف �سبق -  �سالدرا�سة كما  �ساإننا  إننا 
املنظمة  املنظمة س�ابط  املنظمة س�ابط  ابط  ال� تلك  جانب  ال�س�إىل  تلك  جانب  ال�س�إىل  تلك  جانب  ال�اإىل  تلك  جانب  إىل  تقف  ادي سادي سادي  سقت�سقت� ال سللعر�سللعر�س 
ابط حترمي الربا باعتباره سابط حترمي الربا باعتباره سابط حترمي الربا باعتباره  أهمها �اأهمها �سأهمها �سأهمها � ادي لعل سادي لعل سادي لعل من  سقت�سقت� للطلب ال
والعدالة  ال�ستقرار  اس�ابط يف جمال حتقيق  اس�ابط يف جمال حتقيق  ابط يف جمال حتقيق  ال� ال�س�أبرز  ال�س�أبرز  ال�اأبرز  أبرز  و ال�أهم  أبرز  و ال�أهم  أبرز  و واأهم  أهم  من 
الربا  لآكلي  لآكلي �عيد  لآكلي �عيد  عيد  ال ورد  وقد  املجتمع،  يف  ال�ادي  ورد  وقد  املجتمع،  يف  �ادي  الس ورد  وقد  املجتمع،  يف  السادي  ورد  وقد  املجتمع،  يف  ادي  سقت�سقت� ال ا�ازن  ا�ازن  ازن  �والت�والت
رة البقرة �رة البقرة �رة البقرة  آيات �ساآيات �س�آيات �س�آيات �س حت سحت سحت  أو�اأو�سأو�سأو� أو�ر، و أو�ر، و ر، و�ر، و� �رة البقرة باحلرب والثب�رة البقرة باحلرب والثب رة البقرة باحلرب والثب�رة البقرة باحلرب والثب� �يف �س�يف �س
انظار  على  حثت  كما  الربا،  وبني  البيع  بني  احلقيقية  الفروق 

إذا كان ممكنا.اإذا كان ممكنا.إذا كان ممكنا. إذا كان ممكنا.دق عليهم  إذا كان ممكنا.دق عليهم  دق عليهم سدق عليهم س ساملع�سرين، والت�ساملع�سرين، والت�

حترمي الربا 1:
آنية لعر�اآنية لعر�سآنية لعر�سآنية لعر�س ال�سلع واخلدمات،  آنية لعر�ابط القر آنية لعر�ابط القر ابط القرس�ابط القرس� س�يعد حترمي الربا من ال�س�يعد حترمي الربا من ال�
تكاليف  على  الفائدة  تكاليف أ�سعار  على  الفائدة  تكاليف اأ�سعار  على  الفائدة  أ�سعار  ن �ن �ن  �يف�يف يفسيفس ي� املنتجني  ي�سأن  املنتجني  ي�سأن  املنتجني  ي�اأن  املنتجني  أن  م �م �م  املعل املعل�فمن  �فمن 
ب�سبب  الفائدة  تزداد  وعندما  الأ�سعار،  ترتفع  وبالتايل  الإنتاج 
الأ�سعار  وتزداد  الأ�سعار أكرب  وتزداد  الأ�سعار اأكرب  وتزداد  أكرب  كل سكل سكل  ب� التكاليف  تزداد  عليها  ب�ساربات  التكاليف  تزداد  عليها  ساربات  ب�س التكاليف  تزداد  عليها  ب�ساربات  التكاليف  تزداد  عليها  اربات  سامل�سامل�
خم التي تعاين سخم التي تعاين سخم التي تعاين  س ال�سبب الأول يف ظاهرة الت�س ال�سبب الأول يف ظاهرة الت� �العاملية، وهذا ه�العاملية، وهذا ه�

ادات دول العامل.سادات دول العامل.سادات دول العامل. سمنها كافة اقت�سمنها كافة اقت�

آيات الإنفاق اآيات الإنفاق آيات الإنفاق  آيات الإنفاق ر�سخت  آيات الإنفاق ر�سخت  أن اأن ر�سخت أن ر�سخت أن  وبعد رة البقرة، وبعد رة البقرة، وبعد  رة البقرة، �رة البقرة، � آيات �ساآيات �س�آيات �س�آيات �س آيات �سإىل  آيات �سإىل  إىل اإىل ا إىل رجعنا  إىل رجعنا  إذا اإذا رجعنا إذا رجعنا إذا  إذا و إذا و
ة سة سة  املري� املري�سب  سب  املري�� املري��ب  ب  القل القل�ارح، وعاجلت  �ارح، وعاجلت  القل� القل�ارح، وعاجلت  ارح، وعاجلت  �ب واجل�ب واجل ب واجل�ب واجل� القل الإنفاق يف  القل�ك  الإنفاق يف  �ك  القل� الإنفاق يف  القل�ك  الإنفاق يف  ك  ��سل��سل

أجل اأجل أجل  من  الآيات  من  التالية  الآيات �عة  من  التالية  الآيات �عة  من  التالية  عة  املجم جاءت  والأذى،  املن  املجم�من  جاءت  والأذى،  املن  �من 
داء  داء إنه  داء اإنه  إنه  ا سا سا  وفح� خطرا  وفح�سد  خطرا  سد  وفح�س خطرا  وفح�سد  خطرا  د  أ�اأ�سأ�سأ� داء  أو اأو أو  ك �ك �ك  �سل �سل�أو  �سل�أو  �سلاأو  أو  عادة  ال سال سال  سا�ستئ�سا�ستئ�

الربا. 

�س ��س ��س  أعماق النفاأعماق النف�أعماق النف�أعماق النف يرية حية س�يرية حية س�يرية حية تخرتق  س�اهد ت�س�اهد ت� اهد ت�ساهد ت�س سوذلك من خالل م�سوذلك من خالل م�
له تعاىل قال تعاىل: �له تعاىل قال تعاىل: �له تعاىل قال تعاىل:  �ب وترت�سخ يف الأذهان يف ق�ب وترت�سخ يف الأذهان يف ق ب وترت�سخ يف الأذهان يف ق�ب وترت�سخ يف الأذهان يف ق� �وتتغلغل يف القل�وتتغلغل يف القل
همُ هطهطمُ طبطّب بخبَخ ختخَت تيتَي اّلِذي  الذ  ذ  م�م�ممُ �ق�قمُ قيقَي ا ما َما  َك كم  م  اإِّل ن�ن�َن �م�ممُ م�م� �ق�قمُ قيقَي َل ا با َبا  ّالّرالّر ن�ن�َن �ل�لمُ مُمُ مُمُ لكلك أاأاأْ اياَي ذ)الذ)اّلِذيَن
لحلَحّل ا با َبا َواأَ ّ الّر الّر مُ

ِ
مُ
ِ
لثلْثل ثمثِم عيعْيعمُ يبيَب بالباْل ا  ا منا مّنَ اإِ ا�اَ�ْا �ال�المُ القالَق ْم مهمهمُ هنهّن أاأاأَ اباِب كلكِلَك َ�ّس َذ َْ �سمل�سمَلْ ن من ِمَن ا مُانمُانمُ انطانَط طيطْي يسيّس سال�سال�

ا  ما  َما  هلهَلهمُ لفلَف ىهىَهَى هتهَت تانتاْن ان فان َف هبهّبِه ن من ّمْن ّر ةظةَظٌة ظعظِع ع�عْ� �م�َم اجاَجاآَءهمُ ن من َمن  ما فما َف ا فبا فَب ّ الّر الّر مرمّرَم رحرَح ح وح َو عيعْيَع يبيَب ب الب اْل اهلّلمُ
ا يها يَها  يهفيهِف ْم مهمهمُ ار النار الّناِر مُابمُابمُ ابحابَح حسحسْ س�س� اأَ ئـئـئََئكئكِئَك ََل ـلـَل لولْو أاأاأمُ افاَف َاَداَد َع اد عاد  نمنَمْن م وم َو اإِىَل اهلّلِ همُ هرهرمُ رمرْم َواأَ فلفَلَف ل�سل�َس

ون( دالداِلدمُ الخالَخ
روع. سروع. سروع.  امل� امل�س�س  س�س  امل�� امل���س  �س  املم�س املم�س�رة  �رة  املم�سس� املم�سس�رة  رة  �س�ير مرعب. � س�ير مرعب.  �س� �س�ير مرعب.  ير مرعب.  وت� وت�س�إنها حالة مفزعة  وت�س�إنها حالة مفزعة  وت�اإنها حالة مفزعة  إنها حالة مفزعة 
رته س�رته س�رته  س�إن هذه �س�إن هذه � إن هذه �اإن هذه �ا إن هذه �ل  إن هذه �ل  ل �ل � أن معظم التفا�سري تقاأن معظم التفا�سري تق�أن معظم التفا�سري تق�أن معظم التفا�سري تق ذلك حال املرابي. ومع 
رته يف الدنيا س�رته يف الدنيا س�رته يف الدنيا  س�ن هذه �س�ن هذه � ن هذه ��ن هذه �� أن تكاأن تك�أن تك�أن تك نع ينع ينع  أن اأن أن ذلك ل م �م �م القيامة. اإل �ي�ي
أحل اهلل البيع اأحل اهلل البيع أحل اهلل البيع  أحل اهلل البيع إمنا البيع مثل الربا و أحل اهلل البيع إمنا البيع مثل الربا و إمنا البيع مثل الربا واإمنا البيع مثل الربا و ا �ا �ا  �أنهم قال�أنهم قال أنهم قالاأنهم قالا اذلك باذلك ب كذلك2 . "
أهل اجلاهلية الأوىل، وهي كذلك اأهل اجلاهلية الأوىل، وهي كذلك أهل اجلاهلية الأوىل، وهي كذلك  هذه كانت " هذه كانت " هذه كانت حجة  وحرم الربا
الربا،  مثل  البيع  الربا، إمنا  مثل  البيع  الربا، اإمنا  مثل  البيع  إمنا  رة، سرة، سرة،  املعا� اجلاهليات  يف  املرابني  املعا�سحجة  اجلاهليات  يف  املرابني  سحجة 
والربا حرام.  البيع حالل  والربا حرام. اأن  البيع حالل  والربا حرام. اأن  البيع حالل  أن  ب يرد عليهم  باولكن اهلل عز وجل،  يرد عليهم  اولكن اهلل عز وجل، 
البائع  البائع �م  البائع �م  م  يق يق�ة  �ة  يقس يقسة  ة  معاو� عقد  فالبيع  جدا.  كبرية  بينهما  معاو�سوالفروق  عقد  فالبيع  جدا.  كبرية  بينهما  سوالفروق 
الرثوة  حالة  يف  ت�سمينها  الرثوة أو  حالة  يف  ت�سمينها  الرثوة اأو  حالة  يف  ت�سمينها  أو  ال�سلعة  تخزين  تخزين أو  تخزين اأو  أو  نقل  بجهد  فيه 
منافع  منافع سيف  منافع سيف  يف  ت� التي  ت�سد  التي  سد  ت�� التي  ت��د  التي  د  اجله اجله�كال  �كال  اجلهس اجلهسكال  كال  أ�اأ�سأ�سأ� من  ذلك  غري  ذلك أو  غري  ذلك اأو  غري  أو  انية �انية �انية  �احلي�احلي

أبدا،اأبدا،أبدا، أما الربا فال جهد فيه اأما الربا فال جهد فيه أما الربا فال جهد فيه  إىل املجتمع اإىل املجتمع إىل املجتمع  إىل املجتمع إىل ال�سلع و إىل املجتمع إىل ال�سلع و إىل ال�سلع واإىل ال�سلع و
• أن اأن أن 	 كن يكن يكن  وبالتايل  ال�سلع  هالك  خماطرة  يتحمل  البائع 

أبدا. اأبدا. أبدا.  أما املرابي فال يخ�سر اأما املرابي فال يخ�سر أما املرابي فال يخ�سر  أو يخ�سر اأو يخ�سر أو يخ�سر  يربح 

• أن اأن أن 	 ح سح سح  س�س� ���� ت ت�اخت  �اخت  تس تساخت  اخت  � �سل  سل  �� ��ل  ل  يق كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  يق�إن  كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  يق�إن  كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  يقاإن  كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  إن  يقو كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  إن  يقو كما  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  إن 
ل لأنهم  املرابني  لدى  تتجمع  املرابني �ف  لدى  تتجمع  املرابني �ف  لدى  تتجمع  ف  �س العامل  يف  �س�ال  العامل  يف  �ال  �س� العامل  يف  �س�ال  العامل  يف  ال  �الأم�الأم
بيد  دولة  املال  بيد �ن  دولة  املال  بيد �ن  دولة  املال  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن  ذلك  على  ويرتتب  على أبدا  ويرتتب  على اأبدا  ويرتتب  أبدا  يخ�سرون 

ر. سر. سر.  سء املرابني، ويحرم منه معظم الب�سء املرابني، ويحرم منه معظم الب� له�ؤله�ؤل

ويف  الغرب،  يف  املادي  التقدم  زيادة  من  وبالرغم  ذلك،  ومع 
قحقَحقمُ َ)َيْ)ْيح)يح)َيْ ل: �ل: �ل:  إن اهلل عز وجل يقاإن اهلل عز وجل يق�إن اهلل عز وجل يق�إن اهلل عز وجل يق إن اهلل عز وجل يقكل عام، ف إن اهلل عز وجل يقاإن اهلل عز وجل يقاكل عام، فاإن اهلل عز وجل يقكل عام، ف إن اهلل عز وجل يقاإن اهلل عز وجل يقكل عام، ف كل عام، فسكل عام، فس سجمتمعات املرابني ب�سجمتمعات املرابني ب�

يمثيمِثيٍم(. اأَ ارفارّفاٍر ف كف َك ّل ل كل كمُ بحبِحّب ح يح يمُ َل مُ
كل عام، ف
مُ
إن اهلل عز وجل يقكل عام، ف إن اهلل عز وجل يقكل عام، ف
مُ

إن اهلل عز وجل يق إن اهلل عز وجل يقكل عام، ف
ّ

كل عام، ف
ّ

كل عام، ف
اتقاتَقاِت َواهلل َد دسدسّ سي ال�سّي الّ�ي ال� ي ال�بي ال�ِب ْر ريريمُ مُا َو َا َويا ويمُا و ا وبا وَب ر الر اْلّر مُ

جمتمعات املرابني ب�
مُ

جمتمعات املرابني ب�
اهلّل

�سط دخل ��سط دخل ��سط دخل  أو زيادة متاأو زيادة مت�أو زيادة مت�أو زيادة مت لالربكة لالربكة ل تتحقق بزيادة التقدم املادي  إن اإن اإن 
ألف األف ألف  أو 37اأو 37أو 37 سيف بع�سيف بع�س الدول الأوروبية  ألف دواألف دولألف دولألف دولر 3  إىل 47اإىل 47اإىل 47 الفرد 

اديساديسادي سقت�سقت� آين ااآين اآين ال آين ابع�ض مالمح الإعجاز القر آين ابع�ض مالمح الإعجاز القر
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية

آين ا
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية

آين ا بع�ض مالمح الإعجاز القر
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية

آين ابع�ض مالمح الإعجاز القر آين ابع�ض مالمح الإعجاز القر
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية

آين ا آين ابع�ض مالمح الإعجاز القر

فيق حطاب�فيق حطاب�فيق حطاب أ. د/ كمال تاأ. د/ كمال ت�أ. د/ كمال ت�أ. د/ كمال ت
يةييةيية �ؤون الأكادس�ؤون الأكادس�ؤون الأكاد سوكيل اجلامعة لل�سوكيل اجلامعة لل�

جامعة املدينة العاملية
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اأو  الربوتيني  ال�ستهالك  معدلت  زيادة  اأو  اأمريكا.  يف  دولر 
الكهربائي اأو ال�سناعي. كما يق�ل خرباء التنمية.

اإن التقدم احلقيقي يك�ن بزيادة الطماأنينة والراحة وال�سعادة 
الداخلية. الإ�سباع الروحي الذي ي�جد الر�سى والراحة النف�سية 
وهذه الأم�ر ل تت�فر يف الغرب ول يف �سائر املجتمعات الرب�ية، 
حيث تنت�سر العيادات النف�سية يف كل مكان يف تلك املجتمعات. 

وزيادة  املرابني  نف�ذ  وتعاظم  وفح�سه،  الربا  لب�ساعة  ونظرا 
ق�تهم و�سيطرتهم، فقد تطلب الأمر اإعالن احلرب عليهم من 
�ْا  �ْا اّتقمُ اهلل العظيم اجلبار املنتقم. قال تعاىل )َياأَّيَها اّلِذيَن اآَمنمُ
َتْفَعلمُ�ْا  مّلْ  ّم�ؤِْمِننَي( )َفاإِن  ْم  ْنتمُ كمُ اإِن  الّرَبا  ِمَن  َبِقَي  َما  وْا  َوَذرمُ اهلّلَ 
ْم َل  و�سمُ اأَْمَ�اِلكمُ وؤمُ ْم رمُ ْم َفَلكمُ ْبتمُ �ِلِه َواإِْن تمُ �ْا ِبَحْرٍب ّمَن اهلّلِ َوَر�سمُ َفاأَْذنمُ

�َن( ْظَلممُ �َن َوَل تمُ َتْظِلممُ

اآيات حتقيق ال�ستقرار القت�سادي 4 :
الطلب  جانبي  يف  ما  اأهم  على  ال�سابقة  الآيات  ركزت  اأن  بعد 
يف  الإنفاق  �سل�ك  غر�س  على  عملت  املجتمع،  يف  والعر�س 
اإىل  الربا منه، وجهت  اآفة  ا�ستئ�سال  املجتمع، كما عملت على 

املحافظة على ا�ستمرارية ال�ستقرار القت�سادي يف املجتمع.

وحفظ  للمعامالت.  الدقيق  التنظيم  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
احلق�ق واأداء الأمانات. وتنظيم الدي�ن واملدف�عات امل�ؤجلة.

فلي�س معنى اإلغاء الربا اأن تلغى حق�ق النا�س ودي�نهم، ولذلك 
بالكتابة  تاأمر  الكرمي،  القراآن  يف  اآية  اأط�ل  املداينة  اآية  كانت 
والت�ثيق لدى كاتب العدل وف�ق ذلك ل بد من الإ�سهاد. كل ذلك 
الن�ساط  ا�ستمرارية  وبالتايل  والدي�ن.  احلق�ق  اأجل حفظ  من 
القت�سادي وال�ستقرار القت�سادي. فاهتزاز الثقة بني التجار 
ه� اأول ما يع�سف بال�ستقرار القت�سادي. ق�له تعاىل) يا اأيها 
الذين اآمن�ا اإذا تداينتم بدين اإىل اأجل م�سمى فاكتب�ه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ول ياأب كاتب اأن يكتب كما علمه اهلل فليكتب 
وليملل الذي عليه احلق وليتق اهلل ربه ول يبخ�س منه �سيئا فاإن 
كان الذي عليه احلق �سفيها اأو �سعيفا اأو ل ي�ستطيع اأن يل ه� 
مل  فاإن  رجالكم  من  �سهيدين  وا�ست�سهدوا  بالعدل  وليه  فليملل 
يك�نا رجلني فرجل وامراأتان ممن تر�س�ن من ال�سهداء اأن ت�سل 
اإحداهما فتذكر اإحداهما الأخرى ول ياأب ال�سهداء اإذا ما دع�ا 
ول ت�ساأم�ا اأن تكتب�ه �سغريا اأو كبريا اإىل اأجله ذلكم اأق�سط عند 
اهلل واأق�م لل�سهادة واأدنى األ ترتاب�ا اإل اأن تك�ن جتارة حا�سرة 
اإذا  واأ�سهدوا  تكتب�ها  األ  جناح  عليكم  فلي�س  بينكم  تديرونها 
بكم  ف�س�ق  فاإنه  تفعل�ا  واإن  �سهيد  ول  كاتب  ي�سار  ول  تبايعتم 

واتق�ا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل �سيء عليم ) 2٨2 ( ( 

اأب� بكر: ذهب  " قال  القراآن للج�سا�س:  اأحكام  جاء يف كتاب 
ق�م اإىل اأن الكتابة والإ�سهاد على الدي�ن الآجلة قد كانا واجبني 
بق�له تعاىل فاكتب�ه اإىل ق�له فا�ست�سهدوا �سهيدين من رجالكم، 

فلي�ؤد  بع�سا  بع�سكم  اأمن  فاإن  تعاىل  بق�له  ال�ج�ب  ن�سخ  ثم 
الذي اوؤمتن اأمانته روي ذلك عن ابي �سعيد اخلدري وال�سعبي 

واحل�سن وقال اآخرون هي حمكمة مل ين�سخ منها �سيء 5" .

ت�ؤكد الآيات على وج�ب كتابة الدي�ن ال�سغرية اأو الكبرية، كما 
تعطي للكتبة وال�سه�د احل�سانة واحلماية "ول ي�سار كاتب ول 
زيادة  اأجل  من  ذلك  كل  بكم"  ف�س�ق  فاإنه  تفعل�ا  واإن  �سهيد، 

الثقة وال�ستقرار. 

كالبنيان  امل�ؤمن�ن  يك�ن  اأن  احلر�س  كل  الإ�سالم  حر�س  لقد 
املر�س��س وكاجل�سد ال�احد. واإن هذه املعاين ل يكن اأن تتحقق 
حر�س  ذلك  اأجل  من  وظلما،  غيظا  مليئة  ال�سدور  كانت  اإذا 
الإ�سالم على �سد كافة املنافذ التي يكن اأن ت�ؤدي اإىل النزاع اأو 
اخل�س�مة، ومن ذلك الأمر بكتابة الدي�ن والت�سديد على ت�ثيق 
هذه الكتابة لدى كاتب العدل مهما كانت هذه الدي�ن �سغرية اأو 

كبرية. وزيادة يف الت�ثيق ل بد من الإ�سهاد. 

اإن هذه الت�ثيقات الكتابية يف هذه الآية، متثل ال�سياج ال�اقي من 
الثقة  انهيار  لأن  النا�س.  بني  الثقة  وانهيار  والت�سدع  الختالل 

�س�ف ي�ؤدي اإىل انهيار املجتمع بالكامل.

الأمثلة  اأبرز  من  تعترب  اأحكام  من  ت�سمنته  وما  الآية  هذه  اإن 
ال�ستقرار  لتحقيق  قراآنية  �س�ابط  اأو  �سيا�سات  وج�د  على 
جتنب  طبقت،  ل�  فيما  تكفل  بحيث  املجتمع،  يف  الاقت�سادي 
الثقة  التي تنجم عن فقدان  الختاللت والأزمات القت�سادية 
وامل�سداقية، ولعل اأبرز مثال لهذه الأزمات القت�سادية واملالية 

ه� ما حدث يف الأزمة املالية العاملية املعا�سرة.

املبحث الثاين: الأزمة املالية العاملية واأهم اأ�سبابها
 لقد مر وقت قريب، ظن فيه الكثري من دعاة النظام الراأ�سمايل 
اأن  يكن  ل  الب�سرية،  على  حتمي  قدر  الراأ�سمالية  اأن  الغربي 
الراأ�سمايل  النظام  اأن ت�سري يف ركب  ال�سع�ب  واأن على  تنتهي، 
اأبرز من روج لهذه املق�لة  اأرادت النجاح والتقدم، ومن  اإذا ما 
ال�سيارة  كتابه  يف  وفريدمان  التاريخ،  نهاية  كتابه  يف  ف�ك�ياما 

لكزا�س و�سجرة الزيت�ن 6.



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

20   www.giem.info  

المراجع والمصادر:
ال يعني اختيار مثال اآليات التي تناولت تحريم الربا بأنها هي وحدها اآليات . 1

هي  هنا  المسألة  وإنما  األحوال،  من  حال  بأي  االقتصادي  للعرض  المنظمة 
تمثيل واستشهاد ألدوات تنظيم العرض االقتصادي

قطب، سيد: في ظالل القرآن، مرجع سابق، 1/ 324. 2
 تعتبر السويد من أكثر دول العالم رفاهية من حيث ارتفاع معدل متوسط دخل . 3

االنتحار،  معدالت  حيث  من  العالم  دول  أكثر  نفسه  الوقت  في  ولكنها  الفرد، 
وذلك يثبت بشكل واضح أن األساس المادي الربوي الذي يقومون عليه أوهن 

من بيت العنكبوت.
  نعرض في هذه الدراسة آلية المداينة في سورة البقرة كمثال على آيات عديدة . 4

ال حصر لها ينجم عن تطبيقها المزيد من االستقرار والتوازن االقتصادي.
 الجصاص: أحكام القرآن، مرجع سابق، 205/2. 5
 حطاب، كمال: رؤية إسالمية نحو العولمة، مجلة إسالمية المعرفة، عدد 35، . 6

2005، ص 99-97
  إسالم أون الين، 18سبتمبر 2008 ويتوقع الخبراء انفجار فقاعات أخرى . 7

سيكون لها آثار مدمرة بشكل أكبر مثل فقاعة بطاقات اإلئتمان، وفقاعة سندات 
الخزينة األمريكية. الخ 

  الجزيرة نت، 2008/10/9. 8
 مجلة االقتصاد واألعمال عدد 346، 347. 9

  يرى البعض أن هذه األزمة هي نتيجة أفعال المجتمعات الغربية، وبالتالي . 10
فالمسلمون ليسوا مسئولين عنها، والحقيقة أن اإلسالم رسالة رحمة للعالمين، 
لن  فإنه  اإلنقاذ  أو  العالج  أو  النصح  يقدم  أن  يمكن لإلسالم  كان  وأينما  فمتى 
يتأخر، فإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور هي المهمة األولى لرسالة محمد 

صلى اهلل عليه وسلم. 

ل  احلقيقة  هذه  اأن  وامل�سلمني  العرب  املفكرين  من  كثري  وظن 
تقبل الدح�س، وجاءت الأيام لتثبت اأن اأ�س�ل واأ�س�س القت�ساد 

الراأ�سمايل اأوهن من بيت العنكب�ت. 
فها ه� ت�ما�س فريدمان بعد الأزمة ي�سف القت�ساد الأمريكي 
مركز  اأو  �سرتيت"  "وول  واأن  مغامر،  ل  مقامر  اقت�ساد  باأنه 
�سناعة املال والأعمال يف ال�ليات املتحدة قد حت�ل اإىل فقاعة 

يف ال�سن�ات الأخرية 7. 
اأفرزت  فقد  احلق،  على  كان�ا  لقد   " يق�ل  ف�ك�ياما  ه�  وها   
�سيا�سة التحرير وحدها ط�فانا من املنتجات اجلديدة املبتكرة 
ج�هر  هي  والتي  اإ�سافية،  ب�سمانات  املكف�لة  الدين  ك�سندات 

الأزمة الراهنة"٨ .
لقد جاءت الأزمة املالية العاملية لكي تقلب امل�ازين وتدع� جميع 
مراجعة  اإىل  العاملي  بالقت�ساد  واملتاأثرين  امل�ؤثرين  الأطراف 
وال�ستغالل  التفاوت  وحدة  الظلم  تخفيف  ح�ساباتهم وحماولة 

بني ال�سع�ب. 
حتى  الأمريكية  امل�سارف  لأ�سهم  ال�س�قية  القيمة  انخف�ست 
راأ�س  على  وكان  دولر،  مليار   700 يقارب  مبا   200٨ �سبتمرب 
اأمريكا،  اأوف  وبنك  جروب،  �سيتي  الأمريكية  امل�سارف  هذه 
وج�لدان �ساك�س، واأمريكان اإك�سرب�س، ومرجان �ستانلي، وفاين 
ووا�سنطن  براذرز،  وليمان  لين�س  ومرييل  ماك،  وفريدي  ماي، 
ما�س�ال،. الخ وهناك تقديرات باأن الرتاجع يف ا�سعار العقارات 
ثروات  من  دولر  تريلي�ن  خم�سة  بقيمة  خ�سائر  اإىل  اأدى  قد 
اإىل  اأدى  قد  الأ�سهم  ا�سعار  النخفا�س يف  اأن  كما  الأمريكيني. 

خ�سائر بقيمة ٨ تريلي�ن دولر.
وت�سري بع�س التقديرات اإىل اأن حجم اخل�سائر يف قيم الأ�س�ل 

يف الب�ر�سات العاملية قارب 25 تريلي�ن 9. 

اأ�سباب وق�ع الأزمة :
من اأجل التعرف على احلل�ل والعالجات القراآنية لالأزمة املالية 
العاملية ، ل بد من حتليل الأ�سباب التي اأدت اإليها، و�س�ف يتم 
الأ�سباب  ملعظم  جامعة  رئي�سية  اأ�سباب  خم�سة  على  الرتكيز 
اأن  الدرا�سة  هذه  من  الثالث  املبحث  يف  جند  و�س�ف  الثان�ية، 
هذه  وا�ستئ�سال  اجتثاث  على  يق�م  لالأزمة  القراآين  العالج 

الأ�سباب من جذورها من املجتمع:
اأول: م�سروعية التعامل بالربا : 

ه�:  احلا�سر  ال�قت  يف   10 العاملية  املالية  الأزمة  اأ�سا�س  اإن 
امل�سروعية القان�نية للتعامل بالفائدة وكافة الأدوات والأ�ساليب 
والهام�س  املك�س�ف  على  والبيع  الرافعة  كنظام  عنها  املنبثقة 
تق�م  العق�د  هذه  وكل  واخليارات.  وامل�ستقبليات  الآجال  وبي�ع 

على الربا املحرم يف كافة الديانات ال�سماوية.

العر�س  جمال  ويف  عام  ب�سكل  الربا  حترمي  بيان  �سبق  وقد 
اأهم  الكلي، ون��سح هنا كيف كان الربا والتعامل بالفائدة من 
بالفائدة،  والقرتا�س  بالهام�س،  فالتعامل  الأزمة:  اأ�سباب 
واخليارات  بامل�ؤ�سرات  التعامل  وكذلك  املالية،  الرافعة  ونظام 
كلها  ال�همية  واملعامالت  الآجلة  العق�د  وكافة  وامل�ستقبليات 

�ساهمت يف ال�ق�ع يف الأزمة.
وب�سكل خمت�سر فقد بالغت البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الأمريكية 
دون  للتغري،  قابلة  فائدة  باأ�سعار  العقارية  القرو�س  منح  يف 
�سمانات كافية، مما اأدى اإىل تعرث املدينني عن ال�سداد ب�سبب 

ارتفاع �سعر الفائدة.
اأن ارتفاع �سعر الفائدة يثبط همم  ومن املتفق عليه اقت�ساديا 
وتقل  عليهم  تزداد  �س�ف  التكاليف  لأن  واملنتجني  امل�ستثمرين 
اأرباحهم، اأما انخفا�س �سعر الفائدة فيعترب عامال ق�يا يف زيادة 
ال�ستثمار والت�سغيل، ولذلك نادى العديد من القت�ساديني باأن 
من  اجلميع  يتمكن  حتى  ال�سفر،  من  الفائدة  �سعر  يقرتب 
على  والق�ساء  الت�سغيل  زيادة  وبالتايل  التم�يل  على  احل�س�ل 

البطالة نهائيا.
يف  فالتكاليف  واملنتجني،  الإنتاج  على  تدمريية  اآثارا  للربا  اإن 
الت�سخم  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  مما  الأ�سعار،  وكذلك  دائم،  ازدياد 

بكافة اأ�سكاله واأن�اعه.
امل�ستثمرين  اإرهاق  يف  يزيد  املركبة  الف�ائد  وج�د  اأن  كما 
واملنتجني ويقلل من قدراتهم على الت��سع وزيادة الإنتاج لأن يف 

ذلك رفع للتكاليف وه� ما ي�ؤدي يف النهاية اإىل ت�سخم النفقة.
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الفضالة يف وسائل استغالل واستثمار املنتجات الفكرية
بني املوروث الديين والتطبيق االقتصادي املعاصر

ح�سام علي عبد اهلل
ماج�ستري يف الفقه الإ�سالمي واأ�س�له

صور وحاالت الفضالة يف وسائل استغالل واستثمار املنتجات الفكرية 

احللقة )2(

امل�ؤلف  بني  التعاقدية  الرابطة  تتبع  خالل  من  الق�ل  يكن 
احلالة  تلك  عن  ونابع  متفرع  ت�سرف  الف�سالة  اأن  والنا�سر 
التعاقدية،فامل�ؤلف والنا�سر كما كان�ا اأركان عقد الن�سر فهم هنا 
كذلك اأ�سا�س قيام ون�س�ء الت�سرف الف�س�يل الذي ه� يف الأ�سل 
خروج عن ق�اعد التفاق يف عقد الن�سر. وبالنظر اإىل هذا فاإنه 
يكن للباحث اأن يذكر ت��سيفًا اأكرث من ت�سرف ف�س�يل يق�م 
الباحث  �سيقت�سر  لالخت�سار  رومًا  لكن  امل�ؤلف،  اأو  النا�سر  به 
على ذكر �س�رة واحدة يراها الأجدر بالدرا�سة من غريها لأنها 
اأكرث �س�ر الف�سالة وق�عًا يف جمال الن�سر ولك�نها اأكرث ال�س�ر 
و�س�حًا من حيث عنا�سر و�سروط واأركان الف�سالة فيها، وهي 

ال�س�رة التالية:

• يف 	 الأدبي(:  احلق  امل�ؤلف)�ساحب  م�اجهة  يف  الف�سالة 
حال تخلي امل�ؤلف عن حق الن�سر ورفع يده عن احلق الأدبي 

جزئيًا اأي ملدة حمدودة.

ف�س�لية  �س�رة  وهي  والنا�سر:  املوؤلف  بني  التعاقدية  ال�سورة 
اإذ  والنا�سر  امل�ؤلف  التعاقديةال�سابقة بني  متفرعة عن ال�س�رة 
يق�م امل�ؤلف بتقدمي م�سنفه الذي بذل يف تاأليفه وابتكاره جهدًا 
ليق�م  ال�قت(  بنف�س  )امل�زع  النا�سر  اإىل  وذهنيًام�سنيًا  فكريًا 
)يرفع  باأن  وذلك  املنا�سبة.  بال��سائل  وت�زيعه  ون�سره  بطبعه 
هذا  ن�سر  حق�ق  ببيع   ) الأدبي  احلق  عن  جزئيًا  يده  امل�ؤلف 
امل�سنف للنا�سر م�ؤقتًا )ملدة زمنية حمددة ك�سنة مثاًل اأولطبعة 
واحدة حمددة عدد الن�سخ باألف ن�سخة مثاًلاأو بكليهما(. وذلك 
وفق  للم�ؤلف  النا�سر  يقدمه  معل�م وحمدد  مادي  ع��ٍس  مقابل 
الع��س  وهذا  الن�سر.  عقد  مب�جب  عليه  اتفقا  الذي  ال�سرط 
املايل ه� ن�سبة مئ�ية من ثمن كل ن�سخة تباع من هذا امل�سنف 
د النا�سر للم�ؤلف ح�سته على راأ�س �سنة  �سدَّ بعد طباعته على اأن يمُ

من طباعة وت�زيع امل�سنف.

ال�سورة الف�سولية املتفرعة عن ال�سورة التعاقدية ال�سابقة: 
انطالقًا من هذه ال�س�رة التعاقدية فقد يرتئي النا�سر بعد بيع 
امل�سنف لقى  اأن هذا  الن�سر  املتفق عليها مب�جب عقد  الن�سخ 
باب  ومن  الأمة،  لعم�م  فكري  نفع  من  يحققه  ملا  كبريًا  رواجًا 
منفعة  حت�سيل  على  واحلر�س  اخلري  وفعل  والتربع  الجتهاد 

املنتفعني  القارئني  وعم�م  اأوًل  الأدبي(  احلق  )�ساحب  امل�ؤلف 
ثانيًا راأى النا�سر اأن يزيد على عدد الن�سخ املتفق عليها يف عقد 
الن�سر ب )500 ن�سخة اأخرى( خارج املتفق عليه يف عقد الن�سر. 
ال�س�ق  يف  يبيعها  ثم  جيبه  من  طباعتها  اأج�ر  ينقد  اأن  على 
الن�سخ  تلك  مبيعات  من  للم�ؤلف  وربحًا  نفعًا  بذلك  ل  ويح�سِّ

الزائدة.

ملدة  الن�سر  حلق�ق  )امل�ستاأجر  النا�سر  فاإن  اأخرى  وبعبارٍة 
اإجارًة  امل�ؤجر)امل�ؤلف(  حق  يف  ف�س�ليًا  ت�سرف  حمددة( 
ف�س�لية بق�سد تثمريهذا احلق وحت�سيل الربح لأجل املت�سرف 
من  طباعتها  اأجرة  ونقد  زائدة،  ن�سخة   500 طباعته  فقام  له 
جيبه،وذلك من باب التربع وفعل اخلري والإح�سان، ثم يبيع هذه 
الن�سخ يف ال�س�ق، بدون اإذن امل�ؤلف لعلمه باأن امل�ؤلف ياأذن دللة 
بالت�سرف النافع الذي يحقق له الربح والك�سب الزائدين، ول 

يعار�س مثل هذا الت�سرف النافع الذي يجلب له الربح.

من  احلالة  هذه  تكيف  ال�سورة:  لهذه  الفقهي  التكييف 
الت�سرف على اأنها عقدين: اإجارة ف�س�يل وبيع ف�س�يل.

• الف�س�يل 	 النا�سر  يق�م  اإذ  الف�س�يل:  الإجارة  عقد 
اإذن  بدون  الن�سر-  حق  الإجارة-  حمل  يف  بالت�سرف 
ومك�سب  ربح  حتقيق  بهدف  متربعًا  )امل�ؤلف(  امل�ؤجر 
زائدة(.فهذا  ن�سخة   500( طبع  خالل  من  له  مادي 
)امل�ؤجر(.  امل�ؤلف  اإجازة  على  ت�سرف ف�س�يل م�ق�ف 
فاإذا اأجاز امل�ؤلف )امل�ؤجر( ت�سرفه هذا مب�جب اإجازة 
الن�سخ  تلك  بطبع  له  وكياًل  ي�سبح  النا�سر  فاإن  لحقة 
يجز  مل  واإذا  )ال�كالة(،  التعاقد  حق�ق  اإليه  وترجع 

امل�ؤجر )امل�ؤلف( هذا الت�سرف بطل واأ�سبح لغيًا.
• لعقد 	 لحقة  مرحلة  يف  الف�س�يل:وياأتي  البيع  عقد 

اإذ يق�م النا�سر الف�س�يل ببيع تلك  الإجارة الف�س�يل، 
الأدبي  احلق  �ساحب  اإذن  دون  ف�س�ليًا  الزائدة  الن�سخ 
القراء  وهم  الآخر(  )الطرف  للم�سرتين  )امل�ؤلف( 
هذا  يف  املقدر  والفكري  الذهني  باجلهد  املنتفع�ن 
امل�سنف. فال�سيء الالفت اأن النا�سر ت�سرف ف�س�ليًا يف 
عقدين )اإجارة وبيع(، اأي كان طرفًا يف هذين العقدين.
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الف�س�لية  العق�د  هذه  عنا�سر  يخت�سر  اأن  للباحث  يكن  وبالتايل: 
بالتايل:

عقد  )امل�ستاأجر(-  النا�سر  ه�  ف�سويل:الف�سويل:  الإجارة  عقد 
البيع ف�س�يل: البائع الف�س�يل: ه� النا�سر )امل�زع( 

�ساحب احلق: ه� امل�ؤجر)امل�ؤلف(. �ساحب احلق: ه� امل�ؤلف)املالك 
حلق الن�سر(

حمل الت�سرف الف�س�يل: حق الن�سر-حمل الت�سرف الف�س�يل: حق 
الن�سر

الف�سالة  واأركان  و�سروط  عنا�سر  بني  الكبري  الت�سابه  اإىل  وبالنظر 
يف خمتلف العق�د �سيكتفي الباحث بدرا�سة احد هذين العقدين وه� 

)عقد الإجارة الف�س�يل رومًا لالإخت�سار(.

عنا�سر الف�سالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�س�يل
اأوًل: اأركان الف�سالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�س�يل.

لهذا الت�سرف الف�س�يل اأركان عدة �سيحاول الباحث التثبت من مدى 
حتققها يف هذا الت�سرف وذلك وفق التايل:

• )حق 	 بحقه  الت�سرف  يلك  الذي  )امل�ؤلف(:وه�  املجيز 
الت�سرف،  هذا  يف  غريه  اإنابة  يلك  كما  اأ�سالًة  الن�سر( 
بالإ�سافة اإىل اأن حق الن�سر من احلق�ق امل�ستحدثة التي تقبل 
تتحقق  اأن  العقد ل يكن  النيابة وهذا �سرط مهم يف حمل 
الف�سالة بدونه وه� قابليته حمل الت�سرف للنيابة وال�كالة. 
وتاأتي اأهمية هذا الطرف من دورهاملهم يف �سدور الإجازة اإذ 

بدون اإجازته يك�ن الت�سرف الف�س�يل م�ق�فًا.
• الت�سرف 	 ت�ىل  الذي  النا�سر  وه�  امل�ستاأجر(:   ( الف�س�يل 

الف�س�يل امل�ق�ف يف حق امل�ؤلفبالتثمري وحت�سيل الربح بال 
اإذٍن من امل�ؤلف )املالك للحق الأدبي(. 

)�ساحب  وامل�ؤجر  )النا�سر(  الف�س�يل  امل�ستاأجر   ( الطرفان  وهذان 
احلق امل�ؤلف( (هما عماد الت�سرف الف�س�يل يف هذه ال�س�رة. فقد 
جاء يف الهداية من كتب احلنفية بهذا اخل�س��س: ) وله الإجازة – 
لأن  لهما،  مبا  واملتعاقدان  باقيًا  عليه  املعق�د  كان  – اإذا  امل�ؤلف  اأي 
العاقدين  بقيام  وذلك  قيامه،  من  بدَّ  فال  بالعقد،  ت�سرف  الإجازة 

واملعق�د عليه(1 .
• ف�س�ليًا(:وهم 	 املطب�عة  للن�سخ  الآخر)امل�سرتي  الطرف 

املنتفع�ن من اجلهد الذهني املبتكر املقدرة يف هذا امل�سنف.
• املتمثل 	 الن�سر  العقد(:حق  الف�س�يل)حمل  الت�سرف  حمل 

بالن�سخ الزائدة على القدر املتفق عليه.
• ال�سيغة: وهي ما يعرب به الف�س�يل عن ت�سرفه جتاه الطرف 	

الآخر )امل�ؤلف(، وه� هنا �سيغة فعلية تتمثل بطباعة)500(
ن�سخة زائدة على القدر املتفق عليه.

ثانيًا:�سروط الف�سالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�س�يل.
بالف�س�يل  تتعلق  �سروط  ن�عان:  الف�س�يل  الت�سرف  �سروط  اإن 
�سيحاول  يلي  وفيما  )امل�ؤلف(،  باملالك  تتعلق  و�سروط  )النا�سر(، 
عقد  يف  بن�عيها  ال�سروط  هذه  حتقق  مدى  على  ال�ق�ف  الباحث 

الإجارة الف�س�يل وذلك وفق التايل:
�سروط الف�سالة التي تتعلق بالف�س�يل )النا�سر(: وهي ثالثة . 1

) اأهلية الت�سرف ، العقل ، البل�غ (:

ه�  امل�ؤلف  حق  يف  )الف�س�يل(  النا�سر  ت�سرف  اإنَّ  ومبا 
ت�سرف �سادر من اأهله وه� العاقٌل البالٌغ م�سافًا اإىل حمله 
�سروط  كل  فبالتايل  الإجازة.  عقد  وه� حمل  الن�سر(  )حق 
هذا  يف  متحققة  )النا�سر(  بالف�س�يل  املتعلقة  الف�سالة 

العقد.
ثالثة . 2 وهي  )امل�ؤلف(:  باملالك  تتعلق  التي  الف�سالة  �سروط 

عقد  يف  حتققها  مدى  من  التثبت  الباحث  �سيحاول  �سروط 
الإجارة الف�س�يل:

• ملكية املجيز )امل�ؤلف( ملحل العقد )حق الن�سر(.	
• العقل.	
• انعدام اإذن املالك.	

• اأما ال�سرط الأول: فاإن املجيز )امل�ؤلف( يلك حق الن�سر)حمل 	
التعاقد( بنف�سه اأ�سالًة وله حرية الت�سرف فيه، كما يلك اإنابة 
لُِّك امل�ؤلف  غريه بالت�سرف يف هذا احلق. وكفى برهانًا على مَتَ
حلق الن�سر اخت�سا�س امل�ؤلف بن�سبة امل�سنف اإليه، وهذه الن�سبة 
امل�سنف  ن�سبة  ويلحقه من جراء  الإ�سقاط،  اأو  التنازل  تقبل  ل 
امللك  املالك بعني  واخت�سا�س  يتبعها.  وما  الأدبية  ال�سمعة  اإليه 
قرر  كما  الت�سرف  على  واحل�سية  ال�سرعية  القدرة  له  يثبت 
الفقهاء، فاإذا حتقق يف امل�ؤلِِّف هذا ال�سرط حتققت قدرته على 

اإنفاذ الت�سرف الف�س�يل امل�ق�ف.

• يف 	 ق  التحقُّ غاية  متحقق  فه�  العقل  وه�  الثاين:  ال�سرط  اأما 
امل�ؤلف، فل�ل ت�افر اأق�سى درجات امللكة العقلية ملا �سدر كل هذا 
بالإ�سافة  املبتكر،  الذهني  واجلهد  الفكري  الإبداع  من  القدر 
اإىل اأن العاقل - املجيز - ياأذن بالت�سرف النافعالذي يحقق له 

مزيدًا من الربح والك�سب.

• اأما ال�سرط الثالث: وه� انعدام اإذن املالك وه� من اأهم ال�سروط 	
ال�ا�سحة التحقق يف ت�سرف النا�سر الف�س�يل)امل�ستاأجر(فه� 
كان  ول�  الزائدة،  الن�سخ  طباعة  يف  م�سبقًا  امل�ؤلف  ي�ستاأذن  مل 
اإذن امل�ؤلف م�ج�دًا م�سبقًا )ملا �سيقع( كما يق�ل الفقهاء لكنا 
اأمام حالة وكالة ولي�س حالة ف�سالة. وهذا ال�سرط مهم لي��سف 

ت�سرف النا�سر باأنه ت�سرف ف�س�يل. 
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جاء يف البحر الرائق:  ولبدَّ اأن يق�ل بغري اإذنه- اأي امل�ؤلف يف هذه 
ال�س�رة -ليك�ن ف�س�ليًا 2 .

ثالثًا:ن�ع احلق الذي جرى الت�سرف فيه ف�س�ليًا من قبل النا�سر.
اإن حق الن�سر الذي يلكه امل�ؤلف اإذا ما نظرنا اإليه من ناحية اأنه ملك 
هذا  اأن  الق�ل  اإىل  اأدعى  فه�  بعينه  �سخ�ٌس  به  يخت�س  واخت�سا�س 
احلق يندرج حتت حق�ق العباد.وقد تقدم الق�ل اأنَّ حق�ق العباد حمٌل 
للت�سرفات الف�س�لية يف اجلملة، ل بل اإن هذا ه� الأ�سل يف ذلك.لكن 
يبقى الق�ل اأن اعتبار حق الن�سر من حق�ق العباد اخلا�سة يظل حمل 

اعرتا�س واإ�سكال ول ي�سلم من النقد، وبيان ذلك كما يلي:

• املاآخذ والعرتا�سات:	
قد ي�ؤخذ على الكالم ال�سابق اأن حق الن�سر واإن كان حقًا للعبد 
)امل�ؤلف( لكن �سائبة حق انتفاع الأمة )حق اهلل( قائمة بهذا 
امل�سنف وما فيه من عل�م نافعة ومعارف. وهذا يعني اأنه ثمة 
حق اآخر ي�ساطر حق العبد وينازعه ال�سفة. وبالتايل فلم يبَق 
احلق  هذا  يعد  مل  وبالتايل  للم�ؤلف  حم�سًا  ملكًا  الن�سر  حق 

حماًل للت�سرف الف�س�يل من قبل النا�سر اأ�ساًل.
ويجاب عنه: على الرغم من وجاهة هذا العرتا�س اإل اأنه قد 
اإذا اجتمعت وكان  العباد  اأن حق�ق اهلل وحق�ق  للباحث  تقرر 
فاإن  الن�سر  احلال يف حق  ه�  وكما  العباد  فيها حق�ق  الغالب 
العتبار. بهذا  الف�س�يل  للت�سرف  حماًل  يبقى  احلق  هذا 
يقبل  كان  اإذا  اأكرث  الف�س�يل  للت�سرف  املحل  قابلية  وتق�ى 

النيابة والت�كيل وه� كذلك هنا فانتهت ال�سبهة وزال ال�سك.

رابعًا:ن�ع الإذن ودللته يف ت�سرف النا�سر الف�س�يل.
ي�ستمل عقد الإجارة الف�س�يل على ن�عني رئي�سيني من الإذن هما:

اأ -اإذن املالك:وه� منعدم يف عقد الإجارة الف�س�يل الذي قام مب�جبه 
النا�سر الف�س�يل بطباعة 500 ن�سخة زائدة على القدر املتفق عليه، 
وبالنظر اإىل انتماء هذا الإذن اإىل رتب وتق�سيمات الإذن عند الفقهاء 
فه� من قبيل الإذن باعتبار م�سدره، وه� اأحد التق�سيمات الرئي�سية 
واإجازة  بقب�ل  امل�ؤلف  من  الالحق  الإذن  �سدر  ل�  ماذا  لكن  لالإذن. 
اإذن منا�سبة لهذا الر�سا  طباعة وبيع تلك الن�سخ فهل تبقى ت�سميتة 
ه�  وقع(  الالحق)ملا  الإذن  هذا  اإن  اجل�اب:  امل�ؤلف؟.  من  ال�سادر 
به  يعرب  كما  اإذنًا  الظاهر  يف  كان  واإن  ور�سى  اإجازة  احلقيقة  يف 
يف  وكياًل  النا�سر  يجعل  اأنه  اآثاره  اأهم  ومن  الفقهاء،  بع�س  اأحيانًا 
ملا  امل�ؤلف  اأن  اإىل  املعا�سرين  الفقهاء  بع�س  اأ�سار  هذه اجلزئية.وقد 
اآليات  اآلية العمل من  حدد عدد الن�سخ بالتفاق مع النا�سر فاإن هذا 
الإذن ال�سابق تفيد الت�كيل يف طباعة ما ه� متفق عليه مب�جب عقد 
الن�سر،وهي تخ�ل النا�سر حتديد اأثمان الن�سخ وال�ستفادة من اأثمانها 
يف عقد الن�سر3 . وبالتايل كل خمالفة لهذا الإذن )اإذن املالك( فهذا 
الن�سخ الزائدة حتتاج  اأمام حالٍة من الف�سالة امل�ق�فة يف  اأننا  يعني 
ت�سرف  ينفذ  حتى  اإجازة(  ا�سم  عليه  )يطلق  لحق  جديد  اإذن  اإىل 

النا�سر فيها.

مت�افر  وه�  دللته،  باعتبار  الإذن  اأن�اع  اأحد  وه�  دللًة:  الإذن  ب - 
اإذن  اأنه يلم�س  النا�سر ل�ل  اأن  اإذ  النا�سر الف�س�يل هنا،  يف ت�سرف 
امل�ؤلف دللًة ويت�قع ر�سى لحقًا بت�سرفه هذا الذي يدر على املالك 

ربحًا وك�سبًا زائدًا من بيع الن�سخ الزائدة ملا اأقدم على ت�سرفه هذا.

خام�سًا:اإجازة امل�ؤلف لت�سرف النا�سر الف�س�يل.
الكالم يف هذه اجلزئية �سيدور ح�ل ثالثة اأم�ر هي على التايل:

مدى حتقق �سروط الإجازة يف ت�سرف النا�سر الف�س�يل.. 1
�سيغة الإجازة التي �سدرت من امل�ؤلف.. 2
اأثر هذه الإجازة هل له �سفة الإن�ساء اأم �سفة الإظهار؟ . 3

ودللة ذلك.
• مدى حتقق �سروط الإجازة يف ت�سرف النا�سر الف�س�يل.	

ثالثة  ت�افر  الإجارة  عقد  يف  الف�س�يل  النا�سر  ت�سرف  يف  يلحظ 
منه  وامل�سرتي  )النا�سر(،  والف�س�يل  )امل�ؤجر(،  عنا�سر هي:امل�ؤلف 
)القارئ املنتفع( فهذه الأطراف الثالثة اإذا ت�افرت وكانت على قيد 
احلياة عند �سدور الإجازة فهذا يعني اأن اأهم �سروط �سحة الإجازة 

لهذا الت�سرف الف�س�يل قد حتقق. 

حق�ق  تلزمه  حتى  �سروري  فهذا  ًا:  حيَّ الف�س�يل  النا�سر  بقاء  فاأما 
العقد )ال�كالة( بعد اإجازة امل�ؤلف لت�سرفه ول تلزمه حق�ق ال�كالة 

اإذا كان ميتًا  4.

اأجل  القارئ فه� من  اأي  الف�س�يل:  واأما ا�سرتاط حياة امل�سرتي من 
له  اأوجبته  النا�سر مبا  الف�س�يل  الإجازة يف حقه فيطالب  اأثر  ظه�ر 

الإجازة من ت�سليم املبيع )الن�سخ الزائدة(.

اإذ ل� كان ميتًا مل ي�سح �سدور  اأما ا�سرتاط حياة امل�ؤلف )املجيز(: 
الإجازة من ورثته ول ينفذ الت�سرف الف�س�يل باإجازة ال�رثة، اإذ ل 

يق�م ال�رثة مقام امل�ؤلف يف اإ�سدار الإجازة 5 .

اأما ال�سرط الثاين من �سروط �سحة الإجازة وه� بقاء حمل الت�سرف 
)حق  الف�س�يل  الت�سرف  حمل  اأن  اإذ  متحقق  فه�  قائمًا:  الف�س�يل 
الن�سر( اأو ال�سكل املادي املعرب عن هذا احلق واملتمثل بالن�سخ الزائدة 
من الكتاب املطب�ع ل تزال قائمة مل ت�ستهلك. اأما ال�سرط الثالث وه� 
قيام الثمن فه� كذلك متحقق يف هذه ال�س�رة ويد النا�سر الف�س�يل 

عليه يد اأمانة اإذا هلك يف يده ل ي�سمنه كما قرر الفقهاء 6 .

• �سيغة الإجازة التي �سدرت من امل�ؤلف:	
النا�سر  ت�سرف  لإنفاذ  امل�ؤلف)امل�ؤجر(  ي�سدرها  التي  الإجازة  اإن 
الف�س�يل لبد اأن تك�ن وفق �سيغة معينة تدل على الر�سى، وبالنظر 
اإىل اأن�اع �سيغ الإجازة التي تخت�س مبثل هذه الت�سرفات فاإن اإجازة 

امل�ؤلف ل تخرج عناأحد �سيغتني هما:
ت�سرفك،  اأجزت  امل�ؤجر  يق�ل  كاأن  ال�سريحة:  الإجازة  اأ - 
اأو ر�سيت به اأو اأذنت لك بطباعة وبيع الن�سخ الزائدة، وهي 

األفاظ تدل على الر�سى ال�سريح، ول حتتمل ال�سك.
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ثمن  من  ح�سته  امل�ؤلف  ي�ستلم  كاأن  ال�سمنية:  الإجازة  ب - 
فاأخذه  وبالتايل  ف�س�ليًا،  واملباعة  املطب�عة  الزائدة  الن�سخ 
الالحق  الر�سا  على  تدل  )فعلية(  �سمنية  اإجازة  ه�  للثمن 

مبا �سنع النا�سر.
جاء يف البحر الرائق: ) الإجازة لبيع الف�س�يل تك�ن بالفعل وبالق�ل، 

فمن الأول – اأي البيع – ت�سليم املبيع وكذا اأخذ الثمن( 7

• اأثر اإجازة امل�ؤلف هل له �سفة الإن�ساء اأم �سفة الإظهار يف اإجارة 	
الف�س�يل؟

اأحد  له  يك�ن  عادًة  الف�س�يل  لت�سرف  املالك  اإجازة  اأثر  اإن 
اأي  اأو �سفة الإظهار  باأثر رجعي  اأي  الإن�ساء  اإما �سفة  �سفتني 
يعترب الت�سرف نافذًا من حلظة �سدور الإجازة. وبناًء عليه: 
الف�س�يل  النا�سر  لت�سرف  )امل�ؤجر(  امل�ؤلف  اإجازة  اأثر  فاإن 
بطباعة الن�سخ الزائدة ه� من قبيل �سفة الإن�ساء اإذ يك�ن له 
طباعة  يف  امل�ؤلف  عن  وكياًل  النا�سر  ي�سبح  بحيث  رجعي  اأثر 
فيها  النا�سر  �سرع  التي  الأوىل  اللحظة  منذ  الزائدة  الن�سخ 
اإليه  النا�سر بحيث ترجع  الن�سخ،واإنفاذ ت�سرف  تلك  بطباعة 

حق�ق العقد منذ تلك اللحظة.

املاآخذ واحللول املقرتحة
من املاآخذ التي يكن اأخذها على حالة الف�سالة يف عقد الإجارة اأنَّ 
اأجر  نقد  قد  )500ن�سخة(كان  الزائدة  الن�سخ  طبع  عندما  النا�سر 
اأن  له  فلي�س  وبالتايل  متربع  ال�سفة  بهذه  وه�  جيبه،  من  طباعتها 
يطالب امل�ؤلف باأج�ر طباعة ن�سٍخ مل ياأذن امل�ؤلف بطباعتها،ولي�س له 
الرج�ع على امل�ؤلف مبا اأنفقه من اأج�ر طباعة.لكن ومن خالل تتبع ما 
يح�سل الي�م على اأر�س ال�اقع يف جمال الن�سر والت�زيع فاإن النا�سر 
الن�سخ  تلك  بيع  ثمن  من  الطباعة  اأج�ر  من  تربعًا  اأنفقه  ما  ي�سرتد 
ما  ف�ق  اأرباحًا  ي�سرتد  بل  ل  بالكتاب(  )املنتفعني  القراء  للم�سرتين 

اأنفقه من اأج�ر الطباعة ال�سابقة.

وبناًء عليه فال�س�ؤال املهم: كيف يتربع النا�سر باأج�ر طباعته الن�سخ 
الزائدة ف�س�ليًا، ثمَّ ي�سرتدها وي�سرتد ف�قها اأرباحًا اأخرى.

