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ل�سك اأن النظام امل�سريف يف كل دولة يلعب دورا حم�ريا يف ت�سكيل اأو�ساع القت�ساد وال�سيا�سة، ول اأبالغ اإن 
قلت اإن ال��سع القت�سادي لأي دولة يحرك بقية الأو�ساع وي�سيطر على ت�جهاتها، مادام الهدف الأول لكل 
دولة ه� حتقيق النم� والتنمية والعدالة القت�سادية والجتماعية، وكل ذلك ير�سم معامل الأمن وال�ستقرار.

والنظام امل�سريف لي�س م�ؤ�س�سات فقط، ولكنه اإجراءات و�سيا�سات واأهداف وقيم، وا�سرتاتيجيات، وكلما 
كانت املقا�سد القت�سادية متحققة، كان ذلك دليل على �سالمة النظام امل�سريف و�سيا�ساته، لأن النظام 
امل�سريف املعا�سر ميثل القلب يف النظام املايل لأي دولة. وال�قائع القت�سادية ل جتامل اأحدا، فانخفا�س 
م�ست�ى ت�ظيف امل�ارد الطبيعية والب�سرية عن امل�ست�ى املطل�ب، خلل اقت�سادي ومايل ل اأحد ي�ستطيع اأن 
يخفيه، وانخفا�س م�ست�ى الدخل واإ�سباع احلاجات ال�سرورية للب�سر وتزايد اله�ة بني الفقراء والأغنياء، 

واقع تعرفه كل املنظمات الدولية واملحلية ول تنكره. 

الختالل  هذا  من  والتقليدية،  الإ�سالمية  امل�سارف  تقف  اأين  ه�  ملحا  نف�سه  يطرح  الذي  وال�س�ؤال 
القت�سادي امل�ستمر؟ وما ال�سيا�سات التي و�سعتها مل�اجهته لتحقيق املقا�سد القت�سادية متمثلة يف حتقيق 

م�ست�ى الكفاية والرفاهية للنا�س؟ 

مل�سلحة  الرثوة  هذه  اإدارة  فاإن  جمتمع،  كل  يف  واملال  الرثوة  فيها  تتجمع  اأوعية  هي  امل�سارف  كانت  اإذا 
املجتمع هي م�س�ؤولية امل�سارف، وما امل�سارف املركزية اإل جهات رقابية اإ�سرافية، ت�سع ال�سيا�سات العامة 

والكلية والتي يفرت�س اأن ل تتعار�س مع املقا�سد القت�سادية للدولة من حتقيق العدل والكفاية.

من هذه املعطيات اأدلف اإىل ق�سية هامة جدا ي�ليها املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
اأهمية بالغة، من واقع حتمل اأع�سائه م�س�ؤولية اإدارة املال والرثوة يف املجتمعات التي يعمل�ن فيها، ومن 
لتحقيق  امل�سرتك  العمل  على  وانفتاحهم  التقليدية،  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  مع  وتعاي�سهم  تعاونهم  واقع 

امل�سلحة العليا ملجتمعاتهم وهي حتقيق جمتمعات الكفاية القت�سادية وال�ستقرار.

التقليدي يف  امل�سرف  يقدمها  اأن  الإ�سالمية كخدمات م�سرفية ميكن  امل�سرفية  اإىل   ينظر  البع�س  اإن 
اإطار اأعماله و�سيا�ساته، والأمر يف تقديري ه� غري ذلك، فامل�سارف الإ�سالمية �س�رة من نظام اقت�سادي 
�ساحب  بالتاأكيد  لكنه  ج�انبه،  بع�س  يف  الغري  مع  يتالقى  قد  واأهداف،  و�سيا�سات  قيما  يعك�س  متكامل، 
�سخ�سية م�ستقلة. وهذا ما اأثبته واقع �سيا�سة بع�س امل�سارف املركزية، وامل�سرف املركزي يف ماليزيا مثال 
ميكن به ال�ست�سهاد يف هذا الإطار، فقد �سمح يف بداية الرتخي�س للم�سارف الإ�سالمية اأن تق�م امل�سارف 
التقليدية بتقدمي خدمات م�سرفية اإ�سالمية، مع تزايد الطلب على هذه اخلدمات، ثم بعد عدة �سن�ات 
منع ذلك واألزم امل�سارف التقليدية باإن�ساء م�ؤ�س�سات م�سرفية م�ستقلة قان�نا واإدارة و�سيا�سة واإجراءات.

اإنني اأزعم اأن حتقيق املقا�سد القت�سادية من الكفاية وال�ستقرار ي�ستلزم ال��س�ح الهيكلي، فامل�سارف 
الإ�سالمية يجب اأن حتظى برعاية قان�نية وت�سريعية م�ستقلة تت�افق مع اأهدافها و�سيا�ساتها واإجراءاتها، 
كما حتظى امل�سارف التقليدية بذلك، واأن تقدم للنا�س كاختيار م�ستقل عن غريه. وهذا ما ه� واقع يف 
بع�س الدول وهلل احلمد، وهناك حاجة ملحة ملزيد من العمل ل يحققها اإل التعاون امل�سرتك بني اجلميع 

لتحقيق الأهداف املرج�ة.
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رغم  )نازحني(  اأو  )لجئني(  عبارات:  تاريخنا  عرب  الأدبيات  لنا  تنقل  مل 
�سالمتهما اللغ�ية، بل عرفنا عبارات: )املهاجرين( و )الأن�سار(.

املهاجرون هم اأهل مكة، �ساق بهم فعل غري امل�سلمني فيها لأنهم �سّيق�ا على 
حرياتهم لعتناقهم ِدْينًا غري ِدْين اآبائهم واأجدادهم، فرتك املهاجرون مكة 
ما  ب�سبب  واأهليهم  باأنف�سهم  ناجني  ميلك�ن  ما  كل  تاركني  املدينة  قا�سدين 

ُم�ر�س عليهم، وقد كان منهم الغني والفقري. 
وقد  مدينتهم  يف  املهاجرين  ا�ستقبل�ا  الذين  املدينة،  اأهل  هم  والأن�سار 

قا�سم�هم اأم�الهم وما ميلك�ن.
ه�  عليه  �سرنكز  وما  والقت�سادية،  الجتماعية  اآثاره  احلدث  لذلك  اإن 

القت�سادية رغم �سع�بة الف�سل بني الآثار بن�عيها. 
الفقري،  بحكم  �سار  لذلك  �سيء،  معه  يكن  املهاجرين، مل  و�سل من  اإن من 
كما اأنه �سار دون عمل ميار�سه رغم قدرته على ذلك، فزاد الفقر وانت�سرت 
البطالة يف املدينة املن�رة لتبلغ خم�س�ن باملائة على اأقل تقدير. فما ه� احلل 

الذي قام به )�سلى اهلل عليه و�سلم( ملجابهة هذه الأزمة الطارئة؟
قدم  عندما  والأن�سار  املهاجرين  بني  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اآخى  لقد 
املدينة )رواية ابن حجر الع�سقالين - الإ�سابة: 2/219(، ثم �سارك الأن�سار 
املهاجرين مبا ميلك�نه. وبذلك مل يعد املهاجرون فقراء باملرة، كما مل يتح�ل 
الأن�سار اإىل فقراء، لأنه ُيفرت�س اأنهم قد تربع�ا بن�سف ما ميلك�ن. وكان 
ليعمل  ال�س�ق  اإىل  ت�جه  حيث  املبادرة،  اأ�سحاب  من  ه�  من  املهاجرين  يف 
بنف�سه دون م�ساعدة الآخرين. اإذًا احلّل كان حاَلً اجتماعيًا اقت�ساديًا، ولي�س 

العك�س، فما اأهمية ذلك الدر�س؟ 
اإنه بعد اأكرث من اأربعة ع�سر قرنًا على حدث الهجرة، ل يبدو اأنها جمرد ق�سة 
حُتكى، اأو حكاية ُتروى، بل هي �ُسنة من �ُسنن اهلل بني عباده. ح�سلت الهجرة 
يف زمن ا�ستد الأمر فيه على امل�سلمني. مّرة حني هاجروا خارج بالدهم اإىل 
بلدهم،  �سمن  هاجروا  حني  ومرة  �سيافتهم،  الأحبا�س  فاأح�سن  احلب�سة 

)وهذا بيت الق�سيد( لأن فيه الِعرَب املن�س�دة والدرو�س امل�ستفادة.
لهم،  اإخ�ة  فيها  ا�ستقبل�ا  التاريخ  من  فرتات  ال�سام  بالد  اأهل  عا�س  لقد 
احلديث،  التاريخ  نذكر  اأن  وح�سبنا  املثل،  تل�  املثل  ال�سام  بالد  ف�سربت 
املهاجرين  ال�سام ماليني  اأهل  ا�ستقبل  نكبة فل�سطني وما تالها،  اأزمة  فبعد 
مئات  ا�ستقبل�ا  املا�سي  القرن  �سبعينيات  ويف  ونا�سروهم،  الفل�سطينيني 
ا�ستقبل�ا  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  ويف  اللبنانيني،  املهاجرين  من  الأل�ف 
ي�سهد  التاريخ  لكن  كاأهليهم.  واحت�سن�هم  العراقيني  املهاجرين  ماليني 
بي�تهم  ا�ستقبل�هم يف  بل  املهاجرين  اأولئك  يبن�ا خميمات تخ�س  باأنهم مل 
ويف اأحيائهم ومدنهم، وعامل�هم كما يعامل�ن اأنف�سهم. وهذا �سيبقى معلمًا 

من معامل التاريخ.
ففي  احلب�سة،  هجرة  كق�سة  ق�سة  الأيام  هذه  ال�سام  بالد  اأهل  يعي�س  كما 
اإىل بالد غري بالدهم  بداية العقد الثاين من القرن احلايل هاجر بع�سهم 
القليل  وا�ستقبل  يغادرونها،  ل  �سمن خمّيمات خا�سة  ُا�ستقبل  من  فُا�ستقبل 

منهم غري ذلك.
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تاركني  اأخرى،  ومدنًا  قرًى  قا�سدين  وقراهم  مدنهم  اأكرثهم  هجر  كما 
الأوائل  املهاجرين  اأ�سباب  لنف�س  واأهليهم،  باأنف�سهم  ناجني  ميلك�ن  ما  كل 
الأخرى،  املدن  اأهل  وا�ستقبلهم  والفقري.  الغني  اأي�سًا  وفيهم  امل�سلمني،  من 
فاحت�سن�هم ونا�سروهم وقا�سم�هم جزءًا من اأم�الهم، فمنهم من اأ�سكنهم 
يف بيته، اأو ا�ستاأجر لهم بي�تًا، ومنهم من قّدم اللبا�س والطعام، ومنهم من 
املدن  تلك  اأهل  فكان  ومنهم من قدم غري ذلك.  ال�سحية،  برعايتهم  تكفل 

كالأن�سار. 
لقد بلغ عدد الأ�سر التي هاجرت اإىل مدينة حماة )املدينة فقط( وامل�سجلة 
ر�سميًا �سمن جلنة الإغاثة 52400 اأ�سرة اأي ما يعادل 300-400 األف �سخ�س، 
الأهايل،  ُيجمع من تربعات  اأكرثها  دولر  األف  �سهريًا 250-175  يحتاج�ن 
وي�ساف لهذا العدد اأكرث من ن�سفه من غري امل�سجلني. وترتكز الحتياجات 
على الطعام وال�سراب واللبا�س والطبابة وحليب الأطفال، ويذهب ق�سم منها 

ل�سد نفقات الإيجار. 
هناك اأنا�س ا�ستغل�ا الأمر ب��سفه فر�سة ا�ستثمارية فاأّجروا م�ساكنهم وباع�ا 
ب�سائعهم وكاأنه م��سم َرواج، والأنكى من ذلك اأن هناك من اعتربها فر�سة 
وكاأن  النا�س  واحتكار حاجات  الأ�سعار  زيادة  فتمادى يف  امل�سيء  لال�ستغالل 

هذه الفئة اأبت اأن تك�ن كالأن�سار. 
يف  وت�قفه  احلالت  بع�س  يف  الإنتاج  لتباط�ؤ  وال�سلع  الب�سائع  �سحت  لقد 
حالت اأخرى �س�اء لهجرة العاملني اأو لتدمري املن�ساآت. و�سحت اأي�سًا ب�سبب 
�سع�بات ل�ج�ستية كمخاطر النقل، كما �سعف تخزينها لعدم وفرتها اأو خ�فًا 
من تدمريها. فزاد الطلب عن العر�س وارتفعت الأ�سعار لتعرّب عن حالة غري 

�سحية ولتزيد الأعباء والتكاليف. 
اأمام ذلك انخف�س الطلب العام لأ�سباب عدة، فهناك:

وخّف�س�ا حاجاتهم  �سه�اتهم  ف�سبط�ا  ال�ستهالكي  �سل�كهم  اأنا�س غرّيوا   *
ليحّدوا من ال�ستهالك، مكتفني بال�سروريات قدر امل�ستطاع.

* اأنا�س هاجروا خارج البالد.
* اإ�سافة اإىل م�ت وَفقد الكثريين. 

لقد �ساعد ذلك يف حتقيق اإعادة الت�ازن بني العر�س والطلب ب�سكل جزئي. 
اآبهني  غري  ال�ستهالكية  عاداتهم  على  حافظ�ا  اأنا�س  هناك  ولالأ�سف  لكن 

بغريهم، وكاأنهم اأب�ا اأن يك�ن�ا كالأن�سار. 
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حماة )حماها اهلل( بتاريخ 2012/11/08

فقال:  ال�احد،  باجل�سد  امل�سلمني  وحدة  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  �سبه  لقد 
هم وتراُحِمهم وتعاُطِفهم، َمثُل اجل�سِد. اإذا ا�ستَكى منه  َمثُل امل�ؤمنني يف ت�اِدّ
 .)258٦ م�سلم:  )�سحيح  ى  واحُلَمّ هِر  بال�َسّ اجل�سِد  �سائُر  له  تداَعى  ع�سٌ�، 
اقت�ساد  ا�ستقل  فل�  اقت�ساد واحد متكامل،  امل�سلمني  اقت�ساد  اأن  يعني  مما 
اقت�سادهم  يع�د  الأزمات،  يف  فاإنه  تخ�سهم،  جغرافية  بقعة  يف  منهم  كل 
ال�احد. وهذا ما فعلته الأم�سار يف عام الرمادة ف�ساند امل�سلم�ن  كاجل�سد 
بع�سهم بع�سًا. لكن الق�سية ل تقف عند امل�ساعدة وكاأن بع�سهم يتف�سل على 
بع�س، بل ه� اأمٌر يخ�س �سالمة دينهم، لق�له )�سلى اهلل عليه و�سلم(: من 
ِ وَمن اأ�سبَح ل َيهتُمّ بامل�سلمنَي فلي�َس ِمنُهم  ِ فلي�َس مَن اهلَلّ ُه غرُي اهلَلّ اأ�سبَح َوَهُمّ

)اجلامع ال�سغري لل�سي�طي: 8453(.
بكامل  والأن�سار  املهاجرين  ق�سة  ويعي�س�ن  ال�سام  بالد  اأهل  عا�س  لقد 

تفا�سيلها مع اختالف املكان والأ�سخا�س والزمان.
عليه  اهلل  )�سلى  دعا  فقد  اآخر،  ب�سكل  ول�  واملدينة  كمكة  مبارك  فاملكان 
و�سلم( لل�سام بالربكة فكانت مباركة: اللهَمّ باِرْك لنا يف �ساِمنا، اللهَمّ باِرْك 
ِننا. قال�ا: يا ر�س�َل اهلِل، ويف َنِدنا؟ قال: اللهَمّ باِرْك لنا يف �ساِمنا،  لنا يف مَيَ
قال يف  ه  فاأظُنّ َنِدنا؟  ويف  اهلِل،  ر�س�َل  يا  قال�ا:  ِننا.  مَيَ لنا يف  باِرْك  اللهَمّ 
، وبها َيطُلُع قرُن ال�سيطاِن( )�سحيح البخاري:  الثالثِة: هناك الزلِزُل والِفَتُ
7094(، واأر�س ال�سام اأر�س هبطت فيها الر�سالت ال�سماوية ال�سابقة، وهي 

اأي ال�سام اأر�س املح�سر واملن�سر )�سحيح اجلامع: 372٦(. 
لكنهم  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�س�ل  �سحابة  فلي�س�ا  الأ�سخا�س  اأما 
ابن مالك )ر�سي اهلل عنه( عن ر�س�ل اهلل  اأن�س  واأخ�انه، فقد روى  اأحبته 
اأو  اأ�سحابه:  فقال  اإخ�اين،  لقيت  اأين  وددت  ق�له:  و�سلم(  عليه  )�سلى اهلل 
اآمن�ا بي ومل  الذين  اإخ�اين  اأ�سحابي، ولكن  اأنتم  اأخ�انك؟ قال:  لي�س نحن 

يروين. )ال�سل�سلة ال�سحيحة: 2888(. 
اهلل  �سنن  من  �سنة  باأنها  الق�ل  اإىل  دعانا  ما  وهذا  الزمان  اختالف  ويبقى 
بني عباده واأنها ق�سة لن تنتهي. ويزيد احلدث احلايل متيزًا عما �سبقه، اأن 
املهاجرين والأن�سار احلاليني منك�ب�ن بفقد الآحاد والع�سرات من اأحبائهم.
لكن كيف ي�سد امل�سلم�ن اأزر بع�سهم بع�سًا؟ هل ب�سدادهم زكاة اأم�الهم؟ اأم 

ي�سيف�ن عليها بع�س ال�سدقات؟
روى اأب� �سعيد اخلدري )ر�سي اهلل عنه( اأنه: بينما نحن يف �سفر مع النبي 
ي�سرف  قال: فجعل  له.  راحلة  على  اإذ جاء رجل  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى 
ب�سره ميينًا و�سماًل. فقال ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )من كان معه 
ف�سل ظهر فليعد به على من ل ظهر له. ومن كان له ف�سل من زاد فليعد به 
على من ل زاد له(. قال: فذكر من اأ�سناف املال ما ذكر، حتى راأينا اأنه ل حق 

لأحد منا يف ف�سل. )�سحيح م�سلم: 1728(.
عند  وامل�ؤازرة  امل�ساعدة  تقف  ل  بالأزمات  ن�سميه  ما  اأو  اجلائحات  عند  اإذًا 
من  واجبة  هي  التي  ال�سدقات  عند  ول  الإ�سالم،  ركن  هي  التي  الزك�ات 
اأَحٍد من امل�سلمني ه� مبثابة ف�سٍل لي�س  واجباته، بل كل ما زاد عن حاجات 
له فيه حق ما دام غريه من امل�سلمني حُمتاجًا، اأو هكذا راأى اأولئك ال�سحابة 
الكرام )ر�سي اهلل عنهم(، الذين خ�سهم اهلل تعاىل ب�سحبة خري الربية، 

ومعلم النا�س )�سلى اهلل عليه و�سلم(.

ب هذا النبي الكرمي النا�س وعّلمهم كيف يعي�س�ن حياتهم يف �سعادة  لقد اأدَّ
وهناء مهما ق�ست ظروفهم احلياتية لف�ساِد بع�سهم، اأو جلائحاٍت اأ�سابتهم. 
الإ�سالمي  القت�ساد  2012( من جملة  )ي�لي�  الثاين  العدد   ن�سرنا يف  لقد 
العاملية حتقيقًا بعن�ان )مبادرة ناجحة لأ�سخا�س يتبن�ن القر�س احل�سن(، 
ل.�س   ٦300000 جتاوزت  املمن�حة  القرو�س  اأن  اجلمعية  مدير  فيه  اأو�سح 
يف عام 2011. وال�س�ؤال: يف خ�سم الأزمة التي تعي�سها �س�رية عامة، وحلب 
اأ�سياء كثرية  اإن  خا�سة )مقّر اجلمعية(، فاإن كل �سيء قد ت�قف متامًا، بل 
ُدّمرت متامًا! فما ه� م�سري الأم�ال املقر�سة؟ واأين حق�ق املقر�سني؟ واأين 
هي املخاطر الئتمانية؟ لقد ات�سل بي البارحة رئي�س اجلمعية ي�ساألني: ماذا 
اأم�ال م�دعيها يف  الأزمات؟ فذكرت له الحتياطيات  تفعل البن�ك حلماية 
ك�سيا�سات  الأم�ال،  على  للتاأمني  اإ�سافة  املركزية،  البن�ك  بها  ُتلزم  التي 
يف  جمعيتنا  و�سع  ترى  كيف  فقال:  العادية.  غري  اخل�سائر  ملجابهة  حت�طية 
وذكرت  جدًا  �سيء  ال��سع  له:  فقلت  ذكرت؟،  ما  على  قيا�سًا  الظروف  هذه 
له بع�س احلل�ل. فقال: لقد جاءين �سخ�س ودفع مبلغًا كبريًا ك�سلفة )غري 
بتخليهم  امل�سرتكني  من  عدد  اأبلغه  كما  طارئة،  حالة  اأي  ل�سداد  م�سروطة( 
اإ�سكاليات،  اأم�ر اجلمعية دون  ا�ستمرت  الأمر! وبذلك  اإن لزم  عن حق�قهم 
وبقيت اجلمعية بعيدة عن هاوية الإفال�س. فاأّي حت�ط هذا؟ واأين اخلرباء 
األ�ف  ع�سرات  على  يح�سل�ن  الذين  والإداريني  الفنيني  واأين  الكت�رايني؟ 
الدولرات كرواتب �سهرية؟ اإنها بال�سك اأثر الرتبية القت�سادية الإ�سالمية 
التي تعمل ميدانيًا يف احلالت العادية وحالت الأزمات على حد �س�اء فهي ل 

تركن نف�سها يف طيات الكتب اأو حبي�سة التنظري.      
بقاع  كل  ي�سمل  بل  ال�سام،  بالد  باأهل  خم�س��سًا  لي�س  بيانه،  �سبق  ما  اإن 
در�ًس  ه�  �سرورة.  اأجلاأتهم  اأو  حاجة  اأ�سابتهم  م�سلم�ن  فيها  التي  املعم�رة 
العك�س،  ولي�س  اقت�سادية  اجتماعية  احلل�ل  فيه  الأزماْت،  اإدارة  يف  م�ستمر 
للم�ا�ساة  اأح�ج ما يك�ن�ن  الأزمات بحاجة، هم  تلك  اأ�سابتهم  فالنا�س وقد 
وامل�ؤازرة الإن�سانية، خا�سة اأن فيهم الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن، فاملال لي�س 
فيه �سحر احلل ل�حده، ول� كان ذلك لأّلف بني قل�ب النا�س لكنه مل يفعل، وقد 
نبه اهلل تعاىل اإىل ذلك فقال: َواأَلََّف َبنْيَ ُقُل�ِبِهْم َلْ� اأَنَفْقَت َما يِف الأَْر�ِس َجِميعًا 

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم الأنفال: ٦3 َفْت َبنْيَ ُقُل�ِبِهْم َوَلـِكنَّ اهلّلَ اأَلََّف َبْيَنُهْم اإِنَّ ا اأَلَّ مَّ
ملن  ابتالء  اأنها  على  زمنية،  فرتة  ب��سفها  الأزمات،  مرحلة  اإىل  ُينظر  اإذن 
املباركات  الأيام  هذه  فاغتنم�ا  امل�سلمني.  من  لغريهم  واختبار  اأ�سابتهم، 
ففيها ُتزرع الإلفة واملحبة. واأنا اإمنا اأنقل لكم ما نحن فيه )اأي اأهل ال�سام(، 
الإلفة  تلك  بلذة عي�س  ال�سع�ر  اإليكم ه�  نقله  اأ�ستطيع  لن  الذي  ال�سيء  لكن 
التي  املباركة  الأر�س  تلك  ال�سام  بالد  ل�ستم يف  لأنكم  الأمل(  واملحبة )رغم 
تكفلها اهلل تعاىل يف كنفه لق�له )�سلى اهلل عليه و�سلم(: يك�ُن جن�ٌد اأربعٌة 
تهذيب   - طلحة  اأبي  )رواية  اِم  بال�َسّ يل  ل  تكَفّ قد  اهلَل  فاإنَّ  اِم  بال�َسّ فعليكم 

الكمال: 321/21(، �سدق ر�س�ل اهلل.
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املالية  لل�سيا�سة  الإيرادية  التمويلية  الأدوات  ال�سابع:  املحور 
املكملة لل�سيا�سة النقدية

هناك جمم�عة اأخرى من الأدوات التم�يلية الهامة ت�ستعني بها الدولة 
درجة  على  للحفاظ  القت�سادية  اأو�ساعها  يف  ال�سطرابات  عالج  يف 
للرثوات  العادل  والت�زيع  املايل  والت�ازن  النقدي  ال�ستقرار  من  معينة 

والدخ�ل، منها:
•  الزكاة	
• الت�ظيف	
• القرو�س العامة احل�سنة	
• �سناديق وم�ؤ�س�سات التكافل	
•  الأدوات ال�سيادية املتعلقة با�ستغالل امل�ارد العامة.	

و�س�ف نتعر�س لدور هذه الأدوات املكمل لل�سيا�سة النقدية فقط، مبعنى 
دور هذه الأدوات يف امل�ساعدة على حتقيق اأهداف ال�سيا�سة النقدية.

اوال: الدور النقدى للزكاة
الزكـاة م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�ستقطب تيارا مت�يليا دائما وم�ستمرا ي�سل يف 
بع�س التقديرات اإىل %7 من الدخل الق�مي يف الدول التي لمتلك م�ارد 
معدنية وترتاوح تلك الن�سبة من 10 اإىل 14% يف الدول الإ�سالميـة التي 
حتت�ي على ثـروات معدنية وطاق�ية كبرية  1، الأمر الذي يربز اأهميتها 
الدولة  يف  حي�ي  دور  لها  كم�ؤ�س�سة  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  الكربى 

احلديثة.

1 - اأهمية الزكاة كاأداة مالية ت�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار النقدي:
وف�سال  و�سيا�سية...  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية،  وظيفة  للزكاة  اإن 
عن ذلك فهي اأداة مالية م�ساعدة ومكملة لأدوات ال�سيا�سة النقدية يف 
حال حتقيق ال�ستقرار النقدي، ذلك اأن التاأثري يف ن�سبة 10 اإىل %14 
من الدخل الق�مي يف مرحلة اجلمع والتح�سيل، اأو يف مرحلة الإنفاق 
التخفيف من حدة ال�سطرابات  اأهميته يف امل�ساعدة على  له  والت�زيع 
اأثناء  النقدية، ويت�قف ذلك الدور على طرق اإعمال هذه الأداة املالية 
اأ�س�ل  اأكانت  �س�اء  املتن�عة،  الزك�ية  الأوعية  من  الإيرادات  حت�سيل 
الأم�ال...  هذه  ا�ستغالل  عن  مت�لدة  متن�عة  دخ�ل  اأم  راأ�سمالية 
وبالتايل تنم� ح�سيلة الزكاة وتتجدد بنم� وتط�ر الن�ساط القت�سادي، 

باأن  ند  للزكاة،  النقدي  التاأثري  على  كمثال  اجلزائر  اأخذنا  واإذا 
اإجمايل الناجت الق�مي يزيد عن 140 مليار دولر �سن�يا، فاإذا افرت�سنا 
باأن ن�سبة الزكاة يف اجلزائر كدولة متلك م�ارد معدنية وطاق�ية تبلغ 
8% كمت��سط للن�سبتني اللتني جاءتا يف تقدير الدكت�ر عبد اهلل طاهر 
مليار   11،5 بـ  تقـدر  الزكاة  باأن ح�سيلة  �سابقا، نالحظ  اإليهما  امل�سار 
اأي ح�ايل 805 مليار دينار ) �سعر �سرف 1 دولر 70 دينار (،  دولر 
تاأثريات  له  احل�سيلة  هذه  واإنفاق  وحت�سيل  جمع  طريقة  يف  فالتحكم 
يتنا�سب مع طبيعة  الذي  النقدي  ال�ستقـرار  اإيجابية يف جمـال حتقيق 
الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة، ونالحظ من جهة اأخرى باأن عدم اأخذ 
طبيعة التكامل بني الأدوات النقدية واملالية �سي�ؤثر �سلبا على ال�ستقرار 

املطل�ب.

