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للمجل�س كلمة
يعترب املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي  -منذ �إنطالقته يف عام  2009وحتى
ال�سنة احلالية � -ضمن هياكل الأمانة العامة للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية – �أحد الأدوات التي ت�ساهم يف رفع امل�ستوى املهني للعاملني يف ال�صناعة
املالية الإ�سالمية ،ويعترب ن�شاطه حموريا يف �أعمال املجل�س العام.
ومنذ انطالقته ,حقق املركز العديد من االجنازات يف جمال التدريب والت�أهيل التي
حتت�سب �إ�ضافة كبرية �إىل ال�صناعة املالية الإ�سالمية� ،إذ كانت البداية بتفعيل اخلدمات
التي يقدمها املركز ومن �أهمها اعتماد امل�ؤ�س�سات التدريبية واملدربني واحلقائب
التدريبية و �إ�صدار ال�شهادة الأ�سا�سية وهي �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد.
الأ�ستاذ حممد بن يو�سف
الأمني العام بالإنابة

وقد بد أ� املركز �أعماله من خالل اعتماد عدد من امل�ؤ�س�سات التدريبية يف كل من جدة
والريا�ض والكويت وفرن�سا ولبنان وكان املركز مع بداية العام الثاين  2010قد اعتمد
ما يقارب  5وكالء يتم من خاللهم تقدمي ال�شهادة الأ�سا�سية والآن ومع ات�ساع الرقعة
اجلغرافية و زيادة حجم وكم العمل امل�صريف الإ�سالمي ف�إن املركز الدويل للتدريب
املايل الإ�سالمي اعتمد ما يقارب  16م�ؤ�س�سة تدريبية منت�شرة يف �أنحاء العامل.
�أما على �صعيد �إ�صدار ال�شهادات املهنية ف�إن املركز مل�س احلاجة �إىل �إ�صدار �شهادات
تغطي جميع جوانب العمل امل�صريف الإ�سالمي من خالل برامج مهنية مهنية متخ�ص�صة
�أكرث تعنى كال منها بجانب �أ�سا�سي ،حيث �أ�صدر املركز �إىل جانب ال�شهادة الأ�سا�سية
�شهادات مهنية متخ�ص�صة يف كل من املجالت التالية :الأ�سواق املالية الإ�سالمية ،
التجارة الدولية الإ�سالمية� ,إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املحا�سبة
امل�صرفية الإ�سالمية ،التدقيق ال�شرعي ،الت�أمني التكافلي ،واملتطلبات القانونية
لل�صناعة املالية الإ�سالمية.
هذا وعمد املركز يف هذا اجلانب �إىل اعتماد برامج مهنية �شاملة كربنامج الدبلوم
يف املالية الإ�سالمية و�آخر يف التدقيق ال�شرعي  ،وبرنامج املاج�ستري املهني يف املالية
الإ�سالمية.
ويعمل املركز حاليا على �إ�صدار دبلومني جديدين بالتعاون مع مركز �أبحاث فقه
املعامالت املالية الإ�سالمية وهما :دبلوم الهند�سة املالية الإ�سالمية ودبلوم فقه
املعامالت املالية الإ�سالمية.
ومتكن املركز خالل هذه الفرتة من ك�سب جتربة وا�سعة يف جمال الت�أهيل املايل
الإ�سالمي ،وا�ستطاع بناء مناهج ت�أهيلية متميزة بالإ�ضافة �إىل اعتماد عدد من
املتدربني و املدربني ،وبناء �شبكة عالقات مع امل�ؤ�س�سات التدريبية الوكيلة.
كما مت تركيز ن�شاط املركز على االنت�شار الأفقي بزيادة �أعداد املتدربني من دول
خمتلفة ،وتقدمي اخلدمات التدريبية مبا�شرة �أو من خالل الوكالء� ،إذا لوحظ وبح�سب
الإح�صاءات منو ًا �سريع ًا لعدد املتدربني منذ ال�سنة التح�ضريية وحتى ال�سنة احلالية،
حيث انتهت ال�سنة التح�ضريية  2009بتدريب عدد  74متدرب ،وانتقل العدد الإجمايل
الرتاكمي للمتدربني من  74عام � 2009إىل  1497متدرب �إىل منت�صف .2012
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الر�ؤية الإ�سرتاتيجية لتكوين املفاهيم ال�صاحلة �أن ت�سبق
مرحلة �إنتاج املفاهيم مرحلة ابتكار املنتجات املالية
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

تتحكم ثالثة �أطراف ب�إنتاج املعارف املالية الإ�سالمية ،هي:
1 .1امل�ؤ�س�سة املهنية :مُيثلها امل�ؤ�س�سات املالية ،ممثلة بر�ؤية جمال�س �إداراتها
امل�س�ؤولة عن ر�سم اال�سرتاتيجيات فيها ،و�سلوك �إداراتها التنفيذية.
2 .2امل�ؤ�س�سة ال�شعبية :مُيثلها املجتمع يف �إطار العادات والتقاليد.
3 .3امل�ؤ�س�سة العلمية :مُتثلها اجلامعات ومراكز البحث ورجال الفكر واالقت�صاد
والقانون.
تقدم امل�ؤ�س�سة املهنية منتجاتها املالية بهدف املناف�سة بغية حتقيق منافع
للم�ستفيدين منها (كالعمالء) من جهة ،والربح للمنظمني (امل�ؤ�س�سة املهنية) من
جهة �أخرى� ،إال �أن كثري ًا من تلك املنتجات حتمل يف طياتها (دكتاتورية املفاهيم)،
لأن �أ�صحابها ي�سعون �إىل ن�شرها ليكون ال�سوق حبي�س م�صطلحاتها .وبذلك ف�إن
ال�سوق لن حتركه حقائق املناف�سة التي تقودها بيانات الإف�صاح وال�شفافية (�أي
التغذية الراجعة) ،بل حتركها املعرفة اال�ستبدادية لأ�صحاب ذلك التوجه ،وك�أن
�أ�صحاب تلك املعارف َي�سعون لإنتاج مفاهيم م�ؤداها حتقق م�صاحلهم ولو �أدت
للت�شتت وال�ضياع.
ويرتب على ذلك ت�صور مرحلتني متتاليتني لطرح وت�سويق املنتجات ،هما:
مرحلة  ١ :وهي مرحلة �إنتاج املفاهيم دون قيمة تفاعلية مع اجلمهور ب�سبب متاهي
وا�ستعالء اجلهة املبتكرة �أو امل�سوقة ،فاال�ستعالء حا�صل ب�سبب ا�ستبدال املعرفة
املتوهمة باملعرفة احلقيقية .ويتجلى ذلك )١( :بعدم طرح امل�ؤ�س�سة املهنية
ملنتجاتها على اجلمهور بق�صد قيا�س �آرائهم قبل �إنتاجها او طرحها النهائي،
وهذا متاهي )٢( .ثم بعدم ا�ستعدادها لنقا�ش �أو لنقد منتجاتها ،وهذا ا�ستعالء.
وم�ؤدى ذلك حدوث انف�صال بني اجلمهور (امل�ستهدف) �صاحب احلاجات،
وامل�ؤ�س�سات املالية (امل�سوقة) لتلك املنتجات املالية.
مرحلة  :٢وهي مرحلة الحقة للمرحلة الأوىل حيث ت�ستحكم املفاهيم يف عقول
اجلمهور ،مما يدفع �إىل ت�أليه املعرفة لتت�سلط على ال�سوق ،وبذلك ُي�صبح اجلمهور
داعي ًة ومروج ًا لتلك املبادئ .وهنا تلعب �سلطة املفاهيم دورها يف طم�س احلقائق
و�إخفاء توجهها خدمة لتوجهات (ايديولوجيا) معينة ،يف حني �أن النقد البناء
يطور املعارف حتى لو �أدى ذلك النقد �إىل نق�ضها و�إعادة بنائها من جديد.
وبناء عليه ،ف�إن امل�صطلحات متار�س على عنا�صر ال�سوق �أمرين :
1 .1حتويل ال�سوق �إىل ُمروج ُمدافع عو�ض ًا عن كونه ُم�ستق�صي ًا ُمفند ًا ،فامل�ؤ�س�سة
املهنية ت�سعى �إىل تقدي�س مفاهيمها (املنتجة) والدفاع عنها.
2 .2بعد ذلك تكون مرحلة دمج امل�صطلحات (ذات التوجه) �ضمن العادات
والتقاليد �أمر ًا ممكن ًا.
�أما امل�ؤ�س�سة ال�شعبية واملتمثلة باملجتمع ف�إنها درجت على ابتكار تعامالتها
ومعامالتها املالية ح�سب حاجاتها ،لذلك هي تبتكر ما حتتاجه دون م�ؤ�س�سات
�ضابطة (كما هو متعارف عليه) ،ومعيارها يف ذلك �أنه طاملا تلك املنتجات حتقق
م�آرب �أ�صحابها ومنافعهم ف�إنهم يقبلونها ويعملون بها.

لذلك تزداد غربة املنتجات التي تطرحها امل�ؤ�س�سات املهنية ،و ُي�ساعد على ذلك
قوة مكونات ال�سوق التي تتوزع �إىل نوعني:
1 .1قوة العامة ،حيث م�صدر قوتها كرثة عددها (ال ر�ؤيتها) ،مما ُيهدد بعدم
�شيوع تلك املعرفة لعدم تداولها.
2 .2قوة الأقلية ،حيث م�صدر قوتها ت�سلُّط �أفكار مثقفيها ،وهي (�أقلية �ضمن
املجتمع) لكن تعاملها مع غريها من النخب (كامل�ؤ�س�سة املهنية مث ًال)
يعتمد على منطق اال�صطفاء ،حيث يرى كل منهم �أنه على احلق و�أنه مُي�سك
باحلقيقة.
�إن قواعد ال�صراع (بني النخبة) يحكمه بقاء الأقوى فكري ًا بو�صفه الأف�ضل يف
الإقناع مما ميكنه من اجتذاب �أكرب عدد �إىل م�شروعه الفكري ،لذلك تت�سلح
هذه الفئة بق�ضيتي النق�ض والإق�صاء كلغة غري ت�ساحمية مع الآخر ،مما يحد من
النقد والتغيري الذين هما �أ�سا�س �أي عملية تطويرية.
و�إذا �أ�ضفنا نظرة العامة للأمور التي تت�صف باجلمود ،وتت�سم عقليتها بالعمومية
والب�ساطة .ف�إننا نكون �أمام (دكتاتورية مفاهيم) ل�شرائح امل�ؤ�س�سة ال�شعبية مقابل
(دكتاتورية مفاهيم) للم�ؤ�س�سة املهنية.
عند ذلك �ست�صطدم (ا�سرتاتيجيات الت�سويق) بعوائق ي�صعب جتاوزها ،مما
�س ُيف�شل �أية ا�سرتاتيجية تو�سع ترغب الإدارة يف حتقيقها.
�أما امل�ؤ�س�سة العلمية ،واملتمثلة باجلامعات بو�صفها امل�صدر الرئي�سي للبحوث
وللدرا�سات امل�ستجدة ،ومراكز البحث ورجال الفكر واالقت�صاد والقانون ومن
يف حكمهم .ف�إن الأ�صل يف هذه امل�ؤ�س�سة �أن تكون قاطرة االبتكارات والأفكار
الإبداعية لأن دورها هو ا�ست�شراف امل�ستقبل وحت�س�س تطور احلاجات وتقدمي
املنتجات اجلديدة �أو املجددة ملقابلة تلك االحتياجات املتغرية ،لذلك ال ي�صح �أن
تبتعد هذه امل�ؤ�س�سة عما يجري من حولها .ف�إجراء البحوث الأ�سا�سية وتطويرها
يجب �أن يتم قبل دخول ال�سوق .لذلك ُيلقى على عاتق فريق الت�سويق (بو�صفه
عني ال�صقر) معرفة جديد الأبحاث والدرا�سات ،وعليه �أي�ض ًا حت�س�س التغريات
ال�سوقية لأنه على متا�س مبا�شر مع العمالء ،كما يقع على عاتقه املحافظة على
املناف�سني والعمالء مبواكبة اجتاهات ال�سوق وحتليل احتياجاتهم ورغباتهم.
�إن جناح نتائج البحث والتطوير يزيد فر�ص ارتفاع الأرباح وك�سب ح�صة �أكرب يف
ال�سوق .وال يت�أتى ذلك �إال ببناء نظام فعال جلمع بيانات التغذية الراجعة ،وال�سماح
لعنا�صر ال�سوق بالتفاعل البناء حتى لو �أدى ذلك �إىل هدم احلقائق و�إعادة بنائها،
مما يجعلنا �أمام نظرة ناقدة متفح�صة تتفهم الأمور وال تقبل تعليلها وفق منطية
ثابتة ور�ؤية جاهزة ،عندئذ نتخل�ص من (دكتاتورية املفاهيم) ب�إنتاج مفاهيم
�صاحلة ومفيدة ج ّراء تطبيق ُ�س َنة من ُ�س نَن اهلل يف �أر�ضه �أال وهي ُ�س َنة التدافع
ل�س َنة �أخرى من ُ�س َن َنه (ج ّل وعال) وهي �سنة بقاء ما ينفع النا�س وذهاب
حتقيق ًا ُ
غريه ،وبذلك تتحقق غاية الإعمار املن�شودة التي ترافق بقاء الب�شر و�صالحهم.
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النق���دد االئتمانية ب�ب�سسسكل
ليد النق
�سع يف تت���ليد
الت����سع
لحتها الت
م�سسسلحتها
فمن م�
رورة ملحة
ال�سسسرورة
بح ال�
ت�سسسبح
م�ستغلة فائ�سس الطاقة الإيداعية ،ومن هنا ت�
للتااأثري يف حجم وكمية
عة للت
متن��عة
لتدخل البنك املركزي بطرق واأدوات متن�
قت�سادي.
سادي.
اط االقت�س
الن�سساط
معدلت من�� الن�س
النق��دد مبا يتنا�سب مع معد
النق�
را وغري
مبا�سسرا
أثريا مبا�س
ولذلك فاإن اأدوات ال�سيا�سة النقدية متار�س تاتاأثري ًا
مبا�سسرر على الطلب الكلي ممثال يف حجم الإنفاق على ال�سلع
مبا�س
وخا�سسسةة الإنفاق اال�ستثماري عن طريق التحكم يف حجم
واخلدمات وخا�
التااأثري على احلركية
رفية املن�سابة وتكلفتها ،وبالتايل الت
امل�سسرفية
القرو�س امل�س
س
قت�سادي.
سادي.
�طني اأو يف التكتل االقت�س
اد الال��طني
قت�سساد
ال�ستثمارية يف القت�س
يكن تق�سيم اأدوات واأ�ساليب ال�سيا�سة النقدية التي ت�ستخدمها
ويكن
وي
ك املركزية اإىل :
البن��ك
البن�
• الأدوات والأ�ساليب الكمية.
• الأدوات والأ�ساليب الكيفية.
املبا�سسرة.
سرة.
•الأدوات و الأ�ساليب املبا�
أول  :الأدوات والأ�ساليب الكمية لل�سيا�سة النقدية :
اأول
النق��د
�د
التااأثري يف كمية النق
كن الت
يكن
عة الأدوات التي عن طريقها ي
جمم���عة
وهي جمم
بغ�سس النظر عن جمالت منح
ريف بغ�
امل�سسسريف
املتداولة وحجم الئتمان امل�
الئتمان ،و من اأهم ال�سيا�سات املطبقة يف هذا اجلانب نذكر ما يلي :
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ين الإجباري.
القان���ين
•�سيا�سة الحتياطي القان
اخل�سم.
سم.
•�سيا�سة �سعر اإعادة اخل�
املفت��حة.
�حة.
ال�س���قق املفت
•�سيا�سة ال�س
ين الإجباري:
القان���ين
� -1سيا�سة تعديل ن�سبة الحتياطي القان
ك التجارية بابالحتفاظ
البن���ك
ك ،البن
للبن���ك،
يلزم البنك املركزي كبنك للبن
فرة لديها كاحتياطي نقدي
املت���فرة
دائع املت
ال��دائع
بن�سبة معينة من اإجمايل ال�
القان���نن احلد الأدنى لهذه الن�سبة التي ت�ت�سسكل
سكل
إجباري ،ويحدد القان
�ين اإجباري
قان�ين
قان�
احتياطيا يحتفظ به البنك املركزي ،الذي له �سلطة كبرية يف تغري
ال�سائدة،فيلجااأ
ادية ال�سائدة،فيلج
قت�سسادية
اع االقت�س
أو�سسساع
هذه الن�سبة مبا يتنا�سب مع الأو�
سادي اإىل رفع هذه الن�سبة
قت�سادي
�سع االقت�س
والت����سع
خم والت
الت�سسسخم
مثال يف حالة الت�
ك التجارية لدى البنك
للبن���ك
دة النقدية للبن
أر�سسدة
مما ي�ؤدي اإىل زيادة الأر�س
�سع الكبري يف منح
الت����سع
ك على الت
البن���ك
رة تقلل من قدرة البن
ب�س�س�س�رة
املركزي ب�
الرك���دد والك�ساد
بخف�سس هذه الن�سبة يف حالت الرك
يق���مم بخف�
الئتمان،كما يق
قرتا�س والئتمان
ك التجارية على زيادة حجم اال س
البن���ك
جع البن
مما ي�ي�سسسجع
اديا ...نتيجة لزيادة و�سائل الدفع
اقت�سسساديا...
انتعا�سسساا اقت�
كل يحدث انتعا�
املمن��حح ب�ب�سسسكل
املمن�
وزيادة الطلب الكلي على ال�سلع ال�ستهالكية وال�سلع ال�ستثمارية.
القان��ين،
�ين،
وهناك انتقادات كبرية ل�سيا�سة تعديل ن�سبة الحتياطي القان
أف�سسلل و�سائل البنك املركزي يف الرقابة على
ومع ذلك فاإنها " متثل اأف�
احلا�سسرر وبالذات يف البالد
�ى اأ�سلحته النقدية يف وقتنا احلا�
الئتمان واأقأق�ى
اديا ويعد
اقت�سسساديا
رفية مثل البالد املتخلفة اقت�
امل�سسسرفية
حديثة العهد بالنظم امل�
فعال يف
تطبيقها اأقل تكلفة "  ،2وبذلك فاإن لهذه ال�سيا�سة دورا فعا
اديات املقدمة و النامية ويبلغ
قت�سساديات
التاأثري يف حجم االئتمان يف القت�س
التا
معدل ح�ساب الحتياطي الإجباري من قبل بنك اجلزائر من �سنة
 200٨اىل بداية ال�سنة احلالية .3 %٨
حة :
املفت���حة
ال�س���قق املفت
� -2سيا�سة ال�س
طالحا يف عمليات البيع
ا�سسسطالحا
حة  :وتتمثل ا�
املفت���حة
ال�س���قق املفت
تعريف ال�س
الأ�سهم و الأوراق
يق���مم بها البنك املركزي للال
رة التي يق
املبا�سسسرة
راء املبا�
وال�سسراء
وال�س
ال�س���قق املالية ،ولل�سندات والأوراق التجارية
فة عامة يف ال�س
ب�سسسفة
املالية ب�
التاأثري يف حجم
بغر�سس التا
ال�س���قق النقدية ،بغر�
مية يف ال�س
احلك���مية
والأذونات احلك
ال�سي��لة
�لة
ك التجارية ،والتحكم يف حجم ال�سي
البن���ك
الئتمان الذي تقدمه البن
النق�د
�د
لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وكل ذلك من اأجل التحكم يف حجم النق
قت�سادي.
سادي.
اط االقت�س
الن�سسساط
والتااأثري من خاللها على حركية الن�
املتداولة والت
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وميار�س البنك املركزي ت�أثريه عن طريق الإجراءات التي يتخذها يف
احلاالت التي يواجهها يف االقت�صاد الوطني ،ففي حالة التو�سع الكبري
للن�شاط االقت�صادي الذي يرتافق مع تزايد حدة الت�ضخم ف�إن البنك
املركزي يقلل من قدرة البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية على منح االئتمان
عن طريق خفـ�ض كمية الأموال املتداولة وذلك بوا�سطة عمليات بيع
الأ�سهم وال�سندات والأذونات والأوراق التجـارية ،و�أحيانا الذهب
والعمـالت الأجنبية الأخرى الذي ي�ؤدي �إىل انخفا�ض كمية النقود
املتداولة �إذ تنخف�ض الأر�صدة النقدية لدى البنوك التجاريـة ،ومن
ثم ت�ضعف قدرتها االئتمانية مبقدار قيمة عمليات البيع ،فينخف�ض
بذلك العر�ض النقدي ,ويقل االئتمان املمنوح وتنكم�ش االجتـاهات
التو�سعية يف الن�شاط االقت�صادي �إىل امل�ستوى املراد الو�صول �إليه.
�أما يف حالة االنكما�ش وانخفا�ض وترية الن�شاط االقت�صادي وموجات
الركود املتتالية ف�إن البنك املركزي يقوم بعمليات �شراء للأ�سهم
وال�سندات والأذونات والأوراق التجارية وهي �أحيانا الذهب والف�ضة
والعمالت الأجنبية ،الأمر الذي ينعك�س يف �شكل زيادة الأر�صدة
النقدية لدى البنوك التجارية وزيادة ال�سيولة لدى الأفراد ،فتزداد
قدرة البنوك وامل�ؤ�س�سات على منحاالئتمان والتو�سع يف توليد النقود
امل�صرفية ،كما ت�ساعد على تو�سيع حركية الن�شاط االقت�صادي �إىل
امل�ستوى الذي تزول عنده مظاهر الك�ساد واالنكما�ش ويحدث التوازن
املطلوب واملرغوب من قبل ال�سلطات النقدية.
كما �أن عملية ال�سوق املفتوحة لها ت�أثري على �أ�سعار الفائدة ذلك
�أن قيامالبنك املركزي ببيعلأوراق املالية ،و ال�سندات احلكومية
ي�ؤدي �إىل احلفاظ �أ�سعارها يف ال�سوق ،و ال�سيا�سة ت�ساهم يف رفع
�أ�سعار الفائـدة والعك�س �صحيح مما ي�ؤدي �إىل الت�أثري يف اجتاهات
اال�ستثمار باالقت�صاد الوطني.
و�إن هذه ال�سيا�سة املعتمدة على ال�سوق املفتوحة تتطلب وجود �أ�سواق
نقدية ومالية ذات درجة كفاءة عالية من التنظيم والتقدم ،ومن
املعلوم ب�أن البلدان النامية تفتقد ملثل هذه الأ�سواق ،الأمر الذي
ي�ضعف مو�ضوعيا من فعاليتها الت�أثريية املق�صورة من قبل ال�سلطات
النقدية ،ناهيك عن كونها ترتكز على التعامل بالأ�سهم وال�سندات
الربوية ...الأمر الذي يعني يف حالة ا�ستعمالها يف اقت�صاد �إ�سالمي
�ضرورة �إيجاد بدائل للأ�سهم وال�سندات والأوراق الربوية حتى ميكن
القيام بعمليات ال�سوق املفتوحة.

املركزية ،فقد ا�ستخدمه بنك اجنليز لأول مرة �سنة  ،1839وعن
طريق هذا الأ�سلوب ي�ستطيع البنك التحكم يف كمية النقود املتداولة
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن هناك عالقة ترابط بين�سعر اخل�صم
الذي تتقا�ضاه البنوك التجارية مقابل خ�صم الأوراق التجارية التي
تقدمها للعمالء وبني �سعر �إعادة اخل�صم الذي يتقا�ضاه البنك
املركزي مقابل �إعادة خ�صم تلك الأوراق نف�سها واملقدمة من قبل
البنوك التجارية لتوفري ال�سيولة الالزمة لعمالئها ويبلغ معدل �إعادة
اخل�صم لدى بنك اجلزائر من  2004/03/07اىل يومنا هذا .4 % 4
ففي حاالت الت�ضخم الكبري يقوم البنك املركزي برفع �سعر �إعادة
اخل�صم ،الأمر الذي يجعل تكلفة االقرتا�ض منه مرتفعة ,فتقوم
البنوك التجارية برفع �سعر اخل�صم ,فيقل الطلب على ال�سيولة
املرتبطة بخ�صم الأوراق التجارية ,ويف�ضل العمالء االحتفاظ
ب�أوراقهم و�أدوات اخلزينة لديهم ...الرتفاع تكلفة اخل�صم...وبهذا
تنخف�ض قدرة البنوك على توليد النقود ,وينخف�ض حجم االئتمان
امل�صريف والنقود املرتبطة به على م�ستوى االقت�صاد الوطني ,فيقل
الطلب على ال�سلع واخلدمات ب�شكل م�ستمر حتى يتحقق التوازن بني
العر�ض والطلب ,وتزول مظاهر الت�ضخم ال�سلبية ،و�إن هذه ال�سيا�سة
االنكما�شية يف حالة الت�ضخم ي�ستبدلها البنك املركزي ب�سيا�سة
تو�سعية يف حاالت االنكما�ش والك�ساد ،حيث يلج أ� �إىل حفظ �سعر
�إعادة اخل�صم ,فيرتافق ذلك مع �إجراءات حفظ �سعر اخل�صم تقوم
بها البنوك التجارية فتزداد قدرة البنوك التجارية على توليد النقود
والتو�سع يف االئتمان ,فيزداد حجم النقود املتداولة ,ويزداد الطلب
على ال�سلع واخلدمات ب�شكل م�ستمر حتى يتحقق التوازن االقت�صادي
املطلوب.
ويف حالة �إتباع البنك املركزي �سيا�سة انكما�شية ,ف�إنه ي�ؤثر على
حجم الأر�صدة النقدية املوجودة لدى البنوك التجارية ،لكن رفع
�سعر �إعادة اخل�صم يجعل تلك البنوك حتجم عن خ�صم الأوراق
التجاريـة والأذون احلكومية املوجودة لديها ,فتنخف�ض درجة ال�سيولة
لديها وبالتايل تنخف�ض مقدرتها االئتمانية ,وتقل تبعا لذلك كمية
نقود الودائع ,ويقل عر�ض النقود ...والعكـ�س يف حالة �أتباع البنك
املركزي ل�سيا�سة تو�سعية ينتج عنها حـفظ �سعر �إعادة اخل�صم.

� -3سيا�سة �سعر �إعادة اخل�صم :
تعريف �سعر �إعادة اخل�صم  :هو �سعر الفائدة ( �سعر البنك )
الذي يتقا�ضاه البنك املركزي مقابل �إعادة خ�صم الأوراق التجارية
(املخ�صومة لديه) و�أذون اخلزينة املوجودة لدى البنوك التجارية
لزيادة ن�سبة ال�سيولة لديها.
وي�ستخدم البنك املركزي �سيا�سة �سعر �إعادة اخل�صم كو�سيلة من
و�سائل الرقابة غري املبا�شرة وهو �أقدم �أ�سلوب مار�سته البنوك
www.giem.info
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�إن هذه الأداة من �أدوات ال�سيا�سة النقدية تكون فعالة يف اقت�صاد
ربوي يقوم على �أ�سواق نقدـة متطورة ترتفع فيها ن�سبة التعامل
بالأوراق التجارية ،والأذون احلكومية والأ�سهم وال�سندات ،...ونحن
نعلم ب�أن هذه الأ�سواق غري متوفرة يف البلدان النامية الأمر الذي
يجعل ا�ستعمال هـذا الأ�سلوب غري جمد ,ولي�س له الفعالية والكفاءة
املرجوتني يف الت�أثري على عر�ض النقود.
نام ،
وطاملا �أن هذه الأداة لي�ست كفو�ؤة حتى يف ظل اقت�صاد ربوي ٍ
فالبد �إذن من البحث عن بدائل لهذا الأ�سلوب تتنا�سب مع املبادئ
املذهبية االقت�صادية للمجتمع الإ�سالمي للتخل�ص من الأدوات
امل�ستمدة من املذهبية االقت�صادية الغربية ,والتي �أ�صبحت غري
�صاحلة يف الواقع االقت�صادي املعا�صر الذي يتميز �أحيانا بتعاي�ش
الك�ساد مع الت�ضخم ،بحيث ت�شهد االقت�صاديات الع�صرية حاالت
الركود الت�ضخميو تطورت الأزمات املالية و النقدية ,و مل تنجح هذه
ال�سيا�سة يف احتواء �آثار الأزمة املالية العاملية منذ نهاية �سنة .2008
ثانيا  :الأدوات والأ�ساليب الكيفية :
وهي جمموعة الإجراءات التي يتم عن طريقها توجيه االئتمان
�إىل �أنواع معينة من اال�ستعماالت املطلوبة ,وهي التي تهدف �إىل
التخ�صي�ص الإ�ستخدامي للإئتمان بني خمتلف الأن�شطة القطاعية و
الفرعية تبع ًا لطبيعة الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة.
مبعنى �أن �أدوات وو�سائل الرقابة الكيفية موجهة بالأ�سا�س نحو
ا�ستخدامات االئتمان ولي�س نحو حجمه الكلي لتحقيق �أهدافمتعددة
نذكر منها : 5
•حماولة تر�شيد ا�ستخدامات االئتمان امل�صريف وربطها
بالو�ضع االقت�صادي.
•معاجلة و�ضعية القطاعات االقت�صادية الإ�سرتاتيجية.
•�ضبط االئتمان اال�ستهالكي وتوجيهه.
•الرقابة على �أنواع االئتمان التجارية واملالية.
•الت�أثري على و�ضعية ميزان املدفوعات.
ومن �أهم و�سائل و�أدوات توجيه االئتمان �إىل اال�ستعماالت املطلوبة
نذكر ما يلي:6
•التمييز يف �سعر �إعادة اخل�صم.
•تغيري ماهية الأ�صول املمكنة اخل�صم.
•حتديد �أنواع ون�سب االحتياطات النقدية املقبولة.
•�إلزام امل�صارف مبوانع وحدود للتوظيف يف قطاعات معينة.
 -1التمييز يف �سعر �إعادة اخل�صم وتغيري ماهية الأ�صول املمكنة
اخل�صم :
�أ -التمييز يف �سعر �إعادة اخل�صم فعن طريق هذا الأ�سلوب
يلج�أ البنك املركزي �أحيانا �إىل رفع �أ�سعار الفائدة بالن�سبة
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لأنواع معينة من الأ�صول املقبولة اخل�صم لديه بغية توجيه
االئتمان لبع�ض قطاعات االقت�صاد الوطني.
ب -تغيري ماهية و�أنواع الأ�صول املقبولة اخل�صم  :ف�إن
البنك املركزي يقوم �أحيانا بتغيري �أنواع الأ�صول املقبولة
اخل�صم لديه وطبيعتها ،وقد ُيخرج بع�ض الأوراق التجارية
واملالية ...من زمرة الأوراق املقبولة اخل�صم لديه مما يحد
من �سلطة البنوك التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية ..من التعامل
بهذه الأنواع في�ؤدي ذلك �إىل حتريك كيفي ونوعي لالئتمان
املمنوح على م�ستوى االقت�صاد الوطني.
 -2حتديد نوع ون�سب االحتياطات القانونية املقبولة لدى البنك
املركزي :
يلج أ� البنك املركزي بغر�ض الت�أثري النوعي يف حجم االئتمان املتاح يف
ال�سوق امل�صرفية بتحديد �أنواع االحتياطات التي يجب �أن حتتفظ بها
البنوك التجارية وتركيبها ون�سبها من مكونات الأ�صول املتاحة لديها,
وهذا ي�ساعده على تو�سيع �أو تخفي�ض �أنواع معينة من االئتمان على
م�ستوى البنوك التجارية بغية حتقيق �أهداف ال�سيا�سة النقدية.
و�ضمن هذا الأ�سلوب تتحدد مكونات االحتياطي القانوين من الأ�صول
املحققة من جهة ون�سبة كل �أ�صل �ضمن تلك املكونات ،ويتم ذلك
انطالقا من الو�ضع االقت�صادي والقطاعي الذي تعي�شه الدولة بحيـث
من خالله تتم �صياغة �أنواع االئتمان املطلوب تو�سيعهـا ،وذلك عن
طريق تخفي�ض ن�سبة مكوناتها �ضمن االحتياطي القانـوين ،و�أنواع
االئتمان املطلوب تخفي�ضها ,والتي ت�ستدعي زيادة ن�سبة مكوناتها
�ضمن االحتياطي القانوين.
� -3إلزام البنوك التجارية مبوانع و�سقوف للتوظيف :
يقوم البنك املركزي من �أجل الت�أثري يف اجتاهات ا�ستخدام االئتمان
املمنوح على م�ستوى االقت�صاد الوطني باتخاذ �إجراءات متنع توجيه
االئتمان �إىل قطاعات معينة باعتبارها لي�ست ذات �أولوية� ،أو لأنها
ا�ستحوذت على معظم التمويل املمنوح لأ�سباب معينة ،...كما قد
يتخذ �إجراءات �أخرى جتدد �سقوف االئتمان امل�سموح بها يف قطاعات
معينـة ال يجوز جتاوزهـا حتى يتم توجيـه الفائ�ض �إىل فروع �أخرى،
كما يقوم �أحيانا بتقييد االئتمان اال�ستهالكي �أو اال�ستثماري� ...إلخ.
وتتبع ال�سيا�سات النقدية الكيفية يف حاالت معينة لتعر�ض بع�ض
قطاعات االقت�صاد الوطني لبع�ض امل�شاكل ،وحدوث عدم ا�ستقرار
يتطلب معاجلة جزئية خا�صة ح�سب ظروفها االقت�صادية� ،إذ قد جند
يف الواقع ب�أن بع�ض القطاعات �أو الفروع �أو الأن�شطة تواجه ت�ضخما
يحتاج الأمر معه �إىل �ضرورة التقييد وحتديد �سقوف لالئتمان بهذه
القطاعات ،جند باملقابل قطاعات �أخرى �أو فروع �أو �أن�شطة �أخرى
تعاين من انكما�ش �ضمن االقت�صاد الوطني في�ستدعي الأمر تو�سيع
حجم االئتمان املوجه لها.
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ثالثا  :الأدوات والأ�ساليب املبا�شرة ( امل�ساعدة ) :
وهي جمموعة الإجراءات والتدابري التي يلج�أ �إليها البنك املركزي
ب�شكل مبا�شر يربز مظهر تدخله الفعال خا�صة يف حالة عدم جناح
الأدوات الكمية والكيفية يف الت�أثري على احلجم املتاح من االئتمان
وا�ستخداماته ...وتتمثل �أهم تلك الأدوات والأ�ساليب يف النقاط
التاليـة :الإقناع الأدبي ،والتعليمات املبا�شرة ،والرقابة املبا�شرة،
واجلزاءات.
 -1الإقناع الأدبي :
ويتمثـل هذا الأ�سلوب يف قيام البنك املركزي ممثال لل�سلطة النقديـة
يف االقت�صاد الوطني ب�إقناع البنوك التجارية بالإجراءات والتوجيهات
املطلوب تنفيذها للتخل�ص من امل�شكالت التي يعاين منها االقت�صاد
الوطني� ,أو التخفيف من حدتها ،باعتبار �أن له �سلطة �أدبية �إ�شرافية
على البنوك التجارية ،وعادة ما يتم هذا الأ�سلوب عند طريق
اللقاءات املبا�شرة مع مديري البنوك املتنوعة ,ويتم خالله �إقناعهـم
بالأوامر والتوجيهات املطلوبة يف تلك املرحلة ،وال�شك يف �أن جناح
هذا الأ�سلوبيتوقف على درجة تطور اجلهاز امل�صريف وتنوعه ،وكذا
خربة البنك املركزي و�سلطته ومكانته.
 -2التعليمات املبا�شرة والأوامر امللزمة :
ويف هذه احلالة يقوم البنك املركزي ب�إ�صدار التعليمات املبا�شرة
والأوامر امللزمة ب�شكل منفرد باجتاه البنوك التجاريـة باعتباره
ممثال لل�سلطة النقدية يف الدولة ،حمددا عن طريقة هذه التعليمات
ال�ضوابط التي حتكـم �أن�شطة االئتمان واال�ستثمار بالبنوك ،وتتميز
هذه الأوامـر والتعليمات بالإلزامية بحيـث يتعر�ض البنك الذي

يتجاهلها �إىل عقوبات متفاوتة قد تبتـد�أ بالت�ضييق عليه يف جمال
اخل�صم ...ومنح التمويل املطلوب وت�صل �إىل درجة التوقيف اجلزئي
�أو الكلي للبنك.
 -3الرقابة املبا�شرة :
وتتم الرقابة املبا�شرة من قبل البنك املركزي على �أن�شطة البنوك
التجارية و�أو�ضاعها ب�صورة متكنه من توجيهها ومتابعتها والت�أثري يف
�سري عملياتها االئتمانية ،مبا يتنا�سب والأو�ضاع االقت�صادية املطلوب
الو�صول �إليها.
 -4اجلزاءات :
وهو �آخر �أ�سلوب قد يلج�أ �إليه البنك املركزي لي�ضمن تنفيذ �سيا�ساته
النقدية من قبل البنوك التجارية والتزامها بالتوجيهات والأوامر
ال�صادرة عنه ،وقد تكون هذه اجلزاءات �إيجابية تتمثل يف ت�شجيع
البنوك املنفذة للتعليمات والأوامر والتوجيهات ،وتوفري �سلة من
احلوافز ملكاف�أتها ،الأمر الذي يحفز البنوك الأخرى على الإلتزام
بال�سيا�سة العامة للبنك املركزي.
كما قد تكون اجلزاءات �سلبية جتاه البنوك التجارية التي ال تلتزم
بالأوامر والتوجيهات مثل احلرمان من االئتمان املمنوح من البنك
املركزي و�أنواع اخل�صم املرتبطة به ،وقد ي�صل الأمر �إىل �إيقاف
ن�شاط البنك وجتميده ب�شكل م�ؤقت �أو ب�صورة دائمة ح�سب طبيعة
املخالفة املرتكبة من قبله.
وال�شكل الالحق يبني جمموعة الأدوات امل�ستخدمة يف االقت�صاد
امل�صريف التقليدي.

�أدوات ال�سيا�سة النقدية فى االقت�صاد امل�صريف التقليدي
الأ�ساليب الكمية

الأ�ساليب النوعية

الأ�ساليب املبا�شرة

�سعر �إعادة اخل�ضم

التمييز يف �سعر �إعادة اخل�صم

الإقناع الأدبي

عمليات ال�سوق املفتوحة

تغري نوعيةالأ�صول املقبولة اخل�صم

التعليمات املبا�شرة

تغيري ن�سبة االحتياطي

حتديد �أنواع ون�سب االحتياطيات املقبولة.

الرقابة املبا�شرة

�إلزام امل�صارف ب�سقوف ائتمانية

اجلزاءات

ال�شكل رقم� 03أدوات ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد امل�صريف التقليدي
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املحور الثالث� :أدوات ال�سيا�سة النقدية التي ال تت�أثر ب�إلغاء
نظام الفائدة

لقد تعر�ضنا يف املحور ال�سابق �إىل �أ�ساليب و�أدوات ال�سيا�سة النقدية
يف النظام االقت�صادي الو�ضعي ( املعا�صر ) ،ونحاول �ضمن هذا
املحور �أن نتعرف على �أدوات ال�سيا�سة النقدية التي ال تت�أثر ب�إلغاء
نظام الفائدة الربوي ،مبعنى تلك الأدوات التي ميكن اال�ستفادة
منها من خالل التجربة الإن�سانية وميكن ا�ست�صحابها يف ظل نظام
امل�شاركة باعتبارها غري مرتبطة مببادئ مذهبية �أو ميكن تكييفها مع
متطلبات نظام ال�صريفة الإ�سالمية.
و�سوف نتعر�ض ب�شيء من الإيجاز لتلك الأدوات والأ�ساليب �ضمن
الفروع التالية:
•الأدوات والأ�ساليب الكمية لل�سيا�سة النقدية.
•الأدوات والأ�ساليب الكيفية لل�سيا�سة النقدية.
•�أدوات و�أ�ساليب التدخل املبا�شر.
�أوال  :الأدوات والأ�ساليب الكمية لل�سيا�سة النقدية التي ال تت�أثر
ب�إلغاء نظام الفائدة :
من بني الأدوات الكمية التي ال تت�أثر ب�إلغاء نظام الفائدة وميكن
ا�ستخدامها يف حالة تطبيق نظام امل�شاركة نذكر :
•احلد الأدنى لالحتياطي النقدي.
• ن�سبة ال�سيولة.
•احلد الأعلى لإجمايل التمويل.
 -1احلد الأدنى لالحتياطي النقدي :
للم�صرف املركزي �سلطة قانونية تلزم امل�صارف التجارية باالحتفاظ
لديه بن�سبة �سيولة من التزاماتها حتت الطلب واملحددة الأجل ،وله
�سلطة تغيري هذه الن�سبة ح�سب تطور الظروف والأو�ضاع االقت�صادية،
وملا كان تغيري احلد الأدنى لالحتياطي املطلوب االحتفاظ به قانونا
له ت�أثريه الكبري على قدرة البنوك االئتمانية فهو �أداة مهمة �سيكون
با�ستطاعة " م�صرف الدولة �أن ي�ستخدمها يف النظام الال ربوي
�أي�ضا"  7مع �إجراء بع�ض التغيريات الب�سيطة املتعلقة بالعقوبات
املفرو�ضة عند نق�صان ر�صيد امل�صرف التجاري يف نهاية الإقفال
اليومي فعادة يتم �إلزام امل�صرف الذي انخف�ض ر�صيده عند احلد
الأدنى لدى امل�صرف املركزي ،بدفع فائدة عن مبلغ هذا االنخفا�ض
ب�سعر يزيد عن �سعر البنك بن�سبة ترتاوح بني �%3إىل  ،%5وميكن يف
ظل نظام امل�شاركة ا�ستبدال هذه ال�صيغة اجلزائية التي تقوم على
الفائدة الربوية ب�صيغة �أخرى تقوم على فر�ض غرامات عن مقدار
النق�ص يف الر�صيد.
ومن جهة �أخرى ف�إن االحتياطي القانوين يقدر بالن�سبة للودائع
حتت الطل ب�أي من قيمة �أر�صدة احل�سابات اجلارية ,وت�ستبعد ودائع
امل�ضاربة واال�ستمارات الأخرى من ذلك الختالف طبيعة العمل بني
امل�صرف الإ�سالمي كم�صرف ا�ستثمار بالأ�صل وامل�صرف الربوي
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الذي يح�صل على فائدة ثابتة يف جميع احلاالت دون انتظار نتائج
العمليات اال�ستثمارية التي يتحملها املقرت�ضون وحدهم ،ولعل "
احلكمة من وجود احتياطي نظامي مقابل الودائع احلالة فقط
دون ودائع امل�ضاربة هو �أن هذه الأخرية تعترب جزءا من ر�أ�س مال
امل�صرف يف النظام املقرتح ،وال يطلب احتياطي نظامي مقابل حقوق
ملكية ،فال مربر له �إذن مقابل ودائع امل�ضاربة" .8
 -2ن�سبة ال�سيولة :
تلتزم امل�صارف باالحتفاظ بن�سبة معينة من التزاماتها يف �شكل
نقد �سائل �سواء �أكانت نقدية يف ال�صندوق �أو �أمواال نقدية يف طور
التح�صيل ،والأر�صدة حتت الطلب املودعة لدى امل�صارف الأخرى،
وكذا الأر�صدة املوجودة لدى البنك املركزي .وتتحدد هذه الن�سبة
عادة بالنظر �إىل عدة م�ؤ�شرات �أهمها :درجة تطور العادات
امل�صرفية ,وزيادة التعامل عن طريق امل�صارف ,وحدود ا�ستعمال
النقود ال�سائلة يف املعامالت ،ووقت حت�صيل ال�شيكات� ...إ�ضافة �إىل
حاجة االقت�صاد الوطني واملقدرة عن طريق ال�سلطة النقدية ممثلة
يف امل�صرف املركزي الـذي يحدد الن�سبة القانونية التي يجب على
امل�صارف �أن حتتفظ بها يف �شكل نقود �سائلة ،وعن طريق تغيري هذه
الن�سبة بالزيادة �أو النق�صـان ميكن الت�أثري يف حجم التمويل املتاح
واجتاهاته.
 -3احلد الأعلى لإجمايل التمويل:
�إن ال�سلطة النقدية قد تلزم �أحيانا امل�صارف بحد �أعلى لإجمايل
التمويل الذي تقدمه للقطاع اخلا�ص حتى يكون التو�سع االئتماين
بجميع امل�صارف عند م�ستوى احلد املطلوب على م�ستوى االقت�صاد
الوطني.
ففي ظل الأنظمة الربوية تعاقب امل�صارف التي تتجاوز ال�سقف.
املحدد ب�إيداع مبلغ لدى امل�صرف املركزي يعادل مبلغ التجاوز بدون
فائدة ،و�أحيانا تفر�ض فائدة جزائية على املبلغ الذي يتجاوز به
ال�سقف حتى تكون عمليته االئتمانية غري مربحة �أو يحقق خاللها
خ�سارة كيال يقدم مرة �أخرى على التجاوز .ويف ظل النظام الالربوي
ميكن فر�ض غرامات تتنا�سب مع حدود التجاوز لل�سقف الأعلى
لإجمايل التمويل املطلوب تقدميه.
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ثانيا  :الأدوات والأ�ساليب الكيفية لل�سيا�سة النقدية التي ال تت�أثر
ب�إلغاء نظام الفائدة :
كما بينا �سابقا ،ف�إنها متثل تلك الإجراءات التي بوا�سطتها يتم توجيه
االئتمان �إىل جماالت معينة ،وهي موجهة للت�أثري على ا�ستخدامات
االئتمان .وعند تطبيق نظام امل�شاركة ف�إن بع�ض الأدوات ميكن
اال�ستفادة منها و�أهمها :
•حتديد �أنواع ون�سب االحتياطيات النقدية املقبولة.
•�إلزام امل�صارف مبوانع وحدود للتوظيف يف قطاعات معينة.
وهناك �أدوات �أخرى مرتبطة ب�آليات �سعر الفائدة الربوي ال ميكن
اال�ستفادة منها يف النظام اجلديد نذكر منها :
•التمييز يف �سعر �إعادة اخل�صم.
•تغيري ماهية الأ�صول املمكنة اخل�صم.
 -1حتديد �أنواع ون�سب االحتياطيات النقدية املقبولة لدى امل�صرف
املركزي :
ميكن عن طريق هذه الأداة توجيه االئتمان نحو ا�ستخداماته املثلى
القطاعية والزمانية واملكانية� ،إذ ب�إمكان امل�صرف املركزي �إيجاد �سلة
من الإجراءات ت�صاغ �ضمن خطة يتم تنفيذها بالتن�سيق مع اجلهاز
امل�صريف التجاري ،ومن بني الإجراءات التي يتم بوا�سطتها توزيع
االئتمان توزيعا يتنا�سب مع طبيعة الو�ضع االقت�صادي ال�سائد :هو ربط
مكونات االحتياطي النقدي ب�أنواع وجماالت االئتمان املقدم من قبل
امل�صارف بحيث ترتفع ن�سبة املكونات غري املرغوب فيها قطاعيا �أو
زمانيا بغية ت�شجيع اجتاه االئتمان �إىل اال�ستخدامات املطلوبة.
ف�إذا كان هناك اجتاه لت�شجيع اال�ستثمار الزراعي مثال فيتم تخفي�ض
ن�سبة ما يقدر على �إجمايل االئتمان املقدم لفروعه �ضمن االحتياطيات
النقدية �أو �إلغا�ؤها على ح�ساب رفع تلك الن�سبة على الفروع التجارية
امل�ضاربة الق�صرية املدى.
مبعنى �أن ن�سبة االحتياطي النقدي القانوين �إىل الودائع احلالة (حتت
الطلب) ترتبط ب�أنواع واجتاهات االئتمان على م�ستوى البنك ،فرتتفع
الن�سبة �أو تنخف�ض لدى امل�صرف ح�سب درجة التزامه بالتوجيهات
النوعية لالئتمان.
� -2إلزام امل�صارف مبوانع وحدود للتوظيف يف قطاعات معينة :
يف ظل نظام امل�شاركة الذي تقوم عليه ال�صريفة الإ�سالمية ميكن
للم�صرف املركزي ممثال لل�سلطة النقدية يف االقت�صاد الوطني �أن
يحدد اجتاهات االئتمان وجماالته وي�ضع �سقوفا عليا و�ضوابط مر�شدة
بغية التوجيه الر�شيد لالئتمان مبا يتالءم و�أهداف املجتمع ،فطاملا �أن
" االئتمان امل�صريف ي�أتي من �أموال اجلمهور فيجب توزيعه بطريقة
ت�ساعد على حتقيق الرفاهية االجتماعية العامة"  9بحيث ميكن "
ت�شجيع �أو تقييد اال�ستثمار يف القطاعات املطلوبة من خالل �إتاحة
التمويل لال�ستثمار فيها �أو تقييده على �أ�سا�س امل�شاركة �أو الت�أجري
�أو غريها من �أ�شكال اال�ستثمار املتاح "10كامل�ضاربات واملرابحات
املتنوعة.

ثالثا � :أدوات و�أ�ساليب التدخل املبا�شر :
�إن �أدوات التدخل املبا�شر ال تت�أثر يف الغالب ب�إلغاء نظام الفائدة،
ويتم عن طريقها تدخل البنك املركزي بطريقة مبا�شرة وفعالة لدعم
الأدوات الكمية والنوعية بغية حتقيق �أهداف ال�سيا�سة النقدية.
و�أهم �أدوات و�أ�ساليب التدخل املبا�شر التي ال تت�أثر ب�إلغاء نظام الفائدة
هي على التوايل :
 -1الإقناع الأدبي :
�إن �إلغاء نظام الفائدة الي�ؤثر على ممار�سة امل�صرف املركزي لهذه
الو�سيلة عن طريق االت�صاالت وامل�شاورات واللقاءات مع امل�صارف ب�شكل
ي�ساعده على �إقناعها بالتوجيهات املراد تطبيقها ح�سب الإجراءات التي
تتوافق مع مبادئ ال�صريفة الإ�سالمية.
 -2التعليمات املبا�شرة والأوامر امللزمة :
عندمـا يتعذر تطبيق التوجيهات املطلوبة عن طريق الإقناع الأدبي يلج أ�
امل�صـرف املركزي �إىل �إ�صدار التعليمات التي تلزم امل�صارف التجارية
بتطبيق الإجراءات ال�ضرورية لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية .وهذا الأ�سلوب
ال يت�أثر ب�إلغاء نظام الفائدة ب�شكل عام رغم اختالف طبيعة التعليمات
ال�صادرة من قبل البنك املركزي يف ظل نظام امل�صريف الإ�سالمي عن
تلك امل�ستخدمة يف ظل النظام الربوي التقليدي.
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 -3الرقابة املبا�شرة :
قد يلج أ� البنك املركزي �إىل �أ�سلوب الرقابة املبا�شرة لإحكام �إ�شرافه الالزم لتطبيق ال�سيا�سة النقدية
خا�صة يف حالة الأو�ضاع االقت�صادية احلرجة وهذا الأ�سلوب ال يت�أثر ب�إلغاء نظام الفائدة اللهم �إال من
حيث جوهر الرقابة ومكوناتها ومداها.
 -4اجلزاءات :
تبقى هذه الو�سيلة ممكنة التطبيق يف ظل نظام امل�شاركة بحيث يلج�أ امل�صرف املركزي للجزاءات
ل�ضمان التقيد بتنفيذ �إجراءات �سيا�سته من قبل امل�صارف الإ�سالمية ،فمن جهة ميار�س حوافز
اجلزاءات الإيجابية ،ومن جهة �أخرى يفر�ض �إجراءات اجلزاءات ال�سلبية علي امل�صارف التي تتهاون
وال تتقيد بتنفيذ التوجيهات امللزمة ،فقد يحرمها من االئتمان الذي يقدمه كمقر�ض �أخري ،وقد يفر�ض
عليها غرامات للمخالفات املتنوعة ح�سب طبيعتها وج�سامتها ،وهنا ت�ستبعد اجلزاءات املبنية على
القواعد الربوية مثل الفوائد اجلزافية ورفع فوائد االئتمان وغريها.
واملخطط الالحق يلخ�ص تلك الأدوات التي ال تت�أثر ب�إلغاء نظام الفائدة :
بع�ض �أدوات ال�سيا�سة النقدية التي ال تت�أثر ب�إلغاء نظام
الفائدة الربوية

الأدوات الكمية

الأدوات الكيفية

�أدوات التدخل املبا�شر

احلد الأدنى لالحتياطي
النقدي.