لها عن حل�ل وتخريجات  اأن مثل هذه احلالت يبحث  اجل�اب:ومبا 
تكييف  يكن  عليه  فبناًء  الفقهية  والنظائر  الأ�سباه  يف  بالنظر  اأوًل 
وت��سيف ما يرجع به النا�سر على امل�ؤلف من اأج�ر و )عائدات( اأرباح 

اأخرى ه� اأحد تكييفني:

اأعمال ال�كالة . 1 اأجٌر يتقا�ساه النا�سر لقاء  اإما وكالة باأجر: وه� 
من  الالحقة  الإجازة  مب�جب  وكياًل  اأ�سبح  اأنه  اعتبار  على 
اأجرًا على عمله  اأن ياأخذ ال�كيل  امل�ؤلف. ول مانع عند الفقهاء 
واإن كان الأ�سل اأن تك�ن ال�كالة عقد تربع.اإل اأن بع�س الفقهاء 

اأجاز اأخذ الأجر على ال�كالة ٨.
ابن . 2 اجتهادات  على  مبني  التكييف  وهذا  الف�س�يل:  اأجرة  اأو 

القيم اجل�زية. اإذ يرى اأنه واإن كان الأ�سل يف الف�سالة التربع 

املالك  يرجع على  اأو  اأجرًا  الف�س�يل  ياأخذ  اأن  مانع من  ل  لكن 
مبا اأنفق.

• لكن قد يرد على التخريج الأول )ال�كالة باأجر( ماأخذ: وه� هل 	
حمدودة  غري  �سائعًة  ح�سًة  ال�كالة  يف  الأجرة  تك�ن  اأن  ي�سح 

القدر؟

اجل�اب نعم: يج�ز اأن تك�ن الأجرة ح�سة �سائعة وهي تتمثل هنا يف 
هذا عقد الإجارة الف�س�يل بن�سبة مئ�ية متفق عليها من ثمن الن�سخ 

لزائدة املباعة.

وقد جاء يف جملة الأحكام العدلية ما ي�ؤيد ذلك يف:املادة / 1202 /:  
ي�سح الت�كيل بال جعل ويجعل معل�م اأيامًا معل�مًة ول� بجزء �سائع من 
الثمن اأو الأجرة مثاًل ل� وكله يف بيع اأم�اله اأو تاأجري اأمالكه اأو قب�س 
حق�قه على اأن يك�ن له ع�سرة يف كل مئة من احلا�سل �سح وا�ستحق 

ال�كيل ذلك 9.

• اعرتا�س 	 الف�سويل(  )اأجرة  الثاين  التخريج  على  يرد  كما 
مفاده: اأن الف�س�يل اإذا اأخذ اأجرًا على عمله فه� ملزم مب�ا�سلة 
على  اإنهاوؤه  اأو  اإنهاِئه  حتى  غري  مل�سلحة  فيه  �سرع  الذي  العمل 
منت�سفه  يف  عمله  عن  الف�س�يل  تخلى  ل�  اإذ  املطل�ب،  ال�جه 
الف�س�يل  قبل  من  الأجر  فاأخذ  وبالتايل  اأكرث،  باملالك  لأ�سر 
يتناق�س مع فكرة التربع التي ينبني عليها الت�سرف الف�س�يل، 
كما اأنه باأخذه لالأجر يتح�ل عمله اإىل التزام وعقد اإجارة بينه 
وبني املالك، ومل يعد مبقدوره الن�سحاب من هذا العمل اجلائز 

اأ�ساًل املبني على التربع.

وحل هذا العرتا�س ح�سب راأي الباحث:
ه   ه� الع�دة اإىل فكرة التربع التي ن�ساأ منها فعل النا�سر الف�س�يل وحثِّ
على ت��سيح ت�سرفه مل�سلحة امل�ؤلف. فاإن ت�سرف بالف�سالة مل�سلحة 
امل�ؤلف ابتغاء الأجر والث�اب وحت�سيل املنفعة له فعليه األ ي�س�ب هذه 

النية وهذا العمل بالأجر الذي يتناق�س مع فكرة التربع.

اأو: ليكن وا�سحًا باأن يحر�س على ا�ست�سدار اإجازة لحقة من امل�ؤلف 
ي�سبح م�جبها وكياًل باأجر وعندها تزول العرتا�سات ال�اردة على 

هذا الت�سرف.
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بة ملمار�سة �بة ملمار�سة �بة ملمار�سة  �أكد من تزويد املتدربني باملهارات املطل�أكد من تزويد املتدربني باملهارات املطل أكد من تزويد املتدربني باملهارات املطلاأكد من تزويد املتدربني باملهارات املطلا اتدريبي، وذلك للتاتدريبي، وذلك للت
س200، �س200، �س3(. آخرون، اآخرون، ٨آخرون، ٨آخرون، ٨ آخرون،   و آخرون،   و ق العمل )اليحيى�ق العمل )اليحيى�ق العمل )اليحيى2 �املهنة بحرفية يتطلبها �س�املهنة بحرفية يتطلبها �س

مفهوم جودة التدريب:
دة �دة �دة  �ل اجل�ل اجل ل اجل�ل اجل� �عتماد على ا�ستقراء العديد من املفاهيم املطروحة ح�عتماد على ا�ستقراء العديد من املفاهيم املطروحة ح بال
يف3 املتمثل  التدريب  يف�دة  املتمثل  التدريب  يف�دة  املتمثل  التدريب  دة  ج ج�م  �م  ج� ج�م  م  مفه مفه�إىل  �إىل  مفها مفهاإىل  إىل  ل س�ل س�ل  س��س�� ���� ال ن�ستطيع  ال�املة  ن�ستطيع  �املة  الس ن�ستطيع  الساملة  ن�ستطيع  املة  سال�سال�

س)روا�س، 2007، �س)روا�س، 2007، �س7-٨(:
• يد وحت�سني مدخالت وعمليات وخمرجات التدريب�يد وحت�سني مدخالت وعمليات وخمرجات التدريب�يد وحت�سني مدخالت وعمليات وخمرجات التدريب، مبا 	 �جت�جت

أهداف التنمية يف املجتمعات.اأهداف التنمية يف املجتمعات.أهداف التنمية يف املجتمعات. ي�ساهم يف حتقيق 
• يف 	 يف �دة  يف �دة  دة  اجل يحقق  مبا  التدريب  يف  اجل�أداء  يحقق  مبا  التدريب  يف  �أداء  اجلال يحقق  مبا  التدريب  يف  اجلالأداء  يحقق  مبا  التدريب  يف  أداء  ل امل�ستمر  لالالتح�سني  امل�ستمر  الالتح�سني 

اطاته ونتائجه.ساطاته ونتائجه.ساطاته ونتائجه. سجميع ن�سجميع ن�
• العاملية 	 املعايري  العاملية س�ء  املعايري  العاملية س�ء  املعايري  ء  � يف  التدريب  �س�آلية  يف  التدريب  �س�آلية  يف  التدريب  �اآلية  يف  التدريب  آلية  و نظام  هيكلة  إعادة  • و	 نظام  هيكلة  إعادة  • 	� يف  التدريب  آلية  و نظام  هيكلة  �إعادة  يف  التدريب  آلية  و نظام  هيكلة  واإعادة  نظام  هيكلة  إعادة 

وخمرجات  وعمليات  مبدخالت  وربطه  وعمليات ساملة  مبدخالت  وربطه  وعمليات ساملة  مبدخالت  وربطه  املة  ال� ال�سدة  سدة  ال�� ال��دة  دة  �للج�للج
النظام التدريبي لتح�سني العملية التدريبية.

• دة يف امل�ؤ�س�سات التدريبية: تعني مدى مطابقة �دة يف امل�ؤ�س�سات التدريبية: تعني مدى مطابقة �دة يف امل�ؤ�س�سات التدريبية: تعني مدى مطابقة 	 أن اجلاأن اجل�أن اجل�أن اجل كما 
عة.س�عة.س�عة. س��س�� ���� �أهداف واملعايري امل�أهداف واملعايري امل أهداف واملعايري املالأهداف واملعايري املال الخمرجات التدريب لالخمرجات التدريب ل

أنه: اأنه: اأنه:  ب التدريب  بادة  التدريب  ادة  ب� التدريب  ب�دة  التدريب  دة  ج ج�3(   )3� �س �س200،  س200،  ٨ آخرون(اآخرون(آخرون(4   و )اليحيى  آخرون(وعرف  و )اليحيى  آخرون(وعرف 
أو اأو أو  المتياز  من  درجة  اإىل  من  درجة  ااإىل  من  درجة  إىل  ل س�ل س�ل  س��س�� ���� ال للمتدرب  يحقق  تدريب  ال�تقدمي  للمتدرب  يحقق  تدريب  �تقدمي  "

ق العمل�ق العمل�ق العمل". �بة يف �س�بة يف �س بة يف �س�بة يف �س� إتقان املهارات املطلاإتقان املهارات املطل�إتقان املهارات املطل�إتقان املهارات املطل إتقان املهارات املطل�ستحقاق يف  إتقان املهارات املطل�ستحقاق يف  ال
"تقدمي خدمة تدريبية  أنها: اأنها: اأنها:  ادة التدريب بادة التدريب ب دة التدريب ب�دة التدريب ب� �م ج�م ج م ج�م ج� �ويعرف الباحث مفه�ويعرف الباحث مفه
ر العملية سر العملية سر العملية  أداء كافة عنا�اأداء كافة عنا�سأداء كافة عنا�سأداء كافة عنا� دة �دة �دة  �هتمام بج�هتمام بج دة عالية من خالل ا�دة عالية من خالل ا�دة عالية من خالل ال �ذات ج�ذات ج
أوىل مدخالتها مرورااأوىل مدخالتها مروراأوىل مدخالتها مرورًا بجميع عملياتها حتى خمرجاتها  التدريبية من 
ى سى سى  ر� وحتقيق  الأداء  كفاءة  يف  فعال  ر�سكل  وحتقيق  الأداء  كفاءة  يف  فعال  سكل  ر�س وحتقيق  الأداء  كفاءة  يف  فعال  ر�سكل  وحتقيق  الأداء  كفاءة  يف  فعال  كل  ب� ت�ساهم  التي  ب�سالنهائية،  ت�ساهم  التي  سالنهائية، 

امل�ستفيدين وحتقيق رغباتهم". 

ر جودة التدريب:سر جودة التدريب:سر جودة التدريب: سعنا�سعنا�
دة التدريب يف النقاط التالية �دة التدريب يف النقاط التالية �دة التدريب يف النقاط التالية 5: �ر ج�ر ج ر جسر جس ستكمن عنا�ستكمن عنا�

ارد �ارد �ارد .1 امل تنمية  امل�إدارة  تنمية  امل�إدارة  تنمية  املاإدارة  تنمية  إدارة  عمليات  وباقي  التدريب  بني  التكامل 
رية. سرية. سرية.  سالب�سالب�

كافة .2 كافة سمن  كافة سمن  من  يت� يت�س  س  باعتباره نظامًا متكاماًل التدريب  باعتباره نظاماإىل  التدريب  باعتباره نظامااإىل  التدريب  إىل  النظر 
عمليات التدريب. 

أهداف اأهداف أهداف .3 إ�سرتاتيجية تربط اإ�سرتاتيجية تربط إ�سرتاتيجية تربط بني  التدريب من نظرة  انطالق 
أهدافها. اأهدافها. أهدافها.  أهدافها. إ�سرتاتيجيات املنظمة و أهدافها. إ�سرتاتيجيات املنظمة و إ�سرتاتيجيات املنظمة واإ�سرتاتيجيات املنظمة و إ�سرتاتيجيات املنظمة ووفعاليات وبني  إ�سرتاتيجيات املنظمة ووفعاليات وبني 

إمكانات الفرد مع اإمكانات الفرد مع إمكانات الفرد مع .4 إمكانات الفرد مع أهمية ا�ستخدام التدريب لتفجري طاقات و إمكانات الفرد مع أهمية ا�ستخدام التدريب لتفجري طاقات و أهمية ا�ستخدام التدريب لتفجري طاقات واأهمية ا�ستخدام التدريب لتفجري طاقات و
إتاحة الفر�اإتاحة الفر�سإتاحة الفر�سإتاحة الفر�س له ل�ستثمارها يف الأداء من خالل التمكني. 

ى التقنيات �ى التقنيات �ى التقنيات .5 �إىل م�ست�إىل م�ست إىل م�ستاإىل م�ستا ير تقنيات التدريب �ير تقنيات التدريب �ير تقنيات التدريب لرتتفع  أهمية تطاأهمية تط�أهمية تط�أهمية تط
اساسالت.  ست�ست� مات وا�مات وا�مات وال �رة للمعل�رة للمعل رة للمعلسرة للمعلس ساملعا�ساملعا�

أهمية وفائدة جودة التدريب:اأهمية وفائدة جودة التدريب:اأهمية وفائدة جودة التدريب:
)اليحيى  التالية   النقاط  يف  التدريب  التالية  �دة  النقاط  يف  التدريب  التالية  �دة  النقاط  يف  التدريب  دة  ج وفائدة  ج�أهمية  وفائدة  ج�أهمية  وفائدة  جاأهمية  وفائدة  أهمية  تكمن 

س200، �س200، �س2(: آخرون، اآخرون، آخرون، ٨ آخرون، و آخرون، و
والتقدير .1 الحرتام  امل�ؤ�س�سة  اينح  امل�ؤ�س�سة  اينح  امل�ؤ�س�سة  نح  دة �دة �دة  اجل نظام  اجل�تطبيق  نظام  �تطبيق 

والعرتاف العاملي.
على .2 على س�ل  على س�ل  ل  للح� للح�س�أهيلهم  س�أهيلهم  للح�ا للح�اأهيلهم  أهيلهم  وت املدربني  لأداء  امل�ستمر  وتاالتح�سني  املدربني  لأداء  امل�ستمر  االتح�سني 

دة.�دة.�دة. �طني والعاملي للج�طني والعاملي للج طني والعاملي للج�طني والعاملي للج� �عتماد ال�عتماد ال هادات اسهادات اسهادات ال س�س�
أخطاء.الأخطاء.الأخطاء..3 النعدام تقريبي لالنعدام تقريبي ل ل سانخفا�سانخفا�س التكاليف املادية نظرًا
ى الأداء جلميع الإداريني �ى الأداء جلميع الإداريني �ى الأداء جلميع الإداريني .4 � ورفع م�ست� ورفع م�ست زيادة الكفاءة التدريبية،

اء الهيئة التدريبية.ساء الهيئة التدريبية.ساء الهيئة التدريبية. أع�اأع�سأع�سأع� أع�و أع�و
ير امل�ستمر.�ير امل�ستمر.�ير امل�ستمر..5 إيجاد بيئة تدريبية ر�سالتها التطاإيجاد بيئة تدريبية ر�سالتها التط�إيجاد بيئة تدريبية ر�سالتها التط�إيجاد بيئة تدريبية ر�سالتها التط
حتقيق .6 حتقيق أجل  حتقيق اأجل  أجل  من  وحمددة  وحمددة سحة  وحمددة سحة  حة  وا� عملية  وا�سإجراءات  عملية  وا�سإجراءات  عملية  وا�اإجراءات  عملية  إجراءات  ع سع سع  سو�سو�

دة.�دة.�دة. �معايري اجل�معايري اجل
أرباب اأرباب أرباب .7 قعات �قعات �قعات  ت ت�ى  �ى  ت� ت�ى  ى  مل�ست للرقي  امل�ؤ�س�سة  خمرجات  مل�ست�حت�سني  للرقي  امل�ؤ�س�سة  خمرجات  �حت�سني 

العمل.
زيادة حدة املناف�سة جلعل التدريب املتميز قيمة تناف�سية..٨
التنمية .9 بخطط  واملهني  التقني  التدريب  خطط  ربط 

ق �ق �ق  ال�س وتزويد  العاملية،  التحديات  ال�س�اجهة  وتزويد  العاملية،  التحديات  �اجهة  ال�س� وتزويد  العاملية،  التحديات  ال�س�اجهة  وتزويد  العاملية،  التحديات  اجهة  مل مل�ادية  �ادية  ملس ملسادية  ادية  سقت�سقت� ال
أهيل.اأهيل.اأهيل. اادر عالية التاادر عالية الت ادر عالية الت�ادر عالية الت� �بك�بك

للعمالة . 10 احلماية  تقليل  يف  احلماية �ملة  تقليل  يف  احلماية �ملة  تقليل  يف  ملة  الع الع�أنظمة  الع�أنظمة  العاأنظمة  أنظمة  أثر اأثر أثر  من  التقليل 
إىل حماية اجتماعية.اإىل حماية اجتماعية.إىل حماية اجتماعية. إىل حماية اجتماعية.ل املهارة  إىل حماية اجتماعية.ل املهارة  ل املهارة �ل املهارة � �طنية مما ح�طنية مما ح طنية مما ح�طنية مما ح� �ال�ال
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مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

حلاجات . 11 تبعًا  قدراتهم  وفق  املتدربني  تاأهيل  على  العمل 
القطاعات وامل�ؤ�س�سات القت�سادية املختلفة يف �س�ء املبادئ 

العلمية للت�جه املهني.
العملي . 12 والتدريب  النظرية  الدرا�سة  بني  التكامل  تدعيم 

التطبيقي لإك�ساب املتدربني طريقة التفكري العلمي، والتعلم 
يف  وال�ستمرار  قدراتهم،  تنمية  على  مل�ساعدتهم  الذاتي 

التجديد والبتكار.
اإك�ساب املتدربني حب العمل يف نف��سهم، واإ�سعارهم باأهميته . 13

يف جمال احلياة العلمية.
الإنتاج . 14 يحقق  مبا  العمل  اقت�ساديات  على  املتدربني  تدريب 

باأقل كلفة ممكنة، واأق�سر وقت.
تهيئة املتدربني لالندماج يف �س�ق العمل، والإ�سهام فيه من . 15

خالل فهم �سحيح لدور الفرد يف املجتمع. 

معوقات تطبيق نظام جودة التدريب:
تكمن اأهم املع�قات يف تطبيق نظام ج�دة التدريب يف النقاط التالية  

6)روا�س، 2007، �س10-9(:

تعجل ت�قع النتائج ال�سريعة لتطبيق اإدارة اجل�دة ال�ساملة.. 1
عدم التزام القيادة الإدارية العليا باجل�دة. . 2
لهذا . 3 املالئم  املناخ  تهيئة  قبل  ال�ساملة  اإدارة اجل�دة  تطبيق 

التطبيق.
عدم تهيئة القيادة، وافتقارها لالإملام الكايف مبفه�م اجل�دة، . 4

وكيفية مبا�سرة العمل به بنجاح.
عدم . 5 وبالتايل  وحديثة،  جيدة  معل�مات  اأنظمة  ت�افر  عدم 

ت�فر املعل�مات عن الإجنازات املحققة.
عدم جناح الت�سالت بني العاملني امل�ستفيدين.. 6
انخفا�س امل�ست�ى التعليمي واملهاري للعاملني.. 7
عدم وج�د نظام ح�افز فعال ي�سجع على املناف�سة.. ٨
غياب الروؤية امل�ستقبلية املت�سمنة عدم وج�د )اأهداف ثابتة . 9

ومفاهيم را�سخة واإجراءات مرنة(. 
الأنظمة الر�سمية التي تعيق الإبداع والتط�ير، وعدم تطبيق . 10

مبداأ امل�ساءلة يف حالة التجاوزات.
واجلماعية . 11 الفردية  املبادرات  ت�سجيع  على  الرتكيز  عدم 

بع�س  لدى  ال�سخ�سية  امل�سلحة  وتقدمي  والبتكار،  لالإبداع 
امل�س�ؤولني على امل�سلحة العامة 7 )ال�سل�م، 2005(.

معايري جودة التدريب:   
من اأبرز معايري ج�دة التدريب ما يلي: 

وملتزمة . 1 قادرة  تدريبية  قيادات  واإيجاد  الإدارة،  ج�دة 
على  الرتكيز  خالل  من  للتدريب  امل�ستمر  التح�سني  بعملية 

ال�سل�كيات.

تط�ير امل�ارد الب�سرية من خالل )و�سع اإ�سرتاتيجية تتكامل . 2
والفعاليات،  الأهداف  بني  وتربط  التدريب،  عمليات  فيها 

وبني اإ�سرتاتيجيات املنظمة واأهدافها(.
التخل�س من م�سكالت ومع�قات التدريب احلالية )الإدارية . 3

والفنية واملالية مثل املباين والتجهيزات، التقنيات املعا�سرة 
للمعل�مات والت�سالت(. 

تر�سيد . 4 على  اأمكن  ما  والعمل  والت�جيه،  الإر�ساد  برامج 
الإنفاق على التدريب يف اإطار حتقيق الأهداف املر�س�مة له.

الربامج التدريبية واملناهج.. 5
لالرتقاء . 6 املبذولة  اجله�د  وتقدير  والتقييم  الختبارات 

مب�ست�ى التدريب.

العمليات التي تدعم جودة التدريب:
 يرى كل من )الرا�سبي، 2004م ؛ عبد احلفيظ، 2003م ؛ عبد الباري 

واآخرون، 2002( اأن العمليات التي تدعم ج�دة التدريب ما يلي:
امل�ؤ�س�سة  من  الذاتي  التقييم  عملية  تتطلب  الذاتي:  التقييم  اأوًل: 
التدريبية اأن تق�م بفح�س عملها ب�س�رة دورية، وت�سدر حكمها على 

اأدائها باملقارنة مع املعايري املتفق عليها ويك�ن ذلك بتطبيق الآتي:
جمع الأدلة.. 1
كتابة التقارير عن مدى حتقق املعايري.. 2
املمار�سات . 3 لنت�سار  اخلطط  وو�سع  الق�ة،  م�اطن  حتليل 

اجليدة.
حتليل م�اطن ال�سعف، وو�سع خطط عالجية لتالفيها.. 4

با�ستخدام  التدريبية يك�ن  امل�ؤ�س�سة  التدقيق على  اإن  التدقيق:  ثانيًا: 
عدد من امل�سادر مثل:

• تقرير التقييم الذاتي.	
• ملف املدرب.	
• ملف املتدرب.	
• �سجالت املدرب التقييمية.	
• �سجل �سبط اجل�دة.	

اجلهة  لتط�ير  نظامية  طريقة  وه�  التط�يري:  التخطيط  ثالثًا: 
تظهر  وهنا  الأداء،  لتط�ير  اأول�يات  ب��سع  تعنى  وحيث  التدريبية، 
على  للتاأثري  املعل�مات  اجل�دة  �سبط  فريق  لي�ستخدم  جيدة  فر�سة 

عملية التخطيط التط�يري. 
رابعًا: حل امل�سكالت: ويتطلب حل امل�سكالت الآتي:

ال�سع�ر بامل�سكلة.. 1
حتديد امل�سكلة ب��س�ح.. 2
حتديد اأ�سباب امل�سكلة.. 3
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 )الطعاني, 2002 , ص9(. 1
 )اليحيى وآخرون, 2008 , ص3(. 2
)رواس , 2007 , ص87(. 3
)اليحيى وآخرون 2008, ص3(. 4
)اليحيى وآخرون، 2008، ص2(. 5
 )رواس، 2007، ص10-9(. 6
 )السلوم، 2005(. 7
)رواس، 2007، ص13( المراجع. 8

أحمد بن صالح عبد الحفيظ )2003(: المرجع العلمي لتطبيق منهج الهندرة، 	 
عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.

حسن الطعاني )2002(: التدريب: مفهومه وفعالياته، بناء البرامج التدريبية 	 
وتقويمها، عمان، دار الشروق.

العامة« ورقة 	  التدريب في معهد اإلدارة  سلوى الحمودي )1425(: »جودة 
عمل مقدمه للمؤتمر الوطني األول للجودة بعنوان )السعي نحو التقدم: الواقع 

والطموح( خالل الفترة 26-26/ ربيع أول. 
صالح اليحيى وآخرون )2008(: الدليل اإلجرائي للمدربة نحو تحسين جودة 	 

لتقويم  العامة  اإلدارة  والتقني،  المهني  التدريب  العامة  المؤسسة  التدريب، 
التدريب، المملكة العربية السعودية.

والتدريب« 	  التعليم  الجودة في  الباري وآخرون )2002(: »تأكيد  عالء عبد 
ورقة عمل مقدمه للمؤتمر العلمي الرابع عشر )مناهج التعليم في ضوء مفهوم 

األداء( المنعقد من 24-2002/11/25، المجلد 1، جامعة عين شمس.
التعليم 	  في  الخدمة  أثناء  التدريب  جودة  »مواصفات   :)2007( دواس  فائزة 

العام« رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
التعليم 	  في  الخدمة  أثناء  التدريب  جودة  »مواصفات   :)2007( دواس  فائزة 

العام« ورقة مقدمه للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( اللقاء 
السنوي الرابع عشر للجودة بفرع الجمعية بمنطقة القصيم »الجودة في التعليم 

العام« خالل الفترة من 2007/5/16-15.
معايير 	  وفق  الثانوي  التعليم  »تطوير   :)2004( الراسبي  هالل  بن  ناصر 

الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان« رسالة دكتوراه 
غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة األردنية.
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حتديد املعل�مات ال�اردة بحيث يظهر ال�سبب.. 4
و�سع �س�ابط ومعايري احلل�ل.. 5
اإجراء ع�سف ذهني للحل�ل مع ذوي امل�سالح.. 6
والبدائل . 7 الأف�سل  باحلل�ل  )قائمة  الأول�يات  ترتيب 

املختلفة(.
ت�سحيح اخللل ليتنا�سب احلل املقرتح مع املعايري.. ٨
و�سع خطة التنفيذ.. 9

اتخاذ اإجراءات احتياطية للتاأكد من عدم تكرار اخللل.. 10
تقييم التنفيذ.. 11

خام�سًا: التقارير وال�ثائق: يتم الحتفاظ بها لت�ثيق جميع املعل�مات 
اإحدى  املكت�بة  التقارير  وتعترب  التقييم،  يف  اجل�دة  ب�سبط  املتعلقة 
العملية  تخدم  وهي  اجل�دة،  �سبط  نظام  يف  الت�سال  اأن�اع  اأهم 

برمتها، كما تخدم املعنيني جميعهم بهذا العمل. 

ولذلك فنحن  للمتابعة،  نظام ج�دة بحاجة  اأي  اإن  املتابعة:  �ساد�سًا: 
بحاجة اإىل:

نظام جلمع وحتليل املعل�مات.. 1
قب�ل املداخالت من جميع املعنيني فيما يتعلق بالنظام.. 2
الت��سية باتخاذ قرار.. 3

اأو  الأن�سطة  مراقبة  اإىل  يهدف  خارجي  نظام  ه�  املقاي�سة:  �سابعا: 
باإيجاد  هذا  ويك�ن  م�ستمر،  تط�ر  حتقيق  بهدف  الداخلية  العمليات 
العمليات  لتط�ير  داخليا  ا�ستخدامه  ويكن  الأداء،  لتط�ير  التزام 
الإجرائية، اأما عندما ي�ستخدم خارجيًا، فيك�ن الهدف منه املقارنة 
مع م�ؤ�س�سة تعمل ب�س�رة دقيقة وفاعلة، وتتميز منتجاتها وخدماتها 
برنامج  لأي  حي�يًا  مك�نًا  العملية  هذه  كانت  ولهذا  العالية،  باجل�دة 
للتقييم  دولية  منظمات  اأو  بجهات  الإ�ستعانة  يكن  وهنا  ج�دة، 

للح�س�ل على �سهادة معرتف بها يف اجل�دة.
التغذية  ملعرفة  الأهمية  غاية  يف  عملية  هي  الربنامج:  تقييم  ثامنًا: 
الذات،  وتقييم  احلقيقية،  املتابعة  من  ا�ستنتاجها  ويكن  الراجعة، 
وا�ستفتاء الأ�سخا�س املعنيني للتاأكد من اأن الإفادة التي مت التخطيط 

لها حتققت، وقد يك�ن هذا من خالل الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
هل �ساعدت الإجراءات يف حل امل�سكالت؟. 1
هل مت ا�ستخدام املعل�مات بطريقة منا�سبة؟. 2
هل حدث تعلم جديد؟. 3
ما الإجراء الت�سحيحي الذي مت اتخاذه؟. 4

تا�سعًا: اخلطة الزمنية: اإنه من خالل تطبيق نظام �سبط اجل�دة فاإن 
هناك اأ�سئلة هامة يجب طرحها هي:

ماذا �سيحقق؟ وما املدة الزمنية؟ . 1
ما الأم�ر التي حتتاج ملتابعة؟ ومتى؟. 2

ما الأم�ر الهامة يف تطبيق الربامج؟. 3
هل الأم�ر الهامة بحاجة اإىل ت�سحيح؟ ومتى يتم الت�سحيح؟. 4

م�ا�سفات ج�دة التدريب:
لكي نتمكن من حتقيق ج�دة التدريب ينبغي مراعاة الآتي  ٨)روا�س، 

2007، �س13(:
تطبيق معايري ج�دة التدريب.. 1
التم�سك مببادئ تط�ير ج�دة التدريب.. 2
اللتزام بعنا�سر خطة العمل الإجرائية لإدارة ج�دة التدريب.. 3
تطبيق العمليات التي تدعم ج�دة التدريب.. 4
اإيجاد قيادات تدريبية قادرة وملتزمة بعملية التح�سني امل�ستمر . 5

للتدريب.
قبل . 6 التدريبية  بامل�ؤ�س�سة  العاملني  لدى  الق�س�ر  اأوجه  تاليف 

واأثناء التحاقهم بها. 
تهيئة املناخ املنا�سب للتعلم والتدريب. . 7
ربط التدريب بامل�اد اجلديدة يف املناهج وامل�اد املط�رة.. ٨
م�اكبة التدريب للتحديث والتغيري امل�ستمر.. 9

ت�ظيف التقنيات احلديثة بالتدريب.. 10
ت�جيه التدريب نح� مهارات وقدرات وكفايات حمددة. . 11
الهتمام بالتدريب من خالل اأنظمة واأ�ساليب وطرق عمل. . 12
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مقدمة
الأهمية،  غاية  يف  أمرااأمراأمرًا  الإ�سالمية  ريعة سريعة سريعة  ال� مببادئ  ال�سلتزام  مببادئ  سلتزام  ال يعد 
داقية املالية سداقية املالية سداقية املالية  ساق املالية مب�ساق املالية مب� اق املالية مب��اق املالية مب�� العامة والأ�س العامة والأ�س�أجل تعزيز ثقة  العامة والأ�س�أجل تعزيز ثقة  العامة والأ�ساأجل تعزيز ثقة  أجل تعزيز ثقة  وذلك من 
اجلهة  اجلهة سفه  اجلهة سفه  فه  س�س� ���� ب املاليزي  املركزي  ب�رف  املاليزي  املركزي  �رف  بس املاليزي  املركزي  بسرف  املاليزي  املركزي  رف  امل� قام  ولذلك  امل�سالإ�سالمية،  قام  ولذلك  سالإ�سالمية، 
منه  الغر�س  الغر�سين  سين  الغر�� الغر��ين  ين  قان عمل  قان�إطار  عمل  قان�إطار  عمل  قاناإطار  عمل  إطار  إعداد اإعداد اإعداد  ب املالية  إعداد انب  ب املالية  باإعداد انب  املالية  إعداد اإعداد اانب  ب املالية  إعداد اإعداد انب  ب� املالية  ب�انب  املالية  انب  للج للج�املنظمة  �املنظمة 
طلع بها امل�ؤ�س�سات املالية سطلع بها امل�ؤ�س�سات املالية سطلع بها امل�ؤ�س�سات املالية  سطة التي ت�سطة التي ت� طة التي ت�سطة التي ت�س أن العمليات والأن�اأن العمليات والأن�سأن العمليات والأن�سأن العمليات والأن� أكد اأكد اأكد من  االتاالت
ريعة الإ�سالمية يف جميع الأوقات. سريعة الإ�سالمية يف جميع الأوقات. سريعة الإ�سالمية يف جميع الأوقات.  سافقة مع مبادئ ال�سافقة مع مبادئ ال� افقة مع مبادئ ال��افقة مع مبادئ ال�� �الإ�سالمية مت�الإ�سالمية مت
بر من �بر من �بر من  أكتاأكت�أكت�أكت هر سهر سهر  سكل ر�سمي يف �سكل ر�سمي يف � كل ر�سمي يف �سكل ر�سمي يف �س سين ب�سين ب� ين ب��ين ب�� إطار العمل القاناإطار العمل القان�إطار العمل القان�إطار العمل القان دار سدار سدار  سإ�سإ� إ�اإ�ا وقد مت 
رعية للم�ؤ�س�سات سرعية للم�ؤ�س�سات سرعية للم�ؤ�س�سات  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� إطار عمل احلاإطار عمل احل�إطار عمل احل�إطار عمل احل عام 2010م حتت م�سمى "
لعام  يناير  الأول من  لعام �ل منذ  يناير  الأول من  لعام �ل منذ  يناير  الأول من  ل منذ  املفع املفع�بح �ساري  �بح �ساري  املفعس املفعسبح �ساري  بح �ساري  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�،  و أ�،  الإ�سالمية" املالية 
مع  مع �افق  مع �افق  افق  الت هدف  حتقيق  الت�إىل  هدف  حتقيق  الت�إىل  هدف  حتقيق  التاإىل  هدف  حتقيق  إىل  اجلديد  العمل  العمل إطار  العمل اإطار  إطار  ويهدف  2011م. 
رعية سرعية سرعية  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �أ�سي�س بنية حتتية للح�أ�سي�س بنية حتتية للح أ�سي�س بنية حتتية للحاأ�سي�س بنية حتتية للحا اريعة الإ�سالمية من خالل تاريعة الإ�سالمية من خالل ت ريعة الإ�سالمية من خالل تسريعة الإ�سالمية من خالل تس سال�سال�
اري ساري ساري  س�ست�س�ست� ال املجل�س  يف  يتمثل  اأولهما  املجل�س  يف  يتمثل  ااأولهما  املجل�س  يف  يتمثل  أولهما  رئي�سني،  يني �يني �يني  م�ست من  م�ست�ن  من  �ن  م�ست� من  م�ست�ن  من  ن  �تتك�تتك
رف املركزي املاليزي، وثانيهما يتمثل يف هيئات سرف املركزي املاليزي، وثانيهما يتمثل يف هيئات سرف املركزي املاليزي، وثانيهما يتمثل يف هيئات  سرعي التابع للم�سرعي التابع للم� رعي التابع للم�سرعي التابع للم�س سال�سال�

إ�سالمية.   اإ�سالمية.   اإ�سالمية.    إ�سالمية.   رعية لدى كل م�ؤ�س�سة مالية  إ�سالمية.   رعية لدى كل م�ؤ�س�سة مالية  رعية لدى كل م�ؤ�س�سة مالية سرعية لدى كل م�ؤ�س�سة مالية س سالرقابة ال�سالرقابة ال�

رعية سرعية سرعية  ال� احلوكمة  عمل  لإطار  املاليزي  املركزي  ال�سرف  احلوكمة  عمل  لإطار  املاليزي  املركزي  سرف  ال�س احلوكمة  عمل  لإطار  املاليزي  املركزي  ال�سرف  احلوكمة  عمل  لإطار  املاليزي  املركزي  رف  امل� امل�سإعداد  امل�سإعداد  امل�اإعداد  إعداد 
ؤ�س�سات املالية الإ�سالميةوؤ�س�سات املالية الإ�سالميةوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وللموللم

رعية سرعية سرعية  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� إطار عمل احلاإطار عمل احل�إطار عمل احل�إطار عمل احل إعداد اإعداد اإعداد  إعداد رف املركزي املاليزي ب إعداد اإعداد ارف املركزي املاليزي باإعداد رف املركزي املاليزي ب إعداد اإعداد رف املركزي املاليزي ب رف املركزي املاليزي بسرف املركزي املاليزي بس سقام امل�سقام امل�
عة من الأهداف �عة من الأهداف �عة من الأهداف  أجل حتقيق جمماأجل حتقيق جمم�أجل حتقيق جمم�أجل حتقيق جمم للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من 
رعية والفريق سرعية والفريق سرعية والفريق  ستتمثل يف تعزيز دور املجل�س الإداري وهيئة الرقابة ال�ستتمثل يف تعزيز دور املجل�س الإداري وهيئة الرقابة ال�
مل ذلك حت�سني سمل ذلك حت�سني سمل ذلك حت�سني  سرعية، وي�سرعية، وي� رعية، وي�سرعية، وي�س سايا ال�سايا ال� ايا ال�سايا ال�س سالإداري للم�ؤ�س�سة فيما يتعلق بالق�سالإداري للم�ؤ�س�سة فيما يتعلق بالق�
لية التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية سلية التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية سلية التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية  سالدور الذي متار�سه الأجهزة املف�سالدور الذي متار�سه الأجهزة املف�
طة البحثية سطة البحثية سطة البحثية  سرعي وممار�سة الأن�سرعي وممار�سة الأن� رعي وممار�سة الأن�سرعي وممار�سة الأن�س سلتزام ال�سلتزام ال� اجبات املتعلقة با�اجبات املتعلقة با�اجبات املتعلقة بال �تنفيذ ال�تنفيذ ال
ًريعة الإ�سالمية، وبناًءريعة الإ�سالمية، وبناًء ريعة الإ�سالمية، وبناءسريعة الإ�سالمية، وبناءس سأحكام ال�سأحكام ال� أحكام ال�اأحكام ال�ا اغيلية ملتزمة باغيلية ملتزمة ب غيلية ملتزمة بسغيلية ملتزمة بس أجل خلق بيئة ت�اأجل خلق بيئة ت�سأجل خلق بيئة ت�سأجل خلق بيئة ت� من 

رعية للم�ؤ�س�سات سرعية للم�ؤ�س�سات سرعية للم�ؤ�س�سات املالية  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� إطار عمل احلاإطار عمل احل�إطار عمل احل�إطار عمل احل ميم سميم سميم  سعليه فقد مت ت�سعليه فقد مت ت�
الإ�سالمية كي يحقق الأهداف الآتية:  

سرف املركزي املاليزي فيما يخ�سرف املركزي املاليزي فيما يخ�س هياكل  رف املركزي املاليزي فيما يخ�سرف املركزي املاليزي فيما يخ�س س( حتديد متطلبات امل�س( حتديد متطلبات امل� )اأ
فرها يف امل�ؤ�س�سة �فرها يف امل�ؤ�س�سة �فرها يف امل�ؤ�س�سة  �اجب ت�اجب ت اجب ت�اجب ت� �رعية والعمليات والرتتيبات ال�رعية والعمليات والرتتيبات ال رعية والعمليات والرتتيبات السرعية والعمليات والرتتيبات الس سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �احل�احل
طتها سطتها سطتها  أن�اأن�سأن�سأن� و عملياتها  جميع  أن�افق  و عملياتها  جميع  أن�افق  و� عملياتها  جميع  و�افق  عملياتها  جميع  افق  ت ت�مان  �مان  تس تسمان  مان  � �سأجل  �سأجل  �اأجل  أجل  من  الإ�سالمية،  املالية 

ريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية.  أحكام ال�اأحكام ال�سأحكام ال�سأحكام ال� املالية مع 

الرقابة  وهيئة  الإدارة  ملجل�س  الرقابة سامل  وهيئة  الإدارة  ملجل�س  الرقابة سامل  وهيئة  الإدارة  ملجل�س  امل  � �سادي  سادي  �س �سادي  ادي  سإر�سإر� إر�اإر�ا دليل  فري �فري �فري  ت ت�(   )� )ب
أدية اأدية اأدية  ت ال كيفية تال كيفية  ل كيفية ت�ل كيفية ت� إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها حاإدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها ح�إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها ح�إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها ح إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها حرعية و إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها حرعية و رعية وسرعية وس سال�سال�

رعية.سرعية.سرعية. سايا ال�سايا ال� ايا ال�سايا ال�س سواجباتها املتعلقة بالق�سواجباتها املتعلقة بالق�

رعي سرعي سرعي  سرعية والتدقيق ال�سرعية والتدقيق ال� رعية والتدقيق ال�سرعية والتدقيق ال�س سظائف املتعلقة باملراجعة ال�سظائف املتعلقة باملراجعة ال� ظائف املتعلقة باملراجعة ال��ظائف املتعلقة باملراجعة ال�� �يف ال�يف ال يف السيف الس س�س� ���� �( ت�( ت )ت
رعي.سرعي.سرعي. سرعية والبحث ال�سرعية والبحث ال� رعية والبحث ال�سرعية والبحث ال�س إدارة املخاطر ال�اإدارة املخاطر ال�سإدارة املخاطر ال�سإدارة املخاطر ال� إدارة املخاطر ال�و إدارة املخاطر ال�و

رعيةسرعيةسرعية سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �الأق�سام الرئي�سة لإطار عمل احل�الأق�سام الرئي�سة لإطار عمل احل

أ�سا�سية، يتناول اأ�سا�سية، يتناول أ�سا�سية، يتناول  أق�سام اأق�سام أق�سام  رعية من سرعية من سرعية من �ستة  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� إطار عمل احلاإطار عمل احل�إطار عمل احل�إطار عمل احل ن �ن �ن  �يتك�يتك
الأ�سا�سية  املهام  الأ�سا�سية سف  املهام  الأ�سا�سية سف  املهام  ف  ي� حيث  العمل،  لإطار  العامة  املتطلبات  ي�سأولها  حيث  العمل،  لإطار  العامة  املتطلبات  ي�سأولها  حيث  العمل،  لإطار  العامة  املتطلبات  ي�اأولها  حيث  العمل،  لإطار  العامة  املتطلبات  أولها 
الأجهزة  عن  السالساًل  ف� الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سة  عاتق  على  ف�سامللقاة  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سة  عاتق  على  سامللقاة 
للمهام  بالن�سبة  للمهام أما  بالن�سبة  للمهام اأما  بالن�سبة  أما  املهام.  هذه  تطبيق  عليها  يجب  التي  الرئي�سة 
عمل  عمل إطار  عمل اإطار  إطار  اء ساء ساء  سإن�سإن� إن�اإن�ا يف  فتتمثل  الإ�سالمية،  املالية  بامل�ؤ�س�سة  فتتمثل �طة  الإ�سالمية،  املالية  بامل�ؤ�س�سة  فتتمثل �طة  الإ�سالمية،  املالية  بامل�ؤ�س�سة  طة  �املن�املن
التي  التي �ظائف  التي �ظائف  ظائف  ال تبيان  على  يركز  ال�رعية،  تبيان  على  يركز  �رعية،  الس تبيان  على  يركز  السرعية،  تبيان  على  يركز  رعية،  ال� ال�سكمة  سكمة  ال�� ال��كمة  كمة  للح ومتني  للح�مالئم  ومتني  �مالئم 
فاعل  تطبيق  فاعل سمان  تطبيق  فاعل سمان  تطبيق  مان  ل� امل�ؤ�س�سة،  داخل  الرئي�سة  الأجهزة  ل�سمتار�سها  امل�ؤ�س�سة،  داخل  الرئي�سة  الأجهزة  سمتار�سها 
أن امل�ؤ�س�سة املالية اأن امل�ؤ�س�سة املالية أن امل�ؤ�س�سة املالية  رعية.كما بني الق�سم سرعية.كما بني الق�سم سرعية.كما بني الق�سم الأول  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �لإطار عمل احل�لإطار عمل احل
افقة �افقة �افقة  أن جميع غاياتها وعملياتها متاأن جميع غاياتها وعملياتها مت�أن جميع غاياتها وعملياتها مت�أن جميع غاياتها وعملياتها مت من أكد من أكد من  أكد اأكد ا االإ�سالمية م�س�ؤولة عن التاالإ�سالمية م�س�ؤولة عن الت
اء ساء ساء  سإن�سإن� إن�اإن�ا عن  السالساًل ف� الأوقات،  جميع  يف  الإ�سالمية  ف�سريعة  الأوقات،  جميع  يف  الإ�سالمية  سريعة  ف�س الأوقات،  جميع  يف  الإ�سالمية  ف�سريعة  الأوقات،  جميع  يف  الإ�سالمية  ريعة  ال� مبادئ  ال�سمع  مبادئ  سمع 
املتعلقة  املتعلقة �انب  املتعلقة �انب  انب  اجل جميع  تغطي  اجل�رعي  جميع  تغطي  �رعي  اجلس جميع  تغطي  اجلسرعي  جميع  تغطي  رعي  ال� ال�سلتزام  سلتزام  ال اسبط  اسبط  بط  ل� ل�ساملة  ساملة  ل�س ل�ساملة  املة  � �سآلية  �سآلية  �اآلية  آلية 
طتها سطتها سطتها  أن�اأن�سأن�سأن� جميع  التزام  التزام سمان  التزام سمان  مان  ل� وذلك  للم�ؤ�س�سة،  املالية  ل�سبالعمليات  وذلك  للم�ؤ�س�سة،  املالية  سبالعمليات 

ريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية.  سأحكام ال�سأحكام ال� أحكام ال�اأحكام ال�ا اباب

وفيما يتعلق بالأجهزة الرئي�سة داخل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية، فقد 
رعية مالئم ومتني سرعية مالئم ومتني سرعية مالئم ومتني  سكمة �سكمة � كمة ��كمة �� إطار عمل حاإطار عمل ح�إطار عمل ح�إطار عمل ح إطار عمل حد  إطار عمل حد  د �د � أن وجاأن وج�أن وج�أن وج إىل اإىل اإىل  إىل الأول  إىل الأول  ه الق�سم �ه الق�سم �ه الق�سم  �ن�ن
السالساًل إداري فاعل وم�س�ؤول، ف�اإداري فاعل وم�س�ؤول، ف�سإداري فاعل وم�س�ؤول، ف�سإداري فاعل وم�س�ؤول، ف� إداري فاعل وم�س�ؤول، ف�وطاقم  إداري فاعل وم�س�ؤول، ف�وطاقم  إدارة اإدارة إدارة  إدارة جمل�س  إدارة جمل�س  د �د �د  �ج�ج ج�ج� � ل� ل يعد انعكا�سًا
ة سة سة  سعر�سعر� عر�ومعر�وممُ بالكفاءة  بالكفاءة سف  بالكفاءة سف  ف  تت� م�ستقلة  تت�سرعية  م�ستقلة  سرعية  تت�س م�ستقلة  تت�سرعية  م�ستقلة  رعية  � رقابة  هيئة  �ساجد  رقابة  هيئة  ساجد  �� رقابة  هيئة  ��اجد  رقابة  هيئة  اجد  ت ت�عن  �عن 
للمراقبة  للمراقبة سعة  للمراقبة سعة  عة  وخا� متمكن،  وخا�سرعي  متمكن،  سرعي  وخا�س متمكن،  وخا�سرعي  متمكن،  رعي  � بحثي  بطاقم  �سدعمة  بحثي  بطاقم  سدعمة  �ممُ بحثي  بطاقم  �مدعمة  بحثي  بطاقم  دعمة  للم�ساءلة، 
املخاطر  املخاطر إدارة  املخاطر اإدارة  إدارة  و املخاطر رعي  إدارة  و املخاطر رعي  إدارة  وس وسرعي  رعي  ال� والتدقيق  املراجعة  عمليات  خالل  ال�سمن  والتدقيق  املراجعة  عمليات  خالل  سمن 
عمل  عمل إطار  عمل اإطار  إطار  أ�سا�سه اأ�سا�سه أ�سا�سه  على  قام  الذي  قام �ذج  الذي  قام �ذج  الذي  ذج  النم يلي  وفيما  النم�رعية.  يلي  وفيما  �رعية.  النمس يلي  وفيما  النمسرعية.  يلي  وفيما  رعية.  سال�سال�

رعية.سرعية.سرعية. سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �احل�احل
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امل للحوكمة ال�رشعية يف سامل للحوكمة ال�رشعية يف سامل للحوكمة ال�رشعية يف  إطار عمل �اإطار عمل �سإطار عمل �سإطار عمل �
ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا وؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا وؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا  واملوامل

ب �ب �ب  �حكيمة يعق�حكيمة يعق



مقالت يف الإدارة الإ�سالمية
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ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف ماليزياوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف ماليزياوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف ماليزيا ورعية للمورعية للم رعية للمسرعية للمس إطار عمل احلوكمة ال�اإطار عمل احلوكمة ال�سإطار عمل احلوكمة ال�سإطار عمل احلوكمة ال� إطار عمل احلوكمة ال�منوذج  إطار عمل احلوكمة ال�منوذج 

إطار اإطار إطار  يف  رة �رة �رة  املذك املتطلبات  املذك�إن  املتطلبات  املذك�إن  املتطلبات  املذكاإن  املتطلبات  إن  ف املذكأعاله،  املتطلبات  إن  ف املذكأعاله،  املتطلبات  فاإن  املذكاأعاله،  املتطلبات  املذكاإن  املتطلبات  إن  ف املذكأعاله،  املتطلبات  املذكاإن  املتطلبات  إن  ف فاأعاله،  أعاله،  ح سح سح  س�س� ���� امل امل�ذج  �ذج  امل� امل�ذج  ذج  النم على  النم�  على   � ًبناًءبناًء
رورة سرورة سرورة  ب� الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  ب�سم  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  سم  لِز لزتلزتمُ رعية سرعية سرعية  ال� ال�سكمة  سكمة  ال�� ال��كمة  كمة  احل احل�عمل  �عمل 

تمالها على الآتي:ستمالها على الآتي:ستمالها على الآتي: سا�سا�

رعية سرعية سرعية  � �سكمة  سكمة  �� ��كمة  كمة  ح هيكل  ح�اء  هيكل  �اء  حس هيكل  حساء  هيكل  اء  سإن�سإن� إن�اإن�ا عن  م�س�ؤوًل الإدارة  جمل�س  م�س�ؤولعد  الإدارة  جمل�س  لعد  م�س�ؤومُ الإدارة  جمل�س  م�س�ؤومُعد  الإدارة  جمل�س  م�س�ؤويعد  الإدارة  جمل�س  م�س�ؤويعد  الإدارة  جمل�س  عد  )اأ( 
جب على جمل�س الإدارة فهم �جب على جمل�س الإدارة فهم �جب على جمل�س الإدارة فهم  �مالئم للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية، ويت�مالئم للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية، ويت
املتعلقة  املتعلقة سايا  املتعلقة سايا  ايا  والق� الإ�سالمية  باملالية  والق�سلة  الإ�سالمية  باملالية  سلة  والق�س الإ�سالمية  باملالية  والق�سلة  الإ�سالمية  باملالية  لة  ال� ذات  ال�سرعية  ذات  سرعية  ال�س ذات  ال�سرعية  ذات  رعية  ال� ال�ساملخاطر  ساملخاطر 

السالساًل عن تداعياتها على امل�ؤ�س�سة.   سبتلك املخاطر، ف�سبتلك املخاطر، ف�

هيئة  لديها  هيئة �ن  لديها  هيئة �ن  لديها  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  على  املالية �جب  امل�ؤ�س�سة  على  املالية �جب  امل�ؤ�س�سة  على  جب  يت يت�(   )� )ب
رعية، سرعية، سرعية،  ال� الناحية  من  م�ؤهلني  ال�س  الناحية  من  م�ؤهلني  س  سخا�سخا�س خا�سخا�س أ�اأ�سأ�سأ� من  ن �ن �ن  تتك تتك�رعية  �رعية  تتكس تتكسرعية  رعية  � �سرقابة  سرقابة 
الإ�سالمية،  باملالية  املتعلقة  الإ�سالمية، سايا  باملالية  املتعلقة  الإ�سالمية، سايا  باملالية  املتعلقة  ايا  الق� الق�سة  سة  الق�س الق�سة  ة  مناق� على  القدرة  مناق�سولديهم  على  القدرة  سولديهم 

حيحة. سحيحة. سحيحة.  سرعية �سرعية � رعية �سرعية �س آراء �اآراء �سآراء �سآراء � وتقدمي 

ارد الكافية والدعم �ارد الكافية والدعم �ارد الكافية والدعم  � عن تقدمي امل� عن تقدمي امل لعد الطاقم الإداري م�س�ؤولعد الطاقم الإداري م�س�ؤوًل عد الطاقم الإداري م�س�ؤويعد الطاقم الإداري م�س�ؤويعد الطاقم الإداري م�س�ؤومُعد الطاقم الإداري م�س�ؤومُ )ت( 
كمة �كمة �كمة  إطار عمل احلاإطار عمل احل�إطار عمل احل�إطار عمل احل إىل كل جهة ذات عالقة اإىل كل جهة ذات عالقة إىل كل جهة ذات عالقة بتطبيق  ري سري سري الالزم  سالب�سالب�
مان تنفيذ العمليات املالية للم�ؤ�س�سة وفقاسمان تنفيذ العمليات املالية للم�ؤ�س�سة وفقاسمان تنفيذ العمليات املالية للم�ؤ�س�سة وفقًا أجل �اأجل �سأجل �سأجل � رعية، وذلك سرعية، وذلك سرعية، وذلك من  سال�سال�

ريعة الإ�سالمية.   سريعة الإ�سالمية.   سريعة الإ�سالمية.    سلأحكام ال�سلأحكام ال�

رعية سرعية سرعية  سم مبراجعة �سم مبراجعة � م مبراجعة ��م مبراجعة �� أن تقاأن تق�أن تق�أن تق جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية  �( يت�( يت )ث
افق �افق �افق  ت من  ت�أكد  من  �أكد  تا من  تاأكد  من  أكد  الت عن  التا  عن  ا  السالساًل ف� واملخرجات،  للعمليات  م�ستمرة  ف�سداخلية  واملخرجات،  للعمليات  م�ستمرة  سداخلية 

رعية.سرعية.سرعية. سالت مع املتطلبات ال�سالت مع املتطلبات ال� الت مع املتطلبات ال�سالت مع املتطلبات ال�س سهذه العمليات واملح�سهذه العمليات واملح�

رعي سرعي سرعي  سم بتدقيق �سم بتدقيق � م بتدقيق ��م بتدقيق �� أن تقاأن تق�أن تق�أن تق جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية  �(  يت�(  يت )ج
ظائف �ظائف �ظائف الرئي�سة  � للتثبت من امتثال ال� للتثبت من امتثال ال يا�يا�يًا �منتظم مبعدل مرة واحدة �سن�منتظم مبعدل مرة واحدة �سن
لأحكام  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  متار�سها  التي  املالية  والعمليات 

ريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية. سريعة الإ�سالمية.  سال�سال�

نظام  لديها  نظام �ن  لديها  نظام �ن  لديها  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  على  املالية �جب  امل�ؤ�س�سة  على  املالية �جب  امل�ؤ�س�سة  على  جب  يت يت�(   )� )ح
املخاطر  جميع  حتديد  لغر�س  وذلك  لغر�سرعية،  وذلك  سرعية،  لغر�س وذلك  لغر�سرعية،  وذلك  رعية،  ال� املخاطر  ال�سلإدارة  املخاطر  سلإدارة 
السالساًل عن تبيان التدابري  سريعة، ف�سريعة، ف� ريعة، ف�سريعة، ف�س سلتزام بال�سلتزام بال� املحتملة املتعلقة بعدم ال

أو التقليل من تلك املخاطر. اأو التقليل من تلك املخاطر. أو التقليل من تلك املخاطر.  حيحية التي يجب اتباعها للحد سحيحية التي يجب اتباعها للحد سحيحية التي يجب اتباعها للحد  سالت�سالت�

ن لديها فريق بحث �ن لديها فريق بحث �ن لديها فريق بحث  أن يكاأن يك�أن يك�أن يك جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية  �( يت�( يت )خ
رعية.سرعية.سرعية. سطة بحثية �سطة بحثية � طة بحثية �سطة بحثية �س سأن�سأن� أن�اأن�ا ارعي داخلي للقيام بارعي داخلي للقيام ب رعي داخلي للقيام بسرعي داخلي للقيام بس س�س�

دار القرارات سدار القرارات سدار القرارات  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�م ب إ�اإ�ام باإ�م ب إ�اإ�م ب م ب�م ب� أن تقاأن تق�أن تق�أن تق جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية �جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية  �( يت�( يت )د
الح ذوي العالقة.سالح ذوي العالقة.سالح ذوي العالقة. سحاب امل�سحاب امل� حاب امل�سحاب امل�س أ�اأ�سأ�سأ� إىل جميع اإىل جميع اإىل جميع  إىل جميع رها  إىل جميع رها  رها سرها س سرعية ون�سرعية ون� رعية ون�سرعية ون�س سال�سال�

بالرقابة  املتعلقة  بالرقابة سايا  املتعلقة  بالرقابة سايا  املتعلقة  ايا  للق� للق�س  س  للتعر�س للتعر�س  س  س�س�س �س�سِ س�س� �خ�خمُ فقد  الثاين  الق�سم  فقد أما  الثاين  الق�سم  فقد اأما  الثاين  الق�سم  أما 
إطار اإطار إطار  ة بكل جهة متار�س دوراسة بكل جهة متار�س دوراسة بكل جهة متار�س دورًا يف تطبيق  سوامل�ساءلة وامل�س�ؤولية اخلا�سوامل�ساءلة وامل�س�ؤولية اخلا�
ء س�ء س�ء  ال� بت�سليط  ال�س�م  بت�سليط  س�م  ال�� بت�سليط  ال��م  بت�سليط  م  �سنق ال�سياق  هذا  ويف  �سنق�رعية،  ال�سياق  هذا  ويف  �رعية،  �سنقس ال�سياق  هذا  ويف  �سنقسرعية،  ال�سياق  هذا  ويف  رعية،  ال� ال�سكمة  سكمة  ال�� ال��كمة  كمة  احل احل�عمل  �عمل 
وهي  وهي سرعية،  وهي سرعية،  رعية،  ال� الرقابة  هيئة  ومهام  م�س�ؤوليات  على  ال�سأ�سا�سي  الرقابة  هيئة  ومهام  م�س�ؤوليات  على  ال�سأ�سا�سي  الرقابة  هيئة  ومهام  م�س�ؤوليات  على  ال�اأ�سا�سي  الرقابة  هيئة  ومهام  م�س�ؤوليات  على  أ�سا�سي  كل سكل سكل  سب�سب�

كالآتي: 

أن اأن أن  رعية سرعية سرعية  ساء هيئة الرقابة ال�ساء هيئة الرقابة ال� اء هيئة الرقابة ال�ساء هيئة الرقابة ال�س أع�اأع�سأع�سأع� على جب على جب على  جب �جب � �( امل�س�ؤولية وامل�ساءلة: يت�( امل�س�ؤولية وامل�ساءلة: يت )اأ
ادرة سادرة سادرة  سرعية ال�سرعية ال� رعية ال�سرعية ال�س سا م�س�ؤوليتهم الكاملة عن كافة القرارات والآراء ال�سا م�س�ؤوليتهم الكاملة عن كافة القرارات والآراء ال� ا م�س�ؤوليتهم الكاملة عن كافة القرارات والآراء ال��ا م�س�ؤوليتهم الكاملة عن كافة القرارات والآراء ال�� �يع�يع
ًاًءاًء  يف هيئة  اءساءس أع�اأع�سأع�سأع� فهم سفهم سفهم  س�س� ���� �أديتهم ملهامهم وم�س�ؤولياتهم ب�أديتهم ملهامهم وم�س�ؤولياتهم ب أديتهم ملهامهم وم�س�ؤولياتهم باأديتهم ملهامهم وم�س�ؤولياتهم با اعنهم خالل تاعنهم خالل ت

رعية. سرعية. سرعية.  سالرقابة ال�سالرقابة ال�

إىل جمل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية: اإىل جمل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية: إىل جمل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية:  رة س�رة س�رة  س�( تقدمي امل�س�( تقدمي امل� )ب
ملجل�س  ح سح سح  والن� والن�سرة  سرة  والن�س� والن�س�رة  رة  امل� تقدمي  امل�س�رعية  تقدمي  س�رعية  امل�س تقدمي  امل�سرعية  تقدمي  رعية  ال� الرقابة  هيئة  على  ال�سجب  الرقابة  هيئة  على  سجب  ال�� الرقابة  هيئة  على  ال��جب  الرقابة  هيئة  على  جب  �يت�يت
رعية، سرعية، سرعية،  ال� ال�سايا  سايا  ال�س ال�سايا  ايا  الق� الق�س  س  يخ�س فيما  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سة  يخ�سالإدارة  فيما  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سة  سالإدارة 
ريعة سريعة سريعة  ال� مببادئ  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  التزام  ال�سمان  مببادئ  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  التزام  سمان  ال�س مببادئ  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  التزام  ال�سمان  مببادئ  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  التزام  مان  ل� ل�سوذلك  سوذلك 

الإ�سالمية يف جميع الأوقات.
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يت�جب  ال�سرعية:  والإجراءات  ال�سيا�سات  على  امل�سادقة  )ت ( 
والإجراءات  ال�سيا�سات  على  امل�سادقة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  على 
ل�سمان  وذلك  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سة  قبل  من  املمُعدة  ال�سرعية 

خل� حمت�ياتها من اأي عنا�سر غري مت�افقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

التاأكد  يتم  كي  ال�سلة:  ذات  ال�ثائق  من  والتثبت  امل�سادقة  )ث ( 
ال�سريعة  مببادئ  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  منتجات  التزام  من 

الإ�سالمية، يتعني على هيئة الرقابة ال�سرعية امل�افقة على الآتي:

• والعق�د 	 ال�ستمارات  يف  ال�اردة  والأحكام  ال�سروط 
والتفاقيات اأو اأي وثائق قان�نية اأخرى ت�ستخدم يف تنفيذ 

املعامالت املالية.
• الت�س�يقية، 	 والإعالنات  للمنتج،  الإر�سادي  الدليل 

يف  امل�ستخدمة  واملن�س�رات  الإي�ساحية،  والر�س�مات 
و�سف املنتج.