2- اأهمية الزكاة كاأداة لتوفري ال�سيولة الالزمة لتمويل التنمية:
لتم�يل  الالزمة  ال�سي�لة  لت�فري  اأداة  باعتبارها  الزكاة  اأهميـة  تنبع 
التنمية من جانبني على الأقل، الأول: ويتمثل يف وفرة احل�سيلة والتي 
مهما  م�سدرا  يجعلها  الذي  الأمر  الق�مي،  الناجت  من   %14 اإىل  ت�سل 
للتم�يل، اأما اجلانب الثانى: فيتمثل يف الدور ال�ستثماري للزكاة، بحيث 
اإن لها وظيفة اإنتاجية تتمثل يف ا�ستثمار جزء من ح�سيلتها يف م�ساريع 

اإنتاجية لت�سكل م�سدر دخل دائم ومتجدد مل�ستحقيها.

تزايد  بقدر  الزك�ية  لالإيـرادات  التح�سيلية  الكفاءة  تزايد  فبقدر 
الأمر  واحـد،  اآن  يف  واملتن�عة  املحددة  م�سارفها  يف  التم�يلية  طاقتها 
الأ�سا�سية،  املجالت  اإىل  ال�سي�لة  من  دائم  قدر  ان�سياب  ي�سمن  الذي 
من  تزيد  التي  املالية  الأدوات  اإىل  اللج�ء  من  ويحد  يخفـف،  وهذا 

ال�سطـرابات القت�سادية.

الت�سخم  حاالت  يف  النقدي  اال�ستقرار  حتقيق  يف  الزكاة  دور   -  3
واالنكما�ش:

الت�سخم، وحالت  امل�سطربة مثل حالت  القت�سادية  الأو�ساع  يف ظل 
النكما�س ميكن ال�ستفادة من اأداة الزكاة يف حتقيق ن�عية ال�ستقرار 

املطل�ب.

• يف حالة الت�سخم: 	
يف  التاأثري  طريق  عن  الت�سخم  حالة  يف  الزكاة  اأداة  ت�ستخدم 
ونحن  اإنفاقها،  اأ�ساليب  ت�جيه  وكذا  والتح�سيل،  طرق اجلمع 
اأ�ساليب  ونتناول  والتح�سيل  اجلمع  لطرق  نتعر�س  �س�ف  هنا 

الإنفاق عندما نتعر�س ل�سيا�سة الإنفاق العام.

اأدوات ال�صيا�صة النقدية واملالية املالئمة 
لرت�صيد دور ال�صريفة الإ�صالمية

ا.د. �ساحلي �سالح
عميد كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري - جامعة فرحات عبا�س - اجلزائر
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اإن طريقـة جمع وحت�سيل تلك الن�سبة الهامة من الناجت الق�مي - التي 
اأ�سرنا اإليها �سابقا - ت�ؤثر يف م�ست�يات الت�سخم، وت�ساعد على التخفيف 
منه اإىل جانب الأدوات النقدية الأخرى يف اإطار ال�سيا�سة القت�سادية 

الكلية، ومن اأهم �سيغ التاأثري نذكر:

•  اجلمـع النقدي حل�سيلة الزكاة من اأجل التقليل	
من حجم الكتلة النقدية يف التداول، و�س�ل لتحقيق امل�سلحة 
من  والتقليل  الت�سخم  حدة  تخفي�س  على  املرتتبة  احلقيقية 
انعكا�ساته ال�سلبية مبقدار الأثر الذي ميكن اأن حتدثه الزكاة يف 
هذا امليدان، وقد اأقر هذا املنحي قدميا ابن تيمية بق�له:"واأما 
  " اإخراج القيمة للحاجة اأو للم�سلحة، اأو للعدل فال باأ�س به2...
وبذلك ت�ستطيع الدولة اأن"جتمع الزكاة نقدا عن جميع الأم�ال 
الزك�ية3" وقد تلجاأ الدولة لن�سبة نقدية الزكاة بح�سب طبيعة 

ال��سع الت�سخمي ال�سائد فرتفعها اأو تخف�سها.

• اجلمع امل�سبق حل�سيلة الزكـاة:	
بغية  الزكاة  حل�سيلة  امل�سبق  اجلمع  اإىل  تلجـاأ  قد  فالدولة 
من  للحد  املتداولة  النقدية  الكتلة  على  التخفي�سي  التاأثري 
حل�سيلـة  امل�سبق  اجلمـع  هذا  ويك�ن  للت�سخم،  ال�سلبية  الآثار 
اإىل جمع  الدولة  تلجاأ  اإذ قد  ال�سائدة،  الزكاة ح�سب الظروف 
ذلك  كل  ويتم  اأكرث،  اأو  ذلك  من  اأقل  اأو  م�سبقا  جمعـا   %50
امل�سرفة على عمليـات اجلمـع  الهيئـة  الرتا�سي بني  عن طريق 
والتح�سيل، واأ�سحـاب الأم�ال منعا لالإكراه... اإذا كان هـ�ؤلء 
املم�ل�ن ميتلك�ن ن�سـابا جتب فيه الزكاة، ولعـل هذا من الآراء 
اأنه"يج�ز  اجلمهـ�ر:  فعند  الإ�سـالمي،  الفقه  يف  امل�سهـ�رة 
تط�عا تقدمي الزكـاة على احل�ل وه� مالك للن�سـاب" 4، وكذا 
اإذا  ال�جـ�ب  وقت  وقبل  احتياجهـا  حالة  الدولة يف  من  بطلـب 

كان املمـ�ل مالكا للن�ساب.

• يف حالة النكما�س:	
بالزكاة  املتعلقة  الإيرادية  الأدوات  ا�ستعمال  اإىل  الدولة  تلجاأ   
من اأجل التاأثري يف حركية الن�ساط القت�سادي ومن بني طرق 

التاأثري: 

• اجلمـع العيني للزكاة:	
فت�سطر الدولة اأحيانا بغية التاأثري يف ال��سع القت�سادي اإىل 
الكتلة  يف  كثريا  ت�ؤثر  كيال  للـزكاة  العينـي  اجلمع  اإىل  اللج�ء 
النقدية بالنخفـا�س مبقدار ح�سيلة الزكاة، وبح�سـب ال��سع 
اإىل  العينـي  اجلمع  ن�سبة  تك�ن  النكما�سية  ودرجته  ال�سائد 

اإجمايل احل�سيلة.

• تاأخري جمع الزكاة:	
يف  للتاأثري  الزكاة  ح�سيلة  جباية  تاأجيل  اإىل  الدولة  تلجاأ  قد 
قد  اهلل  ر�س�ل  اأن  ثبت  فقد  ال�سائدة،  القت�سادية  الأو�ساع 
كما  عليهم،  دينا  تبقى  اأن  على  ال�سحابة  بع�س  على  اأخرها 

ثبت اأن عمر بن اخلطاب كان قد اأخرها يف عام الرمـادة نظرا 
بزوال  يزول  م�ؤقت  تاأجيل  وه�  القت�سادية،  الأو�ساع  لتده�ر 

الظرف الطارئ.

التي  اجل�انب  بع�س  يف  للزكاة  النقدي  الدور  نالحظ  وهكذا 
الركـ�دي  الت�سخم  نتعر�س حلالة  باخت�سار، ومل  اإليها  اأ�سرنا 
على  يق�م  الذي  الراأ�سمايل  باملنهج  خا�سة  اأنها  نعتقد  التي 
حم�ريا  دورا  الحتكارية  التكتالت  فيه  وتلعـب  الرب�ي،  املنهج 
على  والنكمـا�س  للرك�د  ال�سلبية  الآثار  تقاوم  يجعلها  ب�سكل 
فقـد:"اأ�سبح  وبالتايل  الأرباح،  معـدلت  ثم على  ومن  الأ�سعار 
اأي وقت م�سى �سالحا للحفـاظ على معدل  الت�سخم اأكرث من 
الطلب  تناق�س  مـن  الرغم  على  قادرة  فالحتكارات  الربح، 
احلقيقي ومع ت�قع الهب�ط فاإنها تبادر اإىل تخفي�س الإنتاج من 

قبل اأن يقع بالفعل..." 5.

ثانيا - موؤ�س�سة االأوقاف: 
القت�سادية  احلياة  يف  هاما  دورا  لعبت  التي  امل�ؤ�س�سات  اأكرث  من 
للم�ارد  تراكم  من  لها  حتقق  مبا  والثقافية  وال�سيا�سية  والجتماعية 
باملجتمعات  كثرية  مهمة  مبجالت  املتعلقة  النفقات  لتغطية  امل�ق�فة 

الإ�سالمية.

وعادة ما ينظر اإليها نظرة مب�سطة من قبل دعاة التغريب دون التعمق 
يف  اأهملت  فقد  ولذا  املتن�عة،  واآثارها  احل�ساري  ج�هرها  معرفة  يف 
يف  و�سي�ست  الآخر،  بع�سها  يف  وح��سرت  الإ�سالمية،  البالد  معظم 
ال�ستقرار  حتقيق  يف  اأهميتها  على  هنا  و�ساأركز  اأخرى...  جمم�عة 
املالية،  لل�سيا�سة  الإيرادية  الأدوات  كاأداة من  والجتماعي  القت�سادي 
التخ�سي�س  ومن حيث  اإيراداتها  ب��سع خا�س من حيث طبيعة  تتميز 

اجلماعي لنفقاتها.

1- التعريف مبوؤ�س�سة االأوقاف: 
الط�عي  ال�قف  على  الإ�سالمي  التاريخ  يف  ن�ساأت  التي  امل�ؤ�س�سة  وهي 
العامة  واخلدمات  ال�سلع  تنتج  التي  امل�ساريع  لتم�يل  اخلا�سة  للم�ارد 
الدخل،  وحمدودي  للفقراء  الجتماعية  والرعاية  والتعليم  كال�سحة 
وت�سييد دور العلم واأماكن العبادة... فهذه املجالت التي اأ�سبحت الي�م 
ت�ستقطع جزءا هاما من اإيرادات امليزانية العامة للدولة ومت�ل اأحيانا 
َتَبَنّى وتطبيق املنهج  الت�سخم، كانت يف مرحلة  باأدوات تزيد من حدة 
والتكافل  التعاون  روح  منت  الذين  امل�اطنني  قبل  من  مت�ل  الإ�سالمي 
بينهم واأ�سبحت خلقا من اأخالقهم، ولحاجة لإعطاء اأمثلة عن التطـ�ر 
ال�سحي والعلمي واملعريف والتكافلي الذي قامت به هذه امل�ؤ�س�سة عرب 
الإ�سالمية  البالد  معظم  ال�ستعمار يف  وقد عمل  الإ�سالمي...  التاريخ 
ن�ساأت  التي  الدويالت  تعمل  امل�ؤ�س�سة احل�سارية، ومل  تفكيك هذه  على 
ا�ستمرت  ولذلك  ال�سحيح،  مب�سارها  الأمة  ربط  على  ال�ستقالل  بعد 
دور  وت�سخم  الي�م،  اإىل  ومازالت  احل�سارية  امل�ؤ�س�سات  على  احلرب 
وحرمان  وج�دها،  تثبيت  اأجل  من  ال�سيا�سية  لالأغرا�س  املايل  الدولة 

املجتمع من الآثار الكثرية التي ترتتب على اإحيائها وتط�يرها.
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2- الدور احليوي ملوؤ�س�سة االأوقاف: 
ه�  فكما  فقط،  النقدي  القت�سادي  لدورها  خمت�سر  ب�سكل  �سن�سري 
معل�م اأن تط�ر هذه امل�ؤ�س�سة مبا متتلكه من م�ارد وثروات ناجت عن تط�ر 
اإن�ساين يربز اأعلى درجات الأناقة احل�سارية للفرد امل�سلـم امل�س�ؤول يف 
هذه احلياة عن جميع اأعماله واأق�اله، واملكلف ب�ظيفة اأ�سرية ووظيفة 
اجتماعية... وهذا التط�ر من الناحية القت�سادية جعل جزءا من الق�ة 
ال�سرائية اخلا�سة تتح�ل تلقائيا لتم�يل جمالت واأن�سطة عامة. واأحدث 
لي�س  الفردية،  الدخ�ل  تق�سيم  عنه  يرتتب  فريدًا  ا�ستهالكيا  من�ذجا 
فح�سب اإىل ادخار وا�ستهالك بل اإىل ادخار ا�ستثماري وا�ستهالك ذاتي 
وا�ستثمار اجتماعي مرتبط بتط�ر اجل�انب املعن�ية...، ونعتقد باأنه كلما 
انت�سرت القيم والعقائد كلما منا هذا الن�ع من ال�ستثمار، ويتط�ر اأكرث 
اإيجابية ونحن ن�سهد يف عامل الي�م  اإذا كانت العقائد �سحيحة والقيم 
كيف فعلت العقائد امل�س�هة لليه�دية العاملية يف تعبئة جزء هام من هذا 

الن�ع من اأن�اع ال�ستثمار.

ا�ستثماري  اإنفاق  �س�رة  يف  الفردي  الدخل  من  كجزء  التح�يل  هذا 
اجتماعي يقلل من دور الدولـة املايل يف تغطية هذه الأن�سطة، وبالتايل 

يقلل من النعكا�سات ال�سلبية لهذا الدور الناجتة عن:
• تكاليف تعبئة وجمع وحت�سيل امل�ارد.	
• تكاليف ت�سيريها واإدارتها.	
• التكاليف الناجتة عن التم�يل الت�سخمي اأو التم�يل القائم 	

على املدي�نية الرب�ية.
فهذه التكاليف ت�سبح م�ساوية لل�سفـر، ول تتحملها امليزانية العامة، بل 
واجلماعية  الفردية  اخلا�سة  اجله�د  قبل  من  مغطـاة  ت�سبح  معظمها 
والنقدي  القت�سادي  ال��سع  على  حتما  �سينعك�س  وهذا  والر�سمية...، 
ب�سكل اإيجابي. اإذ �ستتح�ل ن�سبة هامـة من الق�ة ال�سرائية من املجالت 
هذا  الت�ازنية...  الجتماعية  ال�ستمارات  اإىل  الرتفية  ال�ستهالكية 
ناهيك عن الآثار املرتتبة عن تاأدية هذه ال�ظائف نتيجة لدوافع اأخالقية 

وعقائدية يف ظل ال�س�ابط ال�سرعية وامل�ؤ�س�ساتية والقان�نية.

فهـذه اجل�انب ف�سال عن اأهميتها القت�سادية فلها اأهميتهـا النقدية، 
واإذا ت�س�رنا يف ع�سرنا احلا�سر �سعف وزن هذه امل�ؤ�س�سـة فاإن ذلك 
يف  للنا�س  احلرية  وترك  املجال  فتح  باأن  بني  ال�اقع  لأن  ؛  وهم  جمرد 
تخ�سي�س معـ�ناتهم التط�عية واختيار القائمني على اإدارتها واإنفاقهـا 
كمثال  اجلزائر  اأخذنا  واإذا  دخ�لهم،  من  املخ�س�س  ن�سبة  من  يزيد 
امل�ساجد  بناء  ميـدان  يف  ال�سن�ات  بع�س  يف  املجال  فتح  باأن  نالحـظ 
وا�سحة  ق�انني  واإ�سدار  ت�جيهه  - رغم عدم  الفقراء وغريها  ورعاية 
اآلف  اأن�سئت  فقد  تعبئتها،  املمكن  امل�ارد  حجم  اأثبت  قد   - ب�ساأنه 
امل�ساجـد... بع�سرات املليارات من الدينـارات... فلنت�س�ر وج�د نظام 
�سك  بال  اأخرى  العمليـات يف جمالت  بتاأطري هذه  وقام  بالثقة  يحظي 

فاإنه �سيخف�س من النفقات العامة التي تتحملها امليزانية العامة.

ثالثا- �سناديق التاأمني التعاوين ) التكافلي (
املتاجرة  الأ�سا�سية هي  اأ�سبحت وظيفتها  للتاأمني  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإن 
ويف  وظيفتها  تاأدية  يف  انحرافاتها  تزايدت  وبذلك  التاأمني  بح�س�س 

زيادة الأعباء التاأمينية، ف�سال عن طرق ت�ظيفها وا�ستثمارها.

ول�سك يف اأن اإيرادات م�ؤ�س�سات التاأمني تعترب م�ردا هاما من امل�ارد 
حمتكرا  فيها  العام  القطاع  مازال  التي  خا�سة  الدولة  اإليها  تلجاأ  التي 
تعبئة  �س�ء  من  تعاين  ومازالت  عانت  فقد  ذلك  ومع  ال�ظيفة،  لهذه 
واإدارة وا�ستغالل هذه امل�ارد، ف�سال عن النحرافات يف ال�ستفادة منها 

وحت�يل ن�سب هامة معينة لفئات امل�سالح.

التي  التعاوين  التاأمني  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  ه�  الهام  البديل  فاإن  ولذلك 
تق�م على التكافل بني العنا�سر امل�سرتكة يف دفع بع�س املخاطر عنهم 
ت�ؤمن  التي  الأن�اع  من  وغريها  واحلريق...  احل�ادث،  خماطر  مثل 
ين�سئها  م�ستقلة  لهيئة  الأق�ساط  تدفع  الن�ع  هذا  وب�ا�سطة  عادة  عليها 
امل�ؤمن�ن تدير اأم�الهم ل�سند تكاليف املخاطـر، وت�ظف بع�سها الآخر يف 
املجالت التي ت�ؤدي عرب الزمـن اإىل تناق�س احل�سة املخ�س�سـة للتاأمني 
تتاجر  التي  امل�ؤ�س�سات  مع  باملقارنة  املدف�عة  التكاليف  وتقل  التعاوين، 
املخاطر  ودرجة  القت�ساديـة،  الأو�ساع  طبيعة  وح�سـب  ال�ظيفة  بهذه 
اأكرث  اأو  التاأمني، وكذا مدى دوريته �سن�يا  اأو حفظ ح�سة  ميكن زيادة 
من ذلك اأو اأقل، وميكن اأن ت�ستخدم املبالغ املتبقيـة بعد خ�سم تكاليف 
مرابحـات  اأو  م�ساركات  اأو  م�ساربات  يف  الت�سيري  واأعباء  الأخطار، 
امل�سارف  حتتاجها  التي  ال�سي�لة  تدعم  الأجل  مت��سطة  اأو  ق�سرية 
اأو  عادة  الإنتاجية  ال�ستثمارية  الأن�سطة  لتغطية  الدولة  اأو  الإ�سالمية 

ال�ستهالكية ال�سرورية يف �س�رة مرابحات اأو م�ساربات. 

اأخطارهم  لهم  وتع��س  اأم�الهم  للم�ؤمنني  حتفظ  ال�سيغة  هذه  واإن 
ح�س�سهم  من  املتبقي  وت�ستخدم  املطل�بة،  بال�سرعة  وح�ادثهم 
ا�ستخداما ر�سيدا، الأمر الذي يزيد من حركية الن�ساط لتط�ر التاأمني 
و�سعي  كبرية  ب�سع�بة  اأنه  احلايل  ال��سع  يف  نالحظ  ونحن  التعاوين، 
مت�ا�سل ميكنك اأن تع��س ن�سبة �سئيلة جدا من الأخطار التي تعر�ست 

لها وخالل مدة ط�يلة جدا.

التجـاري على  ا�ستغالل اجلانب  املت�قعة �سيزداد  ويف ظـل اخل��س�سـة 
من  �سيزيد  مما  اقت�ساد  اأي  يف  الأ�سـا�سي  التاأمينـي  اجلانب  ح�ساب 

وترية ال�ستغالل وال�ستئثـار مببالغ هذه امل�ؤ�س�سة.
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الإبداع امل�رصيف يف ظل القت�صاد املعريف

اأ.د. كنج� عب�د كنج�
نائب عميد كلية القت�ساد / جامعة البعث

الإبداع يف موؤ�س�ساتنا: 
عاملنا  يف  فيهم  مرغ�ب  غري  دومًا  الإدارية  املجالت  يف  املبدعني  اإن 
املديرين،  من  كثري  ومنا�سب  ملراكز  تهديدًا  اإبداعهم  يف  لأن  العربي 
الإبداع  �س�ت  ولي�س  ال�سلطة  �س�ت  ه�  امل�سم�ع  ال�س�ت  واأ�سبح 
واملبدعني، فه�ؤلء غري مرغ�ب بهم اإل لتدعيم م�سالح ه�ؤلء املديرين.

لذلك فاإن تطبيق مفاهيم الإبداع يحتاج اإىل الإ�سالح والتغيري.

اأما العراقيل اأمام املبدعني يف املنظمات العربية هي: 
• التغيري 	 امل�س�ؤولة وعدم رغبتها يف  الإدارية  مقاومة اجلهات 

الإبداعي.
• التطبيق احلريف للق�انني واحلديدية يف الروتني الإداري.	
• عدم متتع القادة الإداريني مب�ؤهالت قيادية واإدارية جيدة.	
• القيم الجتماعية وتقييم الإبداع على اأ�سا�س ال�سن.	
• على 	 يح�سل�ن  ل  املبدعني  من  فالكثري  املعي�سية  الظروف 

العي�س الكرمي.

اإن 70% من اإنتاج املعرفة يتم يف الدول املتقدمة. وثمة اأ�سباب جتعل من 
الإبداع والبتكار يف العامل العربي متدٍن منها:

• انخفا�س م�ست�ى التعليم 	
• انخفا�س م�ست�ى البحث والتط�ير 	
• غلبة الطابع الروتيني 	
• �سعف املخ�س�سات املالية 	
• هجرة الأدمغة 	
• البطالة 	

عاديني  عمال  ت�سغيل  يف�سل�ن  اخلا�سة  املن�ساآت  اأ�سحاب  من   %48 اإن 
�س�ق  واملهني.وبذلك ل ي�جد  الفني  التعليم  و21،5% يف�سل�ن خريجي 
وذلك  �سيقة،  حدود  يف  اإل  القطاع  هذا  يف  اجلامعات  خلريجي  عمل 
والتط�ر  العلمي  البحث  عن�سر  وانعدام  التكن�ل�جية  الكثافة  لفتقار 
التكن�ل�جي يف هذه القطاعات ال�طنية، وهذا يعني �سعف بيئة ممار�سة 

ال�سل�ك الإبداعي.اإن 97% من الباحثني يعمل�ن يف القطاع العام.

الإنتاج  ونظام  البحث  بني  الرتابط  م�ست�ى  على  ال�سعف  هذا  اإن 
العلمية  الرباءات  مبفردات  التنمية  على  البحث  عائد  ت�ا�سع  يف�سر 
التط�ر عم�مًا. وم�سارات  ال�سناعي  الإنتاج  وتثمينها يف  والتكن�ل�جية 
وهذا الأمر �سروري لتح�سني ن�سبة ال�سادرات عالية التكن�ل�جيا التي ل 
تتجاوز يف اأف�سل احلالت 12% من جمم�ع ال�سادرات، مقابل مت��سط 

خريجي  لت�سغيل  جديدة  جمالت  لت�فري  �سروري  اأنه  20%.كما  عاملي 
اجلامعات والرفع من اإنتاجية العمالة التي ل تتجاوز 0،7% مقابل %5،3 

يف �سرق اأ�سيا. 

الإبداع امل�سريف: 
وه�  لالإبداع،  العام  املفه�م  يختلف عن  ل  امل�سريف  الإبداع  اإن مفه�م 
تقدمي خدمات م�سرفية مبتكرة وجديدة، والتاألق يف تقدمي اخلدمات 
احلالية، وميكن لالإبداع امل�سريف اأن يتج�سد يف تك�ين  مزيج منا�سب 
من اخلدمات امل�سرفية تلبي احتياجات العمالء وجتعلهم اأكرث الت�ساقًا 

بهذا البنك.

املنتجات امل�سرفية  املت�ا�سل عن تط�ير  البحث  ويتطلب  بل  يعني  وه� 
متميزة  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سة  ويجعل  للعمالء،  ف�ائد كبرية  يحقق  ب�سكل 

لدى ه�ؤلء العمالء.

اإن احلديث عن الإبداع يقرتن بالطبع  مبعرفة قيمة ال�قت والهتمام 
امل�سرفية،  اخلدمة  تقدمي  يف  ال�سرعة  فاإن  ولهذا  الزمن،  بعن�سر 
امل�سرفية  للم�ؤ�س�سة  يحقق  العمالء  لتطلعات  ال�ستجابة  يف  وال�سرعة 

عن�سر الإبداع.

اخلدمة  وتقدمي  اإنتاج  يف  اأكان  �س�اء  امل�سريف  العمل  يف  الإبداع  اإن 
امل�سرفية اأم يف ت�س�يقها وت�زيعها وحتى يف ت�سعريها، ه� من املق�مات 
املناف�سة  يف  الأ�سا�سي  املدخل  وه�  وا�ستمراره،  البنك  لبقاء  الأ�سا�سية 
تاريخ  ي�جد  ل  ال�سرحان   عطاللة  امل�سريف.)  ال�س�ق  يف  املت�ساعدة 

ن�سر(.

احللقة )2( 
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وي�ؤكد العديد من الباحثني باأن الإبداع امل�سريف يجب اأن يتم مب�ست�ى 
ي�ازي التحدي القائم لأن عدم و�س�له اإىل هذا امل�ست�ى يفقد الإبداع 
حمت�اه واأهدافه ويعجز عن اإناز ما ه� مطل�ب.ونحن نرى اأن البنك 
املبدع ه� ذلك البنك الذي يط�ر خدماته ب�سكل اأ�سرع واأكرب من البن�ك 

املناف�سة له، واأكرث ا�ستجابة حلاجات العمالء.

لقد ا�ستطاع بنك ويلز فارج� Wills Varjo Bank اأن ي�ستخدم املدونات 
عمالئه،  على  للحفاظ  كا�سرتاتيجيه  الجتماعي  الت�ا�سل  واأدوات 
الت�ا�سل  جمال  يدخل  اأن   Deutsche Bank دويت�سه  بنك  قرر  كما 
البن�ك  حققت  الفرتا�سي.كما  الفيدي�  اأ�سل�ب  م�ستخدمًا  الجتماعي 
لتتجاوب  العمالء  قاعدة  نقل  خالل  من  اإ�سرتاتيجية  ميزة  الأ�سي�ية  

ب�سكل �سريع مع احتياجات ال�س�ق النا�سئة.