حتديد �أنواع ون�سب االحتياطات
النقدية

الإقناع الأدبي

ن�سبة ال�سيولة املقبولة.

�إلزام امل�صارف ب�ضوابط وحدود
للتوظيف يف قطاعات معينة.

احلد الأعلى الإجمايل
التمويل

التعليمات املبا�شرة
الرقابة املبا�شرة
اجلزاءات

المراجع والمصادر:
.1

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

.2

2د .سهيرمحمود معتوق ،مرجع سابق ،ص .220

.3

3بنك الجزائر ،النشرة االحصائية الثالثية ،رقم ،8سبتمبر  ،2009ص.17

.4

4بنك الجزائر ،المصدر السابق ،ص.27

.5

5د .مجدي محمود شهاب ،االقتصاد النقدي ،مرجع سابق ،ص .232

.6

 6د .محمد مزعشلي ،في واقع السياسة االقتصادية الدولية المعاصرة،مرجع سابق ،ص
.31

.7

7عمليات المصرف المركزي والسياسة النقدية ،قراءات في االقتصاد اإلسالمي ،مركز
أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،1987 ،ص .296

.8

8د .محمد عمر شابرا ،النظام النقدي والمصرفي في االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق،
ص .22

.9

9د .محمد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،مرجع سابق ،ط ،1990 ،2ص .269

1010د .عبد المنعم عفر ،االقتصاد اإلسالمي ،الجزء الرابع ،مرجع سابق ،ص .368
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الأق�سام الرئي�سة لبيت املال وحقوقها
عامر حممد نزار جلعوط
ماج�ستري يف االقت�صاد الإ�سالمي

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات  ،وتنزل من ال�سماء الربكات،
وتخرج من الأر�ض الرثوات ،وتنبت فيها من كل الثمرات ،رزق ًا للعباد
وحياة للكائنات ،و�أ�سا�س ًا يف الإيرادات  ،فتقوم عليها دول ودويالت.
و�أ�صلي و� ّأ�سلم على من بينّ للأمة احلالل واحلرام ،يف ت�شريع دائم
مدى الأ ّيام� ،س ِّيدنا حممد عليه �أعطر �صالة و�أتمّ �سالم .وبعد:
يقوم النظام املايل الإ�سالمي 1على �أ�سا�س تخ�صي�ص الواردات ،التي
فيُوجه كل واحد منها �إىل
املق�سم �إىل بيوت و�أبياتًّ ،
ترفد بيت املال ّ
كفاية نوع من احلاجات ،وال ُين َق ُل ِق�س ٌم �إىل �آخر �إال عند ال�ضرورات
التي تُقدر بقدرها خا�صة عند الأزمات ،بعد �إح�صاء ومتحي�ص
ودرا�سات وتو�صيات .قال العالمة ابن عابدين( :على الإمام �أن يجعل
لكل نوع بيت ًا يخ�صه وله �أن ي�ستقر�ض من �أحدها لي�صرفه للآخر،
ويعطي بقدر احلاجة والفقه والف�ضل ،ف�إن ق�صر كان اهلل تعاىل عليه
ح�سيب ًا  . )2وهذه البيوت املالية ت�صب مع بع�ضها ب�شكل متكامل يف
م�صالح الأمة ،وحاجات الدولة لتك ّون بيت املال العام.وميكن تق�سيم
ما يو�ضع يف بيت املال �إىل �أربعة انواع وفق ما يلي:
( )1بيت مال الزكاة:
ً
�إن بيت مال الزكاة من �أعظم بيوت املال و�أكرثها ن�شاطا وذلك كونه
الركن الثاين يف الإ�سالم بعد ال�صالة ،لكن لي�س له عالقة مبا�شرة
ببيت املال املركزي ،رغم م�ساهمته ب�شكل غري مبا�شر بعدد من
واجباته ،خا�صة ما يتعلق منها يف الأمور االجتماعية ،وقد يتدخل
ب�شكل ا�ستثنائي من خالل �سهمي( :يف �سبيل اهلل) و(الغارمني) وفق
ما قرره االقت�صاد الإ�سالمي باال�ستناد �إىل فقهه الوا�سع.
وميكن �أن يع ّرف بيت مال الزكاة ب�أنه( :ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة
التي تتوىل جباية �أموال الزكاة الظاهرة ،بوا�سطة عمال توظفهم
الدولة لهذا ال�ش�أن ،يقومون ب�إح�صائها وجبايتها وحفظها وتوزيعها
�ضمن الأ�صناف الثمانية الذين ذكرهم اهلل تعاىل. )3
ال�صدَ َقاتُ ِل ْل ُف َق َرا ِء َوالمْ َ َ�س ِاك ِني َوا ْل َع ِام ِل َني َع َل ْي َها
قال اهلل تعاىل�( :إنمَّ َ ا َّ
ال�س ِبيل
َوالمُْ�ؤَ َّل َف ِة ُقلُو ُب ُهم ْ وَفيِ ال ِّر َق ِ
اب َوا ْل َغار ِِم َني وَفيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َوا ْب ِن َّ
ِ َف ِر َ
ي�ض ًة ِمنَ اللهَّ ِ َواللهَُّ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم) التوبة الآية .60:وي�شمل بيت مال
الزكاة على م�ستحقات ثالث:
•الزكاة مبختلف �أنواعها املفرو�ضة بالقر�آن ،وما بينته ال�سنة
املطهرة من تف�صيالت دقيقة حولها ،ولكن بيت مال الزكاة ال
يتدخل يف الأموال الباطنة عند النا�س ,و�إن وجبت الزكاة عليها.
قااللإمام املاوردي ( :و�أما ال�صدقة ف�ضربان� :صدقة مال باطن
فال يكون من حقوق بيت املال ،جلواز �أن ينفرد �أربابه ب�إخراج
زكاته يف �أهلها . )4

•الزكاة على الأموال امل�ستحدثة واملفرو�ضة بالقر�آن ،ولكن ك�شف
عنها االجتهاد وب ّينها.
•الع�شور على جتارة امل�سلمني :وهي نوع من �أنواع الزكاة ت�ؤخذ
وفق مقاديرها ،وت�سمى ع�شور ًا على �سبيل املجاز  .5قال �صاحب
رد املحتار ( :وثانيها بيت �أموال املت�صدقني� ،أي زكاة ال�سوائم
وع�شور الأرا�ضي ،وما �أخذه العا�شر من جتار امل�سلمني املارين
عليه. )6..
( )2بيت مال الغنائم �أو(الأخما�س):
الغنائم( :ا�سم ملا ي�ؤخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة) .
وبيت مال الغنائم هو بيت خا�ص مبا غنمه امل�سلمون يف حروبهم،
حيث له احلق يف �أن يح�صل على ُخم�س ا ُ
خلم�سمنهاويوزعها يف
م�صالح امل�سلمني وفقالبيان املجاور على ما قرره القر�آن الكرمي قال
ُول
اهلل تعاىلَ (:و ْاع َلمُوا �أَنمَّ َ ا َغ ِن ْمت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف�أَنَّ للِهَّ ِ ُخ ُم َ�س ُه َو ِلل َّر�س ِ
ال�س ِب ِيل �إِنْ ُك ْنت ُْم �آَ َم ْنت ُْم ِباللهَّ ِ
َو ِل ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوالمْ َ َ�س ِاك ِني َوا ْب ِن َّ
للهَُّ
َو َما �أَ ْنزَ ْل َنا َع َلى َع ْب ِد َنا َي ْو َم ا ْل ُف ْر َق ِان َي ْو َم ا ْل َت َقى الجْ َ ْم َع ِان َوا َع َلى ُك ِّل
َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر) ،وي�سمى �أي�ضا ببيت مال اخلم�س� :أي خم�س الغنائم
واملعادن و الركاز .
ويتو�سع هذا البيت لت�شمل حقوقه على ما يلي:
•خم�س غنائم احلرب.
8
•خم�س غنائم املعادن والركاز .
•خم�س امل�ستخرج من البحار.
7

و�إذا كان البرتول واملعادن مملوكة للدولة فهو مالها – �أي لبيت املال-
الذي هو مال َّ
ال�شعب ك ِّله ُي ْنفَقُ يف م�صاحله ،فال معنى لفر�ض زكاة
عليه  ،9واململوك للدولة داخل �ضمن امليزانية العامة كمورد من املوارد
التي َت صُ� ب يف بيت املال� ،أو خزانة الدولة يُترْ َك لويل الأمر الت�صرف
فيه مبا ُي َحقِّقُ امل�صلحة امل�شروعة وفق منهج العدال.
( )3بيت مال الفيء:
�أ�صل الفيء(:مال عاد للم�سلمني من غريهم دون قتال منهم) وي�شمل
ذلك يف ع�صرنا ما يرد لبيوت املال من م�ساعدات و�إعانات من
منظمات دولية وعاملية ,وما �شابه ,وهذا البيت هو �أو�سع بيوت املال
فهو يف احلقيقة ال يقت�صر على هذا املعنى ,بل يت�سع لي�شمل على
احلقوق التالية:
•اخلراج واجلزية على غري امل�سلمني.
،وع ّرف ب�شكل عام ب�أنه :املال
�أما اخلراج  10فهوا�س ٌم ملا ُيخْ َر ُج ُ
الذي يجبى وي�ؤتى به لأوقات حمدودة .11
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ومبعنى خا�ص :الأجرة التي يدفعها من ي�ستغل الأر�ض
اململوكة جلماعة امل�سلمني ،والتي تقوم الدولة مببا�شرة
�ش�ؤونها نيابة عنهم ،12وذلك كحق مرور �أنابيب النفط
والغاز �أو الب�ضائع �أو الأ�شخا�ص بر ًا وجو ًا وبحر ًا مقابل مال
حمدد وغريها.
و�أما اجلزية فهي :فري�ضة مالية �سنوية منوعة ت�ؤخذ من
غريامل�سلمني ملنافع متبادلة  13وفق منهج العدل.
و�أما امل�سلمون فهم مكلفون ب�أعباء مالية وبدنية �أخرى
كالزكاة و�صدقة الفطر و ت�أمني الأمن والأمان للبالد
والعباد.
•موارد �أمالك الدولة (امللكية العامة).
وهي امللكية التابعة للدولة ,والتي يكون �صاحب االخت�صا�ص
فيها هو بيت املال يت�صرف فيها ت�صرف امل ّالك اخلا�صني
يف �أمالكهم ا�ستثمار ًا وت�أجري ًا ب�شرط حتقيق امل�صلحة
العامة ،وذلك كال�سياحة.
( )4بيت مال ال�ضوائع �أو اللقطات:
ال�ضوائع جم ٌع ل�ضائعة وهي (اللقطات) كرتكة مال من ال وارث
له ،فكل مال ا�ستحقه امل�سلمون ,ومل يتعني مالكه منهم فهو حق
من حقوق بيت املال ,ف�إذا ُقب�ض �صار بالقب�ض م�ضاف ًا �إىل حقوق
بيت املال �سواء �أدخل يف حرزه �أو مل يدخل  ،وهذه الأموال تدخل
يف احلكم العام للفيء.
وي�شمل هذا البيت على احلقوق التالية:
•الأموال التي ُجهل مالكها ،ومل ميكن التعرف �إليه ك�أموال
الغرباء ال�ضائعة ،و�أمتعتهم ،ب�شرط �أال يكون هناك طالب
لها ،و�أموال غ�صب التي تعذر معرفة �أ�صحابها.
•تركات من ال وارث له دون من له ورثة ,ولو كانوا �أويل رحم.
•الأموال العامة امل�سروقة واملختل�سة ،وكذا الهدايا وال ُّر�شا
التي ي�أخذها العاملون يف الوظائف العامة.
و َن َظم هذه الأق�سام الرئي�سة لبيت املال الع ّالمة القا�ضي ابن
ال�شحنة  14فقال :15
املال �أربع ُة ٍّ
ٌ
م�صارف ب ّينتها العالمِونـ ـ ــا
لكل
بيوتُ ِ
ف أ� ّولها
الغنائم والكنو ُز ركا ٌز بعدها املُت�ص ّدقُونـ ـ ـ ــا
ُ
وجالي ُة  16ي ِل َيها العاملون ـ ــا
وثالثها خرا ٌج مع ع�شو ٍر َ
أنا�س وارثونــا
ورابعها ال�ضوائ ُع مثل ما ال يكونَ له � ٌ
ُ
بن�ص وثالثها حواه مقاتلونـ ــا
فم�صرف الأَ ْو َلينّ �أتى ٍ
ورابعها فم�صرفه جهاتٌ ت�ساوى النفع فيها امل�سلمونا
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

قراءة يف مفهوم الأمن االقت�صادي يف القر�آن الكرمي
احللقة ()2

د .مرهف عبد اجلبار �سقا
(دكتوراه بالتف�سري وعلوم القر�آن)

احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني وبعد:
يعد الأمن االقت�صادي من امل�صطلحات احلديثة التي اهتم بها
العامل لكونه من الق�ضايا الأ�سا�سية يف منو االقت�صاد وتطوره،
وقد �شغلت �أبحاث الأمن االقت�صادي حيز ًا كبري ًا يف الدرا�سات
االقت�صادية احلديثة ،ملا له من ارتباط بجملة من �أنواع الأمن
املتعلق بال�سيا�سة الداخلية واخلارجية لأي دولة ،كالأمن القومي
والغذائي والبيئي والفكري...الخ.
�إال �أنك ال تلحظ تعريفا حمددا ووا�ضحا ملعنى هذا امل�صطلح
املركب يف الدرا�سات االقت�صادية الع�صرية ،اللهم �إال ما نقله
بع�ض الباحثني عن الأمم املتحدة يف تف�سريها للأمن االقت�صادي:
(هو �أن ميلك املرء الو�سائل املادية التي متكنه من �أن يحيا حياة
م�ستقرة وم�شبعة ،وبالن�سبة لكثريين يتمثل الأمن االقت�صادي يف
امتالك ما يكفي من النقود لإ�شباع حاجاتهم النف�سية وهي الغذاء
وامل�أوى الالئق والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والتعليم . )1
�إال �أننا جند هذا التف�سري الذي يحاول تو�ضيح املراد من الأمن
االقت�صادي يقت�صر على �أمن الفرد من حيث توفري احتياجاته
وا�ستقراره ،بينما يبحث الأمن االقت�صادي كمفهوم عام يراد منه
ا�ستقرار املجتمع عموما ك�أحد ركائز اال�ستقرار العام للدولة.
وباالنتقال �إىل درا�سات علمية �أخرى للأمن االقت�صادي يف
القر�آن الكرمي ف�إننا جند �أبحاثا علمية �شرعية خا�ضت غمار هذا
املجال يف بيانه من القر�آن الكرمي ،تبني �أهمية هذا الأمن كنوع
من �أنواع الأمن العام الذي بينه القر�آن الكرمي ،ومن �أهم امل�ؤلفات
يف هذا املو�ضوع :كتاب الدكتور معن خالد الق�ضاة (منهج القر�آن
الكرمي يف حتقيق الأمن االقت�صادي) الذي هو يف الأ�صل ر�سالة
ماج�ستري ،ومن �أهم الأبحاث :

(1 .1ا�ﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺮ�ﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ) ،للدكتور ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻳﻌﻘﻮﺏ �ﺃﺑﻮ الهول.
2 .2وبحث الدكتور زياد الدغامني (الأمن االقت�صادي يف القر�آن
الكرمي درا�سة مو�ضوعية).
�إن مفهوم الأمن االقت�صادي يف القر�آن الكرمي ي�ؤخذ ا�ستنتاجا
من جممل الآيات التي دلت عليه ،فنجد القر�آن يغاير بني الأمن
وبني احتياجات الإن�سان ال�ضرورية الداعية ال�ستقراره كالأكل
وال�شرب ،على اعتبار �أن هذه احلاجيات ال تت�أتى �إال بح�صول
الأمن ل�ضمان ا�ستمرار و�صولها و�ضمان ا�ستمرار اال�ستقرار ،قال
تعاىلَ (( :و�إِ ْذ َق َال �إِ ْب َر ِاه ُيم َر ِّب ْاج َع ْل هَ َذا َب َلدً ا � ِآم ًنا َوا ْر ُز ْق أَ� ْه َل ُه ِمنَ
ال َّث َم َر ِات َمنْ � َآمنَ ِم ْن ُه ْم ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َق َال َو َمنْ َك َف َر َف�أُ َم ِّت ُع ُه
اب ال َّنا ِر َو ِب ْئ َ�س المْ َ ِ�ص ُري )) البقرة،126 :
َق ِليلاً ُث َّم �أَ ْ�ض َط ُّر ُه �إِلىَ َع َذ ِ
كما �أن الآية فرقت بني التمتع العابر بامللذات والأمان واال�ستقرار،
�إذ �أن التمتع ال يعني الأمن.
وقال تعاىل(( :الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف)) ،فقد
امنت اهلل على قري�ش بنعمة الأمن من �سلب جتاراتهم يف رحلة
ال�شتاء وال�صيف ،ب�أن �أمن لهم طرق التجارة ،والأمن من نفاد
ال�ضروريات الغذائية التي متنع اال�ستقرار.
كما �أن القر�آن الكرمي بني �أن نعمة اال�ستقرار والطم�أنينة ت�أتي
من توفر املوارد التي حتفظ النف�س وتلبي ال�ضروريات واحلاجيات
كما يف قوله تعاىل� } :إِنَّ َل َك �أَ اَّل تجَُو َع ِفي َها َو اَل َت ْع َرى َو�أَ َّن َك اَل ت َْظ َُم�أ
ِفي َها َو اَل ت َْ�ض َحى طه{، ١٢٠/١١٨ :ف�إنه ملا نفى عنه اجلوع والعري
�أفاد ثبوت ال�شبع واالكت�ساء له ،كما �أن نفي الظم�أ ي�ستلزم ح�صول
الري ووجود امل�سكن الذي يدفع عنه م�شقة التعر�ض لل�شم�س ،وهو
ّ
ما ي�سعى له الإن�سان يف الدنيا لي�ستقر ويطمئن.
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ومن الأحاديث التي ت�ؤكد ما تقدم قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :من
�أ�صبح منكم �آمنا يف �سربه معافى يف ج�سده عنده قوت يومه فك�أمنا
حيزت له الدنيا بحذافريها) �أخرجه الرتمذي وح�سنه ،وقد ورد
يف"�سربه" ثالثة معانٍ  :بك�سر ال�سني على الأ�شهر �أي يف نف�سه،
وبفتحها� ،أي :يف م�سلكه �أي طريقه ،وقيل :بفتحتني� ،أي :يف بيته .ويف
املعاين الثالثة فرق احلديث بني �أمن النف�س والطريق والبيت وبني
الغذاء ،لأن الثاين ال يكمل �إال بالأول ،كما �أن يف احلديث بيان لأنواع
الأمن النف�سي وال�صحي والغذائي.
ومما تقدم نعلم ب�أن مفهوم الأمن االقت�صادي عموما :هو ت�أمني
املوارد واالحتياجات وامل�ستلزمات التي تعطي الأمن واال�ستقرار
وحتفظ النف�س ،وت�أمني و�سائلها وطرق و�صولها،وهو جزء من املفهوم
العام للأمن يف القر�آن الكرمي الذي يحقق �أمن ال�ضروريات اخلم�س
(حفظ الدين والنف�س والعقل والعر�ض واملال).
�إن منطلق الأمن العام هو الأمن النف�سي املرتبط بالإميان ،ففي
املقال ال�سابق تكلمت فيه عن البيان القر�آين الرتباط الكفر والإميان
بالأمن النف�سي و�أثره على �سلوك الفرد من خالل �آيتني من �سورة
النحل ،وظهر لنا �أثر الكفر على �سلوك الفرد وف�ساد املجتمع ،ذلك
لأن الإميان منطلق �سلوك الإن�سان العقلي والعملي ،مما ي�ؤدي لف�ساد
املجتمع وا�ضطرابه ،وعدم �أمن عالقات الأفراد ببع�ضهم يف املجتمع
الواحد ،ولذلك جند الأحكام التكليفية يف القر�آن يتقدمها النداء
بو�صف امل�ؤمنني ((يا �أيها الذين �آمنوا)) ،مما يحقق الأمن النف�سي
الذي هو �أ�سا�س الأمن العام وما يتفرع عنه ،فكان ما تقدم يف املقال
ال�سابق توطئة وتقدميا بني يدي هذا املقال.
فقد �شرط اهلل تعاىل حتقق الأمن العام بتحقيق الإميان ,وتنفيذ �شرع
اهلل تعاىل يف املجتمع و�شكره �سبحانه على ما �أنعم ،قال تعاىلَ ( :و َل ْو
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ�ض
أَ�نَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى � َآمنُو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْح َنا َع َل ْيهِ م َب َر َك ٍات ِّمنَ َّ
َو َل ِكن َك َّذبُو ْا َف�أَ َخ ْذ َناهُ م بمِ َ ا َكانُو ْا َي ْك ِ�سبُونَ ) الأعراف ،٩٦ :وقال تعاىل:
( َو�إِ ْذ َت َ�أ َّذنَ َر ُّب ُك ْم َل ِئن َ�ش َك ْر مُ ْت لأَزِيدَ َّن ُك ْم َو َل ِئن َك َف ْر مُ ْت �إِنَّ َع َذا ِبي َل َ�ش ِديدٌ)
�إبراهيم.٧ :
ولكن ق�ضية الأمن االقت�صادي لي�ست ق�ضية �أكل و�شرب ومتلك فقط،
بل هي ق�ضية ا�ستقرار وطم�أنينة و�سكون النا�س لبع�ضها ,و�سالمة
العالقات فيما بينهم ,وت�أمني احتياجاتهم ب�سال�سة وي�سر ،وهذا لن
يح�صل والنف�س مت�شربة بالكفر املنتج حلب الدنيا و�سيطرة الأثرة
اخلا�صة ،وقد �أبان القر�آن هذا املعنى من خالل �ضرب املثل فقال
تعاىلَ ( :و َ�ض َر َب اللهَُّ َمثَلاً َق ْر َي ًة َكا َن ْت � ِآم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة َي�أْ ِتي َها ِر ْز ُق َها َر َغدً ا
ا�س الجُْو ِع َوالخْ َ ْو ِف بمِ َ ا
ِمنْ ُك ِّل َم َكانٍ َف َك َف َر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم اللهَّ ِ َف�أَ َذا َق َها اللهَُّ ِل َب َ
َكانُوا َي ْ�ص َنعُونَ ) �سورة النحل.١١٢:
فقد جاءت هذه الآية معطوفة على مثل �ضربه اهلل تعاىل للذي كفر
بعد �إميانه ،بالتي نف�ضت غزلها بعد قوة �أنكاث ًا؛ ليبني �أن العذاب
الأليم والغ�ضب العظيم يف الدنيا لي�س �أثره يف الدنيا فقط على من
كفر �أو �أ�شرك بعد �إميانه ،و�إمنا �أثره على املجتمع كله ،كما قال تعاىل:
( َو ِت ْل َك ا ْل ُق َرى �أَ ْه َل ْك َناهُ ْم لمَ َّا َظ َلمُوا)الكهف ٥٩ :والكفر ظلم.
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ثم �أكد القر�آن هذا املعنى ب�أن ذكر بعد هذه الآية النحل112:
املحرمات من املطعومات ليدل ذلك على مدى ارتباط الإميان بالأمن
االجتماعي والغذائي ,وهما من مكمالت الأمن االقت�صادي ,وينبههم
�إىل املنظومة الأ�سا�سية للعي�ش الرغيد وال�سعادة احلقيقية للمجتمع
املطمئن امل�ستقر ،واهلل �أعلم.
وهذا املثل قائم لكل ذي عقل �إىل يوم القيامة فقال تعاىلَ ( :و َ�ض َر َب
اللهَُّ َمثَلاً َق ْر َي ًة) ،واملثل قد ي�ضرب ب�شيء موجود معني� ،أو ال يكون
موجود ًا ،فمن ذهب �إىل تعيني القرية ب�أنها مكة  2فعلى اعتبار تعيينها،
وقد ي�ساعدهم يف ذلك اجلو الذي نزلت فيه الآية يف مكة وال�سياق
الذي جاءت به ،ولكن الباحث يرى �أن هذه القرية غري معينة و�إمنا
مثل اهلل تعاىل بها تنبيه ًا لكل من يكفر بعد الإميان ب�سوء العاقبة
على �سبيل بيان �سنته تعاىل فيمن كانت حالته كذلك  ،3يقول الرازي:
(والأقرب �أنها غري مكة لأنها �ضربت مث ًال ملكة ،ومثل مكة يكون غري
مكة) .4
وجعل القر�آن مثل القرية مو�صوفة ب�صفات تبني حالها املق�صود من
التمثيل ,وليكون ذلك تنبيها ملن ابتعد عن اهلل ولكل غافل فيه هذه
ال�صفات ،وتنبيها للم�ؤمنني �إىل املنظومة الأ�سا�سية للعي�ش الرغيد
وال�سعادة احلقيقية للمجتمع املطمئن امل�ستقر ،وهذا املثل قائم لكل
ذي عقل �إىل يوم القيامة فقال تعاىلَ ( :كا َن ْت � ِآم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة َي�أْ ِتي َها
ِر ْز ُق َها َر َغدً ا ِمنْ ُك ِّل َم َكانٍ ) ثالث �صفات كل واحدة منها ركن ركني
البد منه يف كل جمتمع :الأمن من اخلوف ،واال�ستقرار يف الأر�ض
وراحة البال ،ووفرة العي�ش وتي�سره" ،وقدم الأمن على الطم�أنينة
لأنها ال حت�صل بدونه ،كما �أن اخلوف ي�سبب االنزعاج والقلق". 5
فقوله تعاىل�( :آمنة)�إ�شارة �إىل الأمن االجتماعي وال�سيا�سي املتعلق
بقيام كيانها.
وقوله تعاىل( :مطمئنة) �إ�شارة �إىل الأمن النف�سي وال�صحي.
وقوله تعاىل( :ي�أتيها رزقها رغد ًا من كل مكان) �إ�شارة �إىل الأمن
االقت�صادي والتجاري وما يتعلق بهما من �أمن �سبله وو�سائله و�أدواته.
وقوله (من كل مكان) ليدخل كل �سبيل ميكن دخول الرزق منه �سواء
الرب �أو البحر �أو اجلو ،فكان هذا الرتتيب بيان لأولوية كل �أمن على
�أمن.
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والآية كما هو معلوم مكية ،والبيئة التي يعي�شها امل�سلمون ينعدم فيها
الأمن ب�سبب �أذى امل�شركني ،فكان فيها حتذير للم�شركني؛ وتنبيه
وتعليم للم�سلمني لتهيئتهم ملرحلة مقبلة �آتية .وقد ا�ستفاد امل�سلمون
منها لذلك ف�إن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعدما هاجر �آخى بني
الأن�صار واملهاجرين لتحقيق الأمن االجتماعي وال�سيا�سي الداخلي
من خالل حتقيق الت�آلف بني الأفراد وتقوية قب�ضة امل�سلمني ،ووطد
ال�صلة مع جريانه من القبائل لتحقيق الأمن ال�سيا�سي اخلارجي
وو�سائل التجارة و�سبلها ،وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يحثهم على
التجارة والزراعة والعمل من �أجل الأمن االقت�صادي ,واالكتفاء
املعي�شي كما هو معلوم يف ال�سنة املطهرة وال�سرية ال�شريفة واهلل �أعلم.
وملا كان هذا الأمن من �آثارالإميان باهلل ور�سوله ،بني اهلل تعاىل �أن
زوال هذه النعمة يكون بزوال �سببها فقال تعاىلَ ( :ف َك َف َر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم
اللهَّ ِ )� ،أي "ح�صل الكفر عقب النعم التي كانوا فيها �إذ بطروا،
ا�س الجُْو ِع َوالخْ َ ْو ِف
ف�أ�شركوا باهلل وعبدوا غريه" َ ( ،6ف�أَ َذا َق َها اللهَُّ ِل َب َ
بمِ َ ا َكانُوا َي ْ�ص َنعُونَ ) ،والتعقيب هنا عريف يف مثل ذلك املعقَّب ،لأنه
ح�صل بعد م�ضي زمن عليهم ,و�إمهالهم بعد الإنذار على كفرهم
باهلل ور�سوله " ،7ويف الكالم ا�ستعارة تبعية م�صرحة لبيان �أن اخلوف
واجلوع لب�سهم ,و�أ�سبغهم ,ومتكن منهم يف داخلهم وخارجهم وكل
جوارحهم ،فاخلوف يغ�شى اجل�سم باال�ضطراب والهلع واجلزع،
واجلوع يغ�شاه بال�ضعف واحلاجة.
واال�ستعارة الثانية� :أ�صلية م�صرحة ،وهي ت�شبيه اجلوع واخلوف
بال�شيء الذي يذاق  ، "8قال الزخم�شري�( :أما الإذاقة فقد جرت
مي�س
عندهم جمرى احلقيقة ل�شيوعها يف الباليا وال�شدائد وما ّ
النا�س منها ،فيقولون :ذاق فالن الب�ؤ�س وال�ضر ،و�أذاقه العذاب� :شبه
ما يدرك من �أثر ال�ضرر والأمل مبا يدرك من طعم امل ّر والب�شع ، )9
ويقول ابن عا�شور( :ومن بديع النظم �أن جعلت الثانية متف ّرعة على
الأوىل ومر ّكبة عليها بجعل لفظها مفع ً
وال للفظ الأوىل ،وح�صل بذلك
�أن اجلوع واخلوف حميطان ب�أهل القرية يف �سائر �أحوالهم ومالزمان
لهم و�أنهم بالغان منهم مبلغ ًا �أليم ًا  ، )10ثم بني �أن هذا اجلزاء
ب�سبب �صنعهم ،وهو الكفر باهلل ور�سوله ،وهذه هي �سنة اهلل يف الأمم
اخلالية كما يف ق�صة ثمود �إذ قال لهم �أخوهم �صالح�(( :أتُترْ َ كُونَ فيِ
َما هَ اهُ َنا � ِآم ِن َني () فيِ َج َّن ٍات َو ُعيُونٍ () َو ُز ُر ٍوع َو َنخْ ٍل َط ْل ُع َها هَ ِ�ضي ٌم
ُون () َو اَل
() َو َت ْن ِحتُونَ ِمنَ الجْ ِ َب ِال ُبيُوتًا َفار ِِه َني () َفا َّتقُوا اللهَّ َ َو�أَ ِطيع ِ
الَ ْر ِ�ض َو اَل ُي ْ�ص ِلحُونَ ))
ت ُِطيعُوا أَ� ْم َر المُْ ْ�س ِر ِف َني () ا َّل ِذينَ ُيف ِْ�سدُونَ فيِ ْ أ
ال�شعراء ،152 - 146 :فالآيات ذكرت الأمن والرزق كمتالزمني ال
ينفكان عن بع�ضهما وجند دائما الأمن يتقدم الرزق لكونه الو�سيلة
حل�صوله ودوامه ،كا تبني الآيات بجالء �أن الكفر وخمالفة �شرع اهلل
من �أهم ذهاب �أمنها وهالك رزقها ،فالف�ساد يف الأر�ض �أثر من �آثار
�ضياع الأمن واال�ستقرار.
اخلال�صة:
1 .1الإميان هو ركن الأمن النف�سي ،والأمن النف�سي هو قلب
الأمن العام.

.2
.3
.4
.5

2الأمن االقت�صادي نوع من �أنواع الأمن العام الذي يحفظ
للدولة كيانها وا�ستقرارها.
3مفهوم الأمن االقت�صادي يف القر�آن الكرمي هو بتلبية
�ضروريات وحاجيات املجتمع وت�أمني �سبلها وو�سائلها ،مما
يحقق له العي�ش الرغيد واال�ستقرار يف الأر�ض.
4كما �أن الإميان مرتكز الأمن االقت�صادي ,ف�إن الكفر
وخمالفة �شرع اهلل مرتكز هالك الأمة عموما ومن الناحية
االقت�صادية خ�صو�صا.
5ينبغي على املعاهد والكليات االقت�صادية الرتكيز على �سالمة
الإميان ,والأمن النف�سي ك�أحد مرتكزات حتقيق الأمن
االقت�صادي ،مما يتطلب تدري�س العقيدة مربوطة ب�أدوات
االقت�صاد ومعامالته.

المراجع والمصادر:
.1

1التخطيط االستراتيجى لتحقيق األمن االقتصادى والنهضة المعلوماتية ،بالمملكة
العربية السعودية ،د .سعيد على حسن القليطى األستاذ بقسم الهندسة الصناعية بجامعة
الملك عبد العزيز ،بحث مقدم لمؤتمر تقنية المعلومات واألمن الوطني بالرياض
 ،2007صـ .4

.2

2كما ذهب إلى ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور وقال ابن الجوزي أنه الصحيح
انظر :زاد المسير  ،4/365البغوي  ،3/87الرازي  ،20/102القرطبي .10/127
األمثال القرآنية لحبنكة صـ.69

.3

3وإلى ذلك ذهب الحسن إذ قال( :إنها قرية أوسع اهلل على أهلها حتى كانوا يستنجون
بالخبز ،فبعث اهلل عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون زاد المسير .4/365
وذهب البقاعي إلى أنها قرية من القرى الماضية كقوم هود وصالح و ..كانوا مثل أهل
مكة انظر نظم الدرر 11/264

.4

 4الرازي .20/102

.5

 5انظر :التحرير والتنوير .14/305

.6

 6انظر :نظم الدرر  ،11/264التحرير والتنوير .14/306

.7

 7انظر التحرير والتنوير .14/306

.8

 8انظر :الرازي  ،20/103الدر المصون  ،7/295ابن عادل  ،2/340اآللوسي
 ،14/243التحرير والتنوير  14/307زهرة التفاسير .8/4285
 9الكشاف  .2/597وقد أسهب الزمخشري في بيان هذا المثل كثيراً حتى قال ابن المنير
في االنتصاف ( :2/596وهذا الفصل من كالمه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه
بذوب التبر ال بالحبر) ا.هـ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ( :7/295وهذا نهاية
ما يقال في االستعارة)..

.9

 1010التحرير والتنوير .14/307
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اد الإ�سالمي
قت�سساد
مقالت يف القت�س

قت�سادي
سادي
بع�ض مالمح الإعجاز القراآين االقت�س
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية
فيق حطاب
اأ .د /كمال تت��فيق
لل�سس�ؤون الأكاد ية
يية
وكيل اجلامعة لل�
جامعة املدينة العاملية

قت�سادي
سادي
الآيات املنظمة للعر�ض القت�س
عر�سس الإنتاج من �سلع
ادي عر�
قت�سسادي
العر�سس باملعنى القت�س
مل العر�
ي�سسمل
ي�س
عر�سس
مل عر�
رية كما ي�ي�سسسمل
الب�سسسرية
اجله��دد الب�
وخدمات وعر�سس العمل اأو اجله�
النق�د.
�د.
النق�
قان���نن �ساي
ادي الكال�سيكي على قان
قت�سسادي
وقد اعتمد الفكر القت�س
عر�س يخلق الطلب عليه ،يف حني ذهب
والذي ين�سس على اأن كل عر�
سادي الكينزي اإىل اأن الطلب الفعلي هه� الذي يي��جد
�جد
قت�سادي
الفكر القت�س
قت�سادي،
سادي،
العر�س ،وبعيدا عن هذا اجلدل الدائر يف الفكر القت�س
س
العر�س
وال�س�ابط
س�ابط
العر�س وال�س�
ففااإنه ل ي�ستطيع اأحد اأن يقلل من اأهمية العر�
والعنا�سسرر امل�ؤثرة فيه.
والعنا�س
رة البقرة حمل
واإذا رجعنا اإىل القراآن الكرمي – ويف �س�س���رة
ابط قراآنية منظمة
ف جند ��س�س�س�ابط
�س��ف
الدرا�سة كما �سبق  -فاإننا �س�
ابط املنظمة
ال�س�س�ابط
سادي تقف اإىل جانب تلك ال�
قت�سادي
للعر�س القت�س
س
ابط حترمي الربا باعتباره
ادي لعل من اأهمها ��سسابط
قت�سسادي
للطلب القت�س
ابط يف جمال حتقيق اال�ستقرار والعدالة
ال�س�س�ابط
من اأهم واأبرز ال�
عيد لآكلي الربا
ادي يف املجتمع ،وقد ورد الال���عيد
قت�سسادي
ازن االقت�س
والت��ازن
والت�
رة البقرة
سحت اآيات �س�س��رة
أو�سحت
ر ،واأو�
والثب���ر،
رة البقرة باحلرب والثب
يف �س�س���رة
الفروق احلقيقية بني البيع وبني الربا ،كما حثت على انظار
دق عليهم اإذا كان ممكنا.
والت�سسسدق
املع�سرين ،والت�
حترمي الربا :1
لعر�س ال�سلع واخلدمات،
ابط القراآنية لعر�
ال�س�س�س�ابط
يعد حترمي الربا من ال�
�ن اأ�سعار الفائدة على تكاليف
يف�ن
سيف�
ي�سيف
�م اأن املنتجني ي�س
املعل��م
فمن املعل
الإنتاج وبالتايل ترتفع الأ�سعار ،وعندما تزداد الفائدة ب�سبب
سكل اأكرب وتزداد الأ�سعار
اربات عليها تزداد التكاليف ب�ب�سسكل
امل�سساربات
امل�س
خم التي تعاين
الت�سسسخم
العاملية ،وهذا ه�� ال�سبب الأول يف ظاهرة الت�
ادات دول العامل.
اقت�سسسادات
منها كافة اقت�
رة البقرة ،وبعد اأن ر�سخت اآيات الإنفاق
�س��رة
واإذا رجعنا اإىل اآيات �س�
املري�سسةسة
ب املري�
القل���ب
ارح ،وعاجلت القل
واجل���ارح،
ب واجل
القل���ب
ك الإنفاق يف القل
�سل��ك
�سل�
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احللقة ()2

عة التالية من الآيات من اأجل
املجم���عة
من املن والأذى ،جاءت املجم
وفح�سساسا اإنه داء
�ك اأو داء اأ�سأ�سسدد خطرا وفح�
�سل�ك
سال عادة اأو �سل
ا�ستئ�سال
ا�ستئ�س
الربا.
النف��س
��س
يرية حية تخرتق اأعماق النف
ت�س�س�س�يرية
اهد ت�
م�سسساهد
وذلك من خالل م�
ب وترت�سخ يف الأذهان يف قق���لهله تعاىل قال تعاىل:
القل���ب
وتتغلغل يف القل
بط مُه
طه
خب مُط
تخ ّب
الذي َي َتيت َخ
�م ا ّل ِذ
ق� مُم
يق�
ما َي مُق
كما
�ن اإِ ّل َك َم
م��نَن
�م�
ق� مُم
يق�
�ن ال ّر َبابا َل َي مُق
(الذينَ َي أاياْ مُك مُلكل�ل��نَن
(ا ّل ِذ
ثل ال ّر َبابا َواأَ َح ّل
حل
مث مُل
يع ِم ْث
الب ْيبي مُع
منا ا ْل َب
ال� ْا�ا ِاإ ّ َمنا
قال َ�
هم َقا مُلال
نه ْم
لك ِب َ أابا ّن مُه
مل�س َذ ِل َك
من ا َْ َمل ّ�س
طان ِمنَن
يط مُانمُان
ال�س ْيسي َط
ال� ّس
ّ مُ
هى َف َلفل مُهله َما
ما
ته َى
انت َه
فان َت
به َفا ْنان
من ّر ّب ِه
ظة ّمنْن
عظ ٌة
�ع َظ
م� ِع
جا َء مُه َم ْ�
من َج آا
فممن
حر َم
وح ّر
يع َو َح
الب ْيبي َع
اهلل ا ْل َب
رم ال ّر َبباا َف َ
فيها
يها
هم ِفي َه
يه
النار همُ ْم
حاب ال ّنا ِرار
اب
�س َح
ئك اأَ ْ�س
عاد َف أافامُ ْو َلولـَ ِئـئ َك
من َعا َد
اد
ومنْن
اهلل َو َم
مر مُه
لف َو َاأ ْم مُر
�سل َف
َ�س َل
ره ِاإ َىل ّ ِ
سح مُ
الدمُون)
خالد
َخا ِلال
امل�سسروع.
سروع.
�س امل�
املم�س����س
رة املم�س
ير مرعب�� .س�س�س�رة
وت�س�س�ير
اإنها حالة مفزعة وت�س�
�ل اإن هذه ��س�س�رته
س�رته
تق�ل
ذلك حال املرابي .ومع اأن معظم التفا�سري تق�
رته يف الدنيا
تك��نن هذه ��س�س�س�رته
ينع اأن تك�
�م القيامة .اإل اأن ذلك ل نع
ي�ي�م
2
قال��ا�ا اإمنا البيع مثل الربا واأحل اهلل البيع
كذلك " .ذلك ببااأنهم قال
وحرم الربا" هذه كانت حجة اأهل اجلاهلية الأوىل ،وهي كذلك
سرة ،اإمنا البيع مثل الربا،
املعا�سسرة،
حجة املرابني يف اجلاهليات املعا�
ولكن اهلل عز وجل ،يرد عليهم ببااأن البيع حالل والربا حرام.
يق���مم البائع
معاو�سسسةة يق
والفروق بينهما كبرية جدا .فالبيع عقد معاو�
فيه بجهد نقل اأو تخزين ال�سلعة اأو ت�سمينها يف حالة الرثوة
يف منافع
ت�سسسيف
اجله���دد التي ت�
كال اجله
�انية اأو غري ذلك من اأ�سأ�سسكال
احلي�انية
احلي�
اإىل ال�سلع واإىل املجتمع اأما الربا فال جهد فيه اأبدا،
يكن اأن
•البائع يتحمل خماطرة هالك ال�سلع وبالتايل كن
يربح اأو يخ�سر اأما املرابي فال يخ�سر اأبدا.
سح اأن
�سح
��س
اخت تت���
يق��لل ��سسساخت
•واإن عملية ح�سابية ب�سيطة كما يق�
ف تتجمع لدى املرابني لأنهم ل
ال يف العامل �س�س���ف
الأمأم���ال
يك��نن املال دولة بيد
يخ�سرون اأبدا ويرتتب على ذلك اأن يك
الب�سسر.
سر.
ه�ؤللء املرابني ،ويحرم منه معظم الب�
ومع ذلك ،وبالرغم من زيادة التقدم املادي يف الغرب ،ويف
(يحقمُق
حق
(ي َح
�لْ َ ( :ي
يق�ل:
كل عام ،فاإن اهلل عز وجل يق
جمتمعات املرابني ب�ب�سسسكل
مُ
ّ مُ
ّ
َ
َ
ّ
مُ
َ
ثيم).
فار اأ ِث ٍيم
كفا ٍرار
كل ك ّف
حب كل
يح ّب
قات َواهلل ل مُي ِح
ات
ال�سسدَد
ير ِببيي ال ّ�
ال�
الر َبباا َو مُي ْر
اهلل ا ْل ّر
سد َق ِ
�سط دخل
مت���سط
اإن الربكة ل تتحقق بزيادة التقدم املادي اأو زيادة مت
دولر  3يف بع�سس الدول الأوروبية اأو  37األف
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دوالر يف �أمريكا� .أو زيادة معدالت اال�ستهالك الربوتيني �أو
الكهربائي �أو ال�صناعي .كما يقول خرباء التنمية.
�إن التقدم احلقيقي يكون بزيادة الطم�أنينة والراحة وال�سعادة
الداخلية .الإ�شباع الروحي الذي يوجد الر�ضى والراحة النف�سية
وهذه الأمور ال تتوفر يف الغرب وال يف �سائر املجتمعات الربوية،
حيث تنت�شر العيادات النف�سية يف كل مكان يف تلك املجتمعات.
ونظرا لب�شاعة الربا وفح�شه ،وتعاظم نفوذ املرابني وزيادة
قوتهم و�سيطرتهم ،فقد تطلب الأمر �إعالن احلرب عليهم من
اهلل العظيم اجلبار املنتقم .قال تعاىل ( َي�أَ ّي َها ا ّل ِذينَ � َآمنُو ْا ا ّتقُو ْا
اللهّ َ َو َذ ُرو ْا َما َب ِق َي ِمنَ ال ّر َبا �ِإن ُك ْنت ُْم ّم�ؤ ِْم ِننيَ) ( َف�ِإن لمّ ْ َت ْف َعلُو ْا
و�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم َال
َف�أْ َذنُو ْا ِب َح ْر ٍب ّمنَ اللهّ ِ َو َر�سُو ِل ِه َو�ِإنْ ُت ْبت ُْم َف َل ُك ْم ر ُُ�ؤ ُ
ت َْظ ِلمُونَ َو َال ت ُْظ َلمُونَ )
�آيات حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي : 4
بعد �أن ركزت الآيات ال�سابقة على �أهم ما يف جانبي الطلب
والعر�ض يف املجتمع ،عملت على غر�س �سلوك الإنفاق يف
املجتمع ،كما عملت على ا�ستئ�صال �آفة الربا منه ،وجهت �إىل
املحافظة على ا�ستمرارية اال�ستقرار االقت�صادي يف املجتمع.
ويتحقق ذلك من خالل التنظيم الدقيق للمعامالت .وحفظ
احلقوق و�أداء الأمانات .وتنظيم الديون واملدفوعات امل�ؤجلة.
فلي�س معنى �إلغاء الربا �أن تلغى حقوق النا�س وديونهم ،ولذلك
كانت �آية املداينة �أطول �آية يف القر�آن الكرمي ،ت�أمر بالكتابة
والتوثيق لدى كاتب العدل وفوق ذلك ال بد من الإ�شهاد .كل ذلك
من �أجل حفظ احلقوق والديون .وبالتايل ا�ستمرارية الن�شاط
االقت�صادي واال�ستقرار االقت�صادي .فاهتزاز الثقة بني التجار
هو �أول ما يع�صف باال�ستقرار االقت�صادي .قوله تعاىل( يا �أيها
الذين �آمنوا �إذا تداينتم بدين �إىل �أجل م�سمى فاكتبوه وليكتب
بينكم كاتب بالعدل وال ي�أب كاتب �أن يكتب كما علمه اهلل فليكتب
وليملل الذي عليه احلق وليتق اهلل ربه وال يبخ�س منه �شيئا ف�إن
كان الذي عليه احلق �سفيها �أو �ضعيفا �أو ال ي�ستطيع �أن ميل هو
فليملل وليه بالعدل وا�ست�شهدوا �شهيدين من رجالكم ف�إن مل
يكونا رجلني فرجل وامر�أتان ممن تر�ضون من ال�شهداء �أن ت�ضل
�إحداهما فتذكر �إحداهما الأخرى وال ي�أب ال�شهداء �إذا ما دعوا
وال ت�س�أموا �أن تكتبوه �صغريا �أو كبريا �إىل �أجله ذلكم �أق�سط عند
اهلل و�أقوم لل�شهادة و�أدنى �أال ترتابوا �إال �أن تكون جتارة حا�ضرة
تديرونها بينكم فلي�س عليكم جناح �أال تكتبوها و�أ�شهدوا �إذا
تبايعتم وال ي�ضار كاتب وال �شهيد و�إن تفعلوا ف�إنه ف�سوق بكم
واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل �شيء عليم ( ) ) 282

ثم ن�سخ الوجوب بقوله تعاىل ف�إن �أمن بع�ضكم بع�ضا فلي�ؤد
الذي ا�ؤمتن �أمانته روي ذلك عن ابي �سعيد اخلدري وال�شعبي
واحل�سن وقال �آخرون هي حمكمة مل ين�سخ منها �شيء . "5
ت�ؤكد الآيات على وجوب كتابة الديون ال�صغرية �أو الكبرية ،كما
تعطي للكتبة وال�شهود احل�صانة واحلماية "وال ي�ضار كاتب وال
�شهيد ،و�إن تفعلوا ف�إنه ف�سوق بكم" كل ذلك من �أجل زيادة
الثقة واال�ستقرار.
لقد حر�ص الإ�سالم كل احلر�ص �أن يكون امل�ؤمنون كالبنيان
املر�صو�ص وكاجل�سد الواحد .و�إن هذه املعاين ال ميكن �أن تتحقق
�إذا كانت ال�صدور مليئة غيظا وظلما ،من �أجل ذلك حر�ص
الإ�سالم على �سد كافة املنافذ التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل النزاع �أو
اخل�صومة ،ومن ذلك الأمر بكتابة الديون والت�شديد على توثيق
هذه الكتابة لدى كاتب العدل مهما كانت هذه الديون �صغرية �أو
كبرية .وزيادة يف التوثيق ال بد من الإ�شهاد.
�إن هذه التوثيقات الكتابية يف هذه الآية ،متثل ال�سياج الواقي من
االختالل والت�صدع وانهيار الثقة بني النا�س .لأن انهيار الثقة
�سوف ي�ؤدي �إىل انهيار املجتمع بالكامل.
�إن هذه الآية وما ت�ضمنته من �أحكام تعترب من �أبرز الأمثلة
على وجود �سيا�سات �أو �ضوابط قر�آنية لتحقيق اال�ستقرار
االاقت�صادي يف املجتمع ،بحيث تكفل فيما لو طبقت ،جتنب
االختالالت والأزمات االقت�صادية التي تنجم عن فقدان الثقة
وامل�صداقية ،ولعل �أبرز مثال لهذه الأزمات االقت�صادية واملالية
هو ما حدث يف الأزمة املالية العاملية املعا�صرة.
املبحث الثاين :الأزمة املالية العاملية و�أهم �أ�سبابها
لقد مر وقت قريب ،ظن فيه الكثري من دعاة النظام الر�أ�سمايل
الغربي �أن الر�أ�سمالية قدر حتمي على الب�شرية ،ال ميكن �أن
تنتهي ،و�أن على ال�شعوب �أن ت�سري يف ركب النظام الر�أ�سمايل
�إذا ما �أرادت النجاح والتقدم ،ومن �أبرز من روج لهذه املقولة
فوكوياما يف كتابه نهاية التاريخ ،وفريدمان يف كتابه ال�سيارة
لكزا�س و�شجرة الزيتون .6