)ج ( تق�مي عمل الأطراف امل�س�ؤولة عن املراجعة ال�سرعية والتدقيق 
عمل  بتق�مي  تق�م  اأن  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  على  يتعني  ال�سرعي: 
ال�سرعي، وذلك  والتدقيق  ال�سرعية  املراجعة  امل�س�ؤولة عن  الأطراف 
ل�سمان اللتزام بال�سريعة الإ�سالمية، حيث تمُعد هذه املهمة جزءًا من 
تتمثل يف تقدمي تق�مي  التي  ال�سرعية  الرقابة  لهيئة  الأ�سا�سية  املهمة 
عن مدى اللتزام ال�سرعي ومعل�مات تاأكيدية ب�ساأن ذلك يف التقرير 

ال�سن�ي للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية. 

)ح ( م�ساعدة الأطراف ذات العالقة فيما يتعلق بالق�سايا ال�سرعية: 
مثل  الإ�سالمية  املالية  بامل�ؤ�س�سة  العالقة  ذات  الأطراف  حتتاج  قد 
امل�ست�سار القان�ين اأو املدقق اأو امل�ست�سار اإىل طلب الن�سيحة من هيئة 
الرقابة ال�سرعية ح�ل الق�سايا ال�سرعية، وبناًء عليه يت�جب على هيئة 
الرقابة ال�سرعية اأن تقدم امل�ساعدة املطل�بة اإىل الطرف املحتاج لها.       

املجل�س  اإىل  اإحالتها  يتعني  التي  الق�سايا  ح�ل  الن�سح  تقدمي  )خ ( 
ال�ست�ساري ال�سرعي التابع للم�سرف املركزي املاليزي: باإمكان هيئة 
با�ست�سارة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  تن�سح  اأن  ال�سرعية  الرقابة 
املجل�س ال�ست�ساري ال�سرعي عن طريق اإحالة الق�سايا ال�سرعية التي 

مل تتمكن من حلها اإليه. 

ال�سرعية  الرقابة  هيئة  على  يتعني  مكت�بة:  �سرعية  اآراء  تقدمي  )د ( 
ا�ست�سارة  ت�ستدعي  التي  احلالت  يف  مكت�بة  �سرعية  اآراء  تقدمي 
عندما  اأو  ال�سرعي  ال�ست�ساري  للمجل�س  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة 
املركزي  للم�سرف  طلب  بتقدمي  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  تق�م 

املاليزي للح�س�ل على م�افقة ب�ساأن منتج جديد.

اأما الق�سم الثالث فقد تناول ق�سية ا�ستقاللية هيئة الرقابة ال�سرعية، 
واأهمية حتقق هذه ال�ستقاللية من اأجل ال��س�ل اإىل قرارات �سرعية 
�سليمة، مع الرتكيز على دور جمل�س الإدارة يف التاأكيد على ا�ستقاللية 
هيئة الرقابة ال�سرعية، وبناًء عليه فاإن هيئة الرقابة ال�سرعية خم�لة 
ال�سريعة  مع  مت�افقة  غري  اأن�سطة  اأي  عن  الإدارة  جمل�س  باإعالم 

كما  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سة  قبل  من  ممار�ستها  يتم  الإ�سالمية 
يجب عليها اقرتاح التدابري املالئمة ملعاجلة ال��سع. اأما اإذا لحظت 
مع  املت�افقة  غري  الأن�سطة  معاجلة  عدم  ال�سرعية  الرقابة  هيئة 
اأو عدم اتخاذ اأي تدابري  ال�سريعة الإ�سالمية بطريقة فعالة وكافية، 
اإخبار  عليها  فيتعني  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سة  قبل  من  ت�سحيحية 
امل�سرف املركزي املاليزي بذلك. كما ي�سري الق�سم الثالث اإىل عدم 
اإمكانية اإنهاء عمل اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية بكل ب�ساطة، وذلك 
تعيينهم  واإعادة  الهيئة  اأع�ساء  بتعيني  املتعلقة  الق�سايا  كافة  لأن 
الإدارة  جمل�س  طريق  عن  اإل  تتم  ل  عنهم،  وال�ستغناء  وا�ستقالتهم 
ال�ست�ساري  واملجل�س  املاليزي  املركزي  امل�سرف  م�افقة  �سريطة 

ال�سرعي التابع له.      

كل  يف  ت�افرها  ال�اجب  الكفاءة  متطلبات  الرابع  الق�سم  وتناول 
قدرتهم  ل�سمان  وذلك  ال�سرعية،  احل�كمة  عمل  باإطار  �سلة  له  من 
عليه  وبناًء  ومالئمة،  فعالة  بطريقة  ال�سرعية  احل�كمة  تطبيق  على 
فهم  لديهم  يك�ن  اأن  الإداري  والطاقم  الإدارة  جمل�س  على  يتعني 
املالية  يف  املتعددة  وتطبيقاتها  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مببادئ  معق�ل 
اأن  فيجب  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  لأع�ساء  بالن�سبة  اأما  الإ�سالمية. 
واملالية  العم�م،  وجه  على  املايل  بالنظام  كافية  معرفة  لديهم  يك�ن 
الإ�سالمية على وجه اخل�س��س، وذلك كي يتمكن�ا من فهم الق�سايا 
ال�سرعية التي تمُعر�س عليهم. كما اأ�سار الق�سم الرابع اإىل �سرورة اأن 
ذات  املعرفية  قدراتهم  بتط�ير  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  يق�م 
ال�سلة بال�سريعة واملالية الإ�سالمية، ف�ساًل عن احلر�س على ح�س�ر 

الربامج التدريبية ذات ال�سلة.  

من  والثبات،  ال�سرية  لعن�سري  تعر�س  فقد  اخلام�س  الق�سم  اأما 
املعل�مات، وحت�سني  �سرية  على  املحافظة  اأهمية  على  الرتكيز  خالل 
م�ست�ى الثبات يف عملية �سناعة القرارات التي تتخذها هيئة الرقابة 

ال�سرعية. 

ويمُق�سد باملعل�مات ال�سرية، املعل�مات التي ح�سل عليها اأع�ساء هيئة 
ي�سدر  مل  اأو  بطبيعتها،  للعامة  متاحة  غري  وتمُعد  ال�سرعية،  الرقابة 
ترخي�س باإتاحتها للعامة. ن�احي كثرية يف تعامالت امل�ؤ�س�سة املالية 

الإ�سالمية ولكننا �سنقت�سر يف بحثنا على الآتي :
)اأ ( معل�مات ح�ل تط�ير منتجات وخدمات جديدة.

)ب ( القرارات ال�سادرة عن جمل�س الإدارة اأو الطاقم 
الإداري.

اإعدادها  مت  التي  الداخلية  التقارير  اأو  املذكرات  )ت ( 
هيئة  على  عر�سها  �سيتم  اأو  عر�سها  مت  ق�سايا  ب�ساأن 

الرقابة ال�سرعية.
هيئة  اأع�ساء  بني  متت  التي  املحادثات  حمت�ى  )ث ( 
تباحثها  التي مت  بالق�سايا  يتعلق  فيما  ال�سرعية  الرقابة 

خالل الجتماعات.
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اإجراء مل يتم  اأو  )ج ( ال��سع احلايل لأي معاملة مالية 
الإعالن عنه.

يف  امل�ساركة  الأطراف  كافة  عن  ال�سادرة  الآراء  )ح ( 
التباحث  مت  معينة  ق�سية  ح�ل  دارت  التي  النقا�سات 

ح�لها من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية.   
)خ ( اأي اأمر اأ�سارت امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اإىل عدم 

الإف�ساح عنه، مثل ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية.   
كما دعى الق�سم اخلام�س اإىل �سرورة املحافظة على املبادئ املرتبطة 
بالأخالق املهنية، واإ�سدار الأحكام، والثبات، وذلك ل�سمان اللتزام 
ال�سرعي. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف حالة حدوث خالفات اأو دعاوى 
املالية  امل�ؤ�س�سة  جتريها  التي  املالية  باملعامالت  مرتبطة  ق�سائية 
املالية  العمليات  عن  ناجتة  اأخرى  �سرعية  ق�سايا  اأي  اأو  الإ�سالمية 
العتبار  بعني  ياأخذا  اأن  واملمُحِكم  املحكمة  من  كل  فعلى  للم�ؤ�س�سة، 
يق�ما  اأن  اأو  ال�سرعي،  ال�ست�ساري  املجل�س  عن  ال�سادرة  القرارات 
باإحالة الق�سايا التي ثارت ح�لها اخلالفات اإىل املجل�س ال�ست�ساري 
اإ�سدار  حالة  ويف  ب�ساأنها،  قرار  على  احل�س�ل  اأجل  من  ال�سرعي 
املجل�س ال�ست�ساري ال�سرعي لأي قرارات ح�ل الق�سايا املحالة اإليه، 
واملحكمة  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سة  تمُعد ملزمة  القرارات  فاإن هذه 
واملمُحِكم. اأما يف حالة اختالف قرار هيئة الرقابة ال�سرعية عن قرار 
وعلى  املعتمد،  ه�  الأخري  قرار  فاإن  ال�سرعي،  ال�ست�ساري  املجل�س 
الرغم من ذلك فباإمكان هيئة الرقابة ال�سرعية اعتماد قرار �سرعي 

اأكرث �سرامة.    

باللتزام  املتعلقة  ال�ظائف  غطى  فقد  والأخري  ال�ساد�س  الق�سم  اأما 
بالأجهزة  املن�طة  املهام  تناول  حيث  ال�سرعي،  والبحث  ال�سرعي 
واإدارة  ال�سرعي  والتدقيق  الداخلية  ال�سرعية  املراجعة  عن  امل�س�ؤولة 
ال�سرعية  املراجعة  ِرفت  عمُ وقد  ال�سرعي.  والبحث  ال�سرعية  املخاطر 

املنتظم  التق�مي  باأنها  ال�سرعية  احل�كمة  عمل  اإطار  يف  الداخلية 
التق�مي  بهذا  ويق�م  وعملياتها،  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  لأن�سطة 
م�ظف�ن �سرعي�ن اأكفاء وذلك ل�سمان ت�افق الأن�سطة والعمليات التي 
متار�سها امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اأما 
التدقيق ال�سرعي فيمُق�سد به التق�مي الدوري الذي يتم القيام به بني 
مدة واأخرى من اأجل تقدمي تق�مي م�ستقل يهدف اإىل حت�سني م�ست�ى 
الإ�سالمية،  املالية  للم�ؤ�س�سة  املالية  بالعمليات  يتعلق  فيما  اللتزام 
ف�ساًل عن �سمان وج�د نظام �سبط داخلي لاللتزام ال�سرعي يت�سم 
تعيني  به  ال�سرعية فرياد  املخاطر  اإدارة  ملفه�م  وبالن�سبة  بالفاعلية. 
املخاطر املتعلقة بعدم اللتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وقيا�سها 
وج�د  فتتطلب  ال�سرعي  البحث  وظيفة  اأما  بها.  والتحكم  ومراقبتها 
مبمار�سة  يق�م�ن  اأكفاء  �سرعيني  م�ظفني  من  تتك�ن  داخلية  وحدة 
على  عر�سها  ال�اجب  ال�سرعية  الق�سايا  وحتديد  بحثية  اأعمال 
الإدارية  باملهام  ا�سطالعهم  عن  ف�ساًل  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة 

وال�سكرتارية املتعلقة بهيئة الرقابة ال�سرعية. 

خامتة:
ال�سرعية  للح�كمة  �ساماًل  هيكاًل  ال�سرعية  احل�كمة  عمل  اإطار  يعد 
�سعى امل�سرف املركزي املاليزي من خالله اإىل تاأ�سي�س نظام رقابي 
متمثاًل  الكلي  امل�ست�ى  ي�سمل  اأولهما  رئي�سني،  م�ست�يني  من  يتك�ن 
املاليزي،  املركزي  للم�سرف  التابع  ال�سرعي  ال�ست�ساري  باملجل�س 
ال�سرعية  الرقابة  بهيئات  متمثاًل  اجلزئي  امل�ست�ى  ي�سمل  وثانيهما 
�سمان  كله  ذلك  من  والغر�س  اإ�سالمية،  مالية  م�ؤ�س�سة  كل  لدى 
جميع  يف  الإ�سالمية  بال�سريعة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سة  التزام 
تت�قف على مدى  الرقابي  النظام  اأن فاعلية هذا  اإل  ج�انب عملها، 
التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية به، وببقية الق�انني ال�سادرة عن 

اجلهات املعنية. 
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التدريب ودوره يف نظم اإدارة اجلودة

1 -مقدمة:
لدينا املق�لة التالية:"اإن اأثمن ما متتلكه لي�س الأ�س�ل املالية بل النا�س 
التعاون  روؤو�سهم وقدرتهم على  وما يحمل�نه يف  يعمل�ن معك  الذين 
والذي  التدريب  التاأهيل عن طريق  لهم من  النا�س لبد  معا" ه�ؤلء 
ي�سبه عملية ال�سقل للج�اهر الثمينة قبل عر�سها للبيع وي�ؤكد اأهمية 
التدريب املق�لة التالية:"اإذا كنت تعتقد باأن التدريب مكلف، فجرب 

اإذا اجلهل وعدم التعلم".

يكن تعريف التدريب بال�سكل التايل: "الن�ساط امل�ستمر لتزويد الفرد 
باملهارات واخلربات والجتاهات التي جتعله قادرًا على مزاولة عمٍل 
ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، اأو نقل معارف 
ومهارات و�سل�كيات جديدة لتط�ير كفاءة الفرد لأداء مهام حمددة 

يف اجلهة التي يعمل بها". 

التدريب يكن اعتباره ك��سيلة لإعداد وجتهيز العاملني مما ي�ساهم 
بتح�سني اأدائهم والإقالل من اأخطائهم ب�سكل م�ستمر كما يق�ل عامل 

اجل�دة دينغ:

"ل ت�ستطيع اأي �سركة البقاء بالنا�ض ال�ساحلني فقط،اإنها 
يف حاجة اإىل اأنا�ض يتح�سن�ن"

خمرجات  من  الزبائن  متطلبات  لتلبية  ال��سيلة  فتعترب  اجل�دة  اأما 
لتحقيق ذلك  بد  ول  اأو خدمية  كانت  اإنتاجية  ال�سركات  و  امل�ؤ�س�سات 
اإل  يتم  لن  والذي  العمليات  تلك  عنا�سر  وكافة  العمليات  �سبط  من 
ب�ج�د العاملني امل�ؤهلني وهنا يظهر الرتباط بني اجل�دة والتدريب، 
حيث يعترب التدريب اأحد اأهم الأ�س�س والذي ل بد منه لتحقيق اجل�دة 

امل�ستهدفة. 

�سنق�م يف هذه املقالة باإي�ساح الرتباط بني التدريب واجل�دة حيث 
يعترب التدريب من اأهم العنا�سر الذي اأكد عليه كل علماء اجل�دة كما 
 ISO واأن التدريب يعترب جزءا هاما من كل اأنظمة اإدارة اجل�دة مثل

9001 واإدارة اجل�دة ال�ساملة وج�ائز التميز العاملية.

2- ما هو التدريب؟وما هو الهدف منه؟ وكيف يتم تنفيذه؟
واملهارات  القدرات  لتنمية  يهدف  خمطط  "ن�ساط  التدريب:  تعريف 
ومثمر  فاعل  اأداٍء  من  لتمكينهم  العاملني  لالأفراد  وال�سل�كية  الفنية 
كفاءٍة  باأعلى  املنظمة  واأهداف  ال�سخ�سية  اأهدافهم  لبل�غ  ي�ؤدي 

ممكنة".

اإن م�سم�ن التدريب والتعليم والتنمية الذاتية يكاد اأن يك�ن متماثال 
من  والتاأكد  جتربتها  مت  ومهارة  معرفة  حتمل  جديدة  خربة  وه� 
�سحتها يف ال�اقع العملي ولكن مع هذا يظل هناك فروق وا�سحة بني 

كل منها وحتى نفهم ما ه� التدريب لبد من ا�ستعرا�س ما يلي:

جمال  يف  بالت�سرف  تعنى  عامة  ومهارات  بقدرات  يرتبط  التعليم 
بينما  ب�سكل عام،  الت�سرف يف احلياة  اأو  اأو جمالت متعددة  حمدد 
اإطار  اأداء معني يف  اأو  اأو عمل حمدد  التدريب مب�قف حمدد  يرتبط 
جمال ما والتعليم ل بد اأن ي�سبق التدريب ول بد اأن يك�ن مبثابة خلفية 
التعلم  اأو  للتدريب  بديال  لي�ست  فهي  الذاتية  التنمية  لهاما  اأ�سا�سية 
ولكنها قد حتدث نتيجة ما يثريه التعليم والتدريب يف نف�س الفرد من 

رغبة يف زيادة وتعميق املهارات بنف�سه.

�سكل  يف  التدريب  و�سع  يكن  �سبق  ملا  التدريب:ا�ستنادا  م�سم�ن 
معادلة على النح� التايل:

)التدريب =معرفة + مهارة + اجتاه × عمل معني اأو م�قف حمدد( 
حيث:

اأو  ما  �سيء  ت�سف  التي  وامل�سطلحات  املعاين  اأو  اجلمل  املعرفة:هي 
العالقة  وتدرك  الظاهرة  هذه  اأو  ال�سيء  هذا  وحتلل  معينة  ظاهرة 
ال�سيء  هذا  فهم  بغر�س  الظاهرة  هذه  اأو  ال�سيء  هذا  مك�نات  بني 

وا�ستخدامه اأوفهم هذه الظاهرة والتعامل معها.

املهارة:تعني ذلك ال�سل�ك املرتبط بالقدرة العالية على حل امل�ساكل 
الأداء  ذلك  اأو  والكفاءة  الفعالية  من  قدر  باأعلى  امل�اقف  وم�اجهة 
وال�سال�سة،  والدقة  ال�سرعة  هي  اأ�سا�سية  حمددات  بثالث  املميز 

وال�سال�سة هي التتابع املنطقي لالأداء املمتزج ببعد جمايل.

الجتاه:ه� ا�ستعداد اأو �سع�ر الفرد نح� غريه من الأفراد اأو الأ�سياء 
اأو امل�ؤ�س�سات اأو املمار�سات اأو الأفكار، ومن اأمثلة الجتاهات الحرتام 

والطاعة وات�ساع الأفق وال�ستجابة لالآخرين والرغبة بالتعاون.

العمل:ه� جمم�عة من املهام اأو الإجراءات التي ت�ؤدى ب�ا�سطة فرد ما 
ويربط بينها خط م�سرتك من التجان�س والتكامل.

الهدف من التدريب:الهدف من التدريب يعتمد على املبادئ الثالث 
التالية:

املبداأ الأول: ا�ستمرارية التعليم والتدريب ط�ال حياة الفرد ال�ظيفية.
املعارف  يف  ق�س�ر  عن  الناجتة  الأداء  فج�ة  �سد  الثاين:  املبداأ 

واملهارات.

د. جميل �سيخ عثمان
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أ الثالث: تدعيم التعلم.اأ الثالث: تدعيم التعلم.أ الثالث: تدعيم التعلم. املبد
ات التالية:�ات التالية:�ات التالية: �من اخلط�من اخلط من اخلطسمن اخلطس ستنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها: تت�ستنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها: تت�

• اختيار املتدربني.	
• اختيار املدربني.	
• جتهيز مكان التدريب.	
• إدارة الربنامج التدريبي.	 • إدارة الربنامج التدريبي.	 • إدارة الربنامج التدريبي.اإدارة الربنامج التدريبي.	
• تقييم املدربني و املتدربني و الربنامج.	
• متابعة املتدربني بعد الربنامج.	

أهمية التدريب يف نظم اجلودة املختلفةاأهمية التدريب يف نظم اجلودة املختلفةاأهمية التدريب يف نظم اجلودة املختلفة -3
أهمية التدريب للجودة:اأهمية التدريب للجودة:اأهمية التدريب للجودة: أهمية التدريب للجودة:دمينغ و أهمية التدريب للجودة:اأهمية التدريب للجودة:ادمينغ واأهمية التدريب للجودة:دمينغ و أهمية التدريب للجودة:اأهمية التدريب للجودة:دمينغ و

دة �دة �دة  اجل ركائز  اجل�أحد  ركائز  �أحد  اجلا ركائز  اجلاأحد  ركائز  أحد  ك التدريب  كاع  التدريب  اع  كس� التدريب  كس�ع  التدريب  ع  س��س�� ���� مب مب�دة  �دة  مب� مب�دة  دة  اجل علماء  كل  اجل�اهتم  علماء  كل  �اهتم 
أهمية التعليم اأهمية التعليم أهمية التعليم  دة الأهم( �دة الأهم( �دة الأهم( على  �نغ )عامل اجل�نغ )عامل اجل نغ )عامل اجلينغ )عامل اجلي أكد داأكد دأكد د الأ�سا�سية حيث 
نقاطه  من  نقطتني  خالل  من  نقاطه �دة  من  نقطتني  خالل  من  نقاطه �دة  من  نقطتني  خالل  من  دة  اجل جمال  يف  للنجاح  اجل�والتدريب  جمال  يف  للنجاح  �والتدريب 

دة:�دة:�دة: �ل اجل�ل اجل ل اجل�ل اجل� �هرية ح�هرية ح هرية حسهرية حس سرة ال�سرة ال� رة ال�سرة ال�س سالأربعة ع�سالأربعة ع�
إيجاد برناجمااإيجاد برناجماإيجاد برناجمًا للتدريب على املهارات:يجب ا�ستخدام طرق حديثة  -1
للعامل  والتدريب  التدريب  هذا  يف  الإدارة  للعامل �ل  والتدريب  التدريب  هذا  يف  الإدارة  للعامل �ل  والتدريب  التدريب  هذا  يف  الإدارة  ل  �م�م مسمس و� والتعليم  و�سللتدريب  والتعليم  سللتدريب 
أعماله الأ�سا�سية وم�س�ؤولياته )يف اأعماله الأ�سا�سية وم�س�ؤولياته )يف أعماله الأ�سا�سية وم�س�ؤولياته )يف  ن ح�سب احلاجة �ن ح�سب احلاجة �ن ح�سب احلاجة وعلى  أن يكاأن يك�أن يك�أن يك يجب 
ع س�ع س�ع خدمة  س��س�� ���� �ؤ�ساء الأق�سام على م�ؤ�ساء الأق�سام على م ؤ�ساء الأق�سام على موؤ�ساء الأق�سام على مو ر أول من تدرب راأول من تدرب روأول من تدرب روأول من تدرب  نات: �نات: �نات:  للتلف للتلف�ركة  �ركة  للتلفس للتلفسركة  ركة  س�س�
رة �رة �رة  �مل التدريب باقي العمال وذلك يف مراكز متط�مل التدريب باقي العمال وذلك يف مراكز متط مل التدريب باقي العمال وذلك يف مراكز متطسمل التدريب باقي العمال وذلك يف مراكز متطس سدة و�سدة و� دة و��دة و�� �العميل واجل�العميل واجل
تر يف �تر يف �تر يف  �غري تقليدية( هذه الطرق احلديثة تعتمد على ا�ستعمال الكمبي�غري تقليدية( هذه الطرق احلديثة تعتمد على ا�ستعمال الكمبي
العاملني  العاملني إقناع  العاملني اإقناع  إقناع  و العاملني رح  إقناع  و العاملني رح  إقناع  وس وسرح  رح  ال� يف  ال�سائية  يف  سائية  ال�س يف  ال�سائية  يف  ائية  سإح�سإح� إح�اإح�ا خمططات  وا�ستخدام  التعليم 

اكل. ساكل. ساكل.  سبالطرق احلديثة يف العمل وحل امل�سبالطرق احلديثة يف العمل وحل امل�
الإدارة  من  لكل  ذلك  من  جزء  ه�  العمل  مهارات  على  ه�والتدريب  العمل  مهارات  على  �والتدريب 
إن جزءااإن جزءاإن جزءًا من ذلك التدريب يتعلق  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� نج ينج ينج  ل طريقة د�ل طريقة د�ل طريقة د �والعمال وتق�والعمال وتق
ظيفة وما مل �ظيفة وما مل �ظيفة وما مل  أداء الاأداء ال�أداء ال�أداء ال آخر يتعلق بلماذا اآخر يتعلق بلماذا آخر يتعلق بلماذا يتم  ظيفة �ظيفة �ظيفة وجزًء أداء الاأداء ال�أداء ال�أداء ال بكيفية 
كل سكل سكل  أن ي�ؤدوها ب�اأن ي�ؤدوها ب�سأن ي�ؤدوها ب�سأن ي�ؤدوها ب� كن يكن يكن  إنهم اإنهم اإنهم ل إنهم يعرف اجلميع ملاذا ي�ؤدون وظيفة ما ف إنهم اإنهم ايعرف اجلميع ملاذا ي�ؤدون وظيفة ما فاإنهم يعرف اجلميع ملاذا ي�ؤدون وظيفة ما ف إنهم اإنهم يعرف اجلميع ملاذا ي�ؤدون وظيفة ما ف
مهامهم  تن�سق  وكيف  النظام  هدف  مهامهم �ا  تن�سق  وكيف  النظام  هدف  مهامهم �ا  تن�سق  وكيف  النظام  هدف  ا  يعرف يعرف�أن  يعرف�أن  يعرفاأن  أن  يجب  أنهم اأنهم أنهم  كما  جيد 

معه. 
للعمال  للعمال ساهدتهم  للعمال ساهدتهم  اهدتهم  العمال اجلدد هي م� لتدريب  العمال اجلدد هي م�سذجية  لتدريب  سذجية  العمال اجلدد هي م�� لتدريب  العمال اجلدد هي م��ذجية  لتدريب  ذجية  النم النم�والطريقة  �والطريقة 
أخطاء اأخطاء أخطاء  مع  غري سغري سغري  � واحد  �سأ  واحد  سأ  �ا واحد  �اأ  واحد  أ  خط يتفاعل  كيف  لهم  خطايح  يتفاعل  كيف  لهم  ايح  خطس يتفاعل  كيف  لهم  خطسيح  يتفاعل  كيف  لهم  يح  س�س� ���� والت والت�القدامى  �القدامى 
العمال  تدريب  يتم  وعندما  العمال سخمة  تدريب  يتم  وعندما  العمال سخمة  تدريب  يتم  وعندما  خمة  � �سكلة  سكلة  �س �سكلة  كلة  م� م�سا  سا  م�� م��ا  ا  �ن�ن ن�ن� ليك ليك�غرية  �غرية  ليكس ليكسغرية  غرية  � �سأخرى  �سأخرى  �اأخرى  أخرى 
أخطاء اأخطاء أخطاء  اجلدد على يد العمال القدامى لن يتعلم العمال اجلدد فقط 
ة اجلديدة. سة اجلديدة. سة اجلديدة.  سعاتهم اخلا�سعاتهم اخلا� عاتهم اخلا��عاتهم اخلا�� �ن تن�ن تن ن تن�ن تن� �يف�يف يفسيفس سف ي�سف ي� ف ي��ف ي�� �العمال القدامى ولكنهم �س�العمال القدامى ولكنهم �س
ظيفة فال �ظيفة فال �ظيفة فال  أن يتعلم كل عامل جميع املهارات الالزمة لأداء الاأن يتعلم كل عامل جميع املهارات الالزمة لأداء ال�أن يتعلم كل عامل جميع املهارات الالزمة لأداء ال�أن يتعلم كل عامل جميع املهارات الالزمة لأداء ال ومبجرد 
ن �ن �ن التدريبات  �ف تك�ف تك ف تك�ف تك� ��ستمرار التدريب على املهارات و�س��ستمرار التدريب على املهارات و�س جد �جد �جد حاجة ل �ت�ت
الذين  النا�س  يف  الذين أو  النا�س  يف  الذين اأو  النا�س  يف  أو  العملية  يف  تغريات  يف أت  تغريات  يف اأت  تغريات  أت  طر طرإذا  طراإذا  إذا  لزمة  افية سافية سافية  سالإ�سالإ�

ن بالعمل.�ن بالعمل.�ن بالعمل. �م�م م�م� �يق�يق
كما   – ل سل سل  يت� التعليم  الذاتي:  والتح�سن  التعليم  على  يت�سأكيد  التعليم  الذاتي:  والتح�سن  التعليم  على  سأكيد  يت�ا التعليم  الذاتي:  والتح�سن  التعليم  على  يت�اأكيد  التعليم  الذاتي:  والتح�سن  التعليم  على  أكيد  ا2-التا2-الت
النا�س" وعندما  النا�س�ل  النا�س�ل  ل  �يء يحافظ على تنمية عق�يء يحافظ على تنمية عق يء يحافظ على تنمية عقسيء يحافظ على تنمية عقس سأي �سأي � �اأي �ا أي  اباب " نج- ينج- ينج-  ل د�ل د�ل د �يق�يق
أن النا�س اأن النا�س أن النا�س  جد ميل لأن �جد ميل لأن �جد ميل لأن نن�سى  �نتحدث عن التح�سني امل�ستمر للنظام ي�نتحدث عن التح�سني امل�ستمر للنظام ي
أن يتم اأن يتم أن يتم  أجزاء هامة وحا�سمة من النظام اأجزاء هامة وحا�سمة من النظام أجزاء هامة وحا�سمة من النظام ويجب  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� يف املنظمة هم 

أن اأن أن  إما اإما إما  إما يء يف احلياة �ساكن ف إما اإما ايء يف احلياة �ساكن فاإما يء يف احلياة �ساكن ف إما اإما يء يف احلياة �ساكن ف يء يف احلياة �ساكن فسيء يف احلياة �ساكن فس س �س � لم�ستمر لم�ستمر ل كل سكل سكل  أنف�سهم ب�اأنف�سهم ب�سأنف�سهم ب�سأنف�سهم ب� حت�سينهم هم 
أن التدريب اأن التدريب أن التدريب  مل النا�س لذلك يف سمل النا�س لذلك يف سمل النا�س لذلك يف حني  س وهذا ي�س وهذا ي� ًاًءاًء اء�اء� أو يزداد �ساأو يزداد �س�أو يزداد �س�أو يزداد �س يتح�سن 

أبدااأبداأبدًا. إن التعليم اإن التعليم اإن التعليم ل ينته  إن التعليم على املهارات ينتهي عندما يتم تعلم املهارة ف إن التعليم اإن التعليم اعلى املهارات ينتهي عندما يتم تعلم املهارة فاإن التعليم على املهارات ينتهي عندما يتم تعلم املهارة ف إن التعليم اإن التعليم على املهارات ينتهي عندما يتم تعلم املهارة ف

التعليمية  الربامج  من  التعليمية �عة  الربامج  من  التعليمية �عة  الربامج  من  عة  جمم جمم�إقامة  جمم�إقامة  جمماإقامة  إقامة  على  النقطة  هذه  ت�ؤكد  النقطة أي  هذه  ت�ؤكد  النقطة اأي  هذه  ت�ؤكد  أي 
جي �جي �جي  �ل�ل ل�ل� �اكبة التقدم التكن�اكبة التقدم التكن اكبة التقدم التكن�اكبة التقدم التكن� �والتدريبية والتح�سني الذاتي لكل العاملني مل�والتدريبية والتح�سني الذاتي لكل العاملني مل

ائية الأ�سا�سية.سائية الأ�سا�سية.سائية الأ�سا�سية. سمن التدريب الأ�ساليب الإح�سمن التدريب الأ�ساليب الإح� من التدريب الأ�ساليب الإح�سمن التدريب الأ�ساليب الإح�س أن يت�اأن يت�سأن يت�سأن يت� ويجب 

املة للجودة:ساملة للجودة:ساملة للجودة: سالتدريب والإدارة ال�سالتدريب والإدارة ال�
ساملة تتلخ�ساملة تتلخ�س فيما يلي والتي  املة تتلخ�ساملة تتلخ�س سدة ال�سدة ال� دة ال��دة ال�� �ر الأ�سا�سية لإدارة اجل�ر الأ�سا�سية لإدارة اجل ر الأ�سا�سية لإدارة اجلسر الأ�سا�سية لإدارة اجلس إن العنا�اإن العنا�سإن العنا�سإن العنا�

منها:سمنها:سمنها: أ�سا�سي �اأ�سا�سي �سأ�سا�سي �سأ�سا�سي � ر سر سر  سيظهر فيها التدريب كعن�سيظهر فيها التدريب كعن�
ؤية التنظيمية.وؤية التنظيمية.وؤية التنظيمية..1 والروالر
ائق )العقبات(.�ائق )العقبات(.�ائق )العقبات(..2 إزالة العاإزالة الع�إزالة الع�إزالة الع
ال.سال.سال..3 ست�ست� ال
التقييم امل�ستمر..4
التح�سني امل�ستمر..5
العالقات بني البائع والعميل..6
سي�سي�س العمال..7 ي��ي�� �تف�تف
التدريب..٨

التدريب يف اجلوائز العاملية للجودة املتميزة:
كمثال  كمثال اأخذ  كمثال اأخذ  أخذ  ون التدريب  على  املتميزة  ونادة  التدريب  على  املتميزة  ادة  ون� التدريب  على  املتميزة  ون�دة  التدريب  على  املتميزة  دة  للج العاملية  للج�ائز  العاملية  �ائز  للج� العاملية  للج�ائز  العاملية  ائز  اجل اجل�ت�ؤكد  �ت�ؤكد 

دة. �دة. �دة.  �لدريدج الأمريكية للج�لدريدج الأمريكية للج لدريدج الأمريكية للج�لدريدج الأمريكية للج� �مل ب�مل ب مل ب�مل ب� �جائزة مالك�جائزة مالك
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9000 ISO:التدريب يف املوا�سفات القيا�سية لنظم اإدارة اجلودة
على   9000  ISO اجل�دة  اإدارة  لنظم  القيا�سية  امل�ا�سفات  اأكدت 
التدريب فكان جزء اأ�سا�سي من بنية نظام اإدارة اجل�دة حيث اأكدت 
بالن�سبة  التدريبية  الحتياجات  نحدد  اأن  يجب  اأنه  على  امل�ا�سفة 
حتديد  عن  ف�ساًل  اجل�دة،  وحت�سني  تط�ير  يف  امل�ساركني  لالأفراد 
ب�ساأنها، فهل يتم  التدريب واتخاذ قرار  امل�سئ�لة عن عملية  اجلهات 

التدريب داخليًا اأم خارجيًا؟

وما هي خرباتهم العلمية والعملية؟
عالوة على اإعداد الربامج التدريبية وتنفيذها وتقيمها، لل�ق�ف على 
العلمي  التخطيط  من  التمكن  ثم  ومن  وال�سلبية،  الإيجابية  نتائجها 

امل�ستقبلي لأن�سطة التدريب على اجل�دة.

4-اأ�س�س التدريب يف برامج اجلودة:
اأهداف  مثل  التدريب  مب��س�ع  املتعلقة  الأم�ر  من  العديد  هناك   
اخلطة  تدعيم  يف  ت�ساهم  كثرية  واأم�ر  الذاتي  والتق�مي  املنظمة 
اأن يت�فر  اأهداف املنظمة يجب  الإ�سرتاتيجية للمنظمة ولكي تتحقق 
يف العاملني يف املنظمة املعرفة الكافية واملهارات والجتاهات اخلا�سة 
املعدة  الإ�سرتاتيجية  تدريبهم.واخلطة  من  بد  ل  ثم  ومن  بالإجناز، 
جيدا ت�ؤدي اإىل حتقيق اأهداف يكن قيا�سها ونتائج التدريب يجب اأن 

تك�ن يف �سكل يكن قيا�سه.

ويتطلب التدريب اإجراء اأربعة م�ست�يات لتقييمه وهي:
عن . 1 را�س�ن  املتدرب�ن  )هل  املتدربني  اأفعال  ردود 

الربنامج؟(.
واملهارات . 2 احلقائق  هي  )ما  التدريب  من  املكت�سب 

والأ�ساليب التي فهمها املتدرب�ن؟(.
�سل�ك املتدرب�ن )هل الربنامج التدريبي غري من �سل�ك . 3

املتدربني بطريقة ح�سنت اأداءهم يف العمل؟(.
النتائج . 4 حقق  التدريبي  الربنامج  )هل  النهائية  النتائج 

املرغ�بة؟(.

من اأين نبداأ التدريب؟
ل بد اأن يبداأ التدريب بالإدارة العليا فاإذا بداأنا التدريب من امل�ست�ى 
لل�قت  م�سيعة  يعد  ذلك  فان  العليا  الإدارة  دون  الثالث  اأو  الثاين 

واإهدارا للتكلفة ولتنجح اجل�دة ال�ساملة.

م�ست�يات  من  م�ست�ى  لكل  تدريبي  برنامج  ت�سميم  يتم  اأن  يجب 
الإدارة.

التدريبية  احلاجات  حتديد  �سرورة  اجل�دة  بفل�سفة  العمل  يتطلب 
املطل�بة لتطبيق النظام واأي�سا و�سع اأ�ساليب التدريب املنظم جلميع 

الأفراد الذين ي�ؤدون اأعمال ت�ؤثر يف اجل�دة.

امل�ستمالت التي يتطلبها التدريب يف نظام اجلودة:
اأول:تدريب كبار التنفيذيني

ثانيا:تدريب الإدارة ال��سطى 
ثالثا:تدريب عمال الإنتاج وامل�سرفني

رابعا:تنظيم وت�ثيق التدريب
خام�سا: اإثارة حما�س العاملني

�ساد�سا: اإلزام العاملني و م�ساركتهم 

5-خامتة:
اأو  تنظر املن�ساآت التقليدية اإىل التدريب على اأنه م�سروف اختياري 
امل�ازنة ول يك�ن  اإذا لزم تخفي�س  اأول ال�سحايا  كمايل ويك�ن عادة 
من�سب مدير التدريب يف املن�ساآت التقليدية من بني املنا�سب املتميزة 

اأو املتاألقة.

على النقي�س من ذلك فاإن من�ساآت اجل�دة تاأخذ ماأخذًا جديًا العبارة 
يف  "العاملني  باأن  والقائلة  لل�سركات  ال�سن�ية  التقارير  يف  ال�سائعة 
لي�س�ا  اأنهم  على  العاملني  اإىل  النظر  ويتم  اأ�س�لها  اأهم  هم  املن�ساأة 
فقط اأيدي عاملة اأجرية بل هم العي�ن التي ترى امل�سكالت والفر�س 
والعق�ل التي تفكر يف حل�ل لهذه امل�سكالت" وبالتايل تعترب التدريب 

والتاأهيل له�ؤلء العاملني كجزء ل يتجزاأ من خطط املن�ساأة.

عندما ينظر اإىل العاملني على اأنهم اأ�س�ل ينظر اأي�سًا اإىل التدريب 
اجله�د  تبذل  املن�ساأة،  قيمة  تزداد  وعندما  ا�ستثمار،  اأنه  على 
ال�سعبة، خ�س�س دمج  الأوقات  التدريب يف  م�ازنة  للمحافظة على 
ع�سر  الأربعة  نقاطه  من  اثنتني  اأمريكا  يف  اجل�دة  علماء  �سيخ  وه� 

ال�سهرية اخلا�سة باإدارة اجل�دة للتدريب والتعليم.

يك�ن نائب الرئي�س لقطاع تنمية الق�ى الب�سرية من بني اأهم اأع�ساء 
الإدارة العليا واأكرثهم تاأثريًا يف من�ساأة اجل�دة )من اجلدير بالذكر 
اأن مدير تنمية امل�ارد الب�سرية يتمتع مبركز اأق�ى من مدير ال�س�ؤون 

املالية يف املن�ساآت اليابانية(.
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إلكرتونيااإلكرتونياإلكرتونيًا إلكرتونياخارطة الطريق لإ�سرتاتيجيات جودة احلكومات  إلكرتونياخارطة الطريق لإ�سرتاتيجيات جودة احلكومات 

د. �سعيد الزغبي
م ال�سيا�سية / جامعة قناة �م ال�سيا�سية / جامعة قناة �م ال�سيا�سية / جامعة قناة  �راه العل�راه العل راه العل�راه العل� �دكت�دكت

ي�س�ي�س�ي�س �ال�س�ال�س

تقديرات  هي  بل  آمااآماآماًل،  و آما  و آما  أحالمااأحالماأحالمًا لي�ست  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  الإ�سرتاتيجية إن  الأهداف  الإ�سرتاتيجية اإن  الأهداف  إن 
ان ليان ليان  يات فكرية وفل�سفية فلي�س ا�يات فكرية وفل�سفية فلي�س ا�يات فكرية وفل�سفية فلي�س ا أولاأول�أول�أول أولبنى على بيانات واقعية و أولبنى على بيانات واقعية و بنى على بيانات واقعية وتبنى على بيانات واقعية وتمُ علمية 

إمنا بالعلم والعمل .اإمنا بالعلم والعمل .إمنا بالعلم والعمل . إمنا بالعلم والعمل . و إمنا بالعلم والعمل . و لبالتحلي ولبالتحلي ول بالتمني،
الإ�سالمي  الإ�سالمي ساد  الإ�سالمي ساد  اد  سقت�سقت� ال نظام  ظل  فى  الإنتاج  كفاءة  اأن  نظام  ظل  فى  الإنتاج  كفاءة  ااأن  نظام  ظل  فى  الإنتاج  كفاءة  أن  املفرو�س املفرو�سومن  سومن 
عملية  وخربة  عملية سرية  وخربة  عملية سرية  وخربة  رية  ب� ومهارات  علمية  حلقائق  بيانات  بتبني  ب�سأتي  ومهارات  علمية  حلقائق  بيانات  بتبني  سأتي  ب�ا ومهارات  علمية  حلقائق  بيانات  بتبني  ب�اأتي  ومهارات  علمية  حلقائق  بيانات  بتبني  أتي  اتات
أحدكم عمالاأحدكم عماًلأحدكم عماًلأحدكم عماًل إذا اإذا إذا عمل  إذا :)  إذا :)  ريف سريف سريف  سية. فقد ورد يف احلديثال�سية. فقد ورد يف احلديثال� ية. فقد ورد يف احلديثال��ية. فقد ورد يف احلديثال�� �وتربية معن�وتربية معن

أتي اأتي اأتي اإل باملعرفة املرتاكمة، وقد ورد كذلك: )  ا يا ي فليتقنه (. والإتقان ل
ل واحلكمة  بها(  النا�س  بها( أحق  النا�س  بها( اأحق  النا�س  أحق  فه� فه�أنى وجدها  فه�أنى وجدها  فهاأنى وجدها  أنى وجدها  امل�ؤمن  الة سالة سالة  ساحلكمة �ساحلكمة �

ي واسي واسي والحتكاك.  س بالبحث والتق�س بالبحث والتق� إت�ؤتى اإل إت�ؤتى 
بيانات متكاملة وحمدثة وعلى  يبنى على  الأمثل  القرار  بيانات متكاملة وحمدثة وعلى أن  يبنى على  الأمثل  القرار  بيانات متكاملة وحمدثة وعلى اأن  يبنى على  الأمثل  القرار  أن  لذا جند 
ية ثاقبةسية ثاقبةسية ثاقبة، فالقرار من غري ترٍو وتبني قرار عجالة وجهالة  سمنذجة ريا�سمنذجة ريا�
ى �ى �ى  امل�ست على  امل�ست�أكان  على  امل�ست�أكان  على  امل�ستاأكان  على  أكان  ًاًءاًء اء�اء� �س العدل  �س�إن  العدل  �س�إن  العدل  �ساإن  العدل  إن  ثم  حمالة، ل  الندم  اىل  اىل �د  اىل �د  د  �يق�يق
ائيات سائيات سائيات  سإح�سإح� إح�اإح�ا على  بناًء بناًء   ً اإل يتم  ل الفردي  أو اأو أو  الجتماعي  اأو  ااأو  أو  ال�سيا�سي 
نية �نية �نية  قان مرجعيات  وعلى  والأطراف  قان�  مرجعيات  وعلى  والأطراف   � امل�امل�امل، الع لكل  وحميطة  الع�دقيقة  لكل  وحميطة  �دقيقة 
ثقافات  وعلى  حمكمة،  حمكمةسرعية  حمكمةسرعية  رعية  � �سإجتهادات  �سإجتهادات  �اإجتهادات  إجتهادات  وعلى  وثابتة، حمددة 

ثقة ورا�سخة. �ثقة ورا�سخة. �ثقة ورا�سخة.  �وتقاليد اجتماعية م�وتقاليد اجتماعية م
• أكده اأكده أكده 	 يل سيل سيل  أ�اأ�سأ�سأ� إ�سالمي اإ�سالمي اإ�سالمي  م �م �م  مفه مفه�   � ه� احلكم  يف  ه�د  احلكم  يف  �د  هس احلكم  يف  هسد  احلكم  يف  د  الر� الر�سم  سم  الر�� الر��م  م  مفه إن  • مفه	 إن  • مفه�	 �إن  مفها مفهاإن  إن 

رعيته(  عن  عن �ل  عن �ل  ل  م�سئ وكلكم  راع  )كلكم  م�سئ�ر  وكلكم  راع  )كلكم  �ر  م�سئ� وكلكم  راع  )كلكم  م�سئ�ر  وكلكم  راع  )كلكم  ر  �ه�ه هسهس امل� الرعاية  امل�سحديث  الرعاية  سحديث 
مة �مة �مة  املعل املعل�ي  �ي  املعلس املعلسي  ي  وتق� التبني  وتق�سي  التبني  سي  وتق�س التبني  وتق�سي  التبني  ي  تقت� تقت�سيات  سيات  تقت�� تقت��يات  يات  امل�ست كل  يف  امل�ست�فامل�س�ؤولية  كل  يف  �فامل�س�ؤولية 
دار سدار سدار  ا� يف  والتعجل  والعاطفة  ا�سى  يف  والتعجل  والعاطفة  سى  ا�� يف  والتعجل  والعاطفة  ا��ى  يف  والتعجل  والعاطفة  ى  اله جتنب  اله�ي  جتنب  �ي  الهس جتنب  الهسي  جتنب  ي  وتقت� وتقت�س  س  والعلم،
سر�سر�س أو اتخاذ القرار ) يا داوود انا جعلناك خليفه يف ااأو اتخاذ القرار ) يا داوود انا جعلناك خليفه يف اأو اتخاذ القرار ) يا داوود انا جعلناك خليفه يف ال احلكم،

سرة )�سرة )�س:26(.  رة )��رة )�� �ى( �س�ى( �س ى( �س�ى( �س� � تتبع اله� تتبع اله لفاحكم بني النا�س باحلق ولفاحكم بني النا�س باحلق ول
إلتزام اإلتزام إلتزام  و إلتزام   و إلتزام   القرار، اتخاذ  قبل  العلم  بالتزام  القرار�لية  اتخاذ  قبل  العلم  بالتزام  القرار�لية  اتخاذ  قبل  العلم  بالتزام  لية  امل�سئ يف  امل�سئ�د  يف  �د  امل�سئس يف  امل�سئسد  يف  د  الر� الر�سإن  الر�سإن  الر�اإن  إن 
يف  يان سيان سيان  قا� قا�سر  سر  قا�� قا��ر  ر  �ه�ه هسهس امل� احلديث  يف  امل�سح  احلديث  يف  سح  امل�س� احلديث  يف  امل�س�ح  احلديث  يف  ح  س��س�� ���� ب جنده  والنظام  ب�امل�ؤ�س�سية  جنده  والنظام  �امل�ؤ�س�سية 
من  حكم  الذي  من أولهما  حكم  الذي  من اأولهما  حكم  الذي  أولهما  النار  يف  واللذان  اجلنة  يف  يف سي  واللذان  اجلنة  يف  يف سي  واللذان  اجلنة  يف  ي  وقا� وقا�سالنار  سالنار 
bad( )سد  )سد  د  را� غري  را�سأنه  غري  سأنه  را�ا غري  را�اأنه  غري  أنه  ب احلديث  بامنا  احلديث  امنا  ب� احلديث  ب�منا  احلديث  منا  مفه يف  مفه�فه  يف  �فه  مفهس يف  مفهسفه  يف  فه  ن� وهذا  علم  ن�سغري  وهذا  علم  سغري 

م �م �م  � وحكم بغريه وهذا يعرف باملفه� وحكم بغريه وهذا يعرف باملفه governor( والثاين علم احلق،
ذلك  ه�  اجلنة:  الذي يف  ه�أما  اجلنة:  الذي يف  ه�أما  اجلنة:  الذي يف  هاأما  اجلنة:  الذي يف  أما  و ه(  اجلنة:  الذي يف  أما  و ه(  اجلنة:  الذي يف  أما  corrupted( فا�سد )اأنه  فا�سد  )اأنه  فا�سد  أنه  ب بااحلديث  ااحلديث 
د يف سد يف سد يف احلكم  س ذات الر�س ذات الر� �اقع ه�اقع ه� اقع ه�اقع ه� � وهذا يف ال� وهذا يف ال الذي عرف احلق، وحكم به،

مه احلديث. �مه احلديث. �مه احلديث.  �مبفه�مبفه
أن بيانات التقديرات العلمية لغر�اأن بيانات التقديرات العلمية لغر�سأن بيانات التقديرات العلمية لغر�سأن بيانات التقديرات العلمية لغر�س حتديد  أرى وترون معي اأرى وترون معي أرى وترون معي  هنا ومن هنا ومن هنا 
وبيانات  وبيانات الإنتاج  وبيانات الإنتاج  إنتاج  ل الداعمة  العلمية  والبيانات  الإ�سرتاتيجية  لالالأهداف  الداعمة  العلمية  والبيانات  الإ�سرتاتيجية  الالأهداف 
ية �ية �ية  والرتب والرتب�ية  �ية  والرتب� والرتب�ية  ية  املعن والدوافع  العملية  واخلربة  املعن�رية  والدوافع  العملية  واخلربة  �رية  املعنس والدوافع  العملية  واخلربة  املعنسرية  والدوافع  العملية  واخلربة  رية  الب� الب�ساملهارات  ساملهارات 
ائيات سائيات سائيات  الإح� وبيانات  القرار  لدعم  املحدثة  املتكاملة  الإح�سوالبيانات  وبيانات  القرار  لدعم  املحدثة  املتكاملة  سوالبيانات 
ال�سكانية والأمنية واجلنائية واخلدمات والتنمية الجتماعية وعدالة 
ل فكاك  تداخاًل اساسًا سها بع�سها بع� ها بع�سها بع�س س مع بع�س مع بع� اركة ال�سيا�سية لتتداخل جميعاساركة ال�سيا�سية لتتداخل جميعاساركة ال�سيا�سية لتتداخل جميعًا سامل�سامل�

أ�سا�سية اأ�سا�سية أ�سا�سية  يلى كفهر�سة  يلى سرح ما �سبق فيما  يلى سرح ما �سبق فيما  رح ما �سبق فيما  بتناول � بتناول �سم  سم  بتناول �� بتناول ��م  م  أقاأق�أق�أق ف �ف �ف  و �س �س�  و   � منه،
إلكرتونية اإلكرتونية اإلكرتونية  ولكنها  عربية، عربية�مات  عربية�مات  مات  حك اىل  الطريق  خارطة  حك�اري�س  اىل  الطريق  خارطة  �اري�س  حكس اىل  الطريق  خارطة  حكساري�س  اىل  الطريق  خارطة  اري�س  سلت�سلت�

ر القادمة.�ر القادمة.�ر القادمة. �حها ال�سط�حها ال�سط حها ال�سطسحها ال�سطس س�س� ���� �ت�ت
يدة سيدة سيدة  الر� الر�سمات  سمات  الر�� الر��مات  مات  احلك طريق  احلك�  طريق   � نح� نح�ات  �ات  نح� نح�ات  ات  اخلط اخلط�أوىل  �أوىل  اخلطا اخلطاأوىل  أوىل  ك كاكمة  اكمة  ك� ك�كمة  كمة  ال ال�م  �م  ال� ال�م  م  مفه مفه�1   1�

:ً
ال م 

ً
ال م 

إلكرتونيااإلكرتونياإلكرتونيا
ت ست ست عديد  سكمة، فقد حر�سكمة، فقد حر� كمة، فقد حر��كمة، فقد حر�� �دة احل�دة احل دة احل�دة احل� �م ج�م ج م ج�م ج� �نظرا لالهتمام املتزايد مبفه�نظرا لالهتمام املتزايد مبفه
ع معايري حمددة سع معايري حمددة سع معايري حمددة  سم وحتليله وو�سم وحتليله وو� م وحتليله وو��م وحتليله وو�� �من امل�ؤ�س�سات على درا�سة هذا املفه�من امل�ؤ�س�سات على درا�سة هذا املفه
ادي والتنمية، سادي والتنمية، سادي والتنمية،  سقت�سقت� لتطبيقه. ومن هذه امل�ؤ�س�سات: منظمة التعاون ال
يل �يل �يل  � ممثال يف جلنة بازل، وم�ؤ�س�سة التم� ممثال يف جلنة بازل، وم�ؤ�س�سة التم BIS يات الدولية �يات الدولية �يات الدولية �وبنك الت�س�وبنك الت�س

الدولية التابعة للبنك الدويل.
دة �دة �دة  ج ج�م  �م  ج� ج�م  م  ملفه املعطاة  التعريفات  اختلفت  كلما  ملفه�أنه  املعطاة  التعريفات  اختلفت  كلما  ملفه�أنه  املعطاة  التعريفات  اختلفت  كلما  ملفهاأنه  املعطاة  التعريفات  اختلفت  كلما  أنه  جند  اقع �اقع �اقع  ال ال�ويف  �ويف 
تعريف  فى  الإجادة  عملية  حتكم  التي  املعايري  اختلفت  تعريف �كمة،  فى  الإجادة  عملية  حتكم  التي  املعايري  اختلفت  تعريف �كمة،  فى  الإجادة  عملية  حتكم  التي  املعايري  اختلفت  كمة،  �احل�احل
ع سع سع  سر وجهة النظر التي حكمت كل جهة ت�سر وجهة النظر التي حكمت كل جهة ت� ر وجهة النظر التي حكمت كل جهة ت��ر وجهة النظر التي حكمت كل جهة ت�� �كمة، وذلك من منظ�كمة، وذلك من منظ كمة، وذلك من منظ�كمة، وذلك من منظ� �احل�احل

�ما لهذه املعايري، وذلك على النح�ما لهذه املعايري، وذلك على النح� التايل:  ما لهذه املعايري، وذلك على النح�ما لهذه املعايري، وذلك على النح� �مفه�مفه

ادي والتنمية:سادي والتنمية:سادي والتنمية: س* معايري منظمة التعاون الإقت�س* معايري منظمة التعاون الإقت�
منظمة  منظمة إليها  منظمة اإليها  إليها  لت سلت سلت  س�س� ���� ت معايري  وفق خم�سة  ت�كمة  معايري  وفق خم�سة  �كمة  ت� معايري  وفق خم�سة  ت�كمة  معايري  وفق خم�سة  كمة  احل تطبيق  يتم  احل�حيث  تطبيق  يتم  �حيث 
درت سدرت سدرت  أ�اأ�سأ�سأ� أنها اأنها اأنها قد  ب والتنمية يف عام 1999، علما  باادي  والتنمية يف عام 1999، علما  اادي  بس والتنمية يف عام 1999، علما  بسادي  والتنمية يف عام 1999، علما  ادي  سقت�سقت� التعاون ال

بح �ستة معايري وتتمثل يف:سبح �ستة معايري وتتمثل يف:سبح �ستة معايري وتتمثل يف: ستعديال لها يف عام 2004  لت�ستعديال لها يف عام 2004  لت�
يجب .1 يجب سركات:  يجب سركات:  ركات:  ال� ال�سكمة  سكمة  ال�� ال��كمة  كمة  حل فعال  لإطار  حل�أ�سا�س  فعال  لإطار  حل�أ�سا�س  فعال  لإطار  حلاأ�سا�س  فعال  لإطار  أ�سا�س  د �د �د  وج وج�مان  �مان  وجس وجسمان  مان  س�س�

فافية سفافية سفافية  � تعزيز  من  كال  �سركات  تعزيز  من  كال  سركات  �س تعزيز  من  كال  �سركات  تعزيز  من  كال  ركات  ال� ال�سكمة  سكمة  ال�� ال��كمة  كمة  ح ح�إطار  ح�إطار  حاإطار  إطار  من سمن سمن  يت� يت�سأن  يت�سأن  يت�اأن  أن 
أحكام اأحكام أحكام  مع  متنا�سقا  متنا�سقا �ن  متنا�سقا �ن  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن  يجب  كما  وكفاءتها،  كما �اق  وكفاءتها،  كما �اق  وكفاءتها،  اق  �الأ�س�الأ�س
بني  فيما  امل�س�ؤوليات  تق�سيم  بني س�ح  فيما  امل�س�ؤوليات  تق�سيم  بني س�ح  فيما  امل�س�ؤوليات  تق�سيم  ح  س��س�� ���� ب ب�غ  �غ  بس� بس�غ  غ  ي� ي�س�أن  ي�س�أن  ي�اأن  أن  و ي�ن،  أن  و ي�ن،  أن  و� و�ن،  ن،  �القان�القان

رافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.سرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.سرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة. سال�سلطات الإ�سال�سلطات الإ�
الأ�سهم، .2 ملكية  نقل  الأ�سهم، سمل  ملكية  نقل  الأ�سهم، سمل  ملكية  نقل  مل  وت� امل�ساهمني:  جميع  وت�سق  امل�ساهمني:  جميع  سق  وت�� امل�ساهمني:  جميع  وت��ق  امل�ساهمني:  جميع  ق  حق حق�حفظ  �حفظ 

الأرباح،  يف  عائد  على  الأرباح، س�ل  يف  عائد  على  الأرباح، س�ل  يف  عائد  على  ل  واحل� الإدارة،  جمل�س  واحل�س�واختيار  الإدارة،  جمل�س  س�واختيار 
اركة الفعالة ساركة الفعالة ساركة الفعالة  سائم املالية، وحق امل�ساهمني يف امل�سائم املالية، وحق امل�ساهمني يف امل� ائم املالية، وحق امل�ساهمني يف امل��ائم املالية، وحق امل�ساهمني يف امل�� �ومراجعة الق�ومراجعة الق

يف اجتماعات اجلمعية العامة.
امل�ساواة بني .3 وتعنى  امل�ساهمني:  املت�ساوية بني جميع  املعاملة 

قهم �قهم �قهم  �حملة الأ�سهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع عن حق�حملة الأ�سهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع عن حق
القرارات  على  العامة  اجلمعية  يف  القرارات س�يت  على  العامة  اجلمعية  يف  القرارات س�يت  على  العامة  اجلمعية  يف  يت  والت� والت�س�نية،  س�نية،  والت�� والت��نية،  نية،  �القان�القان
أو دمج اأو دمج أو دمج  اذ �اذ �اذ  أي عمليات ا�ستحاأي عمليات ا�ستح�أي عمليات ا�ستح�أي عمليات ا�ستح الأ�سا�سية، وكذلك حمايتهم من 
مات الداخلية، وكذلك �مات الداخلية، وكذلك �مات الداخلية، وكذلك  �جتار يف املعل�جتار يف املعل أو من ااأو من اأو من ال ك �ك �ك فيها،  �ك�ك كسكس سم�سم�
جمل�س  جمل�س ساء  جمل�س ساء  اء  أع�اأع�سأع�سأع� مع  املعامالت  كافة  على  الطالع  يف  حقهم 

أو املديرين التنفيذيني.اأو املديرين التنفيذيني.أو املديرين التنفيذيني. الإدارة 
الإدارة .4 �سلطات  الإدارة أ�ساليب ممار�سة  �سلطات  الإدارة اأ�ساليب ممار�سة  �سلطات  أ�ساليب ممار�سة  الح سالح سالح يف  امل� امل�سحاب  سحاب  امل�س امل�سحاب  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� دور 

عن  سي�سي�س ي��ي�� �نية، والتع�نية، والتع نية، والتع�نية، والتع� �قهم القان�قهم القان قهم القان�قهم القان� �مل احرتام حق�مل احرتام حق مل احرتام حقسمل احرتام حقس سركة: وت�سركة: وت� ركة: وت�سركة: وت�س سبال�سبال�
الفعالة  الفعالة ساركتهم  الفعالة ساركتهم  اركتهم  م� م�سآليات  م�سآليات  م�اآليات  آليات  وكذلك  ق، �ق، �ق،  لتلك احلق انتهاك  لتلك احلق�أي  انتهاك  لتلك احلق�أي  انتهاك  لتلك احلقاأي  انتهاك  أي 
بة. �بة. �بة.  �مات املطل�مات املطل مات املطل�مات املطل� �لهم على املعل�لهم على املعل لهم على املعلس�لهم على املعلس� س�ركة، وح�س�ركة، وح� ركة، وح�سركة، وح�س سيف الرقابة على ال�سيف الرقابة على ال�
ك والعاملني وحملة ال�سندات �ك والعاملني وحملة ال�سندات �ك والعاملني وحملة ال�سندات  �الح البن�الح البن الح البنسالح البنس سحاب امل�سحاب امل� حاب امل�سحاب امل�س سأ�سأ� أ�اأ�ا اد باد ب د بسد بس سويق�سويق�

ردين والعمالء.�ردين والعمالء.�ردين والعمالء. �وامل�وامل

احللقة )1(
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الإف�ساح وال�سفافية: وتتناول الإف�ساح عن املعل�مات الهامة . 5
الن�سبة  ملكية  عن  والإف�ساح  احل�سابات،  مراقب  ودور 
جمل�س  باأع�ساء  املتعلق  والإف�ساح  الأ�سهم،  من  العظمى 
تلك  كل  عن  الإف�ساح  ويتم  التنفيذيني.  واملديرين  الإدارة 
واأ�سحاب  امل�ساهمني  جميع  بني  عادلة  بطريقة  املعل�مات 

امل�سالح يف ال�قت املنا�سب ودون تاأخري.
جمل�س . 6 هيكل  حتديد  وت�سمل  الإدارة:  جمل�س  م�س�ؤوليات 

اأع�سائه ومهامه  اختيار  وكيفية  القان�نية،  وواجباته  الإدارة 
الأ�سا�سية، ودوره يف الإ�سراف على الإدارة التنفيذية.