يبلغ عدد غري املتعاملني مع البن�ك ما يقارب ) 4 ( مليارات اأي اأكرث 
من ثلثي �سكان العامل املنخف�سة واملت��سطة الدخل، فه�ؤلء هم الغالبية 

الهائلة من املحرومني من اخلدمات الي�م.

Bank of America  م�ؤخرًا اإغالق 10% من �سبكته  اأمريكا  قرر بنك 
اأف�سليات العمالء نح�  يف ال�ليات املتحدة الأمريكية م�سريًا اإىل تغري 
Wall Street Jou - .للقن�ات اجلديدة مثل النرتنت والهاتف اجل�ال
من خط�ط الت�سالت   80% nal Market Watch 28 July 2009.واأن 

الدخل  قبل عمالء منخف�سي  ال�ساعدة من  الأ�س�اق  تتم يف  اجلديدة 
ب��سفها  بنكية  بدون فروع  امل�سرفية  ن�ساأت اخلدمات  وقد  الغالب،  يف 
منهجًا جديدًا من �ساأنه التعجيل بجذب اجلميع للم�ساركة يف النتفاع 

بهذه اخلدمات املالية.

يف الفلبني كان 2٦% من م�ستخدمي نظام اخلدمات املالية عرب الهاتف 
 Ivatory and Pichens( اجل�ال يعي�س�ن على اأقل من 5 دولر يف الي�م

)2006

من  لل�سالم  ن�بل  جائزة  على  ح�سل  قد  ي�ن�س  حممد  باأن  ن�سري  وهنا 
 Grameen اجلمعية الأكادميية ال�س�يدية منا�سفة مع م�سرف غرامني
م�سرفًا  اأ�س�س  عندما  اإبداعيًا،  كان  يراأ�سه.وال�سبب  الذي    Bank

للقرو�س ال�سغرية عام 1938 وله الآن 117٦ فرعًا ويعمل فيه 11777 
�سخ�س ولديه 2،5 ملي�ن من العمالء وولقد منح 3،7 بلي�ن دولر �سدد 
القرو�س يف  ا�ستثمرت  التح�سيل %98  ن�سبة  اأي  بلي�ن دولر  منها 3،4 

م�سروعات �سغرية  على �سبيل املثال قرو�س لتعليم اأبناء الفقراء.

العوامل امل�ساعدة على الإبداع امل�سريف: 
اإن ثمة مق�مات وع�امل ت�ساعد على الإبداع امل�سريف منها: 

 دعم الإدارة العليا.. 1
 الهتمام بالبح�ث والدرا�سات والتط�ير.. 2
و�سع الأفكار غري التقليدية م��سع التطبيق.. 3

متطلبات الإبداع امل�سريف: 
اإن امتالك امل�سارف للميزة التناف�سية يف عامل الي�م يتطلب العتماد 

على التميز والبتكار والإبداع والتجديد، وعلى امل�سارف الهتمام بـ: 
 متطلبات اإدارية وتنظيميه . 1

اقتناع الإدارة العليا للمنظمة – تهيئة البيئة التنظيمية – 
التن�سيق والتكامل والتفاعل بني الإدارات املهتمة بالأن�سطة 
البتكارية – العالقة املتبادلة بني الأفراد واملدير الأعلى.

املعل�مات . 1 وخا�سة  الت�س�يقية  باملعل�مات  خا�سة  متطلبات 
املرتدة.

 ت�سافر راأ�س املال الب�سري وراأ�س املال التقني.. 2
وامل�سروعات . 3 الأفكار  مت�يل  اأجل  من  مالية  متطلبات 

الإبداعية.

القوى الدافعة للإبداع امل�سريف:
لال�ستمرار  رئي�سًا  عن�سرًا  اأ�سبح  بل  ترفًا  امل�ؤ�س�سي  الإبداع  يعد  مل 
ل�سمان  العمل  اأدوات  �سياغة  واإعادة  للتغيري  ملحة  باتت  احلاجة  لأن 
حتقيق اأف�سل نتيجة.كما اأ�سبح الإبداع مدخاًل رئي�سيًا للمناف�سة واأحد 
وثمة ق�ى  وا�ستمرارها  وبقاءها  امل�سارف  للحكم على ناح  املقايي�س 

دافعة ٌلالإبداع امل�سريف مثل: 
• التحديات واملناف�سة 	
• التغري امل�ستمر يف بيئة الأعمال.	

وهنا ن�سري اإىل اأن التكن�ل�جيا املالية حمرك رئي�س لالإبداع والتناف�سية 
يف امل�سارف.

اإن من� وعي البن�ك بتط�ير بيئتها التكن�ل�جية يزيد من اإنتاجيتها بنح� 
تنامي  على  ق�ية  اإ�سارة  يف  اجلدد  للعمالء  ا�ستقطابها  حيث  من   %30

قاعدة العمل البنكي باأنظمة الدفع والتح�سيل اللكرتونية اجلديدة.

امل�سرفية  اخلدمات  ت�س�يق  يف  التط�ر  �سرورة   اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
األ  ويجب  متجان�سة،  وت�سنيفهم يف جمم�عات  العمالء  على  والرتكيز 
تقت�سر درا�سة �س�ق اخلدمات امل�سرفية على الحتياجات احلالية، بل 
يجب التنب�ؤ اأي�سًا باحتياجات العمالء يف امل�ستقبل والعمل على  جذب 
نظام  ا�ستخدام  دون  من  حتقيقه  ميكن  ل  الذي  الأمر  جدد  عمالء 

معل�مات متكامل يف الإدارة امل�سرفية. 

فروع  دون  م�سرفية  خدمات  تقدمي  اإىل  ي�ستند  امل�سريف  الإبداع  اإن 
م�سرفية مدف�عًا ببع�س الق�ى مثل: 

• تغريات اخل�سائ�س الدمي�غرافية – مبا يف ذلك دخ�ل عدد اأكرب 	
الأكرب على احلركة  والقدرة  ال�س�ق،  اإىل  ال�سباب  امل�ستهلكني  من 
والنتقال داخل البلدان على الأقل – �ستك�ن ع�امل م�اتية لتبني 

اخلدمات املقدمة دون فروع م�سرفية.
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• �ستلعب احلك�مات الن�سطة  يف امل�ستقبل دورًا اأكرب كجهات منظمة 	
للقطاع املايل، وجهات مقدمة ل�سبكات الأمان الجتماعي، ومتيحه 
املالية  الأ�سا�سية  والبنية  البنكية  احل�سابات  لنت�سار  م�سجعة  اأو 
على  ي�ساعد  اأن  املت��سع  الدور  ذلك  �ساأن  ومن  التكلفة  منخف�سة 

ال�ستمال املايل.
• دافعًا 	 تظل  النقد  ب�ساأن جرائم  الأمنية  ال�س�اغل  الرغم من  على 

لتبني قن�ات املعامالت اللكرتونية، اإل اأن ارتفاع معدل اجلرائم 
 – اجلهات  قدرة  وي�سع  امل�ستهلك  ثقة  على  �سي�ؤثر  اللكرتونية 

املقدمة للخدمات املالية – يف جمال اإدارة املخاطر على املحك.
• اأن يقلل من 	 اله�اتف اجل�الة  من �ساأن ت�سفح النرتنت ب�ا�سطة 

تكاليف املعامالت املالية، وميكن اأطرافًا فاعلة جديدة من تقدمي 
اخلدمات املالية.

• على 	 مبا�سرة  غري  اآثارًا  امل�ستقبلية   املالية  لالأزمات  �سيك�ن 
تعزيز  طريق  عن  بنكية  فروع  بدون  املقدمة  امل�سرفية  اخلدمات 

دور احلك�مة وازدياد الت�سخم.
لالجتاه  امل�افقة  والرياح  الجتاه  يف  امل�سادة  الرياح  الق�ى  هذه  ت�سبه 
التي ت�ؤثر على رحلة ط�يلة امل�سافة.فرمبا غريت اجتاهها، ورمبا ت�سببت 
يف بع�س الأحيان يف رحلة �سديدة ال�سطراب، وعلى الرغم من ك�نها 
الرحلة  �سرعة  على  وت�ؤثر  الدوام  على  م�ج�دة  اأنها  اإل  مرئية  غري 

وراحتها.) بيكنز واآخرون، 2009 (.

فوائد اإعادة هند�سة العمليات امل�سرفية: 
العمليات  هند�سة  اإعادة  عن  بعيدًا  امل�سريف  الإبداع  عن  احلديث  اإن 

امل�سرفية اأمر غري ذي فائدة 

العمليات  هند�سة  لإعادة  وف�ائد  اآثار  وج�د  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
امل�سرفية اأهمها:

تقليل اأعباء القيام بالأعمال الروتينية املتكررة والتي تتطلب . 1
تخفي�س  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأمر  امل�ظفني،  من  كبريًا  كادرًا 
اإ�سافة اإىل ارتفاع ج�دة  ال�قت الالزم لإناز هذه الأعمال 

اخلدمات امل�سرفية.
املراجعني . 2 مع  اجليد  التعامل  واأ�سكال  الطرق  اأف�سل  ت�فري 

اإناز  ودقة  �سرعة  وزيادة  الإجراءات  تب�سيط  خالل  من 
واأق�سام  دوائر  ح�سب  وت�سجيلها  حفظها  و�سه�لة  املعامالت 

امل�سرف.
امل�سارف، . 3 يف  الت�سغيلية  التكلفة  خلف�س  عدة  طرق  هناك 

تكلفة  والتكن�ل�جيا.اإن  الإبداع  خالل  من  هي  اأف�سلها  ولكن 
من   %15 فقط  هي  النرتنت  طريق  عن  امل�سرفية  اخلدمة 
تكلفتها عن طريق العن�سر الب�سري، ويف�سل العمالء اخلدمة 
اأن  عن طريق النرتنت ل�سه�لتها ولت�فري ال�قت.ولهذا ند 
اأجل  ثمة من� يف النفاق على تقنية املعل�مات امل�سرفية من 
خف�س التكاليف الت�سغيلية ولقد ازداد هذا النفاق بن�سبة %7 

يف الإمارات العربية املتحدة. 
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درا�صة حمددات دالة الإنتاج يف اجلزائر با�صتخدام طريقة 
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 الملخص

، حيث هدفت 2009- 1970الفترة محددات دالة اإلنتاج في الجزائر خالل تناولت هذه الدراسة موضوع 
-Fully(استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية المصححة آليًا دالة اإلنتاج الداخلي الخام بإلى تقدير 

Modified OLS ( وهي إحدى طرق التكامل المشترك)Cointegration(،  والتي تتميز بقدرتها على
   .الذاتي وتحيز المعلمات االعتماد تيحل مشكل

بالنسبة إلى اإلنتاج  الثابت التراآم الخام لرأس المالمرونة آل من ومن خالل هذه المنهجية تم قياس 
وحسب ما توصلت إليه الدراسة فقد ، )0.925(، ومرونة الفئة الشغيلة الكلية )0.487(الخام الداخلي 

منها؛ ضرورة الرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة من قبل المؤسسات  أوصت بعدة توصيات،
المحلية  االستثماراتالوطنية، ووضع سياسات اقتصادية فعالة لمواجهة األزمات الحادة، آذلك تشجيع 

  .مساهمة في تحقيق تراآم رأس المالواألجنبية، مما يتيح خلق فرص عمل جديدة، باإلضافة إلى ال
  
  : مقدمة - 1

 ،أي بلد على جملة من العوامل األساسية التي تحقق له التنمية االقتصادية الشاملة تطور اقتصاديعتمد 
ويقلص من الطاقات  ،وجود جهاز إنتاجي متطور يقوم باستغالل الموارد المتاحة بشكل فعال :ومثال ذلك

حيث خلصت  ،لذلك عمد االقتصاديون إلى تحليل مفهوم اإلنتاج ودراسة مكوناته ،اإلنتاجية الضائعة
الجانب ا أّم ؛جانبين فهذا المفهوم يتضمن ،اإلنتاج هو عبارة عن خلق المنفعة أو زيادتهاالنتائج إلى أن 

اإلنتاج من  وآمية ،يتمثل في دراسة العالقة بين مقدار الكمية المستخدمة من عوامل اإلنتاجفني فهو األول 
السلعة محل الدراسة بغض النظر عن أسعار السلعة المنتجة، أما الجانب الثاني فهو اقتصادي يشمل تحقيق 

  ).أي بأقل تكلفة ممكنة( أآبر قدر ممكن من إنتاج سلعة ما بتوظيف آمية أقل من عوامل اإلنتاج
مواد أولية، يد عاملة، آالت (امة تعتبر الجزائر من البلدان النامية التي تتمتع بموارد اقتصادية هو

إال أن استغالل آل هذه الطاقات بشكل فعال يبقى محل دراسة وتساؤل العديد من الباحثين  ...)إنتاجية،
، لذلك حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية قياس أثر عوامل اإلنتاج على حجم اإلنتاج في االقتصاديين

محددات دالة اإلنتاج في ما هي  :يلي مافي ةمثلالمتلموضوع اإشكالية اإلجابة على وهذا من خالل  ،الجزائر
  الجزائر؟

  
  :أهمية الدراسة

تحليل آثار التغيرات في عناصر دالة اإلنتاج على حجم اإلنتاج الداخلي الخام الدراسة في هذه تنبع أهمية 
قياس آل من مرونة التراآم الخام لرأس المال  من خاللوذلك ، 2009 – 1970خالل الفترة في الجزائر 

الداخلي  اإلنتاجبالنسبة إلى ) عنصر العمل(ومرونة الفئة الشغيلة الكلية  ،)المال رأسعنصر (الثابت 
 .الخام

 :أهداف الدراسة
 والفئة الشغيلة) المال رأسعنصر (التراآم الخام لرأس المال الثابت مساهمة قياس تهدف الدراسة إلى  -

الجزائري  لالقتصادج الداخلي الخام، وذلك من خالل تقدير دالة اإلنتاج اإلنتا في) عنصر العمل(الكلية 
  .)2009- 1970(خالل الفترة 

  .باإلضافة إلى تحليل األداء اإلنتاجي في الجزائر خالل نفس الفترة -
  
  :رضيات الدراسةف

بشكل إيجابي في زيادة  اإلنتاج، ومنه  انيؤثرآل من العمل ورأس المال بأن  االقتصاديةتقضي النظرية 
  :يلي تفترض الدراسة ما

المال الثابت يؤدي إلى الرفع من اإلنتاج  لرأسالزيادة في آل من الفئة الشغيلة والتراآم الخام  إن -أ
  .الداخلي الخام بالنسبة إلى اقتصاد الجزائر

  .ي العملية اإلنتاجيةإن مساهمة عنصر العمل هي أآبر من مساهمة رأس المال ف -ب
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  :مفهوم دالة اإلنتاج - 2

عن مجموعة من العالقات التي تتحقق بواسطة مجموعة ) (Production Function دالة اإلنتاجتعبر 
nXXXيمثل حجم اإلنتاج و Yنتاج وذلك نتيجة النشاط االقتصادي، فإذا آاناإلعوامل  ,....., يمثل 21
إلمان، ( :ةفإنه تنشأ عالقة بين اإلنتاج والعوامل المؤثرة فيه تتجسد في المعادلة التالي اإلنتاج عوامل
2003(  

),.....,( 21 nXXXfY =   (1) 
في حجم اإلنتاج آالعمل، رأس المال، التنظيم،  قتصادية أن هناك عدة عوامل تؤثرلقد بينت النظرية اال

 بقية العوامل مع بقاءعاملين أساسين  يتم الترآيز علىفي هذه الدراسة سوف  نإلخ لك.....التقدم التقني
  : ثابتة األخرى

من الوسائل المادية المتاحة خالل الفترة  اآلتيةتدفق الخدمات اإلنتاجية وهو يشير إلى : آمية رأس المال  -
  .Kرمز له بيالمعنية و

رمز يمن السكان النشطين خالل الفترة المعنية و اآلتيةيمثل تدفقات الخدمات اإلنتاجية وهو : آمية العمل -
  .Lله ب

  :الشكل التاليعلى اإلنتاج وعلى هذا األساس تصبح دالة 
),( LKfY =   (2) 

  
  : المستخدم في الدراسةالقياسي النموذج  - 3

التي صاغها آل من االقتصادي األمريكي  cobb-douglasدالة اإلنتاج  تم استخدام في هذه الدراسة
P.Douglas الرياضي  عالمو الCobb، وشكلها العام يكون على النحو التالي: )Aviv Nevo ،2009(  

βα LAKY =   (3) 
 
 

  :حيث
Y : حجم اإلنتاج، يمثلA : الكفاءة اإلنتاجيةمعامل تمثل ،K:  ،حجم رأس المالL : ،حجم العملα :

  .غير اإلنتاج بالنسبة لتغير العملمعامل مرونة ت: βمعامل مرونة تغير اإلنتاج بالنسبة لتغير رأس المال، 
  )cobb-douglas) :David Stadelmann ،2005ومن جملة الخصائص التي تتميز بها دالة اإلنتاج 

  :اإلنتاج المتوسط لعوامل اإلنتاج -1- 3
  :اإلنتاج المتوسط لعنصر رأس المال -

βα LAK
K
Y 1−=  (4) 

  :اإلنتاج المتوسط لعنصر العمل -
1−= βα LAK

L
Y

  (5) 

  :اإلنتاج بالنسبة لعوامل اإلنتاجمرونة  -2- 3
)(مرونة اإلنتاج  بالنسبة لعنصر رأس المال  - KE :  

α=
∂∂

=
K
K

Y
YE K

     (6) 

)(مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل  - LE:  
β=

∂∂
=

L
L

Y
YE L

         (7) 
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  :التجانس -3- 3
)(من الدرجة  )Homogenous Function( الدالة متجانسة βα هذا يعني أن زيادة آل من عنصري  +

βαλاإلنتاج  بمقدار حجم فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة λ)(أس المال والعمل بمقدارر +)(:  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )LKYLKALKY ,, βαβα λλλλλ +==        (8) 

+=1إذا آانت  - βα غلة ن دالة اإلنتاج ستكون متجانسة من الدرجة األولى، وتسمى هذه الحالة بثبات إف
  .الحجم

+<1إذا آانت  - βα  غلة فإن دالة اإلنتاج ستكون متجانسة وغير خطية، وتسمى هذه الحالة بزيادة
  .الحجم

+>1إذا آانت  - βα غلة لة اإلنتاج ستكون متجانسة وغير خطية، وتسمى هذه الحالة بنقصان فإن دا
  .الحجم

  :اإلنتاجية الحدية لعوامل اإلنتاج -4- 3
  ):KMP(اإلنتاجية الحدية لعنصر رأس المال  -

01 ≥
∂

∂
=⇒=

∂
∂

= −

K
Y

MPLKA
K
yMP KK

βαα                    (9) 

إلى العملية اإلنتاجية يؤدي دائما إلى تحقيق زيادة موجبة في  ةأي أن رفع حجم رأس المال بوحدة إضافي
، وهذا بدوره ينمو نموًا )لى وسائل اإلنتاج األخرى  ثابتةمع اإلبقاء ع(لكن بوتيرة متناقصة  ،حجم اإلنتاج

  :متباطئًا نتيجة لزيادة رأس المال بمعدالت نمو ثابتة أي أن

0)1( 2

2
2

2

2

<
∂
∂

⇒−=
∂
∂ −

K
YLKA

K
Y βααα                       (10) 

  ):LMP( اإلنتاجية الحدية لعنصر العمل -

01 ≥
∂
∂

=⇒=
∂
∂

= −

L
yMPLKA

L
yMP LL

βαβ                   (11) 

لكن بوتيرة  مشتغل إلى العملية اإلنتاجية يؤدي دائما إلى تحقيق زيادة موجبة في حجم اإلنتاج إضافةي أن أ
وهذا بدوره ينمو نموًا متباطئًا نتيجة لزيادة أعداد  ،)ثابتةاألخرى مع اإلبقاء على وسائل اإلنتاج (متناقصة 

  :العاملين بمعدالت نمو ثابتة أي أن

0)1( 2

2
2

2

2

<
∂
∂

⇒−=
∂
∂ −

L
YLKA

L
Y βαββ                      (12) 

  :الفني لإلحاللالمعدل الحدي  -5- 3
اإلنتاجية النسبة بين  Marginal Rate of Technical Substituteحالل الفني إليمثل المعدل الحدي ل

     :الحدية للعمل واإلنتاجية الحدية لرأس المال أي

L
K

KY
LYTMST .

/
/

α
β

=
∂∂
∂∂

=                             (13) 

  :2009- 1970تطور األداء اإلنتاجي في الجزائر خالل الفترة  - 4
، وهي الفترة )2009- 1970(يظهر الشكل اآلتي تطور عناصر اإلنتاج في الجزائر خالل الفترة 

من اقتصاد قائم على التخطيط  االنتقالقتصاد الجزائري، أي التي عرفها اال االنتقاليةلتي تشمل المرحلة ا
العرض (والى غاية نهاية الثمانينات، إلى اقتصاد يعتمد على قوى السوق  االستقاللالمرآزي دام من 

  . ات والى غاية يومنا هذايمن التسعين أبد) والطلب
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  ):1(الشكل رقم 
  )2009-1970(عناصر دالة اإلنتاج في الجزائر خالل الفترة نمو معدالت تطور 

  
  يها من الديوان الوطني لإلحصاءاتالشكل انطالقا من البيانات المتحصل عل إعدادتم : المصدر

 
 

الداخلي الخام والتراآم الخام لرأس المال الثابت  نمو اإلنتاجمن معدالت يوضح الشكل مدى تطور آل 
انخفاض نتيجة فأي انخفاض أو ارتفاع في اإلنتاج هو  ،)2009-1970(الفترة  لوالفئة الشغيلة الكلية خال

انه خالل فترة الدراسة شهد اإلنتاج الداخلي  نالحظ، حيث أو ارتفاع في عوامل اإلنتاج لكن بنسب مختلفة
 ،1974سنة  إلنتاجارتفاع هام ل ، فقد سجلاالنتقاليةعات معظمها آانت خالل الفترة الخام أربعة ارتفا

فيه ما قيمته  االستثماربلغت نسبة ) 1973- 1970(وهي السنة التي سبقها تنفيذ المخطط الرباعي األول 
التي وهي السنة  1986، ثم عرفت قيمة اإلنتاج تراجعا ملحوظا وصل إلى أدنى قيمة له سنة 37.82%

ل من عنصر العمل ورأس المال شهد فيها العالم أزمة البترول، ويمكن تبرير هذا التراجع بانخفاض آ
 1986في آل من سنتي  %14.67-و % 2.80-إلى أدنى مستوياته بقيمة  هوصل معدل نمو الذي خاصة

ول والمخطط الخماسي األ) 1977-1974(تنفيذ آل من المخططين الرباعي الثانيآذلك ، 1987و
  .%42.01ما قيمته خالل هذه المدة  االستثماراتمساهمة غت نسبة لب )1980-1984(

قيمة له بعد أزمة  أقصىبدأ اإلنتاج الداخلي الخام في التحسن ليصل معدل نموه إلى  1988من سنة  ابتداء
 ،والسبب في ذلك راجع إلى التزايد في آل من عنصري العمل ورأس المال %5.02البترول قدرت ب 

 االقتصاددخول  أن، غير )1989- 1985(هي األخرى تنفيذ المخطط الخماسي الثاني  هذه الفترة وشهدت
تخفيض  إجراءاته من بين ذيالجديدة والمتضمنة التصحيح الهيكلي وال االقتصاديةالوطني في المرحلة 

في اإلنتاج  أدى إلى تراجعإلى السياسة النقدية ودور البنك المرآزي  االعتبارقيمة العملة الوطنية وإعادة 
تميزت  2008إلى غاية  2001الفترة الممتدة من  ماأ. الداخلي الخام والتراآم الخام لرأس المال الثابت

الداخلي  ليتدهور اإلنتاج نمو االقتصادي،وقد تزامن مع هذه الفترة مشروع تدعيم ال وضع أفضل حاالب
بت والفئة الشغيلة بسبب التراجع الكبير في التراآم الخام لرأس المال الثا) 2009(في آخر سنة  مالخا

و تجدر اإلشارة إلى  ،على التوالي % 3.56و %11.60ي قدر معدل نموهما في آخر سنة ب ذالكلية، وال
  .  %30.79قد بلغ في آخر خمسة سنوات من هذه الدراسة ما قيمته  االستثمار مساهمة معدل أن
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  :القتصاد الجزائريادالة إنتاج تحديد  - 5
عنصر رأس المال والمعبر عنه بالتراآم الخام لرأس الجزائري على آل من  لالقتصادتعتمد دالة اإلنتاج 

  : آتابة الدالة على النحو التاليالمال الثابت، وعنصر العمل والمعبر عنه ب الفئة الشغيلة الكلية، ويمكن 
),( ttt PTOABFFfPIB =                   (14) 

  : حيث
)(PIB : يعبر عن حجم اإلنتاج الكلي لالقتصاد الجزائري الذي  ،الحقيقي اإلنتاج الداخلي الخامتشير إلى
  .)النشاط اإلنتاجيحجم (
)(ABFF : عبر عن عنصر رأس المالي، وهو الحقيقي رأس المال الثابتل الخام تراآمالويمثل.  
)(PTO : تمثل في هذه الدراسة عنصر العمل، والفئة الشغيلة الكليةتشير إلى.  

⎟ التراآم الخام لرأس المال الثابتبعالقة طردية مع  اإلنتاج الداخلي الخاميرتبط 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂ 0f
ABFF
PIB فارتفاع ،

بعالقة طردية مع  آذلك ترتبط الفئة الشغيلة الكلية ،في اإلنتاج الداخلي الخام رأس المال يؤدي إلى زيادة
⎟اإلنتاج الداخلي الخام

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂ 0f
PTO
PIBآلما أدى ذلك إلى الرفع من مستوى  ت الفئة التشغلية الكلية، فكلما زاد

عادلة رياضية على النحو وباستخدام دالة آوب دوآالس يتم تحويل الدالة إلى م. اإلنتاج الداخلي الخام
  :التالي

tU
ttt ePTOABFFAPIB βα )()(=                                         (15) 

  :بأخذ اللوغاريتم لطرفي المعادلة نحصل على المعادلة التالية و
tttt UPTOABFFAPIB +++= )(ln)(ln)ln()ln( βα         (16) 

 .الجزائرياإلنتاج لالقتصاد تمثل البواقي لدالة  tUحيث 

زورنا يف املوقع اللكرتوين اخلا�ص 
مبجلة القت�ساد الإ�سلمي العاملية

   www.giem.info  
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ال�صيا�صات املالية يف ع�رص اأبي بكر ال�صديق
)11-13هـ(

اآله  نبينا حممد وعلى  العاملني، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعني، ومن �سار على دربهم وتخلق باأخالقهم اإىل ي�م الدين 

وبعد:

اهلل  ر�س�ان  الرا�سدين  اخللفاء  بني  املالية  ال�سيا�سات  تن�عت  لقد 
عليهم، وهي باجلملة ت�سكل نربا�سًا منريًا للتاأ�سيل القت�سادي يف الفقه 
الإ�سالمي، وفيما يلي م�جز عام عن اأهم  مالمح ال�سيا�سات املالية لأول 
ال�سديق  بكر  اأبي  امللقب  قحافة  اأبي  بن  اهلل  عبد  الرا�سدين  اخللفاء 

ر�سي اهلل عنه:

1- براءة الذمة املالية لبيت املال:
اأعلن ال�سديق ر�سي اهلل عنه بيانًا ل�سترباء الذمة املالية املرتتبة على 
ر�س�ل اهلل ر�سي اهلل عنه املمثل لل�سخ�سية املعن�ية لبيت املال فا�ستدعى 
من كان له عند ر�س�ل اهلل )�س( ِعدة 1 ليفي بعهده )�س( وينجز ِعدته 
اإذ ه� اخلليفة والقا�سي عنه واملتبع ل�سريته والقائم باإنفاذ و�ساياه قال 
فلياأتني(  ِعدَة  )�س(  اهلل  ر�س�ل  عند  له  كانت  )من  عنه:  اهلل  ر�سي 
فجاء اإليه جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه قال: فاأتيته فقلت اإن ر�س�ل 
اهلل )�س( قد كان قال يل: )ل� قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا(. فقال يل - اأي ال�سدّيق- اأحثه فحث�ت حثية فقال يل 

عدها فعددتها فاإذا هي خم�سمائة فاأعطاين األفا وخم�سمائة 2 .