جاء يف كتاب �أحكام القر�آن للج�صا�ص " :قال �أبو بكر :ذهب
قوم �إىل �أن الكتابة والإ�شهاد على الديون الآجلة قد كانا واجبني
بقوله تعاىل فاكتبوه �إىل قوله فا�ست�شهدوا �شهيدين من رجالكم,
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وظن كثري من املفكرين العرب وامل�سلمني �أن هذه احلقيقة ال
تقبل الدح�ض ،وجاءت الأيام لتثبت �أن �أ�صول و�أ�س�س االقت�صاد
الر�أ�سمايل �أوهن من بيت العنكبوت.
فها هو توما�س فريدمان بعد الأزمة ي�صف االقت�صاد الأمريكي
ب�أنه اقت�صاد مقامر ال مغامر ،و�أن "وول �سرتيت" �أو مركز
�صناعة املال والأعمال يف الواليات املتحدة قد حتول �إىل فقاعة
يف ال�سنوات الأخرية .7
وها هو فوكوياما يقول " لقد كانوا على احلق ،فقد �أفرزت
�سيا�سة التحرير وحدها طوفانا من املنتجات اجلديدة املبتكرة
ك�سندات الدين املكفولة ب�ضمانات �إ�ضافية ،والتي هي جوهر
الأزمة الراهنة". 8
لقد جاءت الأزمة املالية العاملية لكي تقلب املوازين وتدعو جميع
الأطراف امل�ؤثرين واملت�أثرين باالقت�صاد العاملي �إىل مراجعة
ح�ساباتهم وحماولة تخفيف الظلم وحدة التفاوت واال�ستغالل
بني ال�شعوب.
انخف�ضت القيمة ال�سوقية لأ�سهم امل�صارف الأمريكية حتى
�سبتمرب  2008مبا يقارب  700مليار دوالر ،وكان على ر�أ�س
هذه امل�صارف الأمريكية �سيتي جروب ،وبنك �أوف �أمريكا،
وجولدان �ساك�س ،و�أمريكان �إك�سرب�س ،ومرجان �ستانلي ،وفاين
ماي ،وفريدي ماك ،ومرييل لين�ش وليمان براذرز ،ووا�شنطن
ما�شوال .،الخ وهناك تقديرات ب�أن الرتاجع يف ا�سعار العقارات
قد �أدى �إىل خ�سائر بقيمة خم�سة تريليون دوالر من ثروات
الأمريكيني .كما �أن االنخفا�ض يف ا�سعار الأ�سهم قد �أدى �إىل
خ�سائر بقيمة  8تريليون دوالر.
وت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أن حجم اخل�سائر يف قيم الأ�صول
يف البور�صات العاملية قارب  25تريليون .9
�أ�سباب وقوع الأزمة :
من �أجل التعرف على احللول والعالجات القر�آنية للأزمة املالية
العاملية  ،ال بد من حتليل الأ�سباب التي �أدت �إليها ،و�سوف يتم
الرتكيز على خم�سة �أ�سباب رئي�سية جامعة ملعظم الأ�سباب
الثانوية ،و�سوف جند يف املبحث الثالث من هذه الدرا�سة �أن
العالج القر�آين للأزمة يقوم على اجتثاث وا�ستئ�صال هذه
الأ�سباب من جذورها من املجتمع:
�أوال :م�شروعية التعامل بالربا :
10
�إن �أ�سا�س الأزمة املالية العاملية يف الوقت احلا�ضر هو:
امل�شروعية القانونية للتعامل بالفائدة وكافة الأدوات والأ�ساليب
املنبثقة عنها كنظام الرافعة والبيع على املك�شوف والهام�ش
وبيوع الآجال وامل�ستقبليات واخليارات .وكل هذه العقود تقوم
على الربا املحرم يف كافة الديانات ال�سماوية.
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وقد �سبق بيان حترمي الربا ب�شكل عام ويف جمال العر�ض
الكلي ،ونو�ضح هنا كيف كان الربا والتعامل بالفائدة من �أهم
�أ�سباب الأزمة :فالتعامل بالهام�ش ,واالقرتا�ض بالفائدة,
ونظام الرافعة املالية ,وكذلك التعامل بامل�ؤ�شرات واخليارات
وامل�ستقبليات وكافة العقود الآجلة واملعامالت الوهمية كلها
�ساهمت يف الوقوع يف الأزمة.
وب�شكل خمت�صر فقد بالغت البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأمريكية
يف منح القرو�ض العقارية ب�أ�سعار فائدة قابلة للتغري ،دون
�ضمانات كافية ،مما �أدى �إىل تعرث املدينني عن ال�سداد ب�سبب
ارتفاع �سعر الفائدة.
ومن املتفق عليه اقت�صاديا �أن ارتفاع �سعر الفائدة يثبط همم
امل�ستثمرين واملنتجني لأن التكاليف �سوف تزداد عليهم وتقل
�أرباحهم� ،أما انخفا�ض �سعر الفائدة فيعترب عامال قويا يف زيادة
اال�ستثمار والت�شغيل ،ولذلك نادى العديد من االقت�صاديني ب�أن
يقرتب �سعر الفائدة من ال�صفر ،حتى يتمكن اجلميع من
احل�صول على التمويل وبالتايل زيادة الت�شغيل والق�ضاء على
البطالة نهائيا.
�إن للربا �آثارا تدمريية على الإنتاج واملنتجني ،فالتكاليف يف
ازدياد دائم ،وكذلك الأ�سعار ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة الت�ضخم
بكافة �أ�شكاله و�أنواعه.
كما �أن وجود الفوائد املركبة يزيد يف �إرهاق امل�ستثمرين
واملنتجني ويقلل من قدراتهم على التو�سع وزيادة الإنتاج لأن يف
ذلك رفع للتكاليف وهو ما ي�ؤدي يف النهاية �إىل ت�ضخم النفقة.
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الفضالة يف وسائل استغالل واستثمار املنتجات الفكرية
بني املوروث الديين والتطبيق االقتصادي املعاصر
صور وحاالت الفضالة يف وسائل استغالل واستثمار املنتجات الفكرية
احللقة ()2
ميكن القول من خالل تتبع الرابطة التعاقدية بني امل�ؤلف
والنا�شر �أن الف�ضالة ت�صرف متفرع ونابع عن تلك احلالة
التعاقدية،فامل�ؤلف والنا�شر كما كانوا �أركان عقد الن�شر فهم هنا
كذلك �أ�سا�س قيام ون�شوء الت�صرف الف�ضويل الذي هو يف الأ�صل
خروج عن قواعد االتفاق يف عقد الن�شر .وبالنظر �إىل هذا ف�إنه
ميكن للباحث �أن يذكر تو�صيف ًا �أكرث من ت�صرف ف�ضويل يقوم
به النا�شر �أو امل�ؤلف ،لكن روم ًا لالخت�صار �سيقت�صر الباحث
على ذكر �صورة واحدة يراها الأجدر بالدرا�سة من غريها لأنها
�أكرث �صور الف�ضالة وقوع ًا يف جمال الن�شر ولكونها �أكرث ال�صور
و�ضوح ًا من حيث عنا�صر و�شروط و�أركان الف�ضالة فيها ,وهي
ال�صورة التالية:
•الف�ضالة يف مواجهة امل�ؤلف(�صاحب احلق الأدبي) :يف
حال تخلي امل�ؤلف عن حق الن�شر ورفع يده عن احلق الأدبي
جزئي ًا �أي ملدة حمدودة.
ال�صورة التعاقدية بني امل�ؤلف والنا�شر :وهي �صورة ف�ضولية
متفرعة عن ال�صورة التعاقديةال�سابقة بني امل�ؤلف والنا�شر �إذ
يقوم امل�ؤلف بتقدمي م�صنفه الذي بذل يف ت�أليفه وابتكاره جهد ًا
فكري ًا وذهني ًام�ضني ًا �إىل النا�شر (املوزع بنف�س الوقت) ليقوم
بطبعه ون�شره وتوزيعه بالو�سائل املنا�سبة .وذلك ب�أن (يرفع
امل�ؤلف يده جزئي ًا عن احلق الأدبي ) ببيع حقوق ن�شر هذا
امل�صنف للنا�شر م�ؤقت ًا (ملدة زمنية حمددة ك�سنة مث ًال �أولطبعة
واحدة حمددة عدد الن�سخ ب�ألف ن�سخة مث ًال�أو بكليهما) .وذلك
عو�ض مادي معلوم وحمدد يقدمه النا�شر للم�ؤلف وفق
مقابل ٍ
ال�شرط الذي اتفقا عليه مبوجب عقد الن�شر .وهذا العو�ض
املايل هو ن�سبة مئوية من ثمن كل ن�سخة تباع من هذا امل�صنف
بعد طباعته على �أن ُي�س َّدد النا�شر للم�ؤلف ح�صته على ر�أ�س �سنة
من طباعة وتوزيع امل�صنف.
ال�صورة الف�ضولية املتفرعة عن ال�صورة التعاقدية ال�سابقة:
انطالق ًا من هذه ال�صورة التعاقدية فقد يرتئي النا�شر بعد بيع
الن�سخ املتفق عليها مبوجب عقد الن�شر �أن هذا امل�صنف القى
رواج ًا كبري ًا ملا يحققه من نفع فكري لعموم الأمة ,ومن باب
االجتهاد والتربع وفعل اخلري واحلر�ص على حت�صيل منفعة

ح�سام علي عبد اهلل
ماج�ستري يف الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله

امل�ؤلف (�صاحب احلق الأدبي) �أو ًال وعموم القارئني املنتفعني
ثاني ًا ر�أى النا�شر �أن يزيد على عدد الن�سخ املتفق عليها يف عقد
الن�شر ب ( 500ن�سخة �أخرى) خارج املتفق عليه يف عقد الن�شر.
على �أن ينقد �أجور طباعتها من جيبه ثم يبيعها يف ال�سوق
ويح�صل بذلك نفع ًا وربح ًا للم�ؤلف من مبيعات تلك الن�سخ
ِّ
الزائدة.
وبعبار ٍة �أخرى ف�إن النا�شر (امل�ست�أجر حلقوق الن�شر ملدة
حمددة) ت�صرف ف�ضولي ًا يف حق امل�ؤجر(امل�ؤلف) �إجار ًة
ف�ضولية بق�صد تثمريهذا احلق وحت�صيل الربح لأجل املت�صرف
له فقام طباعته  500ن�سخة زائدة ,ونقد �أجرة طباعتها من
جيبه،وذلك من باب التربع وفعل اخلري والإح�سان ،ثم يبيع هذه
الن�سخ يف ال�سوق ,بدون �إذن امل�ؤلف لعلمه ب�أن امل�ؤلف ي�أذن داللة
بالت�صرف النافع الذي يحقق له الربح والك�سب الزائدين ,وال
يعار�ض مثل هذا الت�صرف النافع الذي يجلب له الربح.
التكييف الفقهي لهذه ال�صورة :تكيف هذه احلالة من
الت�صرف على �أنها عقدين� :إجارة ف�ضويل وبيع ف�ضويل.
•عقد الإجارة الف�ضويل� :إذ يقوم النا�شر الف�ضويل
بالت�صرف يف حمل الإجارة -حق الن�شر -بدون �إذن
امل�ؤجر (امل�ؤلف) متربع ًا بهدف حتقيق ربح ومك�سب
مادي له من خالل طبع ( 500ن�سخة زائدة).فهذا
ت�صرف ف�ضويل موقوف على �إجازة امل�ؤلف (امل�ؤجر).
ف�إذا �أجاز امل�ؤلف (امل�ؤجر) ت�صرفه هذا مبوجب �إجازة
الحقة ف�إن النا�شر ي�صبح وكي ًال له بطبع تلك الن�سخ
وترجع �إليه حقوق التعاقد (الوكالة) ,و�إذا مل يجز
امل�ؤجر (امل�ؤلف) هذا الت�صرف بطل و�أ�صبح الغي ًا.
•عقد البيع الف�ضويل:وي�أتي يف مرحلة الحقة لعقد
الإجارة الف�ضويل� ،إذ يقوم النا�شر الف�ضويل ببيع تلك
الن�سخ الزائدة ف�ضولي ًا دون �إذن �صاحب احلق الأدبي
(امل�ؤلف) للم�شرتين (الطرف الآخر) وهم القراء
املنتفعون باجلهد الذهني والفكري املقدر يف هذا
امل�صنف .فال�شيء الالفت �أن النا�شر ت�صرف ف�ضولي ًا يف
عقدين (�إجارة وبيع)� ،أي كان طرف ًا يف هذين العقدين.
www.giem.info
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وبالتايل :ميكن للباحث �أن يخت�صر عنا�صر هذه العقود الف�ضولية
بالتايل:
عقد الإجارة ف�ضويل:الف�ضويل :هو النا�شر (امل�ست�أجر) -عقد
البيع ف�ضويل :البائع الف�ضويل :هو النا�شر (املوزع)
�صاحب احلق :هو امل�ؤجر(امل�ؤلف)� .صاحب احلق :هو امل�ؤلف(املالك
حلق الن�شر)
حمل الت�صرف الف�ضويل :حق الن�شر-حمل الت�صرف الف�ضويل :حق
الن�شر
وبالنظر �إىل الت�شابه الكبري بني عنا�صر و�شروط و�أركان الف�ضالة
يف خمتلف العقود �سيكتفي الباحث بدرا�سة احد هذين العقدين وهو
(عقد الإجارة الف�ضويل روم ًا للإخت�صار).
عنا�صر الف�ضالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�ضويل
�أو ًال� :أركان الف�ضالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�ضويل.
لهذا الت�صرف الف�ضويل �أركان عدة �سيحاول الباحث التثبت من مدى
حتققها يف هذا الت�صرف وذلك وفق التايل:
•املجيز (امل�ؤلف):وهو الذي ميلك الت�صرف بحقه (حق
الن�شر) �أ�صال ًة كما ميلك �إنابة غريه يف هذا الت�صرف،
بالإ�ضافة �إىل �أن حق الن�شر من احلقوق امل�ستحدثة التي تقبل
النيابة وهذا �شرط مهم يف حمل العقد ال ميكن �أن تتحقق
الف�ضالة بدونه وهو قابليته حمل الت�صرف للنيابة والوكالة.
وت�أتي �أهمية هذا الطرف من دورهاملهم يف �صدور الإجازة �إذ
بدون �إجازته يكون الت�صرف الف�ضويل موقوف ًا.
•الف�ضويل ( امل�ست�أجر) :وهو النا�شر الذي توىل الت�صرف
الف�ضويل املوقوف يف حق امل�ؤلفبالتثمري وحت�صيل الربح بال
�إذنٍ من امل�ؤلف (املالك للحق الأدبي).
وهذان الطرفان ( امل�ست�أجر الف�ضويل (النا�شر) وامل�ؤجر (�صاحب
احلق امل�ؤلف) )هما عماد الت�صرف الف�ضويل يف هذه ال�صورة .فقد
جاء يف الهداية من كتب احلنفية بهذا اخل�صو�ص ( :وله الإجازة –
�أي امل�ؤلف – �إذا كان املعقود عليه باقي ًا واملتعاقدان مبا لهما ،لأن
الإجازة ت�صرف بالعقد ،فال ب َّد من قيامه ،وذلك بقيام العاقدين
واملعقود عليه). 1
•الطرف الآخر(امل�شرتي للن�سخ املطبوعة ف�ضولي ًا):وهم
املنتفعون من اجلهد الذهني املبتكر املقدرة يف هذا امل�صنف.
•حمل الت�صرف الف�ضويل(حمل العقد):حق الن�شر املتمثل
بالن�سخ الزائدة على القدر املتفق عليه.
•ال�صيغة :وهي ما يعرب به الف�ضويل عن ت�صرفه جتاه الطرف
الآخر (امل�ؤلف) ،وهو هنا �صيغة فعلية تتمثل بطباعة()500
ن�سخة زائدة على القدر املتفق عليه.
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ثاني ًا�:شروط الف�ضالة ومدى حتققها يف عقد الإجارة الف�ضويل.
�إن �شروط الت�صرف الف�ضويل نوعان� :شروط تتعلق بالف�ضويل
(النا�شر) ،و�شروط تتعلق باملالك (امل�ؤلف) ،وفيما يلي �سيحاول
الباحث الوقوف على مدى حتقق هذه ال�شروط بنوعيها يف عقد
الإجارة الف�ضويل وذلك وفق التايل:
�1 .1شروط الف�ضالة التي تتعلق بالف�ضويل (النا�شر) :وهي ثالثة
( �أهلية الت�صرف  ,العقل  ,البلوغ ):
ومبا �إنَّ ت�صرف النا�شر (الف�ضويل) يف حق امل�ؤلف هو
ت�صرف �صادر من �أهله وهو العاق ٌل البال ٌغ م�ضاف ًا �إىل حمله
(حق الن�شر) وهو حمل عقد الإجازة .فبالتايل كل �شروط
الف�ضالة املتعلقة بالف�ضويل (النا�شر) متحققة يف هذا
العقد.
�2 .2شروط الف�ضالة التي تتعلق باملالك (امل�ؤلف) :وهي ثالثة
�شروط �سيحاول الباحث التثبت من مدى حتققها يف عقد
الإجارة الف�ضويل:
•ملكية املجيز (امل�ؤلف) ملحل العقد (حق الن�شر).
•العقل.
•انعدام �إذن املالك.
•�أما ال�شرط الأول :ف�إن املجيز (امل�ؤلف) ميلك حق الن�شر(حمل
التعاقد) بنف�سه �أ�صال ًة وله حرية الت�صرف فيه ،كما ميلك �إنابة
غريه بالت�صرف يف هذا احلق .وكفى برهان ًا على تمَ َ لُّ ِك امل�ؤلف
حلق الن�شر اخت�صا�ص امل�ؤلف بن�سبة امل�صنف �إليه ,وهذه الن�سبة
ال تقبل التنازل �أو الإ�سقاط ,ويلحقه من جراء ن�سبة امل�صنف
�إليه ال�سمعة الأدبية وما يتبعها .واخت�صا�ص املالك بعني امللك
يثبت له القدرة ال�شرعية واحل�سية على الت�صرف كما قرر
الفقهاء ،ف�إذا حتقق يف امل�ؤ ِّل ِف هذا ال�شرط حتققت قدرته على
�إنفاذ الت�صرف الف�ضويل املوقوف.
•�أما ال�شرط الثاين :وهو العقل فهو متحقق غاية التح ُّقق يف
امل�ؤلف ،فلوال توافر �أق�صى درجات امللكة العقلية ملا �صدر كل هذا
القدر من الإبداع الفكري واجلهد الذهني املبتكر ،بالإ�ضافة
�إىل �أن العاقل  -املجيز  -ي�أذن بالت�صرف النافعالذي يحقق له
مزيد ًا من الربح والك�سب.
•�أما ال�شرط الثالث :وهو انعدام �إذن املالك وهو من �أهم ال�شروط
الوا�ضحة التحقق يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل(امل�ست�أجر)فهو
مل ي�ست�أذن امل�ؤلف م�سبق ًا يف طباعة الن�سخ الزائدة ,ولو كان
�إذن امل�ؤلف موجود ًا م�سبق ًا (ملا �سيقع) كما يقول الفقهاء لكنا
�أمام حالة وكالة ولي�س حالة ف�ضالة .وهذا ال�شرط مهم ليو�صف
ت�صرف النا�شر ب�أنه ت�صرف ف�ضويل.
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جاء يف البحر الرائق :والب َّد �أن يقول بغري �إذنه� -أي امل�ؤلف يف هذه
ال�صورة -ليكون ف�ضولي ًا . 2
ثالث ًا:نوع احلق الذي جرى الت�صرف فيه ف�ضولي ًا من قبل النا�شر.
�إن حق الن�شر الذي ميلكه امل�ؤلف �إذا ما نظرنا �إليه من ناحية �أنه ملك
�شخ�ص بعينه فهو �أدعى �إىل القول �أن هذا
واخت�صا�ص يخت�ص به
ٌ
احلق يندرج حتت حقوق العباد.وقد تقدم القول �أنَّ حقوق العباد حم ٌل
للت�صرفات الف�ضولية يف اجلملة ،ال بل �إن هذا هو الأ�صل يف ذلك.لكن
يبقى القول �أن اعتبار حق الن�شر من حقوق العباد اخلا�صة يظل حمل
اعرتا�ض و�إ�شكال وال ي�سلم من النقد ،وبيان ذلك كما يلي:
•امل�آخذ واالعرتا�ضات:
قد ي�ؤخذ على الكالم ال�سابق �أن حق الن�شر و�إن كان حق ًا للعبد
(امل�ؤلف) لكن �شائبة حق انتفاع الأمة (حق اهلل) قائمة بهذا
امل�صنف وما فيه من علوم نافعة ومعارف .وهذا يعني �أنه ثمة
حق �آخر ي�شاطر حق العبد وينازعه ال�صفة .وبالتايل فلم يبقَ
حق الن�شر ملك ًا حم�ض ًا للم�ؤلف وبالتايل مل يعد هذا احلق
حم ًال للت�صرف الف�ضويل من قبل النا�شر �أ�ص ًال.
ويجاب عنه :على الرغم من وجاهة هذا االعرتا�ض �إال �أنه قد
تقرر للباحث �أن حقوق اهلل وحقوق العباد �إذا اجتمعت وكان
الغالب فيها حقوق العباد وكما هو احلال يف حق الن�شر ف�إن
هذا احلق يبقى حم ًال للت�صرف الف�ضويل بهذا االعتبار.
وتقوى قابلية املحل للت�صرف الف�ضويل �أكرث �إذا كان يقبل
النيابة والتوكيل وهو كذلك هنا فانتهت ال�شبهة وزال ال�شك.
رابع ًا:نوع الإذن وداللته يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل.
ي�شتمل عقد الإجارة الف�ضويل على نوعني رئي�سيني من الإذن هما:
�أ�-إذن املالك:وهو منعدم يف عقد الإجارة الف�ضويل الذي قام مبوجبه
النا�شر الف�ضويل بطباعة  500ن�سخة زائدة على القدر املتفق عليه،
وبالنظر �إىل انتماء هذا الإذن �إىل رتب وتق�سيمات الإذن عند الفقهاء
فهو من قبيل الإذن باعتبار م�صدره ,وهو �أحد التق�سيمات الرئي�سية
للإذن .لكن ماذا لو �صدر الإذن الالحق من امل�ؤلف بقبول و�إجازة
طباعة وبيع تلك الن�سخ فهل تبقى ت�سميتة �إذن منا�سبة لهذا الر�ضا
ال�صادر من امل�ؤلف؟ .اجلواب� :إن هذا الإذن الالحق(ملا وقع) هو
يف احلقيقة �إجازة ور�ضى و�إن كان يف الظاهر �إذن ًا كما يعرب به
�أحيان ًا بع�ض الفقهاء ,ومن �أهم �آثاره �أنه يجعل النا�شر وكي ًال يف
هذه اجلزئية.وقد �أ�شار بع�ض الفقهاء املعا�صرين �إىل �أن امل�ؤلف ملا
حدد عدد الن�سخ باالتفاق مع النا�شر ف�إن هذا �آلية العمل من �آليات
الإذن ال�سابق تفيد التوكيل يف طباعة ما هو متفق عليه مبوجب عقد
الن�شر،وهي تخول النا�شر حتديد �أثمان الن�سخ واال�ستفادة من �أثمانها
يف عقد الن�شر . 3وبالتايل كل خمالفة لهذا الإذن (�إذن املالك) فهذا
يعني �أننا �أمام حال ٍة من الف�ضالة املوقوفة يف الن�سخ الزائدة حتتاج
�إىل �إذن جديد الحق (يطلق عليه ا�سم �إجازة) حتى ينفذ ت�صرف
النا�شر فيها.

ب -الإذن دالل ًة :وهو �أحد �أنواع الإذن باعتبار داللته ,وهو متوافر
يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل هنا� ،إذ �أن النا�شر لوال �أنه يلم�س �إذن
امل�ؤلف دالل ًة ويتوقع ر�ضى الحق ًا بت�صرفه هذا الذي يدر على املالك
ربح ًا وك�سب ًا زائد ًا من بيع الن�سخ الزائدة ملا �أقدم على ت�صرفه هذا.
خام�س ًا�:إجازة امل�ؤلف لت�صرف النا�شر الف�ضويل.
الكالم يف هذه اجلزئية �سيدور حول ثالثة �أمور هي على التايل:
1 .1مدى حتقق �شروط الإجازة يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل.
�2 .2صيغة الإجازة التي �صدرت من امل�ؤلف.
�3 .3أثر هذه الإجازة هل له �صفة الإن�شاء �أم �صفة الإظهار؟
وداللة ذلك.
•مدى حتقق �شروط الإجازة يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل.
يلحظ يف ت�صرف النا�شر الف�ضويل يف عقد الإجارة توافر ثالثة
عنا�صر هي:امل�ؤلف (امل�ؤجر) ،والف�ضويل (النا�شر) ،وامل�شرتي منه
(القارئ املنتفع) فهذه الأطراف الثالثة �إذا توافرت وكانت على قيد
احلياة عند �صدور الإجازة فهذا يعني �أن �أهم �شروط �صحة الإجازة
لهذا الت�صرف الف�ضويل قد حتقق.
ف�أما بقاء النا�شر الف�ضويل ح َّي ًا :فهذا �ضروري حتى تلزمه حقوق
العقد (الوكالة) بعد �إجازة امل�ؤلف لت�صرفه وال تلزمه حقوق الوكالة
�إذا كان ميت ًا .4
و�أما ا�شرتاط حياة امل�شرتي من الف�ضويل� :أي القارئ فهو من �أجل
ظهور �أثر الإجازة يف حقه فيطالب الف�ضويل النا�شر مبا �أوجبته له
الإجازة من ت�سليم املبيع (الن�سخ الزائدة).
�أما ا�شرتاط حياة امل�ؤلف (املجيز)� :إذ لو كان ميت ًا مل ي�صح �صدور
الإجازة من ورثته وال ينفذ الت�صرف الف�ضويل ب�إجازة الورثة� ،إذ ال
يقوم الورثة مقام امل�ؤلف يف �إ�صدار الإجازة . 5
�أما ال�شرط الثاين من �شروط �صحة الإجازة وهو بقاء حمل الت�صرف
الف�ضويل قائم ًا :فهو متحقق �إذ �أن حمل الت�صرف الف�ضويل (حق
الن�شر) �أو ال�شكل املادي املعرب عن هذا احلق واملتمثل بالن�سخ الزائدة
من الكتاب املطبوع ال تزال قائمة مل ت�ستهلك� .أما ال�شرط الثالث وهو
قيام الثمن فهو كذلك متحقق يف هذه ال�صورة ويد النا�شر الف�ضويل
عليه يد �أمانة �إذا هلك يف يده ال ي�ضمنه كما قرر الفقهاء . 6
•�صيغة الإجازة التي �صدرت من امل�ؤلف:
�إن الإجازة التي ي�صدرها امل�ؤلف(امل�ؤجر) لإنفاذ ت�صرف النا�شر
الف�ضويل البد �أن تكون وفق �صيغة معينة تدل على الر�ضى ،وبالنظر
�إىل �أنواع �صيغ الإجازة التي تخت�ص مبثل هذه الت�صرفات ف�إن �إجازة
امل�ؤلف ال تخرج عن�أحد �صيغتني هما:
�أ -الإجازة ال�صريحة :ك�أن يقول امل�ؤجر �أجزت ت�صرفك,
�أو ر�ضيت به �أو �أذنت لك بطباعة وبيع الن�سخ الزائدة ،وهي
�ألفاظ تدل على الر�ضى ال�صريح ,وال حتتمل ال�شك.
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ب -الإجازة ال�ضمنية :ك�أن ي�ستلم امل�ؤلف ح�صته من ثمن
الن�سخ الزائدة املطبوعة واملباعة ف�ضولي ًا ،وبالتايل ف�أخذه
للثمن هو �إجازة �ضمنية (فعلية) تدل على الر�ضا الالحق
مبا �صنع النا�شر.
جاء يف البحر الرائق ( :الإجازة لبيع الف�ضويل تكون بالفعل وبالقول،
7
فمن الأول – �أي البيع – ت�سليم املبيع وكذا �أخذ الثمن)
•�أثر �إجازة امل�ؤلف هل له �صفة الإن�شاء �أم �صفة الإظهار يف �إجارة
الف�ضويل؟
�إن �أثر �إجازة املالك لت�صرف الف�ضويل عاد ًة يكون له �أحد
�صفتني �إما �صفة الإن�شاء �أي ب�أثر رجعي �أو �صفة الإظهار �أي
يعترب الت�صرف نافذ ًا من حلظة �صدور الإجازة .وبنا ًء عليه:
ف�إن �أثر �إجازة امل�ؤلف (امل�ؤجر) لت�صرف النا�شر الف�ضويل
بطباعة الن�سخ الزائدة هو من قبيل �صفة الإن�شاء �إذ يكون له
�أثر رجعي بحيث ي�صبح النا�شر وكي ًال عن امل�ؤلف يف طباعة
الن�سخ الزائدة منذ اللحظة الأوىل التي �شرع النا�شر فيها
بطباعة تلك الن�سخ،و�إنفاذ ت�صرف النا�شر بحيث ترجع �إليه
حقوق العقد منذ تلك اللحظة.
امل�آخذ واحللول املقرتحة
من امل�آخذ التي ميكن �أخذها على حالة الف�ضالة يف عقد الإجارة �أنَّ
النا�شر عندما طبع الن�سخ الزائدة (500ن�سخة)كان قد نقد �أجر
طباعتها من جيبه ،وهو بهذه ال�صفة متربع وبالتايل فلي�س له �أن
ن�سخ مل ي�أذن امل�ؤلف بطباعتها،ولي�س له
يطالب امل�ؤلف ب�أجور طباعة ٍ
الرجوع على امل�ؤلف مبا �أنفقه من �أجور طباعة.لكن ومن خالل تتبع ما
يح�صل اليوم على �أر�ض الواقع يف جمال الن�شر والتوزيع ف�إن النا�شر
ي�سرتد ما �أنفقه تربع ًا من �أجور الطباعة من ثمن بيع تلك الن�سخ
للم�شرتين القراء (املنتفعني بالكتاب) ال بل ي�سرتد �أرباح ًا فوق ما
�أنفقه من �أجور الطباعة ال�سابقة.
وبنا ًء عليه فال�س�ؤال املهم :كيف يتربع النا�شر ب�أجور طباعته الن�سخ
الزائدة ف�ضولي ًاَّ ,ثم ي�سرتدها وي�سرتد فوقها �أرباح ًا �أخرى.
اجلواب:ومبا �أن مثل هذه احلاالت يبحث لها عن حلول وتخريجات
�أو ًال بالنظر يف الأ�شباه والنظائر الفقهية فبنا ًء عليه ميكن تكييف
وتو�صيف ما يرجع به النا�شر على امل�ؤلف من �أجور و (عائدات) �أرباح
�أخرى هو �أحد تكييفني:
�1 .1إما وكالة ب�أجر :وهو �أج ٌر يتقا�ضاه النا�شر لقاء �أعمال الوكالة
على اعتبار �أنه �أ�صبح وكي ًال مبوجب الإجازة الالحقة من
امل�ؤلف .وال مانع عند الفقهاء �أن ي�أخذ الوكيل �أجر ًا على عمله
و�إن كان الأ�صل �أن تكون الوكالة عقد تربع�.إال �أن بع�ض الفقهاء
�أجاز �أخذ الأجر على الوكالة .8
�2 .2أو �أجرة الف�ضويل :وهذا التكييف مبني على اجتهادات ابن
القيم اجلوزية� .إذ يرى �أنه و�إن كان الأ�صل يف الف�ضالة التربع
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لكن ال مانع من �أن ي�أخذ الف�ضويل �أجر ًا �أو يرجع على املالك
مبا �أنفق.
•لكن قد يرد على التخريج الأول (الوكالة ب�أجر) م�أخذ :وهو هل
ي�صح �أن تكون الأجرة يف الوكالة ح�ص ًة �شائع ًة غري حمدودة
القدر؟
اجلواب نعم :يجوز �أن تكون الأجرة ح�صة �شائعة وهي تتمثل هنا يف
هذا عقد الإجارة الف�ضويل بن�سبة مئوية متفق عليها من ثمن الن�سخ
لزائدة املباعة.
وقد جاء يف جملة الأحكام العدلية ما ي�ؤيد ذلك يف:املادة :/ 1202 /
ي�صح التوكيل بال جعل ويجعل معلوم �أيام ًا معلوم ًة ولو بجزء �شائع من
الثمن �أو الأجرة مث ًال لو وكله يف بيع �أمواله �أو ت�أجري �أمالكه �أو قب�ض
حقوقه على �أن يكون له ع�شرة يف كل مئة من احلا�صل �صح وا�ستحق
الوكيل ذلك .9
•كما يرد على التخريج الثاين (�أجرة الف�ضويل) اعرتا�ض
مفاده� :أن الف�ضويل �إذا �أخذ �أجر ًا على عمله فهو ملزم مبوا�صلة
العمل الذي �شرع فيه مل�صلحة غري حتى �إنها ِئه �أو �إنها�ؤه على
الوجه املطلوب� ،إذ لو تخلى الف�ضويل عن عمله يف منت�صفه
لأ�ضر باملالك �أكرث ،وبالتايل ف�أخذ الأجر من قبل الف�ضويل
يتناق�ض مع فكرة التربع التي ينبني عليها الت�صرف الف�ضويل،
كما �أنه ب�أخذه للأجر يتحول عمله �إىل التزام وعقد �إجارة بينه
وبني املالك ,ومل يعد مبقدوره االن�سحاب من هذا العمل اجلائز
�أ�ص ًال املبني على التربع.
وحل هذا االعرتا�ض ح�سب ر�أي الباحث:
هو العودة �إىل فكرة التربع التي ن� أش� منها فعل النا�شر الف�ضويل وحثهِّ
على تو�ضيح ت�صرفه مل�صلحة امل�ؤلف .ف�إن ت�صرف بالف�ضالة مل�صلحة
امل�ؤلف ابتغاء الأجر والثواب وحت�صيل املنفعة له فعليه �أال ي�شوب هذه
النية وهذا العمل بالأجر الذي يتناق�ض مع فكرة التربع.
�أو :ليكن وا�ضح ًا ب�أن يحر�ص على ا�ست�صدار �إجازة الحقة من امل�ؤلف
ي�صبح موجبها وكي ًال ب�أجر وعندها تزول االعرتا�ضات الواردة على
هذا الت�صرف.
المراجع والمصادر:
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.2
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.3

3د .محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة،
.742/2

.4

 4الكمال بن الهمام ،شرح فتح القدير/55-54 / 7 ،

.5

 5الكمال بن الهمام ،شرح فتح القدير./56 / 7 ،

.6

 6ابن نجيم ،البحر الرائق.160/6 ،

.7

7البحر الرائق.379/6 ،

.8

 8قال النووي رحمه اهلل تعالى (الوكالة تجوز بجعل – أجر -وبغير جعل).
المجموع.168/14

.9

9علي حيدر ،شرح مجلة األحكام العدلية.462/1 ،

مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

جودة التدريب
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دة يف امل�ؤ�س�سات التدريبية :تعني مدى مطابقة
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ر�سسى
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كل فعال يف كفاءة الأداء وحتقيق ر�
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امل�ستفيدين وحتقيق رغباتهم".

من�س�س�رر حممد على الأيأي��بي
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من�س�
حما�سسرر بكلية فل�سطني التقنية  /دير البلح
حما�س
غزة  /فل�سطني

عنا�سسرر جودة التدريب:
عنا�س
دة التدريب يف النقاط التالية :
عنا�سسسرر جج���دة
تكمن عنا�
 .1التكامل بني التدريب وباقي عمليات اإدارة تنمية املامل�ارد
�ارد
الب�سرية.
سرية.
الب�س
من كافة
يت�سسمن
نظاما متكام ًال يت�س
 .2النظر اإىل التدريب باعتباره نظام ًا
عمليات التدريب.
 .3انطالق التدريب من نظرة اإ�سرتاتيجية تربط بني اأهداف
وفعاليات وبني اإ�سرتاتيجيات املنظمة واأهدافها.
 .4اأهمية ا�ستخدام التدريب لتفجري طاقات واإمكانات الفرد مع
الفر�س له ل�ستثمارها يف الأداء من خالل التمكني.
اإتاحة الفر�
م�ست���ىى التقنيات
ير تقنيات التدريب لرتتفع اإىل م�ست
تط��ير
 .5اأهمية تط
ت�ساساسالت.
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للمعل���مات
رة للمعل
املعا�سسرة
املعا�س
5

اأهمية وفائدة جودة التدريب:
دة التدريب يف النقاط التالية (اليحيى
تكمن اأهمية وفائدة جج��دة
�س:)2
واآخرون� ،200٨ ،سس
نح امل�ؤ�س�سة االحرتام والتقدير
�دة ينح
اجل��دة
 .1تطبيق نظام اجل
والعرتاف العاملي.
للح�س�س�س�لل على
 .2التح�سني امل�ستمر لأداء املدربني وتوتااأهيلهم للح�
للج��دة.
�دة.
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 .4زيادة الكفاءة التدريبية ،ورفع م�ست
أع�سساءاء الهيئة التدريبية.
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ير امل�ستمر.
التط��ير
 .5اإيجاد بيئة تدريبية ر�سالتها التط
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وا�سسحة
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العمل.
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 .9ربط خطط التدريب التقني واملهني بخطط التنمية
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طنية مما حح���لل املهارة اإىل حماية اجتماعية.
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1111العمل على ت�أهيل املتدربني وفق قدراتهم تبع ًا حلاجات
القطاعات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية املختلفة يف �ضوء املبادئ
العلمية للتوجه املهني.
1212تدعيم التكامل بني الدرا�سة النظرية والتدريب العملي
التطبيقي لإك�ساب املتدربني طريقة التفكري العلمي ,والتعلم
الذاتي مل�ساعدتهم على تنمية قدراتهم ,واال�ستمرار يف
التجديد واالبتكار.
�1313إك�ساب املتدربني حب العمل يف نفو�سهم ,و�إ�شعارهم ب�أهميته
يف جمال احلياة العلمية.
1414تدريب املتدربني على اقت�صاديات العمل مبا يحقق الإنتاج
ب�أقل كلفة ممكنة ,و�أق�صر وقت.
1515تهيئة املتدربني لالندماج يف �سوق العمل ،والإ�سهام فيه من
خالل فهم �صحيح لدور الفرد يف املجتمع.
معوقات تطبيق نظام جودة التدريب:
تكمن �أهم املعوقات يف تطبيق نظام جودة التدريب يف النقاط التالية
(6روا�س� ،2007 ،ص:)10-9
1 .1تعجل توقع النتائج ال�سريعة لتطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة.
2 .2عدم التزام القيادة الإدارية العليا باجلودة.
3 .3تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة قبل تهيئة املناخ املالئم لهذا
التطبيق.
4 .4عدم تهيئة القيادة ,وافتقارها للإملام الكايف مبفهوم اجلودة,
وكيفية مبا�شرة العمل به بنجاح.
5 .5عدم توافر �أنظمة معلومات جيدة وحديثة ,وبالتايل عدم
توفر املعلومات عن الإجنازات املحققة.
6 .6عدم جناح االت�صاالت بني العاملني امل�ستفيدين.
7 .7انخفا�ض امل�ستوى التعليمي واملهاري للعاملني.
8 .8عدم وجود نظام حوافز فعال ي�شجع على املناف�سة.
9 .9غياب الر�ؤية امل�ستقبلية املت�ضمنة عدم وجود (�أهداف ثابتة
ومفاهيم را�سخة و�إجراءات مرنة).
1010الأنظمة الر�سمية التي تعيق الإبداع والتطوير ,وعدم تطبيق
مبد أ� امل�ساءلة يف حالة التجاوزات.
1111عدم الرتكيز على ت�شجيع املبادرات الفردية واجلماعية
للإبداع واالبتكار ،وتقدمي امل�صلحة ال�شخ�صية لدى بع�ض
امل�س�ؤولني على امل�صلحة العامة ( 7ال�سلوم.)2005 ،
معايري جودة التدريب:
من �أبرز معايري جودة التدريب ما يلي:
1 .1جودة الإدارة ،و�إيجاد قيادات تدريبية قادرة وملتزمة
بعملية التح�سني امل�ستمر للتدريب من خالل الرتكيز على
ال�سلوكيات.
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.2
.3

.4
.5
.6

2تطوير املوارد الب�شرية من خالل (و�ضع �إ�سرتاتيجية تتكامل
فيها عمليات التدريب ,وتربط بني الأهداف والفعاليات,
وبني �إ�سرتاتيجيات املنظمة و�أهدافها).
3التخل�ص من م�شكالت ومعوقات التدريب احلالية (الإدارية
والفنية واملالية مثل املباين والتجهيزات ،التقنيات املعا�صرة
للمعلومات واالت�صاالت).
4برامج الإر�شاد والتوجيه ,والعمل ما �أمكن على تر�شيد
الإنفاق على التدريب يف �إطار حتقيق الأهداف املر�سومة له.
5الربامج التدريبية واملناهج.
6االختبارات والتقييم وتقدير اجلهود املبذولة لالرتقاء
مب�ستوى التدريب.

العمليات التي تدعم جودة التدريب:
يرى كل من (الرا�سبي2004 ،م ؛ عبد احلفيظ2003 ،م ؛ عبد الباري
و�آخرون� )2002 ،أن العمليات التي تدعم جودة التدريب ما يلي:
�أو ًال :التقييم الذاتي :تتطلب عملية التقييم الذاتي من امل�ؤ�س�سة
التدريبية �أن تقوم بفح�ص عملها ب�صورة دورية ،وت�صدر حكمها على
�أدائها باملقارنة مع املعايري املتفق عليها ويكون ذلك بتطبيق الآتي:
1 .1جمع الأدلة.
2 .2كتابة التقارير عن مدى حتقق املعايري.
3 .3حتليل مواطن القوة ,وو�ضع اخلطط النت�شار املمار�سات
اجليدة.
4 .4حتليل مواطن ال�ضعف ،وو�ضع خطط عالجية لتالفيها.
ثاني ًا :التدقيق� :إن التدقيق على امل�ؤ�س�سة التدريبية يكون با�ستخدام
عدد من امل�صادر مثل:
•تقرير التقييم الذاتي.
•ملف املدرب.
•ملف املتدرب.
•�سجالت املدرب التقييمية.
•�سجل �ضبط اجلودة.
ثالث ًا :التخطيط التطويري :وهو طريقة نظامية لتطوير اجلهة
التدريبية ،وحيث تعنى بو�ضع �أولويات لتطوير الأداء ،وهنا تظهر
فر�صة جيدة لي�ستخدم فريق �ضبط اجلودة املعلومات للت�أثري على
عملية التخطيط التطويري.
رابع ًا :حل امل�شكالت :ويتطلب حل امل�شكالت الآتي:
1 .1ال�شعور بامل�شكلة.
2 .2حتديد امل�شكلة بو�ضوح.
3 .3حتديد �أ�سباب امل�شكلة.
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4 .4حتديد املعلومات الواردة بحيث يظهر ال�سبب.
5 .5و�ضع �ضوابط ومعايري احللول.
�6 .6إجراء ع�صف ذهني للحلول مع ذوي امل�صالح.
7 .7ترتيب الأولويات (قائمة باحللول الأف�ضل والبدائل
املختلفة).
8 .8ت�صحيح اخللل ليتنا�سب احلل املقرتح مع املعايري.
9 .9و�ضع خطة التنفيذ.
1010اتخاذ �إجراءات احتياطية للت�أكد من عدم تكرار اخللل.
1111تقييم التنفيذ.
خام�س ًا :التقارير والوثائق :يتم االحتفاظ بها لتوثيق جميع املعلومات
املتعلقة ب�ضبط اجلودة يف التقييم ،وتعترب التقارير املكتوبة �إحدى
�أهم �أنواع االت�صال يف نظام �ضبط اجلودة ،وهي تخدم العملية
برمتها ,كما تخدم املعنيني جميعهم بهذا العمل.
�ساد�س ًا :املتابعة� :إن �أي نظام جودة بحاجة للمتابعة ,ولذلك فنحن
بحاجة �إىل:
1 .1نظام جلمع وحتليل املعلومات.
2 .2قبول املداخالت من جميع املعنيني فيما يتعلق بالنظام.
3 .3التو�صية باتخاذ قرار.
�سابعا :املقاي�سة :هو نظام خارجي يهدف �إىل مراقبة الأن�شطة �أو
العمليات الداخلية بهدف حتقيق تطور م�ستمر ،ويكون هذا ب�إيجاد
التزام لتطوير الأداء ،وميكن ا�ستخدامه داخليا لتطوير العمليات
الإجرائية� ،أما عندما ي�ستخدم خارجي ًا ،فيكون الهدف منه املقارنة
مع م�ؤ�س�سة تعمل ب�صورة دقيقة وفاعلة ،وتتميز منتجاتها وخدماتها
باجلودة العالية ،ولهذا كانت هذه العملية مكون ًا حيوي ًا لأي برنامج
جودة ،وهنا ميكن الإ�ستعانة بجهات �أو منظمات دولية للتقييم
للح�صول على �شهادة معرتف بها يف اجلودة.
ثامن ًا :تقييم الربنامج :هي عملية يف غاية الأهمية ملعرفة التغذية
الراجعة ،وميكن ا�ستنتاجها من املتابعة احلقيقية ،وتقييم الذات،
وا�ستفتاء الأ�شخا�ص املعنيني للت�أكد من �أن الإفادة التي مت التخطيط
لها حتققت ،وقد يكون هذا من خالل الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
1 .1هل �ساعدت الإجراءات يف حل امل�شكالت؟
2 .2هل مت ا�ستخدام املعلومات بطريقة منا�سبة؟
3 .3هل حدث تعلم جديد؟
4 .4ما الإجراء الت�صحيحي الذي مت اتخاذه؟
تا�سع ًا :اخلطة الزمنية� :إنه من خالل تطبيق نظام �ضبط اجلودة ف�إن
هناك �أ�سئلة هامة يجب طرحها هي:
1 .1ماذا �سيحقق؟ وما املدة الزمنية؟
2 .2ما الأمور التي حتتاج ملتابعة؟ ومتى؟

3 .3ما الأمور الهامة يف تطبيق الربامج؟
4 .4هل الأمور الهامة بحاجة �إىل ت�صحيح؟ ومتى يتم الت�صحيح؟
موا�صفات جودة التدريب:
لكي نتمكن من حتقيق جودة التدريب ينبغي مراعاة الآتي (8روا�س،
� ،2007ص:)13
1 .1تطبيق معايري جودة التدريب.
2 .2التم�سك مببادئ تطوير جودة التدريب.
3 .3االلتزام بعنا�صر خطة العمل الإجرائية لإدارة جودة التدريب.
4 .4تطبيق العمليات التي تدعم جودة التدريب.
�5 .5إيجاد قيادات تدريبية قادرة وملتزمة بعملية التح�سني امل�ستمر
للتدريب.
6 .6تاليف �أوجه الق�صور لدى العاملني بامل�ؤ�س�سة التدريبية قبل
و�أثناء التحاقهم بها.
7 .7تهيئة املناخ املنا�سب للتعلم والتدريب.
8 .8ربط التدريب باملواد اجلديدة يف املناهج واملواد املطورة.
9 .9مواكبة التدريب للتحديث والتغيري امل�ستمر.
1010توظيف التقنيات احلديثة بالتدريب.
1111توجيه التدريب نحو مهارات وقدرات وكفايات حمددة.
1212االهتمام بالتدريب من خالل �أنظمة و�أ�ساليب وطرق عمل.