 Basel( العاملية  امل�سرفية  للرقابة  بازل  جلنة  معايري   *
:)Committee

يف  باحل�كمة  خا�سة  اإر�سادات   1999 العام  يف  بازل  جلنة  و�سعت 
امل�ؤ�س�سات امل�سرفية واملالية، وهي تركز على النقاط التالية:

 قيم ال�سركة، وم�اثيق ال�سرف للت�سرفات ال�سليمة وغريها . 1
يتحقق  التي  والنظم  اجليدة  للت�سرفات  املعايري  من 

با�ستخدامها تطبيق هذه املعايري.
اإ�سرتاتيجية لل�سركة معدة جيدا، والتي مب�جبها يكن قيا�س . 2

جناحها الكلي وم�ساهمة الأفراد يف ذلك.
الت�زيع ال�سليم للم�س�ؤوليات، ومراكز اتخاذ القرار مت�سمنا . 3

ت�سل�سال وظيفيا للم�افقات املطل�بة من الأفراد للمجل�س.
ومدققي . 4 الإدارة،  جمل�س  بني  الفعال  للتعاون  اآلية  و�سع 

احل�سابات والإدارة العليا.
ت�افر نظام �سبط داخلي ق�ي يت�سمن مهام التدقيق الداخلي . 5

مع  العمل  خط�ط  عن  للمخاطر  م�ستقلة  واإدارة  واخلارجي 
 Checks &( امل�سئ�ليات  مع  ال�سلطات  تنا�سب  مراعاة 

.)Balances
مراقبة خا�سة ملراكز املخاطر يف امل�اقع التي يت�ساعد فيها . 6

ت�سارب امل�سالح، مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرت�سني 
اأو  العليا،  والإدارة  امل�ساهمني  وكبار  بامل�سرف  املرتبطني 

متخذي القرارات الرئي�سية يف امل�ؤ�س�سة.
العمل . 7 حتقق  التي  العليا  لالإدارة  والإدارية  املالية  احل�افز 

بطريقة �سليمة، واأي�سا بالن�سبة للمديرين اأو امل�ظفني �س�اء 
اأكانت يف �سكل تع�ي�سات اأو ترقيات اأو عنا�سر اأخرى.

تدفق املعل�مات ب�سكل منا�سب داخليا اأو اإىل اخلارج.. ٨

2 املهارات الأ�سا�سية لإجناح احلكومة اللكرتونية:
اإن الأمة العربية والإ�سالمية متلك يف ع�سر الع�ملة واملناف�سة احلرة 
الكثري مما يكن اأن تقدمه على �سعيد املناف�سة الثقافية والفكرية يف 
الناحية الأمنية اإذا التزمت بالقيم العربية وال�سالمية، وباإمكانها اأن 
تناف�س اإقت�ساديًا مبا حباها اهلل به من نعم مادية وميزات ذهنية اإذا 
العاملية  والتقانات  املهارات  وتابعت  اإلتزامًا �سارمًا،  بالنظم  اإلتزمت 
والتجارب الن�سانية متابعة ل�سيقة، ويكنها اأن ت�ؤمن �سع�بها اإذا كان 
العدل ن�سب اأعينها ومركز همها، ولكن ل بد اأن يتم كل ذلك بالطرق 

العلمية الفاح�سة وبالتنظيم الإداري ال�سارم. 
مرجعيات  على  بناء  امل�ست�يات  كل  يف  القرارات  كل  اتخاذ  مت  فاذا 
ومعل�مات مدققة وم�ثقة من غري عجلة اأو ه�ى اأو ف�ساد ويف �سفافية 
كاملة حتقق الر�سا ال�سيا�سي، واذا حافظ املجتمع على قيم التكافل 

والرتاحم، وحافظ الفراد على ال�سل�ك الق�مي حدث العدل مبفه�مه 
ال�سامل، وحتقق الأمن ال�سامل الذي يحقق الرفاهية والطمئنان.

واإن ا�ستخدام تقانة املعل�مات والت�سالت وخا�سة النرتنت يكن اأن 
يك�ن اآلية هامة جدًا يف ت�زيع امل�ساركة ال�ا�سعة يف اتخاذ القرار يف 

كل امل�ست�يات ويف اللتزام باحل�كمة الر�سيدة. 
عنا�سر  لكل  متطلبات  هي  الر�سيدة  واحل�كمة  العدالة  قيم  واإن 
املجتمع من دولة وم�ؤ�س�سات واأفراد، ولي�ست خا�سة بالدول كما يت�هم 
النامية  الدول  مثقفي  وبع�س  الغربية  الأنظمة  يف  خا�سة  الكثريون 
الذين ين�سب اإهتمامهم على  تنفيذ النم�ذج الغربي يف الديقراطية 
ال�سيا�سية. فقد عملت العديد من الخرتاعات يف الع�سر ال�سناعي 
)مثل القطارات والطائرات( على تغيري املجتمعات الب�سرية واأمناط 
اخليال،  يف  حتى  تكن  مل  بطرق  عديدة  اأ�س�اقا  فتحت  حيث  العمل، 
فاإن  ال�سناعي،  الع�سر  يف  للنا�س  امل�ا�سالت  و�سائل  كانت  وكما 
يف  الفقري  والعم�د  الأ�سا�س  هي  )النرتنت(  املعل�ماتية  ال�سبكة 
لل�سركات ال�سناعية  التكلفة  ع�سر املعل�مات، فهي تعمل على تقليل 
الأعمال،  م�ؤ�س�سات  بني  العالقة  بناء  وتعيد  اخلدمية،  وامل�ؤ�س�سات 

وتنتج ع�ائد اإ�سافية يف اأ�س�اق جديدة.
م�اطنا  اأكان  �س�اء  اجلميع  يف  واقعيا  اللكرتونية  احلك�مة  وت�ؤثر 
جناح  لكن  خدمية،  منظمة  اأو  اإنتاجية  �سركة  اأو  عم�ميا  م�ظفا  اأو 
احلك�مة اللكرتونية يحتاج اإىل دعم من القيادة ال�سيا�سية والإدارية 
حتى ت�ؤدي دورها كاأداة تقدمي خدمات ذات ج�دة وكفاءة عالية؛ وتعد 
تقنية املعل�مات كذلك جزءا مهما لأعمال احلك�مة و�ستك�ن �سرورية 

لالإدارة واتخاذ القرار وكافة اأن�اع املنظمات.

3 خارطة الطريق للتخطيط الإ�سرتاتيجي للحكومة اللكرتونية:
امل�س�ؤولني  من  الكثري  لدى  قب�ل  اللكرتونية  احلك�مة  فكرة  تزداد 
واملهتمني يف الدول املتقدمة والنامية، وياأتي ذلك نتيجة لقناعة ه�ؤلء 
التي  احلك�مية  اخلدمات  حت�يل  يكنها  والت�سالت  التقنية  باأن 
يح�سل عليها امل�اطن عرب انتظاره يف طاب�ر    inline اإىل خدمات 
مبا�سرة  عليها  ويكن احل�س�ل  الي�م،  طيلة  با�ستمرار  متاحة  تك�ن 

 .online عرب خط�ط الت�سال اللكرتونية
تبدي  الكرتونية  ث�رة  هي  اللكرتونية  احلك�مة  اأن  الق�ل  ويكن 
خماطرات مادية و�سيا�سية، واذا مل ت�ست�عب ب�سكل كاف فقد تك�ن 
تقدمي  يف  وتخفق  للم�ارد،  م�سيعة  اللكرتونية  احلك�مة  مبادرة 
خدمات مفيدة، لذا فاإنه يجب ومنذ البداية حتديد احلاجات والع�ائق 
املمكنة مثل: �سعف البنية التحتية، وت�ا�سع النظام التعليمي، وغياب 
و�سائل الت�ا�سل مع التقنية اأو حمدودية امل�ارد واخلربات واملعل�مات.
م�سائل  يبني  وا�سحا  �سبيال  تقدم  نعر�سها  التي  الطريق  وخارطة 
و�سئ�ن عامة للحك�مة اللكرتونية، ويجب معرفة كيفية التعامل معها، 
وتعر�س اخلارطة ع�سرة اأ�سئله حتتاج اإىل اإجابه، وهي ع�ن للتخطيط 

والإدارة والتقييم ل��سع ا�سرتاتيجيات ج�دة احلك�مة اللكرتونية.
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ف وحتليلسف وحتليلسف وحتليل ساملخاطر يف البنوك الإ�سالمية / و�ساملخاطر يف البنوك الإ�سالمية / و�

علسعلسعل سد. عبد الباري م�سد. عبد الباري م�
ارات، سارات، سارات،  سركة رقابة لال�ست�سركة رقابة لال�ست� ركة رقابة لال�ست�سركة رقابة لال�ست�س ساملدير العام �ساملدير العام �

اململكة املتحدة

�ساطة املالية الإ�سالمية��ساطة املالية الإ�سالمية��ساطة املالية الإ�سالمية �املبحث الثالث: خماطر ال�املبحث الثالث: خماطر ال
�ساطة ��ساطة ��ساطة  ال عملية  ال�إجناح  عملية  ال�إجناح  عملية  الاإجناح  عملية  إجناح  إىل اإىل اإىل  م س�م س�م  واخل� واخل�س�ل  س�ل  واخل�س� واخل�س�ل  ل  الأ� الأ�س�إدارة  الأ�س�إدارة  الأ�اإدارة  إدارة  عملية  تهدف 
أتياأتياأتي1:  ا من خالل مايا من خالل ماي سقرتا�سقرتا�س ساملالية التقليدية القائمة على الإقرا�ساملالية التقليدية القائمة على الإقرا�س وال

مراعاة .1 مع  املتاحة  مراعاة �ال  مع  املتاحة  مراعاة �ال  مع  املتاحة  ال  الأم على  عائد  الأم�ل  على  عائد  �ل  الأمس على  عائد  الأمسل  على  عائد  ل  أف�اأف�سأف�سأف� حتقيق 
لة واملخاطرة. �لة واملخاطرة. �لة واملخاطرة.  �ري ال�سي�ري ال�سي ري ال�سيسري ال�سيس سعن�سعن�

املتمثلة .2 املالية  التزاماتها  املتمثلة �اجهة  املالية  التزاماتها  املتمثلة �اجهة  املالية  التزاماتها  اجهة  م من  امل�ؤ�س�سة  م�متكني  من  امل�ؤ�س�سة  �متكني 
الأخرى  النقدية  واللتزامات  النقدية،  وا�بات  النقدية،  وا�بات  النقدية،  بات  ال�سح ال�سح�يف  �يف 

ارف. سارف. سارف.  ساملتمثلة يف م�ساملتمثلة يف م�
سائ�سائ�س النقدية. .3 ائ��ائ�� �فري منافذ ا�ستثمار م�ؤقتة للف�فري منافذ ا�ستثمار م�ؤقتة للف فري منافذ ا�ستثمار م�ؤقتة للف�فري منافذ ا�ستثمار م�ؤقتة للف� �ت�ت
س�ستفادة من فر�س�ستفادة من فر�س ال�ستثمار .4 زيادة قدرة امل�ؤ�س�سة على ال

تركيبة  تعديل  يف  املرونة  تركيبة �فري  تعديل  يف  املرونة  تركيبة �فري  تعديل  يف  املرونة  فري  ت خالل  من  ت�امل�ستجدة  خالل  من  �امل�ستجدة 
املحفظة ال�ستثمارية. 

على .5 والعمل  ال�ال�ال،  الأم الأم�ادر  �ادر  الأمس الأمسادر  ادر  م� بني  فيما  م�سازن  بني  فيما  سازن  م�� بني  فيما  م��ازن  بني  فيما  ازن  الت الت�حتقيق  �حتقيق 
أو احلد من زيادتها. اأو احلد من زيادتها. أو احلد من زيادتها.  سخف�سخف�س تكلفتها 

املالية  املالية ��ساطة  املالية ��ساطة  �ساطة  ال يف  الربحية  ال�لة،  يف  الربحية  �لة،  ال� يف  الربحية  ال�لة،  يف  الربحية  لة،  ال�سي املخاطرة،  ال�سي�لة  املخاطرة،  �لة  ال�سيس املخاطرة،  ال�سيسلة  املخاطرة،  لة  مع� مع�سوتزداد  سوتزداد 
حتت  اجلارية  احل�سابات  على  الرتكيز  ظل  يف  تعقيدًا  التقليدية 
الأمر  الأمر �ال  الأمر �ال  ال  الأم الأم�ادر  �ادر  الأمس الأمسادر  ادر  مل� رئي�س  مل�سدر  رئي�س  سدر  مل�س رئي�س  مل�سدر  رئي�س  در  كم� ثابت  بعائد  كم�سدائع  ثابت  بعائد  سدائع  كم�� ثابت  بعائد  كم��دائع  ثابت  بعائد  دائع  وال وال�الطلب،  �الطلب، 
آجال وجمااآجال وجماآجال وجمالت ال�ستثمار ودرجة املرونة التي  على  ع حدوداسع حدوداسع حدودًا سالذي ي�سالذي ي�

ظيفات البنكية. �ظيفات البنكية. �ظيفات البنكية.  �ن عليها الت�ن عليها الت ن عليها الت�ن عليها الت� أن تكاأن تك�أن تك�أن تك كن يكن يكن 

ع من �ع من �ع من املخاطر،  �اجهة هذا الن�اجهة هذا الن اجهة هذا الن�اجهة هذا الن� �ك الإ�سالمية مبعزل عن م�ك الإ�سالمية مبعزل عن م ك الإ�سالمية مبعزل عن م�ك الإ�سالمية مبعزل عن م� �ولي�ست البن�ولي�ست البن
بات النقدية على �بات النقدية على �بات النقدية على  �والذي يتمثل يف املخاطر الناجمة عن ازدياد ال�سح�والذي يتمثل يف املخاطر الناجمة عن ازدياد ال�سح
دائع �دائع �دائع  �لتزام بدفع مبالغ ال�لتزام بدفع مبالغ ال إىل ااإىل اإىل ال إىل اافة  إىل اافة  افة سافة س سعيد احل�سابات اجلارية، بالإ�سعيد احل�سابات اجلارية، بالإ� عيد احل�سابات اجلارية، بالإ�سعيد احل�سابات اجلارية، بالإ�س س�س�
اريخ ا�ستحقاقها �اريخ ا�ستحقاقها �اريخ ا�ستحقاقها  �ائدها يف ت�ائدها يف ت ائدها يف ت�ائدها يف ت� �الإ�سالمية القائمة على البيع الآجل مع ع�الإ�سالمية القائمة على البيع الآجل مع ع
برجمة  على  برجمة سر  على  برجمة سر  على  ر  مبا� مبا�سكل  سكل  مبا�س مبا�سكل  كل  ب� ي�ؤثر  هذا  ب�سأن  ي�ؤثر  هذا  ب�سأن  ي�ؤثر  هذا  ب�اأن  ي�ؤثر  هذا  أن  ك سك سك  � �س  س  ول ول.  ل.  م�سبقًا املحددة 
اجلارية  احل�سابات  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  للبنك  النقدية  التدفقات 

دائع الإ�سالمية الآجلة. �دائع الإ�سالمية الآجلة. �دائع الإ�سالمية الآجلة.  �وال�وال

أكرث حدة يف اأكرث حدة يف أكرث حدة يف  �ساطة املالية الإ�سالمية ��ساطة املالية الإ�سالمية ��ساطة املالية الإ�سالمية  �ن خماطر ال�ن خماطر ال ن خماطر ال�ن خماطر ال� أن تكاأن تك�أن تك�أن تك قع �قع �قع  �ومن املت�ومن املت
أتياأتياأتي2 :  ام القائمة على العائد املتغري. وي�سهم يف حدتها مايام القائمة على العائد املتغري. وي�سهم يف حدتها ماي م القائمة على العائد املتغري. وي�سهم يف حدتها مايس�م القائمة على العائد املتغري. وي�سهم يف حدتها مايس� س�حالة اخل�س�حالة اخل�

ي�ؤدي .1 الإ�سالمية  ال�ستثمارية  ا�دائع  ا�دائع  دائع  ال على  املتغري  العائد  ال�إن  على  املتغري  العائد  ال�إن  على  املتغري  العائد  الاإن  على  املتغري  العائد  إن 
دائع، ورغبة �دائع، ورغبة �دائع، ورغبة من  لل القيمة احلقيقية  لل�أن  القيمة احلقيقية  �أن  للسا القيمة احلقيقية  للساأن  القيمة احلقيقية  أن  ب� ب�ساأكد  ساأكد  ب�ا ب�اأكد  أكد  الت التاإىل عدم  التاإىل عدم  التاإىل عدم  إىل عدم 
أ اأ اأ يف  �ستلج �ستلجاإنها  �ستلجاإنها  �ستلجاإنها  إنها  ف اخل�سارة  �ستلج خماطر  إنها  ف اخل�سارة  �ستلج خماطر  فاإنها  اخل�سارة  �ستلجا خماطر  �ستلجاإنها  إنها  ف اخل�سارة  �ستلج خماطر  �ستلجاإنها  إنها  تخفي�س البنك يف  تخفي�سإدارة  البنك يف  تخفي�سإدارة  البنك يف  تخفي�اإدارة  البنك يف  إدارة 
آمنة ذات عائد منخف�اآمنة ذات عائد منخف�س،آمنة ذات عائد منخف�س،آمنة ذات عائد منخف�س، وهذا بحد  آمنة ذات عائد منخف�ا�ستثمار  آمنة ذات عائد منخف�ا�ستثمار  اختيار جمالت 

ذاته يعزز من خماطر ال�سحب. 
اتهام .2 اتهام إىل  اتهام اإىل  إىل  دعني �دعني �دعني  امل مبادرة  يف  ي�سهم  العائد  امل�  مبادرة  يف  ي�سهم  العائد   � انخفا�س انخفا�سإن  انخفا�سإن  انخفا�اإن  إن 

يخلق  ذاته  بحد  وهذا  ذاته سري  بحد  وهذا  ذاته سري  بحد  وهذا  ري  والتق� بالتعدي  البنك  والتق�سإدارة  بالتعدي  البنك  والتق�سإدارة  بالتعدي  البنك  والتق�اإدارة  بالتعدي  البنك  إدارة 
خماطر الثقة، ويعزز من خماطر ال�سحب. 

دائع، �دائع، �دائع، .3 أي عائد على الاأي عائد على ال�أي عائد على ال�أي عائد على ال إن العائد املتغري قد يعني عدم اإن العائد املتغري قد يعني عدم إن العائد املتغري قد يعني عدم حتقيق 
ال�سحب،  الثقة وخماطر  يعزز من خماطر  الذي  الأمر  �وه�وه� 
املناف�سة  -ب�سبب  الإ�سالمي  البنك  املناف�سة إدارة  -ب�سبب  الإ�سالمي  البنك  املناف�سة اإدارة  -ب�سبب  الإ�سالمي  البنك  إدارة  يدفع  ما  �وه�وه� 
خماطر  تخفي�س  يف  ورغبة  تخفي�سرفية  يف  ورغبة  سرفية  تخفي�س يف  ورغبة  تخفي�سرفية  يف  ورغبة  رفية  امل� امل�سق  سق  امل�� امل��ق  ق  ال�س يف  ال�س�التجارية  يف  �التجارية 
دائع �دائع �دائع  �يل خماطر عدم حتقيق عائد على ال�يل خماطر عدم حتقيق عائد على ال يل خماطر عدم حتقيق عائد على ال�يل خماطر عدم حتقيق عائد على ال� �إىل حت�إىل حت إىل حتاإىل حتا ال�سحب- 
الح سالح سالح  أرباحهم ل�اأرباحهم ل�سأرباحهم ل�سأرباحهم ل� ن عن جزء �ن عن جزء �ن عن جزء من  إىل امل�ساهمني، بحيث يتخلاإىل امل�ساهمني، بحيث يتخل�إىل امل�ساهمني، بحيث يتخل�إىل امل�ساهمني، بحيث يتخل

دعني يف ح�سابات ا�دعني يف ح�سابات ا�دعني يف ح�سابات ال�ستثمار.  �امل�امل
ثابت .4 بعائد  اللتزام  عدم  على  -املرتتب  اسع  عدم  على  -املرتتب  اسع  عدم  على  -املرتتب  ع  س�س� ���� ال هذا  ال�إن  هذا  ال�إن  هذا  الاإن  هذا  إن 

والذي  اجلذب، جانب  يف  ال�ستثمارية  ا�دائع  ا�دائع  دائع  ال ال�اع  �اع  ال� ال�اع  اع  أناأن�أن�أن جتاه 
يف  ح سح سح  مر� �سحب-  وخماطر  ثقة  خماطر  مر�سجبه  �سحب-  وخماطر  ثقة  خماطر  سجبه  مر�� �سحب-  وخماطر  ثقة  خماطر  مر��جبه  �سحب-  وخماطر  ثقة  خماطر  جبه  مب مب�أ  �أ  مبسا مبساأ  أ  ساتن�ساتن�
إىل اإىل اإىل  ال�ستثمارية  ا�دائع  ا�دائع  دائع  ال ملخاطر  نقل  عملية  لإحداث  ال�اقع  ملخاطر  نقل  عملية  لإحداث  �اقع  ال� ملخاطر  نقل  عملية  لإحداث  ال�اقع  ملخاطر  نقل  عملية  لإحداث  اقع  �ال�ال
رد �رد �رد  � مل� مل احل�سابات اجلارية ويف ظل متثيل احل�سابات اجلارية،
إن اإن اإن  إن ذج التطبيقي ف إن اإن اذج التطبيقي فاإن ذج التطبيقي ف إن اإن ذج التطبيقي ف ذج التطبيقي ف�ذج التطبيقي ف� �ك الإ�سالمية يف النم�ك الإ�سالمية يف النم ك الإ�سالمية يف النم�ك الإ�سالمية يف النم� �ارد البن�ارد البن ارد البن�ارد البن� �مهم من م�مهم من م

أنه تعزيز خماطر ال�سحب ساأنه تعزيز خماطر ال�سحب ساأنه تعزيز خماطر ال�سحب 3.  ساهذا من �ساهذا من �
كل سكل سكل ميزة  أن احل�سابات القائمة على العائد املتغري ت�اأن احل�سابات القائمة على العائد املتغري ت�سأن احل�سابات القائمة على العائد املتغري ت�سأن احل�سابات القائمة على العائد املتغري ت� أننا اأننا أننا ندرك  على 
أنها متت�اأنها متت�سأنها متت�سأنها متت�س الختاللت  وهي  أخرىاأخرىأخرى، للبنك الإ�سالمي من وجهة نظر 
حتقيق  حتقيق أو  حتقيق اأو  أو  العائد  انخفا�س حال  يف  انخفا�سل  حال  يف  سل  انخفا�س� حال  يف  انخفا�س�ل  حال  يف  ل  الأ� جانب  يف  حتدث  الأ�س�التي  جانب  يف  حتدث  س�التي 
فقد  فقد أ�سلفنا،  فقد اأ�سلفنا،  أ�سلفنا،  كما  إطالقها اإطالقها إطالقها  على  لي�ست  امليزة  هذه  لي�ست أن  امليزة  هذه  لي�ست اأن  امليزة  هذه  أن  غري  خ�سائر، 
أو اأو أو  إىل اإىل اإىل امل�ساهمني  يل �يل �يل خماطر  أو حتاأو حت�أو حت�أو حت أو اأو أو ثقة  تنعك�س يف خماطر �سحب 

إىل احل�سابات اجلارية. اإىل احل�سابات اجلارية. إىل احل�سابات اجلارية.  إىل احل�سابات اجلارية. نقل خماطر  إىل احل�سابات اجلارية. نقل خماطر 

أدوات اأدوات أدوات  أدوات يل الإ�سالمية و أدوات يل الإ�سالمية و يل الإ�سالمية و�يل الإ�سالمية و� �يغ التم�يغ التم يغ التمسيغ التمس سك الإ�سالمية، وكذلك خماطر �سك الإ�سالمية، وكذلك خماطر � ك الإ�سالمية، وكذلك خماطر ��ك الإ�سالمية، وكذلك خماطر �� �اجهها البن�اجهها البن اجهها البن�اجهها البن� � للمخاطر التي ت� للمخاطر التي ت وحتلياًل فاسفاسفًا سيتناول هذا البحث و�سيتناول هذا البحث و�
اجهتها.�اجهتها.�اجهتها. �دي مل�دي مل دي ملسدي ملس سمعاجلتها. ويخرج عن هدف البحث قيا�س املخاطر وا�سرتاتيجيات الت�سمعاجلتها. ويخرج عن هدف البحث قيا�س املخاطر وا�سرتاتيجيات الت�

احللقة )2(
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املبحث الرابع: خماطر �سيغ التم�يل الإ�سالمية 4
1. خماطر التم�يل باملرابحة امل�سرفية )املرابحة لل�اعد بال�سراء(: 
اأقل منها يف �س�رتها  ت�اجه خماطر  امل�سرفية  املرابحة يف �س�رتها 
يف  املخاطر  تخفي�س  اإىل  اأدت  التي  الإجراءات  اأهم  ومن  العادية، 

املرابحة امل�سرفية ما ياأتي:
اإليها . 1 م�سافًا  بالتكلفة  الب�ساعة  ب�سراء  امللزم  ال�عد 

خماطر  حتييد  يتم  الإجراء  وبهذا  عليه،  املتفق  الربح 
تقلبات اأ�سعار ال�سلع وتقلبات اأ�سعار ال�سرف. 

تكلفة . 2 يف  النق�س  عن  البنك  لتع�ي�س  اجلدية  هام�س 
ال�سلعة عليه يف حال نك�ل العميل عن ال�عد. 

خيار الرد بال�سرط بني البنك وامل�رد، وي�ستخدمه البنك . 3
يف حال نك�ل العميل عن وعده. 

ت�سرف . 4 املماطلني  املدينني  لردع  تاأخري  فر�س غرامات 
يف وج�ه اخلريات ول ي�ستفيد منها البنك. 

وبالرغم من ذلك مل تزل بع�س املخاطر التي ل تنفك عن املرابحة 
منها: 

املرابحة . 1 ب�ساعة  تلف  باحتمال  وتتعلق  خماطر جتارية: 
تغطى  اأن  ويكن  بال�سراء،  ال�اعد  على  بيعها  قبل 

بالتاأمني التعاوين على الب�ساعة. 
وتتعلق . 2 املقابل:  الطرف  خماطر  اأو  ائتمانية  خماطر 

بعدم ال�سداد. وهذه يجب اأن تغطى بال�سمانات الكافية 
واملالئمة. 

الدين . 3 ت�سييل  القدرة على  بعدم  وتتعلق  �سي�لة:  خماطر 
باأقل من قيمته، لأنه ل يج�ز بيع الدين اإل ح�الة بقيمته 
ال�سمية ، ويف هذه احلال ل ي�جد الدافع لدى الآخرين 
بامل�سادر  تغطى  اأن  يجب  وهذه  الدي�ن.  تلك  ل�سراء 
بع�س  اأن  عن  ف�ساًل  ال�سي�لة  على  للح�س�ل  البديلة 
الدي�ن  تلك  لت�ريق  طرقًا  ابتكرت  املالية  امل�ؤ�س�سات 
ثم  ت�رق  عمليات  خالل  من  نف�سها  على  دي�ن  باإن�ساء 
لها  الت�رق على املدينني  اإحالة دائنيها مب�جب عمليات 

مب�جب عمليات املرابحة. 
هام�س . 4 تغيري  يكن  ل  حيث  الفائدة  �سعر  خماطر 

اأ�سعار  تغريت  حال  يف  العقد  يف  الدخ�ل  بعد  املرابحة 
الفائدة خالل فرتة الأجل. 

2. خماطر التم�يل بال�سلم امل�سريف )ال�سلم املدع�م ب�سلم م�اٍز(: 
اأ�سلي وبهذه  �سلم  بعقد  �سلعة م�سرتاة  بيع  اإىل  امل�ازي  ال�سلم  يهدف 
الطريقة يتم جتنب خماطر ال�س�ق وخماطر التلف املرتتبة على امللكية 
اإىل اأدنى حد ممكن، غري اأنه ل يكن جتنب ن�عني من املخاطر هما: 

عدم . 1 املحتمل  فمن  املقابل:  الطرف  اأو  الئتمان  خماطر 
اللتزام بت�سليم ال�سلعة امل�سرتاة �سلمًا يف م�اعيدها لع�امل 

خارجة عن اإرادة البائع ف�ساًل عن خماطر عدم القدرة على 
ال�سداد التي حت�ل دون اإمكانية قيام البائع بال�فاء بالتزاماته 

يف العقد الأ�سلي عن طريق �سراء �سلعة ال�سلم من ال�س�ق. 
خماطر ال�س�ق: وتن�ساأ هذه املخاطر نتيجة للف�سل بني عقد . 2

اللتزام  عدم  اإن  حيث  امل�ازي  ال�سلم  وعقد  الأ�سلي  ال�سلم 
الثاين.  بالعقد  اللتزام  من  البنك  يعفي  ل  الأول  بالعقد 
عقد  يف  املبيعة  ال�سلعة  ب�سراء  �سيق�م  البنك  فاإن  وبالتايل 
خماطر  احلال  هذه  يف  وي�اجه  ال�س�ق،  من  امل�ازي  ال�سلم 
تقلبات الأ�سعار يف ال�س�ق وعدم مالءمتها للثمن املحدد يف 

عقد ال�سلم امل�ازي. 

ال�سلم . 3 عقد  يف  امل�سرتاة  ال�سلعة  باأن  وتتعلق  �سي�لة:  خماطر 
الأ�سلي ل يكن بيعها قبل قب�سها لأنها دين، ويكن تخفي�س 
�سلعة مطابقة  ببيع  امل�ازي  ال�سلم  هذه املخاطرة عن طريق 
اإنه يكن  لها يف امل�ا�سفات مع مراعاة ت�اريخ الت�سليم، بل 
دين  وهي  الأ�سلي  ال�سلم  الب�ساعة يف عقد  يجعل  اأن  للبنك 
له رهنا اأو �سمانًا لل�فاء بالتزاماته يف عقد ال�سلم امل�ازي، 
اأن  اإىل راأي بع�س الفقهاء احلنابلة يف ج�از  وذلك ا�ستنادًا 
يك�ن الرهن دينًا. كما يكن اأن يحيل امل�سرتي وه� دائن له 
يف عقد ال�سلم امل�ازي على البائع وه� مدين له يف عقد ال�سلم 
حتتاج  احل�الة  م�ساألة  لكن  الدين  ح�الة  ب�س�ابط  الأ�سلي 
التحقق من عدم وج�د  يت�سَن يل  فلم  التاأمل  اإىل مزيد من 

اعرتا�س �سرعي عليها. 

الأويل  )ال�ست�سناع  امل�سريف  بال�ست�سناع  التم�يل  خماطر   .3
وال�ست�سناع امل�ازي(: 

يهدف عقد ال�ست�سناع امل�ازي اأو عقد املقاولة مع املقاول اإىل تنفيذ 
مع  الأويل  ال�ست�سناع  عقد  يف  البنك  على  ن�ساأت  التي  اللتزامات 
العميل، ويق�م التطبيق على اأ�سا�س دفع الثمن نقدًا يف عقد املقاولة، 
بينما يتم تاأجيل الثمن للعميل يف عقد ال�ست�سناع. وقد اأدى تطبيق 
البن�ك لال�ست�سناع امل�سريف اإىل تخفي�س درجة املخاطر ال�س�قية يف 
هذا الن�ع من التم�يل من خالل نقل اآثار تقلبات الأ�سعار على تنفيذ 
عقد املقاولة اإىل العميل يف عقد ال�ست�سناع الأويل. وت�اجه البن�ك 

يف هذا الن�ع من التم�يل املخاطر الآتية: 

املخاطر . 1 هذه  وتتعلق  الآخر:  الطرف  اأو  الئتمان  خماطر 
مبخاطر الت�س�ية اأو عدم القدرة على الت�سليم من قبل املقاول 
يف عقد ال�ست�سناع امل�ازي، اأو مبخاطر عدم ال�سداد من قبل 
املخاطر  هذه  ولتجنب  الأويل.  ال�ست�سناع  عقد  يف  العميل 
يجب تغطيتها باختيار مالئم للمقاول، وبال�سمانات الكافية 

مقابل دين ال�ست�سناع. 
خماطر ال�سي�لة: وتتعلق بعدم ج�از بيع الدين يف ذمة عميل . 2

ال�ست�سناع اإل ح�الة بقيمته ال�سمية. وهي من ن�ع خماطر 
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ت�سييل الدين يف دين املرابحة، فينطبق عليها ما ذكر هناك 
ب�ساأن الت�ريق امل�ستند اإىل الت�رق. 

4. خماطر التم�يل بالإجارة امل�سرفية )الإجارة مع ال�عد بالتمليك(: 
يهدف التم�يل بالإجارة امل�سرفية اأو بالإجارة مع ال�عد بالتمليك اإىل 
متليك منفعة العني للعميل ال�اعد بال�ستئجار مع وعد بتمليكه العني 

يف نهاية تلك املدة. 

امللزم  ال�عد  على  القائمة  امل�سرفية  الإجارة  تطبيق  اأدى  وقد 
بال�ستئجار مع هام�س اجلدية وال�عد بالتمليك اإىل تخفي�س خماطر 
غري  الإجارة  اأو  الت�سغيلية  بالإجارة  مقارنة  امل�سرفية  الإجارة 
الأ�سعار  بتقلبات  املتعلقة  ال�س�ق  خماطر  خا�س  وب�جه  امل�سرفية، 
العني  متليك  قبل  اأو  بال�ستئجار  ال�اعد  على  الإجارة  قبل  �س�اء 
متلك  على  تق�م  التي  الت�سغيلية  الإجارة  اأما  للم�ستاأجر.  امل�ؤجرة 
خماطر  فت�اجه  لها  م�ستاأجرين  عن  البحث  ثم  لالأ�س�ل  البن�ك 

تقلبات الأ�سعار. 

غري اأن الإجارة امل�سرفية مل تزل ت�اجه اأن�اعا من املخاطر اأهمها: 
لالإيجار . 1 املعد  الأ�سل  تلف  وتتعلق مبخاطر  خماطر جتارية: 

التعاوين  التاأمني  اأو امل�ؤجر. وهذه يكن تغطيتها عن طريق 
على الأ�سل. 

لإيجارات . 2 ال�سداد  عدم  مبخاطر  وتتعلق  ائتمانية:  خماطر 
املدة املتبقية. وهذه يكن تغطيتها بالقيمة ال�س�قية لالأ�سل 
يف  التاأخر  حال  يف  حيازته  ا�سرتداد  يكن  الذي  امل�ؤجر 
ال�سداد. وت�اجه هذه املخاطر اأي�سًا الإجارة الت�سغيلية فيما 
من  املتبقية  الفرتة  لإيجارات  ال�سداد  عدم  مبخاطر  يتعلق 
مدة الإجارة ويكن تغطيتها بالقيمة ال�س�قية لالأ�سل امل�ؤجر 

الذي يكن ا�سرتداد حيازته. 

وامل�ساربة  وامل�ساركة  ال�كالة   : املتغري  بالعائد  التم�يل  خماطر   .5
امل�سرفية: 

تق�م �سيغ التم�يل بالعائد املتغري -على اأ�سا�س ال�كالة يف ال�ستثمار 
املال  براأ�س  امل�ساركة  اأو  الربح  من  بح�سة  امل�ساربة  اأو  اأجر  مقابل 
ي�سع  اأن  اأ�سا�س  على  الأ�سلية  �س�رها  يف  الربح-  من  ح�سة  مقابل 
البنك ماله حتت ت�سرف الطرف الآخر، ل�ستثماره وحتقيق الأرباح 
املرج�ة من خالل هذا ال�ستثمار. وجميع هذه ال�سيغ تعد من قبيل 
عق�د الأمانة مبعنى اأن الطرف الآخر اأمني يف ت�سرفه ل ي�سمن راأ�س 
املال امل�سلم له ف�ساًل عن عائده. وبالتايل ت�اجه هذه ال�سيغ ب�سفة 
يف  تنعك�س  والتي  الآخر،  الطرف  قبل  من  الأخالقية  املخاطر  حادة 
خماطر  اأو  ال�سداد  عدم  خماطر  قبيل  من  ائتمانية  خماطر  �س�رة 
الت�س�ية. وتن�ساأ هذه املخاطر ب�سبب نق�س املعل�مات اأو �سعف الكفاءة 

الفنية والب�سرية لدى امل�سارف وه� من ن�ع املخاطر الت�سغيلية. 

وهي  للم�ساركة  م�سرفيًا  تطبيقا  تعد  املتناق�سة  امل�ساركة  اأن  ورغم 
خالل  متزايد  ب�سكل  البنك  ح�سة  �سراء  حق  الآخر  الطرف  تعطي 
اأنها  غري  ال�سراكة.  م�سروع  كامل  على  ي�ستح�ذ  حتى  حمددة  فرتة 
اآنفة الذكر فيما يتعلق  ل تزال تنط�ي على الن�ع نف�سه من املخاطر 

باحل�س�س التي مل يتم �سراوؤها بعد من قبل الطرف الآخر. 

اإىل  املخاطر  هذه  من  قلل  فقد  ال�سيغ  لهذه  امل�سريف  التطبيق  اأما 
احلد الأدنى من خالل تقييد الطرف الآخر يف تنفيذ ا�ستثمار متفق 
مرابحة  وبيعها  ب�سائع  �سراء  طريق  عن  يك�ن  الغالب  يف  وه�  عليه 
لل�اعد بال�سراء، ويف هذه احلال تعد املخاطر التي ت�اجه هذه ال�سيغ 

جميعًا من ن�ع خماطر املرابحة ول تتفرد مبخاطر اأخالقية خا�سة. 

واجلدير بالذكر اأن الت�ظيف بالعائد من خالل هذه ال�سيغ يف �س�رها 
الأ�سلية يعد ميزة للبن�ك الإ�سالمية مقارنة بالبن�ك الإ�سالمية وفقًا 
تاأ�سي�س ح�سابات  للبن�ك الإ�سالمية والتي تفرت�س  لل�سيغة النظرية 
عمليات  تاأ�سي�س  نف�سه  ال�قت  ويف  ال�سيغ  هذه  اأ�سا�س  على  ال�دائع 
اأي اختالل يف جانب  اأن  اأي�سًا مما يعني  الت�ظيف على هذه ال�سيغ 
امت�سا�سه يف جانب اجلذب من خالل تخفي�س يف  �سيتم  الت�ظيف 
مبالغ ال�دائع لأنه ل ي�جد التزام بعائد حمدد لأ�سحاب ال�دائع. لكن 
الإ�سالمية، فاحل�سابات  للبن�ك  التطبيقية  ال�سيغة  الأمر يف  يختلف 
ف�ائد  بدون  احل�سن  القر�س  على  القائمة  الطلب  حتت  اأو  اجلارية 
يكنها  ل  وهذه  الإ�سالمية،  البن�ك  لأم�ال  اأ�سا�سيًا  م�ردًا  ت�سكل 
امت�سا�س الختاللت يف جانب الت�ظيف لأن الأم�ال م�سم�نة على 

البنك. 
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دور الوقف يف متويل متطلبات التنمية الب�رشية
دكت�رة / منى حممد احل�سيني عمار

اأ�ستاذ القت�ساد امل�ساعد بجامعة الأزهر

املبحث الثاين
التنمية الب�سرية ومق�مات حتقيقها

اعتمدت الدول املتقدمة يف نه�ستها العلمية والعملية علي ما متتلكه 
من ثروة ب�سرية ف�جهت ا�ستثماراتها نح� تنمية هذه الرثوة ومتكينها 
اأدوات وو�سائل العلم النظري والتطبيق العملي املتقدم، وهدفت  من 
من وراء ذلك اإىل رفع الكفاءة الإنتاجية ومتيز هذه الرثوة الب�سرية 
وقد حققت هدفها مما جعلها تركز علي هذا العن�سر وتط�ر مفه�م 
انتهاء  بعد  الدول  هذه  فكر  علي  �سيطر  اأن  منذ  الب�سرية،  التنمية 
املا�سي.  القرن  من  الت�سعينات  بداية  وحتى  الثانية  العاملية  احلرب 
عليه  يح�سل  ما  كمية  علي  يقت�سر  الب�سرية  التنمية  مفه�م  فكان 
الفرد من �سلع وخدمات مادية، فكلما ا�ستطاع الفرد اأن يح�سل على 
املزيد من تلك ال�سلع واخلدمات ارتفع م�ست�ي معي�سته، ومن ثم زادت 
رفاهيته وحتققت التنمية الب�سرية. ثم تط�ر مفه�م التنمية الب�سرية 
"احلاجات  للفرد  اأخرى  اأهدافًا  القت�سادية  الأهداف  اإيل  لي�سيف 
ال�سيك�ل�جية للفرد بجانب احلاجات الف�سي�ل�جية" وقد اأخذت الأمم 
�سنة1990  منذ  الب�سرية  التنمية  مفه�م  اإبراز  عاتقها  علي  املتحدة 
تقريرا  له  وخ�س�ست  لالإمناء  املتحدة  الأمم  برنامج  و�سعت  حيث 

�سن�يا. )تقرير التنمية الب�سرية 2010(
ويف هذا املبحث �سنعر�س ملفه�م التنمية الب�سرية واأهميتها ومق�مات 

حتقيقها يف الدول الإ�سالمية.

• مفه�م التنمية الب�سرية:-	
تعددت التعاريف اخلا�سة بالتنمية الب�سرية فمنها:-

الب�سرية . 1 التنمية  املتحدة  لالأمم  الإمنائي  الربنامج  يعرف 
باأنها:- عملية ت��سيع القدرات الب�سرية والنتفاع بها 1، ويت�سح 

من هذا التعريف اأن للتنمية الب�سرية جانبني:
الأول: يتمثل يف تك�ين القدرات عن طريق ال�ستثمار يف ال�سحة 

والتعليم والتدريب.
الثاين:-ال�ستفادة من هذه القدرات مبا يحقق النفع لالإن�سان 

وحت�سني م�ست�ى معي�سته.
2 . 2 النا�س  خيارات  ت��سيع  عملية  باأنها:  الب�سرية  التنمية  تعرف 

اأن  اإل  الزمن  بتغري  وتتغري  نهاية  بال  اخليارات  تك�ن هذه  وقد 
اخليارات الأ�سا�سية علي جميع م�ست�يات التنمية هي:- 

• من 	 وخالية  و�سحية  ط�يلة  حياة  الإن�سان  يحيا  اأن 
الأمرا�س.

• اأن يكت�سب املعرفة.	
• اأن يح�سل علي امل�ارد الالزمة مل�ست�ي معي�سة كرمي.	

ويكن . 3  3 وللنا�س  بالنا�س  النا�س  تنمية  هي:  الب�سرية  التنمية 
ا�ستخال�س مفه�م عام للتنمية الب�سرية من التعريفات ال�سابقة، 

وهي اأن التنمية الب�سرية تهدف اإىل:-

احللقة )2(

اأمامه،  املتاحة  اخليارات  من  املزيد  الفرد،واإيجاد  مدارك  ت��سيع 
والجتماعية،  والثقافية  ال�سحية  امل�ست�يات  حت�سني  ايل  تهدف  كما 
الإبداع  فر�س  ت�فري  عن  ف�سال  الفرد  ومهارات  معارف  وتط�ير 
جميع  يف  اليجابية  م�ساركته  و�سمان  الإن�سانية  احلق�ق  و�سمان 

مناحي احلياة.

• اأهمية التنمية الب�سرية:- 	
اإن ال�ستثمار يف تنمية امل�ارد الب�سرية اأمر هام و�سروري ملا للم�ارد 
اأهمية ق�س�ى فهي الرثوة احلقيقية والرئي�سية لالأمم،  الب�سرية من 
ال�سرتاتيجي،  التخطيط  فاأح�سنت  املتقدمة  الدول  اأيقنته  ما  وه� 
ونفذت برامج حمددة لتنمية هذه الرثوة الب�سرية علي مدار عق�د من 
الزمن، وجنحت فيما خططت، وها هي ال�سني �ساحبة املليار ون�سف 
من الب�سر تخط� بخطًى ثابتة ومدرو�سة نح� قيادة العامل من خالل 
هذه الرثوة الب�سرية الهائلة التي جعلت منها ميزة متيزها عن �سائر 
اإل  اأهميتهما  من  بالرغم  والأم�ال  الطبيعية  امل�ارد  اأن  كما  الأمم، 
اأنهما ل ينتجان منتجا بذاتهما ولكن العن�سر الب�سري الكفء والفعال 

واملدرب ه� القادر على ا�ستخدام هذه امل�ارد.
ومما ل�سك فيه اأن الدولة التي ل ت�ستطيع تنمية م�اردها الب�سرية ل 
يكن اأن حتقق غاياتها واأهدافها املخططة مهما ابتكرت من و�سائل، 
ملا  خا�سة  ب�سفة  الإ�سالمية  للدول  الب�سرية  التنمية  اأهمية  وتنبع 
احتلته هذه الدول من مراتب متدنية يف تقرير التنمية الب�سرية، هذا 
التقرير الذي ي�سدر �سن�يا عن برنامج الأمم املتحدة لالإمناء وي�سمل 
اأرباع  اأربع  يف  الب�سرية  التنمية  م�ست�ي  حيث  من  ت�زع  دولة   )1٨7(
الأول  الربع  التايل:-  النح�  علي  الب�سرية  التنمية  دليل  قيمة  ح�سب 
للدول ذات التنمية الب�سرية املرتفعة جدا، والربع الثاين للدول ذات 
التنمية الب�سرية املرتفعة، والربع الثالث للدول ذات التنمية الب�سرية 

املت��سطة، والربع الرابع للدول ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة.
اأما اأبعاد التنمية الب�سرية التي اأخذت يف العتبار يف القيا�س فهي:- 

التعليم وال�سحة وم�ست�ي املعي�سة الالئق. 
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تدٍن كالآتي:- ووفقا لتقرير التنمية الب�سرية �سنة 2011 جاءت غالبية الدول الإ�سالمية يف ترتيب ممُ
جدول رقم )1( ترتيب الدول الإ�سالمية يف تقرير التنمية الب�سرية �سنة 2011

تقرير التنمية الب�سرية �سنة 2011 الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة.

• مق�مات التنمية الب�سرية:-	
�سنحاول يف هذه الفقرة الإجابة علي �س�ؤالني هامني:

 الأول: ما املتطلبات ال�اجب ت�افرها لتحقيق التنمية الب�سرية؟
الدول  يف  الب�سرية  التنمية  حتقيق  مع�قات  ما  والثاين: 

الإ�سالمية؟

• متطلبات حتقيق التنمية الب�سرية:-	
لكي تتحقق التنمية الب�سرية لبد من ح�س�ل الأفراد علي قدر 

كاٍف من اأبعادها الثالثة الهامة وهي:-
• م�ست�ي تعليمي عاٍل يتالءم مع متطلبات وحاجات �س�ق العمل، 	

تنمية  علي  ويعمل  للعاملني،  الإنتاجية  الكفاءة  رفع  اإىل  وي�ؤدي 
القدرة علي الإبداع والبتكار وت�سجيع البحث العلمي، واكت�ساب 

املعرفة، واإنتاجها، وجت�سيدها يف اخلدمات.
• من 	 متكنهم  نظيفة  بيئة  وت�فري  لالأفراد،  �سحي  م�ست�ي 

امل�سكالت  عالج  علي  والقدرة  والإبداع  العمل  يف  ال�ستمرار 
ال�سحية التي ي�اجه�نها.

• ح�س�ل كل فرد علي ما يحتاجه من �سلع وخدمات وت�فري حياه 	
كفاءته  م�ست�ى  رفع  فيها  العي�س  خالل  من  ي�ستطيع  له  كرية 
وفاعليته وبالتايل حتقيق معدلت مرتفعة من الإنتاج والتنمية.

• مع�قات حتقيق التنمية الب�سرية يف الدول الإ�سالمية:-	
من  مرتفعة  معدلت  الدولة  حتقق  لكي  اأنه  �سبق  فيما  راأينا   
وهي  التنمية  هذه  مق�مات  ت�فري  من  لبد  الب�سرية  التنمية 
ارتفاع يف م�ست�ي التعليم، وم�ست�ي ال�سحة، وم�ست�ي املعي�سة، 
جند  امل�ؤ�سرات  هذه  يف  الإ�سالمية  الدول  اأو�ساع  وبا�ستعرا�س 

اأنه:-
• بالن�سبة للم�ؤ�سر الأول:-"م�ست�ي التعليم"	

مبراحلها  املدار�س  يف  املتقدمني  اأعداد  زيادة  من  بالرغم 
املختلفة واجلامعات بتخ�س�ساتها، اإل اأن هناك عدة م�ؤ�سرات 
اأحداث  عن  الإ�سالمية  الدول  دور  تراجع  علي  عملت  فرعية 
معدل مرتفع يف هذا امل�ؤ�سر. من هذه امل�ؤ�سرات انخفا�س ن�سبة 
املنفق علي البحث والتط�ير، وانخفا�س عدد براءات الخرتاع، 
ب�سفة  التعليم  قطاع  يف  امل�ستثمر  حجم  انخفا�س  علي  عالوة 

عامة  4.
• بالن�سبة للم�ؤ�سر الثاين:- "م�ست�ى ال�سحة"	

"الإ�سالمية" يف هذا  اإىل تراجع الدول النامية  ت�سري التقارير 
الأفراد  ن�سبة  ارتفاع  اأهمها:-  من  اأ�سباب  لعدة  وذلك  امل�ؤ�سر 
الذين يفتقرون اإىل م�سادر مياه نقية، وتف�سي بع�س الأمرا�س 
املزمنة، وعدم قدرة اأ�سحاب تلك الأمرا�س على احل�س�ل علي 
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بالإ�سافة  فرد  األف   100 لكل  الأطباء  عدد  وانخفا�س  الدواء، 
اإىل انخفا�س حجم املنفق علي قطاع ال�سحة وبالتايل انخفا�س 

ن�سيب الفرد من هذا الإنفاق 5 .
• بالن�سبة للم�ؤ�سر الثالث: "م�ست�ي املعي�سة"	

والثاين،  الأول  للم�ؤ�سرين  انعكا�س  ه�  امل�ؤ�سر  هذا  اأن  ل�سك 
وم�ست�ي  ال�سحة  م�ست�ي  من  الفرد  ن�سيب  لنخفا�س  ونتيجة 
التعليم يف الدول النامية فان ذلك �س�ف ينعك�س علي انخفا�س 
م�ست�ي معي�سة الفرد يف تلك الدول، عالوة علي عدة م�ؤ�سرات 
معي�سة  م�ست�ي  يف  النخفا�س  هذا  ت��سح  اأخري  فرعية 
الدول، وحجم  لتلك  وال�اردات  الأفراد منها حجم ال�سادرات 
ال�ستثمارات،  حجم  العام،وانخفا�س  والدين  امل�ساعدات، 

وزيادة معدلت الفقر.
الثالثة اخلا�سة  امل�ؤ�سرات  امل�سرتك يف  العامل  اأن  �سبق  يت�سح مما   
معدل  انخفا�س  يف  الرئي�سي  ال�سبب  يعترب  والذي  الب�سرية  بالتنمية 
التنمية الب�سرية للدول ال�سالمية ه� انخفا�س حجم التم�يل الالزم 
لتحقيق تلك امل�ؤ�سرات مما ي�ؤكد حاجة هذه الدول للبحث عن م�سادر 
مت�يلية ت�جه لتم�يل م�ؤ�سرات التنمية الب�سرية، وه� ما �سنتناوله يف 

الف�س�ل القادمة.

الف�سل الثاين
دور ال�قف يف حتقيق التنمية الثقافية والعلمية

يف  ت�سهم  التي  الأ�سباب  من  �سببًا  واعتربه  ال�قف  الإ�سالم  �سرع 
حتقيق التنمية ال�ساملة يف �ستي املجالت ومنها تنمية املجال العلمي 
والثقايف وه� ما ي�ستدل عليه من حديث  اإن مما يلحق امل�ؤمن من عمله 
وح�سناته بعد م�ته:- علما ن�سره، وولدا �ساحلا تركه، وم�سحفا ورثه، 
اأو م�سجدا بناه، اأو بيتا لبن ال�سبيل، اأو نهرا اأجراه،اأو �سدقة اأخرجها 

من ماله يف �سحته وحياته، يلحقه بعد م�ته )رواه بن ماجه(.
عليه  اهلل  )�سلي  النبي  تخ�سي�س  اأن  جند  احلديث  يف  وبالتاأمل 
و�سلم( للعلم وامل�سحف وامل�سجد بالذكر فيه اإ�سارة اإىل عظيم دورها 
والعلمية،  واملعرفية  والفكرية  الثقافية  املجالت  التنم�ي يف  الريادي 
ف�سال عن املجالت ال�سل�كية، وذلك ملا فيها من م�ؤثرات تعمل علي 

ت��سيع القاعدة الذهنية للفرد واملجتمع.
ويف هذا الف�سل �س�ف نتناول دور ال�قف يف حتقيق التنمية الثقافية 
الثقافية  التنمية  مفه�م  يتناول  الأول  مبحثني:  خالل  من  والعلمية 
والعلمية واأهميتها، ويتناول الثاين دور ال�قف يف تط�ير تلك التنمية 

من خالل تط�ير الأفراد واملجتمعات ثقافيا وعلميا.