)1( توريث احل�س�ش النبوية لبيت املال:
�سياق  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  التي  تلك  النب�ية  باحل�س�س  املق�س�د 
احلديث عن الغنائم والفيء. فقام اأب� بكر ر�سي اهلل عنه باإدخال �سهم 
ر�س�ل اهلل )�س( بعد وفاته اإىل بيت مال امل�سلمني، وكانت فاطمة بنت 
ر�سي  بكر  اأبي  اإىل  اأر�سلت  عنها  اهلل  ر�سي  )�س(   اهلل  ر�س�ل  حممد 
اهلل عنه: يا خليفة ر�س�ل اهلل اأنت ورثرت�س�ل اهلل )�س(  اأم اأهله قال: 
النبي  )�س(   �سمعت  قال   ، النبي )�س(  �سهم  بال  فما  قالت  اأهله  بل 
يق�ل:)اإن اهلل عز وجل اإذا اأطعم نبيًا ُطْعَمًة ثم قب�سه جعله للذي يق�م 
من  �سمعت  وما  فاأنت  قالت  امل�سلمني.  على  اأرده  اأن  فراأيت  بعده(  من 

ر�س�ل اهلل )�س(  اأعلم 3.

واأما طلب ال�سيدة فاطمة ر�سي اهلل عنها فلي�س مبنكر لأنها مل تعلم ما 
اآباءهم  اأنها ترثه كما يرث الأولد  قاله الر�س�ل الكرمي )�س(، وظنت 

فلما اأُخربت اآثرت اأمر اهلل والر�س�ل)�س(.  

)2( حماية املال العام لتوزيعه العادل العاجل:
كان اأب� بكر ال�سديق )�س(  اأول من اتخذ بيتًا للمال4 ، وكان قد اتخذه 
من  املال  بيت  على  جتعل  األ  اهلل  ر�س�ل  خليفة  يا  فقيل   ،5 ْنَح  ال�سُّ يف 

يحر�سه؟ فقال: ل ُيخاف علــيه، فقيل مل؟ قال: عليه قفل.

اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه ه� حقيقة الت�كل على اهلل  اإن منهج 
يرتك  اأن  ُيعقل  فال   ، احلق  على  والعتماد  الأ�سباب  مببا�سرة  وذلك 
اهلل  ور�س�ل  ذلك  له  وكيف  حماية،  اأي  دون  الأمة  مال  بيت  ال�سّديق 
)�س( ٦ كان يّ�كل اأ�سحابه حلفظ مال الأمة كحديث اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه )َوكلني ر�س�ل اهلل )�س(  وّكلني ر�س�ل اهلل )�س(  بحفظ زكاة 
رم�سان فاأتاين اآت فجعل يحث� من الطعام فاأخذته فقلت: لأرفعّنك اإىل 
ر�س�ل اهلل )�س(...( .لذا ملا ترك ال�سّديق ر�سي اهلل عنه بيت املال 
املالية  ل�سيا�سته  فارغًا  الغالب  يف  وكان  قفاًل،  عليه  جعل  حرا�سة  دون 
فال  وكفايتها  كرثتها  لعدم  املال  لبيت  ياأتي  ما  كل  ت�زيع  على  القائمة 
اأب� بكر اإىل املدينة حّ�ل مكان حفظ املال  يبقى فيه �سيء، فلما حت�ل 

وجعله يف بيته الذي كان فيه.

مال  عليه  قدم  حينما  فعله  ما  املالية  ال�سيا�سة  هذه  على  الأمثلة  ومن 
كثري من معدن بني �سليم 7 وذلك حينما فتحه امل�سلم�ن فقدم عليه منه 
ب�سدقة، ثم و�سع ببيت املال، ثم �سرع ر�سي اهلل عنه اإىل ق�سمته على 

النا�س نفرا نفرًا.

وكان ر�سي اهلل عنه  ي�س�ي بني النا�س يف الق�سم احلر والعبد والذكر 
والأنثى وال�سغري والكبري فيه �س�اء وكان ر�سي اهلل عنه ي�سرتي الإبل 
واخليل وال�سالح فيحمل يف �سبيل اهلل، وا�سرتى عامًا قطائف 8 اأتى بها 

من البادية ففرقها يف اأرامل اأهل املدينة يف ال�ستاء 9.

)3( مورد الزكاة: 
مانعي  ومن  املرتدين  من  م�قفه  ه�  ال�سّديق  عهد  ميّيز  ما  اأكرث  اإن 
الزكاة حيث اأبان الفهم ال�سليم والدقيق لالإ�سالم عند اأبي بكر، وذلك 

عندما عالج م�ساألة مانعي الزكاة وقال:

اهلل  ر�س�ل  اإىل  ي�ؤدونه  كان�ا  عقاًل-  اأو   - عناقا  منع�ين  ل�  )واهلل 
الزكاة حق املال، واهلل لأقاتلّن من فّرق بني  اإّن  لأقاتلّنهم على منعها، 

ال�سالة والزكاة(.

مل يتهاون ر�سي اهلل عنه يف �سد هذه الثغرة، اإذ ل� فعل لفتحت ثغرات 
مع  تنازل  ول  م�ساومة  ول  لني  ول  املرتدين  مع  ه�ادة  ل  لذلك  اأخرى، 

مانعي الزكاة 10.

لقد �سان ال�سديق ر�سي اهلل عنه اأهم امل�ارد املالية امل�ساعدة للدولة11 
، ووقف م�قفًا ل ين�ساه التاريخ له اأبدًا، فالزكاة حق املال، وقال: واهلل 

لأقاتلّن من فرق بن ال�سالة والزكاة12 .

عامر حممد نزار جلع�ط
ماج�ستري اقت�ساد اإ�سالمي
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فجّند ال�سدّيق ر�سي اهلل عنه اأحد ع�سر جي�سًا يق�دها رجاٌل من اأبطال 
امل�سلمني الذين يبذل�ن اأنف�سهم واأم�الهم يف �سبيل ن�سرة هذا الدين، 
دون راتب اأو اأجرة من بيت املال، وكان الن�سر حليفهم، وعادت الزكاة 

اإىل بيت املال، ي�دعها اخلليفة يف م�سالح الأمة املختلفة.

)4( مورد الغنائم والفيء: 
حروب  مع  الغنائم  تلك  وبداأت  كثرية،  بغنائم  الفت�حات  جاءت  لقد 
الردة، وخا�سة بعد معركة اليمامـة 13، ومن حر�سه ر�سي اهلل عنه على 
ي��سي  كان  بالرحمة واحل�سارة  الإ�سالمية حمّملة  الفت�حات  تك�ن  اأن 
اجلي�س قبل مغادرته بكل خري لالأمة وللبالد اإىل يتم فتحها، ومن ذلك 
ال��سية التي اأو�سى بها جي�س اأ�سامة بن زيد 14 تنفيذًا لأمر ر�س�ل اهلل 
)�س(  جاء فيها: )ل تخ�ن�ا ول تغدروا، ول تغّل�ا ول متّثل�ا ول تقتل�ا 
ول  حتّرق�ه،  ول  نخاَل،  تعزق�ا  ول  امراأة،  ول  كبريَا،  �سيخَا  ول  طفاًل 
قّرب  واإذا  لالأكل  اإل  بقرة  ول  �ساة  تذبح�ا  ول  مثمرة،  �سجرة  تقطع�ا 

عليكم طعام فاذكروا ا�سم اهلل....( 15.

نبه ال�سديق ر�سي اهلل عنه اإىل طبيعة التعامل ال�سرعي مع البالد التي 
�سيتم فتحها من حيث:

* املحافظة على احلق�ق الإن�سانية.
* الهتمام بالأم�ر القت�سادية من خالل امل�ارد الزراعية واحلي�انية.

* التنبيه على عامل الأمان واحلفظ بذكر اهلل تعاىل.
)5( اإعادة املرتبات املالية امل�ستحقة له اإىل بيت املال: 

اإىل بيت املال  باإعادة كل ما كان من ا�ستحقاقاته املالية  قام ال�سديق 
رغم ك�نها حالًل له ورعًا منه يف التعامل مع املال العام، وحر�سًا على 

اإمداد بيت املال باملال لتق�ية �س�كة امل�سلمني.

ن�ر  �سط�ع  منذ  ماله  من  واأفاد  جاد  الذي  وه�  ذلك  يفعل  ل  وكيف 
الإ�سالم مبكة املكرمة؟ ومل ل يعطي من هذا املال وه� الذي تربع منه 
يف حال ال�سحة والق�ة؟ فكيف به وه� مقبل على ربه تعاىل الذي كان 
يعتمد عليه يف اأم�ر عياله عندما كان يقدم جميع ما ميلك يف �سدائد 

الأمة حتى قال ر�س�ل اهلل)�س(  يف حقه:

)ما نفعني مال قط، ما نفعني مال اأبي بكر(. فبكى اأب� بكر وقال: وهل 
اأنا ومايل اإل لك يا ر�س�ل هلل؟ 1٦.

وي�م الع�سرة جاء ال�سديق بكل ما عنده، فقال له )�س(: يا اأبا بكر، ما 
اأبقيت لأهلك؟ قال: اأبقيت لهم هلل ور�س�له 17.

وه� ر�سي اهلل عنه مل يطلب من بيت املال �سيئًا حينما ا�ستلم اخلالفة 
اأث�اب يتجر  اأمر امل�سلمني اإىل ال�س�ق  وعلى رقبته  وغدا عندما ا�ستلم 
بها فلقيه عمر بن اخلطاب واأب� عبيدة بن اجلراح فقال له: اأين تريد 
اأمر  وليت  وقد  ماذا  ت�سنع  قال:  ال�س�ق،  قال:  اهلل؟  ر�س�ل  خليفة  يا 
امل�سلمني؟ قال: فمن اأين اأطعم عيايل؟ قال له: انطلق حتى نفر�س لك 
�سيئا، فانطلق معهما ففر�س�ا له كل ي�م �سطر �ساة وما ك�س�ه يف الراأ�س 

والبطن، فقال عمر: اإىل الق�ساء، وقال اأب� عبيدة: واإيّل الفيء19 .

وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ملا ويل اأب� بكر قال: قد علم ق�مي 
امل�سلمني  باأمر  �سغلت  وقد  اأهلي،  م�ؤونة  لتعجز عن  تكن  اأن حرفتي مل 

و�ساأحرتف للم�سلمني يف مالهم و�سياأكل اآل اأبي بكر من هذا املال  20.

ويحج  بي�م  ي�ما  عياله  وي�سلح  ي�سلحه  ما  امل�سلمني  مال  من  واأنفق 
ويعتمر، وكان الذي فر�س�ا له كل �سنة �ستة اآلف درهم، فلما ح�سرته 
هذا  من  اأ�سيب  ل  فاإين  امل�سلمني  مال  من  عندنا  ما  ردوا  قال:  ال�فاة 
اأ�سبت من  اأر�سي التي مبكان كذا وكذا للم�سلمني مبا  واإّن  املال �سيئًا، 

اأم�الهم 21 .
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التورق كما جتريه امل�صارف الإ�صالمية

املبحث الرابع
تقومي التورق امل�سريف املنظم والتورق العك�سي

1- مدى توفر �سوابط البيع وال�سراء: 
اإن العرتا�س على الت�رق من هذا الباب لي�س عادًل يف نظر الباحث، 
على  اعرتا�سات  من  ي�جد  فما  الت�رق،  غياب  ظل  يف  وارد  ذلك  لأن 
والقب�س  الدولية من حيث احليازة  ال�س�ق  واملعادن يف  بال�سلع  التعامل 
و�سبهة ال�س�رية يف ذلك ف�ساًل عن ال�ستثمار يف اخلارج ه� اأمر م�ستقل 
عن حمل النزاع يف الت�رق واإن كان الت�رق يزيد من حجم هذا التعامل 

املثري لالإ�سكال. 

2- �سوابط مقرتحة من باحثني: 
يرى اأحد الباحثني  1 ما ياأتي:  

ل  حتى  �س�ابط  و�سع  من  بد  ل  لكن  الأرجح  ه�  الت�رق  باإباحة  الق�ل 
ي�ستغله بع�س النا�س لرتاكم الدين والبيع باخل�سائر من هذه ال�س�ابط: 
اإذا علم اأن امل�سرتي يريد الت�رق لأجل اإ�سباع الرغبات وتراكم الدي�ن 
ملن  ال�سالح  بيع  كما ه� احلال يف  يبيعه  اأن  عليه  يحرم  اأو  عليه  فيكره 
لأداء  النقد  اإىل  الرجل حمتاجًا  كان  اإذا  اأما  املباح.   ي�ستعمله يف غري 
دي�نه احلالة اأو لأجل الزواج اأو نح� ذلك ثم ل يجد طريقًا لالقرتا�س 

امل�سروع فه� بني اأحد اأمرين: 
• اإما القرتا�س من البن�ك الرب�ية بربا �سريح وا�سح. 	
• اأو الت�رق عن طريق �سراء ب�ساعة ن�سيئة ثم بيعها نقدًا. 	

ويق�ل باحث اآخر 2: "بالرغم من م�سروعية الت�رق فاإن احلكمة تقت�سي 
للقرو�س  كبديل  لالأفراد،  ال�سخ�سي  التم�يل  على  ا�ستخدامه  ق�سر 
الرب�ية ال�سخ�سية. اأو ا�ستخدامه يف احلالت التي ي�سعب فيها مت�يل 
العمالء ب�سيغة اإ�سالمية اأخرى ب�سبب تعقد الإجراءات اأو ب�سبب وج�د 
اأنظمة متنع امل�سارف من الدخ�ل يف جمال معني. اأما الت�رق يف جمال 
مت�يل ال�سفقات التجارية الكبرية فال اأرى الت��سع فيه لأنه ياأتي بديال 

ملا ه� اأف�سل منه من �سيغ التم�يل الإ�سالمية املتعارف عليها". 

اأ�سحاب  خميلة  يف  �س�رة  اإىل  ت�ؤدي  قد  ال�س�ابط  اأن  الباحث  ويرى 
املقرتحات تك�ن جائزة،ـ لكن ذلك ل يغري من حقيقة الت�رق امل�سريف 
التي جتريه امل�سارف الإ�سالمية، ول حكمه ال�سرعي كما ه� يف ال�اقع. 

وهذا ما قررته املجامع الفقهية كما �سياأتي. 

3- قرار جممع الفقه االإ�سالمي للرابطة يف التورق امل�سريف املنظم: 
احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على ر�س�ل اهلل، وعلى اآله و�سحبه، 

اأما بعد: 

يف  الإ�سالمي  العامل  لرابطة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  جمل�س  فاإن 
-19 من  الفرتة  يف  املكرمة،  مبكة  املنعقدة  ع�سرة  ال�سابعة  دورته 
م��س�ع  نظر  قد  13-2003/12/17م  ي�افقه  الذي  101424/23هـ. 
"الت�رق كما جتريه بع�س امل�سارف يف ال�قت احلا�سر". وبعد ال�ستماع 
اإىل الأبحاث املقدمة ح�ل امل��س�ع، واملناق�سات التي دارت ح�له، تبني 
للمجل�س اأن الت�رق الذي ترجيه بع�س امل�سارف يف ال�قت احلا�سر ه�: 
قيام امل�سرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع �سلعة "لي�ست من الذهب 
بثمن  امل�ست�رق  على  غريها،  اأو  العاملية  ال�سلع  اأ�س�اق  من  الف�سة"  اأو 
العرف  بحكم  اأو  العقد  يف  ب�سرط  -اإما  امل�سرف  يلتزم  اأن  على  اآجل، 
والعادة- باأن ين�ب عنه يف بيعها على م�سرت اآخر بثمن حا�سر، وت�سليم 

ثمنها للم�ست�رق. 

وبعد النظر والدرا�سة قرر جمل�س املجمع ما يلي: 

اأوًل: عدم ج�از الت�رق الذي �سبق ت��سيفه يف التمهيد لالأم�ر الآتية: 

ال�سلعة . 1 بيع  يف  بال�كالة  الت�رق  عقد  يف  البائع  التزام  اأن 
بالعينة  �سبيهة  يجعلها  ي�سرتيها  من  ترتيب  اأو  اآخر  مل�سرت 
اأم  �سراحة  م�سروطًا  اللتزام  اأكان  �س�اء  �سرعًا  املمن�عة 

بحكم العرف والعادة املتبعة. 
الإخالل . 2 اإىل  احلالت  من  كثري  يف  ت�ؤدي  املعاملة  هذه  اأن 

ب�سروط القب�س ال�سرعي الالزم ل�سحة املعاملة. 
بزيادة . 3 نقدي  يق�م على منح مت�يل  املعاملة  واقع هذه  اأن 

البيع  معامالت  يف  امل�سرف  من  فيها  بامل�ست�رق  �سمي  ملا 
معظم  يف  �س�رية  هي  والتي  منه  جتري  التي  وال�سراء 
بزيادة  عليه  تع�د  اأن  اإجرائها  من  البنك  هدف  اأح�الها. 
على ما قدم من مت�يل. وهذه املعاملة غري الت�رق احلقيقي 
املعروف عند الفقهاء، وقد �سبق للمجمع يف دورته اخلام�سة 
ع�سرة، اأن قال بج�ازه مبعامالت حقيقية و�سروط حمددة 
ف�سلت  عديدة  فروق  من  بينهما  ملا  وذلك  قراره،  بينها 

الق�ل فيها البح�ث املقدمة. 

احللقة )2( 

د. عبد الباري م�سعل
مدير عام �سركة رقابة لال�ست�سارات - بريطانيا
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فالت�رق احلقيقي يق�م على �سراء حقيقي ل�سلعة بثمن اآجل تدخل يف 
ملك امل�سرتي ويقب�سها قب�سًا حقيقيًا وتقع يف �سمانه ثم يق�م ببيعها 
ل  وقد  عليه  احل�س�ل  من  يتمكن  قد  اإليه،  حلاجته  حال  بثمن  ه� 
يتمكن، والفرق بني الثمنني الآجل واحلال ل يدخل يف ملك امل�سرف 
الذي طراأ على املعاملة لغر�س تربير احل�س�ل على زيادة ملا قدم من 
اأح�الها، وهذا ل  مت�يل لهذا ال�سخ�س مبعامالت �س�رية يف معظم 

يت�افر يف املعاملة املبينة التي جتريها بع�س امل�سارف. 

املعامالت  بتجنب  امل�سارف  جميع  املجمع  جمل�س  ي��سي  ثانيًا: 
جه�د  يقدر  اإذا  املجل�س  اأن  كما  تعاىل،  اهلل  لأمر  امتثاًل  املحرمة، 
ي��سي  فاإنه  الربا،  بل�ى  من  الأمة  اإنقاذ  يف  الإ�سالمية  امل�سارف 
اإىل  اللج�ء  دون  امل�سروعة  احلقيقية  املعامالت  لذلك  ت�ستخدم  باأن 
معامالت �س�رية ت�ؤول اإىل ك�نها مت�ياًل حم�سًا بزيادة ترجع للمم�ل. 

4- قرار جممع الفقه االإ�سالمي للرابطة يف التورق العك�سي: املنتج 
البديل عن الوديعة الأجل

نبينا  بعده؛  نبي  ل  من  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده،  هلل  احلمد 
حممد، وعلى اآله و�سحبه اأما بعد:

يف  الإ�سالمي  العامل  برابطة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  جمل�س  فاإن 
دورته التا�سعة ع�سرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 22-2٦/
يف  نظر  قد  ن�فمرب/2007م   /7-3 ي�افقه  الذي  �س�ال/1428هـ 
بع�س  جتريه  والذي  لأجل(،  ال�ديعة  عن  البديل  )املنتج  م��س�ع: 
املرابحة  منها:  عديدة،  اأ�سماء  حتت  احلا�سر  ال�قت  يف  امل�سارف 
املبا�سر،  وال�ستثمار  الت�رق،  مقل�ب  اأو  العك�سي  والت�رق  العك�سية، 
ميكن  التي  اأو  املحدثة  الأ�سماء  من  ونح�ها  باملرابحة،  وال�ستثمار 

اإحداثها.

وال�س�رة ال�سائعة لهذا املنتج تق�م على ما يلي:
ت�كيل العميل )امل�دع( امل�سرف يف �سراء �سلعة حمددة، . 1

وت�سليم العميل للم�سرف الثمن حا�سرا.
م�ؤجل، . 2 بثمن  العميل  من  لل�سلعة  امل�سرف  �سراء  ثم 

وبهام�س ربح يجري التفاق عليه.
وبعد ال�ستماع اإىل البح�ث واملناق�سات امل�ستفي�سة ح�ل هذا امل��س�ع، 

قرر املجل�س عدم ج�از هذه املعاملة؛ ملا يلي:
اإن هذه املعاملة مماثلة مل�ساألة العينة املحرمة �سرعا، من . 1

جهة ك�ن ال�سلعة املبيعة لي�ست مق�س�دة لذاتها، فتاأخذ 
حكمها، خ�س��سا اأن امل�سرف يلتزم للعميل ب�سراء هذه 

ال�سلعة منه.
املنظم" وقد . 2 تدخل يف مفه�م" الت�رق  املعاملة  اإن هذه 

�سبق للمجمع اأن قرر حترمي الت�رق املنظم بقراره الثاين 
يف دورته ال�سابعة ع�سرة، وما علل به منع الت�رق امل�سريف 

من علل ي�جد يف هذه املعاملة.

الإ�سالمي، . 3 التم�يل  من  الهدف  تنايف  املعاملة  هذه  اإن 
القائم على ربط التم�يل بالن�ساط احلقيقي، مبا يعزز 

النم� والرخاء القت�سادي.
واملجل�س اإذ يقدر جه�د امل�سارف الإ�سالمية يف رفع بل�ى الربا عن 
للمعامالت  ال�سحيح  التطبيق  اأهمية  على  وي�ؤكد  الإ�سالمية،  الأمة 
اأو ال�س�رية التي ت�ؤدي  امل�سروعة والبتعاد عن املعامالت امل�سب�هة 

اإىل الربا املحرم فاإنه ي��سي ميا يلي:

جتنب . 1 على  املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  حتر�س  اأن 
"َيا  �سبحانه  لق�له  امتثال  واأ�سكاله؛  �س�ره  بكافة  الربا 
اإِن  با  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا   َ ُق�ا اهللَّ اتَّ اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها 

ُكْنُتْم ُم�ؤِْمِننَي" البقرة:278.
تاأكيد دور املجامع الفقهية، والهيئات العلمية امل�ستقلة، . 2

يف تر�سيد وت�جيه م�سرية امل�سارف الإ�سالمية؛ لتحقيق 
مقا�سد واأهداف القت�ساد الإ�سالمي.

اإيجاد هيئة عليا يف البنك املركزي يف كل دولة اإ�سالمية، . 3
العلماء  من  تتك�ن  التجارية،  امل�سارف  عن  م�ستقلة 
للم�سارف  مرجعا  لتك�ن  املاليني؛  واخلرباء  ال�سرعيني 
ال�سريعة  وفق  اأعمالها  من  والتاأكد  الإ�سالمية، 

الإ�سالمية.

يف   )19/5(  179 رقم  الدويل  االإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار   -5
التورق امل�سريف املنظم: التورق: حقيقته، اأنواعه )الفقهي املعروف 

وامل�سريف املنظم(
اإن جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر 
الإ�سالمي املنعقد يف دورته التا�سعة ع�سرة يف اإمارة ال�سارقة )دولة 
1430هـ،  الأوىل  جمادى   5 اإىل   1 من  املتحدة(  العربية  الإمارات 

امل�افق 2٦ – 30 ني�سان )اإبريل( 2009م،

م��س�ع  بخ�س��س  املجمع  اإىل  ال�اردة  البح�ث  على  اطالعه  بعد 
الت�رق: حقيقته، اأن�اعه )الفقهي املعروف وامل�سريف املنظم(، وبعد 

ا�ستماعه اإىل املناق�سات التي دارت ح�له. 

وبعد الطالع على قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة 
العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة بهذا اخل�س��س، قرر ما يلي:

اأوًل: اأن�اع الت�رق واأحكامها:

�سخ�س . 1 �سراء  ه�  الفقهاء:  ا�سطالح  يف  الت�رق 
يبيعها  اأن  اأجل  من  م�ؤجل  بثمن  �سلعة  )امل�ست�رق( 
اأقل غالبًا اإىل غري من ا�سرُتيت منه بق�سد  نقدًا بثمن 
احل�س�ل على النقد. وهذا الت�رق جائز �سرعًا، �سرط 

اأن يك�ن م�ست�فيًا ل�سروط البيع املقررة �سرعًا.
الت�رق املنظم يف ال�سطالح املعا�سر: ه� �سراء امل�ست�رق . 2

�سلعة من الأ�س�اق املحلية اأو الدولية اأو ما �سابهها بثمن 
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اأو  بنف�سه  اإما  بيعها،  ترتيب  )املمّ�ل(  البائع  يت�ىل  م�ؤجل 
بت�كيل غريه اأو بت�اط�ؤ امل�ست�رق مع البائع على ذلك، وذلك 

بثمن حال اأقل غالبًا.
ك�ن . 3 مع  نف�سها  املنظم  الت�رق  �س�رة  ه�  العك�سي:  الت�رق 

امل�ست�رق ه� امل�ؤ�س�سة، واملم�ل ه� العميل.
ثانيًا: ل يج�ز الت�رقان )املنظم و العك�سي( وذلك لأن فيهما ت�اط�ؤًا بني 
النقد  لتح�سيل  حتاياًل  عرفًا،  اأو  �سمنًا  اأو  �سراحة  وامل�ست�رق،  املم�ل 

احلا�سر باأكرث منه يف الذمة وه� ربا. 