المراجع والمصادر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

( 1الطعاني , 2002 ,ص)9
( 2اليحيى وآخرون , 2008 ,ص)3
(3رواس  , 2007 ,ص)87
(4اليحيى وآخرون  ,2008ص)3
(5اليحيى وآخرون ،2008 ،ص)2
( 6رواس ،2007 ،ص)10-9
( 7السلوم)2005 ،
(8رواس ،2007 ،ص )13المراجع
•أحمد بن صالح عبد الحفيظ ( :)2003المرجع العلمي لتطبيق منهج الهندرة،
عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
•حسن الطعاني ( :)2002التدريب :مفهومه وفعالياته ،بناء البرامج التدريبية
وتقويمها ،عمان ،دار الشروق.
•سلوى الحمودي (« :)1425جودة التدريب في معهد اإلدارة العامة» ورقة
عمل مقدمه للمؤتمر الوطني األول للجودة بعنوان (السعي نحو التقدم :الواقع
والطموح) خالل الفترة  /26-26ربيع أول.
•صالح اليحيى وآخرون ( :)2008الدليل اإلجرائي للمدربة نحو تحسين جودة
التدريب ،المؤسسة العامة التدريب المهني والتقني ،اإلدارة العامة لتقويم
التدريب ،المملكة العربية السعودية.
•عالء عبد الباري وآخرون (« :)2002تأكيد الجودة في التعليم والتدريب»
ورقة عمل مقدمه للمؤتمر العلمي الرابع عشر (مناهج التعليم في ضوء مفهوم
األداء) المنعقد من  ،2002/11/25-24المجلد  ،1جامعة عين شمس.
•فائزة دواس (« :)2007مواصفات جودة التدريب أثناء الخدمة في التعليم
العام» رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
•فائزة دواس (« :)2007مواصفات جودة التدريب أثناء الخدمة في التعليم
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
•ناصر بن هالل الراسبي (« :)2004تطوير التعليم الثانوي وفق معايير
الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان» رسالة دكتوراه
غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة األردنية.
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امل للحوكمة ال�رشعية يف
اإطار عمل ��سسامل
املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا
املو

مقدمة
أمرا يف غاية الأهمية،
سريعة الإ�سالمية اأمر ًا
ال�سسريعة
يعد اللتزام مببادئ ال�
داقية املالية
مب�سسسداقية
اق املالية مب�
أ�س��اق
وذلك من اأجل تعزيز ثقة العامة والأ�س�
فه اجلهة
�سسفه
��س
رف املركزي املاليزي بب���
امل�سسسرف
الإ�سالمية ،ولذلك قام امل�
الغر�سس منه
ين الغر�
قان��ين
انب املالية باإعداد اإطار عمل قان�
للج���انب
املنظمة للج
طلع بها امل�ؤ�س�سات املالية
ت�سسسطلع
طة التي ت�
أن�سسطة
التاأكد من اأن العمليات والأن�س
التا
ريعة الإ�سالمية يف جميع الأوقات.
ال�سسسريعة
افقة مع مبادئ ال�
مت���افقة
الإ�سالمية مت
بر من
أكت��بر
سهر اأكت
كل ر�سمي يف ��سسهر
ين ب�ب�سسسكل
القان��ين
سدار اإطار العمل القان�
إ�سدار
وقد مت اإ�س
رعية للم�ؤ�س�سات
ال�سسسرعية
كمة ال�
احل��كمة
عام 2010م حتت م�سمى "اإطار عمل احل�
املفع���لل منذ الأول من يناير لعام
بح �ساري املفع
أ�سسبح
املالية الإ�سالمية" ،واأ�س
افق مع
الت��افق
2011م .ويهدف اإطار العمل اجلديد اإىل حتقيق هدف الت
ال�سسرعية
سرعية
كمة ال�
للح���كمة
ريعة الإ�سالمية من خالل تتااأ�سي�س بنية حتتية للح
ال�سسريعة
ال�س
�ست�ساري
ساري
�يني رئي�سني ،اأولهما يتمثل يف املجل�س اال�ست�س
م�ست��يني
تتك��نن من م�ست
تتك�
رعي التابع للم�
ال�سسرعي
ال�س
رف املركزي املاليزي ،وثانيهما يتمثل يف هيئات
للم�سسسرف
رعية لدى كل م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية.
ال�سسسرعية
الرقابة ال�
ال�سسرعية
سرعية
رف املركزي املاليزي لإطار عمل احلوكمة ال�
امل�سسرف
اإعداد امل�س
للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
للمو
ال�سسرعية
سرعية
كمة ال�
احل��كمة
رف املركزي املاليزي باإعداد اإطار عمل احل�
امل�سسسرف
قام امل�
عة من الأهداف
جمم��عة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من اأجل حتقيق جمم
رعية والفريق
ال�سسسرعية
تتمثل يف تعزيز دور املجل�س الإداري وهيئة الرقابة ال�
مل ذلك حت�سني
وي�سسسمل
رعية ،وي�
ال�سسسرعية،
ايا ال�
بالق�سسسايا
الإداري للم�ؤ�س�سة فيما يتعلق بالق�
لية التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية
املف�سسسلية
الدور الذي متار�سه الأجهزة املف�
طة البحثية
رعي وممار�سة الأن�أن�سسسطة
ال�سسسرعي
اجبات املتعلقة باباللتزام ال�
تنفيذ الال���اجبات
ريعة الإ�سالمية ،وبنا ًء
وبناء
ال�سسسريعة
غيلية ملتزمة ببااأحكام ال�
ت�سسغيلية
من اأجل خلق بيئة ت�س
رعية للم�ؤ�س�سات املالية
ال�سسسرعية
كمة ال�
احل��كمة
سميم اإطار عمل احل�
ت�سسميم
عليه فقد مت ت�
الإ�سالمية كي يحقق الأهداف الآتية:
يخ�سس هياكل
رف املركزي املاليزي فيما يخ�
امل�سسسرف
(اأ) حتديد متطلبات امل�
فرها يف امل�ؤ�س�سة
اجب تت���فرها
رعية والعمليات والرتتيبات الال���اجب
ال�سسسرعية
كمة ال�
احل��كمة
احل�
افق جميع عملياتها واأن�أن�سطتها
سطتها
مان تت���افق
�سسمان
املالية الإ�سالمية ،من اأجل �س
ريعة الإ�سالمية.
ال�سسريعة
املالية مع اأحكام ال�
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يعق��ب
�ب
حكيمة يعق

امل ملجل�س الإدارة وهيئة الرقابة
ادي ��سسسامل
إر�سسادي
�فري دليل اإر�س
(ب) تت��فري
ح��لل كيفية تتااأدية
رعية واإدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية برمتها ح�
ال�سسرعية
ال�س
ال�سسرعية.
سرعية.
ايا ال�
بالق�سسسايا
واجباتها املتعلقة بالق�
ال�سسرعي
سرعي
رعية والتدقيق ال�
ال�سسسرعية
ظائف املتعلقة باملراجعة ال�
يف الال���ظائف
�سسيف
��س
(ت) تت���
ال�سسرعي.
سرعي.
رعية والبحث ال�
ال�سسرعية
واإدارة املخاطر ال�س
ال�سسرعية
سرعية
كمة ال�
احل���كمة
الأق�سام الرئي�سة لإطار عمل احل
رعية من �ستة اأق�سام اأ�سا�سية ،يتناول
ال�سسسرعية
كمة ال�
احل��كمة
�ن اإطار عمل احل�
يتك�ن
يتك�
ف املهام الأ�سا�سية
ي�سسف
اأولها املتطلبات العامة لإطار العمل ،حيث ي�
سال عن الأجهزة
ف�سس ًال
امللقاة على عاتق امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،ف�
الرئي�سة التي يجب عليها تطبيق هذه املهام .اأما بالن�سبة للمهام
ساء اإطار عمل
إن�ساء
طة بامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،فتتمثل يف اإن�س
املن��طة
املن�
ظائف التي
رعية ،يركز على تبيان الال���ظائف
ال�سسسرعية،
كمة ال�
للح���كمة
مالئم ومتني للح
مان تطبيق فاعل
ل�سسسمان
متار�سها الأجهزة الرئي�سة داخل امل�ؤ�س�سة ،ل�
رعية.كما بني الق�سم الأول اأن امل�ؤ�س�سة املالية
ال�سسسرعية.كما
كمة ال�
احل���كمة
لإطار عمل احل
مت�افقة
�افقة
التااأكد من اأن جميع غاياتها وعملياتها مت
الإ�سالمية م�س�ؤولة عن الت
ً
إن�ساء
ساء
سال عن اإن�س
ف�سسال
ريعة الإ�سالمية يف جميع الأوقات ،ف�
ال�سسسريعة
مع مبادئ ال�
انب املتعلقة
اجل���انب
رعي تغطي جميع اجل
ال�سسسرعي
بط االلتزام ال�
ل�سسسبط
املة ل�
اآلية �س�سساملة
مان التزام جميع اأن�أن�سطتها
سطتها
ل�سسسمان
بالعمليات املالية للم�ؤ�س�سة ،وذلك ل�
ريعة الإ�سالمية.
ال�سسسريعة
باباأحكام ال�
وفيما يتعلق بالأجهزة الرئي�سة داخل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،فقد
رعية مالئم ومتني
كمة ��سسسرعية
ح��كمة
�د اإطار عمل ح�
وج�د
ن�ن��هه الق�سم الأول اإىل اأن وج�
ف�س ًال
سال
�د جمل�س اإدارة وطاقم اإداري فاعل وم�س�ؤول ،ف�س
ج�د
�ج�
يعد انعكا�س ًا ل�ل�ج
عر�سةسة
ومعر�س
ف بالكفاءة و مُمعر�
تت�سسسف
رعية م�ستقلة تت�
اجد هيئة رقابة ��سسسرعية
عن تت���اجد
عة للمراقبة
وخا�سسسعة
رعي متمكن ،وخا�
دعمة بطاقم بحثي ��سسسرعي
للم�ساءلة ،مُممدعمة
رعي واإدارة املخاطر
ال�سسسرعي
من خالل عمليات املراجعة والتدقيق ال�
ذج الذي قام على اأ�سا�سه اإطار عمل
النم���ذج
رعية .وفيما يلي النم
ال�سسرعية.
ال�س
ال�سسرعية.
سرعية.
كمة ال�
احل��كمة
احل�
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للمووؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف ماليزيا
رعية للم
ال�سسرعية
منوذج اإطار عمل احلوكمة ال�س

�رة يف اإطار
املذك�رة
سح اأعاله ،فاإن املتطلبات املذك
�سح
��س
ذج املامل���
النم���ذج
بنا ًء على النم
ب�سسرورة
سرورة
تلزم امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ب�
سرعية ت ِمُلز
لز
ال�سسرعية
كمة ال�
احل���كمة
عمل احل
تمالها على الآتي:
ا�سستمالها
ا�س
عد جمل�س الإدارة م�س�ؤو ً
كمة ��سسرعية
سرعية
إن�سساءاء هيكل حح���كمة
ؤولل عن اإن�س
(اأ) مُيعد
جب على جمل�س الإدارة فهم
ويت���جب
مالئم للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،ويت
ايا املتعلقة
والق�سسسايا
ال�سسسلةلة باملالية الإ�سالمية والق�
رعية ذات ال�
ال�سسسرعية
املخاطر ال�
ً
سال عن تداعياتها على امل�ؤ�س�سة.
ف�سسال
بتلك املخاطر ،ف�
يك��نن لديها هيئة
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن يك
(ب) يتيت���جب
ال�سسرعية،
سرعية،
خا�س م�ؤهلني من الناحية ال�
سخا�س
�ن من اأ�سأ�سخا�
تتك��ن
رعية تتك
رقابة ��سسسرعية
ايا املتعلقة باملالية الإ�سالمية،
الق�سسسايا
مناق�سسسةة الق�
ولديهم القدرة على مناق�
رعية ��سسحيحة.
سحيحة.
وتقدمي اآراء �س�سسرعية
عد الطاقم الإداري م�س�ؤو ً
ارد الكافية والدعم
ؤولل عن تقدمي املامل���ارد
(ت) مُيعد
احل�كمة
�كمة
سري الالزم اإىل كل جهة ذات عالقة بتطبيق اإطار عمل احل
الب�سري
الب�س
وفقاً
مان تنفيذ العمليات املالية للم�ؤ�س�سة وفقا
رعية ،وذلك من اأجل ��سسمان
ال�سسرعية،
ال�س
ريعة الإ�سالمية.
ال�سسسريعة
لأحكام ال�
تق��مم مبراجعة ��سسرعية
سرعية
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن تق�
(ث) يتيت���جب
التااأكد من تت��افق
�افق
سال عن الت
ف�سس ًال
داخلية م�ستمرة للعمليات واملخرجات ،ف�
ال�سسرعية.
سرعية.
الت مع املتطلبات ال�
واملح�سسسالت
هذه العمليات واملح�
تق��مم بتدقيق ��سسرعي
سرعي
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن تق�
(ج) يتيت���جب
�ظائف الرئي�سة
�يا للتثبت من امتثال الال��ظائف
�سن���ي ًايا
منتظم مبعدل مرة واحدة �سن
والعمليات املالية التي متار�سها امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية لأحكام
ريعة الإ�سالمية.
ال�سسريعة
ال�س

يك��نن لديها نظام
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن يك
(ح) يتيت���جب
لغر�سس حتديد جميع املخاطر
رعية ،وذلك لغر�
ال�سسسرعية،
لإدارة املخاطر ال�
سال عن تبيان التدابري
ف�سس ًال
ريعة ،ف�
بال�سسسريعة،
املحتملة املتعلقة بعدم اللتزام بال�
حيحية التي يجب اتباعها للحد اأو التقليل من تلك املخاطر.
الت�سسحيحية
الت�س
يك��نن لديها فريق بحث
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن يك
(خ) يتيت���جب
طة بحثية ��سسرعية.
سرعية.
أن�سسطة
رعي داخلي للقيام ببااأن�س
�س�سسرعي
دار القرارات
إ�سسدار
تق��مم باإ�س
جب على امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية اأن تق�
(د) يتيت���جب
الح ذوي العالقة.
امل�سسسالح
حاب امل�
أ�سسحاب
سرها اإىل جميع اأ�س
ون�سسرها
رعية ون�
ال�سسرعية
ال�س
ايا املتعلقة بالرقابة
للق�سسايا
للتعر�س للق�س
س
س�س
�س
�س�
خ�س
اأما الق�سم الثاين فقد مُخ ِ�
دورا يف تطبيق اإطار
اخلا�سسسةة بكل جهة متار�س دور ًا
وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية اخلا�
ال�س�س�ء
س�ء
�سنق���مم بت�سليط ال�
رعية ،ويف هذا ال�سياق �سنق
ال�سسسرعية،
كمة ال�
احل���كمة
عمل احل
رعية ،وهي
ال�سسرعية،
سكل اأ�سا�سي على م�س�ؤوليات ومهام هيئة الرقابة ال�
ب�سكل
ب�س
كالآتي:
سرعية اأن
ال�سسرعية
أع�سساءاء هيئة الرقابة ال�
�جب على اأع�س
(اأ) امل�س�ؤولية وامل�ساءلة :يتيت��جب
ال�سسادرة
سادرة
رعية ال�
ال�سسسرعية
يع��اا م�س�ؤوليتهم الكاملة عن كافة القرارات والآراء ال�
يع�
ساء يف هيئة
أع�سا ًءاء
سفهم اأع�س
�سفهم
��س
عنهم خالل تتااأديتهم ملهامهم وم�س�ؤولياتهم بب���
ال�سسرعية.
سرعية.
الرقابة ال�
س�رة اإىل جمل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية:
امل�س�س�رة
(ب) تقدمي امل�
سح ملجل�س
والن�سسح
رة والن�
امل�س�س�س�رة
رعية تقدمي امل�
ال�سسسرعية
جب على هيئة الرقابة ال�
يت��جب
يت�
ال�سسرعية،
سرعية،
ايا ال�
الق�سسايا
الإدارة وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية فيما يخ�سس الق�س
ال�سسريعة
سريعة
مان التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مببادئ ال�
ل�سسسمان
وذلك ل�
الإ�سالمية يف جميع الأوقات.
www.giem.info

29

مقاالت يف الإدارة الإ�سالمية

(ت) امل�صادقة على ال�سيا�سات والإجراءات ال�شرعية :يتوجب
على هيئة الرقابة ال�شرعية امل�صادقة على ال�سيا�سات والإجراءات
ال�شرعية املُعدة من قبل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،وذلك ل�ضمان
خلو حمتوياتها من �أي عنا�صر غري متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
(ث) امل�صادقة والتثبت من الوثائق ذات ال�صلة :كي يتم الت�أكد
من التزام منتجات امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مببادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،يتعني على هيئة الرقابة ال�شرعية املوافقة على الآتي:
•ال�شروط والأحكام الواردة يف اال�ستمارات والعقود
واالتفاقيات �أو �أي وثائق قانونية �أخرى ت�ستخدم يف تنفيذ
املعامالت املالية.
•الدليل الإر�شادي للمنتج ،والإعالنات الت�سويقية،
والر�سومات الإي�ضاحية ،واملن�شورات امل�ستخدمة يف
و�صف املنتج.
(ج) تقومي عمل الأطراف امل�س�ؤولة عن املراجعة ال�شرعية والتدقيق
ال�شرعي :يتعني على هيئة الرقابة ال�شرعية �أن تقوم بتقومي عمل
الأطراف امل�س�ؤولة عن املراجعة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي ،وذلك
ل�ضمان االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية ،حيث تُعد هذه املهمة جزء ًا من
املهمة الأ�سا�سية لهيئة الرقابة ال�شرعية التي تتمثل يف تقدمي تقومي
عن مدى االلتزام ال�شرعي ومعلومات ت�أكيدية ب�ش�أن ذلك يف التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.
(ح) م�ساعدة الأطراف ذات العالقة فيما يتعلق بالق�ضايا ال�شرعية:
قد حتتاج الأطراف ذات العالقة بامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مثل
امل�ست�شار القانوين �أو املدقق �أو امل�ست�شار �إىل طلب الن�صيحة من هيئة
الرقابة ال�شرعية حول الق�ضايا ال�شرعية ،وبنا ًء عليه يتوجب على هيئة
الرقابة ال�شرعية �أن تقدم امل�ساعدة املطلوبة �إىل الطرف املحتاج لها.
(خ) تقدمي الن�صح حول الق�ضايا التي يتعني �إحالتها �إىل املجل�س
اال�ست�شاري ال�شرعي التابع للم�صرف املركزي املاليزي :ب�إمكان هيئة
الرقابة ال�شرعية �أن تن�صح امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية با�ست�شارة
املجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي عن طريق �إحالة الق�ضايا ال�شرعية التي
مل تتمكن من حلها �إليه.
(د) تقدمي �آراء �شرعية مكتوبة :يتعني على هيئة الرقابة ال�شرعية
تقدمي �آراء �شرعية مكتوبة يف احلاالت التي ت�ستدعي ا�ست�شارة
امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية للمجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي �أو عندما
تقوم امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية بتقدمي طلب للم�صرف املركزي
املاليزي للح�صول على موافقة ب�ش�أن منتج جديد.
�أما الق�سم الثالث فقد تناول ق�ضية ا�ستقاللية هيئة الرقابة ال�شرعية،
و�أهمية حتقق هذه اال�ستقاللية من �أجل الو�صول �إىل قرارات �شرعية
�سليمة ،مع الرتكيز على دور جمل�س الإدارة يف الت�أكيد على ا�ستقاللية
هيئة الرقابة ال�شرعية ،وبنا ًء عليه ف�إن هيئة الرقابة ال�شرعية خمولة
ب�إعالم جمل�س الإدارة عن �أي �أن�شطة غري متوافقة مع ال�شريعة
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الإ�سالمية يتم ممار�ستها من قبل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،كما
يجب عليها اقرتاح التدابري املالئمة ملعاجلة الو�ضع� .أما �إذا الحظت
هيئة الرقابة ال�شرعية عدم معاجلة الأن�شطة غري املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية بطريقة فعالة وكافية� ،أو عدم اتخاذ �أي تدابري
ت�صحيحية من قبل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،فيتعني عليها �إخبار
امل�صرف املركزي املاليزي بذلك .كما ي�شري الق�سم الثالث �إىل عدم
�إمكانية �إنهاء عمل �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية بكل ب�ساطة ،وذلك
لأن كافة الق�ضايا املتعلقة بتعيني �أع�ضاء الهيئة و�إعادة تعيينهم
وا�ستقالتهم واال�ستغناء عنهم ،ال تتم �إال عن طريق جمل�س الإدارة
�شريطة موافقة امل�صرف املركزي املاليزي واملجل�س اال�ست�شاري
ال�شرعي التابع له.
وتناول الق�سم الرابع متطلبات الكفاءة الواجب توافرها يف كل
من له �صلة ب�إطار عمل احلوكمة ال�شرعية ،وذلك ل�ضمان قدرتهم
على تطبيق احلوكمة ال�شرعية بطريقة فعالة ومالئمة ،وبنا ًء عليه
يتعني على جمل�س الإدارة والطاقم الإداري �أن يكون لديهم فهم
معقول مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وتطبيقاتها املتعددة يف املالية
الإ�سالمية� .أما بالن�سبة لأع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية ،فيجب �أن
يكون لديهم معرفة كافية بالنظام املايل على وجه العموم ،واملالية
الإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص ،وذلك كي يتمكنوا من فهم الق�ضايا
ال�شرعية التي تُعر�ض عليهم .كما �أ�شار الق�سم الرابع �إىل �ضرورة �أن
يقوم �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية بتطوير قدراتهم املعرفية ذات
ال�صلة بال�شريعة واملالية الإ�سالمية ،ف�ض ًال عن احلر�ص على ح�ضور
الربامج التدريبية ذات ال�صلة.
�أما الق�سم اخلام�س فقد تعر�ض لعن�صري ال�سرية والثبات ،من
خالل الرتكيز على �أهمية املحافظة على �سرية املعلومات ،وحت�سني
م�ستوى الثبات يف عملية �صناعة القرارات التي تتخذها هيئة الرقابة
ال�شرعية.
و ُيق�صد باملعلومات ال�سرية ،املعلومات التي ح�صل عليها �أع�ضاء هيئة
الرقابة ال�شرعية ،وتُعد غري متاحة للعامة بطبيعتها� ،أو مل ي�صدر
ترخي�ص ب�إتاحتها للعامة .نواحي كثرية يف تعامالت امل�ؤ�س�سة املالية
الإ�سالمية ولكننا �سنقت�صر يف بحثنا على الآتي :
(�أ) معلومات حول تطوير منتجات وخدمات جديدة.
(ب) القرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة �أو الطاقم
الإداري.
(ت) املذكرات �أو التقارير الداخلية التي مت �إعدادها
ب�ش�أن ق�ضايا مت عر�ضها �أو �سيتم عر�ضها على هيئة
الرقابة ال�شرعية.
(ث) حمتوى املحادثات التي متت بني �أع�ضاء هيئة
الرقابة ال�شرعية فيما يتعلق بالق�ضايا التي مت تباحثها
خالل االجتماعات.
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(ج) الو�ضع احلايل لأي معاملة مالية �أو �إجراء مل يتم
الإعالن عنه.
(ح) الآراء ال�صادرة عن كافة الأطراف امل�شاركة يف
النقا�شات التي دارت حول ق�ضية معينة مت التباحث
حولها من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية.
(خ) �أي �أمر �أ�شارت امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية �إىل عدم
الإف�صاح عنه ،مثل ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية.
كما دعى الق�سم اخلام�س �إىل �ضرورة املحافظة على املبادئ املرتبطة
بالأخالق املهنية ،و�إ�صدار الأحكام ،والثبات ،وذلك ل�ضمان االلتزام
ال�شرعي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف حالة حدوث خالفات �أو دعاوى
ق�ضائية مرتبطة باملعامالت املالية التي جتريها امل�ؤ�س�سة املالية
الإ�سالمية �أو �أي ق�ضايا �شرعية �أخرى ناجتة عن العمليات املالية
حكم �أن ي�أخذا بعني االعتبار
للم�ؤ�س�سة ،فعلى كل من املحكمة واملُ ِ
القرارات ال�صادرة عن املجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي� ،أو �أن يقوما
ب�إحالة الق�ضايا التي ثارت حولها اخلالفات �إىل املجل�س اال�ست�شاري
ال�شرعي من �أجل احل�صول على قرار ب�ش�أنها ،ويف حالة �إ�صدار
املجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي لأي قرارات حول الق�ضايا املحالة �إليه،
ف�إن هذه القرارات تُعد ملزمة للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية واملحكمة
حكم� .أما يف حالة اختالف قرار هيئة الرقابة ال�شرعية عن قرار
واملُ ِ
املجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي ،ف�إن قرار الأخري هو املعتمد ،وعلى
الرغم من ذلك فب�إمكان هيئة الرقابة ال�شرعية اعتماد قرار �شرعي
�أكرث �صرامة.
�أما الق�سم ال�ساد�س والأخري فقد غطى الوظائف املتعلقة بااللتزام
ال�شرعي والبحث ال�شرعي ،حيث تناول املهام املنوطة بالأجهزة
امل�س�ؤولة عن املراجعة ال�شرعية الداخلية والتدقيق ال�شرعي و�إدارة
املخاطر ال�شرعية والبحث ال�شرعي .وقد ُع ِرفت املراجعة ال�شرعية

الداخلية يف �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية ب�أنها التقومي املنتظم
لأن�شطة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية وعملياتها ،ويقوم بهذا التقومي
موظفون �شرعيون �أكفاء وذلك ل�ضمان توافق الأن�شطة والعمليات التي
متار�سها امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،أما
التدقيق ال�شرعي ف ُيق�صد به التقومي الدوري الذي يتم القيام به بني
مدة و�أخرى من �أجل تقدمي تقومي م�ستقل يهدف �إىل حت�سني م�ستوى
االلتزام فيما يتعلق بالعمليات املالية للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية،
ف�ض ًال عن �ضمان وجود نظام �ضبط داخلي لاللتزام ال�شرعي يت�سم
بالفاعلية .وبالن�سبة ملفهوم �إدارة املخاطر ال�شرعية فرياد به تعيني
املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقيا�سها
ومراقبتها والتحكم بها� .أما وظيفة البحث ال�شرعي فتتطلب وجود
وحدة داخلية تتكون من موظفني �شرعيني �أكفاء يقومون مبمار�سة
�أعمال بحثية وحتديد الق�ضايا ال�شرعية الواجب عر�ضها على
هيئة الرقابة ال�شرعية ،ف�ض ًال عن ا�ضطالعهم باملهام الإدارية
وال�سكرتارية املتعلقة بهيئة الرقابة ال�شرعية.
خامتة:
يعد �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية هيك ًال �شام ًال للحوكمة ال�شرعية
�سعى امل�صرف املركزي املاليزي من خالله �إىل ت�أ�سي�س نظام رقابي
يتكون من م�ستويني رئي�سني� ،أولهما ي�شمل امل�ستوى الكلي متمث ًال
باملجل�س اال�ست�شاري ال�شرعي التابع للم�صرف املركزي املاليزي،
وثانيهما ي�شمل امل�ستوى اجلزئي متمث ًال بهيئات الرقابة ال�شرعية
لدى كل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية ،والغر�ض من ذلك كله �ضمان
التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية بال�شريعة الإ�سالمية يف جميع
جوانب عملها� ،إال �أن فاعلية هذا النظام الرقابي تتوقف على مدى
التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية به ،وببقية القوانني ال�صادرة عن
اجلهات املعنية.

المراجع والمصادر:
.1

.2

 1المقال في أصله مكتوب باللغة اإلنجليزية وقد
ترجمه إلى اللغة العربية مضاء منجد مصطفى
الباحث في األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية
(إسرا) ،وباإلمكان التواصل معه عبر البريد
اإللكتروني madaa@isra.my
2حكيمة يعقوب باحثة في األكاديمية العالمية
للبحوث الشرعية (إسرا) ،وباإلمكان التواصل
معها عبر البريد اإللكترونيhakimah@ :
isra.my
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التدريب ودوره يف نظم �إدارة اجلودة
د .جميل �شيخ عثمان

- 1مقدمة:
لدينا املقولة التالية�":إن �أثمن ما متتلكه لي�س الأ�صول املالية بل النا�س
الذين يعملون معك وما يحملونه يف ر�ؤو�سهم وقدرتهم على التعاون
معا" ه�ؤالء النا�س البد لهم من الت�أهيل عن طريق التدريب والذي
ي�شبه عملية ال�صقل للجواهر الثمينة قبل عر�ضها للبيع وي�ؤكد �أهمية
التدريب املقولة التالية�":إذا كنت تعتقد ب�أن التدريب مكلف ،فجرب
�إذا اجلهل وعدم التعلم".
ميكن تعريف التدريب بال�شكل التايل" :الن�شاط امل�ستمر لتزويد الفرد
عمل
باملهارات واخلربات واالجتاهات التي جتعله قادر ًا على مزاولة ٍ
ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها� ،أو نقل معارف
ومهارات و�سلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام حمددة
يف اجلهة التي يعمل بها".
التدريب ميكن اعتباره كو�سيلة لإعداد وجتهيز العاملني مما ي�ساهم
بتح�سني �أدائهم والإقالل من �أخطائهم ب�شكل م�ستمر كما يقول عامل
اجلودة دمينغ:
"ال ت�ستطيع �أي �شركة البقاء بالنا�س ال�صاحلني فقط�،إنها
يف حاجة �إىل �أنا�س يتح�سنون"
�أما اجلودة فتعترب الو�سيلة لتلبية متطلبات الزبائن من خمرجات
امل�ؤ�س�سات و ال�شركات �إنتاجية كانت �أو خدمية وال بد لتحقيق ذلك
من �ضبط العمليات وكافة عنا�صر تلك العمليات والذي لن يتم �إال
بوجود العاملني امل�ؤهلني وهنا يظهر االرتباط بني اجلودة والتدريب،
حيث يعترب التدريب �أحد �أهم الأ�س�س والذي ال بد منه لتحقيق اجلودة
امل�ستهدفة.
�سنقوم يف هذه املقالة ب�إي�ضاح االرتباط بني التدريب واجلودة حيث
يعترب التدريب من �أهم العنا�صر الذي �أكد عليه كل علماء اجلودة كما
و�أن التدريب يعترب جزءا هاما من كل �أنظمة �إدارة اجلودة مثل ISO
 9001و�إدارة اجلودة ال�شاملة وجوائز التميز العاملية.
 -2ما هو التدريب؟وما هو الهدف منه؟ وكيف يتم تنفيذه؟
تعريف التدريب" :ن�شاط خمطط يهدف لتنمية القدرات واملهارات
الفنية وال�سلوكية للأفراد العاملني لتمكينهم من �أداءٍ فاعل ومثمر
ي�ؤدي لبلوغ �أهدافهم ال�شخ�صية و�أهداف املنظمة ب�أعلى كفاء ٍة
ممكنة".
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�إن م�ضمون التدريب والتعليم والتنمية الذاتية يكاد �أن يكون متماثال
وهو خربة جديدة حتمل معرفة ومهارة مت جتربتها والت�أكد من
�صحتها يف الواقع العملي ولكن مع هذا يظل هناك فروق وا�ضحة بني
كل منها وحتى نفهم ما هو التدريب البد من ا�ستعرا�ض ما يلي:
التعليم يرتبط بقدرات ومهارات عامة تعنى بالت�صرف يف جمال
حمدد �أو جماالت متعددة �أو الت�صرف يف احلياة ب�شكل عام ،بينما
يرتبط التدريب مبوقف حمدد �أو عمل حمدد �أو �أداء معني يف �إطار
جمال ما والتعليم ال بد �أن ي�سبق التدريب وال بد �أن يكون مبثابة خلفية
�أ�سا�سية لهاما التنمية الذاتية فهي لي�ست بديال للتدريب �أو التعلم
ولكنها قد حتدث نتيجة ما يثريه التعليم والتدريب يف نف�س الفرد من
رغبة يف زيادة وتعميق املهارات بنف�سه.
م�ضمون التدريب:ا�ستنادا ملا �سبق ميكن و�ضع التدريب يف �شكل
معادلة على النحو التايل:
(التدريب =معرفة  +مهارة  +اجتاه × عمل معني �أو موقف حمدد)
حيث:
املعرفة:هي اجلمل �أو املعاين وامل�صطلحات التي ت�صف �شيء ما �أو
ظاهرة معينة وحتلل هذا ال�شيء �أو هذه الظاهرة وتدرك العالقة
بني مكونات هذا ال�شيء �أو هذه الظاهرة بغر�ض فهم هذا ال�شيء
وا�ستخدامه �أوفهم هذه الظاهرة والتعامل معها.
املهارة:تعني ذلك ال�سلوك املرتبط بالقدرة العالية على حل امل�شاكل
ومواجهة املواقف ب�أعلى قدر من الفعالية والكفاءة �أو ذلك الأداء
املميز بثالث حمددات �أ�سا�سية هي ال�سرعة والدقة وال�سال�سة،
وال�سال�سة هي التتابع املنطقي للأداء املمتزج ببعد جمايل.
االجتاه:هو ا�ستعداد �أو �شعور الفرد نحو غريه من الأفراد �أو الأ�شياء
�أو امل�ؤ�س�سات �أو املمار�سات �أو الأفكار ،ومن �أمثلة االجتاهات االحرتام
والطاعة وات�ساع الأفق واال�ستجابة للآخرين والرغبة بالتعاون.
العمل:هو جمموعة من املهام �أو الإجراءات التي ت�ؤدى بوا�سطة فرد ما
ويربط بينها خط م�شرتك من التجان�س والتكامل.
الهدف من التدريب:الهدف من التدريب يعتمد على املبادئ الثالث
التالية:
املبد�أ الأول :ا�ستمرارية التعليم والتدريب طوال حياة الفرد الوظيفية.
املبد�أ الثاين� :سد فجوة الأداء الناجتة عن ق�صور يف املعارف
واملهارات.
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املبداأ الثالث :تدعيم التعلم.
ات التالية:
اخلط���ات
من اخلط
تت�سسسمن
تنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها :تت�
•اختيار املتدربني.
•اختيار املدربني.
•جتهيز مكان التدريب.
•اإدارة الربنامج التدريبي.
•تقييم املدربني و املتدربني و الربنامج.
•متابعة املتدربني بعد الربنامج.
-3اأهمية التدريب يف نظم اجلودة املختلفة
دمينغ واأهمية التدريب للجودة:
اجل��دة
�دة
�س�س�عع التدريب ككااأحد ركائز اجل
��س�
مب���
دة مب
اجل���دة
اهتم كل علماء اجل
دة الأهم) على اأهمية التعليم
اجل���دة
نغ (عامل اجل
ينغ
الأ�سا�سية حيث اأكد دي
دة من خالل نقطتني من نقاطه
اجل���دة
والتدريب للنجاح يف جمال اجل
اجل��دة:
�دة:
هرية حح���لل اجل
ال�سسسهرية
رة ال�
ع�سسسرة
الأربعة ع�
برناجما للتدريب على املهارات:يجب ا�ستخدام طرق حديثة
-1اإيجاد برناجم ًا
م��لل الإدارة يف هذا التدريب والتدريب للعامل
سم�
و�سسم
للتدريب والتعليم و�
يك��نن ح�سب احلاجة وعلى اأعماله الأ�سا�سية وم�س�ؤولياته (يف
يجب اأن يك
س�ع خدمة
�س�ع
��س�
روؤ�ساء الأق�سام على مم���
�نات :اأول من تدرب رو
للتلف��نات:
ركة للتلف
�س�سسركة
متط��رة
�رة
مل التدريب باقي العمال وذلك يف مراكز متط
و�سسسمل
دة و�
واجل���دة
العميل واجل
تر يف
الكمبي���تر
غري تقليدية) هذه الطرق احلديثة تعتمد على ا�ستعمال الكمبي
رح واإقناع العاملني
ال�سسسرح
ائية يف ال�
إح�سسائية
التعليم وا�ستخدام خمططات اإح�س
امل�سساكل.
ساكل.
بالطرق احلديثة يف العمل وحل امل�
والتدريب على مهارات العمل ه�� جزء من ذلك لكل من الإدارة
جزءا من ذلك التدريب يتعلق
أي�س ًاسا اإن جزء ًا
ينج اأي�س
وتق���لل طريقة د نج
والعمال وتق
ظيفة وما مل
�ظيفة وجز ًء اآخر يتعلق بلماذا يتم اأداء الال��ظيفة
بكيفية اأداء الال�ظيفة
يكن اأن ي�ؤدوها ب�ب�سكل
سكل
يعرف اجلميع ملاذا ي�ؤدون وظيفة ما فاإنهم ل كن
يعرف��اا هدف النظام وكيف تن�سق مهامهم
جيد كما اأنهم يجب اأن يعرف
معه.
اهدتهم للعمال
م�سسساهدتهم
ذجية لتدريب العمال اجلدد هي م�
النم���ذجية
والطريقة النم
سغري مع اأخطاء
خطاا واحد ��سسغري
يح لهم كيف يتفاعل خط أ
�سسيح
��س
والت���
القدامى والت
خمة وعندما يتم تدريب العمال
كلة ��سسسخمة
م�سسسكلة
ليك��ن�ن�ن��اا م�
غرية ليك
�سسغرية
اأخرى �س
اجلدد على يد العمال القدامى لن يتعلم العمال اجلدد فقط اأخطاء
اخلا�سسسةة اجلديدة.
عاتهم اخلا�
يف��نن تنتن���عاتهم
سيف�
ي�سسيف
ف ي�
العمال القدامى ولكنهم �س�س���ف
ظيفة فال
ومبجرد اأن يتعلم كل عامل جميع املهارات الالزمة لأداء الال��ظيفة
�ن التدريبات
تك��ن
ف تك
و�س���ف
�جد حاجة ل�ستمرار التدريب على املهارات و�س
ت�ت�جد
سافية لزمة اإذا طراأت تغريات يف العملية اأو يف النا�س الذين
الإ�إ�سسافية
م��نن بالعمل.
�م�
يق�م
يق�
سل – كما
يت�سسل
-2التاأكيد على التعليم والتح�سن الذاتي :التعليم يت�
-2التا
النا�س" وعندما
عق���لل النا�س
يء يحافظ على تنمية عق
ينج" -باباأي ��سسسيء
يق��لل د نج-
يق�
جد ميل لأن نن�سى اأن النا�س
نتحدث عن التح�سني امل�ستمر للنظام يي���جد
أي�س ًاسا اأجزاء هامة وحا�سمة من النظام ويجب اأن يتم
يف املنظمة هم اأي�س

يء يف احلياة �ساكن فاإما اأن
سكل م�ستمر ل �س�سسيء
حت�سينهم هم اأنف�سهم ب�ب�سكل
مل النا�س لذلك يف حني اأن التدريب
�اء وهذا ي�ي�سسسمل
�س�ا ًءاء
يتح�سن اأو يزداد �س�
أبداً.
على املهارات ينتهي عندما يتم تعلم املهارة فاإن التعليم ل ينته اأبدا
عة من الربامج التعليمية
جمم��عة
اأي ت�ؤكد هذه النقطة على اإقامة جمم
التكن��ل�ل�ل�جي
�جي
اكبة التقدم التكن
والتدريبية والتح�سني الذاتي لكل العاملني ململ���اكبة
ائية الأ�سا�سية.
إح�سسسائية
من التدريب الأ�ساليب الإح�
يت�سسمن
ويجب اأن يت�س
املة للجودة:
ال�سسساملة
التدريب والإدارة ال�
تتلخ�سس فيما يلي والتي
املة تتلخ�
ال�سسساملة
دة ال�
اجل���دة
العنا�سسرر الأ�سا�سية لإدارة اجل
اإن العنا�س
سر اأ�سا�سي ��سمنها:
سمنها:
كعن�سسر
يظهر فيها التدريب كعن�
الروؤية التنظيمية.
 .1الرو
ائق (العقبات).
الع��ائق
 .2اإزالة الع
ت�سال.
سال.
 .3الت�س
 .4التقييم امل�ستمر.
 .5التح�سني امل�ستمر.
 .6العالقات بني البائع والعميل.
ي�س العمال.
�ي�س
تف�ي�
 .7تف�
 .٨التدريب.
التدريب يف اجلوائز العاملية للجودة املتميزة:
دة املتميزة على التدريب ونونااأخذ كمثال
للج���دة
ائز العاملية للج
اجل���ائز
ت�ؤكد اجل
للج��دة.
�دة.
لدريدج الأمريكية للج
مل بب���لدريدج
مالك���مل
جائزة مالك
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التدريب يف املوا�صفات القيا�سية لنظم �إدارة اجلودة9000 ISO:
�أكدت املوا�صفات القيا�سية لنظم �إدارة اجلودة  9000 ISOعلى
التدريب فكان جزء �أ�سا�سي من بنية نظام �إدارة اجلودة حيث �أكدت
املوا�صفة على �أنه يجب �أن نحدد االحتياجات التدريبية بالن�سبة
للأفراد امل�شاركني يف تطوير وحت�سني اجلودة ،ف�ض ًال عن حتديد
اجلهات امل�سئولة عن عملية التدريب واتخاذ قرار ب�ش�أنها ،فهل يتم
التدريب داخلي ًا �أم خارجي ًا؟
وما هي خرباتهم العلمية والعملية؟
عالوة على �إعداد الربامج التدريبية وتنفيذها وتقيمها ،للوقوف على
نتائجها الإيجابية وال�سلبية ،ومن ثم التمكن من التخطيط العلمي
امل�ستقبلي لأن�شطة التدريب على اجلودة.
�-4أ�س�س التدريب يف برامج اجلودة:
هناك العديد من الأمور املتعلقة مبو�ضوع التدريب مثل �أهداف
املنظمة والتقومي الذاتي و�أمور كثرية ت�ساهم يف تدعيم اخلطة
الإ�سرتاتيجية للمنظمة ولكي تتحقق �أهداف املنظمة يجب �أن يتوفر
يف العاملني يف املنظمة املعرفة الكافية واملهارات واالجتاهات اخلا�صة
بالإجناز ،ومن ثم ال بد من تدريبهم.واخلطة الإ�سرتاتيجية املعدة
جيدا ت�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف ميكن قيا�سها ونتائج التدريب يجب �أن
تكون يف �شكل ميكن قيا�سه.
ويتطلب التدريب �إجراء �أربعة م�ستويات لتقييمه وهي:
1 .1ردود �أفعال املتدربني (هل املتدربون را�ضون عن
الربنامج؟).
2 .2املكت�سب من التدريب (ما هي احلقائق واملهارات
والأ�ساليب التي فهمها املتدربون؟).
�3 .3سلوك املتدربون (هل الربنامج التدريبي غري من �سلوك
املتدربني بطريقة ح�سنت �أداءهم يف العمل؟).
4 .4النتائج النهائية (هل الربنامج التدريبي حقق النتائج
املرغوبة؟).
من �أين نبد أ� التدريب؟
ال بد �أن يبد أ� التدريب بالإدارة العليا ف�إذا بد�أنا التدريب من امل�ستوى
الثاين �أو الثالث دون الإدارة العليا فان ذلك يعد م�ضيعة للوقت
و�إهدارا للتكلفة ولتنجح اجلودة ال�شاملة.
يجب �أن يتم ت�صميم برنامج تدريبي لكل م�ستوى من م�ستويات
الإدارة.
يتطلب العمل بفل�سفة اجلودة �ضرورة حتديد احلاجات التدريبية
املطلوبة لتطبيق النظام و�أي�ضا و�ضع �أ�ساليب التدريب املنظم جلميع
الأفراد الذين ي�ؤدون �أعماال ت�ؤثر يف اجلودة.
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امل�شتمالت التي يتطلبها التدريب يف نظام اجلودة:
�أوال:تدريب كبار التنفيذيني
ثانيا:تدريب الإدارة الو�سطى
ثالثا:تدريب عمال الإنتاج وامل�شرفني
رابعا:تنظيم وتوثيق التدريب
خام�سا� :إثارة حما�س العاملني
�ساد�سا� :إلزام العاملني و م�شاركتهم
-5خامتة:
تنظر املن�ش�آت التقليدية �إىل التدريب على �أنه م�صروف اختياري �أو
كمايل ويكون عادة �أول ال�ضحايا �إذا لزم تخفي�ض املوازنة وال يكون
من�صب مدير التدريب يف املن�ش�آت التقليدية من بني املنا�صب املتميزة
�أو املت�ألقة.
على النقي�ض من ذلك ف�إن من�ش�آت اجلودة ت�أخذ م�أخذ ًا جدي ًا العبارة
ال�شائعة يف التقارير ال�سنوية لل�شركات والقائلة ب�أن "العاملني يف
املن�ش�أة هم �أهم �أ�صولها ويتم النظر �إىل العاملني على �أنهم لي�سوا
فقط �أيدي عاملة �أجرية بل هم العيون التي ترى امل�شكالت والفر�ص
والعقول التي تفكر يف حلول لهذه امل�شكالت" وبالتايل تعترب التدريب
والت�أهيل له�ؤالء العاملني كجزء ال يتجز�أ من خطط املن�ش�أة.
عندما ينظر �إىل العاملني على �أنهم �أ�صول ينظر �أي�ض ًا �إىل التدريب
على �أنه ا�ستثمار ،وعندما تزداد قيمة املن�ش�أة ،تبذل اجلهود
للمحافظة على موازنة التدريب يف الأوقات ال�صعبة ،خ�ص�ص دمج
وهو �شيخ علماء اجلودة يف �أمريكا اثنتني من نقاطه الأربعة ع�شر
ال�شهرية اخلا�صة ب�إدارة اجلودة للتدريب والتعليم.
يكون نائب الرئي�س لقطاع تنمية القوى الب�شرية من بني �أهم �أع�ضاء
الإدارة العليا و�أكرثهم ت�أثري ًا يف من�ش�أة اجلودة (من اجلدير بالذكر
�أن مدير تنمية املوارد الب�شرية يتمتع مبركز �أقوى من مدير ال�ش�ؤون
املالية يف املن�ش�آت اليابانية).

مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

خارطة الطريق لإ�سرتاتيجيات جودة احلكومات اإلكرتوني ًا
إلكرتونيا
احللقة ()1

د� .سعيد الزغبي
العل���مم ال�سيا�سية  /جامعة قناة
راه العل
دكت��راه
دكت�
ال�س�ي�س
�ي�س
ال�س�

أحالما واآما ًل ،بل هي تقديرات
اإن الأهداف الإ�سرتاتيجية لي�ست اأحالم ًا
يات فكرية وفل�سفية فلي�س ا ان
ليان
بنى على بيانات واقعية واأولأول��يات
علمية مُتتبنى
بالتحلي ولل بالتمني ،واإمنا بالعلم والعمل .
اد الإ�سالمي
قت�سساد
ومن املفرو�سس اأن كفاءة الإنتاج فى ظل نظام االقت�س
رية وخربة عملية
تاتاأتي بتبني بيانات حلقائق علمية ومهارات ب�ب�سسسرية
سريف  (:اإذا عمل اأحدكم عم ًال
عمال
احلديثال�سسريف
ية .فقد ورد يف احلديثال�
معن���ية.
وتربية معن
فليتقنه ) .والإتقان ل ياياأتي اإل باملعرفة املرتاكمة ،وقد ورد كذلك( :
فه� اأحق النا�س بها) واحلكمة ل
سالة امل�ؤمن اأنى وجدها فه
احلكمة ��سسالة
والتق�سسسيي واوالحتكاك.
ت�ؤتى اإإل بالبحث والتق�
لذا جند اأن القرار الأمثل يبنى على بيانات متكاملة وحمدثة وعلى
ثاقبة ،فالقرار من غري تر ٍو وتبني قرار عجالة وجهالة
ية ثاقبة
ريا�سسسية
منذجة ريا�
امل�ست�ى
�ى
�اء اأكان على امل�ست
�س�ا ًءاء
يق��دد اىل الندم ل حمالة ،ثم اإن العدل �س�
يق�
إح�سائيات
سائيات
ال�سيا�سي اأو االجتماعي اأو الفردي ل يتم اإل بنا ًء على اإح�س
قان��نية
�نية
�امل ،والأطراف وعلى مرجعيات قان
الع��امل
�امل
دقيقة وحميطة لكل الع
حمكمة ،وعلى ثقافات
رعية حمكمة
حمددة وثابتة ،وعلى اإجتهادات ��سسرعية
ثقة ورا�سخة.
وتقاليد اجتماعية مم���ثقة
سيل اأكده
�م اإ�سالمي اأ�أ�سيل
مفه�م
الر�سسسدد يف احلكم هه�� مفه�
مفه���مم الر�
•اإن مفه
م�سئ���لل عن رعيته)
ه��رر (كلكم راع وكلكم م�سئ
سه�
امل�سسه
حديث الرعاية امل�
املعل��مة
�مة
وتق�سسسيي املعل
تقت�سسسيي التبني وتق�
يات تقت�
امل�ست���يات
فامل�س�ؤولية يف كل امل�ست
ا�سسدار
سدار
اله���ىى والعاطفة والتعجل يف ا�
وتقت�سسيي جتنب اله
والعلم ،وتقت�س
احلكم ،اأو اتخاذ القرار ( يا داوود انا جعلناك خليفه يف اال س
ر�س
(�س.)26:
(�سس
رة (�
ى) �س�س���رة
اله���ى)
فاحكم بني النا�س باحلق ولل تتبع اله
القرار ،واإلتزام
لية بالتزام العلم قبل اتخاذ القرار
امل�سئ���لية
الر�سسدد يف امل�سئ
اإن الر�س
سيان يف
قا�سسيان
ه��رر قا�
سه�
امل�سسه
�س�س�حح يف احلديث امل�
��س�
امل�ؤ�س�سية والنظام جنده بب���
وقا�سسسيي يف اجلنة واللذان يف النار اأولهما الذي حكم من
النار وقا�
را�سسسدد (bad
منا احلديث ببااأنه غري را�
مفه���منا
فه يف مفه
ن�سسسفه
غري علم وهذا ن�
باملفه��م
�م
 )governorوالثاين علم احلق ،وحكم بغريه وهذا يعرف باملفه
احلديث ببااأنه فا�سد ( )corruptedواأما الذي يف اجلنة :هه� ذلك
الر�سسسدد يف احلكم
اقع هه�� ذات الر�
الذي عرف احلق ،وحكم به ،وهذا يف الال���اقع
مه احلديث.
مبفه��مه
مبفه�
لغر�س حتديد
ومن هنا اأرى وترون معي اأن بيانات التقديرات العلمية لغر�
الإنتاج وبيانات
الأهداف الإ�سرتاتيجية والبيانات العلمية الداعمة للال
والرتب��ية
�ية
ية والرتب
املعن���ية
رية واخلربة العملية والدوافع املعن
الب�سسسرية
املهارات الب�
إح�سسائيات
سائيات
والبيانات املتكاملة املحدثة لدعم القرار وبيانات الإح�
ال�سكانية والأمنية واجلنائية واخلدمات والتنمية الجتماعية وعدالة
بع�سس ًاسا تداخ ًال ل فكاك
ها بع�
بع�سسسها
جميعا مع بع�
اركة ال�سيا�سية لتتداخل جميع ًا
امل�سساركة
امل�س

رح ما �سبق فيما يلى كفهر�سة اأ�سا�سية
أق��مم بتناول ��سسسرح
�ف اأق�
منه ،و �س�س��ف
عربية ،ولكنها اإلكرتونية
مات عربية
حك���مات
اري�س خارطة الطريق اىل حك
لت�سساري�س
لت�س
ال�سط���رر القادمة.
حها ال�سط
�سسحها
��س
ت�ت��
الر�سسيدة
سيدة
مات الر�
احلك���مات
نح�� طريق احلك
ات نح
اخلط���ات
كمة ككااأوىل اخلط
مفه���مم الال���كمة
 1مفه
اإلكرتونياً:
ست عديد
حر�سست
كمة ،فقد حر�
احل���كمة،
دة احل
مبفه���مم جج���دة
نظرا لالهتمام املتزايد مبفه
وو�سسسعع معايري حمددة
املفه���مم وحتليله وو�
من امل�ؤ�س�سات على درا�سة هذا املفه
ادي والتنمية،
قت�سسادي
لتطبيقه .ومن هذه امل�ؤ�س�سات :منظمة التعاون القت�س
الت�س���يات
وبنك الت�س
التم��يل
�يل
يات الدولية  BISممثال يف جلنة بازل ،وم�ؤ�س�سة التم
الدولية التابعة للبنك الدويل.
ملفه��مم جج��دة
�دة
�اقع جند اأنه كلما اختلفت التعريفات املعطاة ملفه�
ويف الال��اقع
كمة ،اختلفت املعايري التي حتكم عملية الإجادة فى تعريف
احل��كمة،
احل�
ت�سسع
سع
منظ���رر وجهة النظر التي حكمت كل جهة ت�
كمة ،وذلك من منظ
احل��كمة،
احل�
النح�� التايل:
ما لهذه املعايري ،وذلك على النح
مفه��ما
مفه�
ادي والتنمية:
إقت�سسسادي
* معايري منظمة التعاون الإقت�
سلت اإليها منظمة
�سلت
��س
كمة وفق خم�سة معايري تت���
احل���كمة
حيث يتم تطبيق احل
ادي والتنمية يف عام  ،1999علما ببااأنها قد اأ�أ�سدرت
سدرت
قت�سسادي
التعاون القت�س
بح �ستة معايري وتتمثل يف:
لت�سسسبح
تعديال لها يف عام  2004لت�
ركات :يجب
ال�سسسركات:
كمة ال�
حل��كمة
�د اأ�سا�س لإطار فعال حل�
وج��د
مان وج
�سسمان
� .1س
ركات كال من تعزيز ��سسفافية
سفافية
ال�سسسركات
كمة ال�
ح��كمة
سمن اإطار ح�
يت�سمن
اأن يت�
يك��نن متنا�سقا مع اأحكام
اق وكفاءتها ،كما يجب اأن يك
الأ�سأ�س���اق
�س�س�حح تق�سيم امل�س�ؤوليات فيما بني
��س�
ي�س�س�غغ بب���
ن ،واأن ي�س�
القان��ن،
القان�
رافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.
ال�سلطات الإ�إ�سسسرافية
مل نقل ملكية الأ�سهم،
وت�سسسمل
حق���قق جميع امل�ساهمني :وت�
 .2حفظ حق
واحل�س�س�س�لل على عائد يف الأرباح،
واختيار جمل�س الإدارة ،واحل�
اركة الفعالة
امل�سسساركة
ائم املالية ،وحق امل�ساهمني يف امل�
الق���ائم
ومراجعة الق
يف اجتماعات اجلمعية العامة.
 .3املعاملة املت�ساوية بني جميع امل�ساهمني :وتعنى امل�ساواة بني
حق��قهم
�قهم
حملة الأ�سهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاع عن حق
يت يف اجلمعية العامة على القرارات
والت�س�س�س�يت
نية ،والت�
القان��نية،
القان�
�اذ اأو دمج
ا�ستح�اذ
الأ�سا�سية ،وكذلك حمايتهم من اأي عمليات ا�ستح
مات الداخلية ،وكذلك
املعل���مات
�ك فيها ،اأو من االجتار يف املعل
ك�ك
سك�
م�سك
م�س
أع�سساءاء جمل�س
حقهم يف الطالع على كافة املعامالت مع اأع�
الإدارة اأو املديرين التنفيذيني.
سالح يف اأ�ساليب ممار�سة �سلطات الإدارة
امل�سسالح
حاب امل�
أ�سسحاب
 .4دور اأ�س
ي�س عن
�ي�س
والتع��ي�
نية ،والتع
القان���نية،
قهم القان
حق���قهم
مل احرتام حق
وت�سسسمل
ركة :وت�
بال�سسركة:
بال�س
اركتهم الفعالة
م�سساركتهم
�ق ،وكذلك اآليات م�
احلق�ق،
اأي انتهاك لتلك احلق
املطل��بة.
�بة.
مات املطل
املعل���مات
لهم على املعل
وح�س�س�س�لهم
ركة ،وح�
ال�سسسركة،
يف الرقابة على ال�
ك والعاملني وحملة ال�سندات
البن���ك
الح البن
امل�سسسالح
حاب امل�
أ�سسحاب
ويق�سسدد ببااأ�س
ويق�س
ردين والعمالء.
وامل��ردين
وامل�
www.giem.info
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5 .5الإف�صاح وال�شفافية :وتتناول الإف�صاح عن املعلومات الهامة
ودور مراقب احل�سابات ،والإف�صاح عن ملكية الن�سبة
العظمى من الأ�سهم ،والإف�صاح املتعلق ب�أع�ضاء جمل�س
الإدارة واملديرين التنفيذيني .ويتم الإف�صاح عن كل تلك
املعلومات بطريقة عادلة بني جميع امل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح يف الوقت املنا�سب ودون ت�أخري.
6 .6م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة :وت�شمل حتديد هيكل جمل�س
الإدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار �أع�ضائه ومهامه
الأ�سا�سية ،ودوره يف الإ�شراف على الإدارة التنفيذية.
(Basel

* معايري جلنة بازل للرقابة امل�صرفية العاملية
:)Committee
و�ضعت جلنة بازل يف العام � 1999إر�شادات خا�صة باحلوكمة يف
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية ،وهي تركز على النقاط التالية:
 1 .1قيم ال�شركة ,ومواثيق ال�شرف للت�صرفات ال�سليمة وغريها
من املعايري للت�صرفات اجليدة والنظم التي يتحقق
با�ستخدامها تطبيق هذه املعايري.
�2 .2إ�سرتاتيجية لل�شركة معدة جيدا ،والتي مبوجبها ميكن قيا�س
جناحها الكلي وم�ساهمة الأفراد يف ذلك.
3 .3التوزيع ال�سليم للم�س�ؤوليات ,ومراكز اتخاذ القرار مت�ضمنا
ت�سل�سال وظيفيا للموافقات املطلوبة من الأفراد للمجل�س.
4 .4و�ضع �آلية للتعاون الفعال بني جمل�س الإدارة ,ومدققي
احل�سابات والإدارة العليا.
5 .5توافر نظام �ضبط داخلي قوي يت�ضمن مهام التدقيق الداخلي
واخلارجي و�إدارة م�ستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع
مراعاة تنا�سب ال�سلطات مع امل�سئوليات (& Checks
.)Balances