املبحث الأول
التنمية الثقافية والعلمية – مفه�مها واأهميتها

• تعريف التنمية الثقافية والعلمية:-	
ل�سك اأن التنمية الثقافية والعلمية جزء مهم يف التنمية ال�ساملة 

لأي جمتمع ويكن تعريفها باأنها:-
ويف  والعل�م  املعارف  يف  الإن�ساين  الكمال  نح�  والرتقاء  الزدياد 
طرق التفكري والإبداع ويف القدرات الذهنية وال�سل�كيات ونح�ها من 
الإمكانات الأخرى التي يكن لالإن�سان اكت�سابها واإفادة املجتمع بها 6.

• اأهمية التنمية الثقافية والعلمية:- 	
تت�سح اأهمية التنمية الثقافية والعلمية مما يلي:-

• دع�ة الإ�سالم اإىل التنمية الثقافية والعلمية، فلي�س من دين حث 	
الثقافية والعلمية كما فعل الإ�سالم ومن الق�سايا  التنمية  علي 
التي ت�سجل له حتى عند غري امل�سلمني باأنه دين النظر والتفكري 
مع  اجلملة  يف  تلتقي  الأو�ساف  هذه  والبحث،  والعلم  واملعرفة 
اجلهل  من  و�سيانته  العقل  حفظ  يف  اخلم�سة  مقا�سده  اإحدى 
وال�سياع، وذلك بهدف تكرمي الإن�سان والعمل علي رقيه والأدلة 

علي ذلك كثرية منها:1- ما ورد يف كتاب هلل تعاىل
َك الَِّذي َخَلَق )العلق 1( ق�ل اهلل تعايل:- اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ

وهي اأول اآية نزلت و فيها الدع�ة اإىل طلب العلم اأيا كان ن�عه 
دون اأن يحدد ذلك �سن معني اأو مرحلة درا�سية.

�ا اْلِعْلَم  ِذيَن اأمُوتمُ ْم َوالَّ �ا ِمنكمُ ِذيَن اآَمنمُ مُ الَّ وق�له تعايل:- َيْرَفِع اهللَّ
َدَرَجاٍت)املجادلة 11 (

بِّ ِزْديِن ِعْلًما )طه 114 ( ل رَّ وق�له جل عاله:- َوقمُ
امل�ستمر  بالتعليم  والعقل  الفكر  تنمية  �سرورة  اإىل  اإ�سارة  وفيه 

واملعرفة الدائبة. 2ـ ما اأ�سارت اإليه ال�سنة النب�ية ال�سريفة. 
حديث الر�س�ل )�سلي اهلل عليه و�سلم(  تعلم�ا العلم فان . 1

تعلمه هلل خ�سية وطلبه عباده ومذاكرته ت�سبيح والبحث 
عنه جهاد وتعليمه ملن ل يعلمه �سدقة وبذله لأهله قربة  

)رواه بن عبد الرب(
وق�له )�سلى اهلل عليه و�سلم(  طلب العلم فري�سة علي . 2

كل م�سلم )رواه بن ماجه(
وق�له )�سلي اهلل عليه و�سلم(  اإن العلماء ورثة الأنبياء . 3

وان الأنبياء مل ي�رث�ا دينارا ول درهما واإمنا ورث�ا العلم 
فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر  )رواه اأب� داوود(

• اإن التنمية الب�سرية ل تكت�سب معناها احلقيقي اإل اإذا نظر اإليها 	
اأول من زاوية البعد الثقايف والعلمي الذي يجعل منها حم�سلة 
التداخل والتكامل بني التنمية القت�سادية والتنمية الجتماعية 
�سرط  والثقافية  العلمية  التنمية  باأن  الق�ل  ن�ستطيع  وبالتايل 
للتنمية القت�سادية فال يكن حتقيق تنمية اقت�سادية دون اأن 
ت�اكبها منذ البداية تنمية ثقافية وذلك لأن الثقافة هي املعيار 

التي تتحدد به ه�ية كل جمتمع ب�سري.
• تعد التنمية الثقافية والعلمية حم�ر اهتمام الدول الراغبة يف 	

بهذا  تخت�س  ومراكز  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  وبالتايل  تنمية  حتقيق 
العربي  التقرير  مثل  به  اخلا�سة  التقارير  بن�سر  وتق�م  املجال 
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الفكر  م�ؤ�س�سة  عن  ي�سدر  �سن�ي  تقرير  وه�  الثقافية  للتنمية 
العربي ح�ل واقع التنمية الثقافية يف الدول العربية من خالل 
والن�سر  والتاأليف  والإعالم  التعليم  مثل  الأ�سا�سية  بنياتها 
اأي�سا  ي�جد  كذلك  املختلفة.  باأن�اعه  والإبداع  واملعل�ماتية 
درا�سات  مركز  وكذلك  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العربية  امل�ؤ�س�سة 

اخلليج واجلزيرة العربية 7. 
• وه� 	 اآل  الأكرب  التحدي  من  جزء  املعا�سر  املعريف  التحدي  اإن 

والعلم  الثقافة  اأن  ول�سك  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  التحدي 
ك��سائل للمعرفة هي املدخل اإىل م�اجهة ذلك التحدي.

املبحث الثاين
دور ال�قف يف تط�ير الأفراد واملجتمع ثقافيا وعلميا

قام ال�قف بدور مهم يف التنمية الثقافية والعلمية عرب جمم�عة من 
امل�سارات واملجالت التي تنبه اإليها امل�سلم�ن قديا فاأقبل�ا عليها بناء 
واإ�سادة واهتماما ورعاية وتط�يرا وا�ستثمارا تتمثل تلك امل�سارات يف 
وقف كل من امل�ساجد والكتاتيب واملدار�س واملكتبات، والتي �سنتناول 

دور كل منها يف حتقيق التنمية الثقافية والعلمية.
• وقف امل�ساجد ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية:	

يف  الأهمية  بالغ  دور  له  بل  فقط،  للعبادة  مكانا  امل�سجد  لي�س 
ف�سائل  الفرد  يعرف  ففيه  والعلمية  والفكرية  الثقافية  التنمية 
الإ�سالم واآدابه واأحكامه، ويجد امل�سلم القدوة احل�سنة ويحاكي 
والتحلي  وال�سرب  النف�س  �سبط  ويتعلم  الأبرار،  ال�ساحلني 
الن�سباط والهتمام  امل�س�ؤولية واحلر�س علي  بالأمانة وحتمل 

بالنظافة، وتع�د النظام.
اأول  النب�ي ويعترب م�سجد قباء  العهد  وقد عرف وقف امل�ساجد منذ 

م�سجد بني ووقف هلل تعاىل 9 .
والذين رف�س�ا  النجار  لبني  اأر�سى  بني علي  النب�ي  امل�سجد  اأن  كما 

اأخذ ثمنها وقال�ا  ل نطلب ثمنه اإل اإىل اهلل.
وكان للم�سجد دور كبري يف التنمية الثقافية والعلمية منذ عهد الر�س�ل 
حيث يعقد حلقات العلم فيه، فعن �سف�ان بن ع�سال املرادي قال:- 
اأتيت النبي )�سلي اهلل عليه و�سلم( وه� يف امل�سجد فقلت له يا ر�س�ل 
اهلل اإين جئت اأطلب العلم فقال  مرحبا بطالب العلم حتفه املالئكة 

باأجنحتها )رواه اأحمد يف امل�سند واحلاكم يف امل�ستدرك(

وبالإ�سافة اإىل حلقات العلم التي كانت تعقد يف امل�سجد النب�ي كانت 
املجتمع  علي  تطراأ  التي  واملنا�سبات  والأعياد  اجلمع  خطب  هناك 
ومن  واأ�سحابه  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلي  النبي  فيعاجلها  الإ�سالمي، 

بعدهم بالإر�ساد والت�جيه والت�عية والتثقيف.
ومدر�سني يف  وعلماء  وتابعني  النب�ي من �سحابة  امل�سجد  وكم خّرج 
�ستي فروع املعرفة انت�سروا يف الأر�س يبلغ�ن الدين، ويعلم�ن النا�س، 
الأفراد  بعق�ل  الرتقاء  يف  وي�سهم�ن  والقيم،  الف�سائل  وين�سرون 

وتنمية املجتمعات.
ومن امل�ساجد امل�سه�رة يف تاريخ الإ�سالم، اجلامع الأزهر يف القاهرة 
والذي يق�سده طالب العلم من �ستي الدول لينهل�ا من عل�م ال�سريعة 

والعل�م الإن�سانية والتطبيقية. 
القروين  وجامع  بت�ن�س،  الزيت�نة  وجامع  القريوان،  م�سجد  وكذلك 

باملغرب، وجامع قرطبة بالأندل�س.
لي�سمل  ال�قف  امتد  بل  امل�ساجد فقط،  بناء  ال�قف علي  يقت�سر  ومل 
واخلطباء  امل�ساجد  اأئمة  علي  الأم�ال  ف�قفت  امل�ساجد،  م�ستلزمات 
يف  يجل�س�ن  الذين  العلم  طالب  علي  وامتدت  وامل�ؤذنني،  واملعلمني 

احللقات الدرا�سية. 
• وقف الكتاتيب ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية:-	

ّتاب )ب�سم الكاف وت�سديد التاء( ه� مكان يقام غالبا بج�ار  الكمُ
امل�سجد لتعليم القراءة والكتابة والقراآن والتاريخ والريا�سيات 
وانت�سرت  احلديث.  الع�سر  يف  البتدائية  باملدر�سة  اأ�سبه  وه� 
الكتاتيب انت�سارا كبريا يف املدن الإ�سالمية، فما من مدينة اأو 

قرية فتحها امل�سلم�ن اإل واأن�سئ�ا فيها كتاتيب 9.
وكان اخللفاء واحلكام والق�ساة ينفق�ن علي تلك الكتاتيب، ثم قام 
الكتاتيب  تلك  علي  لالإنفاق  اأم�الهم  بع�س  ب�قف  املح�سن�ن  الأثرياء 
التعلم  علي  ت�سجيعا  لها  ومعن�ية  مالية  ومكافاآت  ج�ائز  ور�سد 

والدرا�سة.
كانت  حيث  الإ�سالمية،  للح�سارة  النطالق  نقطة  الكتاتيب  وتعترب 
العلمي  والتخ�س�س  والبحث  الدرا�سة  مل�ا�سلة  النا�سئة  الأجيال  تعد 
وتنمية  م�اهبهم  و�سقل  التح�سيل  مببادئ  تزويدهم  بعد  الدقيق 
قادة  ذلك  بعد  لي�سبح�ا  الجتماعي  و�سل�كهم  وعل�مهم  ثقافاتهم 

الفكر والعلم والرتبية.
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• وقف املدار�س ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية:-	
له  وكان  و�سريعا  وا�سعا،  انت�سارا  ال�قف  من  الن�ع  هذا  انت�سر 
وتاأمني  املختلفة  مبراحلها  املدار�س  ت�فري  يف  كبرية  اأهمية 
مرافق  من  يلزمهم  وما  ومدر�سيهم  العلم  طالب  حاجات 

وو�سائل واأدوات وجتهيزات 10 .
يف  اأن�سئت  التي  التعليم  م�ؤ�س�سات  كل  اأن  الباحثني  بع�س  ويرى 

املجتمعات الإ�سالمية كانت قائمة علي اأ�سا�س نظام ال�قف  11.
ولقد اأ�سهم ال�قف اإ�سهاما بارزا يف حتقيق النه�سة العلمية والفكرية 
نتيجة  وذلك  الإن�ساين،  لالإبداع  املالئمة  الظروف  وتهيئة  ال�ساملة 
وطالب  للعلماء  املدار�س  واقف�ا  وفرها  التي  والأ�سباب  للت�سهيالت 

العلم.
ومن اأ�سهر املدار�س ال�قفية التي عرفها العامل الإ�سالمي:

القرن . 1 اإىل  تاريخها  يع�د  ني�ساب�ر  يف  البيهقية  املدر�سة 
الرابع الهجري 12.

املدر�سة النظامية ببغداد ن�سبة اإىل بانيها ال�زير نظام . 2
امللك اأب�علي احل�سن الط��سي 13.

الدين حمم�د . 3 ن�ر  امللك  اأن�ساأها  بحلب  الن�رية  املدر�سة 
بن زنكي.

املدر�سة العادلية بدم�سق بناها امللك العادل �سيف الدين . 4
حممد الأي�بي 14.

الفا�سل . 5 القا�سي  اأقامها  بالقاهرة  الفا�سلية  املدر�سة 
اأب�علي البي�ساين  15.

املدر�سة امل�ؤيدية بتعز اأن�ساأها ال�سلطان امللك امل�ؤيد.. 6
وعلي  عليها  الإنفاق  يف  يت�سابق�ن  املدار�س  لهذه  ال�اقف�ن  كان 
وترميمات  اأدوات  من  وم�ستلزماتها  وم�ظفيها  وطالبها  اأ�ساتذتها 
ل�ستمرارية  الالزمة  الظروف  ي�ؤمن  مما  ومرافق  ورواتب  واأطعمة 
غري  ت�افد  حتى  التخ�س�سات  خمتلف  يف  التعليمية  العملية  وتنمية 
العلم  يح�سل�ن  اجلميع  وكان  املدار�س،  تلك  بع�س  علي  امل�سلمني 
واملعرفة جمانا، بل كان بع�س ال�اقفني يقف�ن علي الأ�ساتذة والطالب 

الكتب واملراجع لتمكينهم من الدرا�سة والبحث العلمي.

ومن املدار�س ال�قفية يف الع�سر احلديث 16 :
املعهد العايل لعل�م ال�سريعة مبدينة بات�سة – اجلزائر.. 1
كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي.. 2
املدر�سة الكلتاوية واملدر�سة ال�سعبانية بحلب – �س�ريا.. 3
�سنة . 4 اأن�ساأت  اله�لندية  بالعا�سمة  الإ�سالمية  اجلامعة 

.199٨
اأ�سهم  ومراحلها  اأن�اعها  بكافة  املدار�س  وقف  اأن  فيه  ل�سك  ومما 
ت�فرت  حيث  والثقافية،  العلمية  التنمية  حركة  يف  كبريا  اإ�سهاما 
للمعلمني واملتعلمني فر�س الرتقي والنه��س العلمي من خالل التفرغ 
اإبداع  يف  املهمة  الأ�سباب  من  كانا  اللذين  العلمي  والبحث  للدرا�سة 
وم�ساهري  علماء  وبروز  الإن�ساين  امل�ست�ي  علي  احل�ساري  امل�سلمني 
اأ�سحاب  ه�ؤلء:-  من  الإن�سانية  املعرفة  �سماء  يف  اأ�سماوؤهم  �سطعت 
املذاهب الأربعة وتالميذهم ، البحرتي – املتنبي – اجلاحظ – ابن 
املقفع – اأب� متام – الطربي – ابن خلدون – احل�سن بن الهيثم – 

البريوين – اأبن �سينا – الرازي.
• وقف املكتبات ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية:-	

للكتاب دور متميز يف التنمية الثقافية والعلمية والرتقاء بالفكر 
وقف  اإىل  فاجته�ا  اأهمية ذلك،  ال�اقف�ن  اأدرك  وقد  الب�سري، 
املكتبات، وملئ�ها بالكتب النافعة من خمتلف اأن�اع العل�م وقد 
املكتبات  وقف  يف  والأغنياء  والعلماء  واحلكام  اخللفاء  ت�سابق 
خا�سة  فردية  ب�س�رة  واإما  عامة،  ر�سمية  ب�س�رة  اإما  والكتب 

علي النح� التايل:-
• مكتبات عامة:- 	

مكتبة بيت احلكمة ببغداد، حيث حظيت بعناية عدد من . 1
اإىل  اأدي  مما  املاأم�ن  راأ�سهم  وعلي  العبا�سيني  اخللفاء 

تنمية م�جداتها 17.
دار العلم يف امل��سل اأن�ساأها اأبن حمدان امل��سلي بدعم . 2

وتاأييد من حكام ووزراء ع�سره  1٨.
دار العلم يف الب�سرة ودار العلم يف بغداد.. 3
دار احلكمة يف القاهرة.. 4
خزانة الكتب بحلب.. 5
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يقا�س  وبها  القت�سادي،  و�سريانها  احلياة  ع�سب  ال�سناعة  تعترب 
مدى تقدم الأمم ورقيها. وما ال�سناعات احلرفية اإل جزء مهم من 
الأمر فهي م�روث ح�ساري  واأ�سا�سها يف حقيقة  بل  ال�سناعات  تلك 
لذا  اأّبًا عن جد،  املتعاقبة،  الأجيال  تت�ارثه  واجتماعي عريق  وثقايف 
كان من الأهمية مبكان اإن حتظى هذه احلرف بقدر وافر من التقدير 
ا�ست�حاها  جميلة  اإبداعات  من  ال�سالح  ال�سلف  �سطره  ملا  والإعزاز 
من واقع حاجته الي�مية واملعي�سية. ويكن لل�قف ال�سالمى اأن يلعب 
ومكانتها  دورها  العريقة  امل�روثات  هذه  ت�ستعيد  ان  يف  مهما  دورا 
الإجتماعية والإقت�سادية وان تبنى لنف�سها مكانة منا�سبة بني �سائر 
احلرف على امل�ست�يني الإقليمي والدويل وان تلعب دورا ورافدا يف من� 
اأ�سبحت  التي  الدينية  النظم  من  ال�قف  فنظام  ال�طني.  الإقت�ساد 
واجتماعية  دينية  اأبعاد مت�سعبة  لها  م�ؤ�س�سة عظمى  الإ�سالم  يف ظل 
امل�ؤ�س�سة يف ظل احل�سارة  واإن�سانية، كانت هذه  وثقافية  واقت�سادية 
الإ�سالمية جت�سيدًا حيًا لل�سماحة والعطاء والت�سامن والتكافل، غطت 
امل�ساجد  لت�سمل  وامتدت  الجتماعية  احلياة  اأوجه  �سائر  اأن�سطتها 
التابعة لها والدع�ة واجلهاد يف �سبيل اهلل، واملدار�س ودور  واملرافق 
والفقراء  ال�سعفاء  وكفالة  اخلريية،  وامل�ؤ�س�سات  واملكتبات،  العلم 
وامل�ساكني والأرامل، وامل�ؤ�س�سات ال�سحية. ونظرًا ملا لهذه ال�سناعات 
والجتماعية  والثقافية  التاريخية  الناحية  من  �س�اء  اأهمية  من 
والقت�سادية فاإننا �سنحاول اإلقاء ال�س�ء على دور ال�قف ال�سالمى يف 
مت�يل ال�سناعات احلرفية وتنميتها لتك�ن رافدًا يف القت�ساد وعدم 

اندثارها مبا ي�سهم يف نقل اخلربة اإىل اأجيال ال�سباب وال�سابات.
يتم  خالله  عظيما،فمن  اقت�ساديا  دورا  يزال  وما  لل�قف  كان  فقد 
وت�فري  وماأوى  وغذاء  ملب�س  من  للفقراء  ال�سا�سية  احلاجات  ت�فري 
�سبقت  كما  وال�سحة  التعليم  مثل  العامة  واخلدمات  ال�سلع  من  عدد 
الب�سرية،  الق�ى  تنمية  يف  مبا�سرة  ب�س�رة  ينعك�س  وهذا  ال�سارة 
ويط�ر قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ون�عية 

يف ع�امل الإنتاج.
العامة  التخفيف عن كاهل امل�ازنة  ي�ؤدى ذلك اىل  اأخرى  من ناحية 
هذه  على  تنفق  ان  يجب  كان  التى  الأم�ال  تخ�س�س  بحيث  للدولة 
ت�زيع  اي�سا �سمان كفاءة  املجالت اىل جمالت اخرى. ويعنى ذلك 
امل�ارد املتاحة بحيث ل ترتكز الرثوة فى ايدى فئة بعينها مما يعنى 
ت�سييق الفروق بني الطبقات، حيث ي�ساهم ال�قف بهذه الطريقة فى 
زيادة امل�ارد املتاحة للفقراء مبا يرفع م�ست�ى معي�ستهم، ويقلل الفج�ة 
بينهم وبني الأغنياء.اأي�سا كما ي�ساهم ال�قف يف زيادة الدخار فه� 
يثل ن�عا من الدخار لأنه يحب�س جزءًا من امل�ارد عن ال�ستهالك 
ف�سال عن انه ل يرتك الرثوة املحب��سة عاطلة،وامنا ي�ظفها وينفق 
�سافى ريعها)بعد ا�ستقطاع تكاليف ال�سيانة والحالل( يف الغر�س 
املخ�س�س له. ول نن�سى اأن ال�قف ي�ساهم يف ت�فري عدد من ال�ظائف 
من خالل النظار وامل�ظفني وامل�سرفني ونح�هم فى امل�ؤ�س�سات ال�قفية 
وامل�ساجد ونح�ها، وه� عدد كبري ل ي�ستهان به،مما ي�ساهم يف زيادة 
يف  ال�قف  قدراتهم.وي�ساعد  وتط�ر  املجالت  تلك  فى  املتخ�س�سني 

مت�يل ال�سناعات احلرفية باإتاحة املزيد من فر�س العمل وا�ستغالل 
الرثوات املحلية وزيادة النتاج وزيادة الدخ�ل وبالتاىل زيادة كل من 
من  مزيد  اإتاحة  على  امل�سروعات  هذه  وتعمل  وال�ستثمار.  الدخار 
ال�سلع واخلدمات مما ي�ؤدى اىل مزيد من الرفاهية وحت�سني م�ست�ى 

املعي�سة وزيادة القدرات الت�سديرية.
واحِلرفةمُ يف اللغة )كما يف ل�سان العرب( ه� ا�سم من الحرِتاِف وه� 
�سمُ مبعنى  ؛ يقال: ه� َيْحِرفمُ لِعياِله ويحرتف وَيْقِر�سمُ وَيْقرَتِ الْكِت�سابمُ
 . ناعةمُ ّ ال�سِ واحِلْرفةمُ   . ال�ساِنعمُ  : فمُ ْحرَتِ والـممُ وههنا،  يكت�سب من ههنا 
ف: ك�َسب وطَلب  ْهِله واْحرَتَ ْنَعتمُه. وَحَرَف لأَ ْيَعتمُه اأَو �سَ وِحرفةمُ الرجِل: �سَ

، اأَّيًا كان. واْحتاَل، وقيل: الْحرِتافمُ الْكِت�سابمُ
تعبري   " باأنها  اليدوية  وال�سناعات  احلرف  الي�ن�سك�  فت  َعَرّ وقد 
حقيقي عن التقاليد احلية لالإن�سان تتجلى فيه الأ�س�س الثالثة للتنمية 
والإبداع".  والتجديد  التكيف  وهي:  الإن�سانية  والقيم  امل�ستدية 
ودعت الي�ن�سك� يف هذا ال�سدد اإىل العرتاف باأهمية دور احلرفيني 
يبتكر  العامل  اأنحاء  �ستى  ففي  احلرفية،  امل�اد  ومنتجي  املبدعني 
من  مهًما  جزًءا  وت�سكل  الطبيعة  مع  تن�سجم  م�سن�عات  احلرفي�ن 

احلياة الي�مية لالأفراد واملجتمع.
والك�سب من  العمل  واآله على  الأكرم �سلى اهلل عليه  النبى  وقد حث 
عمل اليد حيث قال: لأن ياأخذ اأحدكم حبله، فياأتي بحزمة احلطب 
على ظهره فيبيعها، فيكف اهلل بها وجهه، خري له من اأن ي�ساأل النا�س، 

اأعط�ه اأو منع�ه.)�سحيح البخاري (. 
ويف امل�ستدرك عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما: كان داود زرادًا، وكان 
اثًا، وكان ن�ح جنارًا، وكان اإدري�س خياطًا، وكان م��سى راعيًا  اآدم حَرّ
نعله،  يخ�سفمُ  واآله  عليه  اله  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وكان  ال�سالم.  عليهم 
ويخيط ث�به، ويعمل يف بيته. كما عمل برعي الغنم كما ثبت يف �سحيح 
البخاري واأي�سا عمل بالتجارة باأم�ال ال�سيده خديجة ر�سي اهلل عنها 
م�ساربة. ومن تعظيم اهلل اأمر العمل وال�سناعة باليد ما رواه كعب بن 
عجرة ر�سي اهلل عنه قال: مر على النبي رجل فراأى اأ�سحاب النبي 
ل� كان هذا يف  ر�س�ل اهلل  يا  فقال�ا  اأعجبهم،  ما  ون�ساطه  من جلده 
�سبيل اهلل، فقال ر�س�ل اهلل :)اإن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارا 
فه�  �سيخني كبريين  اأب�ين  ي�سعى على  واإن خرج  �سبيل اهلل،  فه� يف 
اهلل،  �سبيل  يف  فه�  يعفها  نف�سه  على  ي�سعى  كان  واإن  اهلل،  �سبيل  يف 
واإن كان خرج رياء وتفاخرا فه� يف �سبيل ال�سيطان( رواه الطرباين 

و�سححه الألباين.
اأمر  يف  يعمل�ن  كان�ا  والأن�سار  املهاجرين  من  الكرام  وال�سحابة 
وحرف،  مهن  اأ�سحاب  كان�ا  بل  بطالني،  يك�ن�ا  ومل  معا�سهم، 
فمنهم اللحام واجلزار والبزاز واحلداد، واخلياط والن�ساج والنجار 
واحلجام، وقد احرتف التجارة منهم نا�ٌس كرث  برًا وبحرًا. مثل اأب� 
بكر ال�سديق وعمر بن اخلطاب وعبد الرحمن بن ع�ف ر�سي اهلل 

عنهم جميعًا. 

ال�سناديق الوقفية ومتويل ال�سناعات احلرفية

ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري القت�ساد، دبل�م معهد التخطيط الق�مي 

باحث اقت�سادي اأول ومدير اإدارة ب�زارة ال�سناعة والتجارة اخلارجية امل�سرية
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وت�ساعد ال�سناعات احلرفية على احلد من البطالة وال�ستفادة من 
اأداء  ي�ستطيع�ن  الذين  الإناث  اأو  الذك�ر  �س�اء  الب�سرية  امل�ارد  كافة 
ال�سن  لكبار  يكن  كذلك  حميطهن  يف  اأو  بي�تهم  يف  الأعمال  بع�س 
مما  �سكناهم  يف  الإنتاجية  العملية  يف  امل�ساركة  وغريهم  واملع�قني 
يعطي م�سدرًا للدخل بالإ�سافة اإىل رفع املعن�يات.وعلى ذلك فلهذه 

ال�سناعات اأهمية القت�سادية كبرية تكمن يف:
1اأنها ت�ساعد على اإيجاد فر�س وظيفية بالنظر اإىل ن�سبة . 1

وبالتايل  ب�سيط  تعليم  اإىل  واحلاجة  امل�ارد  تخ�سي�س 
تتمكن حتى ربة البيت من ممار�سة احلرفة.

ت�فر اخلامات وبالتايل ت�ساعد على ال�ستفادة منها.. 2
ت�فر فر�سًا للتدريب اأثناء العمل ومما ي�ساعد على ذلك . 3

اأن التقنيات لي�ست �سعبة ال�ستيعاب.
املدنية . 4 املناطق  بني  والتنمية  التخطيط  يف  ت�ازنًا  ت�فر 

والريفية وذلك لتعميم انت�سارها.
متكني حتقيق متطلب امل�ستهلك من املنتج نظرًا لإمكانية . 5

التعامل مع اخلامات.
وقطاع ال�سناعة التقليدية يعد من الركائز الأ�سا�سية للتنمية يف ال�طن 
العربي باعتباره قطاعا م�سغال، له م�ساهماته يف الناجت الق�مي، كما 
اأنه يعترب قطاعا حم�ريا يف دعم واإنعا�س الن�ساط ال�سياحي يف العديد 
من الدول العربية، ف�سال عن اأنه ي�سكل خزانا حقيقيا للرتاث احلريف 
واملهارات الفنية التي اأفرزتها احل�سارات العربية على مر الع�س�ر، 
واإننا جميعا مطالب�ن بحماية هذه الرثوات ال�طنية واملحافظة عليها، 
و�سمان  الغاية  هذه  ولبل�غ  احلداثة.  م�اكبة  على  قادرة  جعلها  مع 
حماية لإبداعات ال�سناعة التقليدية العربية.وكثرًيا ما يفتقر ه�ؤلء 
اإنتاجهم  اأ�ساليب  تط�ير  من  متكنهم  التي  لالإمكانات  احلرفي�ن 
ول من  التم�يل،  �سروط  ي�ستفيدون من  ل  وهم  ملنتجاتهم،  والرتويج 
الي�مية،  احلياة  يف  ت�ستخدم  منتجاتهم  اأن  مع  الجتماعية،  املزايا 
فاحلرفي�ن  وحي�يته،  املجتمع  بهجة  فيها  وتنعك�س  بجمالها  وتتميز 
كما  ومهاراته.  دراياته  على  م�ؤمتنة  حية  م�ؤ�س�سة  مبثابة  املجتمع  يف 
املت�لد  ثمار عملهم  يجن�ا  اأن  لهم  يحق  اأن احلرفيني  الي�ن�سك�  ترى 
عن  الدفاع  ويجب  ال�سنني،  مر  على  املرتاكمة  الكبرية  خرباتهم  من 
ور�سم  بالتخطيط  العالقة  ذات  ال�طنية  املنا�سبات  يف  م�ساحلهم 
جمال  تخ�س  التي  والقت�سادية  والجتماعية،  الثقافية،  ال�سيا�سات 

اأن�سطتهم احلرفية.
خالل  من  احلرفية  ال�سناعات  مت�يل  فى  ال�قف  ي�سهم  ان  ويكن 
ب�ا�سطة  الن�ساط،  هذا  مت�يل  يف  املتخ�س�سة  ال�قفية  ال�سناديق 
لإن�ساء  ان تخ�س�س  والتى يكن  ال�قف(  تربعات �سغرية )�سك�ك 
وقفيات تبعا لالأغرا�س التي يبتغيها ال�اقف�ن وكذا الت��سع يف اإ�سدار 
ال�سك�ك ال�قفية متكينا لذوي الدخل املحدود من اإحياء �سنة ال�قف 
ال�س�ابط  وو�سع  املالية  طاقتهم  حتت  يدخل  ما  ب�قف  ث�ابه  ونيل 
مبا  ال�قفية  ال�سك�ك  وا�ستثمار  وتداول  وت�س�يق  لإ�سدار  ال�سرعية 
الذي  الرب  جمال  يف  �سندوق  كل  ريع  واإنفاق  النا�س  ثقة  من  يزيد 
بينها  وفيما  ال�قفية  ال�سناديق  بني  والتن�سيق  فيه  امل�سارك�ن  يختاره 
املعنية  الدولة  اأجهزة  وبني  بينها  وفيما  ال�سلة  ذات  امل�ؤ�س�سات  وبني 
لتم�يل اجلمعيات اخلريية  الرئي�سية  امل�سادر  ال�قف احد  وان يك�ن 
و�سائر املنظمات غري احلك�مية وال�ستغناء به عن الدعم اخلارجي 

الذي ل يتالءم مع مقا�سدها.

فال�سناديق ال�قفية هي اإحدى ال�سيغ املعا�سرة بغر�س الت��سل اىل 
�سيغ ناجحة لدارة ام�ال الأوقاف، وتق�م فكرتها على اإن�ساء اإدارات 
وخدمى  جمتمعى  غر�س  وخدمة  برعاية  يق�م  منها  كل  متخ�س�سة 
اأو�سريحة  بكامله  للمجتمع  العام  النفع  ذات  الرب  وج�ه  �سمن  يدخل 
من �سرائحه،وان�سطة ادارة كل �سندوق تنح�سر فى الدع�ة اىل وقف 
ايراداته مما خ�س�س له من  ا�ستعمال  الأم�ال ل�سالح اغرا�سه،ثم 
ال�سندوق  حدد  ما  على  النفاق  فى  الأخرى  امل�سادر  ومن  اوقاف 
اأم�ال  فيه  جتتمع  وعاء  ه�  ال�قفي  الرب.وال�سندوق  اغرا�س  من 
متن�عة  وا�س�ل  وا�سهم  وممتلكات  عقارات  ل�سراء  ت�ستخدم  م�ق�فة 
تدار على �سفة حمفظة ا�ستثمارية لتحقيق اأعلى عائد ممكن �سمن 
مقدار املخاطر املقب�ل. وال�سندوق يبقى ذا �سفة مالية اذ ان �سراء 
ل  التجارية  العمليات  ومت�يل  املختلفة  وال�س�ل  وال�سهم  العقارات 
يغري من طبيعة هذا ال�سندوق لن كل ذلك امنا ه� اإ�ستثمار لتحقيق 
العائد لل�سندوق. فلي�ست العقارات ذاتها هي ال�قف ول ال�سهم. ومن 
ثم فان حمت�يات هذا ال�سندوق لي�ست ثابتة بل تتغري بح�سب �سيا�سة 
ادارة ال�سندوق. ويعرب عن ال�سندوق دائمًا بالقيمة الكلية ملحت�ياته 
التي متثل مبلغًا نقديًا. وهذا املبلغ ه� ال�قف وه� مبثابة العني التي 
ال�سندوق مق�سمة اىل ح�س�س �سغرية  جرى حتبي�سها.والأم�ال يف 
وي�ستفيد  ال�قف.  الراغبني يف  امل�سلمني  الفراد من  تك�ن يف متناول 
بطريقة  املتخ�س�سة  والدارة  التن�يع  ميزات  من  ال�قفي  ال�سندوق 
اغرا�س  اىل  ال�سندوق  ع�ائد  وت�جه  ال�ستثمار،  ل�سناديق  م�سابهة 
ال�قف املحددة يف وثيقة ال�سرتاك يف ال�سندوق حتت ا�سراف ناظر 
ال�قف ويك�ن لل�سندوق �سخ�سية اعتبارية اذ ي�سجل على �سفة وقف. 
فال�سندوق ال�قفي اذن ه� وقف نقدي. وجتدر ال�سارة اىل اأن الفقهاء 
اختلف�ا يف ج�از وقف النق�د، فاأجازه بع�سهم وقال بع�سهم ل يج�ز.

اإن تعبئة تربعات �سغرية )�سك�ك ال�قف( والتى يكن ان تخ�س�س 
لإن�ساء وقفيات لتنمية ومت�يل احلرف هدف ي�ستحق ت�سافر اجله�د 
املحلية. للم�ارد  اأف�سل  ا�ستخدام  وحتقيق  تعبئة  اإطار  فى  ال�طنية 
حجم  اأن  كما  العملية،  هذه  لت�سهيل  فعالة  �سيا�سات  ذلك  ويتطلب 
ال�ستثمارات التى يكن اأن يحققها املجتمع يت�قف لدرجة كبرية على 
املدخرات،  هذه  تك�ين  فى  والهام  البالغ  اأثرها  لها  تنظيمية  ع�امل 
ومن ثم فى ت�فري امل�ارد التى مت�ل هذه ال�ستثمارات، وهذه الع�امل 
التنظيمية ل تت�سل باجل�انب القت�سادية وحدها، ولكن تن�سب على 

اجل�انب الجتماعية وال�سيا�سية يف املجتمع.
 من اأجل ذلك فان ن�سر هذا ال�عى لي�س بال�سرورة ق�سية اقت�سادية 
اإعادة  ت�ستهدف  اأي�سا  و�سيا�سية  اإجتماعية  �سرورة  ه�  بل  وح�سب، 
ال�عى  خلق  م�سكلة  اأن  اإل  واجتاهاتهم،  الأفراد  مفاهيم  �سياغة 
اأ�س�س  على  تق�م  ق�مية  خطة  يتطلب  التربعات  هذه  فى  الت�ظيفى 
لدى  التنمية  فى  واأهميته  التكافل،  مفاهيم  تغر�س  واإعالمية  ترب�ية 

الأجيال النا�سئة.
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للت املحا�سبية يف �سوء الن�سو�ض القراآنية الدِّ
د. عبد احلليم عمار غربي

ق�سم الأعمال امل�سرفية / كلية القت�ساد والعل�م الإدارية
جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية

�سابعًا: مبادئ املحا�سبة 1 يف القراآن الكرمي
1- مبداأ ال�ستمرارية يف القراآن الكرمي

يق�سي هذا املبداأ باأن يمُنظر اإىل ال�حدة املحا�سبية على اأنها م�ستمرة 
اأو  الت�قف  عملية  واأن  معل�م،  غري  اأجل  اإىل  ن�ساطها  ممار�سة  يف 

الت�سفية حالة ا�ستثنائية يف حياتها.

وقد اعَترب القراآن الكرمي باأن احلياة م�ستمرة واأن الإن�سان فان، واأن 
 ِ ِباهللَّ �ا  اآَِمنمُ اهلل:  مال  املال  واأن  عليها،  وَمن  الأر�س  يرث  �س�ف  اهلل 
عل  جمُ 7؛ حيث  احلديد:  ِفيِه  �ْسَتْخَلِفنَي  ممُ ْم  َجَعَلكمُ ا  مِمَّ �ا  ْنِفقمُ َواأَ �ِلِه  َوَر�سمُ
م�اردها  وا�ستثمار  باإعمارها  يق�م  الأر�س  يف  هلل  كخليفة  الإن�سان 
اْلأَْر�ِس  ِمَن  ْم  كمُ اأَْن�َساأَ  �َ الإن�سان(:همُ علم  )يف  حمدود  غري  اأجل  اإىل 
ْم ِفيَها ه�د: 61؛ وامل�ت ه� دليل حالة الت�قف اأو الت�سفية  َوا�ْسَتْعَمَركمُ

حلياة الإن�سان.

2- مبداأ الدورية يف القراآن الكرمي
يمُق�سد بهذا املبداأ تق�سيم حياة ال�حدة املحا�سبية اإىل فرتات زمنية 
والفرتة  �سنة ميالدية(،  اأو  ب�سنة عادة )�سنة هجرية  ر  تقدَّ مت�ساوية 
اأو  الربح  لقيا�س  يمُ�ستخدم  زمني  جمال  عن  عبارة  هي  املحا�سبية 

احت�ساب الزكاة.

اأن ال�سنة تتاألف من اثني ع�سر �سهرًا:  اأ�سار القراآن الكرمي اإىل  وقد 
اأ�سار اإىل  اْثَنا َع�َسَر �َسْهًرا الت�بة: 36، كما   ِ �ِر ِعْنَد اهللَّ همُ َة ال�سُّ اإِنَّ ِعدَّ
ومعرفة  الزمن  معرفة  يف  واأهميتهما  والقمري  ال�سم�سي  الت�قيتني 
َمَناِزَل  َرهمُ  َوَقدَّ �ًرا  نمُ َواْلَقَمَر  َياًء  �سِ ْم�َس  ال�سَّ َجَعَل  الَِّذي   �َ همُ احل�ساب: 
لمُ  َف�سِّ يمُ قِّ  ِباحْلَ اإِلَّ  َذِلَك  مُ  اهللَّ َخَلَق  َما  �َساَب  َواحْلِ ِننَي  ال�سِّ َعَدَد  �ا  ِلَتْعَلممُ

�َن )5( ي�ن�س: 5. اْلآََياِت ِلَقْ�ٍم َيْعَلممُ

ويمُعترب ا�ستخدام ال�سنة املالية الهجرية من مقت�سيات تطبيق الت�سريع 
القراآين؛ فقد ن�ّس القراآن الكرمي على اأن الأهلة هي م�اقيت للنا�س 
ا�ِس  ِللنَّ َمَ�اِقيتمُ  ِهَي  ْل  قمُ اْلأَِهلَِّة  َعِن  َي�ْساأَلمُ�َنَك  ومعامالتهم:  دينهم  يف 

جِّ البقرة: 1٨9. َواحْلَ

3- مبداأ الت�سجيل التاريخي يف القراآن الكرمي
يق�سي هذا املبداأ بت�سجيل املعامالت يف دفاتر ال�حدة املحا�سبية اأّوًل 
خة بالي�م وال�سهر وال�سنة؛ وذلك حتى يكن متابعة ن�ساطاتها  باأول م�ؤرَّ
وا�ستخراج املعل�مات ح�لها، واأ�سا�س ذلك ه� الن�س القراآين: َيا اأَيَُّها 
�همُ  البقرة: 2٨2 . بمُ ى َفاْكتمُ �َسمًّ ْم ِبَدْيٍن اإىَِل اأََجٍل ممُ �ا اإَِذا َتَداَيْنتمُ ِذيَن اآََمنمُ الَّ

�همُ)ت�سري  بمُ ىت�سري اإىل التاريخ، وكلمة:(َفاْكتمُ �َسمًّ ويت�سح اأن عبارة:اأََجٍل ممُ
يف  البيانات  اإثبات  عن  ف�ساًل  للمعامالت؛  الف�ري  الت�سجيل  اإىل 

الدفاتر من واقع ما حدث فعاًل )القيا�س الفعلي(.

4- مبداأ القيا�س النقدي يف القراآن الكرمي
يف  واإثباتها  القت�سادية  الأحداث  قيا�س  ب�سرورة  املبداأ  هذا  يق�سي 

ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية على اأ�سا�س وحدات نقدية.

ولقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل اأن الذهب والف�سة من و�سائل الكتناز؛ 
يِف  �َنَها  ْنِفقمُ يمُ َوَل  َة  َواْلِف�سَّ َهَب  الذَّ وَن  َيْكِنزمُ ِذيَن  َوالَّ للقيمة:  خمزن  اأي 
ْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم )34( الت�بة: 34. كما وردت ن�س��س  ْرهمُ ِ َفَب�سِّ �َسِبيِل اهللَّ
ِبَثَمٍن َبْخ�ٍس  قراآنية تدل على ا�ستعمال النقد ك��سيلة للتبادل: َو�َسَرْوهمُ 
امْلَِديَنِة  ىَل  اإِ َهِذِه  ْم  ِبَ�ِرِقكمُ ْم  اأََحَدكمُ َفاْبَعثمُ�ا  ي��سف: 20  وَدٍة  َمْعدمُ َدَراِهَم 
ْم  �ْسِعَرنَّ ِبكمُ ْف َوَل يمُ ْم ِبِرْزٍق ِمْنهمُ َوْلَيَتَلطَّ ِتكمُ ْر اأَيَُّها اأَْزَكى َطَعاًما َفْلَياأْ َفْلَيْنظمُ

اأََحًدا )19( الكهف: 19.

5- مبداأ حتقق الإيراد بالإنتاج يف القراآن الكرمي
اأو  الإنتاج  نقطة  عند  يتم  بالإيراد  العرتاف  اأن  املبداأ  هذا  يعني 
تمُبع؛ وقد دّلت  امتالك الب�ساعة امل�سرتاة بغر�س البيع، حتى واإن مل 

اِدِه الأنعام: 141.  همُ َيْ�َم َح�سَ �ا َحقَّ عليه الآية الكرية: َواآَتمُ

العمليات  على  القت�ساديني  ِقبل  من  اأ�سا�سًا  ق  يمُطبَّ املبداأ  هذا  اإن 
القت�ساد  م�ست�ى  على  امل�سافة  القيمة  باإثبات  يهتم  اإذ  الإنتاجية؛ 
الفعلي،  البيع  انتظار لإجراء  الإنتاج دون  املت�لِّدة من عمليات  الكلي 
قها املحا�سب�ن يف اأن�سطة املقاولت؛ حيث يحتاج اإعداد نتائج  كما طبَّ
ق فعاًل من  اأعمال هذه الأن�سطة اإىل قيا�س الربح على اأ�سا�س ما حتقَّ

قيمة املقاولة.

6- مبداأ املقابلة يف القراآن الكرمي
تعتمد املحا�سبة يف حتديد وقيا�س نتائج الأعمال على مبداأ املقابلة بني 
الإيرادات والنفقات، وقد بنيَّ القراآن الكرمي مبداأ املقابلة على م�ست�ى 
ا  لمُ�َن َعمَّ �ْساأَ ْم َوَل تمُ ْم َما َك�َسْبتمُ ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َك�َسَبْت َوَلكمُ الأمم: ِتْلَك اأمُمَّ
مُ  َكلِّفمُ اهللَّ �ا َيْعَملمُ�َن )134( البقرة: 134؛ وعلى م�ست�ى الفرد: َل يمُ َكانمُ
�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت البقرة: 2٨6؛ وق�له:  َنْف�ًسا اإِلَّ ومُ

َوَل َتِزرمُ َواِزَرٌة ِوْزَر اأمُْخَرى  الإ�سراء: 15.

مقابلة  الكرمي:  القراآن  يف  املقابلة  على  كثرية  دللت  وردت  كما 
احل�سنات بال�سيئات، م�ازين ثقلت وم�ازين خّفت، وذكر املقابلة على 

)احللقة 3 (
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ا َيَرهمُ )7( َوَمْن  ٍة َخرْيً م�ست�ى الدقة يف احل�ساب: َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ا َيَرهمُ )٨( الزلزلة: 7-٨. ٍة �َسرًّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

7- مبداأ الإف�ساح املحا�سبي يف القراآن الكرمي
لالأطراف  وتقارير  ق�ائم  �سكل  على  املحا�سبية  املعل�مات  عر�س  اإن 
ذات العالقة يجب اأن يبتعد عن الغ�س والتدلي�س والكذب، واأن يتمّيز 
ًدى  لِّ �َسْيٍء َوهمُ ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلكمُ بال�سدق والعدل والأمانة: َوَنزَّ
�ْسِلِمنَي )٨9( النحل: ٨9؛ وجاء لفظ التبيان مبعنى  �ْسَرى ِلْلممُ َوَرْحَمًة َوبمُ

ت��سيحًا وتف�سياًل لكل �سيء.

ِبنٍي  والقراآن الكرمي ل يعرتف بالتدلي�س اأو الإخفاء اأو الغ�س: ِكَتاٍب ممُ
طمُ  ِبنٍي )12( ي�س: 12؛ َوَما َت�ْسقمُ الأنعام: 59؛ ه�د: 6؛ �سباأ: 3؛ اإَِماٍم ممُ
لمَُماِت اْلأَْر�ِس َوَل َرْطٍب َوَل َياِب�ٍس اإِلَّ يِف  ٍة يِف ظمُ َها َوَل َحبَّ ِمْن َوَرَقٍة اإِلَّ َيْعَلممُ
ِبنٍي )59( الأنعام: 59؛ وبذلك فه� يقّر مبداأ الإف�ساح الكامل  ِكَتاٍب ممُ
عن معل�مات التي يجب اأن تمُعربِّ ب��س�ح عن كل ما لل�حدة املحا�سبية 

من اأ�س�ل والتزامات ونتائج اأعمال!

اأو التبيان التام  اآية املداينة التي تت�سمن اللتزام بالإف�ساح  ووردت 
لكل معاملة ودون اإخفاء اأو تغليب حلق �سخ�س على اآخر، على النح� 

الذي ي��سحه اجلدول التايل:

جدول 3: مبداأ الإف�ساح يف اإطار اآية املداينة

ثامنًا: معايري املحا�سبة يف القراآن الكرمي
1- ا�ستقاللية منهج املحا�سبة يف القراآن الكرمي

اإن املحا�سبة علم اجتماعي يتاأثر بالبيئة التي ي�جد فيها؛ لذلك ينبغي 
تلك  عن  ة  ومعربِّ من�سجمة  ومعايريها  ومفاهيمها  اأهدافها  تك�ن  اأن 
ال�سرعية،  منها:  عديدة  ج�انب  البيئة  وت�سمل  وانعكا�ساتها.  البيئة 
والقت�سادية، والجتماعية، وكذلك م�ست�ى التط�ر الفكري والتطبيق 

املحا�سبي.

بناًء  �سل�كه  منها  ينتهج  التي  الفكرية  مدر�سته  جمتمع  لكّل  كان  وملّا 
ن من  على مفاهيمها ومبادئها؛ فاإن جمتمع الأعمال الإ�سالمي املتك�ِّ
وحدات اقت�سادية يحتاج ملنهج حما�سبي يتفق مع �سريعته الإ�سالمية، 

ويمُعينه على اأداء عمله دون خمالفات �سرعية.

ْم �ِسْرَعًة َوِمْنَهاًجااملائدة: 4٨؛  لٍّ َجَعْلَنا ِمْنكمُ جاء يف القراآن الكرمي: ِلكمُ
لذلك فمن املنطقي اأن يتميَّز منهج املحا�سبة يف املجتمعات الإ�سالمية 
وذلك  الأخرى؛  املجتمعات  يف  املحا�سبة  ملنهج  بالن�سبة  با�ستقالليته 

لتحقيق الغايات التي اأو�سى بها �سرعهم 2.

2- خ�سو�سية معايري املحا�سبة يف القراآن الكرمي
حما�سبية  هيئات  ِقبل  من  الدولية  املحا�سبية  املعايري  ِر�ست  فمُ لقد 
تلك  تتعامل  ل  حيث  الإ�سالمية؛  املالية  التطبيقات  اأغفلت  دولية 
املعايري الدولية مع الأم�ر املحا�سبية كالزكاة والربا 3. ولعّل تطبيقها 
املعايري  البحث عن  الع�ملة يجعل من عملية  اإلزامي يف ع�سر  ب�سكل 

املحا�سبية ال�طنية �سيئًا م�ستحياًل.

على  مبنية  حما�سبة  ه�  املعْ�ملة  املحا�سبة  عامل  يف  الآن  ي�س�د  ما  اإن 
اإطار فكري ركيزته الأ�سا�سية الروحية الفردية وتعظيم الرثوة، ومن 
ال�سروري ا�ستقاق املعايري املحا�سبية الإ�سالمية التي تمُر�سد املحا�سبني 
بعيدًا عن املعايري التي تخ�سع للروابط الرب�ية، من خالل بناء الإطار 

الفكري للمحا�سبة يف ظل املتطلبات ال�سرعية.

َيا  113؛  ه�د:  �ا  َظَلممُ ِذيَن  الَّ اإِىَل  �ا  َتْرَكنمُ َوَل  الكرمي:  القراآن  يف  جاء 
ْم  ِمْنكمُ اْلأَْمِر  َواأمُويِل  �َل  �سمُ الرَّ �ا  َواأَِطيعمُ  َ اهللَّ �ا  اأَِطيعمُ �ا  اآََمنمُ ِذيَن  الَّ اأَيَُّها 
 ِ �َن ِباهللَّ �ؤِْمنمُ ْم تمُ ْنتمُ �ِل اإِْن كمُ �سمُ ِ َوالرَّ وهمُ اإِىَل اهللَّ دُّ َفاإِْن َتَناَزْعتمُْم يِف �َسْيٍء َفرمُ
ِوياًل )59( الن�ساء: 59؛ لذلك فال  َواْلَيْ�ِم اْلآَِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َسنمُ َتاأْ
يكن اأن حتّل تلك املعايري امللزمة ملعظم ال�حدات املحا�سبية يف كثري 
املحا�سبة  معايري  ظهرت  وقد  الإ�سالمية،  املعايري  حمّل  الدول  من 
درها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية  الإ�سالمية التي تمُ�سْ
ال�حدات  يف  املعايري  تلك  تطبيق  اإمكانية  اأثبت  مما  ؛   4 الإ�سالمية 

املحا�سبية الإ�سالمية 5 .

النص القرآني

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى 
َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكُتُبوُه

َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل

َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اهللَُّ 
َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق 

اهللََّ َربَُّه

َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا

َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم

اإلفصاح المحاسبي

الكتابة تسجيل فوري وإفصاح 

عن المعاملة المذكورة.

العدل أن يكون اإلفصاح عن 
البيانات طبقًا لحقيقتها دون 

تالعب أو تحّيز

يكون الكاتب مبيِّنًا ومفصحًا 
بكتابته عن المعاملة بوضوح 
تام ال يقبل التأويل المفضي 

إلى الشك

ال يخفي أّي بيان أو جزء منه 
حتى ال يؤدي إلى المنازعة

توثيق الكتابة بالشهادة زيادة 
في التبيان واإلفصاح
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تا�سعًا: تدقيق املحا�سبة يف القراآن الكرمي
1- الرقابة الذاتية يف القراآن الكرمي

املحا�سبية:  الرقابية  الأنظمة  رها  ت�فِّ ل  رقابة  الكرمي  القراآن  اأوجد 
ْخِرجمُ َلهمُ َيْ�َم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاهمُ  ِقِه َونمُ نمُ لَّ اإِْن�َساٍن اأَْلَزْمَناهمُ َطاِئَرهمُ يِف عمُ َوكمُ
 )14( َح�ِسيًبا  َعَلْيَك  اْلَيْ�َم  ِبَنْف�ِسَك  َكَفى  ِكَتاَبَك  اْقَراأْ   )13( �ًرا  َمْن�سمُ
الإ�سراء: 13-14؛ وهذه الرقابة م�سدرها اخل�ف من اهلل تعاىل يف 
رٌي  َب�سِ َتْعَملمُ�َن  ا  مِبَ مُ  َواهللَّ ْم  ْنتمُ كمُ َما  اأَْيَن  ْم  َمَعكمُ  �َ �سمري كل حما�سب:َوهمُ
الدافع  حقيقتها  يف  هي  ذاتية  رقابة  لديه  فتت�ّلد  4؛  )4(احلديد: 

ك لأنظمة الرقابة مبفه�مها املحا�سبي. املحرِّ

تِّم على املحا�سب اأن  واإذا كانت مهنة املحا�سبة حمك�مة ب�س�ابط حتمُ
تمُلزم  القراآنية  الن�س��س  فاإن  املْهني؛  اللتزام  يعك�س  مبظهر  يظهر 
املحا�سبني مبعايري و�س�ابط اأخالقية تنبع من منطلق الرقابة الذاتية 
مُ  ْم ِبِه اهللَّ َحا�ِسْبكمُ �همُ يمُ ْخفمُ ْم اأَْو تمُ �ِسكمُ وا َما يِف اأَْنفمُ ْبدمُ ْن تمُ وحما�سبة النف�س: َواإِ
َقِديٌر )2٨4(  �َسْيٍء  لِّ  كمُ َعَلى  مُ  َواهللَّ َي�َساءمُ  َمْن  بمُ  َعذِّ َويمُ َي�َساءمُ  مِلَْن  َفَيْغِفرمُ 

البقرة: 2٨4.

2- الرقابة الداخلية يف القراآن الكرمي
يهتم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي بت�زيع امل�س�ؤوليات بهدف التاأّكد 
العليا،  الهيئات  اأمام  املبا�سر  امل�س�ؤول  العمليات وم�ساءلة  من �سالمة 
ا َك�َسَبْت َرِهيَنٌة )3٨(  املدثر:  لُّ َنْف�ٍس مِبَ يدل على ذلك ق�له تعاىل: كمُ

ِقِه الإ�سراء: 13. نمُ لَّ اإِْن�َساٍن اأَْلَزْمَناهمُ َطاِئَرهمُ يِف عمُ 3٨؛ َوكمُ

وال�سلطات  امل�س�ؤوليات  تدّرج  يفيد معنى  التايل  القراآين  الن�س  ولعّل 
الأم�ال  كاإجراء احرتازي يف حفظ  املحا�سبية  الأنظمة  دها  ت�ؤكِّ التي 
ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ يِف  ْم  َمِعي�َسَتهمُ ْم  َبْيَنهمُ َق�َسْمَنا  فيها:َنْحنمُ  التالعب  وعدم 
ْخِريًّا  �سمُ ا  َبْع�سً ْم  همُ َبْع�سمُ ِلَيتَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْع�ٍس  َفْ�َق  ْم  همُ َبْع�سَ َوَرَفْعَنا 
ْخِريًّا ل تعطي معنى ت�سخري القهر والإذلل؛  الزخرف: 32. فكلمة:�سمُ
اإىل  حتتاج  املحا�سبية  فال�حدة  والإدارة،  النظام  ت�سخري  ه�  واإمنا 
اإىل  ثم  ومفت�سني،  اأق�سام  روؤ�ساء  اإىل  ثم  له،  وم�ساعدين  عام  مدير 
ه�ؤلء  وكل  ا�س...،  حرَّ اإىل  ثم  خمتلفة،  درجات  على  فنّيني  عمال 

ر بع�سهم بع�سًا 6. يمُ�سخِّ

3- الرقابة ال�سرعية يف القراآن الكرمي
تتمّيز بع�س ال�حدات املحا�سبية ب�ج�د هيئة رقابة �سرعية تتك�ن من 
عدد من علماء ال�سريعة والقان�ن والقت�ساد؛ للتاأكد من تطابق جميع 
ْم  ِمْنكمُ ْن  َوْلَتكمُ الكرمي:  القراآن  ال�سرعية، جاء يف  الأحكام  اأعمالها مع 
َواأمُوَلِئَك  امْلمُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْ�َن  وِف  ِبامْلَْعرمُ وَن  رمُ َوَياأْممُ رْيِ  اخْلَ اإِىَل  �َن  َيْدعمُ ٌة  اأمُمَّ
اآراء  على  التاأثري  وي�سعب   ،104 عمران:  اآل   )104( �َن  امْلمُْفِلحمُ ممُ  همُ
َر  َواْلَب�سَ ْمَع  ال�سَّ اإِنَّ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  َتْقفمُ  َوَل  وت��سياتها:  الهيئة 

لُّ اأمُوَلِئَك َكاَن َعْنهمُ َم�ْسئمُ�ًل )36( الإ�سراء: 36. �ؤَاَد كمُ َواْلفمُ

وينبغي اأّل يقل عدد اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية عن ثالثة7 ؛ ل�رود 
َحاَب  اأَ�سْ َمَثاًل  ْم  َلهمُ ِرْب  َوا�سْ التايل:  القراآين  الن�س  يف  العدد  هذا 
َما  �همُ بمُ َفَكذَّ اْثَننْيِ  اإَِلْيِهممُ  ْر�َسْلَنا  اأَ اإِْذ  امْلمُْر�َسلمُ�َن )13(  َجاَءَها  اإِْذ  اْلَقْرَيِة 

ْر�َسلمُ�َن )14( ي�س: 14-13. ْم ممُ ا اإَِلْيكمُ ْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقالمُ�ا اإِنَّ َفَعزَّ

4- الرقابة اخلارجية يف القراآن الكرمي
م�سدرها الرقابة واملراجعة اخلارجية من الأطراف ذات الهتمام٨؛ 
َلنْيِ  َرجمُ �َنا  َيكمُ مَلْ  َفاإِْن  ْم  ِرَجاِلكمُ ِمْن  �َسِهيَدْيِن  وا  َوا�ْسَت�ْسِهدمُ تعاىل:  لق�له 
َر  َما َفتمَُذكِّ لَّ اإِْحَداهمُ َهَداِء اأَْن َت�سِ ْ�َن ِمَن ال�سُّ ْن َتْر�سَ ٌل َواْمَراأََتاِن مِمَّ َفَرجمُ
�همُ  بمُ �ا اأَْن َتْكتمُ �ا َوَل َت�ْساأَممُ عمُ َهَداءمُ اإَِذا َما دمُ ْخَرى َوَل َياأَْب ال�سُّ َما اْلأمُ اإِْحَداهمُ
ْدَنى  َهاَدِة َواأَ ِ َواأَْقَ�ممُ ِلل�سَّ ْم اأَْق�َسطمُ ِعْنَد اهللَّ ِغرًيا اأَْو َكِبرًيا اإِىَل اأََجِلِه َذِلكمُ �سَ
ْم  َعَلْيكمُ َفَلْي�َس  ْم  َبْيَنكمُ وَنَها  ِديرمُ تمُ َرًة  َحا�سِ اَرًة  جِتَ �َن  َتكمُ اأَْن  اإِلَّ  �ا  َتْرَتابمُ اأَلَّ 
ْن  ارَّ َكاِتٌب َوَل �َسِهيٌد َواإِ ْم َوَل يمُ�سَ وا اإَِذا َتَباَيْعتمُ �َها َواأَ�ْسِهدمُ بمُ َناٌح اأَلَّ َتْكتمُ جمُ
لِّ �َسْيٍء َعِليٌم  مُ ِبكمُ مُ َواهللَّ ممُ اهللَّ كمُ َعلِّممُ َ َويمُ �ا اهللَّ قمُ ْم َواتَّ �ٌق ِبكمُ �سمُ همُ فمُ َتْفَعلمُ�ا َفاإِنَّ

)2٨2( البقرة: 2٨2.