وي��سي مبا يلي :

با�ستخدام  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  على  التاأكيد  )اأ( 
ال�سيغ  وجتنب  اأعمالها،  جميع  يف  امل�سروعة  والتم�يل  ال�ستثمار  �سيغ 
مقا�سد  يحقق  مبا  ال�سرعية  بال�س�ابط  التزامًا  وامل�سب�هة  املحرمة 
ال�سريعة الغراء، ويجلي ف�سيلة القت�ساد الإ�سالمي للعامل الذي يعاين 

من التقلبات والك�ارث القت�سادية املرة تل� الأخرى.

)ب( ت�سجيع القر�س احل�سن لتجنيب املحتاجني للج�ء للت�رق. واإن�ساء 
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �سناديق للقر�س احل�سن.

واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادر   30 رقم  ال�سرعي  املعيار   -6
والتورق  املنظم  بالتورق  يتعلق  فيما  االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات 
عملية  �سحة  �سوابط   )4 )الفقرة  املعيار(:  لن�ش  )طبقاً  العك�سي 

التورق 
الآجل،  بالثمن  ال�سلعة  �سراء  لعقد  ال�سرعية  املتطلبات  ا�ستيفاء   1/4
املرابحة  ب�ساأن   )8( رقم  ال�سرعي  املعيار  ويراعى  مرابحة  اأو  م�ساومة 
واملرابحة لالآمر بال�سراء، ويجب التاأكد من وج�د ال�سلعة، ومتلك البائع 
لها قبل بيعها، ويف حال وج�د وعد ملزم فاإنه يجب اأن يك�ن من طرف 

واحد، واأل يك�ن املبيع من الذهب اأو الف�سة اأو العمالت باأن�اعها. 

2/4 وج�ب تعيني ال�سلعة تعيينًا مييزها عن م�ج�دات البائع الأخرى، 
�سهادات  اأرقام  مثل  تعيينها  وثائق  اأرقام  بيان  اأو  بحيازتها  اإما  وذلك 
يف  ال�سلع  بي�ع  ب�ساأن   )20( رقم  ال�سرعي  املعيار  وينظر  تخزينها. 

الأ�س�اق املنظمة البند 2/2/4.

العميل  تزويد  يجب  فاإنه  العقد  عند  حا�سرة  ال�سلعة  تكن  مل  اإذا   3/4
اأو الأمن�ذج، وكميتها ومكان وج�دها، ليك�ن  ببيانات ال�سلعة بال��سف 
بال�سلع  العملية  تتم  اأن  ويف�سل  �س�ريًا،  ولي�س  حقيقيًا  لل�سلعة  �سراوؤه 

املحلية. 

القب�س  من  فعاًل  بالتمكن  حكمًا  واإما  حقيقة  اإما  ال�سلعة  قب�س   4/4
احلقيقي، وانتفاء اأي قيد اأو اإجراء  يح�ل دون قب�سها.

الذي  البائع  اإىل غري  الت�رق(  ال�سلعة )حمل  بيع  اأن يك�ن  5/4 وج�ب 
ا�سرتيت منه بالأجل )طرف ثالث(، لتجنب العينة املحرمة، واأل ترجع 

اإىل البائع ب�سرط اأو م�اطاأة اأو عرف.

٦/4 عدم الربط بني عقد �سراء ال�سلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حاّل، 
بطريقة ت�سلب العميل حقه يف قب�س ال�سلعة. �س�اء اأكان الربط بالن�س 

يف امل�ستندات، اأم بالعرف، اأم بت�سميم الإجراءات. 

7/4 عدم ت�كيل العميل للم�ؤ�س�سة اأو وكيلها يف بيع ال�سلعة التي ا�سرتاها 
منها وعدم ت�كل امل�ؤ�س�سة عن العميل يف بيعها، على اأنه اإذا كان النظام 
ل ي�سمح للعميل ببيع ال�سلعة بنف�سه اإل ب�ا�سطة امل�ؤ�س�سة نف�سها فال مانع 
ال�سلعة  بعد قب�سه  اأن يك�ن يف هذه احلالة  للم�ؤ�س�سة على  الت�كيل  من 

حقيقة اأو حكمًا.

8/4 األ جتري امل�ؤ�س�سة للعميل ت�كياًل لطرف اآخر يبيع له ال�سلعة التي 
ا�سرتاها من تلك امل�ؤ�س�سة. 

9/4 األ يبيع العميل ال�سلعة اإل بنف�سه اأو عن طريق وكيل غري امل�ؤ�س�سة 
مع مراعاة بقية البن�د.

ال�سلعة  لبيعه  الالزمة  بالبيانات  العميل  تزويد  امل�ؤ�س�سة  على   10/4
بنف�سه اأو عن طريق وكيل يختاره.

)الفقرة 5( ال�س�ابط اخلا�سة بت�رق امل�ؤ�س�سة لنف�سها

اأجيز  واإمنا  التم�يل،  اأو  ال�ستثمار  �سيغ  من  �سيغة  لي�س  الت�رق   1/5
لت�فري  الت�رق  على  تقدم  األ  امل�ؤ�س�سات  على  ولذا  ب�سروطها،  للحاجة 
ال�سي�لة لعملياتها بدًل من بذل اجلهد لتلقي الأم�ال عن طرق امل�ساربة 
ال�سناديق  اأو  ال�ستثمارية  ال�سك�ك  اإ�سدار  اأو  بال�ستثمار  ال�كالة  اأو 
العجز  لتفادي  له  ا�ستخدامها  ح�سر  وينبغي  وغريها،  ال�ستثمارية 
وتعرث  عمالئها  خ�سارة  وجتنب  احلاجة  لتلبية  ال�سي�لة  يف  النق�س  اأو 

عملياتها.

كان  ول�  الت�رق  حمل  ال�سلعة  بيع  عند  الت�كيل  امل�ؤ�س�سات  جتنب   2/5
اأجهزتها  خالل  من  بذلك  والقيام  ال�سلعة  اإليها  باع  من  لغري  الت�كيل 

الذاتية، ول مانع من ال�ستفادة من خدمات ال�سما�سرة.

المصادر  والمراجع :
  القره داغي، ص475. . 1
  آدم، ص 470. . 2
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مغالطات يف التو�صيف التطبيقي للف�صالة
يف البطاقات الئتمانية التي تعتمد مبداأ الدفع بالتق�صيط

)بطاقة تي�صري الأهلي التجاري ال�صعودي( اأمنوذجًا

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

ميثل هذا البحث ت��سيفًا دقيقًا لآلية عمل بطاقة تي�سري الأهلي التجاري 
على  معتمدًا  حديثًا  ظهر  مت�يلي(  )منتج  ائتمانية  كبطاقة  ال�سع�دي 
يف  وقعت  كما  كبري،  واقت�سادي  فقهي  جدل  ح�لها  دار  وعق�د  �سيغ 
مبداأ الف�سالة الذي تعتمد عليه تلك ال�سيغ التم�يلية كعن�سر اأ�سا�سي 
مغالطات كبرية.فهل بالفعل هذه ال�سيغة التم�يلية املجازة من الهيئات 
ال�سرعية مت�افقة مع عق�د الف�س�يل التي تكلم عنها الفقهاء يف كتبهم؟ 
يحاول  ما  هذا  وال�سبهة؟  اخلطاأ  �س�ائب  من  خالية  بالفعل  هي  وهل 

الباحث ال��س�ل اإليه يف الدرا�سة امل�جزة.

متثل بطاقات الئتمان �سمة بارزة من �سمات هذا الع�سر، اإذ هي و�سيلة 
اإليها  احلاجة  اأم�ست  فقد  املعا�سرة،  املالية  احلياة  تط�رات  اأفرزتها 
واأمام  البل�ى.  عم�م  ي�سبه  مما  غدت  حتى  بها  التعامل  وعم  �سرورية 
والبن�ك  امل�سارف  ت�ستطع  مل  الع�سرية  التعامالت  هذه  مثل  �سي�ع 
امل�ؤ�س�سات  تلك  فبداأت   .  1 احلديثة  التقنية  هذه  جتاهل  الإ�سالمية 
اإ�سالمية جمازة  نظائر  وا�ست�سدار  التعامالت  اأَ�ْسَلمة هذه  على  العمل 
ت�سلم من  امل�ستجدة مل  التم�يلية  ال�سيغ  من هيئات �سرعية، لكن هذه 
اإعادة النظر فيها يف �س�ء  ال�سبهات واملاآخذ مما يحتم على الباحثني 
وبالتايل  الإ�سالمي.  الفقه  يف  العق�د  ومك�نات  واأركان  واأ�س�س  �سروط 
يعترب هذا البحث ت�سليطًا لل�س�ء على هذا التعامل امل�ستجد للتاأكد من 
مدى ت�افقه مع الأ�س�س ال�سرعية للعق�د واملعامالت التي ين�س�ي عليها.

اآلية عمل البطاقة
مبا اأن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�س�ره، فاإن الباحث �سي��سح اآلية 

عمل البطاقة وما تت�سمنه من �سروط واأحكام وذلك وفق التايل:

جاء يف ن�سرة اإ�سدار بطاقة تي�سري الأهلي ما ن�سه )يقدم لكم البنك 
والرقابة  الفت�ى  هيئة  قبل  من  املجازة  تي�سري  بطاقة  التجاري  الأهلي 
على  م�سرتياتك  قيمة  �سداد  لك  تتيح  التي  البطاقة  وهي  ال�سرعية. 

اأق�ساط مريحة عن طريق �سيغة الت�رق املجاز �سرعًا( 2 .

البطاقة  هذه  عمل  اإن  البطاقة:  هذه  عمل  واأحكام  �سروط  يف  وجاء 
يق�م على اأ�سا�س ُكٍل من بيع الف�س�يل وبيع الت�رق امل�سريف. اأما ميعاد 
ال�ستحقاق: ت�ستحق كافة اللتزامات املرتتبة على حامل البطاقة نتيجة 
اإ�سدار البنك لك�سف احل�ساب  اأو ا�ستعمالها يف تاريخ  اإ�سدار البطاقة 
وبحيث يق�م حامل البطاقة ب�سداد ق�سمة الر�سيد كاماًل اأو يلتزم ب�سداد 
احلد الأدنى ال�اجب دفعه وه� 5% من كامل املبلغ امل�ستحق اأو مبلغ 250 
رياًل اأيهما اأكرث اإىل البنك خالل ع�سرين ي�مًا من تاريخ اإ�سدار ك�سف 
عدم  حال  ويف  املتبقي  للمبلغ  التي�سري  حد  تن�سيط  ثم  ومن  احل�ساب. 

�سلعة  ببيع  البنك  يق�م  الأقل  على  الأدنى  احلد  اأو  كاماًل  املبلغ  ت�سديد 
ف�س�ليًا  بيعًا  العميل  على  ويبيعها  املدي�نية  تقارب  البنك  ميلكها  معينة 
ويق�سط الثمن على 24 �سهرًا.ويف حال عدم اعرتا�س العميل بعد اإبالغه 
بهذا الت�سرف خالل ع�سرين ي�مًا من تاريخ الك�سف الالحق يعترب هذا 

اإجازة منه بذلك 3 . 

ُيلحظ يف هذه ال�سروط ما يلي:
– اإقرا�س حامل  اأن الهدف الرئي�سي من هذه البطاقة ه� الإقرا�س   *
البطاقة )العميل( وبالتايل هذه البطاقة هي اآلية �سمان له عند التجار 
ومن  التجار،  لدى  العميل  هذا  على  للم�ستحقات  البنك  دفع  خالل  من 
ثم يطالبه البنك بال�سداد فيما بعد على دفعات )اأق�ساط( اأو دفع احلد 
الذي  بالتق�سيط  الدفع  اأكرث. وهذا معنى  اأيهما  اأو 250 رياًل  الأدنى %5 
وبالتايل  التي تق�م عليها.  املبادئ  البطاقة كمبداأ مهم من  تعتمده هذه 
فاإن هذا الآلية متثل جزءًا من املعنى املق�س�د من كلمة )تي�سري( ال�اردة 
يف ا�سم البطاقة: فه� اأي التي�سر: �سيغة مت�يل معتمدة من هيئة الرقابة 
ال�سرعية تتيح احل�س�ل على النقد على �سبيل الت�رق 4. وبالتايل الدفع 
بالتق�سيط ميثل ال�سطر الثاين من عملية التي�سري الئتماين القائمة على 
دين  كل  اأو  جزء  لت�سديد  بيعها  واإعادة  �سلعة  ب�سراء  البنك  العميل  اأمر 
البطاقة الئتمانية ومن ثم �سداد ثمن تلك ال�سلع على 24 ق�سطا �سهريًا 5. 

اآلية  لتنظيم  البنك  مع  اتفاقية  بت�قيع  يق�م  العميل  اأن  للباحث  يبدو   *
لها.  العامة  والأحكام  ال�سروط  بكل  واللتزام  البطاقة  هذه  ا�ستخدام 
ومن ثم يحق له ا�ستخدام هذه البطاقة يف �سراء ال�سلع واحل�س�ل على 

اخلدمات اأو ال�سحب النقدي. 

الف�س�يل  بيع  ت�افق  مدى  درا�سة  يف  مهم  دور  لهما  املالحظتان  فهاتان 
الذي تق�م عليه اآلية عمل هذه البطاقة كعن�سر اأ�سا�سي مع ق�اعد و�سروط 
واأحكام البيع الف�س�يل الذي ُعرف عند الفقهاء، وذلك من خالل ما يلي:

تقومي عمل البطاقة
بيع الف�سويل يف هذه البطاقة:

بال�س�رة  البطاقة  تعتمد عليه هذه  الذي  الف�س�يل  بيع  اأن  الباحث  يرى 
املذك�رة يف اآلية عملها ل يخل� من مالب�سات دقيقة وحت�م ح�له �سك�ك 
مثرية رمبا اإذا ُدر�ست ب�سكل دقيق فاإنها ُتخرج هذا البيع يف هذه ال�س�رة 
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عن م�سماه احلقيقي كليًا وذلك لالأ�سباب التالية:
اأ- هذا البيع مت مب�جب اتفاق م�سبق بني العميل والبنك الأهلي وهذا 
اإليه �سروط واأحكام عمل البطاقة نف�سها، وهذا ح�سب راأي  اأ�سارت  ما 
الت�سرف  اأ�سا�سًا فكرة  التي تعتمد  الف�سالة  الباحث ينق�س كليًا فكرة 
ف  املَُت�سرَّ علم  اأو  اإذن  انعدام  اأو  اإذن(  بدون  )البيع  الغري  اإذن  بدون 
لأجله )العميل اأو املجيز( وهذا ما لي�س مت�افرًا هنا كما يظهر. بل على 
العك�س فاإن ال�سيء الذي يعلمه العميل ه� اأن البنك �سيت�سرف بالف�سالة 
با�سمه حال عجزه عن �سداد املدي�نية وِعلمُه بهذا الأمر مرتني: الأوىل 
يرى  ح�سبما  والثانية:  البطاقة.  ا�ست�سدار  �سروط  على  الت�قيع  عند 
الباحث، عند عجزه عن �سداد املدي�نية فاإن البنك يخطره باأنه �سيق�م 
بهذا الت�سرف الف�س�يل بعد انق�ساء فرتة ال�سماح وهي ع�سرون ي�مًا 
فقد جاء  ذاتها  البطاقة  و�سروط عمل  اآلية  من  الباحث  مل�سه  ما  وهذا 
فيها: ويف حال عدم اعرتا�س العميل بعد اإبالغه بهذا الت�سرف خالل 
بذلك.  منه  اإجازة  يعترب هذا  الالحق  الك�سف  تاريخ  ي�مًا من  ع�سرين 
فهذه العبارة ت�حي باأن البنك اأبلغ العميل اأنه �سيق�م ببيعه �سلعة تقارب 
للت�سديد  العميل  بادر  فل�  بعد،  يتم  ملَّا  البيع  واأن هذا  املدي�نية ف�س�ليًا 
ول� باحلد الأدنى قبل م�سي الع�سرين ي�م مَلَا قام البنك بهذا الإجراء. 
وبالتايل فانعدام علم العميل واإذنه الذي ُتطلب اإجازته غري مت�فر هنا 
عن  خارجًا  البيع  يجعل  وتخلفه  ال�سرط  هذا  انخرام  فاإن  عليه  وبناء 

م�سمى بيع الف�س�يل. 

عجز  حال  البنك  به  �سيق�م  الذي  الإجراء  هذا  اأن  الباحث  يرى  ب- 
ف�س�ليًا،  �سراًء  ي�سمى  اأن  والأوىل  الأ�سبه  مدي�نيته  ت�سديد  العميل عن 
الأظهر  هي  فيه  ال�سراء  �س�رة  لأن  وذلك  ف�س�ليًا  بيعًا  ي�سمى  اأن  بدل 
وهي اأقرب منه اإىل البيع، اإذ اأن البنك ه� الذي يبيع مال نف�سه لغريه 
وه� العميل، والعميل يف النهاية ُم�سرتًى له. كما اأن بيع الف�س�يل لبد 
وُم�سرٍت  البنك،  وه�  الف�س�يل  البائع  هي:  عنا�سر  ثالثة  ت�افر  من  له 
قيمتها  �سيارة  هنا  وه�  عليه(  )املعق�د  البيع  وحمل  العميل،  وه�  منه 
تقارب املدي�نية 5000 ريال. فكيف يطلب البنك اإجازة العميل يف بيع 
ف�س�يل فيما ُيزَعم واملال )احلق( الذي ت�سرف فيه بدون اإذن من قبل 
اإذنه واإجازته بل ه�  البنك لي�س ملكًا له ولي�س ه� �ساحبه حتى ي�ؤخذ 
مال  املرء يف  ت�سرف  الف�سالة  ق�اعد  ُيعدُّ يف  فهل  نف�سه.  البنك  ملك 
نف�سه ف�سالة؟! لكن ميكن اأن ي�ستقيم مثل هذا الطلب اإذا و�سفنا البيع 
الف�س�يل باأنه �سراء ف�س�يل فعندها ميكن اأن ي�ستقيم املعنى، وي�سمى 
�سراء ف�س�ليًا للغري )العميل( ويك�ن طلب اإجازته اأمرًا واقعيًا ومقب�ًل.

وبراأيي اإِْن بقيت ت�سمية هذا العقد بيعًا ف�س�ليًا على هذا النح� فه� اإمنا 
من قبيل قلب امل�سميات لأن ال�س�رة �س�رة �سراء ف�س�يل للغري فعندما 
ي�سرتي البنك مبال نف�سه �سلعة يبيعها لغريه بدون اإذنه فهذا ه� ال�سراء 

الف�س�يل للغري بعينه كما ه� عند الفقهاء.

العميل  باإمهال  وذلك  الر�سى  وعدم  الإجبار  معنى  فيه  البيع  ت- هذا 
ع�سرين ي�مًا فاإن مل يعرت�س خالل هذه املدة اعترب ذلك منه اإجازة اأو 

اإذنًا لحقًا، وهذا فيه معنى عدم الر�سى احلقيقي، وهذا الأمر ي�ؤخذ 
عليه اأمران:

الف�س�يل . 1 بيع  بج�از  القائلني  الفقهاء  ق�ل  مع  تناق�س  فيه 
والذي يقت�سي باأن للمجيز احلرية يف اإجازة البيع اأو اإبطاله، 
البيع  لهذا  م�سطرًا  الإجازة  اإل  العميل  اأمام  فلي�س  هنا  اأما 
وما  اأمامه  ال�حيدة  ال��سيلة  فهي  مدي�نيته  ل�سداد  الف�س�يل 

من خيار اآخر.
�سلعة . 2 )بيع  الإجراء  هذا  عن  العميل  �سك�ت  اعترب  البنك  اأن 

)ع�سرين  املحددة  املدة  خالل  ف�سالة(  اإذنه  بدون  للعميل 
ي�مًا( اإجازة منه لهذا البيع، وهذا اأمر غري ُم�َسلَّْم بل ه� حمل 
خالف فاجلمه�ر من احلنفية وال�سافعية واحلنابلة ل يعتربون 
اإجازة  لي�س  فه�  وبالتايل  مطلقًا  الر�سا  على  دللة  ال�سك�ت 

عندهم٦ .
اأن  اعتربوا  فقد  للجمه�ر  النقي�س  الطرف  وهم  املالكية  راأي  على  اأما 
العقد  اإبرام  حالة  اإحداهما:  حالتني  يف  اإجازة  يعد  اأن  ميكن  ال�سك�ت 
)البيع الف�س�يل( دون ح�س�ر املالك اأي دون اإذنه، ففي هذه ال�س�رة 
اإذا مت العقد بدون ح�س�ر املالك ودون علمه يك�ن خمريًا بني الإم�ساء 
)الإجازة( اأو الإبطال 7. ويرى الباحث اأنه على فر�س اأن الهيئة ال�سرعية 
َجْت ج�از هذا البيع ا�ستنادًا  للبنك الأهلي التي اأجازت هذه البطاقة َخرَّ
اإىل راأي املالكية فينبغي اأن يك�ن تخري العميل بني الإجازة اأو الإبطال 
اأمام  فلي�س  ذلك  خالف  ال�اقع  اأر�س  على  يح�سل  الذي  لكن  باقيًا، 

العميل اإل الإجازة م�سطرًا.

نتيجة
اإن هذا املنتج التم�يلي )بطاقة تي�سر الأهلي( مبا يحت�ي من اآلية عمل 
وحت�م  املاآخذ،  من  كثري  عليها  ي�ؤخذ  فاإنه  واأحكامًا  �سروطًا  تت�سمن 
على  الدرا�سة  اقت�سر يف هذه  الباحث  ولعل  ال�سبه،  العديد من  ح�لها 
ناحية مدى �سحة تطبيق مبداأ الف�سالة فيها، ومدى ت�افقه مع الف�سالة 
التي تكلم عنها الفقهاء يف كتبهم املعتربة، فظهر له هذا الكم من املاآخذ 
ناهيك عن املاآخذ التي ت�ؤخذ على بيع الت�رق فيما ل� ُدِر�س ه� الآخر على 
هذا النح�. مما يجعل الباحث مييل اإىل الق�ل باأن جت�يز هذه ال�سيغ 
التم�يلية �سرعًا من قبل الهيئات ال�سرعية التي قالت بج�ازها ل يزال 

حمل نظر واهلل اأعلم. 
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فن اإدارة الوقت
و�صيلتك لإدارة يومك، وقيادة حياتك نحو النجاح

الدكت�ر علي مكي
مدير عام ال�س�ؤون املالية / �سركة ال�س�ي�س للزيت

ماذا نعني باإدارة الوقت؟ 
هي الطرق وال��سائل التي تعني املرء على ال�ستفادة الق�س�ى من وقته 
يف حتقيق اأهدافه وخلق الت�ازن يف حياته ما بني ال�اجبات والرغبات 

والهداف.

وال�ستفادة من ال�قت هي التي حتدد الفارق ما بني الناجحني والفا�سلني 
يف هذه احلياة، اإذ اأن ال�سمة امل�سرتكة بني كل الناجحني ه� قدرتهم على 
م�ازنة  ما بني الأهداف التي يرغب�ن يف حتقيقها وال�اجبات الالزمة 
اإدارتهم  خالل  من  تاأتي  امل�ازنة  وهذه  عالقات،  عدة  جتاه  عليهم 
لذواتهم، وهذه الإدارة للذات حتتاج قبل كل �سيء اإىل اأهداف ور�سالة 
ت�سري على هداها، اإذ ل حاجة اإىل تنظيم ال�قت او اإدارة الذات بدون 
اأهداف ي�سعها املرء حلياته، لأن حياته �ست�سري يف كل الجتاهات مما 
يجعل من حياة الإن�سان حياة م�ستتة ل حتقق �سيئًا واإن حققت �سيئًا ما 
اأهداف  نتيجة عدم الرتكيز على  ف�سيك�ن ذلك الإناز �سعيفًا وذلك 

معينة.

اأهدافًا  ت�سع  اأن  امللف،  هذا  تنفيذ  يف  تبداأ  اأن  قبل  منك  املطل�ب  اإذًا 
حلياتك، ما الذي تريد حتقيقه يف هذه احلياة؟ ما الذي تريد اإنازه 
ما ه�  ترحل عن هذه احلياة؟  اأن  بعد  بارزة حلياتك  لتبقى كعالمات 
ت�ستت  اأن  الزمان  يعقل يف هذا  ل  فيه؟  �ستتخ�س�س  الذي  التخ�س�س 
ذهنك يف اأكرث من اجتاه، لذلك عليك ان تفكر يف هذه الأ�سئلة، وت�جد 
تنظيم  م�ساألة  تاأتي  وبعدها  حلياتك  بالتخطيط  وتق�م  لها،  الإجابات 

ال�قت.

اأمور ت�ساعدك على تنظيم وقتك
هذه النقاط التي �ستذكر اأدناه، هي اأم�ر اأو اأفعال، ت�ساعدك على تنظيم 

وقتك، فحاول اأن تطبقها قبل �سروعك يف تنظيم وقتك.

الأهداف  لها  وت�سع  م�سبقًا،  حلياتك  تخطط  فعندما  خطة،  وج�د   *
ال�ا�سحة ي�سبح تنظيم ال�قت �سهاًل ومي�سرًا، والعك�س �سحيح، اإذا مل 

تخطط حلياتك فت�سبح مهمتك يف تنظيم ال�قت �سعبة. 

• ل بد من تدوين اأفكارك، وخططك واأهدافك على ال�رق، وغري 	
ذلك يعترب جمرد اأفكار عابرة �ستن�ساها ب�سرعة، اإل اإذا كنت 
�ساحب ذاكرة خارقة، وذلك �سي�ساعدك على اإدخال تعديالت 

واإ�سافات وحذف بع�س الأم�ر من خطتك. 
• بعد النتهاء من اخلطة ت�قع اأنك �ستحتاج اإىل اإدخال تعديالت 	

كثرية عليها، ل تقلق ول ترمي باخلطة فذلك �سيء طبيعي. 

•  الف�سل اأو الإخفاق �سيء طبيعي يف حياتنا، ل تيئ�س، وكما قيل: 	
اأتعلم من اأخطائي اأكرث مما اأتعلم من ناحي. 

• اأن تع�د نف�سك على املقارنة بني الأول�يات، لأن الفر�س 	 يجب 
�ستختار؟  فاأيهما  ال�قت،  نف�س  يف  تاأتيك  قد  وال�اجبات 
باخت�سار اخرت ما تراه مفيدًا لك يف م�ستقبلك ويف نف�س ال�قت 

غري م�سر لغريك. 
• اقراأ خطتك واأهدافك يف كل فر�سة من ي�مك.	
• النجاح، 	 وحتقيق  الفر�س  لغتنام  احلديثة  بالتقنيات  ا�ستعن 

وكذلك لتنظيم وقتك، كالإنرتنت واحلا�س�ب وغريه. 
• بك 	 يتعلق  ما  وكل  �سيارتك،  غرفتك،  ملكتبك،  تنظيمك 

مبظهر  ويظهرك  ال�قت،  اإ�ساعة  عدم  على  اأكرث  �سي�ساعدك 
جميل، فاحر�س على تنظيم كل �سيء من ح�لك. 