6 .6مراقبة خا�صة ملراكز املخاطر يف املواقع التي يت�صاعد فيها
ت�ضارب امل�صالح ،مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرت�ضني
املرتبطني بامل�صرف وكبار امل�ساهمني والإدارة العليا� ،أو
متخذي القرارات الرئي�سية يف امل�ؤ�س�سة.
7 .7احلوافز املالية والإدارية للإدارة العليا التي حتقق العمل
بطريقة �سليمة ،و�أي�ضا بالن�سبة للمديرين �أو املوظفني �سواء
�أكانت يف �شكل تعوي�ضات �أو ترقيات �أو عنا�صر �أخرى.
8 .8تدفق املعلومات ب�شكل منا�سب داخليا �أو �إىل اخلارج.
 2املهارات الأ�سا�سية لإجناح احلكومة االلكرتونية:
�إن الأمة العربية والإ�سالمية متلك يف ع�صر العوملة واملناف�سة احلرة
الكثري مما ميكن �أن تقدمه على �صعيد املناف�سة الثقافية والفكرية يف
الناحية الأمنية �إذا التزمت بالقيم العربية واال�سالمية ,وب�إمكانها �أن
تناف�س �إقت�صادي ًا مبا حباها اهلل به من نعم مادية وميزات ذهنية �إذا
�إلتزمت بالنظم �إلتزام ًا �صارم ًا ,وتابعت املهارات والتقانات العاملية
والتجارب االن�سانية متابعة ل�صيقة ,وميكنها �أن ت�ؤمن �شعوبها �إذا كان
العدل ن�صب �أعينها ومركز همها ,ولكن ال بد �أن يتم كل ذلك بالطرق
العلمية الفاح�صة وبالتنظيم الإداري ال�صارم.
فاذا مت اتخاذ كل القرارات يف كل امل�ستويات بناء على مرجعيات
ومعلومات مدققة وموثقة من غري عجلة �أو هوى �أو ف�ساد ويف �شفافية
كاملة حتقق الر�ضا ال�سيا�سي ,واذا حافظ املجتمع على قيم التكافل
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والرتاحم ,وحافظ االفراد على ال�سلوك القومي حدث العدل مبفهومه
ال�شامل ,وحتقق الأمن ال�شامل الذي يحقق الرفاهية واالطمئنان.
و�إن ا�ستخدام تقانة املعلومات واالت�صاالت وخا�صة االنرتنت ميكن �أن
يكون �آلية هامة جد ًا يف توزيع امل�شاركة الوا�سعة يف اتخاذ القرار يف
كل امل�ستويات ويف االلتزام باحلوكمة الر�شيدة.
و�إن قيم العدالة واحلوكمة الر�شيدة هي متطلبات لكل عنا�صر
املجتمع من دولة وم�ؤ�س�سات و�أفراد ,ولي�ست خا�صة بالدول كما يتوهم
الكثريون خا�صة يف الأنظمة الغربية وبع�ض مثقفي الدول النامية
الذين ين�صب �إهتمامهم على تنفيذ النموذج الغربي يف الدميقراطية
ال�سيا�سية .فقد عملت العديد من االخرتاعات يف الع�صر ال�صناعي
(مثل القطارات والطائرات) على تغيري املجتمعات الب�شرية و�أمناط
العمل ،حيث فتحت �أ�سواقا عديدة بطرق مل تكن حتى يف اخليال،
وكما كانت و�سائل املوا�صالت للنا�س يف الع�صر ال�صناعي ،ف�إن
ال�شبكة املعلوماتية (االنرتنت) هي الأ�سا�س والعمود الفقري يف
ع�صر املعلومات ,فهي تعمل على تقليل التكلفة لل�شركات ال�صناعية
وامل�ؤ�س�سات اخلدمية ,وتعيد بناء العالقة بني م�ؤ�س�سات الأعمال,
وتنتج عوائد �إ�ضافية يف �أ�سواق جديدة.
وت�ؤثر احلكومة االلكرتونية واقعيا يف اجلميع �سواء �أكان مواطنا
�أو موظفا عموميا �أو �شركة �إنتاجية �أو منظمة خدمية ،لكن جناح
احلكومة االلكرتونية يحتاج �إىل دعم من القيادة ال�سيا�سية والإدارية
حتى ت�ؤدي دورها ك�أداة تقدمي خدمات ذات جودة وكفاءة عالية؛ وتعد
تقنية املعلومات كذلك جزءا مهما لأعمال احلكومة و�ستكون �ضرورية
للإدارة واتخاذ القرار وكافة �أنواع املنظمات.
 3خارطة الطريق للتخطيط الإ�سرتاتيجي للحكومة االلكرتونية:
تزداد فكرة احلكومة االلكرتونية قبوال لدى الكثري من امل�س�ؤولني
واملهتمني يف الدول املتقدمة والنامية ،وي�أتي ذلك نتيجة لقناعة ه�ؤالء
ب�أن التقنية واالت�صاالت ميكنها حتويل اخلدمات احلكومية التي
يح�صل عليها املواطن عرب انتظاره يف طابور � inlineإىل خدمات
تكون متاحة با�ستمرار طيلة اليوم ,وميكن احل�صول عليها مبا�شرة
عرب خطوط االت�صال االلكرتونية .online
وميكن القول �أن احلكومة االلكرتونية هي ثورة الكرتونية تبدي
خماطرات مادية و�سيا�سية ,واذا مل ت�ستوعب ب�شكل كاف فقد تكون
مبادرة احلكومة االلكرتونية م�ضيعة للموارد ,وتخفق يف تقدمي
خدمات مفيدة ،لذا ف�إنه يجب ومنذ البداية حتديد احلاجات والعوائق
املمكنة مثل� :ضعف البنية التحتية ,وتوا�ضع النظام التعليمي ,وغياب
و�سائل التوا�صل مع التقنية �أو حمدودية املوارد واخلربات واملعلومات.
وخارطة الطريق التي نعر�ضها تقدم �سبيال وا�ضحا يبني م�سائل
و�شئون عامة للحكومة االلكرتونية ,ويجب معرفة كيفية التعامل معها،
وتعر�ض اخلارطة ع�شرة �أ�سئله حتتاج �إىل �إجابه ,وهي عون للتخطيط
والإدارة والتقييم لو�ضع ا�سرتاتيجيات جودة احلكومة االلكرتونية.
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املبحث الرابع :خماطر �صيغ التمويل الإ�سالمية
 .1خماطر التمويل باملرابحة امل�صرفية (املرابحة للواعد بال�شراء):
املرابحة يف �صورتها امل�صرفية تواجه خماطر �أقل منها يف �صورتها
العادية ،ومن �أهم الإجراءات التي �أدت �إىل تخفي�ض املخاطر يف
املرابحة امل�صرفية ما ي�أتي:
ً
1 .1الوعد امللزم ب�شراء الب�ضاعة بالتكلفة م�ضافا �إليها
الربح املتفق عليه ،وبهذا الإجراء يتم حتييد خماطر
تقلبات �أ�سعار ال�سلع وتقلبات �أ�سعار ال�صرف.
2 .2هام�ش اجلدية لتعوي�ض البنك عن النق�ص يف تكلفة
ال�سلعة عليه يف حال نكول العميل عن الوعد.
3 .3خيار الرد بال�شرط بني البنك واملورد ،وي�ستخدمه البنك
يف حال نكول العميل عن وعده.
4 .4فر�ض غرامات ت�أخري لردع املدينني املماطلني ت�صرف
يف وجوه اخلريات وال ي�ستفيد منها البنك.
وبالرغم من ذلك مل تزل بع�ض املخاطر التي ال تنفك عن املرابحة
منها:
1 .1خماطر جتارية :وتتعلق باحتمال تلف ب�ضاعة املرابحة
قبل بيعها على الواعد بال�شراء ،وميكن �أن تغطى
بالت�أمني التعاوين على الب�ضاعة.
2 .2خماطر ائتمانية �أو خماطر الطرف املقابل :وتتعلق
بعدم ال�سداد .وهذه يجب �أن تغطى بال�ضمانات الكافية
واملالئمة.
3 .3خماطر �سيولة :وتتعلق بعدم القدرة على ت�سييل الدين
ب�أقل من قيمته ،لأنه ال يجوز بيع الدين �إال حوالة بقيمته
اال�سمية  ,ويف هذه احلال ال يوجد الدافع لدى الآخرين
ل�شراء تلك الديون .وهذه يجب �أن تغطى بامل�صادر
البديلة للح�صول على ال�سيولة ف�ض ًال عن �أن بع�ض
امل�ؤ�س�سات املالية ابتكرت طرق ًا لتوريق تلك الديون
ب�إن�شاء ديون على نف�سها من خالل عمليات تورق ثم
�إحالة دائنيها مبوجب عمليات التورق على املدينني لها
مبوجب عمليات املرابحة.
4 .4خماطر �سعر الفائدة حيث ال ميكن تغيري هام�ش
املرابحة بعد الدخول يف العقد يف حال تغريت �أ�سعار
الفائدة خالل فرتة الأجل.
4

 .2خماطر التمويل بال�سلم امل�صريف (ال�سلم املدعوم ب�سلم موازٍ ):
يهدف ال�سلم املوازي �إىل بيع �سلعة م�شرتاة بعقد �سلم �أ�صلي وبهذه
الطريقة يتم جتنب خماطر ال�سوق وخماطر التلف املرتتبة على امللكية
�إىل �أدنى حد ممكن ،غري �أنه ال ميكن جتنب نوعني من املخاطر هما:
1 .1خماطر االئتمان �أو الطرف املقابل :فمن املحتمل عدم
االلتزام بت�سليم ال�سلعة امل�شرتاة �سلم ًا يف مواعيدها لعوامل
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خارجة عن �إرادة البائع ف�ض ًال عن خماطر عدم القدرة على
ال�سداد التي حتول دون �إمكانية قيام البائع بالوفاء بالتزاماته
يف العقد الأ�صلي عن طريق �شراء �سلعة ال�سلم من ال�سوق.
2 .2خماطر ال�سوق :وتن�ش�أ هذه املخاطر نتيجة للف�صل بني عقد
ال�سلم الأ�صلي وعقد ال�سلم املوازي حيث �إن عدم االلتزام
بالعقد الأول ال يعفي البنك من االلتزام بالعقد الثاين.
وبالتايل ف�إن البنك �سيقوم ب�شراء ال�سلعة املبيعة يف عقد
ال�سلم املوازي من ال�سوق ،ويواجه يف هذه احلال خماطر
تقلبات الأ�سعار يف ال�سوق وعدم مالءمتها للثمن املحدد يف
عقد ال�سلم املوازي.
3 .3خماطر �سيولة :وتتعلق ب�أن ال�سلعة امل�شرتاة يف عقد ال�سلم
الأ�صلي ال ميكن بيعها قبل قب�ضها لأنها دين ،وميكن تخفي�ض
هذه املخاطرة عن طريق ال�سلم املوازي ببيع �سلعة مطابقة
لها يف املوا�صفات مع مراعاة تواريخ الت�سليم ،بل �إنه ميكن
للبنك �أن يجعل الب�ضاعة يف عقد ال�سلم الأ�صلي وهي دين
له رهنا �أو �ضمان ًا للوفاء بالتزاماته يف عقد ال�سلم املوازي،
وذلك ا�ستناد ًا �إىل ر�أي بع�ض الفقهاء احلنابلة يف جواز �أن
يكون الرهن دين ًا .كما ميكن �أن يحيل امل�شرتي وهو دائن له
يف عقد ال�سلم املوازي على البائع وهو مدين له يف عقد ال�سلم
الأ�صلي ب�ضوابط حوالة الدين لكن م�س�ألة احلوالة حتتاج
�إىل مزيد من الت�أمل فلم يت�سنَ يل التحقق من عدم وجود
اعرتا�ض �شرعي عليها.
 .3خماطر التمويل باال�ست�صناع امل�صريف (اال�ست�صناع الأويل
واال�ست�صناع املوازي):
يهدف عقد اال�ست�صناع املوازي �أو عقد املقاولة مع املقاول �إىل تنفيذ
االلتزامات التي ن�ش�أت على البنك يف عقد اال�ست�صناع الأويل مع
العميل ،ويقوم التطبيق على �أ�سا�س دفع الثمن نقد ًا يف عقد املقاولة,
بينما يتم ت�أجيل الثمن للعميل يف عقد اال�ست�صناع .وقد �أدى تطبيق
البنوك لال�ست�صناع امل�صريف �إىل تخفي�ض درجة املخاطر ال�سوقية يف
هذا النوع من التمويل من خالل نقل �آثار تقلبات الأ�سعار على تنفيذ
عقد املقاولة �إىل العميل يف عقد اال�ست�صناع الأويل .وتواجه البنوك
يف هذا النوع من التمويل املخاطر الآتية:
1 .1خماطر االئتمان �أو الطرف الآخر :وتتعلق هذه املخاطر
مبخاطر الت�سوية �أو عدم القدرة على الت�سليم من قبل املقاول
يف عقد اال�ست�صناع املوازي� ،أو مبخاطر عدم ال�سداد من قبل
العميل يف عقد اال�ست�صناع الأويل .ولتجنب هذه املخاطر
يجب تغطيتها باختيار مالئم للمقاول ،وبال�ضمانات الكافية
مقابل دين اال�ست�صناع.
2 .2خماطر ال�سيولة :وتتعلق بعدم جواز بيع الدين يف ذمة عميل
اال�ست�صناع �إال حوالة بقيمته اال�سمية .وهي من نوع خماطر
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ت�سييل الدين يف دين املرابحة ،فينطبق عليها ما ذكر هناك
ب�ش�أن التوريق امل�ستند �إىل التورق.
 .4خماطر التمويل بالإجارة امل�صرفية (الإجارة مع الوعد بالتمليك):
يهدف التمويل بالإجارة امل�صرفية �أو بالإجارة مع الوعد بالتمليك �إىل
متليك منفعة العني للعميل الواعد باال�ستئجار مع وعد بتمليكه العني
يف نهاية تلك املدة.
وقد �أدى تطبيق الإجارة امل�صرفية القائمة على الوعد امللزم
باال�ستئجار مع هام�ش اجلدية والوعد بالتمليك �إىل تخفي�ض خماطر
الإجارة امل�صرفية مقارنة بالإجارة الت�شغيلية �أو الإجارة غري
امل�صرفية ،وبوجه خا�ص خماطر ال�سوق املتعلقة بتقلبات الأ�سعار
�سواء قبل الإجارة على الواعد باال�ستئجار �أو قبل متليك العني
امل�ؤجرة للم�ست�أجر� .أما الإجارة الت�شغيلية التي تقوم على متلك
البنوك للأ�صول ثم البحث عن م�ست�أجرين لها فتواجه خماطر
تقلبات الأ�سعار.
غري �أن الإجارة امل�صرفية مل تزل تواجه �أنواعا من املخاطر �أهمها:
1 .1خماطر جتارية :وتتعلق مبخاطر تلف الأ�صل املعد للإيجار
�أو امل�ؤجر .وهذه ميكن تغطيتها عن طريق الت�أمني التعاوين
على الأ�صل.
2 .2خماطر ائتمانية :وتتعلق مبخاطر عدم ال�سداد لإيجارات
املدة املتبقية .وهذه ميكن تغطيتها بالقيمة ال�سوقية للأ�صل
امل�ؤجر الذي ميكن ا�سرتداد حيازته يف حال الت�أخر يف
ال�سداد .وتواجه هذه املخاطر �أي�ض ًا الإجارة الت�شغيلية فيما
يتعلق مبخاطر عدم ال�سداد لإيجارات الفرتة املتبقية من
مدة الإجارة وميكن تغطيتها بالقيمة ال�سوقية للأ�صل امل�ؤجر
الذي ميكن ا�سرتداد حيازته.
 .5خماطر التمويل بالعائد املتغري  :الوكالة وامل�شاركة وامل�ضاربة
امل�صرفية:
تقوم �صيغ التمويل بالعائد املتغري -على �أ�سا�س الوكالة يف اال�ستثمار
مقابل �أجر �أو امل�ضاربة بح�صة من الربح �أو امل�شاركة بر�أ�س املال
مقابل ح�صة من الربح -يف �صورها الأ�صلية على �أ�سا�س �أن ي�ضع
البنك ماله حتت ت�صرف الطرف الآخر ،ال�ستثماره وحتقيق الأرباح
املرجوة من خالل هذا اال�ستثمار .وجميع هذه ال�صيغ تعد من قبيل
عقود الأمانة مبعنى �أن الطرف الآخر �أمني يف ت�صرفه ال ي�ضمن ر�أ�س
املال امل�سلم له ف�ض ًال عن عائده .وبالتايل تواجه هذه ال�صيغ ب�صفة
حادة املخاطر الأخالقية من قبل الطرف الآخر ،والتي تنعك�س يف
�صورة خماطر ائتمانية من قبيل خماطر عدم ال�سداد �أو خماطر
الت�سوية .وتن� أش� هذه املخاطر ب�سبب نق�ص املعلومات �أو �ضعف الكفاءة
الفنية والب�شرية لدى امل�صارف وهو من نوع املخاطر الت�شغيلية.

ورغم �أن امل�شاركة املتناق�صة تعد تطبيقا م�صرفي ًا للم�شاركة وهي
تعطي الطرف الآخر حق �شراء ح�صة البنك ب�شكل متزايد خالل
فرتة حمددة حتى ي�ستحوذ على كامل م�شروع ال�شراكة .غري �أنها
ال تزال تنطوي على النوع نف�سه من املخاطر �آنفة الذكر فيما يتعلق
باحل�ص�ص التي مل يتم �شرا�ؤها بعد من قبل الطرف الآخر.
�أما التطبيق امل�صريف لهذه ال�صيغ فقد قلل من هذه املخاطر �إىل
احلد الأدنى من خالل تقييد الطرف الآخر يف تنفيذ ا�ستثمار متفق
عليه وهو يف الغالب يكون عن طريق �شراء ب�ضائع وبيعها مرابحة
للواعد بال�شراء ،ويف هذه احلال تعد املخاطر التي تواجه هذه ال�صيغ
جميع ًا من نوع خماطر املرابحة وال تتفرد مبخاطر �أخالقية خا�صة.
واجلدير بالذكر �أن التوظيف بالعائد من خالل هذه ال�صيغ يف �صورها
الأ�صلية يعد ميزة للبنوك الإ�سالمية مقارنة بالبنوك الإ�سالمية وفق ًا
لل�صيغة النظرية للبنوك الإ�سالمية والتي تفرت�ض ت�أ�سي�س ح�سابات
الودائع على �أ�سا�س هذه ال�صيغ ويف الوقت نف�سه ت�أ�سي�س عمليات
التوظيف على هذه ال�صيغ �أي�ض ًا مما يعني �أن �أي اختالل يف جانب
التوظيف �سيتم امت�صا�صه يف جانب اجلذب من خالل تخفي�ض يف
مبالغ الودائع لأنه ال يوجد التزام بعائد حمدد لأ�صحاب الودائع .لكن
يختلف الأمر يف ال�صيغة التطبيقية للبنوك الإ�سالمية ،فاحل�سابات
اجلارية �أو حتت الطلب القائمة على القر�ض احل�سن بدون فوائد
ت�شكل مورد ًا �أ�سا�سي ًا لأموال البنوك الإ�سالمية ،وهذه ال ميكنها
امت�صا�ص االختالالت يف جانب التوظيف لأن الأموال م�ضمونة على
البنك.
المراجع والمصادر:
.1
.2
.3
.4

1بودي.
2أيوفي.1-
3خان ،ص .132
4المرجع الفقهي األساسي للمعلومات الشرعية هو «المعايير الشرعية» الصادرة
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .وتم االستناد أيضاً في
بعض األفكار إلى كل من :القري ،خان ،الشاهد.
•يوفي ،1-معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية،
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،البحرين.1999
•أيوفي ،2-المعايير الشرعية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية ،البحرين.2005
•بودي ،خالد بودي ،إدارة األصول والخصوم في المصارف اإلسالمية ،مجلة
المستثمرون ،يناير .2005
•خان ،طارق اهلل خان ،حبيب أحمد ،إدارة المخاطر ،المعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية.2003 ،
•السويلم ،سامي السويلم ،البحث عن أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر ،ندوة
إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية ،المعهد المصرفي ،مؤسسة
النقد العربي السعودي 25-42 ،فبراير .2004
•شابرا ،محمد عمر شابرا ،طارق اهلل خان ،الرقابة واإلشراف على البنوك
اإلسالمية.
•الشاهد ،سمير الشاهد ،البنوك اإلسالمية وتحديات بازل  ،2ندوة إدارة
المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية ،المعهد المصرفي ،مؤسسة النقد
العربي السعودي 25-42 ،فبراير .2004
•الصوا ،علي محمد الحسن الصوا« ،مخاطر التأمين اإلسالمي ..الواقع
والمنشود» ،المؤتمر السادس للمؤسسات المالية اإلسالمية ،الكويت.2006 ،
•القري ،محمد علي القري ،المخاطر في صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي،
ندوة إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية ،المعهد المصرفي،
مؤسسة النقد العربي السعودي 25-42 ،فبراير .2004
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دور الوقف يف متويل متطلبات التنمية الب�رشية
دكتورة  /منى حممد احل�سيني عمار
�أ�ستاذ االقت�صاد امل�ساعد بجامعة الأزهر

املبحث الثاين
التنمية الب�شرية ومقومات حتقيقها
اعتمدت الدول املتقدمة يف نه�ضتها العلمية والعملية علي ما متتلكه
من ثروة ب�شرية فوجهت ا�ستثماراتها نحو تنمية هذه الرثوة ومتكينها
من �أدوات وو�سائل العلم النظري والتطبيق العملي املتقدم ,وهدفت
من وراء ذلك �إىل رفع الكفاءة الإنتاجية ومتيز هذه الرثوة الب�شرية
وقد حققت هدفها مما جعلها تركز علي هذا العن�صر وتطور مفهوم
التنمية الب�شرية ,منذ �أن �سيطر علي فكر هذه الدول بعد انتهاء
احلرب العاملية الثانية وحتى بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي.
فكان مفهوم التنمية الب�شرية يقت�صر علي كمية ما يح�صل عليه
الفرد من �سلع وخدمات مادية ,فكلما ا�ستطاع الفرد �أن يح�صل على
املزيد من تلك ال�سلع واخلدمات ارتفع م�ستوي معي�شته ,ومن ثم زادت
رفاهيته وحتققت التنمية الب�شرية .ثم تطور مفهوم التنمية الب�شرية
لي�ضيف �إيل الأهداف االقت�صادية �أهداف ًا �أخرى للفرد "احلاجات
ال�سيكولوجية للفرد بجانب احلاجات الف�سيولوجية" وقد �أخذت الأمم
املتحدة علي عاتقها �إبراز مفهوم التنمية الب�شرية منذ �سنة1990
حيث و�ضعت برنامج الأمم املتحدة للإمناء وخ�ص�صت له تقريرا
�سنويا( .تقرير التنمية الب�شرية )2010
ويف هذا املبحث �سنعر�ض ملفهوم التنمية الب�شرية و�أهميتها ومقومات
حتقيقها يف الدول الإ�سالمية.
•مفهوم التنمية الب�شرية-:
تعددت التعاريف اخلا�صة بالتنمية الب�شرية فمنها-:
1 .1يعرف الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة التنمية الب�شرية
ب�أنها -:عملية تو�سيع القدرات الب�شرية واالنتفاع بها  ،1ويت�ضح
من هذا التعريف �أن للتنمية الب�شرية جانبني:
الأول :يتمثل يف تكوين القدرات عن طريق اال�ستثمار يف ال�صحة
والتعليم والتدريب.
الثاين-:اال�ستفادة من هذه القدرات مبا يحقق النفع للإن�سان
وحت�سني م�ستوى معي�شته.
2
2 .2تعرف التنمية الب�شرية ب�أنها :عملية تو�سيع خيارات النا�س
وقد تكون هذه اخليارات بال نهاية وتتغري بتغري الزمن �إال �أن
اخليارات الأ�سا�سية علي جميع م�ستويات التنمية هي-:
•�أن يحيا الإن�سان حياة طويلة و�صحية وخالية من
الأمرا�ض.
•�أن يكت�سب املعرفة.
•�أن يح�صل علي املوارد الالزمة مل�ستوي معي�شة كرمي.
3 .3التنمية الب�شرية هي :تنمية النا�س بالنا�س وللنا�س  3وميكن
ا�ستخال�ص مفهوم عام للتنمية الب�شرية من التعريفات ال�سابقة,
وهي �أن التنمية الب�شرية تهدف �إىل-:
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تو�سيع مدارك الفرد,و�إيجاد املزيد من اخليارات املتاحة �أمامه,
كما تهدف ايل حت�سني امل�ستويات ال�صحية والثقافية واالجتماعية,
وتطوير معارف ومهارات الفرد ف�ضال عن توفري فر�ص الإبداع
و�ضمان احلقوق الإن�سانية و�ضمان م�شاركته االيجابية يف جميع
مناحي احلياة.
•�أهمية التنمية الب�شرية-:
�إن اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية �أمر هام و�ضروري ملا للموارد
الب�شرية من �أهمية ق�صوى فهي الرثوة احلقيقية والرئي�سية للأمم,
وهو ما �أيقنته الدول املتقدمة ف�أح�سنت التخطيط اال�سرتاتيجي,
ونفذت برامج حمددة لتنمية هذه الرثوة الب�شرية علي مدار عقود من
الزمن ,وجنحت فيما خططت ,وها هي ال�صني �صاحبة املليار ون�صف
بخطى ثابتة ومدرو�سة نحو قيادة العامل من خالل
من الب�شر تخطو
ً
هذه الرثوة الب�شرية الهائلة التي جعلت منها ميزة متيزها عن �سائر
الأمم ،كما �أن املوارد الطبيعية والأموال بالرغم من �أهميتهما �إال
�أنهما ال ينتجان منتجا بذاتهما ولكن العن�صر الب�شري الكفء والفعال
واملدرب هو القادر على ا�ستخدام هذه املوارد.
ومما ال�شك فيه �أن الدولة التي ال ت�ستطيع تنمية مواردها الب�شرية ال
ميكن �أن حتقق غاياتها و�أهدافها املخططة مهما ابتكرت من و�سائل،
وتنبع �أهمية التنمية الب�شرية للدول الإ�سالمية ب�صفة خا�صة ملا
احتلته هذه الدول من مراتب متدنية يف تقرير التنمية الب�شرية ،هذا
التقرير الذي ي�صدر �سنويا عن برنامج الأمم املتحدة للإمناء وي�شمل
( )187دولة توزع من حيث م�ستوي التنمية الب�شرية يف �أربع �أرباع
ح�سب قيمة دليل التنمية الب�شرية علي النحو التايل -:الربع الأول
للدول ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جدا ،والربع الثاين للدول ذات
التنمية الب�شرية املرتفعة ،والربع الثالث للدول ذات التنمية الب�شرية
املتو�سطة ،والربع الرابع للدول ذات التنمية الب�شرية املنخف�ضة.
�أما �أبعاد التنمية الب�شرية التي �أخذت يف االعتبار يف القيا�س فهي-:
التعليم وال�صحة وم�ستوي املعي�شة الالئق.
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ووفقا لتقرير التنمية الب�شرية �سنة  2011جاءت غالبية الدول الإ�سالمية يف ترتيب مُتدنٍ كالآتي-:
جدول رقم ( )1ترتيب الدول الإ�سالمية يف تقرير التنمية الب�شرية �سنة 2011
تقرير التنمية الب�شرية �سنة  2011الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة.
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•مقومات التنمية الب�شرية-:
�سنحاول يف هذه الفقرة الإجابة علي �س�ؤالني هامني:
الأول :ما املتطلبات الواجب توافرها لتحقيق التنمية الب�شرية؟
والثاين :ما معوقات حتقيق التنمية الب�شرية يف الدول
الإ�سالمية؟
•متطلبات حتقيق التنمية الب�شرية-:
لكي تتحقق التنمية الب�شرية البد من ح�صول الأفراد علي قدر
كاف من �أبعادها الثالثة الهامة وهي-:
ٍ
عال يتالءم مع متطلبات وحاجات �سوق العمل,
•م�ستوي تعليمي ٍ
وي�ؤدي �إىل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملني ,ويعمل علي تنمية
القدرة علي الإبداع واالبتكار وت�شجيع البحث العلمي ,واكت�ساب
املعرفة ,و�إنتاجها ,وجت�سيدها يف اخلدمات.
•م�ستوي �صحي للأفراد ,وتوفري بيئة نظيفة متكنهم من
اال�ستمرار يف العمل والإبداع والقدرة علي عالج امل�شكالت
ال�صحية التي يواجهونها.
•ح�صول كل فرد علي ما يحتاجه من �سلع وخدمات وتوفري حياه
كرمية له ي�ستطيع من خالل العي�ش فيها رفع م�ستوى كفاءته
وفاعليته وبالتايل حتقيق معدالت مرتفعة من الإنتاج والتنمية.

•معوقات حتقيق التنمية الب�شرية يف الدول الإ�سالمية-:
ر�أينا فيما �سبق �أنه لكي حتقق الدولة معدالت مرتفعة من
التنمية الب�شرية البد من توفري مقومات هذه التنمية وهي
ارتفاع يف م�ستوي التعليم ,وم�ستوي ال�صحة ,وم�ستوي املعي�شة،
وبا�ستعرا�ض �أو�ضاع الدول الإ�سالمية يف هذه امل�ؤ�شرات جند
�أنه-:
•بالن�سبة للم�ؤ�شر الأول"-:م�ستوي التعليم"
بالرغم من زيادة �أعداد املتقدمني يف املدار�س مبراحلها
املختلفة واجلامعات بتخ�ص�صاتها� ،إال �أن هناك عدة م�ؤ�شرات
فرعية عملت علي تراجع دور الدول الإ�سالمية عن �أحداث
معدل مرتفع يف هذا امل�ؤ�شر .من هذه امل�ؤ�شرات انخفا�ض ن�سبة
املنفق علي البحث والتطوير ،وانخفا�ض عدد براءات االخرتاع،
عالوة علي انخفا�ض حجم امل�ستثمر يف قطاع التعليم ب�صفة
عامة .4
•بالن�سبة للم�ؤ�شر الثاين" -:م�ستوى ال�صحة"
ت�شري التقارير �إىل تراجع الدول النامية "الإ�سالمية" يف هذا
امل�ؤ�شر وذلك لعدة �أ�سباب من �أهمها -:ارتفاع ن�سبة الأفراد
الذين يفتقرون �إىل م�صادر مياه نقية ,وتف�شي بع�ض الأمرا�ض
املزمنة ,وعدم قدرة �أ�صحاب تلك الأمرا�ض على احل�صول علي
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الدواء ,وانخفا�ض عدد الأطباء لكل � 100ألف فرد بالإ�ضافة
�إىل انخفا�ض حجم املنفق علي قطاع ال�صحة وبالتايل انخفا�ض
ن�صيب الفرد من هذا الإنفاق . 5
•بالن�سبة للم�ؤ�شر الثالث" :م�ستوي املعي�شة"
ال�شك �أن هذا امل�ؤ�شر هو انعكا�س للم�ؤ�شرين الأول والثاين,
ونتيجة النخفا�ض ن�صيب الفرد من م�ستوي ال�صحة وم�ستوي
التعليم يف الدول النامية فان ذلك �سوف ينعك�س علي انخفا�ض
م�ستوي معي�شة الفرد يف تلك الدول ،عالوة علي عدة م�ؤ�شرات
فرعية �أخري تو�ضح هذا االنخفا�ض يف م�ستوي معي�شة
الأفراد منها حجم ال�صادرات والواردات لتلك الدول ,وحجم
امل�ساعدات ,والدين العام,وانخفا�ض حجم اال�ستثمارات,
وزيادة معدالت الفقر.
يت�ضح مما �سبق �أن العامل امل�شرتك يف امل�ؤ�شرات الثالثة اخلا�صة
بالتنمية الب�شرية والذي يعترب ال�سبب الرئي�سي يف انخفا�ض معدل
التنمية الب�شرية للدول اال�سالمية هو انخفا�ض حجم التمويل الالزم
لتحقيق تلك امل�ؤ�شرات مما ي�ؤكد حاجة هذه الدول للبحث عن م�صادر
متويلية توجه لتمويل م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ,وهو ما �سنتناوله يف
الف�صول القادمة.
الف�صل الثاين
دور الوقف يف حتقيق التنمية الثقافية والعلمية
�شرع الإ�سالم الوقف واعتربه �سبب ًا من الأ�سباب التي ت�سهم يف
حتقيق التنمية ال�شاملة يف �شتي املجاالت ومنها تنمية املجال العلمي
والثقايف وهو ما ي�ستدل عليه من حديث �إن مما يلحق امل�ؤمن من عمله
وح�سناته بعد موته -:علما ن�شره ،وولدا �صاحلا تركه ،وم�صحفا ورثه،
�أو م�سجدا بناه� ،أو بيتا البن ال�سبيل� ،أو نهرا �أجراه�،أو �صدقة �أخرجها
من ماله يف �صحته وحياته ،يلحقه بعد موته (رواه بن ماجه).
وبالت�أمل يف احلديث جند �أن تخ�صي�ص النبي (�صلي اهلل عليه
و�سلم) للعلم وامل�صحف وامل�سجد بالذكر فيه �إ�شارة �إىل عظيم دورها
الريادي التنموي يف املجاالت الثقافية والفكرية واملعرفية والعلمية,
ف�ضال عن املجاالت ال�سلوكية ,وذلك ملا فيها من م�ؤثرات تعمل علي
تو�سيع القاعدة الذهنية للفرد واملجتمع.
ويف هذا الف�صل �سوف نتناول دور الوقف يف حتقيق التنمية الثقافية
والعلمية من خالل مبحثني :الأول يتناول مفهوم التنمية الثقافية
والعلمية و�أهميتها ،ويتناول الثاين دور الوقف يف تطوير تلك التنمية
من خالل تطوير الأفراد واملجتمعات ثقافيا وعلميا.
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املبحث الأول
التنمية الثقافية والعلمية – مفهومها و�أهميتها
•تعريف التنمية الثقافية والعلمية-:
ال�شك �أن التنمية الثقافية والعلمية جزء مهم يف التنمية ال�شاملة
لأي جمتمع وميكن تعريفها ب�أنها-:
االزدياد واالرتقاء نحو الكمال الإن�ساين يف املعارف والعلوم ويف
طرق التفكري والإبداع ويف القدرات الذهنية وال�سلوكيات ونحوها من
الإمكانات الأخرى التي ميكن للإن�سان اكت�سابها و�إفادة املجتمع بها .6
•�أهمية التنمية الثقافية والعلمية-:
تت�ضح �أهمية التنمية الثقافية والعلمية مما يلي-:
•دعوة الإ�سالم �إىل التنمية الثقافية والعلمية ،فلي�س من دين حث
علي التنمية الثقافية والعلمية كما فعل الإ�سالم ومن الق�ضايا
التي ت�سجل له حتى عند غري امل�سلمني ب�أنه دين النظر والتفكري
واملعرفة والعلم والبحث ،هذه الأو�صاف تلتقي يف اجلملة مع
�إحدى مقا�صده اخلم�سة يف حفظ العقل و�صيانته من اجلهل
وال�ضياع ,وذلك بهدف تكرمي الإن�سان والعمل علي رقيه والأدلة
علي ذلك كثرية منها -1:ما ورد يف كتاب هلل تعاىل
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (العلق )1
قول اهلل تعايل -:ا ْق َر�أْ ِب ْ
وهي �أول �آية نزلت و فيها الدعوة �إىل طلب العلم �أيا كان نوعه
دون �أن يحدد ذلك �سن معني �أو مرحلة درا�سية.
وقوله تعايلَ -:ي ْر َف ِع اللهَُّ ا َّل ِذينَ � َآمنُوا ِمن ُك ْم َوا َّل ِذينَ �أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم
َد َر َج ٍات(املجادلة ) 11
وقوله جل عالهَ -:و ُقل َّر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل ًما (طه ) 114
وفيه �إ�شارة �إىل �ضرورة تنمية الفكر والعقل بالتعليم امل�ستمر
واملعرفة الدائبة2 .ـ ما �أ�شارت �إليه ال�سنة النبوية ال�شريفة.
1 .1حديث الر�سول (�صلي اهلل عليه و�سلم) تعلموا العلم فان
تعلمه هلل خ�شية وطلبه عباده ومذاكرته ت�سبيح والبحث
عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه �صدقة وبذله لأهله قربة
(رواه بن عبد الرب)
2 .2وقوله (�صلى اهلل عليه و�سلم) طلب العلم فري�ضة علي
كل م�سلم (رواه بن ماجه)
3 .3وقوله (�صلي اهلل عليه و�سلم) �إن العلماء ورثة الأنبياء
وان الأنبياء مل يورثوا دينارا وال درهما و�إمنا ورثوا العلم
فمن �أخذه �أخذ بحظ وافر (رواه �أبو داوود)
•�إن التنمية الب�شرية ال تكت�سب معناها احلقيقي �إال �إذا نظر �إليها
�أوال من زاوية البعد الثقايف والعلمي الذي يجعل منها حم�صلة
التداخل والتكامل بني التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية
وبالتايل ن�ستطيع القول ب�أن التنمية العلمية والثقافية �شرط
للتنمية االقت�صادية فال ميكن حتقيق تنمية اقت�صادية دون �أن
تواكبها منذ البداية تنمية ثقافية وذلك لأن الثقافة هي املعيار
التي تتحدد به هوية كل جمتمع ب�شري.
•تعد التنمية الثقافية والعلمية حمور اهتمام الدول الراغبة يف
حتقيق تنمية وبالتايل �إن�شاء م�ؤ�س�سات ومراكز تخت�ص بهذا
املجال وتقوم بن�شر التقارير اخلا�صة به مثل التقرير العربي
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للتنمية الثقافية وهو تقرير �سنوي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة الفكر
العربي حول واقع التنمية الثقافية يف الدول العربية من خالل
بنياتها الأ�سا�سية مثل التعليم والإعالم والت�أليف والن�شر
واملعلوماتية والإبداع ب�أنواعه املختلفة .كذلك يوجد �أي�ضا
امل�ؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك مركز درا�سات
اخلليج واجلزيرة العربية .7
•�إن التحدي املعريف املعا�صر جزء من التحدي الأكرب �آال وهو
التحدي لتحقيق التنمية ال�شاملة وال�شك �أن الثقافة والعلم
كو�سائل للمعرفة هي املدخل �إىل مواجهة ذلك التحدي.

املبحث الثاين
دور الوقف يف تطوير الأفراد واملجتمع ثقافيا وعلميا
قام الوقف بدور مهم يف التنمية الثقافية والعلمية عرب جمموعة من
امل�سارات واملجاالت التي تنبه �إليها امل�سلمون قدميا ف�أقبلوا عليها بناء
و�إ�شادة واهتماما ورعاية وتطويرا 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:
لي�س امل�سجد مكانا للعبادة فقط ،بل له دور بالغ الأهمية يف
التنمية الثقافية والفكرية والعلمية ففيه يعرف الفرد ف�ضائل
الإ�سالم و�آدابه و�أحكامه ,ويجد امل�سلم القدوة احل�سنة ويحاكي
ال�صاحلني الأبرار ,ويتعلم �ضبط النف�س وال�صرب والتحلي
بالأمانة وحتمل امل�س�ؤولية واحلر�ص علي االن�ضباط واالهتمام
بالنظافة ,وتعود النظام.
وقد عرف وقف امل�ساجد منذ العهد النبوي ويعترب م�سجد قباء �أول
م�سجد بني ووقف هلل تعاىل . 9
كما �أن امل�سجد النبوي بني علي �أر�ضى لبني النجار والذين رف�ضوا
�أخذ ثمنها وقالوا ال نطلب ثمنه �إال �إىل اهلل.
وكان للم�سجد دور كبري يف التنمية الثقافية والعلمية منذ عهد الر�سول
حيث يعقد حلقات العلم فيه ,فعن �صفوان بن ع�سال املرادي قال-:
�أتيت النبي (�صلي اهلل عليه و�سلم) وهو يف امل�سجد فقلت له يا ر�سول
اهلل �إين جئت �أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم حتفه املالئكة
ب�أجنحتها (رواه �أحمد يف امل�سند واحلاكم يف امل�ستدرك)

وبالإ�ضافة �إىل حلقات العلم التي كانت تعقد يف امل�سجد النبوي كانت
هناك خطب اجلمع والأعياد واملنا�سبات التي تطر�أ علي املجتمع
الإ�سالمي ,فيعاجلها النبي (�صلي اهلل عليه و�سلم) و�أ�صحابه ومن
بعدهم بالإر�شاد والتوجيه والتوعية والتثقيف.
وكم خ ّرج امل�سجد النبوي من �صحابة وتابعني وعلماء ومدر�سني يف
�شتي فروع املعرفة انت�شروا يف الأر�ض يبلغون الدين ,ويعلمون النا�س,
وين�شرون الف�ضائل والقيم ,وي�سهمون يف االرتقاء بعقول الأفراد
وتنمية املجتمعات.
ومن امل�ساجد امل�شهورة يف تاريخ الإ�سالم ،اجلامع الأزهر يف القاهرة
والذي يق�صده طالب العلم من �شتي الدول لينهلوا من علوم ال�شريعة
والعلوم الإن�سانية والتطبيقية.
وكذلك م�سجد القريوان ,وجامع الزيتونة بتون�س ,وجامع القروين
باملغرب ,وجامع قرطبة بالأندل�س.
ومل يقت�صر الوقف علي بناء امل�ساجد فقط ,بل امتد الوقف لي�شمل
م�ستلزمات امل�ساجد ،فوقفت الأموال علي �أئمة امل�ساجد واخلطباء
واملعلمني وامل�ؤذنني ،وامتدت علي طالب العلم الذين يجل�سون يف
احللقات الدرا�سية.
•وقف الكتاتيب ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية-:
ال ُكتّاب (ب�ضم الكاف وت�شديد التاء) هو مكان يقام غالبا بجوار
امل�سجد لتعليم القراءة والكتابة والقر�آن والتاريخ والريا�ضيات
وهو �أ�شبه باملدر�سة االبتدائية يف الع�صر احلديث .وانت�شرت
الكتاتيب انت�شارا كبريا يف املدن الإ�سالمية ،فما من مدينة �أو
قرية فتحها امل�سلمون �إال و�أن�شئوا فيها كتاتيب .9
وكان اخللفاء واحلكام والق�ضاة ينفقون علي تلك الكتاتيب ,ثم قام
الأثرياء املح�سنون بوقف بع�ض �أموالهم للإنفاق علي تلك الكتاتيب
ور�صد جوائز ومكاف�آت مالية ومعنوية لها ت�شجيعا علي التعلم
والدرا�سة.
وتعترب الكتاتيب نقطة االنطالق للح�ضارة الإ�سالمية ,حيث كانت
تعد الأجيال النا�شئة ملوا�صلة الدرا�سة والبحث والتخ�ص�ص العلمي
الدقيق بعد تزويدهم مببادئ التح�صيل و�صقل مواهبهم وتنمية
ثقافاتهم وعلومهم و�سلوكهم االجتماعي لي�صبحوا بعد ذلك قادة
الفكر والعلم والرتبية.
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•وقف املدار�س ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية-:
انت�شر هذا النوع من الوقف انت�شارا وا�سعا ,و�سريعا وكان له
�أهمية كبرية يف توفري املدار�س مبراحلها املختلفة وت�أمني
حاجات طالب العلم ومدر�سيهم وما يلزمهم من مرافق
وو�سائل و�أدوات وجتهيزات . 10
ويرى بع�ض الباحثني �أن كل م�ؤ�س�سات التعليم التي �أن�شئت يف
املجتمعات الإ�سالمية كانت قائمة علي �أ�سا�س نظام الوقف .11
ولقد �أ�سهم الوقف �إ�سهاما بارزا يف حتقيق النه�ضة العلمية والفكرية
ال�شاملة وتهيئة الظروف املالئمة للإبداع الإن�ساين ,وذلك نتيجة
للت�سهيالت والأ�سباب التي وفرها واقفوا املدار�س للعلماء وطالب
العلم.
ومن �أ�شهر املدار�س الوقفية التي عرفها العامل الإ�سالمي:
1 .1املدر�سة البيهقية يف ني�سابور يعود تاريخها �إىل القرن
الرابع الهجري .12
2 .2املدر�سة النظامية ببغداد ن�سبة �إىل بانيها الوزير نظام
امللك �أبوعلي احل�سن الطو�سي .13
3 .3املدر�سة النورية بحلب �أن�ش�أها امللك نور الدين حممود
بن زنكي.
4 .4املدر�سة العادلية بدم�شق بناها امللك العادل �سيف الدين
حممد الأيوبي .14
5 .5املدر�سة الفا�ضلية بالقاهرة �أقامها القا�ضي الفا�ضل
�أبوعلي البي�ساين .15
6 .6املدر�سة امل�ؤيدية بتعز �أن�ش�أها ال�سلطان امللك امل�ؤيد.
كان الواقفون لهذه املدار�س يت�سابقون يف الإنفاق عليها وعلي
�أ�ساتذتها وطالبها وموظفيها وم�ستلزماتها من �أدوات وترميمات
و�أطعمة ورواتب ومرافق مما ي�ؤمن الظروف الالزمة ال�ستمرارية
وتنمية العملية التعليمية يف خمتلف التخ�ص�صات حتى توافد غري
امل�سلمني علي بع�ض تلك املدار�س ,وكان اجلميع يح�صلون العلم
واملعرفة جمانا ،بل كان بع�ض الواقفني يقفون علي الأ�ساتذة والطالب
الكتب واملراجع لتمكينهم من الدرا�سة والبحث العلمي.
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ومن املدار�س الوقفية يف الع�صر احلديث : 16
1 .1املعهد العايل لعلوم ال�شريعة مبدينة بات�سة – اجلزائر.
2 .2كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي.
3 .3املدر�سة الكلتاوية واملدر�سة ال�شعبانية بحلب – �سوريا.
4 .4اجلامعة الإ�سالمية بالعا�صمة الهولندية �أن�ش�أت �سنة
.1998
ومما ال�شك فيه �أن وقف املدار�س بكافة �أنواعها ومراحلها �أ�سهم
�إ�سهاما كبريا يف حركة التنمية العلمية والثقافية ،حيث توفرت
للمعلمني واملتعلمني فر�ص الرتقي والنهو�ض العلمي من خالل التفرغ
للدرا�سة والبحث العلمي اللذين كانا من الأ�سباب املهمة يف �إبداع
امل�سلمني احل�ضاري علي امل�ستوي الإن�ساين وبروز علماء وم�شاهري
�سطعت �أ�سما�ؤهم يف �سماء املعرفة الإن�سانية من ه�ؤالء� -:أ�صحاب
املذاهب الأربعة وتالميذهم  ,البحرتي – املتنبي – اجلاحظ – ابن
املقفع – �أبو متام – الطربي – ابن خلدون – احل�سن بن الهيثم –
البريوين – �أبن �سينا – الرازي.
•وقف املكتبات ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية-:
للكتاب دور متميز يف التنمية الثقافية والعلمية واالرتقاء بالفكر
الب�شري ،وقد �أدرك الواقفون �أهمية ذلك ,فاجتهوا �إىل وقف
املكتبات ,وملئوها بالكتب النافعة من خمتلف �أنواع العلوم وقد
ت�سابق اخللفاء واحلكام والعلماء والأغنياء يف وقف املكتبات
والكتب �إما ب�صورة ر�سمية عامة ,و�إما ب�صورة فردية خا�صة
علي النحو التايل-:
•مكتبات عامة-:
1 .1مكتبة بيت احلكمة ببغداد ،حيث حظيت بعناية عدد من
اخللفاء العبا�سيني وعلي ر�أ�سهم امل�أمون مما �أدي �إىل
تنمية موجداتها .17
2 .2دار العلم يف املو�صل �أن�ش�أها �أبن حمدان املو�صلي بدعم
وت�أييد من حكام ووزراء ع�صره .18
3 .3دار العلم يف الب�صرة ودار العلم يف بغداد.
4 .4دار احلكمة يف القاهرة.
5 .5خزانة الكتب بحلب.
6 .6دار الكتب يف مدينة �ساوة �شمال �إيران.
7 .7مكتبة �شيخ الإ�سالم عارف حكمت باملدينة املنورة.
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•مكتبات خا�صة-:
1 .1مكتبات امل�ساجد مثل -:مكتبة اجلامع الأزهر بالقاهرة،19
ومكتبة جامع �آمد يف ديار بكر برتكيا ،مكتبة جامع �أبي
حنيفة ببغداد ،20مكتبة اجلامع الأموي بدم�شق  ،21مكتبة
احلرم املكي.
2 .2مكتبات املدار�س مثل -:مكتبات مدار�س الأمري �أبي احل�سن
املريني بتون�س ،ومكتبات املدر�سة البيهقية يف ني�سابور،
وكتبات املدر�سة الفا�ضلية بالقاهرة ،مكتبات املدر�سة
العمرية بدم�شق.
3 .3مكتبات امل�ست�شفيات مثل -:مكتبة م�ست�شفي �أحمد بن
طولون بالقاهرة  ،مكتبة امل�ست�شفي الع�ضدي ببغداد  ،مكتبة
م�ست�شفي نور الدين الزنكي بدم�شق  ،مكتبة امل�ست�شفي
املن�صوري بالقاهرة . 22
4 .4مكتبات املقابر مثل -:مكتبة مقابر �أم اخلليفة ببغداد ،مكتبة
مقابر املن�صورية بالقاهرة ،مكتبة مقابر �أوغلي با�سطنبول.
5 .5مكتبات �أخري وقفية -:انت�شر وقف الكتب بني كافة فئات
املجتمع الإ�سالمي علي مر القرون ,فكان بع�ض النا�س
يقفون كتبهم يف بيوتهم ,ويفتحونها �أمام القراء يف �أوقات
معينة,وبع�ضهم يخط الكتب بيده ليقفها على طالب العلم,
و�آخرون ي�ست�أجرون من يخطها لهم ليقفوها علي �أهل العلم
وطالبه،ومن �أمثلة ذلك:
•�أبو قا�سم جعفر بن حممد املو�صلي -:كان
له دار يف املو�صل فيها مكتبة ال مينع �أحد من
دخولها. 23
•الفقيه اليمني �أحمد بن �أبي ال�سعود -:كان يعمد
�إىل ن�سخ الكتب بيده وايل �شراء كتب �أخري ثم
وقفها جميعها علي طلبة العلم واملعرفة .24
يت�ضح مما �سبق مدي ما للمكتبات الوقفية قدميا من �إ�سهام جوهري
يف حتقيق مزيد من االرتقاء الفكري والتنمية الثقافية والعلمية,حيث
ي�سرت احل�صول علي املراجع للدرا�سة والبحث والت�أليف وتوفري املادة
العلمية والثقافية بي�سر و�سهولة للمعلم واملتعلم واملثقف وتزويدهم
بكل جديد وتعريفهم علي الأفكار والآراء املدونة للم�ؤلفني والباحثني
واملفكرين يف كل �أرجاء العامل الإ�سالمي.
وميكن اال�ستفادة من دور الوقف يف التنمية الثقافية والعلمية يف
الع�صر احلايل فيما يلي-:
�1 .1إعمار امل�ساجد والإنفاق علي م�ستلزماتها.
�2 .2إن�شاء املدار�س والكليات ال�شرعية والعامة واملعاهد
ال�صناعية.
�3 .3إقامة املكتبات الوقفية العامة واخلا�صة.
�4 .4إن�شاء املجالت الإ�سالمية العلمية والثقافية.
5 .5ابتعاث الطالب املتميزين والإنفاق عليهم من مال
الوقف.
�6 .6إن�شاء مراكز وقفية للبحث العلمي.
7 .7طبع الكتب العلمية والثقافية من مال الوقف.
8 .8الإ�سهام يف متويل اجلامعات من مال الوقف.