ت�ستدعي  املحا�سبية  ال�حدات  بع�س  يف  العملية  التطبيقات  ولعّل 
اأحدهما  احل�سابات،  �سحة  على  حمايدتني  هيئتني  �سهادة  "اإثبات 
جريًا  اخلارجي  احل�سابات  مراقب  والثانية  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة 
العباد  حق�ق  حلفظ  ك�سمان  �ساهدْين  تقدمي  يف  الإلهي  املنهج  مع 

ومعامالتهم9" .

خامتة
القراآن يف  لآي  الزمنية  الأ�سبقية  بنيَّ  الذي  املت�ا�سع  اإن هذا اجلهد 
والتاأمل  الّر�سد  من  مزيد  اإىل  يدع�  املحا�سبة،  علم  اأ�س�س  ت�س�ير 
يف ظاهرة الإعجاز املحا�سبيللقراآنالكرمي التي مل حتظ مبا ت�ستحقه 
من العناية والهتمام، كما ه� عليه احلال بالن�سبة ملظاهر الإعجاز 

الأخرى: البالغي والغيبي والت�سريعي والعلمي والعددي...

وقد تبنيَّ لنا من خالل هذا البحث ما يلي:

• علمًا 	 يعالج  كتابًا  لي�س  فه�  بال�سم�لية،  الكرمي  القراآن  يتميَّز 
دًا، فكل العل�م م�ج�دة فيه واملحا�سبة اإحدى هذه العل�م:  حمدَّ
�ْسَرى  َوبمُ َوَرْحَمًة  ًدى  َوهمُ �َسْيٍء  لِّ  ِلكمُ ِتْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  َوَنزَّ

�ْسِلِمنَي )٨9( النحل: ٨9؛ ِلْلممُ
• اأواخر القرن الع�سرين فقط؛ 	 اأ�س�س علم املحا�سبة يف  ا�ستقرت 

اأي بعد ح�ايل خم�سة ع�سر قرنًا من ظه�رها يف القراآن الكرمي: 
قُّ  همُ احْلَ ْم اأَنَّ َ َلهمُ �ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ يِهْم اآََياِتَنا يِف اْلآََفاِق َويِف اأَْنفمُ ِ �َسنمُ

ف�سلت: 53؛
• ل �سك اأن علم املحا�سبة قد تطّ�ر ودر�سه املتخ�س�س�ن من خالل 	

الغربية، ومبا  امل�ستقاة من احل�سارة  والقيم  واملبادئ  املفاهيم 
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درا�ستها من م�سادر احل�سارة  تط�ر مماثل يف  يحدث  اأنه مل 
وقتنا  حتى  �ساعًا  اتِّ ازدادت  فج�ة  ت�لَّدت  فقد  الإ�سالمية؛ 
املحا�سبة  اأ�س�س  بتطبيق  الفج�ة  تقلي�س هذه  احلا�سر، ويكن 
يف القراآن من خالل ال�ستفادة من التط�رات املحيطة؛ خا�سة 
ْم  َعَمَلكمُ مُ  اهللَّ ى  َف�َسرَيَ اْعَملمُ�ا  ِل  َوقمُ الإ�سالمية:  البن�ك  ظه�ر  بعد 

�َن الت�بة: 105؛ همُ َوامْلمُ�ؤِْمنمُ �لمُ َوَر�سمُ
• يحت�ي القراآن الكرمي على كثري من الأ�س�س املحا�سبية التي تفيد 	

يف  القت�سادية  بال�حدات  خا�سة  حما�سبية  معايري  اإعداد  يف 
َياأِْتيِه اْلَباِطلمُ  همُ َلِكَتاٌب َعِزيٌز )41( َل  َواإِنَّ املجتمعات الإ�سالمية: 
ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد )42( ف�سلت: 

41-42؛
• اخت�سا�س 	 يف  داخل  ه�  مبا  الكرمي  القراآن  ر  يمُف�سَّ اأن  يكن 

اأبرع من  فاإنه يك�ن  ر، فمن كان عاملًا يف املحا�سبة مثاًل؛  املف�سِّ
يزداد  وهكذا  املحا�سبة،  بعلم  املت�سلة  املعاين  التقاط  غريه يف 
ْلَنا اْلآََياِت ِلَقْ�ٍم  اإدراك الإن�سان مِلا يف القراآن من اإعجاز: َقْد َف�سَّ

�َن )97( الأنعام: 97؛ َيْعَلممُ
• واقت�سادية 	 واإدارية  اإن�سانية  تنمية  كتاب  الكرمي  القراآن  يمُعترب 

واجتماعية �ساملة؛ ولهذا فاإن هذا العمل �س�ف يفتح اآفاقًا اأخرى 
اإِلَّ   �َ همُ اإِْن  القراآين:  �سة يف الإعجاز  للبحث يف جمالت متخ�سّ

نَّ َنَباأَهمُ َبْعَد ِحنٍي )٨٨( �س: ٨7-٨٨: ِذْكٌر ِلْلَعامَلِنَي )٨7( َوَلَتْعَلممُ
للت القت�سادية يف �س�ء الن�س��س القراآنية؛. 1 الدِّ
للت التجارية يف �س�ء الن�س��س القراآنية؛. 2 الدِّ
للت الإدارية يف �س�ء الن�س��س القراآنية ؛. 3 الدِّ
للت الإح�سائية يف �س�ء الن�س��س القراآنية.. 4 الدِّ

ِ َربِّ اْلَعامَلِنَي )10( ي�ن�س: 10. ْمدمُ هلِلَّ واآخر دع�انا: اأَِن احْلَ  
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ملخ�ص اأطروحة بحث علمي

 اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 8 باملقارنة مع 
املعيار احملاسيب الدولي رقم 17 دارسة تطبيقية يف املصارف اإلسالمية

ال�سناعة  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  الإ�سالمية  ال�سريفة  اأ�سحت  لقد 
الأخرية  ال�سن�ات  يف  تاأ�س�ست  ما  بعد  خ�س��سًا  العاملية،  امل�سرفية 
جمم�عة من املنظمات الدولية والإقليمية التي ترعى وحتت�سن ال�ساأن 

امل�سريف الإ�سالمي.

ال�سادرة  الإ�سالمية  املحا�سبة  مبعايري  للتعريف  ال�سعي  اإطار  ويف 
والتي  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  املراجعة  و  املحا�سبة  هيئة  عن 
ونظرًا  بالفائدة  التعامل  تتجنب  التي  املالية  املعامالت  على  تطبق 
لعتبار الإجارة اإحدى �سيغ التم�يل امل�سرتكة بني كل من امل�ؤ�س�سات 
ال�ستثمارية التقليدية )الرب�ية( وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، جاء 
املعيار  ال�س�ء على كل من  اإلقاء  اأهميته يف  تكمن  الذي  البحث  هذا 
املحا�سبي الإ�سالمي رقم ٨ واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 17 وذلك 
للتعرف على نقاط الت�سابه والختالف يف املعاجلة املحا�سبية لعق�د 
الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك يف دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ستاأجر 

بني كل من املعيارين املذك�رين.

وقد هدف البحث اإىل درا�سة وحتليل ج�انب كل من املعيار املحا�سبي 
واملعيار  بالتمليك(  املنتهية  الإجارة  و  )الإجارة   ٨ رقم  الإ�سالمي 
التطابق  مدى  بيان  ثم  الإيجار(.  )عق�د   17 رقم  الدويل  املحا�سبي 
الإثبات  و  بالقيا�س  يتعلق  فيما  املذك�رين  املعيارين  بني  والختالف 
ملنتهية  والإجارة  الإجارة  بعق�د  املتعلقة  املالية  للبيانات  الإف�ساح  و 
بالتمليك بالن�سبة لكل من امل�ؤجر وامل�ستاأجر طريف العقد. اإ�سافة اإىل 
درا�سة وحتليل واقع التطبيق العملي للمعيار املحا�سبي الإ�سالمي رقم 

٨ يف امل�سارف الإ�سالمية. 

وقد خل�ست الباحثة اإىل عدد من النتائج والت��سيات اأهمها:
1- النتائج:

اأوًل- الإجارة الت�سغيلية:
املعاجلة  يخ�س  فيما  كبري  حد  اإىل  البحث  معياري  منهج  اتفق 
النقاط  يف  جليًا  ذلك  بدا  وقد  الت�سغيلية،  الإجارة  لعق�د  املحا�سبية 

التالية:

• الت�سغيلية بالتكلفة وفقًا لكال 	 اأ�س�ل الإجارة  قيا�س قيمة 
املعيارين.

• اهتالك هذه الأ�س�ل يف دفاتر امل�ؤجر وفقًا لكال املعيارين.	
• اعتبار دفعات الإجارة اإيرادًا بالن�سبة للم�ؤجر وم�سروفًا 	

بالن�سبة للم�ستاأجر وحتميلها على قائمة الدخل.
• اقت�سر الختالف بني املعيارين على املعاجلة املحا�سبية 	

قد  الباحثة  وكانت  للتعاقد،  الأولية  املبا�سرة  للتكاليف 
ب�ساأنها،  الإ�سالمي  املحا�سبي  املعيار  اإليه  اأيدت ما ذهب 
الدخل  قائمة  على  التكاليف  هذه  بتحميل  والقا�سي 
للم�ؤجر وامل�ستاأجر بالن�سبة املتفق عليها بينهما كم�سروف 
للفرتة املالية التي مت فيها التعاقد اإذا مل تكن ذات اأهمية، 
بينما ت�زع التكاليف املبا�سرة الأولية للتعاقد ذات الأهمية 
ت�زيع  يف  املتبع  الأ�سا�س  ح�سب  العقد  مدة  على  الن�سبية 
يف  املتبع  والأ�سا�س  للم�ؤجر  بالن�سبة  الإجارة  اإيرادات 

ت�زيع م�سروفات الإجارة بالن�سبة للم�ستاأجر. 

من  اأنه  اإل  الن�سبية،  بالأهمية  املق�س�د  اإىل  املذك�ر  املعيار  ي�سر  ومل 
املتعارف عليه اأن التكاليف ذات الأهمية الن�سبية هي التكاليف ذات 

املبالغ املرتفعة والتي يحتاج اإطفاوؤها لأكرث من دورة مالية واحدة.

• تناول املعيار املحا�سبي الإ�سالمي املعاجلة املحا�سبية مل�ساريف 	
ال�سيانة و الإ�سالح)حيث اعترب م�ساريف ال�سيانة الأ�سا�سية 
الدخل  قائمة  على  حتمل  اإيرادية  م�سروفات  امل�ؤّجر  لالأ�سل 
للم�ؤجر للفرتة املالية التي حدثت فيها اإذا كانت غري ذات اأهمية 
ن�سبية. اأما اإذا كانت ذات اأهمية ن�سبية ومتفاوتة القيمة بني عام 
واآخر على مدى فرتات عقد الإجارة فاإنه يتم تك�ين خم�س�س 
اإ�سالح يمُحّمل بالت�ساوي على قائمة الدخل خالل فرتة الإجارة، 
اأما بالن�سبة للم�ستاأجر فيتحمل م�ساريف ال�سيانة الت�سغيلية اأو 
الدورية ويتم اإثباتها يف الفرتة املالية التي حتدث فيها باعتبارها 
م�سروفات اإيرادية حتمل على قائمة الدخل للفرتة املالية(، يف 

حني مل يتطرق املعيار املحا�سبي الدويل لها.

• مل�ساريف 	 املحا�سبية  للمعاجلة  املعيارين  من  اأٌي  يتطرق  مل 
على  حتميلها  اقرتحت  قد  الباحثة  وكانت  والتاأمني،  ال�سرائب 
من  وامل�ستفيد  امللكية  �ساحب  باعتباره  للم�ؤجر  الدخل  قائمة 

التاأمني.

• املحا�سبي 	 املعيار  اأوردها  التي  والإف�ساح  العر�س  متطلبات  اإن 
املعيار  اأقرها  التي  بنظريتها  مقارنًة  حمدودة  كانت  الإ�سالمي 

الدويل �س�اء بالن�سبة للم�ؤجر اأو امل�ستاأجر.

ملخ�س بحث ماج�ستري ن�ق�ست يف جامعة حلب بتاريخ 
2010/1/24 واأجيزت بدرجة امتياز

مكرم مبي�س
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ثانياً- الإجارة املنتهية بالتمليك )التمويلية(: 
املعاجلة  يخ�س  فيما  البحث  معيارا  اإليه  ا�ستند  الذي  املنهج  اختلف 
يف  جليًا  ذلك  بدا  وقد  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  لعق�د  املحا�سبية 

النقاط التالية:

• راأى املعيار املحا�سبي الدويل ر�سملة الأ�س�ل امل�ستاأجرة يف دفاتر 	
امل�ستاأجر باعتباره الذي يتحمل خماطر ومنافع الأ�سل امل�ؤجر، 
اأ�س�ل  معاملة  معاملتها  الإ�سالمي  املحا�سبي  املعيار  راأى  بينما 

الإجارة الت�سغيلية طاملا اأنها ما زالت ملكًا للم�ؤجر.
• دفاتر 	 يف  الأ�س�ل  هذه  اهتالك  الدويل  املحا�سبي  املعيار  راأى 

يف  اهتالكها  الإ�سالمي  املحا�سبي  املعيار  راأى  بينما  امل�ستاأجر، 
كل  اإليه  ا�ستند  الذي  النهج  مع  متا�سيًا  وذلك  امل�ؤجر،  دفاتر 

منهما.
• دفاتر 	 يف  الإجارة  دفعات  جتزئة  الدويل  املحا�سبي  املعيار  راأى 

امل�سرتدة  والقيمة  ال�ستثمار،  �سايف  على  العائد  اإىل:  امل�ؤجر 
من �سايف ال�ستثمار، و جتزئتها يف دفاتر امل�ستاأجر اإىل: تكلفة 
التم�يل، ومقدار التخفي�س يف التزامات عق�د الإجارة، بينما مل 
ير املعيار املحا�سبي الإ�سالمي ذلك، واكتفى باإثباتها كاإيرادات 

للم�ؤجر وم�سروفات للم�ستاأجر.
• راأى املعيار املحا�سبي الدويل حتميل التكاليف املبا�سرة الأولية 	

عليها  املتفق  وبالن�سبة  وامل�ستاأجر  امل�ؤجر  من  كل  على  للتعاقد 
واإ�سافتها  للم�ؤجر،  الدخل  قائمة  بتحميلها على  وذلك  بينهما، 
اإىل القيمة املر�سملة لالأ�سل امل�ستاأجر يف دفاتر امل�ستاأجر، بينما 
راأى املعيار املحا�سبي الإ�سالمي حتميلها على قائمة الدخل لكل 

من امل�ؤجر وامل�ستاأجر وبالن�سبة املتفق عليها بينهما.
• تناول املعيار املحا�سبي الإ�سالمي املعاجلة املحا�سبية مل�ساريف 	

ال�سيانة و الإ�سالح يف حني مل يتطرق املعيار املحا�سبي الدويل 
لها.

مل�ساريف  املحا�سبية  للمعاجلة  املعيارين  من  اأٌي  يتطرق  مل  اأي�سًا 
ال�سرائب والتاأمني، وكانت الباحثة قد اقرتحت حتميلها على قائمة 

الدخل للم�ؤجر باعتباره �ساحب امللكية وامل�ستفيد من التاأمني.

املعيار . 1 اأوردها  التي  والإف�ساح  العر�س  متطلبات  اإن 
بنظريتها  مقارنًة  حمدودة  كانت  الإ�سالمي  املحا�سبي 
اأو  للم�ؤجر  بالن�سبة  �س�اء  الدويل  املعيار  اأقرها  التي 

امل�ستاأجر.
اجل�انب . 2  ٨ رقم  الإ�سالمي  املحا�سبي  املعيار  راعى 

للعدالة عند  بتحقيقه  و الجتماعية  والأخالقية  الدينية 
باإعادة  وذلك  للم�ستاأجر،  يع�د  ل  ل�سبب  التملك  عدم 
الزيادة يف الأجرة التي دفعها مقابل ال�عد له بالتمليك.
ثالثًا : اأو�سحت الدرا�سة التطبيقية التي اأجرتها الباحثة على الق�ائم 
املالية املن�س�رة لبع�س البن�ك الإ�سالمية اأو التي تقدم منتجات مالية 

اإ�سالمية يف الأردن وال�سع�دية ما يلي:
• مل تلتزم البن�ك الإ�سالمية الأردنية مبتطلبات القيا�س والإثبات 	

والعر�س والإف�ساح لعمليات الإجارة الت�سغيلية، �س�اء ب�سفتها 
م�ؤجرًا اأو م�ستاأجرًا.

• التزمت البن�ك الإ�سالمية الأردنية مبتطلبات القيا�س والإثبات 	
والعر�س والإف�ساح لعمليات الإجارة املنتهية بالتمليك ب�سفتها 
م�ؤجرًا، يف حني مل جتر عمليات اإجارة منتهية بالتمليك ب�سفتها 

م�ستاأجرًا.
• التزمت البن�ك الإ�سالمية ال�سع�دية مبتطلبات القيا�س والإثبات 	

ب�سفتها  الت�سغيلية،  الإجارة  لعمليات  والإف�ساح  والعر�س 
ب�سفتها  ت�سغيلية  اإجارة  عمليات  جتر  مل  حني  يف  م�ستاأجرًا، 

م�ؤجرًا.
• القيا�س 	 مبتطلبات  ال�سع�دية  الإ�سالمية  البن�ك  تلتزم  مل 

والإثبات والعر�س والإف�ساح لعمليات الإجارة املنتهية بالتمليك 
ب�سفتها م�ؤجرًا، يف حني مل جتر عمليات اإجارة منتهية بالتمليك 

ب�سفتها م�ستاأجرًا.

2- التو�سيات:
الإجارة  لعق�د  والإف�ساح  العر�س  متطلبات  حمدودية  �س�ء  يف 
ت��سي   ،٨ رقم  الإ�سالمي  املحا�سبي  املعيار  ذكرها  التي  الت�سغيلية 
الق�ائم  ح�ل  الإي�ساحات  يف  الإف�ساحات  تلك  يف  بالت��سع  الباحثة 
خالل  من  وذلك  الق�ائم  تلك  م�ستخدمي  احتياجات  لتلبية  املالية 

الإف�ساح عن:
• ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف معاجلة عق�د الإجارة الت�سغيلية 	

يف دفاتر امل�ؤجر.
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ملخ�ص اأطروحة بحث علمي

• دفعات 	 فيها  تت�قف  التي  )وهي  ال�سرطية  الإيجارات  اإجمايل 
كا�سرتاط  الزمن  انق�ساء  بخالف  اأخرى  ع�امل  على  الإجارة 
ا�ستخدام  حال  يف  اإ�سافية  اأجرة  دفع  امل�ستاأجر  على  امل�ؤجر 
اإن   - ال�سكن(  من  بدل  مثاًل  الب�سائع  لتخزين  امل�ؤجر  البيت 
وجدت- والأ�سا�س امل�ستخدم حل�ساب دفعاتها، وكذلك اإجمايل 
الإجارة من الباطن ) ال�ستئجار ثم التاأجري لطرف ثالث( - اإن 
وجدت- املت�قع حت�سيلها م�ستقباًل والإيجارات من الباطن يف 

دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ستاأجر.
• واأهم �سروطها وما 	 الت�سغيلية  و�سف عام جلميع عق�د الإجارة 

تت�سمنه من قي�د يف دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ستاأجر.
• لعق�د 	 الأولية  املبا�سرة  للتكاليف  املحا�سبية  املعاجلة  تطبيق 

الإ�سالمي،  املحا�سبي  املعيار  اأقرها  التي  الت�سغيلية  الإجارة 
وتعديل املعيار املحا�سبي الدويل مبا يفيد ذلك.

• بالرغم من اأن �سيا�سة ر�سملة اأ�س�ل الإجارة املنتهية بالتمليك 	
يف دفاتر امل�ستاأجر طبقًا ملا يق�سي به املعيار الدويل تعترب اأكرث 
املعيار  اأن  ونظرًا  املالية،  الق�ائم  م�ستخدمي  لحتياجات  تلبية 
تق�سي  �سرعية  ب�س�ابط  حمك�م   ٨ رقم  الإ�سالمي  املحا�سبي 
بعدم ر�سملة هذه الأ�س�ل يف دفاتر امل�ستاأجر خالل فرتة الإجارة 
تطبيق  على  بالقت�سار  ت��سي  الباحثة  فاإن  يلكها،  ل  لأنه 
اأو  التدريجي  البيع  بالتمليك عن طريق  املنتهية  الإجارة  �س�رة 
الت��سع فيها نظرًا لأنها حتقق املطالب ال�سرعية من جهة وتلبي 
احتياجات م�ستخدمي الق�ائم املالية من جهة اأخرى، فتبعًا لهذه 

ال�س�رة جند اأن:
امل�ستاأجر يق�م بر�سملة اأ�س�ل الإجارة املنتهية بالتمليك . 1

بن�سبة ما يلكه من ح�س�س فيها.
امل�ستاأجر يق�م باهتالك احل�س�س اململ�كة له من تلك . 2

الأ�س�ل.
تناق�س اإيرادات الإجارة للم�ؤجر تقع  بن�سبة ما يتلكه . 3

امل�ستاأجر من ح�س�س، بينما تتزايد م�سروفات الإجارة 
للم�ستاأجر بن�سبة ما يتلكه من ح�س�س.

ت�زيع م�ساريف ال�سيانة والإ�سالح لهذه الأ�س�ل واجبة . 4
امللكية  ح�س�س  وبن�سبة  وامل�ستاأجر  امل�ؤجر  من  كل  على 

لكل منهما.
الدويل . 5 املحا�سبي  املعيار  اإىل  ي�ساف  اأن  ال�سروري  من 

التي  والإ�سالح  ال�سيانة  مل�ساريف  املحا�سبية  املعاجلة 
اأقرها املعيار املحا�سبي الإ�سالمي.

املعاجلة . 6 البحث  معياري  اإىل  ي�ساف  اأن  ال�اجب  من 
مل�سروفات  الباحثة  قبل  من  املقرتحة  املحا�سبية 
�سرورة  مع  امل�ؤجرة،  الأ�س�ل  على  والتاأمني  ال�سرائب 
املحا�سبي  للمعيار  بالن�سبة  اإ�سالميًا  التاأمني  يك�ن  اأن 

الإ�سالمي.
• الإجارة 	 لعق�د  والإف�ساح  العر�س  متطلبات  يف �س�ء حمدودية 

الإ�سالمي رقم  املعيار املحا�سبي  التي ذكرها  بالتمليك  املنتهية 
٨، ت��سي الباحثة بالت��سع يف تلك الإف�ساحات يف الإي�ساحات 
الق�ائم  تلك  م�ستخدمي  احتياجات  لتلبية  املالية  الق�ائم  ح�ل 

وذلك من خالل الإف�ساح عن:
الإجارة . 1 عق�د  معاجلة  يف  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سة 

املنتهية بالتمليك يف دفاتر امل�ؤجر.
يف . 2 الإجارة  دفعات  حتديد  يف  امل�ستخدم  العائد  معدل 

دفاتر امل�ؤجر.
والأ�سا�س . 3 وجدت-  اإن  ال�سرطية-  الإيجارات  اإجمايل 

الإجارة  اإجمايل  وكذلك  دفعاتها،  حل�ساب  امل�ستخدم 
م�ستقباًل  حت�سيلها  املت�قع  وجدت-  اإن   - الباطن  من 
امل�ؤجر  من  كل  دفاتر  يف  الباطن  من  والإيجارات 

وامل�ستاأجر.
و�سف عام جلميع عق�د الإجارة املنتهية بالتمليك واأهم . 4

�سروطها وما تت�سمنه من قي�د يف دفاتر كل من امل�ؤجر 
وامل�ستاأجر.

املعيار . 5 بتطبيق  الإ�سالمية  امل�سارف  التزام  �سرورة 
التعديالت  اإجراء  بعد   ٨ رقم  الإ�سالمي  املحا�سبي 
ومن  املالية  البيانات  لت�حيد  ي�ؤدي  مما  املقرتحة، 
وتعترب  الإ�سالمي،  امل�سريف  العمل  م�سرية  تدعيم  ثم 
يف  يحتذى  من�ذجًا  ال�سع�دية  الإ�سالمية  امل�سارف 
بينما  الت�سغيلية،  الإجارة  لعق�د  بالن�سبة  املعيار  تطبيق 
الأردنية من�ذجًا يحتذى يف  الإ�سالمية  امل�سارف  تعترب 

تطبيق املعيار بالن�سبة لعق�د الإجارة املنتهية بالتمليك.
ال�ستفادة من مزايا عمليات الإجارة الت�سغيلية واملنتهية . 6

ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  مت�يل  يف  بالتمليك 
والتجارية وال�سكنية واخلدمية.

مزايا . 7 من  لها  ملا  الإجارة  �سك�ك  ا�ستخدام  يف  الت��سع 
خ�س��سًا يف مت�يل العجز بامل�ازنة العامة للدولة.

عن . ٨ بالتمليك  املنتهية  الإجارة  �س�رة  من  ال�ستفادة 
طريق البيع التدريجي يف خ�سخ�سة القطاع العام.
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اأدباء اقت�ساديون

اأين تقع عني زبيدة؟
كل  جمعت  التي  زبيدة  عني  تقع  عرفة،  جبل  اإىل  امل�ؤدية  الطريق  يف 
املياه  لت�فري  القرى  اأم  اإىل  اأو�سلتها  و  مبكة،  املحيطة  املياه  م�سادر 

للحجاج، ول�سكان البلدة املقد�سة.

لقد كانت مكة قبل اأن تق�م ال�سيدة زبيدة زوجة هارون الر�سيد ت�سقى 
من بع�س الآبار والعي�ن داخلها، وكانت الآبار كثريًا ما تن�سب، وكان 
معاوية بن اأبي �سفيان قد اأجرى املاء اإىل مكة من العي�ن والآبار يف 
حتى  �سديد،  جهد  النا�س  واأ�ساب  تق��ست،  ما  و�سرعان  القن�ات، 
ـ بعد  ـ املعروفة الآن بال�سرائع  اأمرت زبيدة باإجراء عني ب�ادي نخلة 
اأن ا�سرتت الأرا�سي التي كانت مياه العني ترويها، واأمرت باإجراء عني 
من وادي نعمان يف قناة حمف�رة اإىل عرفة فمزدلفة فالبئر الكبرية، 
من  كيل�مرتات  اأربعة  على  اجلن  بحب�س  مكانها  املعروف  زبيدة  بئر 
الذي  حراء  جبل  من  نعمان  عني  وتنبع  كم،   2٨ القناة  وط�ل  مكة، 
بلغت  النعمان حتى  وادي  مياه  واأجريت  الطائف،  و  بني عرفة  ي�سل 
منى، وعندما ا�ستدت اأزمت املاء، ل�سيما يف عرفة ومنى، اأيام احلج، 
با�سمها من م�سافة  امل�سماة  العني  واأ�سالت  الأمر  انتدبت زبيدة لهذا 
نح�ه اأربعني كيل�مرتًا، وقد قدم كل من اخللفاء والأمراء اإ�سافة اإىل 
الذي  البارز  للدور  زبيدة  ال�سيدة  ا�سم  عليها  اأطلق  ولكن  الطريق، 
قامت به.. والذي كان هدفها ه� ت�سهيل احلج وال�سفر على الفقراء 
الذين كان�ا ي�ؤدون فري�سة احلج اأحيانًا، �سريًا على الأقدام، ويظهر 

ذلك من امل�سافات بني املحطات.

قال ابن ر�ستة )املت�فى �سنة 300 هـ(: "و�سرب اأهل مكة من القن�ات 
التي حفرتها اأم جعفر يف خالفة الر�سيد، واأجرتها من م��سع يقال له 

)امل�سا�س( فــي قن�ات ر�سا�س". 

لقد نبعت فكرة اإن�ساء عني زبيدة حني �سعرت زوج اخلليفة العبا�سي 
احلجاج  يعانيه  الذي  العنت  مبدى  حجها  اأثناء  الر�سيد  هارون 
النعمان  وادي  عني  باإجراء  فاأمرت  املياه،  �سح  نتيجة  واملعتمرون 
ووقفت لذلك اأيا ت�فيق ف��سل املاء زلًل اإىل عرفة ومزدلفة واأ�سبح 
قريبًا من منى فيما يعرف ببئر زبيدة ويف الع�سر العثماين عام 979 
– هـ قي�س اهلل كرية ال�سلطان �سليمان خان ال�سيدة خامن �سلطان 

والبنائني  والفنيني  املهند�سني  ف�جهت  العني  باأعمار  اهلل-  رحمهم 
وكان�ا قرابة)1000( �سخ�س يف خمتلف الدول الإ�سالمية باأعمارها 
فبطح لتلتقي مبياه عني حنني اأمام مبنى اإمارة منطقة مكة املكرمة 
ثم اإىل املعالة ثم اإىل احلرم، ثم يت�زع املاء يف �سبكة حجرية جميلة 

َعنُي زبيدة
عمل اإن�صاين نبيل قامت به امراأة من اأجل املحتاجني واأبناء ال�صبيل

احللقة )2(نزار جنار / قا�س وكاتب 

)ح��سًا(  بازانًا  وثالثني  ثالثة  يف  لي�سب  املكرمة  مكة  اأحياء  داخل 
ي�سقي  امل�سروع  هذا  وظل  املكرمة،  مكة  اأحياء  خمتلف  يف  منت�سرة 

احلاج واملعتمر واملقيم واملجاور ملدة ترب� على 1200 عامًا.

وادي  لأودية  م�سايل  املنحدرة من  املياه  املبارك  امل�سروع  ي�ستغل هذا 
الغربية  املكرمة من جهتها اجلن�بية  يقع متاخمًا مكة  الذي  ـ  نعمان 
تت�سرب  لت�ستقر يف باطن املكامن اجل�فية حيث  التي جتد طريقها  ـ 
تن�ساب  �سبه �سخرية  اأو  اأنفاق �سخرية  اأو  قن�ات حجرية  داخل  اإىل 
املكرمة  فمكة  ومنى  ومزدلفة  عرفات  اإىل  لت�سل  وطماأنينة  بهدوء 
رقراقة عزبة كالزلل ت�سقي احلجيج واملعتمرين واملجاورين واملقيمني 
عن  فا�س  وما  وبرك  وبازانات  اأح�ا�س  عرب  ودوابهم  وق�افلهم 
حاجتهم وجه�ه اإىل مزارعهم، فا�ستفادوا منهم فيما ينبت طعامهم 
وطعام دوابهم، ترتاوح كميات هذه املياه بني ع�سرين وثالثني األف مرت 
مكعب ي�ميًا بنيت هذه القن�ات لتمد امل�ساعر املقد�سة ومكة املكرمة 
باملياه على مدار ال�ساعة، نعم قد يقل ماوؤها اإذا �سح املطر، وقد يكرث 
زاد  القن�ات  �سقف  من�س�ب  عن  املاء  من�س�ب  ارتفع  فكلما  زاد،  اإذا 
�سخ العني، وقد بنيت قن�ات العني عند منا�سيب معينة بحيث يبقى 
من�س�ب املاء اأعلى اأو مقاربًا ملنا�سيب هذه القن�ات فال ت�ستنزف مياه 
ال�ادي مطلقًا، ويف هذا بقاء مياه املخزون اجل�يف لل�ادي، مع تدفق 
مياه العني يف الغالب ليتحقق مبداأ الدي�مة وتلك نقطة فنية هند�سية 

ت�سمى الآن يف علم تخطيط واإدارة م�ارد املياه بالتنمية امل�ستدامة.

قنوات العني:
وه�  للمياه  املجمع  اجلزء  رئي�سيني،  جزاأين  من  العني  قن�ات  تتك�ن 
نقطة جتمع  وهي  الأمية،  نقطة  من  ويبداأ  الأر�س  �سطح  مبنى حتت 
من  والتي  بعزوبتها  املعروفة  العل�ية  نعمان  وادي  روافد  جميع  مياه 
اأ�سهرها وادي عرعر، ووادي ال�سراء، ووادي جماري�س، ووادي يعرج، 
ووادي علق، خالل فتحات ت�سمح للمياه اجل�فية بالن�سياب اإىل داخل 
تقلياًل  ــ  ال�ستعمال  اأماكن  اإىل  الطبيعي  بالنحدار  ونقلها  القن�ات 

للتكلفة ــ ويبلغ الط�ل الكلي للقن�ات قرابة 26 كم.

اأما اجلزء الثاين فه� اجلزء الناقل ومهمته نقل املياه فقط، وقد يك�ن 
القناة  اخرتاق  ف�ق ج�س�ر عند  معلق  اأو  مبا�سرًة  الأر�س  �سطح  ف�ق 
من  باحلجارة  مبني  وه�  الأر�س،  �سطح  حتت  اأو  الأودية،  لبط�ن 
الأ�سفل، اأما ق�اعده وج�انبه وهي مك�س�ة مبا ينع ت�سرب املياه منها، 
وم�سق�فة بحجارة ثقيلة ي�سعب نقلها اأو اإزالتها وذلك للحفاظ على 
مياه العني من التل�ث، وهذا بعد بيئي مهم حيث ينع التبخر متامًا، 
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اأو ينعه من التبخر اإىل اأبعد حد، كما حقق هذا ال�سنيع بعدًا �سحيًا 
بتغطية القن�ات حتى ل ي�سهل فتحها فتك�ن عر�سة للعبث والتل�ث ـ يف 
الغالب ـ اللهم اإل يف اأماكن حمددة يق�م بفتحها م�س�ؤول اإدارة العني 
عند احلاجة، وتتخلل هذا اجلزء من القن�ات عبارات ت�سمح مبرور 
مياه الأمطار وال�سي�ل من غ�س�ن الأودية وال�سعاب، كما بنيت ح�ائط 
�ساندة لتدعيم هذا اجلزء من القن�ات املبنية يف �سف�ح اجلبال ويف 
من  امل�سروع  لهذا  ت�افر  ما  ي�ؤكد  وهذا  ما،  ن�عًا  ال�سعيفة  املناطق 

اجل�انب الهند�سية والفنية.

تنحدر القناة باجتاه مكة املكرمة حتى ت�سل عرفة، ومن هنا �سميت 
واجلن�بية  ال�سمالية  الرحمة من جهاته  لتلتف ح�ل جبل  عني عرفة 
والغربية، وقد مدت منها قن�ات فرعية ت�سب مياهها يف خزانات ثم 
لإكمال  باملاء  منه  احلجاج  ليتزود  بع�سها  خ�س�س  وبرك،  اأح�ا�س 

رحلة احلج، بع�سها الآخر للدواب.

حجرية  �سنابري  الرحمة  بجبل  امللتفة  القن�ات  هذه  يف  بني  كما 
املجاورة  املزارع  اإىل  ال��س�ء و�سرفها  لتجميع مياه  جميلة مع جمار 
التي كانت م�ج�دة يف ال�سابق، ويعد هذا اأول ا�ستخدام ملياه ال��س�ء 
املاأزمني  جبل  �سفح  قبيل  القناة  تظهر  ثم  املزارع،  �سقي  يف  والغ�سل 
�ساخ�سة  لتظهر  اجلبال  مت�سلقة  عرفات،  من  القادم  ي�سار  على 
لت�سريف  عبارات  بها  وفتحت  �ساندة،  بح�ائط  دعمت  وقد  للعيان، 
م�ساحة  كرب  اعتبار  لالأنظار  الالفت  ومن  والأمطار،  ال�سي�ل  مياه 
من  املن�سرفة  املياه  كميات  عظم  واعتبار  املاأزمني،  عبارات  فتحات 
خالل ومن ثم تك�ن �سي�ل جترف ما يك�ن يف طريقها واعتبار ك�نها 
ت�سب يف درب احلجاج الدافعني من عرفة ملزدلفة،وحماية لهم، فقد 
بني �سد حلجز تلك ال�سي�ل والتحكم يف تدفقها ل�سقي املزارع ال�اقعة 

يف اأ�سفلها ول تزال. 

ومل يغفل املهند�س�ن الطابع اجلمايل فربع�ا يف تن�سيد احلجارة يف 
القن�ات املعلقة، واأقام�ا الأق�ا�س على اأعمدة حجرية جميلة مطعمة 
الف�سيف�ساء  ب�سكل  اأخذت  والدقة  اجلمال  يف  غاية  �سغرية  بحجارة 
املحيطة، مما يعطي  ال�سحراوية  البيئة  تتنا�سب مع  باأل�ان  اجلميلة 
منظر خالبًا ممتعًا، حدا بعلماء البيئة اإىل تر�سيحه كمكان منا�سب 
لعمل منتزه وطني هذه كلها نقاط فنية هند�سية رائعة تدل على رقي 

علمي يف الدرا�سة والت�سميم والتنفيذ اآنذاك.

زبيدة  لعني  مقر  ي�جد  حيث  مزدلفة  م�سعر  اإىل  زبيدة  عني  ت�سل 
خ�س�س  واأح�ا�س  برك  يف  العني  لت�سب  احلرام،  للم�سعر  جماورة 

بع�سها ل�سقيا احلجاج و بع�سها الأخر للدواب.

العزيزية  منطقة  اإىل  متجهة  الأر�س  �سطح  ف�ق  القناة  تنحدر  ثم 
املتاخمة ملنى، ف�ق �سل�سلة من اجلبال لتزويد م�سعر منى باملاء وت�سب 
الزلل،  باملاء  املتزود  وتزود  الظامئ  ت�سقي  عديدة  برك  يف  اأي�سًا 
لتاأخذ  تع�د  لكنها  املكرمة،  مكة  نح�  ومتجهة  القن�ات  هذه  وت�ستمر 
م�سارها مدف�نة على اأعماق قريبة من �سطح الأر�س حتى ت�سب يف 

منطقة  زبيدة،يف  بئر  ت�سمى  كبرية جدًا  باأحجار  بئر عظيمة مط�ية 
ت�سمى الي�م مبحب�س اجلن، اإليها ينتهي امتداد عمل قناة عني زبيدة.

تخرتق القن�ات خرزات، اأو ما ي�سمى يف العلم احلديث " غرف تفتي�س 
الظاهرة،  باخلرزات  وي�سمى  الأر�س  �سطح  على  ظاهر  بع�سها   "
اأن تظهر على �سطح الأر�س ولهذا  واأخرى مدف�نة حدد مكانها دون 
التق�سيم ملمح اقت�سادي مهم نظرًا لرتفاع تكلفة اإن�ساء اخلرزات فلم 
الدورية  ال�سيانة  الظاهرة منها يف  وت�ستخدم  اإل عند احلاجة،  تنب 
وهي كافية لذلك الن�ع من ال�سيانة، اأما الن�ع الثاين فت�ستخدم عند 
احلاجة اإىل �سيانة كبرية نتيجة مداهمة �سيل احلق خرابًا اأو ك�سرًا 
حاجة  هناك  تك�ن  حيث  بالرتاب،  متتلئ  حني  اأو  القن�ات،  ببع�س 
م�ؤقتًا،  املدف�نة  اخلرزات  فتفتح  القن�ات  من  كبرية  اأجزاء  لتنظيف 
ثم تقفل بعد انتهاء عملية التنظيف وال�سيانة، ويبلغ عدد اخلرزات 

الظاهرة واملدف�نة )132( خرزة.

ومن املفيد الإ�سارة اإىل اأن بع�سها قد اقت�سى العمل فيه اأن ت�سق له 
ت�ستخدم  واأن  اجلبال،  له  تنحت  واأن  ط�يلة،  م�سافات  على  الأنفاق 
فيه كل الإمكانات الفنية والب�سرية، واأن يدوم ال�سن�ات الط�ال، وقد 
اأ�سبع امل�ؤرخ�ن يف ذلك اإ�سباعًا واأوقف�نا على �سر من اأ�سرار القدر، 
وعمل من اأجل الأعمال، رمبا �سق مثله يف ع�سرنا ع�سر الخرتاعات 
والك�س�ف،والتقدم الباهر يف تقنية ال�سناعات ولكنها الهمم ل يقف 
دونها �سيء، ول ي�سدها عن تنفيذ عزماتها �ساد، ول�سيما اإذا �سفت 
النية وخل�ست ال�سريرة، وقد اأمتت ال�سيدة الرتكية كرية ال�سلطان 
�سليمان العثماين ما بداأته ال�سيدة زبيدة، وجددت اأعمالها مبحاولة 
اإ�سالة املاء من عني عرفات اإىل مكة عام 969هـ، وا�ستخدمت يف هذا 
وم�سر  ال�سام  من  املهرة  العمال  واأن�اع  واملهند�سني  اخلرباء  العمل 
واليمن والآ�ستانة، غري اأن العملية �سادفت مانعًا �سخريًا �سلدًا ط�يل 
امل�سافة، فكان ل بد من نقر احلجر مل�سافة األفي ذراع، اأي ما ي�ازي 
ا�ستخدمت يف هذا  التي  ال�حيدة  الطريقة  كيل�مرتًا ون�سف، وكانت 
اإيقاد النريان ح�ل جزء من احلجر مدة ط�يلة، ثم نقر  اجلزء هي 

هذا اجلزء.

و�سلت  واإذ  �سن�ات،  ع�سر  ح�ايل  دامت  وقد  العملية،  هذه  وتكرار 
املياه اإىل مكة عام 979 هـ، وكان ي�م و�س�لها ي�م م�سه�دًا ومدت فيه 
امل�ائد، وت�سدق على الفقراء، واحتفلت الآ�ستانة به احتفاًل كبريًا، اإذ 
كمل اإجراوؤه على يد ال�سيدة مهروماه بنت ال�سلطان �سليم اإىل حيث 

يرد النا�س الي�م عني زبيدة 1 " . 

" ))كان  مكة" 2  اأخبار  كتاب  يف  الأزرقي  حممد  ال�ليد  اأب�  ويق�ل 
النا�س بعد يف �سدة من املاء، وكان اأهل مكة واحلجاج يلق�ن من ذلك 
اأقل،  اأو  واأكرث،  دراهم  ع�سر  ال�سنة  يف  تبلغ  الراوية  اأن  حتى  امل�سقة 
فبلغ اأم جعفر، فاأمرت بحفر بركتها التي مبكة، فاأجرت بها عينًا من 
احلرم، فجرت مباء قليل مل يكن فيه وفرة لأهل مكة، وقد عزمت يف 
ذلك ع�مًا عظيمًا ’فاأمرت جماعة من املهند�سني اأن يجروا لها عي�نًا 
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اأرا�سي احلرم’ وكان النا�س يق�ل�ن:" اإن ماء  اأي خارج  ـــ  من احلل 
احلل ل يدخل احلرم، لأنه ير على عقاب وجبال، فاأر�سلت باأم�ال 
عظام، ثم راأت من يزن عينها الأوىل، ف�جدت فيه ف�سادًا، فاأن�ساأت 
عينًا اأخرى اإىل جانبها واأبطلت تلك العني فعملت عينها هذه باأحكام 
ما يك�ن العمل، وعظمت يف ذلك رغبتها وح�سنت نيتها، فلم تزل تعمل 
فيها حتى بلغت ثنية خل، فاإذا املاء ل يظهر يف ذلك اجلبل، فاأمرت 
الأم�ال ما مل تكن تطيب  واأنفقت يف ذلك من  باجلبل ف�سرب فيه، 
من  فيها  عي�نًا  واأجرت  اهلل  اأجراها  النا�س، حتى  من  كثري  نف�س  به 
ـ واتخذت بركًا جتتمع  ـ بني عرفات والطائفـ  احلل، منها عني امل�سا�سـ 
وا�سرتت  عي�نًا من حنني،  لها  اأجرت  ثم  ’ اإذا جاءت،  ال�سي�ل  فيها 
حائط حنني، ف�سرفت عينه اإىل الربكة، وجعلت حائطه �سدًا يجتمع 
فيه ال�سيل، ف�سارت لها مكرمة ومل تكن لأحد مثلها، وطابت نف�سها 

بالنفقة فيها..((.

كانت  اأن  بعد  املاء،  مكة  اأهل  �سقت  ))اإنها  ويق�ل ابن خلكان" 3": 
اجلبل،  بخط  اأميال  ع�سر  املاء  اأ�سالت  واأنها  بدينار  عندهم  الراوية 
عقبة  وعملت  احلرم،  اإىل  احلل  من  غلفته  حتى  ال�سخر،  وحتت 
الب�ستان، فقال لها وكيلها يلزمك نفقة كثرية، فقالت: " اأعملها، ول� 

كانت �سربة فاأ�س بدينار...((.

وقد �سهد الدرب مناف�سة طريفة بني زوجة هارون الر�سيد وجاريته، 
فقد �ساهمت ال�سيدة خال�سة جارية هارون الر�سيد يف عمارة الدرب 
واأقامت بركًا وم�سانع، وحفرت اآبارًا، وبنت خانات ويف الب�ستان بركة 

�سميت بركة اخلال�سية على بعد ثالثة اأميال منها.

درب زبيدة..
الدولة  عا�سمة  بغداد  بني  لي�سل  العبا�سي  الع�سر  يف  الدرب  اأقيم 
ع�سر  يف  اأنه   "4 الطربي"  ذكر  وقد  املقد�سة.  والأر�س  الإ�سالمية 
 .." والأميال  مكة  اإىل  الك�فة  من  املنار  �سرب   " هـ:   134 العبا�س 
راأ�س  ال�سحراء، ))واملياه على  امل�سافرون يف  يحتاجه  ما  ت�فري  ومت 
واأقيمت  واخلزانات  الربك  واأقيمت  الآبار  الحتياجات،فحفرت  هذه 
لتهدي  العالمات  وو�سعت  امل�سافرين،  وراحة  لإقامة  وفقًا  اخلانات 
وقطاع  القبائل  هجمات  من  الطريق  تاأمني  مت  واأخريًا  امل�سافرين، 

الطرق((.

وعندما ت�ىل هارون الر�سيد اخلالفة عام 170 هـ اأدى فري�سة احلج 
الطريق،  تعمري  على  ب�سخاء  الأم�ال  ينفق  مرة  كل  ويف  مرات،  �سبع 
وكان يخرج عامًا لقتال اأعدائه، والعام الذي يليه يق�سيه يف التاأمل، 
))انتع�س  املقريزي"5":  روى  وكما  احلج،  فري�سة  خالله  وي�ؤدي 
الطريق يف ع�سره، واأقيمت عليه اخلانات فكان ي�سحب معه خالل 
اأن ي�ؤدي الفري�سة  اإحدى املرات اختار  رحلته مائة من العلماء، ويف 
�سائرًا على اأقدامه اإىل مكة، وانعك�س ازدهار الدولة العبا�سية يف عهد 
هارون الر�سيد، وانعك�س على درب زبيدة ب�سفة خا�سة ف�سهد اأزهى 

اأيامه((.

انعك�ست  هـ   193 عام  الر�سيد  هارون  والده  الأمني  خلف  عندما  و 
احلرب الأهلية التي ن�سبت بني الأمني واملاأم�ن على الدرب، فلم ي�سهد 

اأي عمارة جديدة.

وقد ويل املعت�سم اخلالفة ومن بعده ال�اثق، وكان احلجاج يف عهده 
يعان�ن من بعد الطريق و�سح الزاد واملاء، وينقل الطربي وابن الأثري، 
كيف كانت ك�سرة اخلبز ت�ساوي درهمًا، و�سربة ماء تبلغ 40 درهمًا، 
بلغت  عندما  هـ   232 عام  يف  عط�سًا  احلجاج  من  عدد  مات  وكيف 
ال�سربة عدة دنانري ذهبية، فاأعاد جعفر حفر ع�سرين بئر قدمي على 
و  اأعالمًا  الطريق  لينة وو�سع على  اإىل  زبالة  يبداأ من  الذي  الطريق 

بنى م�اقد.

على  الق�افل  تهاجم  القبائل  عادت  املت�كل  بعد  هـ   232 عام  ويف 
قامت  الفرتة  هذه  ويف  الن�ساء،  وي�سب�ن  الرجال  ويقتل�ن  الطريق، 
�سرق  دولتهم  اأقام�ا  الذين  القرامطة،  حركة  وتبعتها  الزجن،  حركة 
اأقيم  العربية، وكانت الإح�ساء عا�سمة لها، وهدم�ا كل ما  اجلزيرة 
على الطريق من خانات وم�سانع وعالمات، واأخذت الق�افل ت�سري يف 
م�اكب يف جماعة اجلن�د امل�سلمني، وو�سل احلال اإىل ت�قيف احلجاج 
حجاج  من  الكثري  وف�سل  املياه  ونق�س  الأمن  غياب  ب�سبب  متامًا، 
واأخذوا  ال�سطراب،  مناطق  وجتنب  الطريق  هذه  عن  الن�سراف 
ي�سلك�ن طريق ال�سام اأو البحر الأحمر ويروي ابن الأثري اأنه يف عام 
406 هـ مات 1400 من ع�سرين األف من احلجاج على الطريق عط�سًا.

وكان  لعزته  املاء  ي�م عرفة غري  يطلب�ن  ل  فقراء احلجاج  كان  لقد 
فيه  فريبح  لبيعه،  النائية  الأماكن  من  ي�ستح�سره  الأق�ياء  بع�س 

الأم�ال الطائلة.

يف  مراهقًا  ي�مئذ  ))كنت  احلنفي" 6":  الدين  قطب  العالمة  قال 
خدمة والدي رحمه اهلل، وفرغ املاء الذي حملنا من مكة، وا�سرتيت 
ذهبي((  بدينار  باإ�سبعيه  الإن�سان  يحملها  جدًا  �سغرية  قربة 
والفقراء ي�سج�ن من العط�س يطلب�ن مني املاء ما يبل�ن به حل�قهم 
اأهلنا منها، وت�سدق�ا بباقي القربة  يف ذلك الي�م ال�سريف، ف�سرب 
على من كان م�سطرًا اإليها من الفقراء، ثم عط�سنا جميعًا عقب ذلك 
وجاء وقت ال�ق�ف، والنا�س يف �سدة الظماأ يلهف�ن، فاأمطرت ال�سماء، 
و�سالت ال�سي�ل من ف�سل اهلل ورحمته والنا�س اإذ ذاك واقف�ن حتت 
وي�سق�ن  اأرجلهم،  حتت  ال�سيل  من  ي�سرب�ن  ف�ساروا  الرحمة  جبل 
اهلل  رحمة  من  راأوا  ملا  من احلجاج  ال�سديد  البكاء  وح�سل  دوابهم، 

بهم، واإح�سانه اإليهم..((.

* * *

ويف عام 1295 هـ، اأن�سئت يف مكة هيئة عني زبيدة، وكان عملها وما 
الهيئة  تنفق  والبناء،  بالإ�سالح  وم�ساربه،  املاء  م�ارد  تعهد  يزال، 
وتاأتيه  واأوقاف،  اأمالك  له  بهم  خا�س  ال�سندوق  من  ذلك  على 
تربعات وهبات، ودخل عبد العزيز احلجاز وعني زبيدة التي ت�ستقي 
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اأدباء اقت�ساديون

م�ردًا..  ع�سر  اثني  من  النا�س  وت�سقي  واحلجيج،  مكة  �سكان  منها 
وان�سرفت العناية اإليها، ف�س�عفت م�اردها.

* * *

يق�ل خري الدين الزركلي رحمه اهلل يف كتابه �سبه اجلزيرة يف عهد 
امللك عبد العزيز: ))وغذاوؤها امللك عبد العزيز بعد دخ�له احلجاز 
باملال، واأمر بزيادة امل�ارد للجهات((، فزيدت ع�سرة اأ�سعاف كبرية 
ــ  البلدة  داخل  ــ يف  القدية  وا�ستعي�س عن جماريها  البنيان،  متينة 
العام،  ال�سارع  يف  املكاب�س  فكرثت  عرفات  يف  املاء  وعمم  باأنابيب، 
وال�س�ارع الفرعية، ويف طريق احلجيج، وت�فر يف مزدلفة، واتخذت 

الأ�سباب لت�فريه يف منى. 

وعلى بعد كيل� مرت واحد من عرفات يتفرع جمرى عني زبيدة، جمرى 
مرت  كيل�  وبعد  مكعب،  مرت   500 و�سعتها  اجلاوي،  بركة  يالأ  �سغري 
ون�سف، يتفرع جمرى الأح�ا�س الذي ي�سمى باملحمل ال�سامي، و�سعة 
هذه الأح�ا�س تقارب بركة اجلاوي، ويف اأ�سفل جبل الرحمة، ح��س 

�سعته األف مرت مكعب.

ويف منى عند الكيل� مرت 25، و�سعت اآلة بخارية لرفع املاء من جمرى 
عني زبيدة اإىل منى، متالأ خزانات منه �سن�يًا قبل احلج ب�سهر، وكان 
هناك �سهاريج يل�ؤها اأ�سحابها من عني زبيدة مبا�سرة، و�سهاريج 

يل�ؤها املطر، وهي ل ت�ستعمل لل�سرب.

لقد ت�سبب التح�ل يف ي�م النا�س هذا من نظام عني زبيدة اإىل نظام 
معظمها  فتهدم  العني  من�ساآت  واإهمال  ن�سيان  اإىل  الرت�ازية،  الآبار 
واأزيل كثري منها واندثر حتى كادت اأن تك�ن اأثرًا بعد عني، لكن اهلل 
الع�سر  من  بدءًا  الإ�سالمي  التاريخ  مر  على  زبيدة  لعني  قيد  تعاىل 
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مبجلة القت�ساد الإ�سالمي العاملية
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»الإمارات الإ�سالمي« يطلق حملة 
لت�سجيع الت�فري 

الإ�سالمي،  الإمارات  م�سرف  اأطلق 
الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  ذراع 
دبي  الإمارات  ملجم�عة  التابعة 
ت�سجيع  اإىل  تهدف  حملة  ال�طني، 

املتعاملني على الدخار، تقام على مدى �سهرين، وذلك يف الفرتة املمتدة 
من 4 �سبتمرب ولغاية 31 اأكت�بر 2012. 