• اخلطط واجلداول لي�ست هي التي جتعلنا منظمني اأو ناجحني، 	
فكن مرنًا اأثناء تنفيذ اخلطط. 

• ركز، ول ت�ستت ذهنك يف اأكرث من اجتاه، وهذه الن�سيحة اأن 	
الأكرث  الأخرى  الأم�ر  لعمل  ال�قت  من  الكثري  �ستجد  طبقت 

اأهمية واإحلاحًا. 
• ه� 	 بل  تنجزها،  التي  الأعمال  مبقدار  لي�س  النجاح  اأن  اعلم 

مبدى تاأثري هذه الأعمال ب�سكل اإيجابي على املحيطني بك.

معوقات تنظيم الوقت:
• ما 	 تنجنبها  اأن  عليك  فلذلك  كثرية،   ال�قت  لتنظيم  املع�قات 

ا�ستطعت ومن اأهم هذه املع�قات ما يلي:
•  عدم وج�د اأهداف اأو خطط. 	
• التكا�سل والتاأجيل، وهذا اأ�سد مع�قات تنظيم ال�قت، فتجنبه. 	
•  الن�سيان، وهذا يحدث لأن ال�سخ�س ل يدون ما يريد اإنازه، 	

في�سيع بذلك الكثري من ال�اجبات. 
• اأو 	 مهمة  تك�ن  ل  قد  والتي  واأ�سغالهم،  الآخرين،  مقاطعات 

ملحة، اعتذر منهم بكل لباقة، لذا عليك اأن تتعلم ق�ل ل لبع�س 
الم�ر.

• نتيجة 	 التنظيم  يف  ال�ستمرار  عدم  اأو  الأعمال،  اإكمال  عدم 
الك�سل اأو التفكري ال�سلبي جتاه التنظيم.

• �س�ء الفهم للغري مما قد ي�ؤدي اإىل م�ساكل تلتهم وقتك.	

مقالت يف الإدارة الإ�سالمية
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خطوات تنظيم الوقت:
هذه اخلط�ات باإمكانك اأن تغريها اأو ل تطبقها بتاتًا، لأن لكل �سخ�س 
لتنظيم  العامة  الأ�س�س  يتبع  اأن  املهم  ال�قت  تنظيم  يف  الفذة  طريقته 
ال�قت. لكن تبقى هذه اخلط�ات هي ال�س�رة العامة لأي طريقة لتنظيم 

ال�قت.

• فكر يف اأهدافك، وانظر يف ر�سالتك يف هذه احلياة.	
• اأنظر اإىل اأدوارك يف هذه احلياة، فاأنت قد تك�ن اأبًا اأو اأمًا، وقد 	

تك�ن اأخًا، وقد تك�ن ابن، وقد تك�ن م�ظفًا اأو عاماًل اأو مديرًا، 
فالأ�سرة  جتاهه،  الأعمال  من  جمم�عة  اإىل  بحاجة  دور  فكل 
بحاجة اإىل رعاية وبحاجة اإىل اأن جتل�س معهم جل�سات عائلية، 
واإذا كنت مديرًا مل�ؤ�س�سة، فامل�ؤ�س�سة بحاجة اإىل تقدم وتخطيط 

واتخاذ قرارات وعمل منتج منك.
• حدد اأهدافًا لكل دور، ولي�س من امللزم اأن ت�سع لكل دور هدفًا 	

معينًا، فبع�س الأدوار قد ل متار�سها ملدة، كدور املدير اإذا كنت 
يف اإجازة.

• نظم، وهنا التنظيم ه� اأن ت�سع جدوًل اأ�سب�عيًا وت�سع الأهداف 	
ال�سرورية اأوًل فيه، كاأهداف تط�ير النف�س من خالل دورات اأو 
اأو اجلل��س يف  اأهداف عائلية، كاخلروج يف رحلة  اأو  القراءة، 
جل�سة عائلية للنقا�س والتحدث، اأو اأهداف العمل كاعمل خطط 

للت�س�يق مثاًل، اأو اأهدافًا لعالقاتك مع الأ�سدقاء.
• نفذ، وهنا حاول اأن تلتزم مبا و�سعت من اأهداف يف اأ�سب�عك، 	

وكن مرنًا اأثناء التنفيذ، فقد جتد فر�سًا مل تخطر ببالك اأثناء 
التخطيط، فا�ستغلها ول تخ�سى من اأن جدولك مل ينفذ ب�سكل 

كامل.
• التق�سري 	 ج�انب  اإىل  وانظر  نف�سك،  قيم  الأ�سب�ع  نهاية  يف 

فتداركها.
اأف�سل من الي�مي لأنه يتيح لك م�اجهة  مالحظة: التنظيم الأ�سب�عي 
الط�ارئ والتعامل معها بدون اأن تفقد ال�قت لتنفيذ اأهدافك واأعمالك.

كيف ت�ستغل وقتك بفعالية؟
هنا �ستجد الكثري من املالحظات لزيادة فاعليتك يف ا�ستغالل وقتك، 

فحاول تنفيذها:

• حاول اأن ت�ستمتع بكل عمل تق�م به.	
• تفاءل وكن اإيجابيًا.	
• ل ت�سيع وقتك ندمًا على ف�سلك.	
• حاول اإيجاد طرق جديدة لت�فري وقتك كل ي�م.	
• اأنظر لعاداتك القدمية وتخلَّ عن كّل ما ه� م�سيع ل�قتك.	
• الأفكار 	 لتدون  دائمًا  جيبك  يف  وقلما  �سغرية  مفكرة  �سع 

واملالحظات.
• الباكر، 	 ال�سباح  من  اأو  ت�سبقه  التي  الليلة  من  لي�مك  خطط 

و�سع الأول�يات ح�سب اأهميتها واأبداأ بالأهم.
• ركز على عملك وانتِه منه ول ت�ستت ذهنك يف اأكرث من عمل.	
• ت�قف عن اأي ن�ساط غري منتج.	
• �س�ء 	 يحدث  ول  يقال،  ما  تفهم  نقا�س حتى  لكل  اأن�ست جيدًا 

تفاهم ي�ؤدي اإىل التهام وقتك.
• اأم يف 	 الغرفة  اأكان يف  رتب نف�سك وكل �سيء من ح�لك �س�اء 

املنزل، اأم يف ال�سيارة اأم يف مكتبك.
• قلل من مقاطعات الآخرين لك عند اأدائك لعملك.	
• اأ�ساأل نف�سك دائمًا ما الذي اأ�ستطيع فعله ل�ستغالل وقتي الآن؟	
• احمل معك كتيبات �سغرية يف �سيارتك اأو عندما تخرج ملكان 	

اأوقات  مثل  كتابك،  قراءة  ميكنك  النتظار  اوقات  وعند  ما، 
اأنتظار م�اعيد امل�ست�سفيات، اأو الأنتهاء من معامالت.

• ات�سل لتتاأكد من اأي م�عد قبل حل�ل وقت امل�عد ب�قت كايف.	
• تعامل مع ال�رق بحزم، فال جتعله يتكد�س يف مكتبك اأو منزلك، 	

تخل�س من كل ورقة قد ل حتتاج لها خالل اأ�سب�ع اأو احفظها يف 
مكان وا�سح ومنظم.

• اأقراأ اأهدافك وخططك يف كل فر�سة ي�ميًا.	
• ل تقلق اإن مل ت�ستطع تنفيذ خططك ب�سكل كامل.	
• ل جتعل من اجلداول قيدًا يقيدك، بل اجعلها يف خدمتك.	
• لتاأخذ 	 قلياًل  التنظيم  عن  تتخلى  اأن  عليك  الأوقات  بع�س  يف 

ق�سطًا من الراحة، وهذا ال�سيء يف�سل يف الرحالت والإجازات.
• ركز على الأفعال ذات املردود العايل م�ستقباًل، مثل:	

العملالعائلة!أنت
.الكتب والمجالت المفيدةقراءة •
ةاالستماع • .لألشرطة المفيد
مع النفس ومراجعة ما فعلته الجلوس •

.خالل يومك
الرياضة المعتدلة للحفاظ على ممارسة •

.صحتك
خاللقسط من الراحة، من أخذ •

.أو فترة بسيطة خالل يومكاإلجازات 

.مع العائلة في جلسات عائليةالجلوس •
لرحلة ومن خاللها تستطيع الذهاب •

توزيع المسؤوليات على أفراد األسرة 
فيتعلموا المسؤولية وتزيد أواصر  

.العالقة بينكم

.للمستقبل دائمًاالتخطيط •
.التخلص من كل عمل غير مفيد•
استشراف الفرص واستغاللها محاولة •

.بفعالية
مع الموظفين الزمالء  التحاور •

والعمالء أو المراجعين والمسئولين 
.المؤسسةكفاءة لزيادة 
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املبادئ الإ�صالمية يف علميات تقومي الأداء

د. عبد املنعم دهمان
حما�سر يف جامعة حلب

مدرب وا�ست�ساري يف اإدارة امل�ارد الب�سرية وال�سالمة املهنية
مدير املركز ال�س�ري للتدريب وال�ست�سارات القت�سادية

وَن اإىَِل َعامِلِ  دُّ ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُس�ُلُه َوامْلُ�ؤِْمُن�َن َو�َسرُتَ ى اهللَّ )َوُقِل اْعَمُل�ا َف�َسرَيَ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُل�َن( )الت�بة: 105(  ُئُكْم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ اْلَغْيِب َوال�سَّ

تق�مي  اإىل  الأمر  اأول  يحتاج  اأدائهم  من  يح�سن�ن  امل�ظفني  جعل  اإن 
اأن  م�ؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأية  ت�ستطيع  فلن  وعدل،  واأمانة  ب�سدق  اأعمالهم 

جتعل م�ظفيها يح�سن�ا اأعمالهم من دون اأن حتدد م�ست�ى اأدائهم.

الغربية  ال�سركات  اأن )10%( من  اإىل  املجال  الدرا�سات يف هذا  ت�سري 
تتبنى وتنفذ نظام تق�مي فّعال. 

ينفذ  ولكن  اأداء،  تق�مي  نظام  فلديها  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  اأغلب  اأما 
ل  الأمر  والإ�سالمية  العربية  الدول  ويف  الغالب،  يف  �س�رية  بطرائق 
يزال بعيدًا عن التطبيق الفّعال يف اأغلب �سركات القطاع اخلا�س، واإن 
وجد وطبق فيك�ن �س�ريًا يف �سركات القطاع العام وم�ؤ�س�ساته اخلدمية 

والإنتاجية.

اأواًل: ماهية عملية تقومي اأداء العاملني
اأو تقييم  ا�ستخدام كلمة تق�مي  الإدارة ح�ل  هناك اختالف بني رجال 
الأداء، ويف هذا ال�سدد لبد من الإ�سارة باأن كلمة )تق�مي( هي الأ�سل 
العربية مادة مك�نة من  اللغة  اإذ ل ت�جد يف معاجم  العربية،  اللغة  يف 
للتعبري عن معنى ال�ستقامة  َقَيَم، وقد ا�ستخدم العرب كلمة )تق�مي( 
اجل�هري:  يق�ل  ال�سحاح  ففي  وا�ست�اوؤه.  ال�سيء  اعتدال  هي  التي 
قّ�مت ال�سيء فه� ق�مي. اأي: م�ستقيم. كما اإن هناك معنى اآخر للتق�مي 
ال�سريف،  احلديث  ففي  ال�سيء،  قيمة  حتديد  وه�  العرب  ا�ستخدمه 
"قال�ا يا ر�س�ل اهلل: ل� قّ�مت لنا. فقال: اهلل ه� املقّ�م" 1 . اأي ل� �َسّعرت 

لنا.

ولكرثة ا�ستخدام كلمة )تقييم( يف الكتابات العربية يف الآونة الأخرية، 
فقد اأجاز جممع اللغة العربية ا�ستخدامها باعتبارها خطاأ �سائعًا  2.

اأنها عملية   لقد تعددت تعاريف علماء الإدارة فمنهم من يعرفها على 
اإدارية دورية هدفها قيا�س نقاط الق�ة وال�سعف يف اجله�د التي يبذلها 
الفرد، وال�سل�كيات التي ميار�سها يف م�قف معني لتحقيق هدف معني 
خططته املنظمة �سابقًا. وي�سفها اآخرون على اأنها نظام ر�سمي لقيا�س 
وحماولة  وتقييمه،  وال�سل�كية  الأدائية  الفرد  خ�سائ�س  يف  التاأثري 
امل�ستقبل لإفادة  وال�سل�ك نف�سه يف  الأداء  اإىل احتمالية تكرار  التعرف 

الفرد واملنظمة واملجتمع.

ويالحظ من هذه التعاريف اأن رجال الإدارة اأكدوا دورية هذه العملية، 
حياته  ط�ال  للعامل  معاي�ستها  ي�ؤكد  الإ�سالمي  التق�مي  نظام  بينما 
ب�سكل دوري، مما  الرتكيز عليها  اإىل  بالإ�سافة  ب�سكل م�ستمر،  املهنية 
تعريف  �سياغة  ميكن  تقدم  ومما  الفّعالية.  من  مزيدًا  عليها  ي�سفي 

لتق�مي الأداء اأكرث �سم�لية وذلك على النح� التايل:

اإىل  يهدف  ودوري،  ومنظم  وم�ستمر  �سامل  ن�ساط  ه�  الأداء  تق�مي  اإن 
حتديد مدى �سالحية الفرد يف اأدائه للمهام امل�كلة اإليه، وم�ست�ى اأدائه 
لهذه املهام، ومدى التزامه باملعايري التنظيمية وتقيده باملبادئ والقيم 

امل�ؤ�س�سية خالل فرتة زمنية معينة.

امل�ؤ�س�سية  الثقافة  يف  الأفراد  التزام  تق�مي  على  التاأكيد  من  لبد  وهنا 
ت�سمن  التي  الع�امل  من  تعترب  لأنها  امل�ؤ�س�سية(  القيم   – )املبادئ 
ا�ستدامة امل�ؤ�س�سة، بغ�س النظر عن املهام، فيمكن لالأفراد تنفيذ املهام 
واإهمال الثقافة امل�ؤ�س�سية وبالتايل ي�ؤدي لعدم جتان�س داخل امل�ؤ�س�سة، 
وهذا ما نالحظه يف بع�س امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية، فعند التعامل مع اأحد 
القائم على العمل يقارن  امل�سارف الإ�سالمية وال�س�ؤال عن قر�س بداأ 
الزيادة على القر�س يف هذا امل�سرف وامل�سارف التقليدية التي ذكرها 

ولالأ�سف مل اأحلظ منه التقيد يف ثقافة امل�سرف الإ�سالمية مطلقًا.

ثانيًا: املبادئ الإ�سالمية يف علميات تق�مي الأداء:

عليه  الر�س�ل  العمل:  على  �سبحانه  اهلل  رقابة  ا�ستح�سار  الأول:  املبداأ 
الإن�سان  اأن عبادة  ال�سريف  ي�ؤكد يف احلديث  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل 
امل�ؤمن ل تك�ن كاملة ومقب�لة اإل با�ستح�سار رقابة اهلل عز وجل. فقد 
روى عن ر�س�ل اهلل (�س( اأنه قال: "...الإح�سان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه 
فاإنك اإن مل تكن تراه فاإنه يراك..." 3 . وملا كان العمل جزءًا من العبادة 
وهذا  عمله،  اأثناء  يف  معه  اهلل  وج�د  ي�ست�سعر  اأن  العامل  على  فينبغي 
املبداأ ينقل الفرد من التعامل مع النا�س والعمل معهم اإىل مرحلة عليا 

هي مرحلة الرقي بالعمل ل�جه اهلل ولي�س يف �سبيل �سيء ثاٍن.

وكذلك امتثال للرقابة الربانية على الأعمال جميعها، كما يف ق�له تعاىل: 
َعِتيٌد( )ق: 18(. ويف ق�له �سبحانه  َرِقيٌب  َلَدْيِه  اإِلَّ  َقْ�ٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  )َما 
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ُق�ا َربَّ ا�ُس اتَّ وتعاىل: )َيا اأَيَُّها النَّ
َ الَِّذي َت�َساَءُل�َن ِبِه  ُق�ا اهللَّ ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َساًء َواتَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا( )الن�ساء: 1(. َواْلأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَّ
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وفعاًل،  ق�ًل  الباطل  ميار�س  بع�سهم  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بنّي  وقد 
باأن  اأحق  وه�  اهلل  من  ي�ستحي  ول  وخ�فًا،  حياًء  النا�س  من  م�سترتًا 
يق�ل  حيث  باأح�الهم،  حميط  معهم  لأنه  عقابه؛  ويخاف  منه  ي�ستحي 
ِ َوُهَ�  ا�ِس َوَل َي�ْسَتْخُف�َن ِمَن اهللَّ احلق تبارك وتعاىل: )َي�ْسَتْخُف�َن ِمَن النَّ
يًطا)  ا َيْعَمُل�َن حُمِ ُ مِبَ ى ِمَن اْلَقْ�ِل َوَكاَن اهللَّ ُت�َن َما َل َيْر�سَ َمَعُهْم اإِْذ ُيَبيِّ

)الن�ساء: 108(.

اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن  امل�عظة  يف  (�س(   اهلل  ر�س�ل  حديث  ويف 
عنه اأن النبي (�س(  قال: "اأيها النا�س اإنكم حم�س�رون اإىل اهلل عراًة 
ُغْرًل...واإنه �سي�ؤتى برجال من اأمتي في�ؤخذ بهم ذات ال�سمال فاأق�ل رّب 
العبد  قال  فاأق�ل كما  بعدك،  اأحدث�ا  ما  تدري  ل  اإنك  فُيقال  اأ�سحابي 
اأَْنَت  ُكنَت  ْيَتِني  َتَ�فَّ َفَلَما  ِفْيِهْم  َماُدْمُت  �َسِهيدًا  َعَلْيِهْم  )َوُكنُت  ال�سالح: 

ِقيَب َعَلْيِهْم...( )املائدة: 117("4.  الرَّ

اإن اإدراك الرقابة الربانية جتعل العامل يبذل اأق�سى طاقاته يف العمل 
يف  الأ�سا�سية  الرقابة  هي  الربانية  الرقابة  وهذه  التزامًا،  اأكرث  ويك�ن 
الفكر الإداري الإ�سالمي، وهي مرتبطة ارتباطًا كبريًا مبدى ق�ة الإميان 
لدى الإن�سان امل�سلم، فكلما كان ال�ازع الديني ق�يًا لدى الإن�سان امل�سلم 
اأح�س مبراقبة اهلل له يف اأعماله واأفعاله ويف �سره وعالنيته، وخاف من 
الإن�سان  بها  ل� عمل  الرقابة  الن�ع من  اإن هذا  ث�ابه،  عقابه وطمع يف 
امل�سلم وطبقها واأخذ بها يف دينه ودنياه لأ�سبح املجتمع امل�سلم يف غنى 

عن اأنظمة الرقابة ال��سعية. 

بدافع  اأ�ساًل  قائم  الإ�سالمي  والتق�مي  الذاتي:  التق�مي  الثاين:  املبداأ 
َفاأَْلَهَمَها   * اَها  �َس�َّ َوَما  )َوَنْف�س  تعاىل:  اهلل  لإر�ساء  الذاتية  الرقابة 
اَها(  َد�سَّ َمْن  َخاَب  َوَقْد   * اَها  َزكَّ َمْن  اأَْفَلَح  َقْد   * َوَتْقَ�اَها  ُفُج�َرَها 
ي�سعر  لفطرته  خمالفًا  �سيئًا  فعل  اإذا  فالإن�سان   .)10-7 )ال�سم�س: 
اإن  حتى  بال�سيق،  ي�سعر  فطرته  ق�اعد  عن  خرج  واإذا  والأمل،  بالتغري 
علماء النف�س يرجع�ن الأمرا�س النف�سية اإىل جملة من الأ�سباب، اأهمها 

ه� النحراف عن فطرته" 5. 

كما ي�ؤكد ر�س�ل اهلل (�س(  على اأهمية التق�مي الذاتي والرقابة الذاتية 
على عمل الفرد يف حديثه لبن عبا�س ر�سي اهلل عنه عندما كان خلف 
اأعلمك  اإين  "يا غالم،  ر�س�ل اهلل (�س(:  له  فقال  ي�مًا  النبي (�س(  
�ساألت  اإذا  جتاهك،  جتْده  اهلل  احفظ  يحفْظك،  اهلل  احفظ  كلمات: 
فا�ساأْل اهلل، واإذا ا�ستعنت فاأ�ستعْن باهلل، واعلْم اأن الأمة ل� اجتمعت على 
اإل ب�سيء قد كتبه اهلل لك، ول� اجتمع�ا  اأن ينفع�ك ب�سيء مل ينفع�ك 
وك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك، ُرِفعت  رُّ وك ب�سيء مل ي�سُ رُّ على اأن ي�سُ

الأقالُم وجّفت ال�سحف" ٦. 

لذلك على امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية اأن ت�سعى اإىل تق�ية الإح�سا�س الذاتي 
لدى العاملني، وتنبههم اإىل �سرورة مراقبة الذات وتق�مي الفرد لنف�سه 
قبل اأن يقّ�مه غريه؛ لأن اهلل �سبحانه وتعاىل مّطلع على الأعمال كلها ما 

خفي منها وما ظهر. 

َوَلْ�  َفاْعِدُل�ْا  ُقْلُتْم  )َواإَِذا  وتعاىل:  �سبحانه  قال  العدل:  الثالث:  املبداأ 
ب�سكل  امل�ظفني  تق�مي  العدل  من  اإن   .)152 )الأنعام:  ُقْرَبى(  َذا  َكاَن 
م��س�عّي نظامّي، ل على اأ�سا�س م�سلحّي، وعلى جميع امل�ارد الب�سرية 

يف امل�ؤ�س�سة مبختلف امل�ست�يات الإدارية. 

الإ�سالمي  الأداء  تق�مي  نظام  ميّيز  ما  اإن  ال�ستمرارية:  الرابع:  املبداأ 
اأيام العمل، ول يرتك الفرَد حتى نهاية ال�سنة  اأنه تق�مي م�ستمر ط�ال 
ليتفاجاأ باأخطائه التي ل ميكن اأن يتالفاها مما ي�سيبه باأزمة قد ت�ؤدي 
ُم َما اأََحلَّ  رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ اإىل تركه العمل، ويف ذلك ق�له تعاىل: )َيا اأَيَُّها النَّ

اَة اأَْزَواِجَك َواهلُل َغُف�ٌر َرِحيٌم( )التحرمي: 1(. اهلُل َلَك َتْبَتِغي َمْر�سَ

اأن يحد من مهر  وكلنا يعرف ق�سة عمر ر�سي اهلل عنه عندما حاول 
الزواج يف حماولة لتي�سري الأم�ر على ال�سباب امل�سلمني، فقامت امراأة 
عمر  فيعلن  املالأ،  على  امل�سلمني  خليفة  واعرت�ست  امل�سلمني  عامة  من 
ر�سي اهلل عنه على املالأ اأنه اأخطاأ واأ�سابت امراأة ويرتاجع عن اأمر ه� 

مبنزلة فت�ى من اخلليفة الثاين.

�سحبه  ومع  (�س(  املع�س�م  الر�س�ل  مع  احلال  هي  هذه  كانت  اإذا 
الكرام، فاإن غريه من الب�سر مهما بلغ علمهم فهم اأكرث احتماًل للخطاأ، 
ول �سك من الأوىل اأن تلفت اأنظارهم اإىل ما يبدر منهم من اأخطاء قبل 

اأن حتا�سبهم عليها.

املبداأ اخلام�س: التق�مي ال�سحبة: كما اأن نظام التق�مي الإ�سالمي يتميز 
عن غريه من الأنظمة ال��سعية بتق�مي امل�ظف لزميله يف العمل، وذلك 
اإىل حتقيق ذلك  واأهم و�سيلة  والت�جيه والإر�ساد،  التنا�سح  عن طريق 
هي الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. يق�ل احلق تبارك وتعاىل داعيًا 
طائفة من امل�ؤمنني اإىل الدع�ة اإىل اخلري وذلك بالأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر:

َعِن  َوَيْنَهْ�َن  ِبامْلَْعُروِف  َوَياأُْمُروَن  رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُع�َن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  )َوْلَتُكْن 
الر�س�ل  دعا  وقد   .)104 عمران:  )اآل  امْلُْفِلُح�َن(  ُهُم  َواأُوَلِئَك  امْلُْنَكِر 
على  املنكر  اإىل حماربة  امل�سلم  الإن�سان  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه 
قدر ال�ستطاعة حتى ل ينت�سر بني امل�سلمني. فعن اأبي �سعيد قال �سمعت 
فاإن مل  بيده،  فلُيَغرّيه  راأى منكم منكرًا  "من  ر�س�ل اهلل (�س(  يق�ل: 

ي�ستطع فبل�سانه، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإميان" 7.

اإن هذا التق�مي قد يلقى جتاوبًا كبريًا يف نف��س الأفراد حني يك�ن مبنيًا 
على املحبة وال�سدق والأمانة يف الن�سح؛ لأن الفرد يقبل من �سديقه 
ما ل يقبله من غريه، كما قد يك�ن زميل العمل على اّطالع قبل الإدارة 
وق�ع  من  متنع  ب�سرعة  الع�جاج  ت�سحيح  وميكنه  العمل،  بتفا�سيل 

اخلطاأ وت�سخمه. 
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التق�مي  اإن  النتائج:  تق�مي  يف  املقابلة  مبداأ  اعتماد  ال�ساد�س:  املبداأ 
امل�ستمر لأعمال الإن�سان ل يعّ��س عن التق�مي النهائي لنتائج الأعمال، 
حيث يذّكر اهلل �سبحانه وتعاىل عباده بي�م القيامة عندما يح�سر النا�س 
ويخربهم مبا فعل�ا واأنه �سهيد عليهم، يق�ل احلق تبارك وتعاىل: )َيْ�َم 
ُ َعَلى ُكلِّ  ُ َوَن�ُس�ُه َواهللَّ اُه اهللَّ ا َعِمُل�ا اأَْح�سَ ُئُهْم مِبَ ُ َجِميًعا َفُيَنبِّ َيْبَعُثُهُم اهللَّ
�َسْيٍء �َسِهيٌد( )املجادلة: ٦(. اإن اهلل �سبحانه جامع النا�س جميعًا لتق�مي 
قدما  تزول  "ل  ذلك:  يف  (�س(   اهلل  ر�س�ل  ويق�ل  واأعمالهم،  اأدائهم 
عبد ي�م القيامة حتى ي�ساأل عن اأربع: ُعُمره فيم اأفناه، وعن علمه فيَم 
فعَل به وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه وعن ج�سمه فيَم اأباله" . 
ينّمي ر�س�ل اهلل (�س(  يف هذا احلديث التق�مي الذاتي للفرد ا�ستعدادًا 

للتق�مي واحل�ساب الأخري عند رب العاملني".

الفرد من خالل  اأداء  الرتقاء مب�ست�ى  بهدف  الأداء  تق�مي  مقابلة  اإن 
ال�ق�ف على نقاط ال�سعف لتداركها ونقاط الق�ة لتعزيزها تعترب من 

اأهم واأرقى الأ�ساليب املتبعة يف تق�مي الأداء.