المراجع والمصادر:
 [1 .1تقرير التنمية ]2010
[ 2 .2حامد عمار ]1999
[3 .3كريم حالوة ]1992
[4 .4تقرير التنمية البشرية]
[5 .5تقارير منظمة الصحة العالمية ]
[6 .6سامي ذبيان ]1990
7 .7مؤسسة الفكر العربي -:أنشأت هذه المؤسسة كفكرة سنة 2000في بيروت ثم
تبلورت تلك الفكرة سنة  2001وتم الموافقة علي تسجيلها ومن أهم أهداف تلك
المؤسسة – العناية بمختلف المعارف والعلوم واالهتمام بالدراسات المستقبلية-
وتفعيل التواصل بين العقول العربية المهاجرة واالستفادة منها في دولها األم.
المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا -:هي منظمة إقليمية غير حكومية تضم
علماء عرب من داخل وخارج الوطن العربي بهدف االستفادة من خبراتهم في
خدمة العالم العربي وقد تم إنشاؤها سنة  2000في اإلمارات العربية المتحدة.
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية -:تم إنشاؤه في الكويت سنة 1994
ويهدف إلى نشر البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بمنطقة الخليج
وشبه الجزيرة العربية باإلضافة إلى رصد مشكالت التحول االجتماعي
والثقافي وأهم قضايا التنمية.
(8 .8السيرة النبوية ) 1988
 (9 .9مصطفي السباعي)
(1010محمد أمين )1980
(1111جورج المقدسي )1994
( 1212ياقوت الحمودي)
(1313يحي الساعاتي )1988
(1414الخزرجي )1911
( 1515يحيي الساعاتي)
(1616حسن أبو غدة ) 2005
 (1717سعيد جي )1972
 (1818سعيد جي ) 1985
 (1919بن تغري )1294
(2020ماهر حمادة )1978
(2121النعمى )1948
(2222الكتبي )1948
 (2323مصطفي السباعي)
((2424الخزرجي )1911
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ال�صناديق الوقفية ومتويل ال�صناعات احلرفية
ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري االقت�صاد ،دبلوم معهد التخطيط القومي
باحث اقت�صادي �أول ومدير �إدارة بوزارة ال�صناعة والتجارة اخلارجية امل�صرية

تعترب ال�صناعة ع�صب احلياة و�شريانها االقت�صادي ،وبها يقا�س
مدى تقدم الأمم ورقيها .وما ال�صناعات احلرفية �إال جزء مهم من
تلك ال�صناعات بل و�أ�سا�سها يف حقيقة الأمر فهي موروث ح�ضاري
وثقايف واجتماعي عريق تتوارثه الأجيال املتعاقبة� ،أ ّب ًا عن جد ،لذا
كان من الأهمية مبكان �إن حتظى هذه احلرف بقدر وافر من التقدير
والإعزاز ملا �سطره ال�سلف ال�صالح من �إبداعات جميلة ا�ستوحاها
من واقع حاجته اليومية واملعي�شية .وميكن للوقف اال�سالمى �أن يلعب
دورا مهما يف ان ت�ستعيد هذه املوروثات العريقة دورها ومكانتها
الإجتماعية والإقت�صادية وان تبنى لنف�سها مكانة منا�سبة بني �سائر
احلرف على امل�ستويني الإقليمي والدويل وان تلعب دورا ورافدا يف منو
الإقت�صاد الوطني .فنظام الوقف من النظم الدينية التي �أ�صبحت
يف ظل الإ�سالم م�ؤ�س�سة عظمى لها �أبعاد مت�شعبة دينية واجتماعية
واقت�صادية وثقافية و�إن�سانية ،كانت هذه امل�ؤ�س�سة يف ظل احل�ضارة
الإ�سالمية جت�سيد ًا حي ًا لل�سماحة والعطاء والت�ضامن والتكافل ،غطت
�أن�شطتها �سائر �أوجه احلياة االجتماعية وامتدت لت�شمل امل�ساجد
واملرافق التابعة لها والدعوة واجلهاد يف �سبيل اهلل ،واملدار�س ودور
العلم واملكتبات ،وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،وكفالة ال�ضعفاء والفقراء
وامل�ساكني والأرامل ،وامل�ؤ�س�سات ال�صحية .ونظر ًا ملا لهذه ال�صناعات
من �أهمية �سواء من الناحية التاريخية والثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية ف�إننا �سنحاول �إلقاء ال�ضوء على دور الوقف اال�سالمى يف
متويل ال�صناعات احلرفية وتنميتها لتكون رافد ًا يف االقت�صاد وعدم
اندثارها مبا ي�سهم يف نقل اخلربة �إىل �أجيال ال�شباب وال�شابات.
فقد كان للوقف وما يزال دورا اقت�صاديا عظيما،فمن خالله يتم
توفري احلاجات اال�سا�سية للفقراء من ملب�س وغذاء وم�أوى وتوفري
عدد من ال�سلع واخلدمات العامة مثل التعليم وال�صحة كما �سبقت
اال�شارة وهذا ينعك�س ب�صورة مبا�شرة يف تنمية القوى الب�شرية,
ويطور قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية
يف عوامل الإنتاج.
من ناحية �أخرى ي�ؤدى ذلك اىل التخفيف عن كاهل املوازنة العامة
للدولة بحيث تخ�ص�ص الأموال التى كان يجب ان تنفق على هذه
املجاالت اىل جماالت اخرى .ويعنى ذلك اي�ضا �ضمان كفاءة توزيع
املوارد املتاحة بحيث ال ترتكز الرثوة فى ايدى فئة بعينها مما يعنى
ت�ضييق الفروق بني الطبقات ،حيث ي�ساهم الوقف بهذه الطريقة فى
زيادة املوارد املتاحة للفقراء مبا يرفع م�ستوى معي�شتهم ,ويقلل الفجوة
بينهم وبني الأغنياء�.أي�ضا كما ي�ساهم الوقف يف زيادة االدخار فهو
ميثل نوعا من االدخار لأنه يحب�س جزء ًا من املوارد عن اال�ستهالك
ف�ضال عن انه ال يرتك الرثوة املحبو�سة عاطلة،وامنا يوظفها وينفق
�صافى ريعها(بعد ا�ستقطاع تكاليف ال�صيانة واالحالل) يف الغر�ض
املخ�ص�ص له .وال نن�سى �أن الوقف ي�ساهم يف توفري عدد من الوظائف
من خالل النظار واملوظفني وامل�شرفني ونحوهم فى امل�ؤ�س�سات الوقفية
وامل�ساجد ونحوها ,وهو عدد كبري ال ي�ستهان به،مما ي�ساهم يف زيادة
املتخ�ص�صني فى تلك املجاالت وتطور قدراتهم.وي�ساعد الوقف يف
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متويل ال�صناعات احلرفية ب�إتاحة املزيد من فر�ص العمل وا�ستغالل
الرثوات املحلية وزيادة االنتاج وزيادة الدخول وبالتاىل زيادة كل من
االدخار واال�ستثمار .وتعمل هذه امل�شروعات على �إتاحة مزيد من
ال�سلع واخلدمات مما ي�ؤدى اىل مزيد من الرفاهية وحت�سني م�ستوى
املعي�شة وزيادة القدرات الت�صديرية.
اف وهو
ِ
واحلرف ُة يف اللغة (كما يف ل�سان العرب) هو ا�سم من االحترِ ِ
ُ
شُ
شُ
�ساب؛ يقال :هو َي ْح ِرف ل ِعيا ِله ويحرتف و َيق ِْر� و َيقْترَ ِ � مبعنى
اال ْك ِت ُ
ال�صناع ُة.
يكت�سب من ههنا وههنا ،والـ ُم ْحترَ ِ ُف :ال�صا ِن ُعِ .
واحل ْرف ُة ِّ
َ
وحرف ُة
ك�سب وطلب
ِ
ِ
الرجل�َ :ض ْي َعتُه �أَو َ�ص ْن َعتُهَ .
وح َر َف َلأ ْه ِله ْ
واحترَ َفَ :
َ
االحترِ ُ
واح َ
�ساب� ،أ ّي ًا كان.
اف اال ْك ِت ُ
تال ،وقيلْ :
ْ
وقد َع َّرفت اليون�سكو احلرف وال�صناعات اليدوية ب�أنها " تعبري
حقيقي عن التقاليد احلية للإن�سان تتجلى فيه الأ�س�س الثالثة للتنمية
امل�ستدمية والقيم الإن�سانية وهي :التكيف والتجديد والإبداع".
ودعت اليون�سكو يف هذا ال�صدد �إىل االعرتاف ب�أهمية دور احلرفيني
املبدعني ومنتجي املواد احلرفية ،ففي �شتى �أنحاء العامل يبتكر
احلرفيون م�صنوعات تن�سجم مع الطبيعة وت�شكل جز ًءا مه ًما من
احلياة اليومية للأفراد واملجتمع.
وقد حث النبى الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله على العمل والك�سب من
عمل اليد حيث قال :لأن ي�أخذ �أحدكم حبله ،في�أتي بحزمة احلطب
على ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل بها وجهه ،خري له من �أن ي�س�أل النا�س،
�أعطوه �أو منعوه�(.صحيح البخاري ).
ويف امل�ستدرك عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :كان داود زراد ًا ،وكان
�آدم ح َّراث ًا ،وكان نوح جنار ًا ،وكان �إدري�س خياط ًا ,وكان مو�سى راعي ًا
ُ
يخ�صف نعله,
عليهم ال�سالم .وكان ر�سول اهلل �صلى اله عليه و�آله
ويخيط ثوبه ,ويعمل يف بيته .كما عمل برعي الغنم كما ثبت يف �صحيح
البخاري و�أي�ضا عمل بالتجارة ب�أموال ال�سيده خديجة ر�ضي اهلل عنها
م�ضاربة .ومن تعظيم اهلل �أمر العمل وال�صناعة باليد ما رواه كعب بن
عجرة ر�ضي اهلل عنه قال :مر على النبي رجل فر�أى �أ�صحاب النبي
من جلده ون�شاطه ما �أعجبهم ,فقالوا يا ر�سول اهلل لو كان هذا يف
�سبيل اهلل ,فقال ر�سول اهلل �(:إن كان خرج ي�سعى على ولده �صغارا
فهو يف �سبيل اهلل ,و�إن خرج ي�سعى على �أبوين �شيخني كبريين فهو
يف �سبيل اهلل ,و�إن كان ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل اهلل,
و�إن كان خرج رياء وتفاخرا فهو يف �سبيل ال�شيطان) رواه الطرباين
و�صححه الألباين.
وال�صحابة الكرام من املهاجرين والأن�صار كانوا يعملون يف �أمر
معا�شهم ,ومل يكونوا بطالني ,بل كانوا �أ�صحاب مهن وحرف,
فمنهم اللحام واجلزار والبزاز واحلداد ،واخلياط والن�ساج والنجار
نا�س كرث بر ًا وبحر ًا .مثل �أبو
واحلجام ,وقد احرتف التجارة منهم ٌ
بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب وعبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل
عنهم جميع ًا.

مقاالت يف الوقف

وت�ساعد ال�صناعات احلرفية على احلد من البطالة واال�ستفادة من
كافة املوارد الب�شرية �سواء الذكور �أو الإناث الذين ي�ستطيعون �أداء
بع�ض الأعمال يف بيوتهم �أو يف حميطهن كذلك ميكن لكبار ال�سن
واملعوقني وغريهم امل�شاركة يف العملية الإنتاجية يف �سكناهم مما
يعطي م�صدر ًا للدخل بالإ�ضافة �إىل رفع املعنويات.وعلى ذلك فلهذه
ال�صناعات �أهمية االقت�صادية كبرية تكمن يف:
�11 .1أنها ت�ساعد على �إيجاد فر�ص وظيفية بالنظر �إىل ن�سبة
تخ�صي�ص املوارد واحلاجة �إىل تعليم ب�سيط وبالتايل
تتمكن حتى ربة البيت من ممار�سة احلرفة.
2 .2توفر اخلامات وبالتايل ت�ساعد على اال�ستفادة منها.
3 .3توفر فر�ص ًا للتدريب �أثناء العمل ومما ي�ساعد على ذلك
�أن التقنيات لي�ست �صعبة اال�ستيعاب.
4 .4توفر توازن ًا يف التخطيط والتنمية بني املناطق املدنية
والريفية وذلك لتعميم انت�شارها.
5 .5متكني حتقيق متطلب امل�ستهلك من املنتج نظر ًا لإمكانية
التعامل مع اخلامات.
وقطاع ال�صناعة التقليدية يعد من الركائز الأ�سا�سية للتنمية يف الوطن
العربي باعتباره قطاعا م�شغال ،له م�ساهماته يف الناجت القومي ،كما
�أنه يعترب قطاعا حموريا يف دعم و�إنعا�ش الن�شاط ال�سياحي يف العديد
من الدول العربية ،ف�ضال عن �أنه ي�شكل خزانا حقيقيا للرتاث احلريف
واملهارات الفنية التي �أفرزتها احل�ضارات العربية على مر الع�صور،
و�إننا جميعا مطالبون بحماية هذه الرثوات الوطنية واملحافظة عليها،
مع جعلها قادرة على مواكبة احلداثة .ولبلوغ هذه الغاية و�ضمان
حماية لإبداعات ال�صناعة التقليدية العربية.وكث ًريا ما يفتقر ه�ؤالء
احلرفيون للإمكانات التي متكنهم من تطوير �أ�ساليب �إنتاجهم
والرتويج ملنتجاتهم ،وهم ال ي�ستفيدون من �شروط التمويل ،وال من
املزايا االجتماعية ،مع �أن منتجاتهم ت�ستخدم يف احلياة اليومية،
وتتميز بجمالها وتنعك�س فيها بهجة املجتمع وحيويته ،فاحلرفيون
يف املجتمع مبثابة م�ؤ�س�سة حية م�ؤمتنة على دراياته ومهاراته .كما
ترى اليون�سكو �أن احلرفيني يحق لهم �أن يجنوا ثمار عملهم املتولد
من خرباتهم الكبرية املرتاكمة على مر ال�سنني ،ويجب الدفاع عن
م�صاحلهم يف املنا�سبات الوطنية ذات العالقة بالتخطيط ور�سم
ال�سيا�سات الثقافية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية التي تخ�ص جمال
�أن�شطتهم احلرفية.
وميكن ان ي�سهم الوقف فى متويل ال�صناعات احلرفية من خالل
ال�صناديق الوقفية املتخ�ص�صة يف متويل هذا الن�شاط ،بوا�سطة
تربعات �صغرية (�صكوك الوقف) والتى ميكن ان تخ�ص�ص لإن�شاء
وقفيات تبعا للأغرا�ض التي يبتغيها الواقفون وكذا التو�سع يف �إ�صدار
ال�صكوك الوقفية متكينا لذوي الدخل املحدود من �إحياء �سنة الوقف
ونيل ثوابه بوقف ما يدخل حتت طاقتهم املالية وو�ضع ال�ضوابط
ال�شرعية لإ�صدار وت�سويق وتداول وا�ستثمار ال�صكوك الوقفية مبا
يزيد من ثقة النا�س و�إنفاق ريع كل �صندوق يف جمال الرب الذي
يختاره امل�شاركون فيه والتن�سيق بني ال�صناديق الوقفية وفيما بينها
وبني امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة وفيما بينها وبني �أجهزة الدولة املعنية
وان يكون الوقف احد امل�صادر الرئي�سية لتمويل اجلمعيات اخلريية
و�سائر املنظمات غري احلكومية واال�ستغناء به عن الدعم اخلارجي
الذي ال يتالءم مع مقا�صدها.

فال�صناديق الوقفية هي �إحدى ال�صيغ املعا�صرة بغر�ض التو�صل اىل
�صيغ ناجحة الدارة اموال الأوقاف ،وتقوم فكرتها على �إن�شاء �إدارات
متخ�ص�صة كل منها يقوم برعاية وخدمة غر�ض جمتمعى وخدمى
يدخل �ضمن وجوه الرب ذات النفع العام للمجتمع بكامله �أو�شريحة
من �شرائحه،وان�شطة ادارة كل �صندوق تنح�صر فى الدعوة اىل وقف
الأموال ل�صالح اغرا�ضه،ثم ا�ستعمال ايراداته مما خ�ص�ص له من
اوقاف ومن امل�صادر الأخرى فى االنفاق على ما حدد ال�صندوق
من اغرا�ض الرب.وال�صندوق الوقفي هو وعاء جتتمع فيه �أموال
موقوفة ت�ستخدم ل�شراء عقارات وممتلكات وا�سهم وا�صول متنوعة
تدار على �صفة حمفظة ا�ستثمارية لتحقيق �أعلى عائد ممكن �ضمن
مقدار املخاطر املقبول .وال�صندوق يبقى ذا �صفة مالية اذ ان �شراء
العقارات واال�سهم واال�صول املختلفة ومتويل العمليات التجارية ال
يغري من طبيعة هذا ال�صندوق الن كل ذلك امنا هو �إ�ستثمار لتحقيق
العائد لل�صندوق .فلي�ست العقارات ذاتها هي الوقف وال اال�سهم .ومن
ثم فان حمتويات هذا ال�صندوق لي�ست ثابتة بل تتغري بح�سب �سيا�سة
ادارة ال�صندوق .ويعرب عن ال�صندوق دائم ًا بالقيمة الكلية ملحتوياته
التي متثل مبلغ ًا نقدي ًا .وهذا املبلغ هو الوقف وهو مبثابة العني التي
جرى حتبي�سها.والأموال يف ال�صندوق مق�سمة اىل ح�ص�ص �صغرية
تكون يف متناول االفراد من امل�سلمني الراغبني يف الوقف .وي�ستفيد
ال�صندوق الوقفي من ميزات التنويع واالدارة املتخ�ص�صة بطريقة
م�شابهة ل�صناديق اال�ستثمار ،وتوجه عوائد ال�صندوق اىل اغرا�ض
الوقف املحددة يف وثيقة اال�شرتاك يف ال�صندوق حتت ا�شراف ناظر
الوقف ويكون لل�صندوق �شخ�صية اعتبارية اذ ي�سجل على �صفة وقف.
فال�صندوق الوقفي اذن هو وقف نقدي .وجتدر اال�شارة اىل �أن الفقهاء
اختلفوا يف جواز وقف النقود ،ف�أجازه بع�ضهم وقال بع�ضهم ال يجوز.
�إن تعبئة تربعات �صغرية (�صكوك الوقف) والتى ميكن ان تخ�ص�ص
لإن�شاء وقفيات لتنمية ومتويل احلرف هدف ي�ستحق ت�ضافر اجلهود
الوطنية فى �إطار تعبئة وحتقيق ا�ستخدام �أف�ضل للموارد املحلية.
ويتطلب ذلك �سيا�سات فعالة لت�سهيل هذه العملية ،كما �أن حجم
اال�ستثمارات التى ميكن �أن يحققها املجتمع يتوقف لدرجة كبرية على
عوامل تنظيمية لها �أثرها البالغ والهام فى تكوين هذه املدخرات،
ومن ثم فى توفري املوارد التى متول هذه اال�ستثمارات ،وهذه العوامل
التنظيمية ال تت�صل باجلوانب االقت�صادية وحدها ،ولكن تن�صب على
اجلوانب االجتماعية وال�سيا�سية يف املجتمع.
من �أجل ذلك فان ن�شر هذا الوعى لي�س بال�ضرورة ق�ضية اقت�صادية
وح�سب ،بل هو �ضرورة �إجتماعية و�سيا�سية �أي�ضا ت�ستهدف �إعادة
�صياغة مفاهيم الأفراد واجتاهاتهم� ،إال �أن م�شكلة خلق الوعى
التوظيفى فى هذه التربعات يتطلب خطة قومية تقوم على �أ�س�س
تربوية و�إعالمية تغر�س مفاهيم التكافل ،و�أهميته فى التنمية لدى
الأجيال النا�شئة.
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مقاالت يف املحا�سبة الإ�سالمية

الدالالت املحا�سبية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية
ِّ
د .عبد احلليم عمار غربي
ق�سم الأعمال امل�صرفية  /كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

�سابع ًا :مبادئ املحا�سبة  1يف القر�آن الكرمي
 -1مبد�أ اال�ستمرارية يف القر�آن الكرمي
يق�ضي هذا املبد أ� ب�أن ُينظر �إىل الوحدة املحا�سبية على �أنها م�ستمرة
يف ممار�سة ن�شاطها �إىل �أجل غري معلوم ،و�أن عملية التوقف �أو
الت�صفية حالة ا�ستثنائية يف حياتها.
وقد اعتَرب القر�آن الكرمي ب�أن احلياة م�ستمرة و�أن الإن�سان فان ،و�أن
اهلل �سوف يرث الأر�ض َومن عليها ،و�أن املال مال اهلل� :آَ ِمنُوا ِباللهَّ ِ
َو َر�سُو ِل ِه َو َ�أ ْن ِفقُوا ممِ َّ ا َج َع َل ُك ْم ُم ْ�ستَخْ َل ِف َني ِفي ِه احلديد7 :؛ حيث ُجعل
الإن�سان كخليفة هلل يف الأر�ض يقوم ب�إعمارها وا�ستثمار مواردها
الَ ْر ِ�ض
�إىل �أجل غري حمدود (يف علم الإن�سان):ه َُو �أَ ْن َ�ش َ�أ ُك ْم ِمنَ ْ أ
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها هود61 :؛ واملوت هو دليل حالة التوقف �أو الت�صفية
َو ْ
حلياة الإن�سان.
 -2مبد�أ الدورية يف القر�آن الكرمي
ُيق�صد بهذا املبد أ� تق�سيم حياة الوحدة املحا�سبية �إىل فرتات زمنية
مت�ساوية تق َّدر ب�سنة عادة (�سنة هجرية �أو �سنة ميالدية) ،والفرتة
املحا�سبية هي عبارة عن جمال زمني ُي�ستخدم لقيا�س الربح �أو
احت�ساب الزكاة.
وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل �أن ال�سنة تت�ألف من اثني ع�شر �شهر ًا:
�إِنَّ ِع َّد َة ُّ
ال�شهُو ِر ِع ْندَ اللهَّ ِ ا ْث َنا َع َ�ش َر َ�ش ْه ًرا التوبة ،36 :كما �أ�شار �إىل
التوقيتني ال�شم�سي والقمري و�أهميتهما يف معرفة الزمن ومعرفة
احل�ساب :ه َُو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َيا ًء َوا ْل َق َم َر نُو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َناز َِل
للهَُّ
اب َما َخ َلقَ ا َذ ِل َك ِ�إ اَّل ِبالحْ َ قِّ ُي َف ِّ�ص ُل
ال�س ِن َني َوالحْ ِ َ�س َ
ِل َت ْع َلمُوا َعدَ َد ِّ
ْ آَ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َلمُونَ ( )5يون�س.5 :
ال َي ِ
و ُيعترب ا�ستخدام ال�سنة املالية الهجرية من مقت�ضيات تطبيق الت�شريع
ن�ص القر�آن الكرمي على �أن الأهلة هي مواقيت للنا�س
القر�آين؛ فقد ّ
َ
َ
ا�س
يف دينهم ومعامالتهمَ :ي ْ�س�ألُو َن َك َع ِن ْ أ
ال ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َواقِيتُ ِلل َّن ِ
َوالحْ َ ِّج البقرة.189 :
 -3مبد�أ الت�سجيل التاريخي يف القر�آن الكرمي
يق�ضي هذا املبد أ� بت�سجيل املعامالت يف دفاتر الوحدة املحا�سبية أ� ّو ًال
ب�أول م�ؤ َّرخة باليوم وال�شهر وال�سنة؛ وذلك حتى ميكن متابعة ن�شاطاتها
وا�ستخراج املعلومات حولها ،و�أ�سا�س ذلك هو الن�ص القر�آينَ :يا �أَ ُّي َها
ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا �إِ َذا َتدَ ا َي ْنت ُْم بِدَ ْي ٍن �إِلىَ �أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى َفا ْكتُبُو ُه البقرة. 282 :
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ويت�ضح �أن عبارة :أَ� َج ٍل ُم َ�س ًّمىت�شري �إىل التاريخ ،وكلمةَ ):فا ْكتُبُو ُه(ت�شري
�إىل الت�سجيل الفوري للمعامالت؛ ف�ض ًال عن �إثبات البيانات يف
الدفاتر من واقع ما حدث فع ًال (القيا�س الفعلي).
 -4مبد أ� القيا�س النقدي يف القر�آن الكرمي
يق�ضي هذا املبد�أ ب�ضرورة قيا�س الأحداث االقت�صادية و�إثباتها يف
ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية على �أ�سا�س وحدات نقدية.
ولقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل �أن الذهب والف�ضة من و�سائل االكتناز؛
�أي خمزن للقيمةَ :وا َّل ِذينَ َي ْك ِنزُونَ َّ
الذهَ َب َوا ْل ِف َّ�ض َة َو اَل ُي ْن ِفقُو َن َها فيِ
َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َف َب ِّ�ش ْرهُ ْم ِب َع َذ ٍاب �أَ ِل ٍيم ( )34التوبة .34 :كما وردت ن�صو�ص
قر�آنية تدل على ا�ستعمال النقد كو�سيلة للتبادلَ :و َ�ش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َبخْ ٍ�س
َد َر ِاه َم َم ْعدُو َد ٍة يو�سفَ 20 :فا ْب َعثُوا �أَ َحدَ ُك ْم ِب َو ِر ِق ُك ْم هَ ِذ ِه ِ إ�لىَ المْ َ ِدي َن ِة
َف ْل َي ْن ُظ ْر �أَ ُّي َها �أَ ْز َكى َط َع ًاما َف ْل َي ْ أ� ِت ُك ْم ِب ِر ْزقٍ ِم ْن ُه َو ْل َي َت َل َّط ْف َو اَل ُي ْ�ش ِع َرنَّ ِب ُك ْم
�أَ َحدً ا ( )19الكهف.19 :
 -5مبد أ� حتقق الإيراد بالإنتاج يف القر�آن الكرمي
يعني هذا املبد أ� �أن االعرتاف بالإيراد يتم عند نقطة الإنتاج �أو
امتالك الب�ضاعة امل�شرتاة بغر�ض البيع ،حتى و�إن مل تُبع؛ وقد د ّلت
عليه الآية الكرميةَ :و�آَتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َ�صا ِد ِه الأنعام.141 :
�إن هذا املبد�أ ُيط َّبق �أ�سا�س ًا من ِقبل االقت�صاديني على العمليات
الإنتاجية؛ �إذ يهتم ب�إثبات القيمة امل�ضافة على م�ستوى االقت�صاد
الكلي املتو ِّلدة من عمليات الإنتاج دون انتظار لإجراء البيع الفعلي،
كما ط َّبقها املحا�سبون يف �أن�شطة املقاوالت؛ حيث يحتاج �إعداد نتائج
�أعمال هذه الأن�شطة �إىل قيا�س الربح على �أ�سا�س ما حتقَّق فع ًال من
قيمة املقاولة.
 -6مبد�أ املقابلة يف القر�آن الكرمي
تعتمد املحا�سبة يف حتديد وقيا�س نتائج الأعمال على مبد أ� املقابلة بني
الإيرادات والنفقات ،وقد بينَّ القر�آن الكرمي مبد�أ املقابلة على م�ستوى
الأممِ :ت ْل َك �أُ َّم ٌة َق ْد َخ َل ْت َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َل ُك ْم َما َك َ�س ْبت ُْم َو اَل ت ُْ�س َ�ألُونَ َع َّما
َكانُوا َي ْع َملُونَ ( )134البقرة134 :؛ وعلى م�ستوى الفرد :اَل ُي َك ِّل ُف اللهَُّ
َنف ًْ�سا ِ�إ اَّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْت البقرة286 :؛ وقوله:
َو اَل ت َِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُخْ َرى الإ�سراء.15 :
كما وردت دالالت كثرية على املقابلة يف القر�آن الكرمي :مقابلة
احل�سنات بال�سيئات ،موازين ثقلت وموازين خ ّفت ،وذكر املقابلة على
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م�ستوى الدقة يف احل�سابَ :ف َمنْ َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخيرْ ً ا َي َر ُه (َ )7و َمنْ
َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا َي َر ُه ( )8الزلزلة.8-7 :
 -7مبد أ� الإف�صاح املحا�سبي يف القر�آن الكرمي
�إن عر�ض املعلومات املحا�سبية على �شكل قوائم وتقارير للأطراف
ذات العالقة يجب �أن يبتعد عن الغ�ش والتدلي�س والكذب ،و�أن يتم ّيز
َاب ِت ْب َيا ًنا ِل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهُ دً ى
بال�صدق والعدل والأمانةَ :و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ�ش َرى ِل ْل ُم ْ�سلِمِ َني ( )89النحل89 :؛ وجاء لفظ التبيان مبعنى
تو�ضيح ًا وتف�صي ًال لكل �شيء.
َاب ُم ِب ٍني
والقر�آن الكرمي ال يعرتف بالتدلي�س �أو الإخفاء �أو الغ�شِ :كت ٍ
الأنعام59 :؛ هود6 :؛ �سب�أ3 :؛ �ِإ َم ٍام ُم ِب ٍني ( )12ي�س12 :؛ َو َما ت َْ�س ُق ُط
ات ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو اَل َر ْط ٍب َو اَل َيا ِب ٍ�س �إِ اَّل فيِ
ِمنْ َو َر َق ٍة �إِ اَّل َي ْع َل ُم َها َو اَل َح َّب ٍة فيِ ُظ ُل َم ِ
َاب ُم ِب ٍني ( )59الأنعام59 :؛ وبذلك فهو يق ّر مبد�أ الإف�صاح الكامل
ِكت ٍ
عن معلومات التي يجب �أن ُتعبرِّ بو�ضوح عن كل ما للوحدة املحا�سبية
من �أ�صول والتزامات ونتائج �أعمال!
ووردت �آية املداينة التي تت�ضمن االلتزام بالإف�صاح �أو التبيان التام
لكل معاملة ودون �إخفاء �أو تغليب حلق �شخ�ص على �آخر ،على النحو
الذي يو�ضحه اجلدول التايل:
جدول  :3مبد�أ الإف�صاح يف �إطار �آية املداينة
النص القرآني

اإلفصاح المحاسبي

يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ َ
َ
ْن إِلَى
ين آ َمنُوا إِذا َتدَا َي ْنتُ ْم ِب َدي ٍ
ُسمًّى َف ْ
اكتُبُو ُه
أَ َج ٍل م َ

الكتابة تسجيل فوري وإفصاح
عن المعاملة المذكورة.

َو ْلي ْ
َكتُ ْب َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب ِب ْال َع ْد ِل

العدل أن يكون اإلفصاح عن
البيانات طبقاً لحقيقتها دون
تالعب أو تحيّز

َكتُ َب َك َما َعلَّ َم ُه اللهَُّ
َولاَ ي َْأ َب َكا ِت ٌب أَ ْن ي ْ
َف ْلي ْ
َكتُ ْب َو ْليُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّق َو ْليَتَّ ِق
للهَّ
ا َ َربَّ ُه

يكون الكاتب مبيِّناً ومفصحاً
بكتابته عن المعاملة بوضوح
تام ال يقبل التأويل المفضي
إلى الشك

َولاَ َيب َ
س ِم ْن ُه َشي ًْئا
ْخ ْ

ال يخفي ّ
أي بيان أو جزء منه
حتى ال يؤدي إلى المنازعة

َو ْ ْ
ْن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
اس َتش ِه ُدوا َش ِهي َدي ِ

توثيق الكتابة بالشهادة زيادة
في التبيان واإلفصاح

راجع :رفعت السيد العوضي ،مرجع سابق ،ص.87-86 :

ثامن ًا :معايري املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
 -1ا�ستقاللية منهج املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
�إن املحا�سبة علم اجتماعي يت�أثر بالبيئة التي يوجد فيها؛ لذلك ينبغي
�أن تكون �أهدافها ومفاهيمها ومعايريها من�سجمة ومعبرِّ ة عن تلك
البيئة وانعكا�ساتها .وت�شمل البيئة جوانب عديدة منها :ال�شرعية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،وكذلك م�ستوى التطور الفكري والتطبيق
املحا�سبي.
وملّا كان لك ّل جمتمع مدر�سته الفكرية التي ينتهج منها �سلوكه بنا ًء
على مفاهيمها ومبادئها؛ ف�إن جمتمع الأعمال الإ�سالمي املتك ِّون من
وحدات اقت�صادية يحتاج ملنهج حما�سبي يتفق مع �شريعته الإ�سالمية،
و ُيعينه على �أداء عمله دون خمالفات �شرعية.
اجااملائدة48 :؛
جاء يف القر�آن الكرميِ :ل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ْن ُك ْم ِ�ش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ً
لذلك فمن املنطقي �أن يتم َّيز منهج املحا�سبة يف املجتمعات الإ�سالمية
با�ستقالليته بالن�سبة ملنهج املحا�سبة يف املجتمعات الأخرى؛ وذلك
لتحقيق الغايات التي �أو�صى بها �شرعهم .2
 -2خ�صو�صية معايري املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
لقد ُف ِر�ضت املعايري املحا�سبية الدولية من ِقبل هيئات حما�سبية
دولية �أغفلت التطبيقات املالية الإ�سالمية؛ حيث ال تتعامل تلك
املعايري الدولية مع الأمور املحا�سبية كالزكاة والربا  .3ولع ّل تطبيقها
ب�شكل �إلزامي يف ع�صر العوملة يجعل من عملية البحث عن املعايري
املحا�سبية الوطنية �شيئ ًا م�ستحي ًال.
�إن ما ي�سود الآن يف عامل املحا�سبة املع ْوملة هو حما�سبة مبنية على
�إطار فكري ركيزته الأ�سا�سية الروحية الفردية وتعظيم الرثوة ،ومن
ال�ضروري ا�شتقاق املعايري املحا�سبية الإ�سالمية التي تُر�شد املحا�سبني
بعيد ًا عن املعايري التي تخ�ضع للروابط الربوية ،من خالل بناء الإطار
الفكري للمحا�سبة يف ظل املتطلبات ال�شرعية.
جاء يف القر�آن الكرميَ :و اَل َت ْر َكنُوا ِ�إلىَ ا َّل ِذينَ َظ َلمُوا هود113 :؛ َيا
أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا �أَ ِطيعُوا اللهَّ َ َو�أَ ِطيعُوا ال َّر�س َ
الَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم
ُول َو�أُوليِ ْ أ
ُول إِ�نْ ُك ْنت ُْم ُت�ؤ ِْمنُونَ ِباللهَّ ِ
َف إِ�نْ َت َنا َز ْعت ُْم فيِ َ�ش ْيءٍ َف ُردُّو ُه �إِلىَ اللهَّ ِ َوال َّر�س ِ
الَ ِخ ِر َذ ِل َك َخيرْ ٌ َو�أَ ْح َ�سنُ َت ْ أ� ِويلاً ( )59الن�ساء59 :؛ لذلك فال
َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
ميكن �أن حت ّل تلك املعايري امللزمة ملعظم الوحدات املحا�سبية يف كثري
من الدول حم ّل املعايري الإ�سالمية ،وقد ظهرت معايري املحا�سبة
الإ�سالمية التي ت ُْ�صدرها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية  4؛ مما �أثبت �إمكانية تطبيق تلك املعايري يف الوحدات
املحا�سبية الإ�سالمية . 5

www.giem.info

49

مقاالت يف املحا�سبة الإ�سالمية

تا�سع ًا :تدقيق املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
 -1الرقابة الذاتية يف القر�آن الكرمي
�أوجد القر�آن الكرمي رقابة ال تو ِّفرها الأنظمة الرقابية املحا�سبية:
َو ُك َّل �إِ ْن َ�سانٍ �أَ ْلزَ ْم َنا ُه َطا ِئ َر ُه فيِ ُع ُن ِق ِه َو ُنخْ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِكتَا ًبا َي ْل َقا ُه
َم ْن�شُو ًرا ( )13ا ْق َر ْ أ� ِكتَا َب َك َك َفى ِب َنف ِْ�س َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِ�سي ًبا ()14
الإ�سراء14-13 :؛ وهذه الرقابة م�صدرها اخلوف من اهلل تعاىل يف
ري
�ضمري كل حما�سبَ :وه َُو َم َع ُك ْم أَ� ْينَ َما ُك ْنت ُْم َواللهَُّ بمِ َ ا َت ْع َملُونَ َب ِ�ص ٌ
()4احلديد4 :؛ فتتو ّلد لديه رقابة ذاتية هي يف حقيقتها الدافع
املح ِّرك لأنظمة الرقابة مبفهومها املحا�سبي.
و�إذا كانت مهنة املحا�سبة حمكومة ب�ضوابط تحُ تِّم على املحا�سب �أن
يظهر مبظهر يعك�س االلتزام امل ْهني؛ ف�إن الن�صو�ص القر�آنية تُلزم
املحا�سبني مبعايري و�ضوابط �أخالقية تنبع من منطلق الرقابة الذاتية
وحما�سبة النف�سَ :و ِ إ�نْ ُت ْبدُوا َما فيِ �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم أَ� ْو تُخْ فُو ُه ُي َح ِا�س ْب ُك ْم ِب ِه اللهَُّ
َف َي ْغ ِف ُر لمِ َنْ َي َ�شا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َمنْ َي َ�شا ُء َواللهَُّ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر ()284
البقرة.284 :
 -2الرقابة الداخلية يف القر�آن الكرمي
يهتم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي بتوزيع امل�س�ؤوليات بهدف الت�أ ّكد
من �سالمة العمليات وم�ساءلة امل�س�ؤول املبا�شر �أمام الهيئات العليا،
يدل على ذلك قوله تعاىلُ :ك ُّل َنف ٍْ�س بمِ َ ا َك َ�س َب ْت َر ِهي َن ٌة ( )38املدثر:
38؛ َو ُك َّل إِ� ْن َ�سانٍ �أَ ْلزَ ْم َنا ُه َطا ِئ َر ُه فيِ ُع ُن ِق ِه الإ�سراء.13 :
ولع ّل الن�ص القر�آين التايل يفيد معنى تد ّرج امل�س�ؤوليات وال�سلطات
التي ت�ؤ ِّكدها الأنظمة املحا�سبية ك�إجراء احرتازي يف حفظ الأموال
وعدم التالعب فيهاَ :ن ْحنُ َق َ�س ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِع َ
ي�ش َت ُه ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َو َر َف ْع َنا َب ْع َ�ض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ�ض َد َر َج ٍات ِل َيت َِّخ َذ َب ْع�ضُ ُه ْم َب ْع ً�ضا ُ�سخْ ِر ًّيا
فكلمة�:سخْ ِر ًّيا ال تعطي معنى ت�سخري القهر والإذالل؛
الزخرف.32 :
ُ
و�إمنا هو ت�سخري النظام والإدارة ،فالوحدة املحا�سبية حتتاج �إىل
مدير عام وم�ساعدين له ،ثم �إىل ر�ؤ�ساء �أق�سام ومفت�شني ،ثم �إىل
عمال فن ّيني على درجات خمتلفة ،ثم �إىل ح َّرا�س ،...وكل ه�ؤالء
ُي ِّ
�سخر بع�ضهم بع�ض ًا .6
 -3الرقابة ال�شرعية يف القر�آن الكرمي
تتم ّيز بع�ض الوحدات املحا�سبية بوجود هيئة رقابة �شرعية تتكون من
عدد من علماء ال�شريعة والقانون واالقت�صاد؛ للت�أكد من تطابق جميع
�أعمالها مع الأحكام ال�شرعية ،جاء يف القر�آن الكرميَ :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المُْ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك
�أُ َّم ٌة َي ْدعُونَ �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
هُ ُم المُْ ْف ِلحُونَ (� )104آل عمران ،104 :وي�صعب الت�أثري على �آراء
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر
الهيئة وتو�صياتهاَ :و اَل َتق ُْف َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم �ِإنَّ َّ
َوا ْل ُف�ؤَا َد ُك ُّل �أُو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س اً
ئُول ( )36الإ�سراء.36 :
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وينبغي �أ ّال يقل عدد �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية عن ثالثة 7؛ لورود
اب
هذا العدد يف الن�ص القر�آين التايلَ :و ْ
ا�ض ِر ْب َل ُه ْم َمثَلاً �أَ ْ�ص َح َ
ا ْل َق ْر َي ِة �إِ ْذ َجا َءهَ ا المُْ ْر َ�سلُونَ ( )13إِ� ْذ َ أ� ْر َ�س ْل َنا �إِ َل ْيهِ ُم ا ْث َنينْ ِ َف َك َّذبُوهُ َما
َف َع َّز ْز َنا ِب َثا ِل ٍث َف َقالُوا �إِ َّنا �إِ َل ْي ُك ْم ُم ْر َ�سلُونَ ( )14ي�س.14-13 :
 -4الرقابة اخلارجية يف القر�آن الكرمي
م�صدرها الرقابة واملراجعة اخلارجية من الأطراف ذات االهتمام ؛
ا�ست َْ�شهِ دُوا َ�شهِ يدَ ْي ِن ِمنْ ر َِجا ِل ُك ْم َف�إِنْ لمَ ْ َيكُو َنا َر ُج َلينْ ِ
لقوله تعاىلَ :و ْ
ال�شهَدَ ا ِء �أَنْ ت َِ�ض َّل إِ� ْحدَ اهُ َما َفت َُذك َرِّ
َف َر ُج ٌل َو ْام َر أَ�ت َِان ممِ َّ نْ َت ْر َ�ض ْونَ ِمنَ ُّ
الخْ َرى َو اَل َي�أْ َب ُّ
ال�شهَدَ ا ُء �إِ َذا َما ُدعُوا َو اَل ت َْ�س�أَمُوا أَ�نْ َت ْكتُبُو ُه
إِ� ْحدَ اهُ َما ُْ أ
َ�ص ِغ ًريا �أَ ْو َك ِب ًريا �إِلىَ �أَ َج ِل ِه َذ ِل ُك ْم �أَ ْق َ�س ُط ِع ْندَ اللهَّ ِ َو أَ� ْق َو ُم ِل َّل�ش َها َد ِة َو َ أ� ْد َنى
ا�ض َر ًة ت ُِدي ُرو َن َها َب ْي َن ُك ْم َف َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم
�أَ اَّل َت ْرتَابُوا �ِإ اَّل �أَنْ َتكُونَ تجِ َ ا َر ًة َح ِ
ُج َنا ٌح �أَ اَّل َت ْك ُتبُوهَ ا َو أَ� ْ�شهِ دُوا �إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم َو اَل ُي َ�ضا َّر َكا ِت ٌب َو اَل َ�شهِ ي ٌد َو ِ إ�نْ
َت ْف َعلُوا َف�إِ َّن ُه ُف�سُو ٌق ِب ُك ْم َوا َّتقُوا اللهَّ َ َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم اللهَُّ َواللهَُّ ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم
( )282البقرة.282 :
8

ولع ّل التطبيقات العملية يف بع�ض الوحدات املحا�سبية ت�ستدعي
"�إثبات �شهادة هيئتني حمايدتني على �صحة احل�سابات� ،أحدهما
هيئة الرقابة ال�شرعية ،والثانية مراقب احل�سابات اخلارجي جري ًا
مع املنهج الإلهي يف تقدمي �شاهد ْين ك�ضمان حلفظ حقوق العباد
ومعامالتهم. "9
خامتة
�إن هذا اجلهد املتوا�ضع الذي بينَّ الأ�سبقية الزمنية لآي القر�آن يف
ت�صوير �أ�س�س علم املحا�سبة ،يدعو �إىل مزيد من ال ّر�صد والت�أمل
يف ظاهرة الإعجاز املحا�سبيللقر�آنالكرمي التي مل حتظ مبا ت�ستحقه
من العناية واالهتمام ،كما هو عليه احلال بالن�سبة ملظاهر الإعجاز
الأخرى :البالغي والغيبي والت�شريعي والعلمي والعددي...
وقد تبينَّ لنا من خالل هذا البحث ما يلي:
•يتم َّيز القر�آن الكرمي بال�شمولية ،فهو لي�س كتاب ًا يعالج علم ًا
حم َّدد ًا ،فكل العلوم موجودة فيه واملحا�سبة �إحدى هذه العلوم:
َاب ِت ْب َيا ًنا ِل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهُ دً ى َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ�ش َرى
َو َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
ِل ْل ُم ْ�سلِمِ َني ( )89النحل89 :؛
•ا�ستقرت �أ�س�س علم املحا�سبة يف �أواخر القرن الع�شرين فقط؛
�أي بعد حوايل خم�سة ع�شر قرن ًا من ظهورها يف القر�آن الكرمي:
الَ َفاقِ وَفيِ �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل ُه ْم �أَ َّن ُه الحْ َ ُّق
َ�س رُنِيهِ ْم �آَ َيا ِت َنا فيِ ْ آ
ف�صلت53 :؛
•ال �شك �أن علم املحا�سبة قد تط ّور ودر�سه املتخ�ص�صون من خالل
املفاهيم واملبادئ والقيم امل�ستقاة من احل�ضارة الغربية ،ومبا

مقاالت يف املحا�سبة الإ�سالمية

�أنه مل يحدث تطور مماثل يف درا�ستها من م�صادر احل�ضارة
الإ�سالمية؛ فقد تو َّلدت فجوة ازدادت ا ِّت�ساع ًا حتى وقتنا
احلا�ضر ،وميكن تقلي�ص هذه الفجوة بتطبيق �أ�س�س املحا�سبة
يف القر�آن من خالل اال�ستفادة من التطورات املحيطة؛ خا�صة
بعد ظهور البنوك الإ�سالميةَ :و ُق ِل ْاع َملُوا َف َ�سيرَ َ ى اللهَُّ َع َم َل ُك ْم
َو َر�سُو ُل ُه َوالمُْ�ؤ ِْمنُونَ التوبة105 :؛
•يحتوي القر�آن الكرمي على كثري من الأ�س�س املحا�سبية التي تفيد
يف �إعداد معايري حما�سبية خا�صة بالوحدات االقت�صادية يف
َاب َع ِزي ٌز ( )41اَل َي�أْ ِتي ِه ا ْل َب ِاط ُل
املجتمعات الإ�سالميةَ :و ِ�إ َّن ُه َل ِكت ٌ
ِمنْ َبينْ ِ يَدَ ْي ِه َو اَل ِمنْ َخ ْل ِف ِه َت ْن ِزي ٌل ِمنْ َح ِك ٍيم َحمِ يدٍ ( )42ف�صلت:
42-41؛
ف�سر القر�آن الكرمي مبا هو داخل يف اخت�صا�ص
•ميكن �أن ُي َّ
ً
املف�سر ،فمن كان عاملا يف املحا�سبة مث ًال؛ ف�إنه يكون �أبرع من
ِّ
غريه يف التقاط املعاين املت�صلة بعلم املحا�سبة ،وهكذا يزداد
�إدراك الإن�سان لمِ ا يف القر�آن من �إعجازَ :ق ْد َف َّ�ص ْل َنا ْ آَ
ات ِل َق ْو ٍم
ال َي ِ
َي ْع َلمُونَ ( )97الأنعام97 :؛
• ُيعترب القر�آن الكرمي كتاب تنمية �إن�سانية و�إدارية واقت�صادية
واجتماعية �شاملة؛ ولهذا ف�إن هذا العمل �سوف يفتح �آفاق ًا �أخرى
للبحث يف جماالت
متخ�ص�صة يف الإعجاز القر�آين� :إِنْ ه َُو �إِ اَّل
ّ
َ
ِذ ْك ٌر ِل ْل َعالمَ ِ َني (َ )87و َل َت ْع َل ُمنَّ َن َب أ� ُه َب ْعدَ ِح ٍني (� )88ص:88-87 :
1 .1الدِّ الالت االقت�صادية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية؛
2 .2الدِّ الالت التجارية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية؛
3 .3الدِّ الالت الإدارية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية ؛
4 .4الدِّ الالت الإح�صائية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية.
و�آخر دعوانا� :أَ ِن الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َني ( )10يون�س.10 :
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ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  8باملقارنة مع
املعيار احملاسيب الدولي رقم  17دارسة تطبيقية يف املصارف اإلسالمية
ملخ�ص بحث ماج�ستري نوق�شت يف جامعة حلب بتاريخ
 2010/1/24و�أجيزت بدرجة امتياز
مكرم مبي�ض

لقد �أ�ضحت ال�صريفة الإ�سالمية جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ال�صناعة
امل�صرفية العاملية ،خ�صو�ص ًا بعد ما ت�أ�س�ست يف ال�سنوات الأخرية
جمموعة من املنظمات الدولية والإقليمية التي ترعى وحتت�ضن ال�ش�أن
امل�صريف الإ�سالمي.
ويف �إطار ال�سعي للتعريف مبعايري املحا�سبة الإ�سالمية ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والتي
تطبق على املعامالت املالية التي تتجنب التعامل بالفائدة ونظر ًا
العتبار الإجارة �إحدى �صيغ التمويل امل�شرتكة بني كل من امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية التقليدية (الربوية) وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،جاء
هذا البحث الذي تكمن �أهميته يف �إلقاء ال�ضوء على كل من املعيار
املحا�سبي الإ�سالمي رقم  8واملعيار املحا�سبي الدويل رقم  17وذلك
للتعرف على نقاط الت�شابه واالختالف يف املعاجلة املحا�سبية لعقود
الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك يف دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر
بني كل من املعيارين املذكورين.
وقد هدف البحث �إىل درا�سة وحتليل جوانب كل من املعيار املحا�سبي
الإ�سالمي رقم ( 8الإجارة و الإجارة املنتهية بالتمليك) واملعيار
املحا�سبي الدويل رقم ( 17عقود الإيجار) .ثم بيان مدى التطابق
واالختالف بني املعيارين املذكورين فيما يتعلق بالقيا�س و الإثبات
و الإف�صاح للبيانات املالية املتعلقة بعقود الإجارة والإجارة ملنتهية
بالتمليك بالن�سبة لكل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر طريف العقد� .إ�ضافة �إىل
درا�سة وحتليل واقع التطبيق العملي للمعيار املحا�سبي الإ�سالمي رقم
 8يف امل�صارف الإ�سالمية.
وقد خل�صت الباحثة �إىل عدد من النتائج والتو�صيات �أهمها:
 -1النتائج:
�أو ًال -الإجارة الت�شغيلية:
اتفق منهج معياري البحث �إىل حد كبري فيما يخ�ص املعاجلة
املحا�سبية لعقود الإجارة الت�شغيلية ،وقد بدا ذلك جلي ًا يف النقاط
التالية:
•قيا�س قيمة �أ�صول الإجارة الت�شغيلية بالتكلفة وفق ًا لكال
املعيارين.
•اهتالك هذه الأ�صول يف دفاتر امل�ؤجر وفق ًا لكال املعيارين.
•اعتبار دفعات الإجارة �إيراد ًا بالن�سبة للم�ؤجر وم�صروف ًا
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بالن�سبة للم�ست�أجر وحتميلها على قائمة الدخل.
•اقت�صر االختالف بني املعيارين على املعاجلة املحا�سبية
للتكاليف املبا�شرة الأولية للتعاقد ،وكانت الباحثة قد
�أيدت ما ذهب �إليه املعيار املحا�سبي الإ�سالمي ب�ش�أنها،
والقا�ضي بتحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل
للم�ؤجر وامل�ست�أجر بالن�سبة املتفق عليها بينهما كم�صروف
للفرتة املالية التي مت فيها التعاقد �إذا مل تكن ذات �أهمية,
بينما توزع التكاليف املبا�شرة الأولية للتعاقد ذات الأهمية
الن�سبية على مدة العقد ح�سب الأ�سا�س املتبع يف توزيع
�إيرادات الإجارة بالن�سبة للم�ؤجر والأ�سا�س املتبع يف
توزيع م�صروفات الإجارة بالن�سبة للم�ست�أجر.
ومل ي�شر املعيار املذكور �إىل املق�صود بالأهمية الن�سبية� ،إال �أنه من
املتعارف عليه �أن التكاليف ذات الأهمية الن�سبية هي التكاليف ذات
املبالغ املرتفعة والتي يحتاج �إطفا�ؤها لأكرث من دورة مالية واحدة.
•تناول املعيار املحا�سبي الإ�سالمي املعاجلة املحا�سبية مل�صاريف
ال�صيانة و الإ�صالح(حيث اعترب م�صاريف ال�صيانة الأ�سا�سية
للأ�صل امل� ّؤجر م�صروفات �إيرادية حتمل على قائمة الدخل
للم�ؤجر للفرتة املالية التي حدثت فيها �إذا كانت غري ذات �أهمية
ن�سبية� .أما �إذا كانت ذات �أهمية ن�سبية ومتفاوتة القيمة بني عام
و�آخر على مدى فرتات عقد الإجارة ف�إنه يتم تكوين خم�ص�ص
�إ�صالح ُيح ّمل بالت�ساوي على قائمة الدخل خالل فرتة الإجارة،
�أما بالن�سبة للم�ست�أجر فيتحمل م�صاريف ال�صيانة الت�شغيلية �أو
الدورية ويتم �إثباتها يف الفرتة املالية التي حتدث فيها باعتبارها
م�صروفات �إيرادية حتمل على قائمة الدخل للفرتة املالية) ،يف
حني مل يتطرق املعيار املحا�سبي الدويل لها.
•مل يتطرق � ٌأي من املعيارين للمعاجلة املحا�سبية مل�صاريف
ال�ضرائب والت�أمني ،وكانت الباحثة قد اقرتحت حتميلها على
قائمة الدخل للم�ؤجر باعتباره �صاحب امللكية وامل�ستفيد من
الت�أمني.
•�إن متطلبات العر�ض والإف�صاح التي �أوردها املعيار املحا�سبي
الإ�سالمي كانت حمدودة مقارن ًة بنظريتها التي �أقرها املعيار
الدويل �سواء بالن�سبة للم�ؤجر �أو امل�ست�أجر.

ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

�أي�ض ًا مل يتطرق � ٌأي من املعيارين للمعاجلة املحا�سبية مل�صاريف
ال�ضرائب والت�أمني ،وكانت الباحثة قد اقرتحت حتميلها على قائمة
الدخل للم�ؤجر باعتباره �صاحب امللكية وامل�ستفيد من الت�أمني.

ثانياً -الإجارة املنتهية بالتمليك (التمويلية):
اختلف املنهج الذي ا�ستند �إليه معيارا البحث فيما يخ�ص املعاجلة
املحا�سبية لعقود الإجارة املنتهية بالتمليك ,وقد بدا ذلك جلي ًا يف
النقاط التالية:
•ر�أى املعيار املحا�سبي الدويل ر�سملة الأ�صول امل�ست�أجرة يف دفاتر
امل�ست�أجر باعتباره الذي يتحمل خماطر ومنافع الأ�صل امل�ؤجر,
بينما ر�أى املعيار املحا�سبي الإ�سالمي معاملتها معاملة �أ�صول
الإجارة الت�شغيلية طاملا �أنها ما زالت ملك ًا للم�ؤجر.
•ر�أى املعيار املحا�سبي الدويل اهتالك هذه الأ�صول يف دفاتر
امل�ست�أجر ،بينما ر�أى املعيار املحا�سبي الإ�سالمي اهتالكها يف
دفاتر امل�ؤجر ،وذلك متا�شي ًا مع النهج الذي ا�ستند �إليه كل
منهما.
•ر�أى املعيار املحا�سبي الدويل جتزئة دفعات الإجارة يف دفاتر
امل�ؤجر �إىل :العائد على �صايف اال�ستثمار ,والقيمة امل�سرتدة
من �صايف اال�ستثمار ,و جتزئتها يف دفاتر امل�ست�أجر �إىل :تكلفة
التمويل ,ومقدار التخفي�ض يف التزامات عقود الإجارة ،بينما مل
ير املعيار املحا�سبي الإ�سالمي ذلك ,واكتفى ب�إثباتها ك�إيرادات
للم�ؤجر وم�صروفات للم�ست�أجر.
•ر�أى املعيار املحا�سبي الدويل حتميل التكاليف املبا�شرة الأولية
للتعاقد على كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر وبالن�سبة املتفق عليها
بينهما ،وذلك بتحميلها على قائمة الدخل للم�ؤجر ،و�إ�ضافتها
�إىل القيمة املر�سملة للأ�صل امل�ست�أجر يف دفاتر امل�ست�أجر ,بينما
ر�أى املعيار املحا�سبي الإ�سالمي حتميلها على قائمة الدخل لكل
من امل�ؤجر وامل�ست�أجر وبالن�سبة املتفق عليها بينهما.
•تناول املعيار املحا�سبي الإ�سالمي املعاجلة املحا�سبية مل�صاريف
ال�صيانة و الإ�صالح يف حني مل يتطرق املعيار املحا�سبي الدويل
لها.

�1 .1إن متطلبات العر�ض والإف�صاح التي �أوردها املعيار
املحا�سبي الإ�سالمي كانت حمدودة مقارن ًة بنظريتها
التي �أقرها املعيار الدويل �سواء بالن�سبة للم�ؤجر �أو
امل�ست�أجر.
2 .2راعى املعيار املحا�سبي الإ�سالمي رقم  8اجلوانب
الدينية والأخالقية و االجتماعية بتحقيقه للعدالة عند
عدم التملك ل�سبب ال يعود للم�ست�أجر ،وذلك ب�إعادة
الزيادة يف الأجرة التي دفعها مقابل الوعد له بالتمليك.
ثالث ًا � :أو�ضحت الدرا�سة التطبيقية التي �أجرتها الباحثة على القوائم
املالية املن�شورة لبع�ض البنوك الإ�سالمية �أو التي تقدم منتجات مالية
�إ�سالمية يف الأردن وال�سعودية ما يلي:
•مل تلتزم البنوك الإ�سالمية الأردنية مبتطلبات القيا�س والإثبات
والعر�ض والإف�صاح لعمليات الإجارة الت�شغيلية� ,سواء ب�صفتها
م�ؤجر ًا �أو م�ست�أجر ًا.
•التزمت البنوك الإ�سالمية الأردنية مبتطلبات القيا�س والإثبات
والعر�ض والإف�صاح لعمليات الإجارة املنتهية بالتمليك ب�صفتها
م�ؤجر ًا ،يف حني مل جتر عمليات �إجارة منتهية بالتمليك ب�صفتها
م�ست�أجر ًا.
•التزمت البنوك الإ�سالمية ال�سعودية مبتطلبات القيا�س والإثبات
والعر�ض والإف�صاح لعمليات الإجارة الت�شغيلية ,ب�صفتها
م�ست�أجر ًا ,يف حني مل جتر عمليات �إجارة ت�شغيلية ب�صفتها
م�ؤجر ًا.
•مل تلتزم البنوك الإ�سالمية ال�سعودية مبتطلبات القيا�س
والإثبات والعر�ض والإف�صاح لعمليات الإجارة املنتهية بالتمليك
ب�صفتها م�ؤجر ًا ،يف حني مل جتر عمليات �إجارة منتهية بالتمليك
ب�صفتها م�ست�أجر ًا.
 -2التو�صيات:
يف �ضوء حمدودية متطلبات العر�ض والإف�صاح لعقود الإجارة
الت�شغيلية التي ذكرها املعيار املحا�سبي الإ�سالمي رقم  ,8تو�صي
الباحثة بالتو�سع يف تلك الإف�صاحات يف الإي�ضاحات حول القوائم
املالية لتلبية احتياجات م�ستخدمي تلك القوائم وذلك من خالل
الإف�صاح عن:
•ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف معاجلة عقود الإجارة الت�شغيلية
يف دفاتر امل�ؤجر.
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•�إجمايل الإيجارات ال�شرطية (وهي التي تتوقف فيها دفعات
الإجارة على عوامل �أخرى بخالف انق�ضاء الزمن كا�شرتاط
امل�ؤجر على امل�ست�أجر دفع �أجرة �إ�ضافية يف حال ا�ستخدام
البيت امل�ؤجر لتخزين الب�ضائع مث ًال بدل من ال�سكن) � -إن
وجدت -والأ�سا�س امل�ستخدم حل�ساب دفعاتها ,وكذلك �إجمايل
الإجارة من الباطن ( اال�ستئجار ثم الت�أجري لطرف ثالث) � -إن
وجدت -املتوقع حت�صيلها م�ستقب ًال والإيجارات من الباطن يف
دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر.
•و�صف عام جلميع عقود الإجارة الت�شغيلية و�أهم �شروطها وما
تت�ضمنه من قيود يف دفاتر كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر.
•تطبيق املعاجلة املحا�سبية للتكاليف املبا�شرة الأولية لعقود
الإجارة الت�شغيلية التي �أقرها املعيار املحا�سبي الإ�سالمي،
وتعديل املعيار املحا�سبي الدويل مبا يفيد ذلك.
•بالرغم من �أن �سيا�سة ر�سملة �أ�صول الإجارة املنتهية بالتمليك
يف دفاتر امل�ست�أجر طبق ًا ملا يق�ضي به املعيار الدويل تعترب �أكرث
تلبية الحتياجات م�ستخدمي القوائم املالية ،ونظر ًا �أن املعيار
املحا�سبي الإ�سالمي رقم  8حمكوم ب�ضوابط �شرعية تق�ضي
بعدم ر�سملة هذه الأ�صول يف دفاتر امل�ست�أجر خالل فرتة الإجارة
لأنه ال ميلكها ،ف�إن الباحثة تو�صي باالقت�صار على تطبيق
�صورة الإجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي �أو
التو�سع فيها نظر ًا لأنها حتقق املطالب ال�شرعية من جهة وتلبي
احتياجات م�ستخدمي القوائم املالية من جهة �أخرى ،فتبع ًا لهذه
ال�صورة جند �أن:
1 .1امل�ست�أجر يقوم بر�سملة �أ�صول الإجارة املنتهية بالتمليك
بن�سبة ما ميلكه من ح�ص�ص فيها.
2 .2امل�ست�أجر يقوم باهتالك احل�ص�ص اململوكة له من تلك
الأ�صول.
3 .3تناق�ص �إيرادات الإجارة للم�ؤجر تقع بن�سبة ما ميتلكه
امل�ست�أجر من ح�ص�ص ،بينما تتزايد م�صروفات الإجارة
للم�ست�أجر بن�سبة ما ميتلكه من ح�ص�ص.
4 .4توزيع م�صاريف ال�صيانة والإ�صالح لهذه الأ�صول واجبة
على كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر وبن�سبة ح�ص�ص امللكية
لكل منهما.
5 .5من ال�ضروري �أن ي�ضاف �إىل املعيار املحا�سبي الدويل
املعاجلة املحا�سبية مل�صاريف ال�صيانة والإ�صالح التي
�أقرها املعيار املحا�سبي الإ�سالمي.
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6 .6من الواجب �أن ي�ضاف �إىل معياري البحث املعاجلة
املحا�سبية املقرتحة من قبل الباحثة مل�صروفات
ال�ضرائب والت�أمني على الأ�صول امل�ؤجرة ,مع �ضرورة
�أن يكون الت�أمني �إ�سالمي ًا بالن�سبة للمعيار املحا�سبي
الإ�سالمي.
•يف �ضوء حمدودية متطلبات العر�ض والإف�صاح لعقود الإجارة
املنتهية بالتمليك التي ذكرها املعيار املحا�سبي الإ�سالمي رقم
 ,8تو�صي الباحثة بالتو�سع يف تلك الإف�صاحات يف الإي�ضاحات
حول القوائم املالية لتلبية احتياجات م�ستخدمي تلك القوائم
وذلك من خالل الإف�صاح عن:
1 .1ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف معاجلة عقود الإجارة
املنتهية بالتمليك يف دفاتر امل�ؤجر.
2 .2معدل العائد امل�ستخدم يف حتديد دفعات الإجارة يف
دفاتر امل�ؤجر.
�3 .3إجمايل الإيجارات ال�شرطية� -إن وجدت -والأ�سا�س
امل�ستخدم حل�ساب دفعاتها ,وكذلك �إجمايل الإجارة
من الباطن � -إن وجدت -املتوقع حت�صيلها م�ستقب ًال
والإيجارات من الباطن يف دفاتر كل من امل�ؤجر
وامل�ست�أجر.
4 .4و�صف عام جلميع عقود الإجارة املنتهية بالتمليك و�أهم
�شروطها وما تت�ضمنه من قيود يف دفاتر كل من امل�ؤجر
وامل�ست�أجر.
�5 .5ضرورة التزام امل�صارف الإ�سالمية بتطبيق املعيار
املحا�سبي الإ�سالمي رقم  8بعد �إجراء التعديالت
املقرتحة ،مما ي�ؤدي لتوحيد البيانات املالية ومن
ثم تدعيم م�سرية العمل امل�صريف الإ�سالمي ،وتعترب
امل�صارف الإ�سالمية ال�سعودية منوذج ًا يحتذى يف
تطبيق املعيار بالن�سبة لعقود الإجارة الت�شغيلية ،بينما
تعترب امل�صارف الإ�سالمية الأردنية منوذج ًا يحتذى يف
تطبيق املعيار بالن�سبة لعقود الإجارة املنتهية بالتمليك.
6 .6اال�ستفادة من مزايا عمليات الإجارة الت�شغيلية واملنتهية
بالتمليك يف متويل خمتلف القطاعات ال�صناعية
والتجارية وال�سكنية واخلدمية.
7 .7التو�سع يف ا�ستخدام �صكوك الإجارة ملا لها من مزايا
خ�صو�ص ًا يف متويل العجز باملوازنة العامة للدولة.
8 .8اال�ستفادة من �صورة الإجارة املنتهية بالتمليك عن
طريق البيع التدريجي يف خ�صخ�صة القطاع العام.

كاريكاتري
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�أدباء اقت�صاديون

َعنيُ زبيدة

عمل �إن�ساين نبيل قامت به امر�أة من �أجل املحتاجني و�أبناء ال�سبيل
نزار جنار  /قا�ص وكاتب

�أين تقع عني زبيدة؟
يف الطريق امل�ؤدية �إىل جبل عرفة ،تقع عني زبيدة التي جمعت كل
م�صادر املياه املحيطة مبكة ،و �أو�صلتها �إىل �أم القرى لتوفري املياه
للحجاج ،ول�سكان البلدة املقد�سة.
لقد كانت مكة قبل �أن تقوم ال�سيدة زبيدة زوجة هارون الر�شيد ت�سقى
من بع�ض الآبار والعيون داخلها ،وكانت الآبار كثري ًا ما تن�ضب ،وكان
معاوية بن �أبي �سفيان قد �أجرى املاء �إىل مكة من العيون والآبار يف
القنوات ،و�سرعان ما تقو�ضت ،و�أ�صاب النا�س جهد �شديد ،حتى
�أمرت زبيدة ب�إجراء عني بوادي نخلة ـ املعروفة الآن بال�شرائع ـ بعد
�أن ا�شرتت الأرا�ضي التي كانت مياه العني ترويها ،و�أمرت ب�إجراء عني
من وادي نعمان يف قناة حمفورة �إىل عرفة فمزدلفة فالبئر الكبرية،
بئر زبيدة املعروف مكانها بحب�س اجلن على �أربعة كيلومرتات من
مكة ،وطول القناة  28كم ،وتنبع عني نعمان من جبل حراء الذي
ي�صل بني عرفة و الطائف ،و�أجريت مياه وادي النعمان حتى بلغت
منى ،وعندما ا�شتدت �أزمت املاء ،ال�سيما يف عرفة ومنى� ،أيام احلج،
انتدبت زبيدة لهذا الأمر و�أ�سالت العني امل�سماة با�سمها من م�سافة
نحوه �أربعني كيلومرت ًا ،وقد قدم كل من اخللفاء والأمراء �إ�ضافة �إىل
الطريق ،ولكن �أطلق عليها ا�سم ال�سيدة زبيدة للدور البارز الذي
قامت به ..والذي كان هدفها هو ت�سهيل احلج وال�سفر على الفقراء
الذين كانوا ي�ؤدون فري�ضة احلج �أحيان ًا� ،سري ًا على الأقدام ،ويظهر
ذلك من امل�سافات بني املحطات.
قال ابن ر�ستة (املتوفى �سنة  300هـ)" :و�شرب �أهل مكة من القنوات
التي حفرتها �أم جعفر يف خالفة الر�شيد ،و�أجرتها من مو�ضع يقال له
(امل�شا�ش) فــي قنوات ر�صا�ص".
لقد نبعت فكرة �إن�شاء عني زبيدة حني �شعرت زوج اخلليفة العبا�سي
هارون الر�شيد �أثناء حجها مبدى العنت الذي يعانيه احلجاج
واملعتمرون نتيجة �شح املياه ،ف�أمرت ب�إجراء عني وادي النعمان
ووقفت لذلك �أميا توفيق فو�صل املاء ز ً
الال �إىل عرفة ومزدلفة و�أ�صبح
قريب ًا من منى فيما يعرف ببئر زبيدة ويف الع�صر العثماين عام 979
هـ قي�ض اهلل كرمية ال�سلطان �سليمان خان ال�سيدة خامن �سلطان –
رحمهم اهلل -ب�أعمار العني فوجهت املهند�سني والفنيني والبنائني
وكانوا قرابة(� )1000شخ�ص يف خمتلف الدول الإ�سالمية ب�أعمارها
فبطح لتلتقي مبياه عني حنني �أمام مبنى �إمارة منطقة مكة املكرمة
ثم �إىل املعالة ثم �إىل احلرم ,ثم يتوزع املاء يف �شبكة حجرية جميلة
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احللقة ()2

داخل �أحياء مكة املكرمة لي�صب يف ثالثة وثالثني بازان ًا (حو�ض ًا)
منت�شرة يف خمتلف �أحياء مكة املكرمة ,وظل هذا امل�شروع ي�سقي
احلاج واملعتمر واملقيم واملجاور ملدة تربو على  1200عام ًا.
ي�ستغل هذا امل�شروع املبارك املياه املنحدرة من م�سايل لأودية وادي
نعمان ـ الذي يقع متاخم ًا مكة املكرمة من جهتها اجلنوبية الغربية
ـ التي جتد طريقها لت�ستقر يف باطن املكامن اجلوفية حيث تت�سرب
�إىل داخل قنوات حجرية �أو �أنفاق �صخرية �أو �شبه �صخرية تن�ساب
بهدوء وطم�أنينة لت�صل �إىل عرفات ومزدلفة ومنى فمكة املكرمة
رقراقة عزبة كالزالل ت�سقي احلجيج واملعتمرين واملجاورين واملقيمني
وقوافلهم ودوابهم عرب �أحوا�ض وبازانات وبرك وما فا�ض عن
حاجتهم وجهوه �إىل مزارعهم ،فا�ستفادوا منهم فيما ينبت طعامهم
وطعام دوابهم ،ترتاوح كميات هذه املياه بني ع�شرين وثالثني �ألف مرت
مكعب يومي ًا بنيت هذه القنوات لتمد امل�شاعر املقد�سة ومكة املكرمة
باملياه على مدار ال�ساعة ،نعم قد يقل ما�ؤها �إذا �شح املطر ،وقد يكرث
�إذا زاد ،فكلما ارتفع من�سوب املاء عن من�سوب �سقف القنوات زاد
�ضخ العني ،وقد بنيت قنوات العني عند منا�سيب معينة بحيث يبقى
من�سوب املاء �أعلى �أو مقارب ًا ملنا�سيب هذه القنوات فال ت�ستنزف مياه
الوادي مطلق ًا ,ويف هذا بقاء مياه املخزون اجلويف للوادي ،مع تدفق
مياه العني يف الغالب ليتحقق مبد�أ الدميومة وتلك نقطة فنية هند�سية
ت�سمى الآن يف علم تخطيط و�إدارة موارد املياه بالتنمية امل�ستدامة.
قنوات العني:
تتكون قنوات العني من جز�أين رئي�سيني ،اجلزء املجمع للمياه وهو
مبنى حتت �سطح الأر�ض ويبد�أ من نقطة الأمية ،وهي نقطة جتمع
مياه جميع روافد وادي نعمان العلوية املعروفة بعزوبتها والتي من
�أ�شهرها وادي عرعر ،ووادي ال�شراء ،ووادي جماري�ش ،ووادي يعرج،
ووادي علق ،خالل فتحات ت�سمح للمياه اجلوفية باالن�سياب �إىل داخل
القنوات ونقلها باالنحدار الطبيعي �إىل �أماكن اال�ستعمال ـ تقلي ًال
للتكلفة ـ ويبلغ الطول الكلي للقنوات قرابة  26كم.
�أما اجلزء الثاين فهو اجلزء الناقل ومهمته نقل املياه فقط ،وقد يكون
فوق �سطح الأر�ض مبا�شر ًة �أو معلق فوق ج�سور عند اخرتاق القناة
لبطون الأودية� ،أو حتت �سطح الأر�ض ،وهو مبني باحلجارة من
الأ�سفل� ،أما قواعده وجوانبه وهي مك�سوة مبا مينع ت�سرب املياه منها،
وم�سقوفة بحجارة ثقيلة ي�صعب نقلها �أو �إزالتها وذلك للحفاظ على
مياه العني من التلوث ،وهذا بعد بيئي مهم حيث مينع التبخر متام ًا،
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�أو مينعه من التبخر �إىل �أبعد حد ،كما حقق هذا ال�صنيع بعد ًا �صحي ًا
بتغطية القنوات حتى ال ي�سهل فتحها فتكون عر�ضة للعبث والتلوث ـ يف
الغالب ـ اللهم �إال يف �أماكن حمددة يقوم بفتحها م�س�ؤول �إدارة العني
عند احلاجة ،وتتخلل هذا اجلزء من القنوات عبارات ت�سمح مبرور
مياه الأمطار وال�سيول من غ�صون الأودية وال�شعاب ،كما بنيت حوائط
�ساندة لتدعيم هذا اجلزء من القنوات املبنية يف �سفوح اجلبال ويف
املناطق ال�ضعيفة نوع ًا ما ،وهذا ي�ؤكد ما توافر لهذا امل�شروع من
اجلوانب الهند�سية والفنية.
تنحدر القناة باجتاه مكة املكرمة حتى ت�صل عرفة ،ومن هنا �سميت
عني عرفة لتلتف حول جبل الرحمة من جهاته ال�شمالية واجلنوبية
والغربية ,وقد مدت منها قنوات فرعية ت�صب مياهها يف خزانات ثم
�أحوا�ض وبرك ،خ�ص�ص بع�ضها ليتزود احلجاج منه باملاء لإكمال
رحلة احلج ،بع�ضها الآخر للدواب.
كما بني يف هذه القنوات امللتفة بجبل الرحمة �صنابري حجرية
جميلة مع جمار لتجميع مياه الو�ضوء و�صرفها �إىل املزارع املجاورة
التي كانت موجودة يف ال�سابق ,ويعد هذا �أول ا�ستخدام ملياه الو�ضوء
والغ�سل يف �سقي املزارع ،ثم تظهر القناة قبيل �سفح جبل امل�أزمني
على ي�سار القادم من عرفات ،مت�سلقة اجلبال لتظهر �شاخ�صة
للعيان ،وقد دعمت بحوائط �ساندة ،وفتحت بها عبارات لت�صريف
مياه ال�سيول والأمطار ،ومن الالفت للأنظار اعتبار كرب م�ساحة
فتحات عبارات امل�أزمني ،واعتبار عظم كميات املياه املن�صرفة من
خالل ومن ثم تكون �سيول جترف ما يكون يف طريقها واعتبار كونها
ت�صب يف درب احلجاج الدافعني من عرفة ملزدلفة،وحماية لهم ،فقد
بني �سد حلجز تلك ال�سيول والتحكم يف تدفقها ل�سقي املزارع الواقعة
يف �أ�سفلها وال تزال.
ومل يغفل املهند�سون الطابع اجلمايل فربعوا يف تن�ضيد احلجارة يف
القنوات املعلقة ،و�أقاموا الأقوا�س على �أعمدة حجرية جميلة مطعمة
بحجارة �صغرية غاية يف اجلمال والدقة �أخذت ب�شكل الف�سيف�ساء
اجلميلة ب�ألوان تتنا�سب مع البيئة ال�صحراوية املحيطة ،مما يعطي
منظر خالب ًا ممتع ًا ،حدا بعلماء البيئة �إىل تر�شيحه كمكان منا�سب
لعمل منتزه وطني هذه كلها نقاط فنية هند�سية رائعة تدل على رقي
علمي يف الدرا�سة والت�صميم والتنفيذ �آنذاك.
ت�صل عني زبيدة �إىل م�شعر مزدلفة حيث يوجد مقر لعني زبيدة
جماورة للم�شعر احلرام ،لت�صب العني يف برك و�أحوا�ض خ�ص�ص
بع�ضها ل�سقيا احلجاج و بع�ضها الأخر للدواب.
ثم تنحدر القناة فوق �سطح الأر�ض متجهة �إىل منطقة العزيزية
املتاخمة ملنى ،فوق �سل�سلة من اجلبال لتزويد م�شعر منى باملاء وت�صب
�أي�ض ًا يف برك عديدة ت�سقي الظامئ وتزود املتزود باملاء الزالل،
وت�ستمر هذه القنوات ومتجهة نحو مكة املكرمة ،لكنها تعود لت�أخذ
م�سارها مدفونة على �أعماق قريبة من �سطح الأر�ض حتى ت�صب يف

بئر عظيمة مطوية ب�أحجار كبرية جد ًا ت�سمى بئر زبيدة،يف منطقة
ت�سمى اليوم مبحب�س اجلن� ،إليها ينتهي امتداد عمل قناة عني زبيدة.
تخرتق القنوات خرزات� ،أو ما ي�سمى يف العلم احلديث " غرف تفتي�ش
" بع�ضها ظاهر على �سطح الأر�ض وي�سمى باخلرزات الظاهرة،
و�أخرى مدفونة حدد مكانها دون �أن تظهر على �سطح الأر�ض ولهذا
التق�سيم ملمح اقت�صادي مهم نظر ًا الرتفاع تكلفة �إن�شاء اخلرزات فلم
تنب �إال عند احلاجة ،وت�ستخدم الظاهرة منها يف ال�صيانة الدورية
وهي كافية لذلك النوع من ال�صيانة� ،أما النوع الثاين فت�ستخدم عند
احلاجة �إىل �صيانة كبرية نتيجة مداهمة �سيل احلق خراب ًا �أو ك�سر ًا
ببع�ض القنوات� ،أو حني متتلئ بالرتاب ،حيث تكون هناك حاجة
لتنظيف �أجزاء كبرية من القنوات فتفتح اخلرزات املدفونة م�ؤقت ًا,
ثم تقفل بعد انتهاء عملية التنظيف وال�صيانة ،ويبلغ عدد اخلرزات
الظاهرة واملدفونة ( )132خرزة.
ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أن بع�ضها قد اقت�ضى العمل فيه �أن ت�شق له
الأنفاق على م�سافات طويلة ,و�أن تنحت له اجلبال ,و�أن ت�ستخدم
فيه كل الإمكانات الفنية والب�شرية ,و�أن يدوم ال�سنوات الطوال ،وقد
�أ�شبع امل�ؤرخون يف ذلك �إ�شباع ًا و�أوقفونا على �سر من �أ�سرار القدر،
وعمل من �أجل الأعمال ،رمبا �شق مثله يف ع�صرنا ع�صر االخرتاعات
والك�شوف،والتقدم الباهر يف تقنية ال�صناعات ولكنها الهمم ال يقف
دونها �شيء ،وال ي�صدها عن تنفيذ عزماتها �صاد ،وال�سيما �إذا �صفت
النية وخل�صت ال�سريرة ,وقد �أمتت ال�سيدة الرتكية كرمية ال�سلطان
�سليمان العثماين ما بد�أته ال�سيدة زبيدة ,وجددت �أعمالها مبحاولة
�إ�سالة املاء من عني عرفات �إىل مكة عام 969هـ ،وا�ستخدمت يف هذا
العمل اخلرباء واملهند�سني و�أنواع العمال املهرة من ال�شام وم�صر
واليمن والآ�ستانة ،غري �أن العملية �صادفت مانع ًا �صخري ًا �صلد ًا طويل
امل�سافة ،فكان ال بد من نقر احلجر مل�سافة �ألفي ذراع� ،أي ما يوازي
كيلومرت ًا ون�صف ،وكانت الطريقة الوحيدة التي ا�ستخدمت يف هذا
اجلزء هي �إيقاد النريان حول جزء من احلجر مدة طويلة ،ثم نقر
هذا اجلزء.
وتكرار هذه العملية ،وقد دامت حوايل ع�شر �سنوات ،و�إذ و�صلت
املياه �إىل مكة عام  979هـ ،وكان يوم و�صولها يوم م�شهود ًا ومدت فيه
املوائد ،وت�صدق على الفقراء ،واحتفلت الآ�ستانة به احتفا ًال كبري ًا� ،إذ
كمل �إجرا�ؤه على يد ال�سيدة مهروماه بنت ال�سلطان �سليم �إىل حيث
يرد النا�س اليوم عني زبيدة . " 1
ويقول �أبو الوليد حممد الأزرقي يف كتاب �أخبار مكة" (( " 2كان
النا�س بعد يف �شدة من املاء ،وكان �أهل مكة واحلجاج يلقون من ذلك
امل�شقة حتى �أن الراوية تبلغ يف ال�سنة ع�شر دراهم و�أكرث� ،أو �أقل،
فبلغ �أم جعفر ،ف�أمرت بحفر بركتها التي مبكة ،ف�أجرت بها عين ًا من
احلرم ،فجرت مباء قليل مل يكن فيه وفرة لأهل مكة ،وقد عزمت يف
ذلك عوم ًا عظيم ًا ’ف�أمرت جماعة من املهند�سني �أن يجروا لها عيون ًا
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من احلل ـ ـ �أي خارج �أرا�ضي احلرم’ وكان النا�س يقولون� ":إن ماء
احلل ال يدخل احلرم ،لأنه مير على عقاب وجبال ،ف�أر�سلت ب�أموال
عظام ،ثم ر�أت من يزن عينها الأوىل ،فوجدت فيه ف�ساد ًا ،ف�أن�ش�أت
عين ًا �أخرى �إىل جانبها و�أبطلت تلك العني فعملت عينها هذه ب�أحكام
ما يكون العمل ،وعظمت يف ذلك رغبتها وح�سنت نيتها ،فلم تزل تعمل
فيها حتى بلغت ثنية خل ،ف�إذا املاء ال يظهر يف ذلك اجلبل ،ف�أمرت
باجلبل ف�ضرب فيه ،و�أنفقت يف ذلك من الأموال ما مل تكن تطيب
به نف�س كثري من النا�س ،حتى �أجراها اهلل و�أجرت عيون ًا فيها من
احلل ،منها عني امل�شا�ش ـ بني عرفات والطائف ـ واتخذت برك ًا جتتمع
فيها ال�سيول ’ �إذا جاءت ،ثم �أجرت لها عيون ًا من حنني ،وا�شرتت
حائط حنني ،ف�صرفت عينه �إىل الربكة ،وجعلت حائطه �سد ًا يجتمع
فيه ال�سيل ،ف�صارت لها مكرمة ومل تكن لأحد مثلها ،وطابت نف�سها
بالنفقة فيها.))..
ويقول ابن خلكان" �(( :"3إنها �سقت �أهل مكة املاء ،بعد �أن كانت
الراوية عندهم بدينار و�أنها �أ�سالت املاء ع�شر �أميال بخط اجلبل،
وحتت ال�صخر ،حتى غلفته من احلل �إىل احلرم ،وعملت عقبة
الب�ستان ،فقال لها وكيلها يلزمك نفقة كثرية ،فقالت� " :أعملها ،ولو
كانت �ضربة ف�أ�س بدينار.))...
وقد �شهد الدرب مناف�سة طريفة بني زوجة هارون الر�شيد وجاريته،
فقد �ساهمت ال�سيدة خال�صة جارية هارون الر�شيد يف عمارة الدرب
و�أقامت برك ًا وم�صانع ،وحفرت �آبار ًا ،وبنت خانات ويف الب�ستان بركة
�سميت بركة اخلال�صية على بعد ثالثة �أميال منها.
درب زبيدة..
�أقيم الدرب يف الع�صر العبا�سي لي�صل بني بغداد عا�صمة الدولة
الإ�سالمية والأر�ض املقد�سة .وقد ذكر الطربي" � "4أنه يف ع�صر
العبا�س  134هـ� " :ضرب املنار من الكوفة �إىل مكة والأميال "..
ومت توفري ما يحتاجه امل�سافرون يف ال�صحراء(( ،واملياه على ر�أ�س
هذه االحتياجات،فحفرت الآبار و�أقيمت الربك واخلزانات و�أقيمت
اخلانات وفق ًا لإقامة وراحة امل�سافرين ,وو�ضعت العالمات لتهدي
امل�سافرين ,و�أخري ًا مت ت�أمني الطريق من هجمات القبائل وقطاع
الطرق)).
وعندما توىل هارون الر�شيد اخلالفة عام  170هـ �أدى فري�ضة احلج
�سبع مرات ،ويف كل مرة ينفق الأموال ب�سخاء على تعمري الطريق،
وكان يخرج عام ًا لقتال �أعدائه ،والعام الذي يليه يق�ضيه يف الت�أمل,
وي�ؤدي خالله فري�ضة احلج ،وكما روى املقريزي"(( :"5انتع�ش
الطريق يف ع�صره ,و�أقيمت عليه اخلانات فكان ي�صحب معه خالل
رحلته مائة من العلماء ،ويف �إحدى املرات اختار �أن ي�ؤدي الفري�ضة
�سائر ًا على �أقدامه �إىل مكة ،وانعك�س ازدهار الدولة العبا�سية يف عهد
هارون الر�شيد ,وانعك�س على درب زبيدة ب�صفة خا�صة ف�شهد �أزهى
�أيامه)).
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و عندما خلف الأمني والده هارون الر�شيد عام  193هـ انعك�ست
احلرب الأهلية التي ن�شبت بني الأمني وامل�أمون على الدرب ،فلم ي�شهد
�أي عمارة جديدة.
وقد ويل املعت�صم اخلالفة ومن بعده الواثق ،وكان احلجاج يف عهده
يعانون من بعد الطريق و�شح الزاد واملاء ،وينقل الطربي وابن الأثري،
كيف كانت ك�سرة اخلبز ت�ساوي درهم ًا ،و�شربة ماء تبلغ  40درهم ًا،
وكيف مات عدد من احلجاج عط�ش ًا يف عام  232هـ عندما بلغت
ال�شربة عدة دنانري ذهبية ،ف�أعاد جعفر حفر ع�شرين بئر قدمي على
الطريق الذي يبد�أ من زبالة �إىل لينة وو�ضع على الطريق �أعالم ًا و
بنى مواقد.
ويف عام  232هـ بعد املتوكل عادت القبائل تهاجم القوافل على
الطريق ،ويقتلون الرجال وي�سبون الن�ساء ،ويف هذه الفرتة قامت
حركة الزجن ,وتبعتها حركة القرامطة ،الذين �أقاموا دولتهم �شرق
اجلزيرة العربية ,وكانت الإح�ساء عا�صمة لها ،وهدموا كل ما �أقيم
على الطريق من خانات وم�صانع وعالمات ،و�أخذت القوافل ت�سري يف
مواكب يف جماعة اجلنود امل�سلمني ،وو�صل احلال �إىل توقيف احلجاج
متام ًا ،ب�سبب غياب الأمن ونق�ص املياه وف�ضل الكثري من حجاج
االن�صراف عن هذه الطريق وجتنب مناطق اال�ضطراب ،و�أخذوا
ي�سلكون طريق ال�شام �أو البحر الأحمر ويروي ابن الأثري �أنه يف عام
 406هـ مات  1400من ع�شرين �ألف من احلجاج على الطريق عط�ش ًا.
لقد كان فقراء احلجاج ال يطلبون يوم عرفة غري املاء لعزته وكان
بع�ض الأقوياء ي�ستح�ضره من الأماكن النائية لبيعه ،فريبح فيه
الأموال الطائلة.
قال العالمة قطب الدين احلنفي" (( :"6كنت يومئذ مراهق ًا يف
خدمة والدي رحمه اهلل ،وفرغ املاء الذي حملنا من مكة ،وا�شرتيت
قربة �صغرية جد ًا يحملها الإن�سان ب�إ�صبعيه بدينار ذهبي))
والفقراء ي�ضجون من العط�ش يطلبون مني املاء ما يبلون به حلوقهم
يف ذلك اليوم ال�شريف ،ف�شرب �أهلنا منها ,وت�صدقوا بباقي القربة
على من كان م�ضطر ًا �إليها من الفقراء ،ثم عط�شنا جميع ًا عقب ذلك
وجاء وقت الوقوف ،والنا�س يف �شدة الظم�أ يلهفون ،ف�أمطرت ال�سماء،
و�سالت ال�سيول من ف�ضل اهلل ورحمته والنا�س �إذ ذاك واقفون حتت
جبل الرحمة ف�صاروا ي�شربون من ال�سيل حتت �أرجلهم ,وي�سقون
دوابهم ,وح�صل البكاء ال�شديد من احلجاج ملا ر�أوا من رحمة اهلل
بهم ،و�إح�سانه �إليهم.))..
***
ويف عام  1295هـ� ،أن�شئت يف مكة هيئة عني زبيدة ,وكان عملها وما
يزال ،تعهد موارد املاء وم�ساربه ،بالإ�صالح والبناء ،تنفق الهيئة
على ذلك من ال�صندوق خا�ص بهم له �أمالك و�أوقاف ،وت�أتيه
تربعات وهبات ،ودخل عبد العزيز احلجاز وعني زبيدة التي ت�ستقي

�أدباء اقت�صاديون

منها �سكان مكة واحلجيج ،وت�سقي النا�س من اثني ع�شر مورد ًا..
وان�صرفت العناية �إليها ،ف�ضوعفت مواردها.
***
يقول خري الدين الزركلي رحمه اهلل يف كتابه �شبه اجلزيرة يف عهد
امللك عبد العزيز(( :وغذا�ؤها امللك عبد العزيز بعد دخوله احلجاز
باملال ,و�أمر بزيادة املوارد للجهات)) ،فزيدت ع�شرة �أ�ضعاف كبرية
متينة البنيان ،وا�ستعي�ض عن جماريها القدمية ـ يف داخل البلدة ـ
ب�أنابيب ،وعمم املاء يف عرفات فكرثت املكاب�س يف ال�شارع العام،
وال�شوارع الفرعية ،ويف طريق احلجيج ،وتوفر يف مزدلفة ،واتخذت
الأ�سباب لتوفريه يف منى.
وعلى بعد كيلو مرت واحد من عرفات يتفرع جمرى عني زبيدة ،جمرى
�صغري ميلأ بركة اجلاوي ،و�سعتها  500مرت مكعب ،وبعد كيلو مرت
ون�صف ،يتفرع جمرى الأحوا�ض الذي ي�سمى باملحمل ال�شامي ،و�سعة
هذه الأحوا�ض تقارب بركة اجلاوي ،ويف �أ�سفل جبل الرحمة ،حو�ض
�سعته �ألف مرت مكعب.
ويف منى عند الكيلو مرت  ،25و�ضعت �آلة بخارية لرفع املاء من جمرى
عني زبيدة �إىل منى ،متلأ خزانات منه �سنوي ًا قبل احلج ب�شهر ،وكان
هناك �صهاريج ميل�ؤها �أ�صحابها من عني زبيدة مبا�شرة ،و�صهاريج
ميل�ؤها املطر ،وهي ال ت�ستعمل لل�شرب.
لقد ت�سبب التحول يف يوم النا�س هذا من نظام عني زبيدة �إىل نظام
الآبار االرتوازية� ،إىل ن�سيان و�إهمال من�ش�آت العني فتهدم معظمها
و�أزيل كثري منها واندثر حتى كادت �أن تكون �أثر ًا بعد عني ،لكن اهلل
تعاىل قيد لعني زبيدة على مر التاريخ الإ�سالمي بدء ًا من الع�صر

الذهبي حتى وفاة زبيدة نف�سها ،وحتى يومنا احلايل املوفقني من
والة �أمور امل�سلمني ،من يقوم ب�إعادة �إعمارها كلما حلقها خراب �أو
داهمها �سيل ،فما يزال املهتمون ين�سقون ,ويعملون لبعث هذا امل�شروع
من جديد والعناية به ومتابعته ودعمه مع مركز �أبحاث املياه بجامعة
امللك عبد العزيز بجده خدمة للحجيج والنا�س جميع ًا.
المراجع والمصادر:
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 1مقال عن عين زبيدة لـ.د .عمر ابو رزيزة ( مجلة ً
وسهال السعودية ) العدد ()1
أهال
يناير ـ كانون الثاني  2005م وانظر ( مرآة الحرمين )إلبراهيم رفعت باشا .الجزء
الثاني .مطبعة بوالق .1947

.2

 ( 2انظر أخبار مكة المكرمة شرفها اهلل تعالى وما جاء فيها من اآلثار الشريفة ) ـ أبو
الوليد األزرقي(متوفي  250هــ) ط دار األندلس ـ بيروت  1983م.

.3

3وفيات األعيان ـ ابن خلكان ـ ج 1ـ ط علي بك جودت القاهرة  1299هــ.

.4

 4تاريخ الطبري ـ ج 5ـ ط دار الكتب العلمية ـ بيروت  1417ـ .1997

.5

5ـ تقي الدين أحمد بن علي ( المقزيري )  766ـ  845هــ وكتابه ( :الذهب المسبوك في
ذكر من حج من الخلفاء والملوك ).

.6

 6ـ قطب الدين الحنفي الملكي ( محمد بن أحمد ) متوفي عام  988هـــ انظر أعالم
الزركلي ج 6ط 2ـ  1955بيروت .وانظر النور السافر عن أخبار القرن العاشر
للعيدروس ،وهو من أعيان مكة المذكورين وفضالئها المشهور .له شعر ونثر كثير.
له كتاب ( كنز األسماء في كشف المعمى).

مصادر البحث

•األعالم :خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط 1992 ،10م.
•أبحاث المؤتمر الرابع عشر لآلثار والتراث والحضاري العربي ،الشارقة 1998م.
•التراث الجغرافي واإلسالمي ،محمد محمود محمدين ،دار العلوم ط  3،1419هـ،
1999م.
•الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع هجري ،آدم سيتز ،ترجمة عبد الهادي أبو ربدة
القاهرة1947 ،م.
•كتاب المناسك ومعالم الجزيرة ،تحقيق حمد الجاسر ،الرياض 1396 ،هـ.
•الماء في الفكر اإلسالمي واألدب العربي ،محمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل ،وزارة
الشؤون اإلسالمية المغرب 1982م.
•مرآة الحرمين ،وإبراهيم رفعت الباشا ،الجزء الثاني بوالق ،القاهرة 1947م.
•مروج الذهب ومعادن جوهر ،تصنيف علي بن الحسن المسعودي ــ السفر الثالث ــ ط
وزارة الثقافة ــ دمشق 1989م.
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«الإمارات الإ�سالمي» يطلق حملة
لت�شجيع التوفري
�أطلق م�صرف الإمارات الإ�سالمي،
ذراع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
التابعة ملجموعة الإمارات دبي
الوطني ،حملة تهدف �إىل ت�شجيع
املتعاملني على االدخار ،تقام على مدى �شهرين ،وذلك يف الفرتة املمتدة
من � 4سبتمرب ولغاية � 31أكتوبر .2012
وقال في�صل عقيل ،نائب الرئي�س التنفيذي  -الأفراد و�إدارة الرثوات يف
م�صرف الإمارات الإ�سالمي وم�صرف دبي “نلتزم يف ’م�صرف الإمارات
الإ�سالمي‘ بتزويد متعاملينا بخدمات خم�ص�صة تلبي احتياجاتهم
الفريدة ،وتتزامن مع العديد من العرو�ض الق ّيمة التي ترثي جتربتهم
امل�صرفية وت�ضمن لهم راحة البال.
ومع اقرتاب مو�سم عطلة نهاية ال�سنة ،ف�إن الوقت الآن مثايل للمتعاملني
كي يقوموا بالتخطيط لعطالتهم والوجهات التي يودّون ال�سفر �إليها ،عن
طريق توفري املال واحل�صول على �أميال م�ضمونة على هذه املبالغ التي ّمت
ادخارها”.
ومينح ح�ساب التوفري “�سوبر” ،الذي يتما�شى مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،للمتعاملني منحة �إ�ضافية ملرة واحدة مبقدار �ألفي ميل عند
فتحهم للح�ساب� ،أو البدء بتحويل الراتب �إىل امل�صرف.
امل�صدر� :إحتاد الإمارات

«بيتك» مينح ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أولوية اخلدمة يف جميع فروعه
�أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» تعزيز جهوده لالهتمام بكبار ال�سن وذوي
االحتياجات اخلا�صة واتخاذ كافة التدابري التي توفر لهاتني ال�شريحتني
املهمتني الرعاية احلقيقية والالزمة التي متكنهم من اال�ستفادة من جميع
اخلدمات التي يقدمها ب�أي�سر ال�سبل ،انطالقا من واجب وطني واجتماعي،
وتفعي ًال للقيم ال�شرعية التي يعمل البنك وفقها.
و�أ�شار البنك �إىل �أنه ا�ستمرارا لهذه اجلهود و�سعي ًا منه لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات ومراعاة للظروف اخلا�صة ملثل هذه الفئات من العمالء ،تعطي
فروعه املنت�شرة يف خمتلف املناطق اجلغرافية الأولوية بتقدمي اخلدمة
لكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة ،على �أن يتم ا�ستثناء هاتني الفئتني
من نظام الدور عند تقدمي �أي خدمة للعميل� ،إ�ضافة �إىل ا�ستثنائهما من
ر�سوم ال�سحب النقدي من داخل الفروع للمبالغ التي تقل عن  2000دينار.
و�شدد «بيتك» على �أنه يتم ا�ستقبال ه�ؤالء العمالء واجناز معامالتهم
بكل ترحاب واهتمام� ،إ�ضافة �إىل تكليف م�شرف اال�ستقبال بتوجيه ه�ؤالء
العمالء �إىل مدير الفرع �أو مدير العمليات ليقوم بدوره بتحديد موظف
لتنفيذ طلب العميل ح�سب �إجراءات العمل املعمول بها داخل الفرع ،الفت ًا
�إىل �أنه 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�شكل طبيعي ،حيث يحر�ص البنك على تقدمي �سبل
الدعم للجهات الر�سمية والأهلية التي تقوم على رعاية ذوي االحتياجات
اخلا�صة وكبار ال�سن ،وتنظيم الزيارات الدورية لهم حيثما تواجدوا،
�إ�ضافة �إىل م�شاركتهم املنا�سبات االجتماعية املختلفة.
امل�صدر :جريدة الراي الكويتية

 %15زيادة يف �أ�سعار حمفظة «متويل» العقارية

ك�شفت "متويل" ،ال�شركة املتخ�ص�صة يف حلول التمويل ال�سكني املتوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف دولة الإمارات� ،أم�س عن البيانات
اخلا�صة ب�أ�سعار مبيع العقارات التي مولتها �ضمن حمفظتها خالل الـ18
�شهر ًا املا�ضية .وقد �سجلت ال�شركة بني يناير  2011ويونيو  2012زيادة يف
�أ�سعار مبيع العقارات �ضمن حمفظتها بن�سبة ترتاوح بني  10و ،%15حيث
بلغ ارتفاع القيمة ال�شرائية ذروته يف امل�شاريع القائمة واملكتملة يف كل من
دبي و�أبوظبي.
ومن �ضمن املجموعة الوا�سعة واملتنوعة من العقارات التي مولتها� ،شهدت
�شركة "متويل" زيادات يف الأ�سعار تتجاوز ن�سبة  %15يف كل من امل�شاريع
التالية :و�سط مدينة دبي ،واملرابع العربية ،وفيكتوري هايت�س ،وتالل
الإمارات ،وال�سهول ،والبحريات ،وجمريا بيت�ش ريزيدن�س ،ونخلة جمريا،
ومر�سى دبي ،وقرية جمريا ،وواحة دبي لل�سيليكون ،وذا فيوز ،وخليج

الأعمال ،ومنطقة مركز دبي املايل العاملي ،هذا بالإ�ضافة �إىل الزيادة
بن�سبة ترتاوح بني  10و %15يف م�شاريع فلل الريف وحدائق اجلولف
وحدائق الراحة يف �أبوظبي.
وقال فارون �سود ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة "متويل"" :منذ انطالق
�أعمالنا يف العام  ،2004مرور ًا بالعام  2008الذي بلغت فيه الأزمة املالية
العاملية ذروتها ،وحتى يومنا هذا ،متكنت "متويل" من متابعة دورة التمويل
العقاري يف الإمارات من موقعها املتميز يف ال�سوق .وقد �شهدنا خالل
الأ�شهر الـ 18املا�ضية اجتاه �أ�سعار العقارات يف امل�شاريع القائمة واملكتملة
ب�شكل ملحوظ نحو االرتفاع وبخا�صة يف العقارات العالية اجلودة".
و�شهدت "متويل" زيادة بن�سبة  %26يف طلبات التمويل ال�سكني خالل
الن�صف الأول من العام  ،2012مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وبالتطلع قدم ًا ،ت�شري توقعات ال�شركة �إىل �أن معامالت التمويل ال�سكني
يف الإمارات العربية املتحدة �ستكون �أعلى بن�سبة  %30خالل العام 2012
مقارنة مبا كانت عليه عام  ،2011كما �أنها ت�شري �إىل جتاوز حجم �سوق
التمويل ال�سكني لـ 8مليارات درهم خالل العام .2012

امل�صدر :موقع زاوية
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 39مليون جنيه ..حجم �أعمال بنك في�صل
الإ�سالمي يف �أغ�سط�س

“�أبوظبي الوطني” يخطط للح�صول على
ترخي�ص �إ�سالمي يف ماليزيا

حقق بنك في�صل الإ�سالمي حجم �أعمال
بلغ  39مليون جنيه خالل �شهر �أغ�سط�س
من العام اجلاري مقابل  33.8مليون جنيه
يف نف�س ال�شهر من العام املا�ضي  ،مبعدل
منو قدره .%15.4
و�أظهرت م�ؤ�شرات نتائج �أعمال البنك عن �شهر �أغ�سط�س لعام ، 2012
ارتفاع قيمة الأ�صول بن�سبة  ، %15.6لت�صل �إىل  38.8مليون جنيه مقابل
 33.6مليون جنيه.
وبلغ �إجماىل احل�سابات اجلارية والأوعية الإدخارية نحو  35.3مليون جنيه
مقابل  31.2مليون جنيه  ،بزيادة قدرها .%13.1
وتراجعت �إجماىل الأر�صدة ال�سائلة لت�صل �إىل  2.1مليون جنيه مقابل
 2.7مليون جنيه ،بانخفا�ض قدره  ، %21بينما انخف�ضت خم�ص�صات
البنك بن�سبة  %15.4لت�صل �إىل  1.66مليون جنيه مقابل  1.9مليون
جنيه.

قال بنك �أبوظبي الوطني �إنه يخطط للح�صول
على ترخي�ص لتقدمي عمليات م�صرفية �إ�سالمية
يف ماليزيا ،وذلك لتلبية الطلب املتزايد على
التمويالت املالية املتوافقة مع ال�شريعة .
و�أ�شار ليونغ مينغ الر�سويل الرئي�س التنفيذي للبنك فرع ماليزيا ،خالل
لقاء �صحفي يف كواالملبور �أم�س“ :لدينا خمططات لتقدمي خدمات متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية يف البالد ،كما �أن هنالك العديد من الفر�ص املتاحة
حالي ًا” .