الرثوات يف  واإدارة  الأفراد  التنفيذي -  الرئي�س  نائب  وقال في�سل عقيل، 
م�سرف الإمارات الإ�سالمي وم�سرف دبي “نلتزم يف ’م�سرف الإمارات 
احتياجاتهم  تلبي  خم�س�سة  بخدمات  متعاملينا  بتزويد  الإ�سالمي‘ 
جتربتهم  ترثي  التي  القّيمة  العرو�س  من  العديد  مع  وتتزامن  الفريدة، 

امل�سرفية وت�سمن لهم راحة البال. 
ومع اقرتاب م��سم عطلة نهاية ال�سنة، فاإن ال�قت الآن مثايل للمتعاملني 
كي يق�م�ا بالتخطيط لعطالتهم وال�جهات التي ي�ّدون ال�سفر اإليها، عن 
طريق ت�فري املال واحل�س�ل على اأميال م�سم�نة على هذه املبالغ التي مّت 

ادخارها”. 
ال�سريعة  اأحكام  مع  يتما�سى  الذي  “�س�بر”،  الت�فري  ح�ساب  وينح 
عند  ميل  األفي  مبقدار  واحدة  ملرة  اإ�سافية  منحة  للمتعاملني  الإ�سالمية، 

فتحهم للح�ساب، اأو البدء بتح�يل الراتب اإىل امل�سرف. 
امل�سدر: اإحتاد الإمارات

»بيتك« مينح ذوي الحتياجات اخلا�سة 
اأول�ية اخلدمة يف جميع فروعه 

اأكد بيت التم�يل الك�يتي »بيتك« تعزيز جه�ده لالهتمام بكبار ال�سن وذوي 
ال�سريحتني  لهاتني  ت�فر  التي  التدابري  كافة  واتخاذ  الحتياجات اخلا�سة 
املهمتني الرعاية احلقيقية والالزمة التي متكنهم من ال�ستفادة من جميع 
اخلدمات التي يقدمها باأي�سر ال�سبل، انطالقا من واجب وطني واجتماعي، 

وتفعياًل للقيم ال�سرعية التي يعمل البنك وفقها.
اأف�سل  لتقدمي  منه  و�سعيًا  اجله�د  لهذه  ا�ستمرارا  اأنه  اإىل  البنك  واأ�سار 
اخلدمات ومراعاة للظروف اخلا�سة ملثل هذه الفئات من العمالء، تعطي 
اخلدمة  بتقدمي  الأول�ية  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  فروعه 
لكبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة، على اأن يتم ا�ستثناء هاتني الفئتني 
من نظام الدور عند تقدمي اأي خدمة للعميل، اإ�سافة اإىل ا�ستثنائهما من 
ر�س�م ال�سحب النقدي من داخل الفروع للمبالغ التي تقل عن 2000 دينار.
معامالتهم  واجناز  العمالء  ه�ؤلء  ا�ستقبال  يتم  اأنه  على  »بيتك«  و�سدد 
بكل ترحاب واهتمام، اإ�سافة اإىل تكليف م�سرف ال�ستقبال بت�جيه ه�ؤلء 
م�ظف  بتحديد  بدوره  ليق�م  العمليات  مدير  اأو  الفرع  مدير  اإىل  العمالء 
لتنفيذ طلب العميل ح�سب اإجراءات العمل املعم�ل بها داخل الفرع، لفتًا 
اإىل اأنه ي�ستكمل هذا التعميم الكثري من املبادرات التي اتخذها وفرق العمل 
لديه والتي ت�ساهم يف رعاية هذه الفئات الهامة يف املجتمع وتدفع باجتاه 
ممار�ستهم حلياتهم ب�سكل طبيعي، حيث يحر�س البنك على تقدمي �سبل 
الدعم للجهات الر�سمية والأهلية التي تق�م على رعاية ذوي الحتياجات 
ت�اجدوا،  حيثما  لهم  الدورية  الزيارات  وتنظيم  ال�سن،  وكبار  اخلا�سة 

اإ�سافة اإىل م�ساركتهم املنا�سبات الجتماعية املختلفة.
امل�سدر: جريدة الراي الكويتية

15% زيادة يف اأ�سعار حمفظة »مت�يل« العقارية

املت�افقة  ال�سكني  التم�يل  املتخ�س�سة يف حل�ل  ال�سركة  "مت�يل"،  ك�سفت 
البيانات  عن  اأم�س  الإمارات،  دولة  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع 
الـ1٨  التي م�لتها �سمن حمفظتها خالل  العقارات  باأ�سعار مبيع  اخلا�سة 
�سهرًا املا�سية. وقد �سجلت ال�سركة بني يناير 2011 وي�ني� 2012 زيادة يف 
اأ�سعار مبيع العقارات �سمن حمفظتها بن�سبة ترتاوح بني 10 و15%، حيث 
بلغ ارتفاع القيمة ال�سرائية ذروته يف امل�ساريع القائمة واملكتملة يف كل من 

دبي واأب�ظبي.
ومن �سمن املجم�عة ال�ا�سعة واملتن�عة من العقارات التي م�لتها، �سهدت 
�سركة "مت�يل" زيادات يف الأ�سعار تتجاوز ن�سبة 15% يف كل من امل�ساريع 
وتالل  هايت�س،  وفيكت�ري  العربية،  واملرابع  دبي،  مدينة  و�سط  التالية: 
الإمارات، وال�سه�ل، والبحريات، وجمريا بيت�س ريزيدن�س، ونخلة جمريا، 
وخليج  في�ز،  وذا  لل�سيليك�ن،  دبي  وواحة  جمريا،  وقرية  دبي،  ومر�سى 

الزيادة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العاملي،  املايل  دبي  مركز  ومنطقة  الأعمال، 
اجل�لف  وحدائق  الريف  فلل  م�ساريع  يف  و%15   10 بني  ترتاوح  بن�سبة 

وحدائق الراحة يف اأب�ظبي.
وقال فارون �س�د، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�سركة "مت�يل": "منذ انطالق 
اأعمالنا يف العام 2004، مرورًا بالعام 200٨ الذي بلغت فيه الأزمة املالية 
العاملية ذروتها، وحتى ي�منا هذا، متكنت "مت�يل" من متابعة دورة التم�يل 
خالل  �سهدنا  وقد  ال�س�ق.  يف  املتميز  م�قعها  من  الإمارات  يف  العقاري 
الأ�سهر الـ1٨ املا�سية اجتاه اأ�سعار العقارات يف امل�ساريع القائمة واملكتملة 

ب�سكل ملح�ظ نح� الرتفاع وبخا�سة يف العقارات العالية اجل�دة".
خالل  ال�سكني  التم�يل  طلبات  يف   %26 بن�سبة  زيادة  "مت�يل"  و�سهدت 
املا�سي.  العام  بالفرتة ذاتها من  العام 2012، مقارنة  الأول من  الن�سف 
ال�سكني  التم�يل  معامالت  اأن  اإىل  ال�سركة  ت�قعات  ت�سري  قدمًا،  وبالتطلع 
اأعلى بن�سبة 30% خالل العام 2012  يف الإمارات العربية املتحدة �ستك�ن 
�س�ق  اإىل جتاوز حجم  ت�سري  اأنها  مقارنة مبا كانت عليه عام 2011، كما 

التم�يل ال�سكني لـ٨ مليارات درهم خالل العام 2012.
امل�سدر: موقع زاوية 
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39 ملي�ن جنيه.. حجم اأعمال بنك في�سل 
الإ�سالمي يف اأغ�سط�ض

اأعمال  حجم  الإ�سالمي  في�سل  بنك  حقق 
اأغ�سط�س  �سهر  خالل  جنيه  ملي�ن   39 بلغ 
من العام اجلاري مقابل 33.٨ ملي�ن جنيه 
يف نف�س ال�سهر من العام املا�سي ، مبعدل 

من� قدره %15.4.
 ،  2012 لعام  اأغ�سط�س  �سهر  عن  البنك  اأعمال  نتائج  م�ؤ�سرات  واأظهرت 
ارتفاع قيمة الأ�س�ل بن�سبة 15.6% ، لت�سل اإىل 3٨.٨ ملي�ن جنيه مقابل 

33.6 ملي�ن جنيه.
وبلغ اإجماىل احل�سابات اجلارية والأوعية الإدخارية نح� 35.3 ملي�ن جنيه 

مقابل 31.2 ملي�ن جنيه ، بزيادة قدرها %13.1.
مقابل  جنيه  ملي�ن   2.1 اإىل  لت�سل  ال�سائلة  الأر�سدة  اإجماىل  وتراجعت 
خم�س�سات  انخف�ست  بينما   ،  %21 قدره  بانخفا�س  جنيه،  ملي�ن   2.7
ملي�ن   1.9 مقابل  جنيه  ملي�ن   1.66 اإىل   لت�سل   %15.4 بن�سبة  البنك 

جنيه.
امل�سدر: جريدة الد�ستور الأردنية

على  للح�س�ل  ال�طني” يخطط  “اأب�ظبي 
ترخي�ض اإ�سالمي يف ماليزيا

للح�س�ل  يخطط  اإنه  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  قال 
على ترخي�س لتقدمي عمليات م�سرفية اإ�سالمية 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  وذلك  ماليزيا،  يف 

التم�يالت املالية املت�افقة مع ال�سريعة .
ماليزيا، خالل  فرع  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  الر�س�يل  مينغ  لي�نغ  واأ�سار 
لقاء �سحفي يف ك�الملب�ر اأم�س: “لدينا خمططات لتقدمي خدمات مت�افقة 
مع ال�سريعة الإ�سالمية يف البالد، كما اأن هنالك العديد من الفر�س املتاحة 

حاليًا” .
امل�سدر: اخلليج الإقت�سادي الإماراتية

اكتتاب مرابحة بـ50 ملي�ن دولر باإدارة 
»كي� اإنف�ست« 

وّقعت �سركة »اإي�س رايت« لال�ستثمار العقاري اتفاقّية ت�سهيالت باملرابحة 
التعاون اخلليجي بخا�سة بنك قطر  البن�ك من دول جمل�س  مع عدد من 
التي و�سلت قيمتها اىل 50 ملي�ن  الرئي�س يف التفاقية  املن�سق  ال�سالمي 
برتكيا،  العقاري  التط�ير  �سركات  احدى  رايت«  »اإي�س  �سركة  وتعد  دولر، 
بقيمة   2011 للعام  الول  كان�ن   31 يف  اخلا�سة  حمفظتها  تقييم  مّت  وقد 
920 ملي�ن دولر اأمريكي، وبحيث متتّد هذه الت�سهيالت على فرتة �سنتني. 
وم�ست�سار  الكتتاب  مدير  �سفة  التفاقية  هذه  يف  اإنف�ست«  »كي�  واّتخذت 
اأما م�سرف قطر الإ�سالمي فقد  »اإي�س رايت«،  الهيكلة احل�سري ل�سركة 
اأي�سًا ب�سفته وكيل ال�ستثمار  الأويل وه� يعمل  الرئي�س  املن�ّسق  اتخذ دور 
دور  اتخذوا  الذين  امل�سرق  وبنك  الأول،  اخلليج  وبنك  بروة  بنك  من  لكل 

املن�سقني الرئي�سني. 
عقاري  ا�ستثمار  �سندوق  وهي  رايت«،  »اإي�س  �سركة  ت�سارك   ، ذلك  اىل 
تاأ�ّس�س لعام 1999، يف ا�ستثمار وتط�ير امل�ساريع العقارّية يف تركيا، وهي 
�سركة مدرجة يف ب�ر�سة ا�سطنب�ل بقيمة �س�قية تبلغ 431 دولر اأمريكي 
بتاريخ 26 اأب 2012، وتعترب ال�سركة ممل�كة بن�سبة 42 % للقطاع العام، 

وبن�سبة 42 يف املئة لـ »بنك اإي�س« وبن�سبة 15.٨ % مل�ساهمني اآخرين. 
واأكد ت�رجاي تان�س، الرئي�س التنفيذي ل�سركة »اإي�س رايت« باأّن ت�سهيالت 
الأو�سع  الأداة  لأّنها  نظرًا  اأعمالنا  لتم�يل  الأمثل  ال�سيغة  هي  املرابحة 
اىل  الإ�سالمي..م�سريا  التم�يل  تتّبع  التي  امل�سارف  قبل  من  ا�ستخدامًا 
ل�ستثماراتنا  منا�سبة  دفع  و�سروط  تكلفه  ي�ّفر  الأدوات  من  الن�ع  ان هذا 
احلالية وامل�ستقبلّية.. كما ي�سّرنا العمل مع »كي� اإنف�ست« والإعالن عن هذه 

املبادرة«.
ومن جهته قال �سهزاد �سهباز، الرئي�س التنفيذي لـم�سرف »كي� اإنف�ست« 
ال�سخا�س  بذلها جميع  التي  على اجله�د  �سهادة  ال�سفقة  اإّن جناح هذه 
الذين عمل�ا على العملية.. م�ؤكدا ان »كي� اإنف�ست« متّكنت من تنفيذ هذه 
وي�سّرنا  م�سرتكة  �سيغة  يف  الرائدة  امل�سارف  من  عدد  جمع  عرب  العملية 

اإمتام هذه العملية املهّمة يف تركيا.
امل�سدر: جريدة الد�ستور الأردنية

مبادرات الإ�سالمي" يطلق  "البنك 
 يف ال�سنغال

ا�ستقبل رئي�س جمه�رية ال�سنغال رئي�س قمة منظمة التعاون الإ�سالمي مكي 
جمم�عة  رئي�س  اأم�س  دكار  ال�سنغالية  بالعا�سمة  الرئا�سة  ق�سر  يف  �سال 
اأحمد علي يف ختام زيارة عمل قام بها  للتنمية الدكت�ر  البنك الإ�سالمي 
وم�ؤازرة  ال�سنغايل  لل�سعب  م�ا�ساته  الدكت�ر علي عن  ال�سنغال. وعرب  اإىل 
التي  ال�سي�ل  م�جة  �سحايا  معاناة  من  التخفيف  جله�د  البنك  جمم�عة 

اجتاحت مناطق من البالد يف ال�سهر املا�سي.
وقد وقع رئي�س جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية مذكرات لإطالق مبادرات 
مهمة، منها مذكرة ح�ل اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني جمم�عة البنك 
وال�سنغال، واأخرى ب�ساأن وقف اإ�سالمي لتنمية املدار�س القراآنية ودجمها يف 

املنظ�مة التعليمية
امل�سدر: الوطن اأون لين
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الحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني 
الإ�سالمي يعقد اجتماعه يف الأردن

التكافل  ل�سركات  العاملي  الحتاد  يعقد 
العامة  الهيئة  اجتماع  الإ�سالمي  والتاأمني 
امل�افق  اإدارته  يف عمان ي�م الأحد  وجمل�س 
9من �سهر �سبتمرب2012  يف فندق لند مارك 
ومب�ساركة نخبة من �سركات التاأمني التكافلي 

املحلية والعربية والدولية .

العاملي  الحتاد  رئي�س  �سباغ  حممد  اأحمد  ال�سيد  �سرح  املنا�سبة  وبهذه 
ل�سركات التكافل والتاأمني الإ�سالمي ومدير عام �سركة التاأمني الإ�سالمية 
- الأردن – اإن عقد هذا  الجتماع الذي ت�ست�سيفه �سركة التاأمني الإ�سالمية 
يهدف اإىل حتقيق التكامل القت�سادي بني اأ�س�اق التاأمني التكافلي يف كافة 
بني  واخلربات  املعرفة  وتبادل  التعاون  اأوا�سر  من  ويعزز   ، العامل  اأنحاء 
تتب�اأ مكانة  الرائدة حتى  ال�سناعة  اإىل تط�ير هذه  وي�سعى  الأ�س�اق  هذه 
مرم�قة بني اأ�س�اق التاأمني  العاملية والعمل على ا�ستكمال حلقات القت�ساد 
الإ�سالمي مع امل�ؤ�س�سات املالية وامل�سرفية الإ�سالمية الذي يقدم احلماية 

التاأمينية وفق اأ�س�س من�سجمة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء.
العاملني  تقدمًا وتط�رًا كبريًا يف  �سهد  الإ�سالمي  التاأمني  اأن  ال�سباغ  وبني 
العربي والإ�سالمي، حيث تاأ�س�س الحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني 
التاأمني  �سركات  غالبية  ع�س�يته  يف  وي�سم   19٨7 عام  منذ  الإ�سالمي 
مع  تعاون  بربوت�ك�لت  ،وارتباطه  العربي  العامل  يف  الإ�سالمي  التكافلي 
الحتاد العام العربي للتاأمني اإ�سافة اإىل الحتاد الدويل ل�سركات التاأمني 
وج�ده  باإثبات  الإ�سالمي  التاأمني  قدرة  على  تاأكيد  ه�  التعاوين  التباديل 
بجدارة، كما اأن جتربتنا يف �سركة التاأمني الإ�سالمية وح�س�لنا على جائزة 
اأف�سل �سركة تاأمني تكافلي يف منطقة امل�سرق واأفريقيا لعام 2012 لي�ؤكد 

على جناحنا يف زيادة التاأمني الإ�سالمي.
امل�سدر: جريدة ال�سبيل الأردنية

البنك "ال�سع�دي اله�لندي" يعتزم اإ�سدار 
�سك�ك بقيمة 1.4 مليار ريال

بقيمة  �سك�ك  اإ�سدار  على  اله�لندي  ال�سع�دي  البنك  اإدارة  جمل�س  وافق 
1.4 مليار ريال على �سكل اإ�سدار خا�س لدعم القاعدة الراأ�سمالية للبنك. 
واأو�سح البنك ال�سع�دي اله�لندي يف بيان له على تداول اأنه �س�ف ي�ستخدم 
�سريطة  ال�سك�ك  اإ�سدار  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  مت�افقة  هيكلة 

احل�س�ل على م�افقة اجلهات املخت�سة. 
ودعى البنك م�ساهميه حل�س�ر اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية والذي 
الإ�سدار  هذا  على  للم�افقة   ،2012 اأكت�بر   6 امل�افق  ال�سبت  ي�م  �سيعقد 

وتف�ي�س جمل�س الإدارة به.
امل�سدر: موقع اأرقام

ال�سباغ رئي�سا لالحتاد العاملي ل�سركات 
التكافل والتاأمني الإ�سالمي للمرة الثانية 

ال�سيد  انتخاب  الإ�سالمي  والتاأمني  التكافل  ل�سركات  العاملي  اأعاد الحتاد 
احمد حممد �سباغ مدير عام �سركة التاأمني الإ�سالمية – الأردن ، رئي�سًا 
الثانية  للمرة  للدورة احلالية 2012-2014 ومدتها �سنتان وذلك  لالحتاد 
ومت  عام جديد   وامني  اإدارة جديد  انتخاب جمل�س  .كما مت  الت�ايل  على 
اإقرار امليزانية العم�مية واخلطة امل�ستقبلية لالحتاد للعام 2013 واعتماد 
العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  وذلك  الدائمة  للجان  والفني  املايل  التقرير 
ا�ست�سافته  الذي  الإ�سالمي  والتاأمني  التكافل  ل�سركات  العاملي  لالحتاد 
�سركة التاأمني الإ�سالمية و عقد  يف عمان  ي�م الأحد امل�افق 2012/9/9 
يف فندق لند مارك وبح�س�ر وف�د متثل �سركات التاأمني التكافلي املحلية 
جديدة    تاأمني  اأ�س�اق  الحتاد  ع�س�ية  اىل  ان�سم  كما   والدولية  والعربية 

مثل)  ال�س�ق التاأميني الليبي وال�سنغاف�ري والإفريقي (.
و ثمن ال�سيد احمد �سباغ   جه�د الحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني 
الإ�سالمي  يف املحافظة على �سناعة التكافل والتاأمني الإ�سالمي وذلك بعد 
ات�ساع دائرة انت�سار �سركات التاأمني الإ�سالمية يف خمتلف اأ�س�اق التاأمني 
العربية والإ�سالمية والعاملية ليزيد عددها الإجمايل عن مائتي �سركة منها 

ما يزيد عن �سبعني �سركة يف الأ�س�اق العربية .
املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  والأعمال  املال  رجال  حتمل  �سرورة  على  م�ؤكدًا 
الإ�سالمية وهيئات الإ�سراف عليها م�س�ؤوليتهم جتاه دعم �سناعة التاأمني 
الإ�سالمي ليبقى دائمًا يف الريادة وخ�س��سًا   بعد  ال�سح�ة العاملية لأهمية 

القت�ساد الإ�سالمي ودوره الفاعل يف معاجلة الأزمة املالية العاملية.
اأمام م�س�ؤولية  الثانية ي�سعني  للمرة  انتخابي لرئا�سة الحتاد  ان  واأ�ساف 
على  واحلفاظ  الإ�سالمي  التاأمني  ب�سناعة  بالرتقاء  لال�ستمرار  كبرية 
النجاحات التي حققها مع ال�سعي اىل حتقيق ر�سالة واأهداف الحتاد ون�سر 
التاأمني  فكره عربيًا واإ�سالميا وعامليًا  وبني ان  جناح جتربتنا يف  �سركة 
الإ�سالمية يف الأردن منذ عام 1996      و الذي ت�ج هذا العام باحل�س�ل 
اأف�سل �سركة تاأمني تكافلي يف منطقة امل�سرق واأفريقيا لعام  على  جائزة 
2012 اإل تاأكيد على اإ�سرارنا للمحافظة على  الريادة وتبيان اأهمية التاأمني 

الإ�سالمي يف جميع مناحي احلياة .
ويذكر اأن الحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني الإ�سالمي تاأ�س�س عام 
19٨6 ومقره الدائم يف ال�س�دان وي�سم يف ع�س�يته  �سركات تكافل وتاأمني  
�سرق  يف  و  العربية  الأ�س�اق  يف  الإ�سالمي  التاأمني  اأ�س�اق  متثل  اإ�سالمية 

وغرب اآ�سيا واأوروبا واخلليج واإفريقيا.
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امل�سرية للتاأمني التكافلي ت�زع 7 ملي�ن جنيه 
فائ�ض على العمالء

 – التكافلي  للتاأمني  امل�سرية  لل�سركة  املنتدب  الع�س�  عارفني  اأحمد  قال 
بلغ 17.5 ملي�ن جنيه  تاأميني  ال�سركة حققت فائ�س ن�ساط  اإن  ممتلكات 
خالل العام املايل املنتهى يف 30 ي�نيه 2012 مقابل 9.1 ملي�ن جنيه يف 
العام املايل 2010-2011 ، على اأن يتم ت�زيع 7 ملي�ن جنيه على العمالء 

اأو حاملي ال�ثائق.
واأ�ساف اأن ن�سيب امل�ساهمني يف هذه احلالة يك�ن 12.2 ملي�ن جنيه بعد 
املايل  العام  خالل  جنيه  ملي�ن   12.2 نح�  بلغت  والتي   ، الأرباح  اإ�سافة 

املا�سي.
على   %60 و   ، العمالء  على   %40 بن�سبة  الفائ�س  ت�زيع  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار 
امل�ساهمني ، وفقا ملبداأ التكافل الذي تعمل به ال�سركة ، وبذلك يك�ن هذا 
على  ن�ساط  فائ�س  ال�سركة  فيه  ت�زع  الذي  الت�ايل  على  الثاين  ه�  العام 
العمالء. واأو�سح اأن فائ�س الن�ساط الكتتاب التاأميني و�سل اإىل 3.7 ملي�ن 

جنيه مقابل 0.7 األف جنيه يف العام املايل ال�سابق له.

امل�سدر: جريدة الد�ستور امل�سرية

برامي القاب�سة تدر�ض تد�سني �سناديق 
اإ�سالمية خالل الربع الأخري

تدر�س �سركة برامي القاب�سة لال�ستثمارات 
ال�سناديق  من  مناذج  تد�سني  املالية 
ال�سريعة  اأحكام  مع  املت�افقة  ال�ستثمارية 
العام  من  الأخري  الربع  خالل  الإ�سالمية 

اجلاري .
وقال حممد ماهر ، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ، اأن الدرا�سة تاأتي يف �سياق 
تنامي معدلت الطلب على تلك الن�عية من ال�سناديق ، لت�ساهم يف جذب 
�سريحة جديدة من امل�ستثمرين املهتمة بالتعامل على تلك الن�عية ومن ثم 

جناح تلك التجارب .
واأ�ساف اأن تلك الدرا�سة مازالت يف مرحلها الأولية مل يتحدد بعد روؤو�س 

اأم�ال تلك ال�سناديق املزمع تد�سينها. 
واأو�سح اأن ال�سركة تدير نح� 10 �سناديق ا�ستثمارية ، تاأثر عائدها بن�سب 
متفاوتة نتيجة �سعف قيم واأحجام التداولت بالب�ر�سة امل�ستمر ، اأبرزها 
لل�سي�لة النقدية ذو العائد الي�مي تراكمي  ـ م�ارد  ال�سندوق ال�ستثماري 
امل�سرية  العربية  املجم�عة    ، املبا�سر  العربي  العقاري  �سركة  و�سندوق   ،
امل�سرفية  ال�سركة  بنك  و�سندوق   ، الرتاكمي  الدوري  العائد  ذو  للتاأمني 
ال�سركة  بنك  و�سندوق   ، تراكمي   - الأول  ال�سندوق  الدولية  العربية 
امل�سرفية العربية الدولية الثاين الرتاكمي ذو العائد الدوري  ،  �سندوق 
ال�سركة  بنك  �سندوق   ، الرتاكمي  م�سر  بل�م  بنك  �سندوق    ، التعمري 
امل�سري  البنك  اإيل �سندوق  بالإ�سافة  الثالث   الدولية  العربية  امل�سرفية 

اخلليجي ثراء لل�سي�لة النقدية ذو العائد الدوري.
امل�سدر: موقع زاوية

بنك اإ�سالمي جديد يبداأ ن�ساطه بعد �سبعة 
اأ�سهر يف مركز قطر املايل

يف  متقدما  �س�طا  اإ�سالمية  وا�ستثمارية  م�سرفية  م�ؤ�س�سات  قطعت 
مليار  قدره  براأ�سمال  جديد  اإ�سالمي  بنك  بتاأ�سي�س  اخلا�سة  الإجراءات 
م�سادر  وت�قعت  التنظيمي،  وهيكله  الأ�سا�سي  نظامه  واإقرار  دولر، 
اأ�سهر ليبداأ ن�ساطه  م�سرفية ا�ستكماله بقية الإجراءات يف غ�س�ن �سبعة 
التاأ�سي�س  اإن ال�سركاء اقروا اتفاقية  الفعلي من مركز قطر املايل، وبينت 
عليا  جهات  من  ت�جيهات  هناك  اأن  م�ؤكدة  املدف�عة،  احل�س�س  ح�سب 

لالإ�سراع باإجراءات التاأ�سي�س.
ملي�ن  بقيمة 300  براأ�سمال مدف�ع من قطر  الأوىل  البنك مرحلته  ويبداأ 
دولر،  ملي�ن   200 بقيمة  الربكة  وبنك  للتنمية  الإ�سالمي  والبنك  دولر 
يف  امل�ؤ�س�سني  ثقة  ي�ؤكد  الدوحة  يف  البنك  تاأ�سي�س  اإن  امل�سادر  اأحد  وقال 
الأ�س�اق  ثقة  اإىل  اإ�سافة   ، اجلاذب  ال�ستثمار  ومناخ  القطري  القت�ساد 
اأن البنك �سيبداأ ن�ساطه من مركز قطر  الإقليمية والدولية. وقال م�سدر 
املايل بعد ا�ستكمال تعيني الإدارة العليا واأنظمة اإدارة املخاطر املعتمد من 
وحتديد  القت�سادية  اجلدوى  ودرا�سات  املايل  للمركز  التنظيمية  الهيئة 
قبل  من  ن�ساطه  على  وامل�افقة  العليا  والإدارة  التملك  ون�سب  الأهداف 

اللجان ال�سرعية.
واأو�سح اأن من الأهداف الأ�سا�سية للبنك اإيجاد م�ؤ�س�سة مالية قادرة على 
قيادة عمليات تط�ير وتنمية اإدارة ال�سي�لة وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية وت�فري 
مت�يل ق�ي وم�ستقر يف الأ�س�اق وت�ليد اأ�س�ل عالية اجل�دة وحتقيق الأرباح 
الإ�سالمية  البن�ك  �س�ق مالية بني  اإن�ساء  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافة  للم�ساهمني، 
اأ�س�ل قابلة للت�ريق  وت�فري حل�ل مبتكرة لإدارة ال�سي�لة من خالل ت�ليد 

واإن�ساء �س�ق لالأوراق املالية الإ�سالمية قابلة للتداول.
امل�سدر: جريدة الد�ستور الأردنية

تركيا تفّ��ض »بيت ال�سي�لة« التمهيد لطرح 
�سهادات اإجارة  يف ال�سنغال

ال�سي�لة«،  اإدارة  »بيت  تركيا  ف��ست 
و»�سيتي  الك�يتي،  التم�يل  لبيت  التابع 
ا�ستك�ساف  �سي«  بي  اإ�س  و»اإت�س  غروب« 
اإجارة  �سهادات  طرح  لحتمال  الفر�س 

امل�سدر: الوطن اأون لين

يف اأ�س�اق املال الدولية. وتعد هذه ال�سهادات من املنتجات الإ�سالمية التي 
تهتم تركيا با�ستخدامها كجزء من اأدوات مت�يلها ال�سيادية.

وقال بيان �سادر عن رئا�سة ال�زراء الرتكية اأم�س اإن �سل�سلة من الجتماعات 
�ستعقد مع امل�ستثمرين يف عدد من املراكز املالية املهمة يف ال�سرق الو�سط 

و�سمال اأفريقيا لهذا الغر�س بني 10 و13 �سبتمرب اجلاري.
لـ  تابعة  م�ساهمة  �سركة  لال�ستثمار«  ال�سي�لة  اإدارة  »بيت  اأن  اإىل  ي�سار 
مت�يل  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  عن  الرئي�سية  امل�س�ؤولية  تت�ىل  وهي  »بيتك«، 
وامل�ساركة،  واملرابحات  ال�ست�سناع  وعمليات  ال�سخمة  الدولية  امل�ساريع 
من  العديد  ت�لت  وقد  وخارجها.  الك�يت  داخل  ال�سك�ك  واإ�سدارات 

الإ�سدارات ال�سيادية بالتعاون مع بن�ك عاملية كربى.
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لأكرب م�سرف اإ�سالمي يف الأردن 
وكالة �ستاندرد اأند ب�رز تعيد تثبيت ت�سنيفها

الأردين الإ�سالمي  "BB/B" للبنك 
اأكدت وكالة الت�سنيف العاملية  �ستاندرد اأنـد ب�رز 
للبنك  تثبيت ت�سنيفها   ومقرها" باري�س" اإعادة 
الأجل  ط�يلة  لاللتزامات  الأردين  الإ�سالمي 
B /" بدرجة   الت�ايل   على  الأجل  وق�سرية 

BB " مع ت�قع م�ستقبلي �سلبي كما ح�سل البنك 
وذلك    )bb" )Anchor" ت�سنيف   على 

ثابتة يف  باإ�سرتاتيجية  لحتفاظه مبكانة م�سرفية مالئمة وذلك للتزامه 
اإ�سافة اإىل متتعه بقاعدة مت�يلية �سلبة و �سي�لة  اإدارة وم�اجهة املخاطر 

عالية.
ت�سنيفها  ملنهجية  ووفقًا  تقريرها  يف  ب�رز  اند  �ستاند  وكالة  وذكرت 
العاملية التي تطبقها على جميع امل�ؤ�س�سات التي تق�م بت�سنيفها  اأن البنك 
الإ�سالمي الأردين  يتلك مركزًا قياديًا باعتباره اكرب م�سرف اإ�سالمي يف 
الأردن وثالث اكرب بنك يف  القطاع امل�سريف الأردين  باإجمايل م�ج�دات 
من  ال�س�قية  ح�سته  وبلغت  دولر  مليار   4.1 ح�ايل   2011 بنهاية  بلغت 
التم�يالت   11% ومن ال�دائع 12% واحتفاظه ب�سجل حافل باأرقام قيا�سية 

يف ج�دة الأ�س�ل اأف�سل من نظرائه يف البن�ك املحلية .
اإ�سافة اإىل التزام البنك باإ�سرتاتيجية ثابته يف تعزيز اأنظمة املخاطر يتم 
تنفيذها من قبل فريق اإداري ثابت وم�ستقر وذو خربة و يتمتع مبرونة جيدة 

جتاه الظروف القت�سادية املحلية ال�سعبة .
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي��سف  احمد  عدنان  ال�سيد/  عرب  املنا�سبة  وبهذه 
م�ؤ�س�سة  ت�سنيف  تثبيت  باإعادة   �سروره  عن  الأردين  الإ�سالمي  البنك 
الت�سنيف  هذا   اأن  معتربًا  الأردين  الإ�سالمي  للبنك  ب�رز  اند  �ستاندرد 
واأن  التي حققها عرب م�سريته اخلريه  البنك  اإىل اجنازات  اجناز ي�ساف 
الت�قع امل�ستقبلي ال�سالب الذي اختارته �ستاندرد اأند ب�رز للبنك ه� ب�سبب 
الأو�ساع ال�سيا�سية يف ظل الأزمات والتقلبات القت�سادية وال�سيا�سية التي 
حتيط بالعامل وخلقت الكثري من التحديات واأدت اإىل تخفي�س الت�سنيف 

الئتماين للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية .
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  �سحادة  م��سى  ال�سيد/  قال  اأخرى  جهة  من 
بق�ة  اإقرار  ه�  الت�سنيف   هذا  ان  الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير 
وتنامي البنك الإ�سالمي الأردين يف م�اجه التحديات املختلفة فقيام وكالة 
جديدة  ملنهجية  ووفقًا   2010 عام  منذ  البنك  بت�سنيف  ب�رز  اند  �ستاند 
ثبات  يعك�س  بالذات  ال�قت  هذا  ويف  دورية  وب�س�رة   2011 عام  بداأتها 
�سيا�سة وكفاءة البنك الإ�سالمي الأردين ط�ال هذه ال�سن�ات، وا�ستمراره 
بتطبيق ال�سرتاتيجة الهادفة اإىل النم� والتط�ر يف نتائجه املالية وخدماته 
خدمتهم  على  وقدرته  مميزين  عمالء  قاعدة  على  وحمافظته  امل�سرفية 
يف جميع الظروف اإ�سافة اإىل �سعي البنك الدائم للتميز والرتقاء بالعمل 
ويعتربهذا  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادىء  اأحكام  وفق  الإ�سالمي  امل�سريف 
حافزا مهما لنا لال�ستمرار بالعطاء لتحقيق تطلعات م�ساهمينا ومتعاملينا 

وا�ستقطاب م�دعني ومتعاملني جدد .

�سك�ك بنك اخلليج الأول حت�سل على جائزة 
»اأفـ�سل �سفقـة اإ�سالميـة يف دولـة الإمـارات«

دولة  يف  اإ�سالمية  �سفقة  »اأف�سل  جائزة  على  الأول،  اخلليج  بنك  ح�سل 
الإ�سالمية  ال�سك�ك  عن  وذلك   ،2012 للعام  املتحدة«  العربية  الإمارات 
التي اأ�سدرها البنك يف اآب 2011 بقيمة 650 ملي�ن دولر، والتي تمُ�ستحق 
بعد خم�س �سن�ات، حيث جرى الكتتاب عليها مبعدل �ستة اأ�سعاف، وتاأتي 
تريبل  »اآ�سيت  ت�زيع ج�ائز  البنك خالل حفل  ت�سلمها  التي  هذه اجلائزة 
اأي« للتم�يل الإ�سالمي، الذي تنظمه جملة »ذا اآ�سيت« والذي اأقيم يف فندق 
�سانغريال بالعا�سمة املاليزية ك�اللمب�ر، لتمثل خط�ة اإيجابية اأخرى يف 

م�سرية جناح بنك اخلليج الأول. 
هذه  يف  بالكتتاب  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  م�ستثمر   200 من  اأكرث  وقام 
ال�سك�ك، حيث ت�زعت ن�سب املكتتبني على النح� التايل: 46% من منطقة 
ال�سرق الأو�سط، 24% من اأوروبا، 24% من اآ�سيا، و6% من ال�ليات املتحدة 
�سكلت  فقد  القطاعي،  ال�سعيد  على  اأما  الأخرى.  والأ�س�اق  الأمريكية 
البن�ك 49% من املكتتبني، تلتها �سناديق التم�يل بن�سبة 39%، يف حني بلغت 

ن�سبة املكتتبني من الأفراد 6% و�سناديق التاأمني والتقاعد %6.
و�سيتم ا�ستخدام ح�سيلة هذه ال�سك�ك يف العمليات التم�يلية الإ�سالمية، 

بالإ�سافة اإىل تنمية حمفظة القرو�س الإ�سالمية للبنك.
الذي حققته  الكبري  للنجاح  تقديرًا  »تاأتي هذه اجلائزة  قا�سم:  ابن  وقال 
�سك�ك بنك اخلليج الأول، الأمر الذي يعك�س اجله�د املت�ا�سلة التي يبذلها 
البنك لبتكار منتجات وخدمات م�سرفية تتالءم مع احتياجات عمالئنا 
يتمتع  التي  الثقة  »اإن  قا�سم  واأ�ساف  ومعتقداتهم.«  مبادئهم  مع  وتت�افق 
بها بنك اخلليج الأول نابعة من مكانته الرائدة واأدائه املتميز يف القطاع 
مما  اإ�سدارها،  مبجرد  كبريًا  اإقباًل  هذه  �سك�كنا  لقت  حيث  امل�سريف؛ 
دفعنا لإ�سدار ال�سريحة الثانية منها والبالغة قيمتها 500 ملي�ن دولر يف 

مطلع العام 2012، حيث بلغت ن�سبة الكتتاب فيها 2.٨ �سعف.«
ومن جهته، قال �سيت� �سانتياغ�، مدير التحرير يف جملة »ذا اآ�سيت«: »لحظ 
جمل�س املحررين يف جملة »ذا اآ�سيت« اأن ال�سريحة الأوىل من �سك�ك بنك 
اإ�سالمية  اأول �سك�ك  دولر، هي  ملي�ن  قيمتها 650  البالغة  الأول  اخلليج 
يق�م باإ�سدارها بنك جتاري يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، الأمر الذي 
مّكن البنك من ال�ستفادة بفعالية من ديناميكية العر�س والطلب ال�سائدة 

يف اأ�س�اق راأ�س املال الإ�سالمية.
كما �ساهمت الهيكلة الثنائية املبتكرة وفقا ملبدئي ال�كالة وامل�ساربة والتي 
من  كبري  طلب  حتقيق  رفع  يف  ال�سك�ك،  هذه  هيكلة  يف  البنك  اعتمدها 
اأوروبا،  اآ�سيا،  الأو�سط،  ال�سرق  امل�زعني بني منطقة  الدوليني  امل�ستثمرين 
حيث �سجل الكتتاب عليها مبلغ 3.٨ مليار دولر بالرغم من ظروف ال�س�ق 

ال�سعبة.« 
للتم�يل  اأي«  تريبل  »اآ�سيت  ج�ائز  تنظيم  يتم  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأخبار  اأهم  تغطي  والتي  ال�سهرية  اآ�سيت«  »ذا  جملة  قبل  من  الإ�سالمي 
واإجنازات ال�س�ق الآ�س�ية. وتهدف اجلائزة اإىل تقدير البن�ك الرائدة على 
اإجنازاتهم وتف�قهم، بالإ�سافة اإىل تقديهم اأف�سل اخلدمات على م�ست�ى 

املنطقة.
امل�سدر: موقع زاوية
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»ن�ر الإ�سالمي« يعتزم الت��ّسع اإىل جن�ب 
�سرق اآ�سيا

جن�ب  اأ�س�اق  نح�  باأعماله  الت�جه  يعتزم  اأنه  الإ�سالمي«  »ن�ر  بنك  اأعلن 
�سرق اآ�سيا، يف اإطار م�ساعيه الرامية اإىل ت��سيع ح�س�ره الدويل اإىل خارج 

حدود ال�سرق الأو�سط وتركيا.
ت�فر  باأنها  منه  اإيانًا  اآ�سيا،  �سرق  جن�ب  اأ�س�اق  نح�  البنك  ت�جه  وياأتي 

فر�سًا كبرية، لتنمية حمفظة اأعماله الدولية املقدرة مبليارات الدولرات.
وقال الرئي�س التنفيذي لبنك »ن�ر الإ�سالمي« وجمم�عة ن�ر ال�ستثمارية، 
بني  التعاون  زيادة  بف�سل  للنم�،  كبرية  فر�سًا  نرى  »اإننا  القمزي:  ح�سني 
امل�ؤ�س�سات املالية يف جن�ب �سرق اآ�سيا ودول اخلليج«، م�سيفًا اأنه »يف حني 
ت�اجه  وا�سحة،  غري  العاملية  التم�يل  لأ�س�اق  امل�ستقبلية  الت�قعات  لتزال 
ت�سهده  ما  �س�ء  يف  التحتية،  البنى  اإىل  متنامية  حاجة  الآ�سي�ية  الدول 
احلالية  املالية  امل�ؤ�س�سات  مع  العمل  اإىل  ونتطلع  ق�ي،  اقت�سادي  من�  من 
يف بلدان، مثل ماليزيا واإندوني�سيا و�سنغاف�رة، للم�ساعدة على ردم فج�ة 

التم�يل، التي جنمت عن النق�س احلا�سل يف ال�سي�لة العاملية«.
واأو�سح »لقد طبقنا هذا النم�ذج بنجاح يف تركيا، حيث عملنا مع اأكرث من 
٨5 م�ؤ�س�سة مالية من 26 دولة، لإبرام �سفقات مت�يل اإ�سالمي تزيد قيمتها 
على 2.5 مليار دولر )9.3 مليارات درهم(، يف العامني املا�سيني، واإننا 
نتطلع اإىل تكرار هذا النم�ذج يف اآ�سيا«. ي�سار اإىل اأن منطقة جن�ب �سرق 
اآ�سيا يعي�س فيها نح� 227 ملي�ن م�سلم، وت�سم اإندوني�سيا، التي تعد الدولة 
امل�سلمة الأكرث كثافة يف العامل من حيث عدد ال�سكان، و�سهدت يف العامني 

املا�سيني من�ًا �سريعًا يف قطاع التم�يل الإ�سالمي.
وتابع القمزي: »نرى فر�س اأعمال عدة يف �سنغاف�رة، مبا يف ذلك اإ�سدار 
ال�سريعة  مع  املت�افقة  العقاري،  ال�ستثمار  �سناديق  واإن�ساء  ال�سك�ك 

الإ�سالمية، وكالهما ينط�ي على اإمكانات كبرية للنم� يف املنطقة«.
امل�سدر: الإمارات اليوم

بنك الربكة �س�رية يبداأ بت�زيع اأول �سلفه 
�سهرية ل"وديعة الدخل ال�سهري"

م�سرفية  عالقة  ل�سمان  امل�ستمرة  عطائاته  �س�رية  الربكة  بنك  ي�ا�سل 
ال�سريعة  اأحكام  مع  املت�افقة  املالية  احلل�ل  من  جمم�عة  ت�سم  مبتكرة 
الإ�سالمية ال�سمحاء، و ذلك عرب منتجات و خدمات م�سرفية تلبي كافة 

تطلعات عمالئه و تتخطاها . 
اآب  اأطلقها يف  التي  ل�ديعته  �سلفة �سهرية  اأول  بت�زيع  الربكة  يبداأ  الي�م  و 
2012 " وديعة الدخل ال�سهري " التي تعتمد على اأن يق�م املتعامل باإيداع 
مبلغًا ل يقل عن )250.000( ملدة �ستة اأ�سهر اأو �سنة اأو �سنتني، ويف نهاية 
كل �سهر يتم �سرف �سلفة حتت احل�ساب لتلبى بذلك احتياجات املتعاملني 
منتجاته  لباقة  جديد  منتج  بذلك  م�سيفًا  ثابت،  �سهري  بدخل  الراغبني 

اخلدمية. 
ت�فر  وعملية  �سريعة  م�سرفية  خلدمات  الربكة  اإطالق  مع  ذلك  ترافق 
الر�سائل  خالل  من  النرتنيت  عرب  البنكية  متطلباتهم  للمتعاملني 
معامالتهم  واإمتام  واملكان  الزمان  عليهم  تخت�سر  وخدمات  اللكرتونية، 
امل�سرفية يف وقت ق�سري من خالل خدمة ت�طني ف�اتري اجل�ال والر�سائل 

الن�سية الق�سرية . 
يذكر اأن بنك الربكة اأحد م�سارف جمم�عة الربكة امل�سرفية الرائدة على 
م�ست�ى العامل يف ال�سريفة الإ�سالمية و ذات النت�سار ال�ا�سع يف 15 دولة 
ح�ل العامل وباأكرث من 400 فرع، و امل�سنف عامليًا لاللتزامات ط�يلة الأجل 
بدرجة فئة ا�ستثمار BBB-/ A-3 )لاللتزامات ق�سرية الأجل(، و التي 
ت�ا�سل م�ساعيها با�ستمرار لت�فرخيارات مت�يل مت�افقة و اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية و ذلك التزامًا بال�سريفة الإ�سالمية امل�س�ؤولة .

امل�سدر: اخلليج الإقت�سادي الإماراتية

8.5 ملي�ن دينار �سايف قيمة ا�س�ل وحدات �سندوق "الهالل الإ�سالمي"
باملعل�مات اخلا�سة ب�سندوق  اأفادت  الك�يتية لال�ستثمار )ك�يتية(  ال�سركة  اأن  املالية  الك�يت لالأوراق  اأعلن �س�ق 
"الهالل الإ�سالمي" كما يف 31 اأغ�سط�س املا�سي، حيث بلغ �سايف قيمة اأ�س�ل وحدات ال�سندوق ٨.5 ملي�ن دينار 

تقريبًا، فيما بلغ �سايف وحدة ال�سندوق بنهاية الفرتة 0.5٨5 دينار.
واأو�سح البيانات اأن راأ�س مال ال�سندوق احلايل يبلغ 14.5 ملي�ن دينار تقريبًا، علمًا باأن راأ�س مال ال�سندوق عند 

التاأ�سي�س من�س��سًا عليه فيما بني 5 اإىل 100 ملي�ن دينار.
وكان تاريخ البدء بال�سندوق يف الأول من مار�س عام 2004، ومدته 10 �سن�ات، ومن اأهدافه حتقيق ع�ائد مناف�سة 
لالأدوات املالية  التقليدية ق�سرية ومت��سطة الأجل من خالل ت�ظيف اأم�ال ال�سندوق يف كافة الأدوات املالية املتاحة 

املوقع: موقع مبا�سروفق ال�سريعة  الإ�سالمية.
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الطفل االقتصادي
فحات سفحات سفحات 26-21(  سدية )ال�سدية )ال� دية )ال��دية )ال�� �ق املايل ال�سع�ق املايل ال�سع ق املايل ال�سع�ق املايل ال�سع� �ادرة عن هيئة ال�س�ادرة عن هيئة ال�س ادرة عن هيئة ال�سسادرة عن هيئة ال�سس الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال� الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال�سة )ا�ستثمر يف الثقة( مقتب�سة من العدد  سة )ا�ستثمر يف الثقة( مقتب�سة من العدد  الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال�س الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال�سة )ا�ستثمر يف الثقة( مقتب�سة من العدد  ة )ا�ستثمر يف الثقة( مقتب�سة من العدد  سق�سق�
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هدية العدد

م�سجد اخلمي�س 

املنطقة  اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  �سّمي  الذي  اخلمي�س(  )م�سجد  يعترب 
التي بمُني فيها اأقدم بناء اإ�سالمي يف البحرين واأول م�سجد يبنى خارج 
باأنه  ويعتقد  الهجري  الأول  القرن  اإىل  تاريخه  ويع�د  العربية  اجلزيرة 

بني يف عهد اخلليفة الأم�ي عمر بن عبد العزيز.
لقد اأعتنق اأهايل البحرين دين الإ�سالم �سلمًا بعد اأن و�سل اإليهم العالء 
بن احل�سرمي يحمل كتاب الدع�ة من النبي حممد وبعد دخ�لهم يف 
اإقامة  الإ�سالم �سرع�ا يف بناء امل�ساجد، حيث كان لها دور رئي�سي يف 

ال�سعائر الدينية وامل�ؤمترات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية.
اأما املنارة الغربية فاإنها بنيت يف فرتة متاأخرة حيث اأن نق�سًا حجريًا 
تاأ�سي�سها خالل  اإىل  ي�سري  الك�يف م�ج�د على مدخلها  باخلط  مكت�بًا 
الثاين من القرن احلادي ع�سر امليالدي وين�سب بناوؤها لأبي  الن�سف 
اأما  الع�ينني  عائلة  ثالث حاكم من  الف�سل عبد اهلل  بن  �سنان حممد 

املنارة الثانية فيعتقد اأنها بنيت خالل القرن ال�ساد�س ع�سر امليالدي.
ويتاز بناء امل�سجد بالأ�سل�ب الإ�سالمي يف فن العمارة والبناء ويت�سح 

امل�اد  بنائه  ا�ستخدمت يف  الأق�ا�س والأعمدة والأورقة، كما  ذلك يف 
الأولية املحلية مثل احل�سى واجل�س وجذوع النخيل.

التعاليم  ن�سر  يف  كبري  بدور  تق�م  كانت  مدر�سة  بامل�سجد  ويلحق 
الإ�سالمية والدني�ية حيث يق�م بالتدري�س فيها كبار العلماء ويدر�س 
فيها طالب العلم من البحرين واملنطقة املجاورة وي�جد �سكن خا�س 

لهم.
وخالل القرن الرابع ع�سر امليالدي مت ا�ستغالل اجلانب ال�سرقي من 
امل�سجد لبناء مقابر لبع�س علماء الدين و�سعت عليها �س�اهد حجرية 
كتب عليها �سجل وثائقي مهم للتعرف على �سخ�سيات اأ�سحابها، كما 

كتبت عليها بع�س الآيات القراآنية.
كما يلحق بامل�سجد بئر ماء، وهناك ممر مبنى يتد منه اإىل امل�سجد 
�س�ق  امل�سجد  من  بالقرب  تقام  كانت  كما  امل�سجد  لرواد  خا�س 
ال�سعبية وتقام كل ي�م خمي�س تباع فيها املنتجات املحلية وت�سمى �س�ق 

اخلمي�س.
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امل�ؤ�س�سي  التحكيم  عن   )Ad hoc( احلر  التحكيم  يختلف 
العملية  لإدارة  الإجرائية  الطبيعة  حيث  من    )Institutional(
التحكيمة التي تك�ن وا�سحة يف التحكيم امل�ؤ�س�سي بخالف التحكيم 
اإجراءات  غياب  جراء  النتقادات  من  الكثري  �سابه  الذي  احلر 
وا�سحة وحمددة م�سبقًا، الأمر الذي يربر تاأ�سي�س م�ؤ�س�سات ومراكز 
حمددة،  واآجال  باإجراءات  التحكيمية  العمليات  لإدارة  متخ�س�سة 
من  م�ستقاة  التحكيم  مراكز  لدى  املعتمدة  الإجراءات  تلك  واأغلب 
قان�ن  جلنة  و�سعتها  التي   )Uncitral( الأون�سرتال  حتكيم  ق�اعد 
التجارة الدولية مع حت�ير طفيف يف الآجال وال�س�ابط التي قد جتعل 
التحكيم اأكرث جناعة وم�سداقية ومبا يتالئم والق�انني املحلية التي 
ت�جد بها تلك املراكز على قاعدة املبادئ الأ�سا�سية ال�اجب مراعاتها 
والإثبات  الدفاع  حق  ومنح  الأطراف  بني  امل�ساواة  وهي  التحكيم  يف 
املرافعات، وهي ذات  ال�سه�د واخلرباء و�سماع  لتقدمي  برتك املجال 
للم�ساحلة  الدويل  الإ�سالمي  املركز  اإجراءات  يف  املنتهجة  الق�اعد 
نعر�س  الإجراءات  لهذه  بياننا  معر�س  ويف  )املركز(،  والتحكيم 
واملراحل  املركز  يف  التحكيمية  العملية  لإدارة  امل�ؤ�س�سية  الإجراءات 
التي متر بها الق�سية  التحكيمية وذلك بدًءا بتقدمي الطلب للمركز 

من قبل اجلهة املدعية وحتى �سدور احلكم وتبليغه لالأطراف. 

تقدمي طلب التحكيم :. 1
التحكيم  �سرط  لتفعيل  للمركز  طلبًا  )املحتكم(  املدعي  يقـدم 
م�سرتكة  برغبة  اأو  النزاع  م��س�ع  العقد  يف  امل�ج�دة  ب�سيغته 
التحكيم  م�سارطة  عرب  نزاعهم  ف�س  يف  الأطراف  جلميع 
بح�سب  املركز  لدى  نزاعهم  بف�س  وذلك  النزاع،  ن�س�ب  بعد 
الإجراءات والنظم املعتمدة لديه اأو ما يتفق عليه من اإجراءات، 
ي��سي  حمددة  اأ�سا�سية  بيانات  الطلب  هذا  يت�سمن  اأن  على 
بعد  املعد لذلك،  ال�سجل  الطلب يف  ي�سجل  و  باإدراجها،  املركز 
دفع ر�سم الت�سجيل يعطى مللف الق�سية التحكيمية رقم ت�سل�سلي 

مع ذكر ن�ع الدع�ى واملطلب الرئي�سي وبيان الأطراف.
يحال الطلب اإىل الأمني العام الذي يتاأكد من �سالحية املركز 
للبت يف النزاع ويف حال الإيجاب يحيله اإىل ال�س�ؤون القان�نية 
التحكيم  م�سارطة  اأو  ل�سرط  القان�نية  ال�سالمة  يف  للنظر 
املت�جبة  الر�س�م  حتديد  ثمة  ومن  وتقييمها  املطالب  وحتديد 
تقرير بذلك  ويرفع  الإجراءات،  الر�س�م ولئحة  وفًقا جلدويل 

مع امللف اإىل الأمني العام يف غ�س�ن 3 اأيام.

 النظر يف م�ساعي امل�ساحلة: . 2
يتحرى الأمني العام للمركز عن م�ساعي ال�سلح ال�سابقة فاإذا 
اأن امل�ساعي ال�سلحية مل ت�ستنفذ، عندها يعر�س على  تبني له 
الأمني  يعر�س  املدعي  وافق  فاإذا  ال�سلح،  اإىل  اللج�ء  املدعي 
وتعيني  النظر  بتقريب وجهات  املدعى عليه  ال�سلح على  العام 
اأو اإذا  اأما اإذا رف�س املدعي ال�سلح  م�سالح )اإن لزم الأمر(. 
الأمني  فيبا�سر  اأ�سا�ًسا،  م�ستنفذة  ال�سلحية  امل�ساعي  اأن  تبني 

العام اإجراءات التحكيم.
 اإ�سعار املحتكم �سده )املدعى عليه(: . 3

مقدم  )املحتكم(  للمدعي  العام  الأمني  قبل  من  اإ�سعار  ير�سل 
تقريبية  م�ؤقتة  بقائمة  مرفقًا  الطلب  لهذا  بت�سلمه  الطلب 
اأو كالهما باإيداع مبلغ  لنفقات التحكيم ويكلف اأحد الأطراف 
من  ن�سخة  العام  الأمني  وير�سل  النفقات،  لتلك  كمقدم  حمدد 
طلب التحكيم اإىل املدعى عليه )املحتكم �سده( بكتاب م�سجل 
العام  الأمني  اإ�سعار  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  غ�س�ن  يف  ال��س�ل 
ي�مًا   20 مهلة  املركز  يحدد  الطلب.  بت�سلم  املحتكم  )املدعي( 
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بطلب من املحتكم �سده لتقدمي 
مذكرته اجل�ابية تت�سمن دف�عه وطلباته املقابلة )اإن وجدت( 
ومرفقة بال�ثائق املتعلقة بالنزاع، ومقرتح باإ�سم حمكمه فاإن مل 
يقرتح حمكمًا يق�م الأمني العام بتعيني حمكمًا خالل اأ�سب�ع من 

تخلف املحتكم �سده عن ذلك. 
ت�سكيل هيئة التحكيم: . 4

 يختار كل طرف حمكمه ويت�ىل حمكمي الطرفني اختيار رئي�س 
على  يتفقا  مل  فاإن  املركز  من  وبرت�سيح  ي�مًا   15 خالل  للهيئة 
الثالث )رئي�س  التحكيم يعني املركز املحكم  تعيني رئي�س هيئة 
ملحكمي  املمن�حة  املهلة  انتهاء  من  اأ�سب�ع  خالل  الهيئة( 
اأو  الهيئة  اأع�ساء  كافة  باإختيار  املركز  يمُف��س  وقد  الطرفني. 

حمكم فرد اإذا مل يتفق الأطراف عليه اأو على هيئة التحكيم. 
هذا ويحر�س املركز على تغطية كافة اأبعاد النزاع عند اختيار 
هيئة التحكيم، فرياعي تغطية البعد ال�سرعي والقان�ين والفني 

من حيث امل��س�ع.
بال�سروط  املهمة  املعين�ن خطابات قب�ل  ي�قع املحكم�ن  وعليه 
يتفق  ما  اأو  املركز  ول�ائح  نظم  وفق  عليها  املن�س��س  والآجال 
جدول  يف  املقررة  وبالأتعاب  م�سبًقا  الأطراف  عليه  يتفق  عليه 
اأتعاب املحكمني. وقبل املبا�سرة بالإجراءات ي�سرح املحكم بكل 

الإجراءات املوؤ�س�سية لإدارة العملية التحكيمية
د. عبد ال�ستار اخل�يلدي

الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل 
للم�ساحلة والتحكيم- دبي
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عالقة جتمعه باأي من الطرفني من �ساأنها اأن ت�ؤثر على حياديته 
وينطبق ذلك يف حال قامت العالقة اأثناء النظر بالدع�ى، ويف 
حال وج�د عالقة فلكل طرف اأن يطلب الرد بح�سب املادتني 16 

و17 من لئحة اإجراءات امل�ساحلة والتحكيم لدى املركز. 
اأو  املحكمني  اأحد  التزام  عدم  له  تبني  حال  يف  العام  ولالأمني 
عدم ا�ستطاعته املتابعة ب�سكل قد ي�ؤثر على �سدور احلكم �سمن 
اأن يعفي هذا املحكم من مهمته ويبلغ الأطراف بذلك،  املهلة، 

وتطبق حينها اأحكام الرد لتعيني حمكًما بدياًل.
اإحالة ملف النزاع اإىل هيئة التحكيم : . 5

بعد ت�قيع املحكمني على وثائق قب�ل املهمة يحيل الأمني العام 
ملف النزاع اإىل الهيئة خالل �سبعة اأيام من تاريخ ت�سكيلها ويدع� 
رئي�س الهيئة جلل�سة اأوىل جلميع الأطراف خالل خم�سة ع�سر 
التحكيم  وثيقة  لت�قيع  وذلك  للهيئة  امللف  لإحالة  التالية  ي�مًا 
التي يعدها املركز بالتن�سيق مع الهيئة التي يكنها و�سع جدول 
زمني لإجراءات التحكيم )بحد اأق�سى 6 اأ�سهر ل�سدور احلكم 
من تاريخ اإحالة امللف لهيئة التحكيم التي يكنها عند احلاجة 
ب�افقة اأطراف النزاع اأو بطلب من املركز جتديد هذه املدة ملرة 

واحدة فقط( ومن ثمة النظر يف م��س�ع النزاع.
ت�قيع وثيقة التحكيم :  . 6

 يدع� املركز الأطراف واملحكمني املعينني اإىل ت�قيع وثيقة التي 
ت�سمل اأ�سماء الأطراف و�سفاتهم والعناوين التي �سيتم تبليغهم 
عليها طيلة فرتة النظر يف الق�سية وحتى �سدور احلكم، عر�س 
املطل�ب  اخلالف  عنا�سر  حتديد  الأطراف،  ملطالب  م�جز 
حله، اأ�سماء وعناوين املحكمي، مقر التحكيم، القان�ن ال�اجب 
م�سائل  على  الن�س  الإجراءات،  وعلى  النزاع  على  التطبيق 
بالنزاع  للف�سل  املحددة  واملهلة  بال�سلح  كالتف�ي�س  اإجرائية 
كافة  قبل  من  ال�ثيقة  على  الت�قيع  ويتم  متديدها،  وج�از 
الأطراف مع املحكمني ما مل يكن هناك تف�ي�س بال�سلح حيث 
يتم اأوًل الت�قيع على ال�ثيقة دون املحكمني يف مرحلة اأوىل ثم 
ي�قع اجلميع مع املحكمني على وثيقة التحكيم املف��سة بال�سلح.