ت�فر  عدم  بحجة  الأداء  تق�مي  مقابلة  اإجراء  عن  بع�سهم  ميتنع  وهنا 
للم�ؤ�س�سة  الكلي  ال�قت  لت�فري  ت�ؤدي  الإيجابية  نتائجها  ولكن  ال�قت، 

وحتقق نتائج ملم��سة.
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التوفيق األدبية. بدون تاريخ. 

وكان عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه حري�سًا على متابعة عّماله يف 
ابن  ذكر  وقد  الأم�ر.  �ستى  يف  لرعيتهم  ومعاملتهم  اأعمالهم  اإناز 
بن  الأحنف  عن  عنه،  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  تاريخ  يف  اجل�زي 
قي�س قال: قدمت على عمر بن اخلطاب فاحتب�سني عنده ح�ًل، فقال: 
تك�ن  اأن  اأرج�  واأنا  ح�سنة،  عالنيتك  فراأيت  بل�تك  قد  اإين  اأحنف،  يا 

�سريرتك على مثل عالنيتك . 

وكان ر�سي اهلل عنه يق�ل لأ�سحابه: اأراأيتم اإن ا�ستعملت عليكم خري من 
اأعلم ثم اأمرته بالعدل اأكنت ق�سيت ما علي؟ قال�ا: نعم، قال ل، حتى 

اأنظر يف عمله، اأعمل مبا اأمرته اأم ل؟.

لقد كان �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه �سباقًا يف فكره الإداري 
معتمدًا على حتديد واجبات العامل، ثم تق�مي اأدائه قبل اأكرث من األف 
ل  ال�سركات،  يف  العاملني  اأداء  تق�مي  مبداأ  اعتماد  من  �سنة  واأربعمئة 
اأداء  يقّ�م  اأن  بتعاليمه، فكان قبل  والتزامه  اإمنا حلبه لالإ�سالم  ل�سيء 

عّماله يقّ�م اأداءه.

واأخريًا مبادئ تق�مي الأداء الإ�سالمية ل تاأتي فرادى، ول ميكن مل�ؤ�س�سة 
اأن  يجب  اإمنا  الطم�حة،  النتائج  الباقي وحتقق  وتهمل  تعمل مببداأ  اأن 
الهدف احلقيقي من  لتحقق  البع�س  بع�سًا  متناغمة متكاملة مع  تك�ن 

عملية تق�مي الأداء وه� الرتقاء باملنظمة ككل.
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نظريات القيادة - نظرية القيادة الإ�صرتاتيجية
Strategic Leadership Theory

د. عالء الدين العظمة
دكت�راه يف التخطيط ال�سرتاتيجي

م�ست�سار التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجي يف �سركة �سرييتل م�بايل تيليك�م
رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة اأري�س الأمريكية

اإّن القيادة هي عملية اإعطاء غاية ووجهة ذات معنى للجهد اجلماعي، 
لل��س�ل اإىل الغاية والهدف املن�س�د.

اإّن القادة )بنظر هذه النظرية( هم من يق�م�ن باإي�سال الروؤية والت�ّجه 
لالأتباع، حيث ي�فق�ن بني الأتباع، ويحّفزون ويلهم�ن ويفّعل�ن الأتباع.

واملهمة الأكرب هي حت�يل الأتباع وامل�ظفني من اأ�سخا�س متعاقدين مع 
منظمة اقت�سادية اإىل اأع�ساء ملتزمني يف منظمة هادفة.

اإّن اأزمة الأعمال الي�م هي اأزمة معنى، فالأتباع لديهم �سع�ر ال�سك وعدم 
التاأكد ح�ل م�ستقبل منظمتهم، وح�ل وظيفتهم وم�ستقبلهم ال�سخ�سي، 
لذلك يجب على القادة األ ي�ست�سغروا عمق احلاجة الإن�سانية للمعنى، 

اإنها اأكرث احلاجات الإن�سانية اإحلاحًا، بل هي ميل فطري ل يزول.

ومن رواد هذه النظرية دروكر 1999، وك�تر 1999، وجاك�ب�س وجاك 
1990، وب�كينغ هام وكليفت�ن2001. 

القيادة،  على  الأجل  ط�يل  والتفكري  الإ�سرتاتيجية  �سفة  اإ�سفاء  يجب 
وتاأثري  له  املحركة  التغيري  ق�ى  وفهم  التغيري  مفه�م  اإ�سفاء  وكذلك 
الإداريني  على  يجب  وهنا  واخلارج،  الداخل  من  ال�سركات  على  ذلك 
ه�  ملا  لال�ستعداد  اتخاذها  يجب  التي  الإجراءات  يحددوا  اأن  والقادة 
 business continuity &( بـ ي�سمى  اأو ما  امل�ستقبل  مت�قع حدوثه يف 

)  Recovery plan

يجب اأن يبداأ كل ن�ساط بروؤية، وغاية، واأهداف، وتلك الأحالم لي�س من 
املحتمل اأن تتحقق بدون اإ�سرتاتيجية فّعالة .

وم�ستقبل  )اآين،  عمل  اإطار  ل��سع  الإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  من  لبد 
ت�ليد  الإ�سرتاتيجية  القيادة  تتطلب  حيث  بعيد(،  وم�ستقبل  قريب، 
الأفكار امل�ستقبلية، والتفكري يف التفا�سيل الإدارية والأن�سطة ال�ظيفية 

التي يجب تن�سيقها من اأجل تنفيذ الإ�سرتاتيجية بنجاح.

امل�ست�يات  جميع  من  امل�ساركة  ات�ساع  على  با�ستمرار  التاأكد  ويجب 
ال�ظيفية )مدير ق�سم – مدير وحدة – م�سرف – م�ظف درجة عالية 

وهكذا...(. عادي،  – م�ظف 
ومن املبادئ املعروفة اأنه كلما زادت معرفة التابع للمهمة زادت الفر�سة 
للمبادرات وح�سن الت�سرف، فالتابع امللم بن�ع املهمة املدرك لأبعادها 
ونتائجها خري باألف مرة من ذلك الذي ي�ساق اإىل مهمة ل يعرف عنها 

�سيئًا ، والقيادة ال�اعية هي التي حتر�س على اإمداد اأتباعها باملعل�مات 
واإعالمهم بامل�قف يف حينه، فيتحرك�ن تلقائيًا وينطلق�ن نح� الهدف 

قبل اأن تق�دهم اإليه.

اإن التفكري بالقيادة بالنمط ال�سرتاتيجي مهم جدًا، ومن اأهم الأمثلة 
ه� حالة �سركة ك�مباك و�سركة ديل للح�ا�سب )2010-2000(.

ك�مباك،  �سركة  مثل  باجلملة،  التقليدي  الت�سنيع  ذات  ال�سركات  اإن 
ت�سبح يف ماأزق كبري ب�سبب املخزون الذي مل يتم بيعه، حيث اأن مك�نات 
)الهتالك  التكن�ل�جي  للتقادم  معر�سة  تك�ن  اللكرتونية  الكمبي�تر 
املعن�ي( مع مرور ال�قت، وعندها ي�سطر ه�ؤلء امل�سنع�ن اإىل التخّل�س 
من املخزون الفائ�س، وبالتايل �ستنخف�س ه�ام�س اأرباحهم اإىل اأق�سى 

مدى.

العام،  ثمانني مرة يف  اأكرث من  فاإّنها جتدد خمزونها  ديل،  �سركة  اأما 
حت�سد  فهي  ولذا  ملناف�سيها،  بالن�سبة  مرة  ع�سرين  اأو  بع�سر  مقارنة 
العام 2002م  الأخري من  الربع  النقدية. ففي  الأم�ال  قدرًا هائاًل من 
بـ%7.4،  يقّدر  ت�سغيل  وهام�س  دولر،  بلي�ن  بـ8.1  تقّدر  وباإيرادات 
ح�سلت ديل على اأم�ال نقدية تقّدر بـ1 بلي�ن دولر من العمليات، وعائد 
ل  ن�سبة  وهي   ،%355 كان   2001 املايل  العام  يف  امل�ستثمر  مالها  راأ�س 
ت�سدق، وهذا يثبت اأّن ممار�سة القيادة ب�س�رة اإ�سرتاتيجية يف �سركة 
ك�مباك  �سركة  يف  ال��سع  يتح�ّسن  ولكي  اأرباحها،  زيادة  اإىل  اأدى  ديل 
ومثيالتها يف جمال ال�سناعة لبد من اإتباع خط�ات م�سابهة خلط�ات 
العامة  بالبيئة  ال�عي  وتعميق  بدقة،  الأهداف  كتحديد  ديل،  �سركة 
املحيطة وطبيعة ال�سناعة، وبالتايل و�سع اإ�سرتاتيجية لتنفيذ البيع عند 

الطلب دون تخزين ط�يل الأمد كجزء مهم من اإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.
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�سلح  خالل  حدث  ما  امل��س�ع  هذا  يف  الهامة  التاريخية  الأمثلة  ومن 
اهلل  �سلى  حممد  الر�س�ل  خرج  حني  وقري�س،  امل�سلمني  بني  احلديبية 
القعدة  ذي  هالل  الثنني  ي�م  يف  العمرة  لأداء  واأ�سحابه  و�سلم  عليه 
من ال�سنة ال�ساد�سة الهجرية، وكانت قري�س قد قالت ل�سهيل بن عمرو: 
"ائت حممدًا ف�ساحله، ول يكن يف �سلحه اإل اأن يرجع عنا عامه هذا، 
ف�اهلل ل حتّدث العرب عّنا اأّنه دخلها علينا عن�ة اأبدًا". فلما انتهى اإىل 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم تكلم فاأطال الكالم، وتراجعا، ثم جرى 

بينهما ال�سلح. 

ثم بعد هذا مت التفاق على بقية ال�سروط وهي و�سع احلرب ع�سر �سنني، 
ياأمن فيها النا�س، ويكف بع�سهم عن بع�س، واأن بينهم عيبة مكف�فة، 
اأن يدخل يف  اأحب  واأن من  اإغالل )خيانة(،  اإ�سالل )�سرقة(، ول  فال 
عقد  مع  فقال�ا:"نحن  خزاعة  فت�اثبت  فيه.  دخل  وعهده  حممد  عقد 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعهده"، وت�اثبت بن�بكر فقال�ا:"نحن 

يف عقد قري�س وعهدهم".

الأدلة  ومن  ال�سروط،  هذه  معظم  من  ال�سحابة  من  كثري  ترّبم  لقد 
اعرت�س  التي  اهلل{  }ر�س�ل  كلمة  حم�  عن  اعتذر  عليًا  اأّن  ذلك  على 
عليها �سهيل بن عمرو، فقال له ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:"اأرين 
مكانها"، فاأراه مكانها فمحاها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. وكتب 
على مكانها }ابن عبد اهلل{. وغ�سب�ا ل�سرط رد امل�سلمني الفارين من 
ر�س�ل اهلل  اإىل  بن اخلطاب جميئه  ويحكي عمر  امل�سلمني.  اإىل  قري�س 
"فاأتيت  قائاًل:  ال�سلح،  كتابة ذلك  و�سلم غا�سبًا عند  عليه  �سلى اهلل 
نبي اهلل، فقلت: األ�ست نبي اهلل حقًا؟ قال: بلى. قلت: األ�سنا على احلق 
اإذًا  ديننا  يف  الدنية  نعطي  فلم  قلت:  بلى،  قال:  الباطل؟  على  وعدونا 
اأولي�س كنت  نا�سري. قلت:  اأع�سيه وه�  ول�ست  اإين ر�س�ل اهلل  ؟ قال: 
تاأتيه  اأنك  اأفاأخربتك  بلى،  البيت فنط�ف به؟ قال:  �سناأتي  اأنا  حتدثنا 
اأبا بكر  اآتيه ومط�ف به". واأتى عمر  العام؟ قال: قلت: ل. قال: فاإنك 

بكر:  اأب�  له  فقال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للر�س�ل  قال  ما  مثل  له  وقال 
نا�سره،  ربه وه�  ولي�س يع�سي  و�سلم  لر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه  "اإنه 
اأ�س�م  "ما زلت  اإنه على احلق"، وقال عمر:  فا�ستم�سك بغرزه، ف�اهلل 
واأت�سدق واأعتق من الذي �سنعت خمافة كالمي الذي تكلمت به ي�مئذ 
حتى رج�ت اأن يك�ن خريا ً"، ومل تطب نف�س عمر اإل عندما نزل القراآن 

مب�سرًا بالفتح.

ويف احلقيقة فاإّن تنازلت الر�س�ل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم كانت يف 
م�ساعفة  للم�سلمني  اأتيح  حيث  وال�ساملة،  الكربى  اإ�سرتاتيجيته  �سالح 
جه�دهم لن�سر الإ�سالم، ويف ذلك قال الزهـري: "فما فتح يف الإ�سالم 
فتح قبله كان اأعظم منه، اإمّنا كان القتال حيث التقى النا�س، فلما كانت 
الهدنة وو�سعت احلرب، واآمن النا�س بع�سهم بع�سًا، والتق�ا فتفا�س�ا 
يف احلديث واملنازعة، فلم يكلم اأحد بالإ�سالم يعقل اإل دخل فيه، ولقد 
ابن  وعّلق  قبل ذلك"،  الإ�سالم  ال�سنتني مثل من كان يف  تلك  دخل يف 

ه�سام على هذا قائاًل: 

و�سلم خرج  ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه  اأن  الزهري  ق�ل  "والدليل على 
األف واأربعمائة يف ق�ل جابر، ثم خرج يف عام الفتح  اإىل احلديبية يف 

بعد ذلك ب�سنتني يف ع�سرة اآلف".

واخلال�سة هنا اأن ممار�سة القيادة مبنظ�ر ا�سرتاتيجي ه� اأمر خمتلف 
الأف�سل  الإناز  ولتحقيق  العملياتي،  بالأ�سل�ب  ممار�ستها  عن  متامًا 
بال�س�رة  القيادة  ممار�سة  من  فالبد  اأمثل،  نح�  على  التنفيذ  وتعزيز 

الإ�سرتاتيجية.

هي  لإنازها  اخلطط  وعمل  الأهداف  حتديد  على  القائد  قدرة  اإن 
املهارة الأ�سا�سية للقيادة .

ن�عها: اإقناعية، ودميقراطية، و�س�رية.

�سكلها: جماعية.
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م�صتقبل الوقف يف ظل احلركات الحتجاجية العربية
كانت  وان  العربي  ال�طن  اأنحاء  جميع  الحتجاجية  احلركات  بلغت 
القت�سادي  ال�ساأن  كان  فقد  ال�اقع،  ويف  والطبيعة.  ال�سدة  متفاوتة 
وحتى  الحتجاج  حركات  م�سهد  خلفية  يف  ب�سدة  حا�سرًا  والجتماعي 
غري  )اأو  مبا�سرة  عالقة  وج�د  اإىل  �سراحة  ي�سري  مما  مقدمته،  يف 
اقت�سادية  تغريات  من  منها  ي�ؤمل  وما  احلركات  هذه  بني  مبا�سرة( 
واجتماعية، وبني متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية واأهدافها، 
بل ميكن الق�ل باأن التنمية ومتطلباتها واأهدافها، كانت هي َمن األهمت 
تلك احلركات من املعاناة وال�سيق والتهمي�س والإق�ساء وتزايد الفج�ة 
بني الأغنياء والفقراء. وبالرغم من وج�د العديد من ال�سمات امل�سرتكة 
فيما بني الدول العربية، وت�سابه ظروفها يف مالحمها العامة، اإل اأن لكل 
بلد خ�س��سيته وطابعه املميز والكثري من التفا�سيل ال�سغرية التي قد 

ل ت�جد بنف�س القدر اأو بنف�س الكيفية يف بلد اآخر.

الأ�سباب  من  عديد  هناك  اأن  على  واملحللني  اخلرباء  من  كثري  ويتفق 
العربية،  البلدان  الحتجاجية يف  اندلع احلركات  وراء  كانت  الرئي�سة 
املجالت  كافة  يف  خطري  نح�  على  العربية  الأو�ساع  تردي  منها: 
انت�سار  يعني  كان  الذي  الأمر  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية 
والعامل  العربي  العامل  بني  اله�ة  وات�ساع  والتخلف  والفقر  البطالة 

اخلارجي ح�ساريا.

وح�سب تقديرات تقرير حتديات التنمية العربية لعام2011، فان املنطقة 
العربية ل تزال ت�سجل اأحد اأعلى معدلت البطالة يف العامل. فقد �سهدت 
الدول العربية الأقل من�ا زيادة يف معدلت البطالة )من 8% اإىل %11(. 
التعاون اخلليجي  ارتفاعًا طفيفًا يف دول جمل�س  البطالة  و�سهد معدل 
)  %9.8 اإىل   %9.3( ومن   ،)%4.٦ اإىل   %4.5 )من  امل�سرق  وبلدان 
على الت�ايل. هذا وترتفع معدلت البطالة ب�سكل خا�س بني ال�سباب يف 
املنطقة العربية )َمن ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 عامًا( حيث و�سل 
معدل البطالة لهذه الفئة، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية وبيانات 
الأمم املتحدة، اإىل 24% يف الفرتة املمتدة بني عامي 2005-2008 )اأي 
ميثل  كما   ،)%11.9 يبلغ  الذي  العاملي  املت��سط  �سعف  عن  يزيد  ما 

ال�سباب اأكرث من 50% من اإجمايل العاطلني عن العمل العرب. 

ُتعترب  حيث  جمتمع؛  اأي  يف  الفقر  لنت�سار  رئي�سيا  �سببا  البطالة  وتعد 
البطالة وما تعنيه من حرمان القادرين على العمل والراغبني فيه -عند 
ك�سب  من  التعليمية-  م�ست�ياتهم  كانت  اأيا  ال�سائدة،  الأجر  م�ست�يات 
لأنها  والإِفقار؛  القت�سادي  التهمي�س  اآليات  اأهم  من  بكرامة،  عي�سهم 
املدخرات  وا�ستنزاف  الفقر،  ه�ة  اإىل  العاطلني  ه�ؤلء  دفع  اإىل  ت�ؤدي 
اإىل  الأح�ال  النهاية يف كل  والتح�ل يف  اأو املرياث يف حالة وج�دهما، 
فقراء. كما حت�لهم اإىل عالة على اأ�سرهم مما يخف�س مت��سط ن�سيب 

الفرد يف تلك الأ�سر من الدخل، وينزلق بها اإىل منحدر الفقر.

وي�سري تقرير حتديات التنمية العربية لعام 2011، اىل اأن الدول العربية 
قد تخّل�ست تقريبًا من الفقر الذي تبلغ ن�سبنه 3.9% من فقر الدخل، 
اإذا ما اعتمدنا خط الفقر البالغ 1.25 دولر اأمريكي، وهي ن�سبة متاثل 
اأكرث ثراء من املنطقة  اأمريكا الالتينية، وهي  ال�سائدة يف  الفقر  ن�سبة 
العربية. غري اأن هذا املعيار يخفق ب�سكل وا�سح يف اإظهار احلرمان يف 
اإىل 3.5 جنيه يف  الفقر هذا  �س�اء. ويرتجم خط  املنطقتني على حد 
ن بالكاد امل�اطن امل�سري العادي من �سراء ما يكفي  كِّ م�سر وه�ما مُيَ
تكاليف  ت�فري  ناهيك عن  قيد احلياة،  ليبقى على  املدّعم  الطعام  من 
ذهاًبا  احلافلة  لرك�ب  واحد  جنيه  اإىل  ت�سل  التي  العامة  امل�ا�سالت 
امل�ست�ى  هذا  على  �سخ�س  اأي  اأن  ال�ا�سح  ومن  القاهرة.  داخل  واإياًبا 
اأكرث مناطق  ول� يف  ماأوى  اإيجار  تكلفة  يتحمل  اأن  الدخل ل ميكنه  من 
املدينة فقًرا وتداعًيا. بيد اأنه عندما ناأخذ مبعيار اأعلى للفقر )2دولر 
ي�ميًّا(، ند اأن معدل الفقر يف الدول العربية يرتفع اإىل 19%، اأي ما 
يزيد مبقدار ٦0% عن املعدل ال�سائد يف اأمريكا الالتينية. ونتيجة لذلك 
فاإن زيادة قيمة خط الفقر يزيد من معدل الفقر بن�سبة اأعلى بكثري يف 

الدول العربية منها يف اأّي منطقة نامية اأخرى.

ويرى عدد من اخلرباء ان امكانية تطبيق النم�ذج القت�سادي الإ�سالمي 
قد تك�ن احدى ال��سائل البديلة لتجاوز الأزمة القت�سادية والجتماعية 
املتفاقمة. ولي�س من امل�ستبعد ان تعمد احلركات الإ�سالمية التي فازت 
يف النتخابات مب�سر وت�ن�س اىل ا�ستخدام هذا النم�ذج تطبيقيا. ويعد 
يرجع  ال�قف  النم�ذج.فتاريخ  هذا  مالمح  اهم  من  ال�قف  دور  احياء 
اإىل فجر الإ�سالم وقد دّل على م�سروعيته الكتاب وال�سنة والإجماع واأن 
واأبقاها  نفعًا  واأدومها  فائدة  واأعمها  الإنفاق،  وج�ه  اأف�سل  من  ال�قف 
اأثرًا. فقد لعب نظام ال�قف الإ�سالمي دوًرا هاًما يف التنمية القت�سادية 
والجتماعية يف الدول الإ�سالمية عرب الع�س�ر املختلفة منذ بعثة النبي 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم حتى نهاية ع�سر الدولة العثمانية، بيد 

ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري القت�ساد

دبل�م معهد التخطيط الق�مي
باحث اقت�سادي اأول ومدير اإدارة ب�زارة ال�سناعة 

والتجارة اخلارجية امل�سرية
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اأن الع�س�ر التالية �سهدت تراجًعا وتهمي�ًسا لدور ال�قف يف العديد من 
املحتلة  الأجنبية  الدول  لنف�ذ  خ�س�عها  ظل  يف  الإ�سالمية  املجتمعات 
التي حر�ست على ال�سغط على حك�مات هذه الدول لتعطيل دور ال�قف 
بل  واخلريى  الأهلي،  بن�عيه  ال�قف  لإلغاء  وقرارات  ق�انني  واإ�سدار 
قامت بع�س دول الحتالل مب�سادرة الأوقاف الإ�سالمية، وقامت بع�س 
ال�سلطات احلاكمة يف بع�س الدول الإ�سالمية بتاأميم الأوقاف الأهلية، 
كما خ�سعت بع�س ممتلكات الأوقاف يف بع�س الدول الإ�سالمية الأخرى 

لتعدي الأفراد وال�ستيالء عليها دون وجه حق.

وميكن تلخي�س اأهم الإ�سكالت التي واجهها القطاع ال�قفي تاريخيا يف 
خمتلف بلدان العامل الإ�سالمي يف اأربع م�سائل رئي�سية:

مل ت�ستطع الأوقاف الأهلية جمابهة جملة من الإ�سكاليات ال�سرعية . 1
والعملية واإيجاد حل�ل عملية لها. كما ولد تكاثر امل�ستفيدين،بت�ايل 
والنزاعات  اخلالفات  وكرثة  احل�س�س،  تفتيت  اإىل  الأجيال، 
واإيجاد  جمابهتها  الق�سائي  اجلهاز  ي�ستطع  مل  التي  الق�سائية 

احلل�ل لها. 

 �سعف امل�ؤ�س�سات العلمية وما خلفه من انح�سار لالجتهاد وتخلف . 2
طرح  يف  اأثر  بهم  مما  املن�ط  احل�ساري  الدور  اأداء  عن  العلماء 
حل�ل واقعية وعملية، والتعاطي ال�اقعي مع التط�رات التي ح�سلت 
يف املجتمعات الإ�سالمية،ودور علم الفقه والفقهاء يف ذلك ويف ما 

يخ�س الأوقاف بالتحديد. 

بالتزامن مع التخلف القت�سادي العام، اأدى �سعف الق�ساء وعدم . 3
تخ�س�س العاملني فيه يف م�سائل الرقابة على النظار وت�سرفاتهم 
انت�سار  اإىل  الع�ائد،  ت�زيع  يف  ناحهم  ومدى  واملالية  الإدارية 

الف�ساد يف اإدارة الأم�ال ال�قفية وال�ستهانة بتنميتها. 

غياب التجديد الإداري للم�ؤ�س�سات ال�قفية،  حيث ا�ست�سرى اأ�سل�ب . 4
الأوقاف وحيازتها  اغت�ساب  �سهل عمليات  الفردية مما  النظارة 
دون وجه حق، والتالعب باأعيانها اأو حت�يل وجهتها خارج املقا�سد 

التي حددها ال�اقف�ن. 

ال�قف  نظام  تهمي�س  مت  فقد  العملية  التطبيقات  م�ست�ى  وعلى    
الإ�سالمي،حيث ميكن ر�سد عدد من املظاهر الدالة على ذلك فيما يلي:

الرثوة . 1 قيمة  اإجمايل  اإىل  امل�ق�فة  الأم�ال  قيمة  ن�سبة  ت�ساوؤل 
الق�مية، وتراجع معدل من�ها �سن�ًيا ف�سال عن انخفا�س معدلت 
الع�ائد والدخ�ل التي تتحقق من ت�ظيف اأو ا�ستثمار اأم�ال ال�قف.

انخفا�س امل�ارد املالية الالزمة لتنفيذ �سروط ال�اقفني، ومن ثم . 2
تقييدها،  اأو  الأوقاف  م�سارف  وتغيري  ب�سروطهم،  اللتزام  عدم 
وتعطلت  من حق�قها،  اجلهات  من  العديد  اإىل حرمان  اأدى  مما 

ر�سالة ال�قف لدرجة التهديد بالق�ساء عليها.

اأم�ال . 3 اأم�ال الأوقاف �سمن  قيام بع�س الدول الإ�سالمية باإدماج 
الأهلي مب�جب ق�انني  ال�قف  تاأميم ممتلكات وثروات  الدولة مع 

وقرارات عليا واجبة النفاذ.

من . 4 والغت�ساب  للتعدي  ال�قف  وثروات  ممتلكات  بع�س  تعر�س 
على  اليد  و�سع  مثل  م�سروعة  غري  بطرق  اجلناة  بع�س  جانب 
بع�س اأرا�سي الأوقاف التي يعلم�ن بفقد حجية ملكيتها اأو �سرقتها 
ذلك  على  �ساعد  وقد  ال�قف.  مل�ؤ�س�سة  تبعيتها  اإثبات  و�سع�بة 
اأرا�سي  بع�س  حجج  يف  امل�ج�دة  الأماكن  بع�س  م�سميات  تغيري 
ال�قف على اغت�سابها، وتعذر ال�ستدلل على اأرا�سي ال�قف وفًقا 

للم�سميات احلديثة.

ح�سن . 5 اأو  �سيانتها  على  الإنفاق  وعدم  ال�قف  ممتلكات  اإهمال 
رعايتها، وتعر�س بع�سها اإىل النهيار والتدمري.