امل�صدر :جريدة الد�ستور الأردنية

"البنك الإ�سالمي" يطلق مبادرات
يف ال�سنغال

ا�ستقبل رئي�س جمهورية ال�سنغال رئي�س قمة منظمة التعاون الإ�سالمي مكي
�صال يف ق�صر الرئا�سة بالعا�صمة ال�سنغالية دكار �أم�س رئي�س جمموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية الدكتور �أحمد علي يف ختام زيارة عمل قام بها
�إىل ال�سنغال .وعرب الدكتور علي عن موا�ساته لل�شعب ال�سنغايل وم�ؤازرة
جمموعة البنك جلهود التخفيف من معاناة �ضحايا موجة ال�سيول التي
اجتاحت مناطق من البالد يف ال�شهر املا�ضي.
وقد وقع رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية مذكرات لإطالق مبادرات
مهمة ،منها مذكرة حول �إطار ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني جمموعة البنك
وال�سنغال ،و�أخرى ب�ش�أن وقف �إ�سالمي لتنمية املدار�س القر�آنية ودجمها يف
املنظومة التعليمية
امل�صدر :الوطن �أون الين

امل�صدر :اخلليج الإقت�صادي الإماراتية

اكتتاب مرابحة بـ 50مليون دوالر ب�إدارة
«كيو �إنف�ست»

و ّقعت �شركة «�إي�ش رايت» لال�ستثمار العقاري اتفاق ّية ت�سهيالت باملرابحة
مع عدد من البنوك من دول جمل�س التعاون اخلليجي بخا�صة بنك قطر
اال�سالمي املن�سق الرئي�س يف االتفاقية التي و�صلت قيمتها اىل  50مليون
دوالر ،وتعد �شركة «�إي�ش رايت» احدى �شركات التطوير العقاري برتكيا،
وقد ّمت تقييم حمفظتها اخلا�صة يف  31كانون االول للعام  2011بقيمة
 920مليون دوالر �أمريكي ،وبحيث متت ّد هذه الت�سهيالت على فرتة �سنتني.
واتّخذت «كيو �إنف�ست» يف هذه االتفاقية �صفة مدير االكتتاب وم�ست�شار
الهيكلة احل�صري ل�شركة «�إي�ش رايت»� ،أما م�صرف قطر الإ�سالمي فقد
املن�سق الرئي�س الأويل وهو يعمل �أي�ض ًا ب�صفته وكيل اال�ستثمار
اتخذ دور ّ
لكل من بنك بروة وبنك اخلليج الأول ،وبنك امل�شرق الذين اتخذوا دور
املن�سقني الرئي�سني.
اىل ذلك  ،ت�شارك �شركة «�إي�ش رايت» ،وهي �صندوق ا�ستثمار عقاري
ت� ّأ�س�س لعام  ،1999يف ا�ستثمار وتطوير امل�شاريع العقار ّية يف تركيا ،وهي
�شركة مدرجة يف بور�صة ا�سطنبول بقيمة �سوقية تبلغ  431دوالر �أمريكي
بتاريخ � 26أب  ،2012وتعترب ال�شركة مملوكة بن�سبة  % 42للقطاع العام،
وبن�سبة  42يف املئة لـ «بنك �إي�ش» وبن�سبة  % 15.8مل�ساهمني �آخرين.
و�أكد تورجاي تان�س ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�إي�ش رايت» ب�أنّ ت�سهيالت
املرابحة هي ال�صيغة الأمثل لتمويل �أعمالنا نظر ًا لأ ّنها الأداة الأو�سع
ا�ستخدام ًا من قبل امل�صارف التي تت ّبع التمويل الإ�سالمي..م�شريا اىل
ان هذا النوع من الأدوات يو ّفر تكلفه و�شروط دفع منا�سبة ال�ستثماراتنا
احلالية وامل�ستقبل ّية ..كما ي�س ّرنا العمل مع «كيو �إنف�ست» والإعالن عن هذه
املبادرة».
ومن جهته قال �شهزاد �شهباز ،الرئي�س التنفيذي لـم�صرف «كيو �إنف�ست»
�إنّ جناح هذه ال�صفقة �شهادة على اجلهود التي بذلها جميع اال�شخا�ص
الذين عملوا على العملية ..م�ؤكدا ان «كيو �إنف�ست» مت ّكنت من تنفيذ هذه
العملية عرب جمع عدد من امل�صارف الرائدة يف �صيغة م�شرتكة وي�س ّرنا
�إمتام هذه العملية امله ّمة يف تركيا.
امل�صدر :جريدة الد�ستور الأردنية

www.giem.info

61

الأخبار

االحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني
الإ�سالمي يعقد اجتماعه يف الأردن

ال�صباغ رئي�سا لالحتاد العاملي ل�شركات
التكافل والت�أمني الإ�سالمي للمرة الثانية

يعقد االحتاد العاملي ل�شركات التكافل
والت�أمني الإ�سالمي اجتماع الهيئة العامة
وجمل�س �إدارته يف عمان يوم الأحد املوافق
9من �شهر �سبتمرب 2012يف فندق الند مارك
ومب�شاركة نخبة من �شركات الت�أمني التكافلي
املحلية والعربية والدولية .
وبهذه املنا�سبة �صرح ال�سيد �أحمد حممد �صباغ رئي�س االحتاد العاملي
ل�شركات التكافل والت�أمني الإ�سالمي ومدير عام �شركة الت�أمني الإ�سالمية
 الأردن – �إن عقد هذا االجتماع الذي ت�ست�ضيفه �شركة الت�أمني الإ�سالميةيهدف �إىل حتقيق التكامل االقت�صادي بني �أ�سواق الت�أمني التكافلي يف كافة
�أنحاء العامل  ،ويعزز من �أوا�صر التعاون وتبادل املعرفة واخلربات بني
هذه الأ�سواق وي�سعى �إىل تطوير هذه ال�صناعة الرائدة حتى تتبو�أ مكانة
مرموقة بني �أ�سواق الت�أمني العاملية والعمل على ا�ستكمال حلقات االقت�صاد
الإ�سالمي مع امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية الإ�سالمية الذي يقدم احلماية
الت�أمينية وفق �أ�س�س من�سجمة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء.
وبني ال�صباغ �أن الت�أمني الإ�سالمي �شهد تقدم ًا وتطور ًا كبري ًا يف العاملني
العربي والإ�سالمي ،حيث ت�أ�س�س االحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني
الإ�سالمي منذ عام  1987وي�ضم يف ع�ضويته غالبية �شركات الت�أمني
التكافلي الإ�سالمي يف العامل العربي ،وارتباطه بربوتوكوالت تعاون مع
االحتاد العام العربي للت�أمني �إ�ضافة �إىل االحتاد الدويل ل�شركات الت�أمني
التباديل التعاوين هو ت�أكيد على قدرة الت�أمني الإ�سالمي ب�إثبات وجوده
بجدارة ،كما �أن جتربتنا يف �شركة الت�أمني الإ�سالمية وح�صولنا على جائزة
�أف�ضل �شركة ت�أمني تكافلي يف منطقة امل�شرق و�أفريقيا لعام  2012لي�ؤكد
على جناحنا يف زيادة الت�أمني الإ�سالمي.

امل�صدر :جريدة ال�سبيل الأردنية

البنك "ال�سعودي الهولندي" يعتزم �إ�صدار
�صكوك بقيمة  1.4مليار ريال

وافق جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الهولندي على �إ�صدار �صكوك بقيمة
 1.4مليار ريال على �شكل �إ�صدار خا�ص لدعم القاعدة الر�أ�سمالية للبنك.
و�أو�ضح البنك ال�سعودي الهولندي يف بيان له على تداول �أنه �سوف ي�ستخدم
هيكلة متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية يف �إ�صدار ال�صكوك �شريطة
احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة.
ودعى البنك م�ساهميه حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية والذي
�سيعقد يوم ال�سبت املوافق � 6أكتوبر  ،2012للموافقة على هذا الإ�صدار
وتفوي�ض جمل�س الإدارة به.
امل�صدر :موقع �أرقام
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�أعاد االحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني الإ�سالمي انتخاب ال�سيد
احمد حممد �صباغ مدير عام �شركة الت�أمني الإ�سالمية – الأردن  ،رئي�س ًا
لالحتاد للدورة احلالية  2014-2012ومدتها �سنتان وذلك للمرة الثانية
على التوايل .كما مت انتخاب جمل�س �إدارة جديد وامني عام جديد ومت
�إقرار امليزانية العمومية واخلطة امل�ستقبلية لالحتاد للعام  2013واعتماد
التقرير املايل والفني للجان الدائمة وذلك خالل اجتماع الهيئة العامة
لالحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني الإ�سالمي الذي ا�ست�ضافته
�شركة الت�أمني الإ�سالمية و عقد يف عمان يوم الأحد املوافق 2012/9/9
يف فندق الند مارك وبح�ضور وفود متثل �شركات الت�أمني التكافلي املحلية
والعربية والدولية كما ان�ضم اىل ع�ضوية االحتاد �أ�سواق ت�أمني جديدة
مثل( ال�سوق الت�أميني الليبي وال�سنغافوري والإفريقي ).
و ثمن ال�سيد احمد �صباغ جهود االحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني
الإ�سالمي يف املحافظة على �صناعة التكافل والت�أمني الإ�سالمي وذلك بعد
ات�ساع دائرة انت�شار �شركات الت�أمني الإ�سالمية يف خمتلف �أ�سواق الت�أمني
العربية والإ�سالمية والعاملية ليزيد عددها الإجمايل عن مائتي �شركة منها
ما يزيد عن �سبعني �شركة يف الأ�سواق العربية .
م�ؤكد ًا على �ضرورة حتمل رجال املال والأعمال يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية وهيئات الإ�شراف عليها م�س�ؤوليتهم جتاه دعم �صناعة الت�أمني
الإ�سالمي ليبقى دائم ًا يف الريادة وخ�صو�ص ًا بعد ال�صحوة العاملية لأهمية
االقت�صاد الإ�سالمي ودوره الفاعل يف معاجلة الأزمة املالية العاملية.
و�أ�ضاف ان انتخابي لرئا�سة االحتاد للمرة الثانية ي�ضعني �أمام م�س�ؤولية
كبرية لال�ستمرار باالرتقاء ب�صناعة الت�أمني الإ�سالمي واحلفاظ على
النجاحات التي حققها مع ال�سعي اىل حتقيق ر�سالة و�أهداف االحتاد ون�شر
فكره عربي ًا و�إ�سالميا وعاملي ًا وبني ان جناح جتربتنا يف �شركة الت�أمني
الإ�سالمية يف الأردن منذ عام  1996و الذي توج هذا العام باحل�صول
على جائزة �أف�ضل �شركة ت�أمني تكافلي يف منطقة امل�شرق و�أفريقيا لعام
� 2012إال ت�أكيد على �إ�صرارنا للمحافظة على الريادة وتبيان �أهمية الت�أمني
الإ�سالمي يف جميع مناحي احلياة .
ويذكر �أن االحتاد العاملي ل�شركات التكافل والت�أمني الإ�سالمي ت�أ�س�س عام
 1986ومقره الدائم يف ال�سودان وي�ضم يف ع�ضويته �شركات تكافل وت�أمني
�إ�سالمية متثل �أ�سواق الت�أمني الإ�سالمي يف الأ�سواق العربية و يف �شرق
وغرب �آ�سيا و�أوروبا واخلليج و�إفريقيا.

الأخبار

برامي القاب�ضة تدر�س تد�شني �صناديق
�إ�سالمية خالل الربع الأخري

بنك �إ�سالمي جديد يبد�أ ن�شاطه بعد �سبعة
�أ�شهر يف مركز قطر املايل

تدر�س �شركة برامي القاب�ضة لال�ستثمارات
املالية تد�شني مناذج من ال�صناديق
اال�ستثمارية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية خالل الربع الأخري من العام
اجلاري .
وقال حممد ماهر  ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة � ،أن الدرا�سة ت�أتي يف �سياق
تنامي معدالت الطلب على تلك النوعية من ال�صناديق  ،لت�ساهم يف جذب
�شريحة جديدة من امل�ستثمرين املهتمة بالتعامل على تلك النوعية ومن ثم
جناح تلك التجارب .
و�أ�ضاف �أن تلك الدرا�سة مازالت يف مرحلها الأولية مل يتحدد بعد ر�ؤو�س
�أموال تلك ال�صناديق املزمع تد�شينها.
و�أو�ضح �أن ال�شركة تدير نحو � 10صناديق ا�ستثمارية  ،ت�أثر عائدها بن�سب
متفاوتة نتيجة �ضعف قيم و�أحجام التداوالت بالبور�صة امل�ستمر � ،أبرزها
ال�صندوق اال�ستثماري ـ موارد لل�سيولة النقدية ذو العائد اليومي تراكمي
 ،و�صندوق �شركة العقاري العربي املبا�شر  ،املجموعة العربية امل�صرية
للت�أمني ذو العائد الدوري الرتاكمي  ،و�صندوق بنك ال�شركة امل�صرفية
العربية الدولية ال�صندوق الأول  -تراكمي  ،و�صندوق بنك ال�شركة
امل�صرفية العربية الدولية الثاين الرتاكمي ذو العائد الدوري � ،صندوق
التعمري � ،صندوق بنك بلوم م�صر الرتاكمي � ،صندوق بنك ال�شركة
امل�صرفية العربية الدولية الثالث بالإ�ضافة �إيل �صندوق البنك امل�صري
اخلليجي ثراء لل�سيولة النقدية ذو العائد الدوري.

قطعت م�ؤ�س�سات م�صرفية وا�ستثمارية �إ�سالمية �شوطا متقدما يف
الإجراءات اخلا�صة بت�أ�سي�س بنك �إ�سالمي جديد بر�أ�سمال قدره مليار
دوالر ،و�إقرار نظامه الأ�سا�سي وهيكله التنظيمي ،وتوقعت م�صادر
م�صرفية ا�ستكماله بقية الإجراءات يف غ�ضون �سبعة �أ�شهر ليبد�أ ن�شاطه
الفعلي من مركز قطر املايل ،وبينت �إن ال�شركاء اقروا اتفاقية الت�أ�سي�س
ح�سب احل�ص�ص املدفوعة ،م�ؤكدة �أن هناك توجيهات من جهات عليا
للإ�سراع ب�إجراءات الت�أ�سي�س.
ويبد�أ البنك مرحلته الأوىل بر�أ�سمال مدفوع من قطر بقيمة  300مليون
دوالر والبنك الإ�سالمي للتنمية وبنك الربكة بقيمة  200مليون دوالر،
وقال �أحد امل�صادر �إن ت�أ�سي�س البنك يف الدوحة ي�ؤكد ثقة امل�ؤ�س�سني يف
االقت�صاد القطري ومناخ اال�ستثمار اجلاذب � ،إ�ضافة �إىل ثقة الأ�سواق
الإقليمية والدولية .وقال م�صدر �أن البنك �سيبد�أ ن�شاطه من مركز قطر
املايل بعد ا�ستكمال تعيني الإدارة العليا و�أنظمة �إدارة املخاطر املعتمد من
الهيئة التنظيمية للمركز املايل ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية وحتديد
الأهداف ون�سب التملك والإدارة العليا واملوافقة على ن�شاطه من قبل
اللجان ال�شرعية.
و�أو�ضح �أن من الأهداف الأ�سا�سية للبنك �إيجاد م�ؤ�س�سة مالية قادرة على
قيادة عمليات تطوير وتنمية �إدارة ال�سيولة وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية وتوفري
متويل قوي وم�ستقر يف الأ�سواق وتوليد �أ�صول عالية اجلودة وحتقيق الأرباح
للم�ساهمني� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل �إن�شاء �سوق مالية بني البنوك الإ�سالمية
وتوفري حلول مبتكرة لإدارة ال�سيولة من خالل توليد �أ�صول قابلة للتوريق
و�إن�شاء �سوق للأوراق املالية الإ�سالمية قابلة للتداول.

امل�صدر :موقع زاوية

تركيا تف ّو�ض «بيت ال�سيولة» التمهيد لطرح
�شهادات �إجارة يف ال�سنغال
فو�ضت تركيا «بيت �إدارة ال�سيولة»،
التابع لبيت التمويل الكويتي ،و«�سيتي
غروب» و«�إت�ش �إ�س بي �سي» ا�ستك�شاف
الفر�ص الحتمال طرح �شهادات �إجارة
يف �أ�سواق املال الدولية .وتعد هذه ال�شهادات من املنتجات الإ�سالمية التي
تهتم تركيا با�ستخدامها كجزء من �أدوات متويلها ال�سيادية.
وقال بيان �صادر عن رئا�سة الوزراء الرتكية �أم�س �إن �سل�سلة من االجتماعات
�ستعقد مع امل�ستثمرين يف عدد من املراكز املالية املهمة يف ال�شرق االو�سط
و�شمال �أفريقيا لهذا الغر�ض بني  10و� 13سبتمرب اجلاري.
ي�شار �إىل �أن «بيت �إدارة ال�سيولة لال�ستثمار» �شركة م�ساهمة تابعة لـ
«بيتك» ،وهي تتوىل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن تنفيذ ا�سرتاتيجية متويل
امل�شاريع الدولية ال�ضخمة وعمليات اال�ست�صناع واملرابحات وامل�شاركة،
و�إ�صدارات ال�صكوك داخل الكويت وخارجها .وقد تولت العديد من
الإ�صدارات ال�سيادية بالتعاون مع بنوك عاملية كربى.
امل�صدر :الوطن �أون الين

امل�صدر :جريدة الد�ستور الأردنية

امل�صرية للت�أمني التكافلي توزع  7مليون جنيه
فائ�ض على العمالء

قال �أحمد عارفني الع�ضو املنتدب لل�شركة امل�صرية للت�أمني التكافلي –
ممتلكات �إن ال�شركة حققت فائ�ض ن�شاط ت�أميني بلغ  17.5مليون جنيه
خالل العام املايل املنتهى يف  30يونيه  2012مقابل  9.1مليون جنيه يف
العام املايل  ، 2011-2010على �أن يتم توزيع  7مليون جنيه على العمالء
�أو حاملي الوثائق.
و�أ�ضاف �أن ن�صيب امل�ساهمني يف هذه احلالة يكون  12.2مليون جنيه بعد
�إ�ضافة الأرباح  ،والتي بلغت نحو  12.2مليون جنيه خالل العام املايل
املا�ضي.
و�أ�شار �إىل �أنه مت توزيع الفائ�ض بن�سبة  %40على العمالء  ،و  %60على
امل�ساهمني  ،وفقا ملبد�أ التكافل الذي تعمل به ال�شركة  ،وبذلك يكون هذا
العام هو الثاين على التوايل الذي توزع فيه ال�شركة فائ�ض ن�شاط على
العمالء .و�أو�ضح �أن فائ�ض الن�شاط االكتتاب الت�أميني و�صل �إىل  3.7مليون
جنيه مقابل � 0.7ألف جنيه يف العام املايل ال�سابق له.
امل�صدر :جريدة الد�ستور امل�صرية
www.giem.info
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لأكرب م�صرف �إ�سالمي يف الأردن
وكالة �ستاندرد �أند بورز تعيد تثبيت ت�صنيفها
" "BB/Bللبنك الإ�سالمي الأردين
�أكدت وكالة الت�صنيف العاملية �ستاندرد أ�نـد بورز
ومقرها" باري�س" �إعادة تثبيت ت�صنيفها للبنك
الإ�سالمي الأردين لاللتزامات طويلة الأجل
وق�صرية الأجل على التوايل بدرجة "B /
 " BBمع توقع م�ستقبلي �سلبي كما ح�صل البنك
على ت�صنيف " )bb" (Anchorوذلك
الحتفاظه مبكانة م�صرفية مالئمة وذلك اللتزامه ب�إ�سرتاتيجية ثابتة يف
�إدارة ومواجهة املخاطر �إ�ضافة �إىل متتعه بقاعدة متويلية �صلبة و �سيولة
عالية.
وذكرت وكالة �ستاند اند بورز يف تقريرها ووفق ًا ملنهجية ت�صنيفها
العاملية التي تطبقها على جميع امل�ؤ�س�سات التي تقوم بت�صنيفها �أن البنك
الإ�سالمي الأردين ميتلك مركز ًا قيادي ًا باعتباره اكرب م�صرف �إ�سالمي يف
الأردن وثالث اكرب بنك يف القطاع امل�صريف الأردين ب�إجمايل موجودات
بلغت بنهاية  2011حوايل  4.1مليار دوالر وبلغت ح�صته ال�سوقية من
التمويالت  %11ومن الودائع  %12واحتفاظه ب�سجل حافل ب�أرقام قيا�سية
يف جودة الأ�صول �أف�ضل من نظرائه يف البنوك املحلية .
�إ�ضافة �إىل التزام البنك ب�إ�سرتاتيجية ثابته يف تعزيز �أنظمة املخاطر يتم
تنفيذها من قبل فريق �إداري ثابت وم�ستقر وذو خربة و يتمتع مبرونة جيدة
جتاه الظروف االقت�صادية املحلية ال�صعبة .
وبهذه املنا�سبة عرب ال�سيد /عدنان احمد يو�سف رئي�س جمل�س �إدارة
البنك الإ�سالمي الأردين عن �سروره ب�إعادة تثبيت ت�صنيف م�ؤ�س�سة
�ستاندرد اند بورز للبنك الإ�سالمي الأردين معترب ًا �أن هذا الت�صنيف
اجناز ي�ضاف �إىل اجنازات البنك التي حققها عرب م�سريته اخلريه و�أن
التوقع امل�ستقبلي ال�سالب الذي اختارته �ستاندرد �أند بورز للبنك هو ب�سبب
الأو�ضاع ال�سيا�سية يف ظل الأزمات والتقلبات االقت�صادية وال�سيا�سية التي
حتيط بالعامل وخلقت الكثري من التحديات و�أدت �إىل تخفي�ض الت�صنيف
االئتماين للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية .
من جهة �أخرى قال ال�سيد /مو�سى �شحادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين ان هذا الت�صنيف هو �إقرار بقوة
وتنامي البنك الإ�سالمي الأردين يف مواجه التحديات املختلفة فقيام وكالة
�ستاند اند بورز بت�صنيف البنك منذ عام  2010ووفق ًا ملنهجية جديدة
بد�أتها عام  2011وب�صورة دورية ويف هذا الوقت بالذات يعك�س ثبات
�سيا�سة وكفاءة البنك الإ�سالمي الأردين طوال هذه ال�سنوات ،وا�ستمراره
بتطبيق اال�سرتاتيجة الهادفة �إىل النمو والتطور يف نتائجه املالية وخدماته
امل�صرفية وحمافظته على قاعدة عمالء مميزين وقدرته على خدمتهم
يف جميع الظروف �إ�ضافة �إىل �سعي البنك الدائم للتميز واالرتقاء بالعمل
امل�صريف الإ�سالمي وفق �أحكام ومبادىء ال�شريعة الإ�سالمية ويعتربهذا
حافزا مهما لنا لال�ستمرار بالعطاء لتحقيق تطلعات م�ساهمينا ومتعاملينا
وا�ستقطاب مودعني ومتعاملني جدد .

�صكوك بنك اخلليج الأول حت�صل على جائزة
«�أفـ�ضل �صفقـة �إ�سالميـة يف دولـة الإمـارات»
ح�صل بنك اخلليج الأول ،على جائزة «�أف�ضل �صفقة �إ�سالمية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة» للعام  ،2012وذلك عن ال�صكوك الإ�سالمية
التي �أ�صدرها البنك يف �آب  2011بقيمة  650مليون دوالر ،والتي تُ�ستحق
بعد خم�س �سنوات ،حيث جرى االكتتاب عليها مبعدل �ستة �أ�ضعاف ،وت�أتي
هذه اجلائزة التي ت�سلمها البنك خالل حفل توزيع جوائز «�آ�سيت تريبل
�أي» للتمويل الإ�سالمي ،الذي تنظمه جملة «ذا �آ�سيت» والذي �أقيم يف فندق
�شانغريال بالعا�صمة املاليزية كواالالمبور ،لتمثل خطوة �إيجابية �أخرى يف
م�سرية جناح بنك اخلليج الأول.
وقام �أكرث من  200م�ستثمر من خمتلف �أنحاء العامل باالكتتاب يف هذه
ال�صكوك ،حيث توزعت ن�سب املكتتبني على النحو التايل %46 :من منطقة
ال�شرق الأو�سط %24 ،من �أوروبا %24 ،من �آ�سيا ،و %6من الواليات املتحدة
الأمريكية والأ�سواق الأخرى� .أما على ال�صعيد القطاعي ،فقد �شكلت
البنوك  %49من املكتتبني ،تلتها �صناديق التمويل بن�سبة  ،%39يف حني بلغت
ن�سبة املكتتبني من الأفراد  %6و�صناديق الت�أمني والتقاعد .%6
و�سيتم ا�ستخدام ح�صيلة هذه ال�صكوك يف العمليات التمويلية الإ�سالمية،
بالإ�ضافة �إىل تنمية حمفظة القرو�ض الإ�سالمية للبنك.
وقال ابن قا�سم« :ت�أتي هذه اجلائزة تقدير ًا للنجاح الكبري الذي حققته
�صكوك بنك اخلليج الأول ،الأمر الذي يعك�س اجلهود املتوا�صلة التي يبذلها
البنك البتكار منتجات وخدمات م�صرفية تتالءم مع احتياجات عمالئنا
وتتوافق مع مبادئهم ومعتقداتهم ».و�أ�ضاف قا�سم «�إن الثقة التي يتمتع
بها بنك اخلليج الأول نابعة من مكانته الرائدة و�أدائه املتميز يف القطاع
امل�صريف؛ حيث القت �صكوكنا هذه �إقبا ًال كبري ًا مبجرد �إ�صدارها ،مما
دفعنا لإ�صدار ال�شريحة الثانية منها والبالغة قيمتها  500مليون دوالر يف
مطلع العام  ،2012حيث بلغت ن�سبة االكتتاب فيها � 2.8ضعف».
ومن جهته ،قال �شيتو �سانتياغو ،مدير التحرير يف جملة «ذا �آ�سيت»« :الحظ
جمل�س املحررين يف جملة «ذا �آ�سيت» �أن ال�شريحة الأوىل من �صكوك بنك
اخلليج الأول البالغة قيمتها  650مليون دوالر ،هي �أول �صكوك �إ�سالمية
يقوم ب�إ�صدارها بنك جتاري يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،الأمر الذي
م ّكن البنك من اال�ستفادة بفعالية من ديناميكية العر�ض والطلب ال�سائدة
يف �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية.
كما �ساهمت الهيكلة الثنائية املبتكرة وفقا ملبدئي الوكالة وامل�ضاربة والتي
اعتمدها البنك يف هيكلة هذه ال�صكوك ،يف رفع حتقيق طلب كبري من
امل�ستثمرين الدوليني املوزعني بني منطقة ال�شرق الأو�سط� ،آ�سيا� ،أوروبا،
حيث �سجل االكتتاب عليها مبلغ  3.8مليار دوالر بالرغم من ظروف ال�سوق
ال�صعبة».
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يتم تنظيم جوائز «�آ�سيت تريبل �أي» للتمويل
الإ�سالمي من قبل جملة «ذا �آ�سيت» ال�شهرية والتي تغطي �أهم �أخبار
و�إجنازات ال�سوق الآ�سوية .وتهدف اجلائزة �إىل تقدير البنوك الرائدة على
�إجنازاتهم وتفوقهم ،بالإ�ضافة �إىل تقدميهم �أف�ضل اخلدمات على م�ستوى
املنطقة.
امل�صدر :موقع زاوية
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التو�سع �إىل جنوب
«نور الإ�سالمي» يعتزم
ّ
�شرق �آ�سيا

بنك الربكة �سورية يبد�أ بتوزيع �أول �سلفه
�شهرية ل"وديعة الدخل ال�شهري"

�أعلن بنك «نور الإ�سالمي» �أنه يعتزم التوجه ب�أعماله نحو �أ�سواق جنوب
�شرق �آ�سيا ،يف �إطار م�ساعيه الرامية �إىل تو�سيع ح�ضوره الدويل �إىل خارج
حدود ال�شرق الأو�سط وتركيا.
وي�أتي توجه البنك نحو �أ�سواق جنوب �شرق �آ�سيا� ،إميان ًا منه ب�أنها توفر
فر�ص ًا كبرية ،لتنمية حمفظة �أعماله الدولية املقدرة مبليارات الدوالرات.
وقال الرئي�س التنفيذي لبنك «نور الإ�سالمي» وجمموعة نور اال�ستثمارية،
ح�سني القمزي�« :إننا نرى فر�ص ًا كبرية للنمو ،بف�ضل زيادة التعاون بني
امل�ؤ�س�سات املالية يف جنوب �شرق �آ�سيا ودول اخلليج» ،م�ضيف ًا �أنه «يف حني
التزال التوقعات امل�ستقبلية لأ�سواق التمويل العاملية غري وا�ضحة ،تواجه
الدول الآ�سيوية حاجة متنامية �إىل البنى التحتية ،يف �ضوء ما ت�شهده
من منو اقت�صادي قوي ،ونتطلع �إىل العمل مع امل�ؤ�س�سات املالية احلالية
يف بلدان ،مثل ماليزيا و�إندوني�سيا و�سنغافورة ،للم�ساعدة على ردم فجوة
التمويل ،التي جنمت عن النق�ص احلا�صل يف ال�سيولة العاملية».
و�أو�ضح «لقد طبقنا هذا النموذج بنجاح يف تركيا ،حيث عملنا مع �أكرث من
 85م�ؤ�س�سة مالية من  26دولة ،لإبرام �صفقات متويل �إ�سالمي تزيد قيمتها
على  2.5مليار دوالر ( 9.3مليارات درهم) ،يف العامني املا�ضيني ،و�إننا
نتطلع �إىل تكرار هذا النموذج يف �آ�سيا» .ي�شار �إىل �أن منطقة جنوب �شرق
�آ�سيا يعي�ش فيها نحو  227مليون م�سلم ،وت�ضم �إندوني�سيا ،التي تعد الدولة
امل�سلمة الأكرث كثافة يف العامل من حيث عدد ال�سكان ،و�شهدت يف العامني
املا�ضيني منو ًا �سريع ًا يف قطاع التمويل الإ�سالمي.
وتابع القمزي« :نرى فر�ص �أعمال عدة يف �سنغافورة ،مبا يف ذلك �إ�صدار
ال�صكوك و�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار العقاري ،املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،وكالهما ينطوي على �إمكانات كبرية للنمو يف املنطقة».

يوا�صل بنك الربكة �سورية عطائاته امل�ستمرة ل�ضمان عالقة م�صرفية
مبتكرة ت�ضم جمموعة من احللول املالية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحاء ،و ذلك عرب منتجات و خدمات م�صرفية تلبي كافة
تطلعات عمالئه و تتخطاها .
و اليوم يبد�أ الربكة بتوزيع �أول �سلفة �شهرية لوديعته التي �أطلقها يف �آب
 " 2012وديعة الدخل ال�شهري " التي تعتمد على �أن يقوم املتعامل ب�إيداع
مبلغ ًا ال يقل عن ( )250.000ملدة �ستة �أ�شهر �أو �سنة �أو �سنتني ،ويف نهاية
كل �شهر يتم �صرف �سلفة حتت احل�ساب لتلبى بذلك احتياجات املتعاملني
الراغبني بدخل �شهري ثابت ،م�ضيف ًا بذلك منتج جديد لباقة منتجاته
اخلدمية.
ترافق ذلك مع �إطالق الربكة خلدمات م�صرفية �سريعة وعملية توفر
للمتعاملني متطلباتهم البنكية عرب االنرتنيت من خالل الر�سائل
االلكرتونية ،وخدمات تخت�صر عليهم الزمان واملكان و�إمتام معامالتهم
امل�صرفية يف وقت ق�صري من خالل خدمة توطني فواتري اجلوال والر�سائل
الن�صية الق�صرية .
يذكر �أن بنك الربكة �أحد م�صارف جمموعة الربكة امل�صرفية الرائدة على
م�ستوى العامل يف ال�صريفة الإ�سالمية و ذات االنت�شار الوا�سع يف  15دولة
حول العامل وب�أكرث من  400فرع ،و امل�صنف عاملي ًا لاللتزامات طويلة الأجل
بدرجة فئة ا�ستثمار ( 3-BBB-/ Aلاللتزامات ق�صرية الأجل) ،و التي
توا�صل م�ساعيها با�ستمرار لتوفرخيارات متويل متوافقة و �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية و ذلك التزام ًا بال�صريفة الإ�سالمية امل�س�ؤولة .
امل�صدر :اخلليج الإقت�صادي الإماراتية

امل�صدر :الإمارات اليوم

 8.5مليون دينار �صايف قيمة ا�صول وحدات �صندوق "الهالل الإ�سالمي"
�أعلن �سوق الكويت للأوراق املالية �أن ال�شركة الكويتية لال�ستثمار (كويتية) �أفادت باملعلومات اخلا�صة ب�صندوق
"الهالل الإ�سالمي" كما يف � 31أغ�سط�س املا�ضي ،حيث بلغ �صايف قيمة �أ�صول وحدات ال�صندوق  8.5مليون دينار
تقريب ًا ،فيما بلغ �صايف وحدة ال�صندوق بنهاية الفرتة  0.585دينار.
و�أو�ضح البيانات �أن ر�أ�س مال ال�صندوق احلايل يبلغ  14.5مليون دينار تقريب ًا ،علم ًا ب�أن ر�أ�س مال ال�صندوق عند
الت�أ�سي�س من�صو�ص ًا عليه فيما بني � 5إىل  100مليون دينار.
وكان تاريخ البدء بال�صندوق يف الأول من مار�س عام  ،2004ومدته � 10سنوات ،ومن �أهدافه حتقيق عوائد مناف�سة
للأدوات املاليةالتقليدية ق�صرية ومتو�سطة الأجل من خالل توظيف �أموال ال�صندوق يف كافة الأدوات املالية املتاحة
وفق ال�شريعةالإ�سالمية.
املوقع :موقع مبا�شر
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هدية العدد

م�سجد اخلمي�س

يعترب (م�سجد اخلمي�س) الذي �س ّمي بهذا اال�سم ن�سبة �إىل املنطقة
التي ُبني فيها �أقدم بناء �إ�سالمي يف البحرين و�أول م�سجد يبنى خارج
اجلزيرة العربية ويعود تاريخه �إىل القرن الأول الهجري ويعتقد ب�أنه
بني يف عهد اخلليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.
لقد �أعتنق �أهايل البحرين دين الإ�سالم �سلم ًا بعد �أن و�صل �إليهم العالء
بن احل�ضرمي يحمل كتاب الدعوة من النبي حممد وبعد دخولهم يف
الإ�سالم �شرعوا يف بناء امل�ساجد ،حيث كان لها دور رئي�سي يف �إقامة
ال�شعائر الدينية وامل�ؤمترات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
�أما املنارة الغربية ف�إنها بنيت يف فرتة مت�أخرة حيث �أن نق�ش ًا حجرياً
مكتوب ًا باخلط الكويف موجود على مدخلها ي�شري �إىل ت�أ�سي�سها خالل
الن�صف الثاين من القرن احلادي ع�شر امليالدي وين�سب بنا�ؤها لأبي
�سنان حممد بن الف�ضل عبد اهلل ثالث حاكم من عائلة العوينني �أما
املنارة الثانية فيعتقد �أنها بنيت خالل القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي.
وميتاز بناء امل�سجد بالأ�سلوب الإ�سالمي يف فن العمارة والبناء ويت�ضح

ذلك يف الأقوا�س والأعمدة والأورقة ،كما ا�ستخدمت يف بنائه املواد
الأولية املحلية مثل احل�صى واجل�ص وجذوع النخيل.
ويلحق بامل�سجد مدر�سة كانت تقوم بدور كبري يف ن�شر التعاليم
الإ�سالمية والدنيوية حيث يقوم بالتدري�س فيها كبار العلماء ويدر�س
فيها طالب العلم من البحرين واملنطقة املجاورة ويوجد �سكن خا�ص
لهم.
وخالل القرن الرابع ع�شر امليالدي مت ا�ستغالل اجلانب ال�شرقي من
امل�سجد لبناء مقابر لبع�ض علماء الدين و�ضعت عليها �شواهد حجرية
كتب عليها �سجل وثائقي مهم للتعرف على �شخ�صيات �أ�صحابها ،كما
كتبت عليها بع�ض الآيات القر�آنية.
كما يلحق بامل�سجد بئر ماء ،وهناك ممر مبنى ميتد منه �إىل امل�سجد
خا�ص لرواد امل�سجد كما كانت تقام بالقرب من امل�سجد �سوق
ال�شعبية وتقام كل يوم خمي�س تباع فيها املنتجات املحلية وت�سمى �سوق
اخلمي�س.
www.giem.info
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حتكيم

الإجراءات امل�ؤ�س�سية لإدارة العملية التحكيمية
د .عبد ال�ستار اخلويلدي
الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل
للم�صاحلة والتحكيم -دبي

يختلف التحكيم احلر ( )Ad hocعن التحكيم امل�ؤ�س�سي
( )Institutionalمن حيث الطبيعة الإجرائية لإدارة العملية
التحكيمة التي تكون وا�ضحة يف التحكيم امل�ؤ�س�سي بخالف التحكيم
احلر الذي �شابه الكثري من االنتقادات جراء غياب �إجراءات
وا�ضحة وحمددة م�سبق ًا ،الأمر الذي يربر ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات ومراكز
متخ�ص�صة لإدارة العمليات التحكيمية ب�إجراءات و�آجال حمددة،
و�أغلب تلك الإجراءات املعتمدة لدى مراكز التحكيم م�ستقاة من
قواعد حتكيم الأون�سرتال ( )Uncitralالتي و�ضعتها جلنة قانون
التجارة الدولية مع حتوير طفيف يف الآجال وال�ضوابط التي قد جتعل
التحكيم �أكرث جناعة وم�صداقية ومبا يتالئم والقوانني املحلية التي
توجد بها تلك املراكز على قاعدة املبادئ الأ�سا�سية الواجب مراعاتها
يف التحكيم وهي امل�ساواة بني الأطراف ومنح حق الدفاع والإثبات
برتك املجال لتقدمي ال�شهود واخلرباء و�سماع املرافعات ،وهي ذات
القواعد املنتهجة يف �إجراءات املركز الإ�سالمي الدويل للم�صاحلة
والتحكيم (املركز) ،ويف معر�ض بياننا لهذه الإجراءات نعر�ض
الإجراءات امل�ؤ�س�سية لإدارة العملية التحكيمية يف املركز واملراحل
التي متر بها الق�ضية التحكيمية وذلك بد ًءا بتقدمي الطلب للمركز
من قبل اجلهة املدعية وحتى �صدور احلكم وتبليغه للأطراف.
1 .1تقدمي طلب التحكيم :
يقـدم املدعي (املحتكم) طلب ًا للمركز لتفعيل �شرط التحكيم
ب�صيغته املوجودة يف العقد مو�ضوع النزاع �أو برغبة م�شرتكة
جلميع الأطراف يف ف�ض نزاعهم عرب م�شارطة التحكيم
بعد ن�شوب النزاع ،وذلك بف�ض نزاعهم لدى املركز بح�سب
الإجراءات والنظم املعتمدة لديه �أو ما يتفق عليه من �إجراءات،
على �أن يت�ضمن هذا الطلب بيانات �أ�سا�سية حمددة يو�صي
املركز ب�إدراجها ،و ي�سجل الطلب يف ال�سجل املعد لذلك ،بعد
دفع ر�سم الت�سجيل يعطى مللف الق�ضية التحكيمية رقم ت�سل�سلي
مع ذكر نوع الدعوى واملطلب الرئي�سي وبيان الأطراف.
يحال الطلب �إىل الأمني العام الذي يت�أكد من �صالحية املركز
للبت يف النزاع ويف حال الإيجاب يحيله �إىل ال�ش�ؤون القانونية
للنظر يف ال�سالمة القانونية ل�شرط �أو م�شارطة التحكيم
وحتديد املطالب وتقييمها ومن ثمة حتديد الر�سوم املتوجبة
وف ًقا جلدويل الر�سوم والئحة الإجراءات ،ويرفع تقرير بذلك
مع امللف �إىل الأمني العام يف غ�ضون � 3أيام.
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 2 .2النظر يف م�ساعي امل�صاحلة:
يتحرى الأمني العام للمركز عن م�ساعي ال�صلح ال�سابقة ف�إذا
تبني له �أن امل�ساعي ال�صلحية مل ت�ستنفذ ،عندها يعر�ض على
املدعي اللجوء �إىل ال�صلح ،ف�إذا وافق املدعي يعر�ض الأمني
العام ال�صلح على املدعى عليه بتقريب وجهات النظر وتعيني
م�صالح (�إن لزم الأمر)� .أما �إذا رف�ض املدعي ال�صلح �أو �إذا
أ�سا�سا ،فيبا�شر الأمني
تبني �أن امل�ساعي ال�صلحية م�ستنفذة � ً
العام �إجراءات التحكيم.
� 3 .3إ�شعار املحتكم �ضده (املدعى عليه):
ير�سل �إ�شعار من قبل الأمني العام للمدعي (املحتكم) مقدم
الطلب بت�سلمه لهذا الطلب مرفق ًا بقائمة م�ؤقتة تقريبية
لنفقات التحكيم ويكلف �أحد الأطراف �أو كالهما ب�إيداع مبلغ
حمدد كمقدم لتلك النفقات ،وير�سل الأمني العام ن�سخة من
طلب التحكيم �إىل املدعى عليه (املحتكم �ضده) بكتاب م�سجل
الو�صول يف غ�ضون �سبعة �أيام من تاريخ �إ�شعار الأمني العام
(املدعي) املحتكم بت�سلم الطلب .يحدد املركز مهلة  20يوم ًا
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بطلب من املحتكم �ضده لتقدمي
مذكرته اجلوابية تت�ضمن دفوعه وطلباته املقابلة (�إن وجدت)
ومرفقة بالوثائق املتعلقة بالنزاع ،ومقرتح ب�إ�سم حمكمه ف�إن مل
يقرتح حمكم ًا يقوم الأمني العام بتعيني حمكم ًا خالل �أ�سبوع من
تخلف املحتكم �ضده عن ذلك.
4 .4ت�شكيل هيئة التحكيم:
يختار كل طرف حمكمه ويتوىل حمكمي الطرفني اختيار رئي�س
للهيئة خالل  15يوم ًا وبرت�شيح من املركز ف�إن مل يتفقا على
تعيني رئي�س هيئة التحكيم يعني املركز املحكم الثالث (رئي�س
الهيئة) خالل �أ�سبوع من انتهاء املهلة املمنوحة ملحكمي
الطرفني .وقد ُيفو�ض املركز ب�إختيار كافة �أع�ضاء الهيئة �أو
حمكم فرد �إذا مل يتفق الأطراف عليه �أو على هيئة التحكيم.
هذا ويحر�ص املركز على تغطية كافة �أبعاد النزاع عند اختيار
هيئة التحكيم ،فرياعي تغطية البعد ال�شرعي والقانوين والفني
من حيث املو�ضوع.
وعليه يوقع املحكمون املعينون خطابات قبول املهمة بال�شروط
والآجال املن�صو�ص عليها وفق نظم ولوائح املركز �أو ما يتفق
عليه يتفق عليه الأطراف م�سب ًقا وبالأتعاب املقررة يف جدول
�أتعاب املحكمني .وقبل املبا�شرة بالإجراءات ي�صرح املحكم بكل

حتكيم
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عالقة جتمعه ب�أي من الطرفني من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على حياديته
وينطبق ذلك يف حال قامت العالقة �أثناء النظر بالدعوى ،ويف
حال وجود عالقة فلكل طرف �أن يطلب الرد بح�سب املادتني 16
و 17من الئحة �إجراءات امل�صاحلة والتحكيم لدى املركز.
وللأمني العام يف حال تبني له عدم التزام �أحد املحكمني �أو
عدم ا�ستطاعته املتابعة ب�شكل قد ي�ؤثر على �صدور احلكم �ضمن
املهلة� ،أن يعفي هذا املحكم من مهمته ويبلغ الأطراف بذلك،
وتطبق حينها �أحكام الرد لتعيني حمك ًما بدي ًال.
�5إحالة ملف النزاع �إىل هيئة التحكيم :
بعد توقيع املحكمني على وثائق قبول املهمة يحيل الأمني العام
ملف النزاع �إىل الهيئة خالل �سبعة �أيام من تاريخ ت�شكيلها ويدعو
رئي�س الهيئة جلل�سة �أوىل جلميع الأطراف خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا التالية لإحالة امللف للهيئة وذلك لتوقيع وثيقة التحكيم
التي يعدها املركز بالتن�سيق مع الهيئة التي ميكنها و�ضع جدول
زمني لإجراءات التحكيم (بحد �أق�صى � 6أ�شهر ل�صدور احلكم
من تاريخ �إحالة امللف لهيئة التحكيم التي ميكنها عند احلاجة
بوافقة �أطراف النزاع �أو بطلب من املركز جتديد هذه املدة ملرة
واحدة فقط) ومن ثمة النظر يف مو�ضوع النزاع.
6توقيع وثيقة التحكيم :
يدعو املركز الأطراف واملحكمني املعينني �إىل توقيع وثيقة التي
ت�شمل �أ�سماء الأطراف و�صفاتهم والعناوين التي �سيتم تبليغهم
عليها طيلة فرتة النظر يف الق�ضية وحتى �صدور احلكم ،عر�ض
موجز ملطالب الأطراف ،حتديد عنا�صر اخلالف املطلوب
حله� ،أ�سماء وعناوين املحكمي ،مقر التحكيم ،القانون الواجب
التطبيق على النزاع وعلى الإجراءات ،الن�ص على م�سائل
�إجرائية كالتفوي�ض بال�صلح واملهلة املحددة للف�صل بالنزاع
وجواز متديدها ،ويتم التوقيع على الوثيقة من قبل كافة
الأطراف مع املحكمني ما مل يكن هناك تفوي�ض بال�صلح حيث
يتم �أو ًال التوقيع على الوثيقة دون املحكمني يف مرحلة �أوىل ثم
يوقع اجلميع مع املحكمني على وثيقة التحكيم املفو�ضة بال�صلح.
7درا�سة امللف واملداولة:
ت�شرع هيئة التحكيم يف درا�سة امللف وت�ستمع للطرفني بطريقة
املواجهة .كما ميكن للهيئة �أن ت�صدر حكمها بناء على �أوراق
امللف دون احلاجة لدعوة الطرفني حل�ضور اجلل�سات وذلك
بناء على طلب الطرفني وذلك ب�شرط �أن يكون قد �سبق عقد
جل�سة واحدة على الأقل ولها حق اال�ستجواب والك�شف واالطالع
واال�ستعانة بخرباء قي �شتى املجاالت ولهم حق االت�صال بعلماء
الفقه بكافة الو�سائل مع احلفاظ على ال�سرية واملهنية املطلوبة.
8تنحي املحكم:
�إذا �أبدى �أحد املحكمني رغبيه بالتنحي بعد تكليفه �أ�صوالً
ب�سبب اكت�شافه لأي �سبب قد ي�ؤثر على حياده وا�ستقالليته� ،أو

لظهور ذلك ال�سبب الح ًقا ،يف هذه احلالة يتم �إبالغ الأطراف
بهذا التنحي ،ومن ثمة يتم تكليف حمكم بديل وف ًقا لإجراءات
التعيني يف حال الرد.
9 .9التدبري امل�ؤقتة:
يف حال قررت الهيئة التحكيمية اتخاذ تدابري م�ؤقتة �أو �أحالت
طلبا �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،فعلى املركز �أن يعلم
الأطراف بذلك ويطلب منهم املوافقة على �أن ال يوقف ذلك
�إجراءات التحكيم .
تقرر الهيئة االكتفاء مبا جتمع لديها من �أدلة ومذكرات وقرائن
وتقارير خربة ولها �أن تختتم الإجراءات دون مرافعة ,ولها �أن
تعيد فتح املحاكمة وتكليف الأطراف ب�أي �أجراء �أو تو�ضيح
�أو تقدمي م�ستند �أو �سوى ذلك ويتم التبليغ حينها عن طريق
املركز.
1010مدة التحكيم:
ي�صدر احلكم يف املدة املن�صو�ص عليها يف �شرط �أو م�شارطة
التحكيم �أو يف الوثيقة� ،إذا مل يتم الن�ص على ذلك ي�صدر
احلكم بعد �ستة �أ�شهر من يوم �إحالة ملف الق�ضية �إىل الهيئة
مع �إمكانية التمديد لفرتة واحدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر �إ�ضافية.
1111مراجعة م�شروع احلكم من قبل الهيئة اال�ست�شارية:
ميكن للمركز عر�ض م�شروع احلكم للمراجعة عن طريق
اللجنة اال�ست�شارية ،ويتمثل دور هذه اللجنة يف لفت نظر هيئة
التحكيم للجوانب ال�شكلية و�أي خمالفة �صريحة ملبادئ و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية طبق ًا لالئحة التنفيذية املنظمة لعمل
اللجنة اال�ست�شارية.
�1212إ�صدار وتبليغ حكم التحكيم:
ي�صدر حكم التحكيم وفق ال�شروط وال�ضوابط املحددة يف نظم
ولوائح املركز و�ضمن الآجال القانونية والتنظيمية املحددة يف
وثيقة التحكيم ،وتقوم هيئة التحكيم من خالل املركز بتبليغ
الطرفني بن�سخ �أ�صلية من احلكم لإعماله.
 1313تف�سري احلكم
�إذا تطلب الأمر تف�سري احلكم بنا ًءا على طلب �أحد الأطراف،
يقدم طلب التف�سري �ضمن مهلة  15يوم من ت�سلم تبليغ احلكم،
ويقوم الأمني العام باالت�صال بهيئة التحكيم املعنية وير�سل لها
الطلب املذكور مع التنويه �إىل وجوب الرد �ضمن مهلة  20يوم.
يت�ضح جل ًيا من الإجراءات املتبعة لف�ض النزاعات لدى املركز
كما هو مبني �أعاله ،احلر�ص الكبري الذي يوليه املركز للت�أكد
من �صحة و�سالمة الإجراءات مع احلفاظ على املرونة وال�سرعة
املطلوبة ،و� ً
صوال �إىل حكم حتكيمي �سليم ونافذ من الناحيتني
املو�ضوعية 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).

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).

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
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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
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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 himsaid: “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 alBasheer –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
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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 (altwaquf)?
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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 interestbased 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’ financialrelated 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.

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 alBukhari 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:

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
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Part 1
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
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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)
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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.

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.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

See some articles on the Internet, such as:
http://www.adherents.com/largecom/com_islam_usa.html
http://www.islamicinformationcenter.org/interfaith-center/interfaith-center/census-statistics-for-muslims-in-america.html
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
Article titled (Quick Facts about Student Debt) in the following link:
http://projectonstudentdebt.org/files/File/Debt_Facts_and_Sources.pdf
The National Center for Education Statistics in the following link:
www.campusgrotto.com/student-debt-in-america.html
Ibid
Ibid, an article titled “Top 100 Colleges by highest tuition”
www.campusgrotto.com
Houston University publications, a newsletter titled “Scholarships and
Financial aid Guide 2008-2009.”
http://projectonstudentdebt.org
Ibid
Ibid, “Scholarships and Financial aid Guide 2008-2009.”
www.edupass.org/finaid/sources.phtml
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
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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.

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.

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.

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.

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
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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

English Articles

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.

www.giem.info

8

English Articles

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
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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.

5

www.giem.info

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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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.

“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
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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 AlHayat (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 alsooq al-Islami (Islamic market) on the contrary to
what Islam want us to be. Surat Al-Furqan (7) says,
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Part 1
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.
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Regrettably, these corrupted governments are selfcentered 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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ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺃﺧـﺒــﺎﺭ ﺃﺧـﺮﻯ
ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﺡ

GCC Directory 2009 GCC Directory 2009 GCC Directory 2009

ﺃﺩﺍء ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010

13,555,975
9,595,670

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

5,505,976

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ

3,589,378

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

9,595,670

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974
ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠـﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤـﺎﻟـﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣـﻲ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺷﻤﻠﺖ  23ﻣﻮﻅﻔﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺗﻘــﻮﻳـﻢ ﺑــﺮﺍﻣــﺞ ﺍﻟـﺘــﺪﺭﻳـﺐ

03

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

22

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

10

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

30

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺑـﺤــﻮﺙ

ﻓـﺘـﺎﻭﻯ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﺼـﻔـﺢ ﺍﻟﻔـﺘـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻴﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

Main

CIBAFI

Section

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 2002/2003

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ 2008

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺃﻛﺜﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ

www.cibafi.org

| ﺍﻟـﺄﻗـﺴـــﺎﻡ ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺴـــﻴـﺔ
ﻣﺮﻛـﺰ ﺃﺧﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﻣـﺮﻛـﺰ ﺍﻟﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻠﻴـﻞ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟـﻤــﻜــــــﺘــﺒــﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ
ﻣـﻠـﻔـﺎﺕ ﺧـﺎﺻـﺔ

•�سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي املعتمد يف:
 الأ�سواق املالية التجارة الدولية التاأمني التكافلي التدقيق ال�سرعي املحا�سبة املالية احلوكمة والمتثال اإدارة املخاطر -التحكيم

•الدبلوم املهني املتقدم يف:
 ال�سريفة الإ�سالمية املالية الإ�سالمية -التدقيق ال�سرعي

ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً

 امليني ما�سرت يف املالية الإ�سالمية -املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺑﻲ

Title

| ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻤـﺠـﻠـﺲ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻻﺳــﺘــﺮﺍﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟـﻌـﻀـــــــــﻮﻳـﺔ
ﺍﻻﻧـﺠــــــــــــﺎﺯﺍﺕ

•�سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد

•برامج املاج�ستري:

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س

| ﺍﻟــﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻹﻋـــﻼﻣـﻲ
ﺍﻟﻤـﺠــﻠـﺲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋــﻼﻡ
ﺁﻟـــﺒـــــــﻮﻡ ﺍﻟـﺼــــــــﻮﺭ
ﺍﻟـﻔـــﻴـــــــــــــــــﺪﻳــــﻮ
ﺟــﺪﻭﻝ ﺍﻟـﻔــﻌـــــﺎﻟـﻴـﺎﺕ
ﺍﻟـﻨـﺸـــﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻴـﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

| ﺧـﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟـﺒــﺮﺍﻣـﺞ ﻭﺍﻟﻤـﻨـﺘـﺠـﺎﺕ
ﺗـﻠﻘــﻰ ﺃﺧـﺒـــﺎﺭﻧـﺎ RSS
ﺍﻟـﻘــﺎﺋــﻤـﺔ ﺍﻟـﺒـــﺮﻳـﺪﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻹﺻـﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟـﻤـﺸــــــــــــــــﺎﺭﻛــﺔ
ﺩﻟـــــــﻴــﻞ ﺍﻟﻤـﻮﺍﻗـــــﻊ

P.O.Box : 24456 Bahrain - E-mail: cibafi@cibafi.org
Tel : 0097317357300 - Fax: 0097317324902 -0097317357307