درا�سة امللف واملداولة: . 7
 ت�سرع هيئة التحكيم يف درا�سة امللف وت�ستمع للطرفني بطريقة 
اأوراق  على  بناء  حكمها  ت�سدر  اأن  للهيئة  يكن  كما  امل�اجهة. 
وذلك  اجلل�سات  حل�س�ر  الطرفني  لدع�ة  احلاجة  دون  امللف 
�سبق عقد  قد  يك�ن  اأن  ب�سرط  وذلك  الطرفني  بناء على طلب 
جل�سة واحدة على الأقل ولها حق ال�ستج�اب والك�سف والطالع 
وال�ستعانة بخرباء قي �ستى املجالت ولهم حق الت�سال بعلماء 
الفقه بكافة ال��سائل  مع احلفاظ على ال�سرية واملهنية املطل�بة.

تنحي املحكم:. ٨
اأ�س�ًل  تكليفه  بعد  بالتنحي  رغبيه  املحكمني  اأحد  اأبدى  اإذا 
ب�سبب اكت�سافه لأي �سبب قد ي�ؤثر على حياده وا�ستقالليته، اأو 

لظه�ر ذلك ال�سبب لحًقا، يف هذه احلالة يتم اإبالغ الأطراف 
بهذا التنحي، ومن ثمة يتم تكليف حمكم بديل وفًقا لإجراءات 

التعيني يف حال الرد. 
التدبري امل�ؤقتة:. 9

يف حال قررت الهيئة التحكيمية اتخاذ تدابري م�ؤقتة اأو اأحالت 
يعلم  اأن  املركز  فعلى  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اإىل  طلبا 
ذلك  ي�قف  ل  اأن  على  امل�افقة  منهم  ويطلب  بذلك  الأطراف 

اإجراءات التحكيم .
 تقرر الهيئة الكتفاء مبا جتمع لديها من اأدلة ومذكرات وقرائن 
وتقارير خربة ولها اأن تختتم الإجراءات دون مرافعة، ولها اأن 
ت��سيح  اأو  اأجراء  باأي  الأطراف  وتكليف  املحاكمة  فتح  تعيد 
طريق  عن  حينها  التبليغ  ويتم  ذلك  �س�ى  اأو  م�ستند  تقدمي  اأو 

املركز.
مدة التحكيم:. 10

اأو م�سارطة  ي�سدر احلكم يف املدة املن�س��س عليها يف �سرط 
ي�سدر  ذلك  على  الن�س  يتم  مل  اإذا  ال�ثيقة،  يف  اأو  التحكيم 
اإحالة ملف الق�سية اإىل الهيئة  اأ�سهر من ي�م  احلكم بعد �ستة 

مع اإمكانية التمديد لفرتة واحدة ل جتاوز �ستة اأ�سهر اإ�سافية.
مراجعة م�سروع احلكم من قبل الهيئة ال�ست�سارية:. 11

طريق  عن  للمراجعة  احلكم  م�سروع  عر�س  للمركز  يكن    
اللجنة ال�ست�سارية، ويتمثل دور هذه اللجنة يف لفت نظر هيئة 
التحكيم للج�انب ال�سكلية واأي خمالفة �سريحة ملبادئ واأحكام 
لعمل  املنظمة  التنفيذية  لالئحة  طبقًا  الإ�سالمية  ال�سريعة 

اللجنة ال�ست�سارية.
اإ�سدار وتبليغ حكم التحكيم:. 12

ي�سدر حكم التحكيم وفق ال�سروط وال�س�ابط املحددة يف نظم 
ول�ائح املركز و�سمن الآجال القان�نية والتنظيمية املحددة يف 
بتبليغ  املركز  خالل  من  التحكيم  هيئة  وتق�م  التحكيم،  وثيقة 

الطرفني بن�سخ اأ�سلية من احلكم لإعماله.
  تف�سري احلكم. 13

 اإذا تطلب الأمر تف�سري احلكم بناًءا على طلب اأحد الأطراف، 
يقدم طلب التف�سري �سمن مهلة 15 ي�م من ت�سلم تبليغ احلكم، 
ويق�م الأمني العام بالت�سال بهيئة التحكيم املعنية وير�سل لها 

الطلب املذك�ر مع التن�يه اإىل وج�ب الرد �سمن مهلة 20 ي�م.

يت�سح جلًيا من الإجراءات املتبعة لف�س النزاعات لدى املركز 
للتاأكد  اأعاله، احلر�س الكبري الذي ي�ليه املركز  كما ه� مبني 
من �سحة و�سالمة الإجراءات مع احلفاظ على املرونة وال�سرعة 
اإىل حكم حتكيمي �سليم ونافذ من الناحيتني  املطل�بة، و�س�ًل 

امل��س�عية والإجرائية. 
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It may be understood by the hadith that one must 
avoid doubtful deeds. As pure halal does not disturb 
the believer’s heart, while perplex causes worry and 
discomfort.

It is worth noting that forgoing doubtful deeds 
and devotedness is a trait of upright Muslims. 
Whereas those who only pretend to be devout while 
committing offences of all sorts must be told off 
by those they seek out to ask about doubtful deeds, 
as Ibn Omar )Abdullah bin Omar( –may Allah be 
pleased with him- said when asked about the blood 
of a mosquito by someone from the inhabitants of 
Iraq: They ask me about the blood of a mosquito 
when they have killed Al Hussain? )Ibn Rajab Al 
Hanbaly, )Jami’al Uloom wal Hikam p104(.

 Al-Imam Ahmad was a very devout pious believer, 
but he disapproved greatly those who affected 
that by pretending to be concerned with the most 
complicated of doubtful deeds.

The hadith stresses that it is essential that a Muslim 
avoid what he is not sure of and abide by that what 
he is sure of, as long as it is not a matter in which the 
shariah has provided a special concession.

3.5. On the authority of Abu Hurairah –may Allah 
be pleased with him- that the Prophet )P.B.U.H( 
said: “If any of you were to come upon his brother 
Muslim and be offered food by him, he should 
accept and not inquire about it, and if he were to be 
offered drink he should accept and not inquire about 
it” )Ahmad, Nayl Al Awtar: 5/p210(.

It is reported that Anas ibn Malik said: “If you came 
upon a Muslim you do not doubt, eat of his food and 
drink of his drink” )Al Bukhari(.

Several points may be noted from these two hadiths:

a( While it is desirable to be careful in one’s religion 
and essential to do away with doubt when there 
might be confusion between halal and haram. This 
is especially important while dealing with non 
Muslim society or a group of corrupt Muslims or 
even someone who is careless when it comes to his 
religion. However, when it comes to a Muslim who 
is above suspicion, this level of inquiry and mistrust 
is uncalled for and better left alone so as not to hurt 
anyone’s feelings.

b( The Prophet )P.B.U.H( stipulated the taking of 
food and drink only on two conditions: Islam, and 
being above suspicion. This implies that one must 
guard against eating from a suspicious person’s 
food if there is reason to doubt him, and if there 

is an obvious sign of haram then he must refrain 
altogether.

c( When the status of a person is unknown and 
inquiring about his livelihood and means of earning 
before eating could hurt his feelings, it is better not 
to ask as it is forbidden to cause harm to a fellow 
Muslim.

Imam Nawwawi said that “if one were to enter a 
village and come across a man you knew nothing 
about and couldn’t find any discriminating feature 
or reason to believe bad of him, nor any thing 
that distinguishes him like a soldier’s uniform or 
the stance of a worshipper, then he is considered 
unknown and not considered a suspicious 
person, for suspicion arises out of two conflicting 
impressions for two different reasons. He said as 
well: most scholars cannot distinguish between 
what is unknown and what is suspicious.

Therefore devoutness is to leave what one does 
not know. And it is permissible to buy from this 
unknown person or to accept his gift or his invitation. 
It is also better not to ask in this case as it would be 
hurtful to them and unwarranted suspicion which 
could be a sin in itself. Therefore one must either 
refrain from eating if he seeks to be devout or if he 
must eat then refrain from questioning, as the harm 
from not knowing is less than that caused by hurting 
an innocent Muslim’s feelings or harming him )Al 
Nawwawi- Al Majmoo’ – vol.9/442(.    
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may easily forgo the obligatory duty as well and 
similarly  preserves his  worship by omission )i.e. 
by omitting certain forbidden and ambiguous acts( 
by maintaining a fence of permissible acts around 
them. It is highly probable for one who omits 
voluntary acts of worship to leave the obligatory 
and for who exceeds in permissible acts to fall into 
the forbidden unwittingly.

3.3- On the authority of Al Nawwas ibn Sam’an 
-may Allah be pleased with him- that the Prophet 
)P.B.U.H( said “Virtue is good character and sin is 
what scratches in your chest and you hate that it be 
known”  )Imam Muslim, Sahih Muslim(

And of Wasibah ibn Ma’bad – may Allah be pleased 
with him- said, “I approached the Prophet )P.B.U.H( 
and he said: have you come to ask about virtue and 
sin? Yes, I replied, so he said, “Search you heart, 
virtue is what rests the soul and rests the heart, and 
sin is what scratches at your soul and agitates in 
your chest even if the people reassure you several 
times” )Imam Ahmad, Al Musnad(.

We can note several points from these two hadiths, 
the narration of Nawwas and Wasibah respectively, 
namely: 

a( Al-Birr (Virtue) has two meanings, the first being 
with regard to dealing with others by treating them 
well as is especially applied to one’s parents, and 
generally to treating all people well. When virtue is 
coupled with fear of Allah, as in Help you one another 
in Al-Birr and At-Taqwa )virtue, righteousness 
and piety(; but do not help one another in sin and 
transgression ]Surat Al Ma’eda: 2[, it then means 
dealing with people by treating them well and 
dealing with the Creator with obedience by doing 
what He ordained and avoiding what He forbid.

The second meaning is to do all forms of obedience 
to Allah, obvious or subtle as in Surat Al Baqara: 
189 It is not Al-Birr )piety, righteousness, etc.( that 
you enter the houses from the back but Al-Birr )is 
the quality of the one( who fears Allah. There may 
be many other meanings but these two are the most 
important and most general meanings of virtue. Al 
Nawwawi said describing the meanings of virtue: 
“virtue is maintaining contact )with one’s relatives( 
and gentleness and being socially well behaved 
and obedience to Allah )SWT(– and these are the 
makings of good character )Imam Al Nawwawi– 
Commentary on Sahih Muslim(.

b( The hadith also shows that Allah )SWT( has 
created His servants with an inclination towards 

recognizing good and accepting it naturally, and 
an aversion for its opposite, and that is why Allah 
)SWT( called them Ma’roof )what is known( and 
Munkar )what is refused(, respectively. 

c( The hadith also shows that the sign of a virtuous 
matter is that the heart is rested by it, and the 
sign of a sin is that it agitates in the chest and one 
dislikes that it be known to people. Both are easily 
distinguishable signs provided that one’s heart is of 
the kind that is opened to faith and that one live in 
a Muslim community. Otherwise it is easy to see 
that a wicked heart can never recognize good or bad 
as it is in the wrong direction. In fact in some evil 
societies a good thing appears to be bad, while a bad 
thing could be accepted as good through common 
practice and familiarity so that it is common place to 
call alcohol a spiritual drink, and a bribe a generous 
tip, usury becomes interest and loans are called 
deposits and deceit is known as skillfulness…and 
so on.

d( Another point noted from the hadith is that the 
judge may not know the reality of the situation and 
may pass an unsuitable judgment. In this case it up 
to the believer to follow his conscience and if he 
feels comfortable with it he should accept it and if 
not then should refuse the judgment. Obviously this 
is not in matters in which there is a legal judgment, 
in which case he must surrender to it even if he 
disliked it in himself. On the other hand, even if 
a person felt uncomfortable with a judgment he 
mustn’t refuse it if the judge presents him with legal 
evidence )such as a religious text(, nor should he 
accept a judgment he feels good about if it is based 
only on the personal whim of the judge without any 
evidence. Examples of that are the permission for 
the traveler to break his fast or shorten his prayer.

3.4. On the authority of Abu Mohammad Husain bin 
Ali bin Abi Taleb- May Allah be pleases with him- 
said: “I learned from the Prophet )PBHU(: Leave 
what perplexes you for what does not” )reported by 
Ahmad in his Musnad – authenticated by Ahmad 
Shaker: 1947- hadith no. 1722(.

In a narration by Abu Huraira – may Allah be 
pleased with him- that the prophet )PBHU( said to a 
man, “Leave what perplexes you” So he said, how I 
can tell? He replied, place you hand on your chest, 
for the heart is disturbed by haram and stilled by 
halal, and a devout Muslim forgoes a small sin for 
fear of a great sin”. In another narration reported by 
Al Tabarani: And who is the devout Muslim? He 
replied, the one who stops at the doubtful deeds”. 
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There are four opinions:
The first: No classification is made, neither halal 
nor haram nor permissible or other, since mandatory 
rules are made according to religious texts only. 
The second opinion:  It is ruled to be haram. The 
third opinion: It is permissible. The fourth opinion: 
al-twaquf )unable to decide the ruling(. )Imam Al 
Nawwawi – Commentary on Sahih Muslim: vol. 
11/27(.

3.1.4- Also this hadith is an example of the eloquence 
in the Prophet’s speech )P.B.U.H( and the use of 
imagery to picture an abstract idea with a physical 
example extracted from the environment in which 
they lived at the time. It is obvious that this is what 
he )P.B.U.H( intended  to warn against the inevitable 
danger of falling into haram  if one were to continue 
in doubtful deeds, and that it is preferable to avoid 
all doubtful deeds to guard oneself against falling 
into haram.  The Prophet )P.B.U.H( portrayed that 
by likening it to the sanctuary that the Arabian kings 
of the pre-Islamic era were accustomed to mark the 
boundaries of their lands with. These sanctuaries 
were typically green lands which were forbidden for 
common people to graze their livestock, and those 
few who would dare to graze their animals near the 
sanctuary would easily slip and transgress into the 
forbidden property and expose themselves to the 
king’s punishment.

He )P.B.U.H( then showed that the real king is 
Allah, and that His sanctuary is His boundaries that 
He has forbidden. So who so ever wishes not to fall 
into haram must distance himself as far as possible 
from the boundaries by avoiding what may lead to 
them even if it were doubtful deeds. There must be a 
guarding fence around the haram, and it is essential 
that a Muslim must avoid crossing this fence.

3.1.5- This hadith is also an evidence chosen by 
those who forbid certain matters to block all paths 
that may lead to haram )sadu althrraie’(, and that 
includes all schools of jurisprudence though the 
Maliki school is relatively more reliant on that in 
secondary matters.

3.1.6- Further it can be derived from the hadith that 
the viability of a person’s actions and avoidance of 
doubtful deeds relying on his limbs is subject to the 
viability of that person’s heart. The person’s heart in 
question here is obviously not the organ made of flesh 
and blood, but that delicate spiritual godly thing that 
is the reality of man, that if it were unblemished and 
upright would render all his actions unblemished 
and upright as well. Ibn Rajab Al Hanbaly said: 

“The meaning of the up righteousness of the heart 
is its being filled with the love of Allah )SWT( and 
the love of His obedience and the hatred of His 
defiance” )Ibn Rajab Al Hanbaly, Umdat Al Qaree: 
1/116(.

3.2- Tirmidhi and ibn Majah recorded on behalf of 
Ateah Al Sa’di that he said:  the Prophet )P.B.U.H( 
said: “A servant )of Allah( does not attain the degree 
of piety certainty until he leaves a harmless thing 
fearing that which is harmful” )Al Tirmithi 2451, 
authenticated by Ahmad Shaker /1353 hijri(.

That is that the purpose behind a person’s worship is 
fear and hope of his creator, while piety is watching 
Allah )SWT( in every deed small or large, fearing 
His wrath and hoping for His approval. The Quran 
makes numerous mentions of the pious encouraging 
following in their footsteps.  Of these verse is: 
Surely those who guard )against evil( shall be in 
gardens and rivers, in the seat of honor with a most 
Powerful King. ]Surat Al Qamar: 54,55[. In this 
hadith, the prophet )PBHU( explains that a person 
cannot reach piety until he fears Allah and does not 
transgress His boundaries, and not only so but he 
also avoids what may be harmless lest it lead to 
something that is harmful and forbidden. That does 
not mean that piety means to forgo what is halal, 
that is not what is implied here, but rather that a 
pious person will avoid which resembles haram 
standing by halal. In fact when a person reaches the 
state of piety he will distance himself as safely away 
from haram as possible by forgoing some of what 
may be halal in order to rest assured in his soul that 
he is far from haram.

Abu Darda’ – may Allah be pleased with him- is of 
those who attained the degree of piety- said: “To 
be complete in piety one must consider matters the 
weight of a single atom until he may leave what he 
believes to be halal lest it be haram, so that it may 
be a shield between him and the fire”) Al Asbahani: 
1/262, Al Khaneji, 1932 AD(.

 Similarly, Abu Dhar Al Ghaffari –may Allah be 
pleased with him- also of this pious degree- used to 
say “It is of completeness in piety that one leaves 
some halal for fear that it may be haram shielding 
himself from haram” )Mohammad Al Zeini, Notes 
on  Fiqh )jurisprudence( from the Quran and 
Sunnah(.

Therefore a believer in fact protects his acts of 
worship and preserves his obligatory duty by 
maintaining  a fence of voluntary supererogation,  
as one who forgoes voluntary supererogation 
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3.1- The hadith narrated by al-Nu’man bin al-
Basheer –May Allah be pleased with them– said I 
heard the Prophet )PBHU( saying: “Halal is clear 
and haram is clear, in between there are doubtful 
deeds, not many people knowing them. For he who 
avoids them has achieved purity of religion and 
reputation. And he who falls in the doubtful deeds 
falls into haram, just like a shepherd guarding a 
sanctuary nearly resting in it. Indeed for every 
kingdom there is a sanctuary, and the sanctuary of 
Allah is His boundaries; and indeed in everybody 
there is a structure that if corrected will correct the 
entire body, and if corrupted, will corrupt the entire 
body; indeed it is the heart” )Al-Bukhari, 1/295(, 
)Imam Muslim, 11/28(, )Imam Ahmad, Al Musnad 
4/269, 4/184(.

There are several notes and worthy points in this 
hadith:

3.1.1- Halal is clear and obvious and so is explicit 
haram, but there are matters in between that perplex 
a lot of people: is it halal or haram? As for those 
who are sure of their knowledge, it is obvious to 
them where it falls.

3.1.2- As for the Prophet’s phrase,”not many people 
know them” shows that there are those who do 
know and that it confuses those who do not know, 
not that they are confusing in their selves. That is 
so as the Prophet )P.B.U.H( did not die until he 
had completed the religion, and made clear every 
matter to the people making it a testament against 
them. He left no matter halal or haram without 
clarification, but this clarification varies and some 
matters are well known to all people so much as to 
be unacceptable for a person living in an Islamic 
country to be ignorant of them. Some matters are 
less widely known, and may only be common 
knowledge among holders of religious knowledge 
and agreed upon as halal or haram by the scholars, 
while they may be unknown to outsiders. Other 
matters may even be less widely known even to 
shariah scholars causing them to disagree on their 
haram or halal status, for various reasons which will 
be made clear while discussing types of doubtful 
deeds and their causes.

3.1.3- The hadith shows that when it comes to 
doubtful deeds, people fall into three different 
categories:

The first category: Those who avoid all doubtful 
deeds as they are not sure of their status. They are 
the ones who have demanded purity in their religion 

and reputation, i.e. those who attain this purity will 
safe guard their religion and their reputation against 
any criticism and infirmity that befalls those who 
do not, and one’s reputation is what is exposed to 
praise or criticism. He who avoids doubtful deeds 
will have protected his reputation from attack and 
dishonor due to those who do not.

The second category: Those who fall in doubtful 
deeds as they cannot distinguish it being halal or 
haram, and they are those who fall into haram as a 
result. The reason is that eventually they will fall 
into haram without knowing it since they cannot 
distinguish whether or not it is halal or haram 
for sure, so they might be committing haram 
unknowingly and many people unwittingly fall in 
this category.

The third category: Those who make an effort to 
make an independent reasoning )ijtihad(, provided 
they are qualified to do so. This is similar to the 
first category, only they might be better off, for 
each mujtahed has his reward, whether or not he 
reaches a correct conclusion )Imam Al Nawwawi– 
Commentary on Sahih Muslim: vol. 11/27, 16/111(. 
Imam Nawwawi in his commentary classified all 
things into three types: those that are obviously halal 
beyond any doubt such as bread, fruit, oil, or honey, 
similarly talking, walking or looking at something 
and all such actions which are halal beyond any 
doubt. Then there are those that are obviously haram 
such as alcohol, pork, the meat of dead animals and 
urine, similarly actions such as adultery or lying or 
backbiting or gazing at an unrelated female and so 
on. As for doubtful deeds they are things that are 
neither distinguishable as being halal nor haram, 
and so not many people recognize them or know 
their ruling. Scholars however can reach a rule 
regarding such matters by applying a suitable text, 
quias )analogy( or istishab )accompanying(. So if 
the scholar were to come across such a matter in 
which it is not immediately obvious whether it is 
halal or haram, then he would attempt to classify 
it as one of the two with the appropriate evidence. 
If he is able to classify it under halal then it is 
considered as such. Such matters may not be free 
of doubt even then and if it is so then it is safer to 
leave it falling thus under the Prophet’s words, “he 
who avoids doubtful deeds has achieved purity in 
his religion and his reputation”. As for those matters 
that a mujtahed is unable to classify, should he rule 
it to be halal or haram or refrain from ruling )al-
twaquf(?
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Although the IFIs are different from their 
conventional counterpart; there are similarities 
between the two. For instance, an Islamic bank 
conducts its activities in accordance with the Islamic 
Shariah principle that strictly prohibit any payment 
or receipt of interest. However, the Islamic bank can 
also offer products and services which are similar 
to those offered by a conventional bank )Gerre and 
Cunningham, 2001(. The difference mainly lies in 
the manner the banking transactions are conducted 
and the way money is mobilized and recorded.  
The same is also true for the takaful operators.  In 
addition to basically subject to the same shariah 
principles of that of the Islamic banks, takaful is 
capitalizing on the concept of donation )tabarru’( 
in conducting their operations instead of interest-
based concept of premium as of the conventional 
insurance companies.  

In line with shariah principles IFIs are engaged in 
product development activities to cater for the needs 
of a wide range of parties. It is essential for these IFIs 
to innovate and operate within the ambit of shariah. 
Hence, the need for supervision is an integral part 
of any institution that deals by the name of Islamic 
finance. The safeguard to make IFIs perform their 
dealings according to the shariah comes when there 
is a legitimate control body in the bank )Lahsana, 
2010( and Shariah Supervisory Board )SSB( is 
formed to shoulder the tasks.  The SSB normally 
consists of fiqh muamalat experts to guide the 
Islamic institutions operations and transactions in 
accordance with the rules of Shariah. All countries 
have passed laws to govern the formation and 
functions of Shariah Supervisory Board. Therefore, 
Shariah Supervisory Board undoubtedly forms the 
most important and influential entity in any Islamic 
financial institution )Mass, 2010(. 

The paper defines IFIs’ products as goods and 
services offered by the IFIs, and all activities related 
to the production of the said goods and services.  
For the purpose of this study, nine IFIs’ financial-
related products were selected, namely commercial 
insurance, investment certificates, short selling, 
interest received due to depositing savings in 
government deposit funds, receiving interest from 
foreign banks but not from Islamic banks, waiving 
part of a loan in exchange for early payoff, Bay’ Al 
I’nah, Bay’ Al Tawwaruq and Pricing.

As Islam encompasses all aspects of life; it is 
incumbent upon Muslims to follow all the rules 
and Islamic laws and not be restricted and limited 
to certain areas, particularly finance, banking and 

insurance only. Even though, halal and haram 
are clearly delineated, there are doubtful and 
controversial issues, especially in the institutions 
that are dealing with both systems )conventional 
and Islamic(. A minor amount of activities that 
do not meet the requirements of Shariah will 
affect Muslim customers, even if the company is 
committed to comply with the law of Shariah )Abdul 
Rahim, 2008(. According to Jamal )2002(, Imam al-
Bukhari recorded a hadith in the Book of al-Buyu’ 
)commercial( that when it comes to trade there are 
a considerable amount of doubtful activities, for 
example where fraud is done professionally. 

Furthermore, a part of being shariah compliant is 
avoiding the shubuhat deeds.  Thus, it is essential 
that all dealings and business activities in the IFIs 
have to avoid shubuhat activities. Shubuhat are 
matters that are neither distinguishable as being 
halal nor haram.  Therefore, the paper will come up 
with determinants of shubuhat, and consequently 
applying the determinants in ascertaining the 
existence of shubuhat in Islamic financial products.  
The objectives of the paper can be summarized as 
follows: 

1. To come up with determinants of shubuhat.
2. To determine the existence of shubuhat in 

some selected Islamic financial products 
using the determinants.

3. Evidences on the necessity of avoiding 
doubtful deeds

There are numerous texts that prove the importance 
of avoiding doubtful deeds and warn against the 
accompanying danger of leading towards haram.  
However, it is worth noting here that while textual 
evidences )Quran and hadith( are explicit about 
shubuhat, the injunction on avoiding shubuhat is 
only found and explained in details in the hadith.  
Among these texts are: 
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Shubuhat in Islamic Financial Products 

ABSTRACT
Islam, in principles, prohibits all activities that cause 
harm to the dealers and consumers in the market 
as well as in the society as a whole. However, less 
emphasis has been made on doubtful activities 
)shubuhat(. Besides the dearth of latter studies 
in general, no study has been ever conducted as 
regards specifically the determinants of shubuhat 
and the use of any determinants to test for existence 
of shubuhat in Islamic financial products.  Thus, the 
objectives of this paper are, firstly, to come up with 
determinants of shubuhat, and, secondly, to test 
the existence of shubuhat in some selected Islamic 
financial products using the determinants. Using 
the qualitative textual analysis, determinants of 
shubuhat were constructed, and consequently used 
to identify the effective determinants underlying the 
Islamic products under study. A total of nine Islamic 
financial products were selected and tested, and it 
was found that shubuhat did exist in the Islamic 
financial products. 

 Keywords: Doubtful activities )Shubuhat(, Islamic 
financial products, Shariah compliance. 

1.  Introduction
Islam seeks to bring benefits to individual and 
community through Shariah, and its laws are 
designed to protect these benefits and to facilitate 
the improvement and perfection of the conditions 
of human life on earth )Kamali, 2009(.  The Islamic 
Shariah ordains seeking halal, not only as it is pure 
in itself, but also for its overall benefits to society 
as a whole, affecting food, drink or any other 
activities, in particular economic activities )earning 
and consumption(. 

Similarly, the shariah ordains the avoiding of haram, 
because it is impure and harmful to society, in any 
form or activity regardless of its nature of purpose. 
Halal is what the shariah has made lawful and haram 
is what the shariah has made unlawful, otherwise 
considered harmless )Imam Al-Gazzalli, )d.111( 
)1096-7((. Allah )Subhanahu Wa Ta’ala( has laid 
down ordinances that must be followed, boundaries 
that must not be transgressed, and matters not 

addressed, not forgotten, but out of mercy to 
mankind. So it is imperative that these matters are 
assumed to be permissible without going out of the 
way to enquire them. 

Whenever a thing is deemed unlawful in Islam there 
is always a lawful alternative that achieves the same 
benefit at the same time attaining a superior state. 
For instance, Islam forbids adultery, but instead 
allows marrying two or three or four wives. And 
while it is unlawful to steal, it is encouraged to earn, 
similarly, interest is forbidden but it is permissible to 
form all sorts of lawful partnerships, such as qiradh 
)mudharabah( and muzara’ah )sharecropping( and 
musaqah )tending to crops in exchange for a share 
of the proceeds( and others. In addition it has been 
made permissible to buy and sell )bay’( and to rent 
)ijarah( as well as forward sale )salam(...etc.

Thus, a Muslim is expected to seek halal to earn 
his income while going about his various activities, 
especially economic activities )earning and 
consumption( and to invest excess funds and offer 
)as charity( accordingly. Similarly, he is expected 
to distinguish haram in order to refrain from and 
escape it and purify his earnings and investments 
and offerings.             

2. Islamic Financial Institutions and their 
products
Islamic financial institutions )IFIs( today have 
become an undeniable reality.  The number of IFIs 
is forever increasing. Of the constituents of IFIs, 
Islamic banks and Takaful operators are the most 
important ones.  For example, new Islamic banks 
with large amount of capitals are being established. 
Conventional banks are opening Islamic windows 
or Islamic subsidiaries for the operations of Islamic 
banking. Even the non- Muslim financial institutions 
are entering the field and trying to compliments each 
other’s business in order to attract as many Muslims 
and non- Muslim customers as they can. It seems 
that the size of Islamic banking will be multiplied 
during the next decade and the operations of Islamic 
banks are expected to cover a large area of financial 
transactions of the world )Usmani, 2002( 

Essa Ries Ahmed a, Md Harashid Haronb, Sofri Yahya c 
a.b Universiti Sains Malaysia, School of Management, 11800,  Penang, Malaysia.
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as long as he is in the school and keeping the 
minimum credit hours. He is given a 6-month 
respite during which he is required to pay the 
whole sum. When the student fails, the loan 
becomes Riba-based starting from the time 
of giving it out, and the students incur the 
interests and costs accumulated. 

2. Loans unsubsidized by the government. 
These loans are given to the students who 
want them regardless their financial need and 
low income. A student is required to repay 
the debt and its interests in full although he is 
exempted from repayment before graduation. 

As for how sufficient these loans are, the newsletter 
of the University of Houston showed the following: 

First: undergraduate student who financially relies 
on his parents can borrow from the basic type of 
loans, called )Federal Stafford Loan(, a maximum 
amount of 23,000$ subsidized by the state and 
8,000$ unsubsidized. 

Second: undergraduate student who does not 
financially rely on his parents can borrow from 
the previous type of loans a maximum amount 
of 23,000$ subsidized by the state and 34,000$ 
unsubsidized. The total is 57,000$.

Third: working student and postgraduate student 
can borrow a total amount of 138,000$, 65,000 of 
which are subsidized. 

1. See some articles on the Internet, such as:
http://www.adherents.com/largecom/com_islam_usa.html
http://www.islamicinformationcenter.org/interfaith-center/interfaith-cen-
ter/census-statistics-for-muslims-in-america.html

2.   These numbers are taken from a study titled: Muslim Americans, Middle 
class and mostly mainstream, published in 22/5/2007 and prepared by 
)Pew Research Center(. You can download a copy from the following 
link: http://pewresearch.org/pubs/483/muslim-americans

3.  Article titled )Quick Facts about Student Debt( in the following link: 
http://projectonstudentdebt.org/files/File/Debt_Facts_and_Sources.pdf

4. The National Center for Education Statistics in the following link: 
www.campusgrotto.com/student-debt-in-america.html

5. Ibid 
6. Ibid, an article titled “Top 100 Colleges by highest tuition”

www.campusgrotto.com
7. Houston University publications, a newsletter titled “Scholarships and 

Financial aid Guide 2008-2009.” 
8. http://projectonstudentdebt.org
9.  Ibid
10. Ibid, “Scholarships and Financial aid Guide 2008-2009.”
11. www.edupass.org/finaid/sources.phtml
12. Besides the newsletter of the University of Houston mentioned above, see 

the following link: http://www.studentfinancedomain.com/student_loans/
subsidized_vs_unsubsidized_loans.aspx

Fourth: postgraduate students and students' 
guardians enrolled in the first university degree can 
borrow a federal loan, called )Federal PLUS Loan(, 
which covers the areas that the previous loan failed 
to satisfy, but it is not subsidized by the government 
and commands high interest rates reaching 9%. 

The numbers cited above indicate the ability of the 
government-subsidized loans to cover a large sum 
of the university costs. The total fees of study during 
the first university stage in the university of Houston 
per student are 30,000$ and the subsidized loan is 
23,000$. Thus, the loan covers 75% of the fees. The 
matter becomes easier in unsubsidized loans which 
can cover the study fees entirely as stated above. 

   www.giem.info  10
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Seventh: The University of Houston Supplementary 
Grant 
The grant is awarded to fulltime and needy students 
at 500$ maximum every year.

Eighth: the local TEPG Grant
The state of Texas funds and administers this grant 
which is equally awarded to all undergraduate and 
postgraduate students from Texas or other states. 
Students applied for this grant receive cash money. 

Ninth: Texas local Grant
Texas local Grant is like TEPG, yet the former pays 
the student's fees instead of giving him cash money. 

Tenth: the federal Robert C. Byrad Grant
This grant is funded by the federal government 
and administered by the State. It is allocated for 
top students who did not complete their university 
study directly after the secondary schools. For the 
student to be eligible for this grant, he has to study 
on a fulltime basis and keep his GPA not less than 
2 out of 4. 

Nonetheless, a small number of international 
students receive scholarships and grants. The IIE 
)Institute of International Education( study 11 found 
that 7% of international undergraduate students 
received funding from the school and 5% from 
private organizations.

Third Subject: Federal Labor Program
The program allows the student to work part-time in 
or outside the university, and this work is somewhat 
related to the university study. The work helps the 
student get some money to cover the costs of his study 
and gain experience to contribute to his professional 
future after graduation. No student is allowed to 
work over 20 hours a week, and he charges for one 
hour a rate equal or less than the minimum wages 
specified by the federal government. 

Fourth Subject: Summer Aid Program
Students who deserved financial aid before summer 
season and did not use it benefit from this program 
on condition that they should register at least one 
half of the study load. 

Fifth Subject: Illegal Immigrants Aid Program

Some illegal immigrant students in the US deserve 
financial aid if they have met certain conditions, 
such as staying in the state of Texas for a certain 

period of time without absence and not obtaining 
the registration number of legal arrivals. The State 
passed this law in 2001 to allow students satisfying 
the conditions to benefit from the scholarships 
awarded by the State government only, not those of 
the federal government. 

Sixth: Student Loans
The University of Houston offers a variety of 
student loans, forming nine types that vary in terms 
of the amount of the sum offered, time, the funding 
body, and being Riba-based. Such a variety shows 
that the loans are not different from those offered by 
other universities, and hence, knowing the details of 
these loans provides a clear idea about the student 
loans throughout the US. 

In studies similar to this one, the time of the loan, 
the amount of usury involved, and other details are 
not so important as knowing how usurious the loans 
are and how sufficient they are to fulfill the student's 
needs. Based on the previous criterion, student loans 
in America are divided into two main categories 12: 

1. Loans subsidized by the federal government 
which pays their interests. The student takes 
these loans according to his financial need 
and inability to meet the university liabilities. 
He shall be exempted from repaying the debt 

9    www.giem.info  
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Chapter Two
Funding resources for the university study
University of Houston will be used as a sample in 
this study, taking into account that resources that 
fund study at the American universities are, if not 
identical, almost the same, particularly when the 
funding resource is managed by the state or the 
federal government. Thus, conducting the study on 
a single university is enough to give a clear picture 
for the conditions in the rest of the universities. 
According to the resources of the University of 
Houston 10 , the resources are as follows:

First Topic: scholarships
Scholarships in the University vary to include:
First: scholarships funded by the University To 
obtain this scholarship, a student must be a graduate 
of a high school recognized by the University, 
attend the university on a full-time basis, be an 
American citizen or have a permanent residence 
or at least a legal temporary resident. In addition, 
the academic load should not be less than 12 credit 
hours, and the student's grade point average should 
be at least 3 of 4. The student's portfolio should 
be free from violations, felonies and crimes. Once 
these conditions are met, the student deserves a 
scholarship for four years, or five years should the 
specialty require five study years. 

There are other scholarships offered by the 
University's faculties and funded by the faculty itself, 
not by the administration of the university. These 
scholarships have the same requirements needed 
for the university–funded scholarships in terms 
of considering the GPA of the student's secondary 
education. Moreover, the student undergoes general 
tests of academic talents, resulting into selection 
of the students gaining top marks. All these terms 
apply to the students accepted in The University 
of Houston and the students coming from other 
universities. 

Second: Scholarships for foreign students
If the student living outside the state of Texas won 
a competitive scholarship from the faculty he is 
studying at in the University of Houston estimated at 
1000$ every year based on his academic excellence, 
he would be eligible to another scholarship which 
exempts him from the enormous fees that foreign 
students usually pay. In such a case, the student 
would be required to pay only the fees that Texan 

students pay. This, in fact, spares the student 
thousands of dollars during his four-year study.  

Second Topic: Grants
Grants differ from scholarships in the fact that 
grants are offered on the basis of the student's 
financial conditions, i.e. they are offered to needy 
students, whereas scholarships depend on the 
student's academic achievement and excellence. 
The University of Houston offers several grants that 
are funded by the federal government, by the state 
of Texas or by individuals and private institutions. 
These grants include:

First: the federal Pell Grants
This grant is awarded to the first university degree 
students, not postgraduate students, and the student 
is not required to be an American national, but it is 
enough that he is a legal resident. The grant starts 
at 400$ yearly and the maximum amount changes 
every year. 

Second: the federal FSEOG Grant
It has the same conditions stipulated for Pell Grants 
and starts from 100$ to 4000$ every year based on 
the annual income of the student's family as well as 
on the policy of the University of Houston. 

Third: the local LEAP Grant
This grant is exclusive to the state of Texas, and 
the applicant must be an American national and his 
study load is not less than 12 hours per semester. 
This grant is offered on the first come, first served 
basis, in addition to the student's financial need. 

Fourth: The University of Houston Grant
The grant ranges from 400$ to 2200$ offered to 
bachelor's students. The resource did not mention 
how necessary the condition of being an American 
national is in order to receive the grant.

Fifth: The University of Houston Grant for 
postgraduate students
It is similar to the above grant, but the maximum 
amount reaches 2000$ yearly.

Sixth: the federal ACG and SMART Grants
In addition to being an American national, the 
applicant must be accepted in Pell Grants program 
mentioned above, be a fulltime student, and his 
achievement and marks are not less than a certain 
point. 
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1. In 2004, 62.4% of graduates from public 
universities had student loans.

2. During the past decade, the average debt 
of the graduates reached 19200$, i.e. 108% 
increase more than the previous decade in 
which the graduate's average debt did not 
exceed 9250$. 

3. Students' guardians borrowed loans for their 
children's education. 15.3% of the guardians 
borrowed from the Federal Loan Program 
in 2004, and the family's average loan was 
17709$. 

4. More than 75% of the university students in 
the first year started their study year 2004 
carrying credit cards. 

5. Private )non-federal( student loans make 
high interest rates and students do not resort 
to them unless they are unable to get federal 
student loans. Nevertheless, private student 
loans reached in )2005-2006( 25% of the 
total student loans in the US 4. 

6. Study of the National Center for Education 
Statistics shows 5 that student loans are not 
given to full-time students only, but 48% of 
the working students took out student loans 
for the year )1990-2000(, and the average 
loan borrowing per student was 3000$, and 
40% of the working students obtained study 
grants about 1500$ per student. 

7. Therefore, companies offered their employees 
financial aid for study purposes. The former 
study shows that 78% of the major American 
companies offered financial aid for their 
employees in 2005. 

The statistics above reports a very important fact: 
the majority of students do not rely on self-support 
to continue the university study and that they resort 
to other resources, including borrowing loans, to 
cover the fees of their study. 

Third: Tuition Fees
It is worth mentioning here to cite some numbers 
which show the university tuition fees in the US. 
Tuition fees in the US vary widely due to difference 
in the academic levels of the universities. Similarly, 
the total fees a student pays for one study year 
vary according to his living standard and the state 
he lives in. Whereas the tuition fees, not the total 
cost, in 2008 for Bates College hit 43950$, the 
highest rate reported by statistics 6 , the fees did not 
exceed 7706$ in Houston University 7 in the same 
year. According to a study conducted by Houston 

University, the total cost per student is approx. 
23242$ distributed as follows:

	 7706$ tuition fees
	 8964$ accommodation + food
	 1100$ books + study services
	 2448$ transportation fees
	 3024$ additional fees
	 23242$ total cost

Supposing that the student is treated like those 
living in the state of Texas and not coming from 
another state or being an international student, the 
average amount the student pays monthly is 2000$ 
considering the study year is nine months at the 
minimum. The reason for the above supposition is 
that students coming from other states pay higher 
tuition fees than Texan residents, and they massively 
increase for international students, perhaps double 
or more. It should be noted that tuition fees go up 
higher than the normal rise in prices and living 
expenses. Statistics reveal that tuition fees in the 
state universities increased by 40% in the last 
five years and by 57% in consideration of prices 
inflation and loss of purchasing power of money8 . 
This dramatic rise in tuition fees, off course, along 
with other reasons, deprived 48% of the qualified 
students of enrolling in the universities that grant 
first university degrees and 22% of entering the 
community colleges9 . 

This is the case and university study is very 
expensive –a fact that forces most of the students 
to resort to financial support. Therefore, it becomes 
necessary to talk about the available resources 
which fund the university study in the US. 
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Reality of and Ruling on Student loans
 in the United States of America

Prepared by
Dr. Main Khalid Al-Qudah

Member of AMJA fatwa committee

Part 1

Introduction
All perfect praise be to Allah, Lord of the worlds, and 
peace and blessings of Allah be upon our Prophet 
Muhammad, his family, and all his Companions.

As the signs of the Islamic Awakening increase 
among the Muslim community living in the United 
States, questions are raised about the ruling on the 
student loans for the purpose of completing the 
university study in the States. They on one hand 
generally ask these questions due to the high tuition 
fees required although these loans, or some of 
them, are Riba-based. On the other hand, all wise 
people agree on the need for university education, 
particularly for those living in a country, like the 
United States, which occupies the first position in 
scientific and industrial advancement.

On the light of the aforesaid, questions are initially 
raised about the ruling on these loans, and secondly 
about their ruling if there is no other alternative and 
the student's graduation is contingent on taking them. 
Also, if the fatwa of permitting the loans was given, 
would they be unconditionally permissible even 
for postgraduate students? Or would it be enough 
for the student to obtain the first university degree 
which is necessarily needed? All these questions 
and others called Amja )Assembly of the Muslim 
Jurists of America( to pay special attention to this 
issue being one of the new incidents of Fiqh and 
connected with thousands of Muslims living outside 
the Muslim lands. This paper is a modest attempt to 
shed light on the reality of these loans in the USA 
and explain the rule of the Islamic Sharee‘ah on 
them, Allah is the Cherisher of Success and guides 
to the straight path! 

Chapter One
Statistics and data on the new incident
General statistics:
Statistics vary regarding the number of the Muslims 
living in the US 1 and they are estimates more than 
statistics issued by official authorities. Most of them 
show that the number of Muslims ranges from 6 to 7 
million with 6% increase every year. We expect the 
number will reach 16 million Muslims by 2014 – 
Allah willing. 65% of the total Muslim populations 
are under forty years, whereas 1.5 million at least 
are over eighteen.  50% of the Muslims in the 
USA finished their university education2 . Other 
resources say that Muslim university graduates 
constitute 67% but did not mention whether they 
got their education from the USA or from other 
countries. The numbers stated above, despite their 
simplicity, indicate that the Muslim sector which is 
the target of the "student loans" topic reaches one 
million people at the minimum – approximately one 
third of the proportion in which ages of Muslims are 
above eighteen. 

If we included all Muslims under the age of forty 
)probably they wish to continue their education and 
obtain higher degrees(, the number would become 
4,000,000 at least. Based on the same calculations, 
Muslims interested in the university education will 
hit 10,000,000 people by 2014. By adding the number 
of Muslims living outside the Muslim world, the 
total number will be ten millions. This sufficiently 
proves that university education concerns a wide 
sector and large number of Muslims, not a rare or 
individual case which needs an individual fatwa.

Second: Demands for the loans
As for demands for the loans by university and 
college students in the US in general, the following 
numbers 3 give a clear picture of their interest in 
obtaining foreign financial support to continue their 
studies.
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Despite these apparent benefits, many farmers still 
have not adopted drip irrigation systems, often due 
to the cost or lack of technical expertise, or a lack of 
trust in the new technology. Here we believe Arab 
youth need to be involved after learning how drip 
irrigation works in order to educate farmers about 
the importance of this modern technology to save 
water )Aga Khan Development Network(. 

b( Hydroponics 
It is a growing of plant without the use of soil. It 
has started to gain momentum in many parts of the 
world. One of the biggest benefits of hydroponic 
garden is that you can grow a wide variety of plants 
in a small area. Water and nutrients are provided to 
the roots act all times, so that they don’t have to 
spread out in order to find what the plant needs to 
survive. 

Since youth like new business ventures they can 
benefit from hydroponic systems because there is no 
need for huge fields. More food can be grown with 
less fuel cost. Another benefit is that hydroponically 
grown plants tend to be healthier and mature faster 
for earlier harvest.

c( Electro technology
In the area of trade there are great demands for 
electro technology as life without electricity is hard 
to image. The Unitec Institute of Technology in 
Auckland, New Zealand www.unitec.ac.nz has an 
interesting applied program that is of great benefit 
to Arab youth today. Technology is everywhere 
in our lives in appliances, telecommunications, 
security systems, fiber optics and smart buildings 
and applied skills in electrical, electronics and 
audio-visual engineers and technicians are in 
demand. Through this program youth can design 
circuits, install alarms, telecommunications, work 
on the electrical control of industrial machinery and 
design household appliance?

d( Plumbing: 
Similarly, plumbing is of necessity in the modern 
life because youth will actually work on making 
showers, sinks, hot water cylinders and washing 
machines under the watchful eyes of their lecturers. 
Here again at Unitec’s Department of Plumbing and 
Gasfitting is doing great job of equipping youth with 
applied skills even they went further by providing 
online learning program help which are of benefit.
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is wrong in education system and why government 
spends millions of dollars, and the outcome is 
massive youth unemployment. The main cause is 
lack of freedom and accountability.       

For the external factors:

)1( Global Capital:
Since most of the Arab states have undemocratic 
and authoritarian regimes, regrettably most of 
them calibrated with those they provide global 
capital for their own interest rather than the public 
interest. That led the government to decide what 
is good for their own citizens without any public 
debate because opposition parties are not allowed to 
questioning them. 

These calibrations take the form of accepting the IMF 
economic medicine such as structural adjustment 
program, devaluation of the local currency, trade 
liberation and privatization of public assets and 
good example is Egypt and Tunis. These programs 
deny individual developing countries the possibility 
of building a national economy )Chossudovsky(.

)2( The Importance of Modern  Skills
Before modernization, the Arab education system 
needs analysis must be conducted of the youth in 
the Arab world. Egypt, the past three decades, 
youth were marginalized and they have never been 
consulted that has led them to be frustrated. For 
Egypt and after 25th January 2011, fulfillment of 
youth needs is vital because they are the main engine 
of economic development in the country. Therefore, 
the government needs to hire experience researchers 
so they can make a decision on the research method 
to be used. These research methods are interviews, 
focus groups, observation, and questionnaires to be 
distributed and analysis.     

Since the new Middle East in the stage of new 
formations hopes are on the horizon to millions 
of people who are facing many challenges. It is 
also true that new paradigm shift is already taken 
place especially in the most populous nation that is 
Egypt. Indeed, the main challenges facing the new 
government in Egypt and Tunisia is creating jobs 
to their youth and making the economy productive.  

To enable the government to achieve that and to 
reduce the problem of unemployment between 
youth it requires her to equip them with modern 
skills mainly in rural farming and trades. 

Undoubtedly, agriculture development must 
be concerned with the rate of increase in food 
production and the means by which product is 
increased. Unless a country’s pattern of agriculture 
development ease the absorption of a large segment 
of the rural labour force in productive employment, 
even a large increase in food output will leave 
many household with inadequate access to food 
supplies )Meier, G & Rauch, James(. Therefore, 
time has come to induced technical innovation and 
institutional change to enable farmers to increase 
agriculture productivity by involving youth in the 
farming methods:

a( Drip irrigation:
It is considered to be one of the most water efficient 
irrigation methods. It involves dripping water 
slowly and gradually into the soil from a network 
of small plastic pipes which are fitted with drip 
emitters.  Water is delivered directly to plant roots 
so that less water is wasted and plants receive just 
the adequate supply of water they need.  

In Syria for instance, local authority in Salamieh 
province has designed drip irrigation systems for 
farmers - over 150 since 2003 with the help of 
Aga Khan Foundation through the Rural Support 
Program. The improved irrigation system their 
draws water from the well and sends it directly to the 
plants, distributing it so that there is reduced waste. 
In addition, several other improvements are made 
using, for example, a soluble fertilizer injection 
system that, while requiring fertilizer that is more 
costly than granular fertilizer, results in greater 
uptake - more than a twofold increase - by the plant. 
Other techniques include covering the seed rows 
with plastic strips that not only reduces evaporation 
but also bolsters were control, preventing the loss of 
valuable water and fertilizer to the weeds.

For farmers, these new systems result not only in 
greater production, and thus increased incomes, but 
also have significant added benefits such as reduced 
labour, reduced costs for fuel )to pump water(, and 
the elimination of the need to build costly holding 
tanks. When installing drip irrigation systems 
for summer crops such as watermelon, eggplant, 
cucumber, tomatoes and squash, among others, 
farmers can often recoup the cost of the improved 
irrigation network in one harvest cycle.
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“What sort of apostle is this, who eats food, and 
walks through the markets? Why has not an angel 
been sent down to him to give admonition with 
him”. According to Surat Al-Furqan )20(, “And the 
apostles whom we sent before thee were all )men( 
who ate food and walked through the streets: we 
have made some of you as a trial for others: Will ye 
have the patient”.

These two verses show clearly the importance of the 
Islamic market and why it is vital for the Muslim 
world to start thinking again to have the paradigm 
shift in the way we teach marketing to our students 
in the universities.

Students feel bored by learning too many western 
theories most of which are not applicable in Muslim 
environment. For instance in economic text book 
students have been taught that nature resources are 
limited on the contrary what Allah almighty has 
promised humanity. The Holy Quran has clearly 
stated that natural resources are unlimited as long 
people believe in Allah almighty and do righteous 
deeds to serve wider community. If they achieve that 
Allah shower them with endless natural resources.   

)b( Studying for Education Purposes )status and 
wealth( Not to Seek Knowledge 
Most of the students today are education seekers 
not knowledge seekers. Sadly their knowledge 

about the socio-political situation is limited to the 
textbook and they are preoccupied with twitters. On 
the contrary of Muslim thinkers such as IbnKhaldun 
and His famous book )Muqaddimah( and 
IbnSina both who were not having any education 
qualifications rather they were knowledge seekers 
and intellectual thinkers. IbnKhaldun had wide 
knowledge not only in astronomy but also he was 
well respected economist and mathematician. 
IbnSina who was physician and his philosophy is 
his concept of reality and reasoning. Reason, in his 
scheme, can allow progress through various levels 
of understanding and can finally lead to God, the 
ultimate truth. He stresses the importance of gaining 
knowledge, and develops a theory of knowledge 
based on four faculties: sense perception, retention, 
imagination and estimation. Imagination has the 
principle role in intellection, as it can compare and 
construct images which give it access to universals. 
Again the ultimate object of knowledge is God, the 
pure intellect.

Sadly, the current education system in the Arab 
world makes students to obtain educational 
qualifications that do not teach them how to create 
their own jobs to be job creators but instead to be 
job seekers. Therefore, most of the Arab states were 
puzzled because large number of students graduates 
from universities and cannot find jobs and they are 
keen to get into government jobs.

)c( More Emphasis on Western Theories Rather 
Than Application.
Student today spent at least eight hours in the class 
room environment where they have taught by 
their respective lecturer’s western theories most 
of which, often, is not applicable in local Muslim 
cultures and values. That led them to be frustrated 
and disappointed why these theories have been 
taught in the first place.      

)d( Lack of Freedom
According to Dr. Yousef Al-Qaradawi) well know 
Muslim scholar( in his program Al-ShariahWa Al-
Hayat )Al-Shariah and life( in Al-Jazeera channel 
emphasizing that freedom is the main condition to 
achieve innovation and increase productivity and 
his views is affirmative because without freedom 
one cannot express his or her opinion freely )www.
forums.islamicawakening.com(. That has led all 
these authoritarians’ regimes to waste millions of 
dollars in useless projects without any tangible 
results to wider community.  At the same time, 
Arab intellectuals are not allowed to question what 
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league President AmrMussa warned Arab leaders 
during their Arab Summit in Sharm El-Sheikh on 
Wednesday 19th January 2011. He talks about the 
grievances of ordinary Tunisians that sparked a 
popular uprising were linked to “unprecedented 
anger” in the region )www.middle-east-online.
com(. While the Amir of Kuwait who participated 
in the summit has set up a two billion dollar fund 
to finance small and medium sized businesses in 
2009, keen to see this fund effectively utilized. 
However, sudden developments indicated that Arab 
leaders are worried and concerned about public 
anger between youth and university graduates 
due to unemployment problems especially after 
Tunisian President Zine El-Abidine Ben Ali and his 
wife’s family were forced to step down and fled the 
country after Twenty-four years in power. 

The impact 
Undoubtedly, the youth social upheavals in Tunisia 
has succeeded to break the status of fears in the 
minds of many Arabs, that have led to have the 
second youth social upheavals  took place now in  
Egypt the Centre heart of Arab World. Youth were 
the leaders in the Egyptian social movement that 
started from 25th January 2011 and succeeded on 
February 11th after more than three hundred citizens 
were killed and more than six thousands were 
wounded. The event in Egypt marks new area in the 
whole Middle East that is the return of the head to 
the main body of the Arab world. It also marked the 
end of unpopular regime in most populous nation in 
the Arab world.  Similar trends are now taken place 
in Libya where Colonel Gaddafi, the longest serving 
leader in both Africa and the Arab world, after the 
public unrest that took place on 17th February, has 
managed to hire missionaries from Niger, Mali and 
Nigeria to kill his own people in a very savage ways 
without any respect or mercy to women, children 
and even mosques that have been destroyed. The 
International Criminal Court )ICC( is warning 
Gaddafi that he held criminally responsible for 
his regime reactions that have been taken place to 
protect him.

(2) The Main Causes of Youth Unemployment in the 
Arab World 
It can be divided into two parts mainly internal and 
external factors. The internal factors are:

)a( Outdated Education System: 
Although Arab states have spent millions of 
dollars modernizing their education system but 
these expenditures were not well spent. Sadly, it 
is wrongly channeled mostly towards building 
construction of many schools, colleges and 
universities without proper investment in human 
capital. Arabs spent a higher percentage of GDP 
on education than any other developing region but 
the quality of education has deteriorated pitifully, 
and there is a severe mismatch among the labour 
market and the education system. It is obvious that 
Arab educational system are still not as good and 
rewarding as they should be with all the financial, 
human, cultural and other resources that this region 
has )Elsayed, A(.

One of the gravest results of their poor education is 
that the Arabs, who once led the world in science, are 
dropping ever further behind in scientific research 
and in information technology. Investment in 
research and development are less than one-seventh 
of the world average. Only 0.6% of the population 
uses the Internet, and 1.2% has personal computers. 

Ironically, the methods of teaching are also of 
concerns by many educated Arab professionals who 
mostly live in the West.  Rote learning that does not 
allow students to think critically and analytically; 
and to appreciate the importance of learning as an 
ongoing journey that passes through life discoveries 
by seeking knowledge and information. This type 
of learning paralyzes the minds of many students 
today and made them think that attending lectures 
is boring place because many lecturers don’t 
allow them to think creatively. Regrettably, it is 
also true that through rote learning, students have 
been taught to memorize various topics in the 
recommended textbooks to enable him or her to pass 
the examination successfully without understanding 
fully the meanings. Interestingly, Robert kiyosaki 
)2003( concluded that modern education system of 
this kind prepares youth to become an employee not 
to an employer. 

This has led students to get bored in the class room 
seldom exposed to outside learning environment 
to appreciate the importance of understanding al-
sooq al-Islami )Islamic market( on the contrary to 
what Islam want us to be. Surat Al-Furqan )7( says, 
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WHY ARAB YOUTH CAN’T FIND JOBS? 
AN ISLAMIC PERSPECTIVE

ABSTRACT
Arab youth unemployment is a complex and 
multidimensional problem. It requires modern 
and new innovative strategies to find practicable 
solutions to this social ill. This paper first highlights 
the current social and political upheavals in the 
Arab world mainly in Tunisia, Egypt and Libya 
that has far reaching implications due to youth 
unemployment, poverty and corruption problems 
that have spread rapidly for the last three decades. 
Second, it analysis the main causes of youth 
unemployment in the Arab World and what went 
wrongs in the education system and why jobs market 
shrinking today and who is behind it.  Third, it 
examines the importance of modern skills that need 
to be effectively used especially in the area of rural 
farming and trades and why Islamic microfinance 
enterprise is vital. Four, it attempts to develop new 
educational curriculum to inspire Arab youth to be 
proactive in business creation. Five, it examines 
the importance of investing in new business ideas 
and the significant of external mentoring from the 
talented Arab entrepreneurs in the West. Finally 
conclusions and recommendations are suggested.
Keywords: youth, unemployment, innovation strategy, 
Islamic micro finance.

 

INTRODUCTION
(1) THE CURRENT TRENDS IN THE ARAB WORLD 
Youths are the engine of economic development. 
They are the future leaders of the Arab world, which 
been confronted with many challenges mainly youth 
unemployment, poverty and illiteracy. But the harsh 
realities are different; youths today have completely 
lost faith in their governments who run their states 
as a family business surrounded by corrupted 
business elites who suddenly become millionaires 
building their own giant corporations. It is also true 
that these business families are now controlling 
the economy and run the show by investing in 
the stock market )paper economy(, tourism and 
servicing sectors for profit maximization purposes. 

Regrettably, these corrupted governments are self-
centered carry out policies of the IMF and World 
Bank that led them to sell many public assets and 
left millions of people without jobs. The main aim 
is to privatize the economy and sell these assets 
cheaply to a few wealthy business families and 
foreign investors. Their ultimate objective is to 
fully control the economy that has become a service 
sector that cannot generate enough employment to 
fulfill the demands of youth to have decent jobs and 
to rob the wealth of the nation by building their own 
business empire at the expense of the masses who 
suffers immensely.

This critical situation has made youth and 
unemployed graduates depressed because they 
are desperate to find jobs to support their families 
and children, but their demands have not fulfilled 
because the state role ended most of the economies 
run by the global capital through multinational 
companies. Thanks to the corporations who rules 
the Arab world with the help of IMF and the World 
Bank policies. This depressing situation has led 
youth to act against the corrupted regimes )thanks 
to twitters and facebook who made communication 
between youth easier( that has betrayed them for 
the last two, three or even four decades and steal 
the wealth of the nation and marginalize the society 
and shattered the lives of millions of people. Good 
examples are Egypt, Tunisia and Libya economies 
for the former more than five million Egyptians are 
sleeping in the graveyards because they have no 
house to stay. 

The Spark Started From Tunisia 
Undoubtedly, the death of Mohammad Bouazizi, a 
26 year old that set himself on fire on 17th December 
2010 in the city of SidiBouzid in Central Tunisian, 
marks new era of social and political upheaval 
in the Arab World. It places the socio-economic 
agenda that includes the dignity of human beings 
to have decent jobs in the headline Arab news. Arab 
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