الأهلي . ٦ ال�قف  باإلغاء  والإ�سالمية  العربية  الدول  بع�س  قيام 
اأ�سلية  اإ�سالمية  مل�ؤ�س�سة  اإلغاء  مبثابة  يعترب  ما  )الذري(وه� 
وحترمي ملا اأحل اهلل، ومنع اخلري من ال��س�ل اإىل من ي�ستحق�نه.

تكبيل ال�قف بعق�د احلكر، وه� عقد اإجارة ملدة ط�يلة يعقد باإذن . 7
احلاكم ويدفع فيها امل�ستحكر جلانب ال�قف مبلًغا معجال يقارب 
قيمة الأر�س ويحدد مبلًغا اآخر �سئيال ي�ست�يف �سن�ًيا جلهة ال�قف 
هذه  اأن  يخفي  ول  احلق.  هذا  اإليه  ينتقل  ممن  اأو  امل�ستحكر  من 
العق�د تق�سي على اجلزء الأكرب من ع�ائد ال�قف مبرور الزمن 
القيمة  وانخفا�س  الأ�سعار  ت�سخم  ارتفاع معدلت  خا�سة يف ظل 

احلقيقية للنق�د.

تركيز بع�س اجلهات امل�سرفة على ال�قف على الت�ثيق وال�سجالت . 8
تردي  اإىل  ي�ؤدي  مما  وال�ستثمار  بالتنمية  الهتمام  دون  فقط 

ثروات الأوقاف واإهمالها.
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ال�قف  باأن م�ؤ�س�سة  األ نذكر  فاإنه من املجحف  ورغم هذه املالحظات 
كانت من اأكرث امل�ؤ�س�سات التي ت�ا�سلت خدماتها الجتماعية واإىل وقت 

قريب رغم خف�ت جذوتها. 

فما نحتاجه الآن ه� روؤية وا�سحة لتن�سيط وتفعيل دور ال�قف يف التنمية. 
وبقدر ما يرن� املجتمع ل�ستعادة دور ال�قف يف التنمية، ين�سد ال�قف ذاته 
اإعادة بناء منظ�مته القيمية والعملية بعد عق�د من النتهاك والإق�ساء. 
ويتطلب اإحياء دور ال�قف يف ال�سيا�سات العامة واملجتمع املدين ت�سافر 
جه�د العديد من الأطراف لتنفيذ رزمة متكاملة من ال�سالحات املعنية 
بثقافة ال�قف و�سيا�ساته وق�انينه واإدارته وا�ستثماراته ودوره املجتمعي. 

وميكن ر�سد اأهم ج�انب الإ�سالح املطل�بة فيما يلي:

اإعادة ت�سريعات وق�انني تنظيم وتاأ�سي�س ال�قف.. 1

ت�فري اإعفاءات �سريبية على الأ�س�ل الثابتة امل�ق�فة.. 2

اإيجاد �سيغ قان�نية لإدارة الأوقاف والرقابة عليها.. 3

التعليمية . 4 اخلدمات  مت�يل  م�سادر  يف  ال�قفي  العطاء  اإدماج 
وال�سحية، وتنظيم الأطر القان�نية والإجراءات الإدارية لذلك. 

تط�ير اآليات ا�ستثمار ال�قف.. 5

ن�سر الثقافة ال�قفية يف املجتمع.. ٦

ن�سج �سبكة متكاملة من العل�م ال�قفية لر�سد الق�سايا والإ�سكاليات، . 7
واقرتاح اآليات التط�ير، وا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل. ويرتبط ذلك 
املعنية  الأكادميية  والربامج  البحثية  املراكز  العديد من  بتاأ�سي�س 

المراجع:
:نحو . 1  2011 العربية  التنمية  تحديات  تقرير  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج 

القاهرة،  العربية،  للدول  اإلقليمي  المركز  العربي،  العالم  في  تنموية  دولة 
مصر،2011. 

حسين عبد المطلب األسرج دور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات األوقاف، . 2
بحث مقدم إلى المؤتمر العام الثاني عشر بعنوان: "اإلدارة الرشيدة وبناء دولة 
مصر  جمهورية   – القاهرة  اإلدارية،  للتنمية  العربية  المنظمة  المؤسسات”، 

العربية، ذلك خالل المدة 8–10 سبتمبر )أيلول ( / 2012.
حمدي عبد العظيم،النتائج المترتبة على تهميش الوقف اإلسالمي،بحث مقدم إلى . 3

السعودية:الوقف اإلسالمي"اقتصاد،  العربية  بالمملكة  الثالث لألوقاف  المؤتمر 
وإدارة، وبناء حضارة"، الجامعة اإلسالمية 1430 هـ - 2009 م.

العامة والمجتمع . 4 السياسات  ريهام خفاجي، توصيات إلحياء دور األوقاف في 
المدني، ورقة قدمت في المؤتمر المصري األول للنهوض والتنمية والذي عقد 

في 16، 17يوليو 2012.
طارق عبد اهلل، آفاق مستقبل الوقف في تونس، مقدم إلى ندوة الوقف في تونس: . 5

الواقع وبناء المستقبل، 28-29 فبراير 2012 الجمهورية التونسية.

بالدرا�سات ال�قفية. وت�سعى هذه املراكز لتفعيل ثقافة ال�قف يف 
اإطار روؤية ح�سارية متكاملة، تنطلق من ر�سالية ال�قف، وتتفاعل 
وال�سيا�سية.  والجتماعية  واملعل�ماتية  القت�سادية  التح�لت  مع 
م�ؤ�س�ساتها  تط�ير  يف  والإ�سهام  الأوقاف،  واقع  بر�سد  تعنى  كما 

واإدارتها وا�ستثمارها وم�سارفها.

اإجماًل، اإن ال�سع�بات التي تعرتي تط�ير اإدارة ال�قف وا�ستثمار اأ�س�له 
وتفعيل دوره املجتمعي ل تنبع من ج�هر مفه�م ال�قف واأبعاده الفل�سفية 
واملعرفية، واإمنا ترتبط بالق�س�ر الذي ي�س�ب واقعه احل�ساري وتاأ�سيله 

النظري وتطبيقاته امل�ؤ�س�سية.
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اأحمـد النجـار وجتربــة بنـوك االدخـار
ا�ستح�سار ذاكرة العمل امل�رصيف االإ�سالمي

د. عبد احلليـم عمـار غربـي
ق�صم الأعمال امل�صرفية - كليـة القت�صاد والعلوم الإدارية

جامعـة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

متهيـد
غالبًا ما يقال:"اإن اأّي م�صروع اأو عمل اأو ن�صاط اإمنا يتالءم مع الرجل الذي �صّممه اأو نّفذه، واإن قيمة املوؤ�ص�صات 
ت�صاوي قيمة الرجال الذين و�صعوها". ولعّل القول ينطبق هنا على اأحمد النجار يف جتربة بنوك الدخار املحلية التي 
ُولدت يف مطلع ال�صتينيات من القرن املا�صي، ومت تنفيذها يف الريف امل�صري خالل ثالث �صنوات ون�صف )من يوليو 
1963 اإىل فرباير 1967(. فرغم اقتبا�س تلك التجربة امل�صرفية من التجربة الأملانية، اإل اأنها عك�صت �صخ�صية 

وحيوية واإرادة القائمني عليها.

لقد اأثارت التجربة امل�صرية ق�صية الربا اإثارة جّدية وعملية، وحّركت الهتمامات نحو هذا املو�صوع احليوي، كما 
اأثارت فكرة اإن�صاء بنوك اإ�صالمية. ورغم اإ�صارة بع�س امل�صادر اإىل جتارب اأخرى �صبقتها يف هذا املجال كم�صروع 
كرات�صي يف باك�صتان وم�صروع حيدر اأباد يف الهند، اإل اأن"بنوك الدخار"ُتعّد التجربة الأقوى �صلة بريادة ال�صروع 

يف تاأ�صي�س البنوك الإ�صالمية.

وعلى الرغم من قيام تلك البنوك على اأ�صا�س ل ربوي، اإل اأنها مل ُتعلن عن هويتها الإ�صالمية يف ذلك احلني، لعدم 
�صماح الظروف ال�صيا�صية الر�صمية باإطالق هذه الأ�صماء. ويذكر �صاحب الفكرة اأنه ُكتبت حوايل 25 ر�صالة دكتوراه 

وماج�صتري عن هذه التجربة يف دول اأوربا.

تهدف هذه الورقة البحثية اإىل التعرف على اأهم جوانب جتربة هذا النموذج امل�صريف الذي مل ي�صتمر طوياًل يف 
ع حمتواها على املحاور التالية: جانب املمار�صة الفعلية من ذاكرة الن�صاط امل�صريف الإ�صالمي، و�صنوزِّ

• اأوًل: ُنبذة عن �صخ�صية اأحمد النجار.	
• ثانيًا: ن�صاأة بنوك الدخار وتطورها.	
• ثالثًا: اآلية العمل امل�صريف يف بنوك الدخار.	
• رابعًا: تقومي جتربة بنوك الدخار املحلية.	

اأواًل: ُنبذة عن �صخ�صية اأحمد النجار
اأحمد عبد العزيز النجار عام 1932 مبدينة املحلة الكربى لأ�صرة ُعرفت بالتقوى وال�صالح، فقد كان والده  ُولد 
موؤلفات  وله  واملعلمات،  املعلمني  مبعاهد  الدينية  والرتبية  العربية  للغة  عامًا  مفت�صًا  النجار  العزيز  عبد  حممد 

اأهمها:"منار ال�صالك"و"�صياء ال�صالك اإىل اأو�صح امل�صالك".

اإبعاد بريطانيا للمبعوثني  در�س اأحمد النجار القت�صاد يف جامعة القاهرة، وُبعث اإىل بريطانيا عام 1956، واإثر 
العليا  درا�صته  يف  واهتم  الحتادية،  اأملانيا  اإىل  ُبعث  ال�صوي�س،  قناة  حرب  ب�صبب  نف�صه  العام  يف  كافة  امل�صريني 
 Raiffeisen"رايفايزن نظام"فريدريك  التباديل،  الئتمان  اأملانيا:  املحلية"يف  الدخار  بنوك  مبو�صوع"احتاد 
)1808-1883("الت�صليف   Schulz-Delitzsch"ديليت�س ونظام"�صولز  الزراعي"،  )1818-1888("الت�صليف 
امل�صريف  النظام  وكان هذا  القرن 19،  بداية  اأملانيا منذ  املحلية يف  الدخار  بنوك  تاريخ  بدرا�صة  وقام  ال�صعبي". 
يهتم بتعبئة املدخرات ال�صغرية يف الريف وبخا�صة لقطاع الفالحني وبقية �صغار املدخرين )الطلبة والعمال وربات 

البيوت(. ويقال اإن َمن اأن�صاأ نظام الدخار يف اأملانيا قراأ مقدمة ابن خلدون!

احللقة )1(
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تعّلم النجار هناك اللغة الأملانية ور�ّصحه اأ�صتاذه"ريرتز هاوزن"للعمل يف �صركة اأملانية، وبداأ يتاأثر بالدور الذي لعبته 
بنوك الدخار الأملانية بعد احلرب العاملية الثانية. و�صاعده اأ�صتاذه يف اأن يلتحق ببنك الدخار يف"كولون"، وانتهز 
اأحمد النجار هذه الفر�صة ودر�س البنوك التجارية وطريقة عملها والبنوك العقارية وجميع اأنواع البنوك، وتاأّكد بعد 
ذلك من اأن م�صر حتتاج اإىل كل هذه البنوك على اأن تعتمد على ال�صريعة الإ�صالمية التي ت�صتبعد الفوائد الربوية، 

ومنذ ذلك الوقت اأ�صبح �صغله ال�صاغل اأن يقوم باإن�صاء بنوك بال فوائد.

وُيروى اأن فكرة اإن�صاء هذه البنوك بداأت بعد اأن �صمع اأحمد النجار يف اإحدى املرات اإمام اأحد امل�صاجد يتلو الآية 
َفاأَْذُنوا  َتْفَعُلوا  مَلْ  َفاإِْن   )278( ُموؤِْمِننَي  ُكْنُتْم  اإِْن  َبا  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا   َ اللهَّ ُقوا  اتهَّ اآََمُنوا  ِذيَن  الهَّ اأَيَُّها  َيا  القراآنية: 
ِ َوَر�ُصوِلِه البقرة: 278-279، فاأ�صرع اإىل خاله حممد عبد الل العربي، وهو من كبار علماء القانون  ِبَحْرٍب ِمَن اللهَّ
نظره  وجهة  عليه  وعَر�س  لالأزمات،  به  يتعامل  الذي  املجتمع  �س  وتعرُّ واأنواعه،  الربا  معه يف  وَتناق�س  والقت�صاد 
اإن�صاء بنوك ل تتعامل بالربا. وطلب منه كل ما ميلكه من كتب القت�صاد واملعامالت املالية يف جمال  اإمكانية  يف 
القت�صاد الإ�صالمي، وحّذره خاله من �صعوبة الطريق الذي ينوي اأن ي�صلكه واأو�صح له باأن الأمر �صيتطلب منه جراأة 
و�صجاعة وت�صحية، اإل اأن اأحمد النجار �صار يف الطريق باإرادة قوية، وجمع حوله 19 رجاًل وامراأة واحدة اآمنوا بفكرة 

بنوك الدخار مبيت غمر وتفّرغوا لهذا امل�صروع.

ويذكر اأحد الباحثني اأن النجار خالل فرتة اإقامته يف اأملانيا لدرا�صة الدكتوراه 1957-1959، لفت نظره اإعادة بناء 
اأملانيا يف 14 �صنة فقط بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1945، و�صّجل فيها امل�صاهدات التالية التي اأر�صلها 

اإىل خاله حممد عبد الل العربي:

•  بنوك الدخار: انت�صار بنوك الدخار يف مدن وقرى اأملانيا،	
• الوعي امل�صريف: ال�صلوك الدخاري لل�صعب الأملاين،	
• قطاع 	 اأّي  ويف  متويلها  املطلوب  امل�صروعات  عن  ومعلومات  املدخرات،  عن  معلومات  ي�صمل  املعلومات:  نظام 

اقت�صادي )زراعي، �صناعي، عقاري...(، ومعلومات لالأولويات )امل�صروعات التي حتتل الأولوية(،
•  الولء: اإتقان الأملان لعملهم،	
• م�صروع امل�صاعدات: م�صروع مار�صال لإعادة بناء اأوربا بعد انتهاء احلرب.	

اأخذ اأحمد النجار توكياًل من احتاد بنوك الدخار الأملانية لي�صاعده على تطبيق التجربة يف م�صر، وعّدل يف هذا 
الأملانية يف  التجربة الإمنائية  اأن يقنع احلكومة بتطبيق  الربوية. وا�صتطاع  الفائدة  اآلية  با�صتبعاد  العمل امل�صريف 
مدينة ميت غمر، وُعنيِّ مديرًا للبنك فتو�ّصع يف تاأ�صي�س الفروع، لكن التجربة لقيت م�صايقات وم�صكالت اأدت اإىل 

اأن تعزل احلكومة موؤ�ّص�صها، فخرج من م�صر واأعلن اأن التجربة ُرف�صت لتعار�صها مع املنهج ال�صرتاكي للنظام.

اأم درمان الإ�صالمية وم�صت�صارًا لبنك ال�صودان  اإىل ال�صودان، فعمل رئي�صًا لق�صم القت�صاد بجامعة  توّجه النجار 
1967-1969، ثم اأ�صتاذًا زائرًا يف جامعات برلني وكولون 1969-1971، واختري خبريًا بهيئة الأمم املتحدة. ويف 
اإن�صاء بنك الدخار ال�صوداين  ال�صودان عمل النجار على بناء الإطار الفكري ال�صابط للم�صرفية الإ�صالمية ومت 
املوؤمتر  ملنظمة  العامة  بالأمانة  القت�صادية  لالإدارة  مديرًا  وعمل  ال�صعودية  اإىل  ذلك  بعد  توّجه  ثم  ود مدين.  يف 

الإ�صالمي املكلهَّفة بتاأ�صي�س"البنك الإ�صالمي للتنمية".

نا�صر  اإن�صاء"بنك  َمهمة  اإليه  واأُ�صندت  املالية،  لوزير  م�صت�صارًا  تعيينه  ومت   ،1971 عام  م�صر  اإىل  النجار  عاد 
الجتماعي"كاأول بنك ُين�س يف قانون اإن�صائه على عدم التعامل بالفائدة اأخذًا و/اأو اإعطاًء.

لالحتاد  عامًا  اأمينًا  وعّينه  الإ�صالمية،  في�صل  بنوك  تاأ�صي�س  يف  الفي�صل  حممد  الأمري  لدى  النجار  اأحمد  وعمل 
اأ�صدر  وقد  الرتكية.  قرب�س  يف  الإ�صالمي  والقت�صاد  للبنوك  الدويل  للمعهد  وعميدًا  الإ�صالمية  للبنوك  الدويل 
الحتاد الدويل يف عهده جملة البنوك الإ�صالمية التي توّقفت عن ال�صدور يف 1989، بعد اأن �صدر منها 69 عددًا، 

كما اأعّد املو�صوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�صالمية و�صدر منها 6 اأجزاء خالل الفرتة )1984-1977(.
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املوؤلفات املن�صورة

من هـو اأحمد النجار؟

• ال�صم الكامل: اأحمد حممد عبد العزيز النجار	
• ا�صم ال�صهرة: رائد البنوك الإ�صالمية / اأبو البنوك الإ�صالمية	
• تاريخ امليالد: 1932/05/17م مبحافظة الغربية	
• اجلن�صية: م�صري	
• الديانة: الإ�صالم	
• تاريخ الوفاة: 1996/01/01م	

• دكتوراه يف القت�صاد جامعة كولونيا باأملانيا الغربية 1959	
• ماج�صتري علوم �صيا�صية جامعة القاهرة 1954	
• بكالوريو�س جتارة جامعة القاهرة 1952	

• اأمني عام الحتاد الدويل للبنوك الإ�صالمية منذ 1978	
• اأ�صتاذ القت�صاد الإ�صالمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة )1975- 1978(	
• م�صت�صار لبنك نا�صر الجتماعي يف م�صر )1973- 1975(	
• ع�صو اللجنة التح�صريية لإن�صاء البنك الإ�صالمي للتنمية )جدة 1973(	
• رئي�س الدائرة القت�صادية ملوؤمتر وزارة اخلارجية الإ�صالمي )1971- 1973(	
• ع�صو جلنة خرباء الدول الإ�صالمية لإقامة النظام امل�صريف الإ�صالمي )القاهرة 1971(	
• نائب رئي�س املعهد الدويل لالدخار وال�صتثمار باأملانيا الغربية )1969- 1971(	
• اأ�صتاذ القت�صاد الإ�صالمي بجامعة اأم درمان الإ�صالمية بال�صودان )1967- 1969(	
• مدير عام م�صروع بنوك الدخار املحلية )1967-1963(	
• اأ�صتاذ التجارة والقت�صاد بجامعات القاهرة وعني �صم�س )1962-1961(	

• موؤلفاته: اأكرث من 13 موؤلهَّفًا يف القت�صاد الإ�صالمي والبنوك الإ�صالمية، منها:	
• حركة البنوك الإ�صالمية.. حقائق الأ�صل واأوهام ال�صورة: 1993	
• املو�صوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�صالمية: )1984-1977(	
• 100�صوؤال و100 جواب حول البنوك الإ�صالمية: 1978	
• منهج ال�صحوة الإ�صالمية: بنوك بال فوائد: 1976	
• املدخل اإىل النظرية القت�صادية يف املنهج الإ�صالمي: 1973	
• بنوك بال فوائد كاإ�صرتاتيجية للتنمية القت�صادية والجتماعية يف الدول الإ�صالمية: 1972	
• نحو اإ�صرتاتيجية جديدة للتنمية القت�صادية يف الدول النامية: 1969	

البيان

املعلومات ال�صخ�صية

ال�صهادات العلمية

اخلربات الوظيفية

�س بنوك الدخار: واجلدول التايل يك�صف جوانب من �صرية موؤ�صِّ



39   www.giem.info  

مقالت يف امل�سارف الإ�سالمية

كان عمره 30 عامًا فقط يف  الذي  ال�شاب  باأن فكرة هذا  القول  ميكن 
اأوائل ال�شتينيات من القرن املا�شي، ت�شتمّد اأ�شولها من عامل اخلربات 
ال�شلة  وعامل  جهة،  من  والتجارب  والثقافة  الدرا�شة  من  املكت�شبة 
العلم  التاأثريان:  اأخرى. هذان  الإ�شالمية من جهة  واملعتقدات  بالدين 
والإميان، طبعا عمله بطابع �شخ�شيته. وقد كانت مالمح النتقال من 
التاأثري الأملاين اإىل الواقع الإ�شالمي يف ا�شتبعاد فكرة مكافاأة اخلدمة 
امل�شرفية بوا�شطة الفائدة الربوية، ويف الت�شميات التي اأطلقها الرجل 

على جتربته: بنوك �شعبية اأو حملية ثم بنوك اإ�شالمية.

توافرها لنجاح  اأن هناك 7 �شروط ل بد من  الفكرة  راأى �شاحب  وقد 
بنك الدخار املحلي، هي:

ينبغي اأن تقوم بنوك الدخار على اأ�ش�س حملية، على م�شتوى . 1
املدينة اأو القرية.

اقتناع . 2 من  والدافع  والفكرة  الرغبة  تنبثق  اأن  ال�شروري  من 
اأن تكون قرارًا ُيفر�س  اأوًل وقبل كل �شيء، ل  اأهايل املنطقة 

من الأعلى.
وا�شتثمار . 3 املنطقة،  �شكان  عند  الدخاري  الوعي  تنمية 

املدخرات يف املنطقة نف�شها حتت مراقبة الأهايل.
بناء عالقات متينة بني بنك الدخار وال�شلطات املحلية التي . 4

متار�س تاأثريًا جماهرييًا وا�شع النطاق.
املحلية، . 5 الدخار  لبنوك  واملايل  الإداري  ال�شتقالل  �شمان 

الوقت  يف  املنا�شب  القرار  اتخاذ  على  قادرة  تكون  بحيث 
املنا�شب.

وجوب تدريب العاملني يف هذه البنوك تدريبًا منا�شبًا لفكرة . 6
البنك وطبيعة عمله، ويقوم بهذه امَلهمة معهد خا�س.

تقدمي كل الت�شهيالت امل�شرفية للمواطنني املحليني، ول�شيما . 7
اأم  كانت  زراعية  واملتو�شطة:  ال�شغرية  امل�شروعات  اأ�شحاب 

�شناعية.
من  الأمريكيني  العلماء  بع�س  اهتمام  اأثارت  النجار  اأحمد  جتربة  اإن 
اأمثال ر. ك. ريدي Ready R.K اأ�شتاذ اإدارة الأعمال بجامعة تورنتو، 
قال:"ظللُت  الذي  بوا�شنطن  ال�شلوكية  للعلوم  الدويل  املعهد  وعميد 
النجار  للدكتور  وتقديري  اإعجابي  الأيام  مع  ومنا  للم�شروع،  منجذبًا 
وكثري من العاملني معه. وكم كنت مهتمًا و�شغوفًا بالعثور على جمموعة 
وجمتمعاتهم،  اأنف�شهم  لتنمية  باأنف�شهم  التنمية  يتعلمون  النا�س  من 
دون ب�شرعة اأفكارًا اآمنت بها اإميانًا تامًا، وحاولت تعليمها، ولكني  ويج�شِّ
َمن  اأرى  اأن  من  يئ�شُت  بل  التطبيق،  مو�شع  اأراها  اأن  من  غالبًا  يئ�شُت 
املخت�شني يف  بع�س  اأو  املتخ�ش�شة  الدوائر  نطاق  يتحّدث عنها خارج 
العلوم الجتماعية. ولقد كان من املاألوف واملمكن اأن ن�شمع انرثوبولوجيًا 

لفهم  وامل�شتمر  املبا�شر  ال�شخ�شي  الت�شال  م�شاألة  طوياًل  يناق�س 
الفالحني والعمل معهم، ولكن ال�شيء الذي كان غريبًا اإىل حّد بعيد هو 
اأن نرى �شريفيًا يناق�س هذه الأمور، ول يكتفي باملناق�شة والدر�س، بل 

يتجاوز ذلك اإىل التطبيق والتنفيذ".

للم�شرفية  �شني  املوؤ�شِّ الأعالم  اأحد  ُيعترب  اأن  العالمِ  هذا  وا�شتحق 
على  �شني  املوؤ�شِّ الآباء  من  الباحثني:"هو  اأحد  و�شفه  فقد  الإ�شالمية، 
هذا  يف  ال�شيت  ذائع  هو  التطبيقي  امل�شتوى  وعلى  النظري،  امل�شتوى 
الإ�شالمي،  امل�شرف  فكرة  بلورة  على  مهم  تاأثري  له  كان  وقد  املجال، 
فوائد  بال  كتاب:"بنوك  اأهمها  كثرية  مطبوعات  يف  منثورة  واأفكاره 

كاإ�شرتاتيجية للتنمية"الذي �شدر يف جدة 1972".

الإ�شالمية":"البنوك  البنوك  الأخري"حركة  كتابه  يف  النجار  يقول 
ارتدُت  كله.  تاريخي  وهي  مني،  قطعة  هي  يل  بالن�شبة  الإ�شالمية 
به  اقتنعُت  الذي  الأول  وقدمُت منوذجها  ال�شتينيات،  فجر  طريقها يف 
وما زلت، وتعر�شُت من اأجلها للهجرة من الوطن، واإىل ما هو اأكرث من 
ذلك، ونا�شلُت من اأجل اإقامتها يف ال�شودان، ثم حتّملُت خما�س ولدة 
البنك الإ�شالمي للتنمية اإبان عملي يف اأمانة منظمة املوؤمتر الإ�شالمي 
)بنك  م�شر  يف  حكومي  اإ�شالمي  بنك  اأول  لإن�شاء  وجاهدُت  بجدة، 
اأقيم حتى منت�شف  اإ�شالمي  بنك  يكاد هناك  ول  الجتماعي(.  نا�شر 
الثمانينيات اإل وكنت من جنود التاأ�شي�س فيه، اإما بالدعوة له اأو بال�شعي 
بتعبئة  اأو  الإن�شاء،  امل�شورة يف خطوات  اأو بتقدمي  امل�شوؤولني،  اإقناع  اإىل 
جمل�س  يف  بال�شرتاك  اأو  املوؤ�ش�شني،  بتجميع  اأو  التاأييد،  وح�شد  الراأي 
الإدارة، اأو بالإ�شهام يف جهود انتقاء العاملني وتدريبهم. وذلك ف�شاًل 
رة عن القت�شاد الإ�شالمي، وفكرة البنوك الإ�شالمية،  عن الكتابة املبكِّ
و�شرح فل�شفتها، وتاأ�شيل نظريتها، وتو�شيح مهمتها ووظيفتها، والدفاع 

عن ق�شيتها فوق كل منرب، ويف قلب كل منتدى".
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االإف�ساح املحا�سبي عن امل�س�ؤولية االجتماعية يف 
امل�سارف االإ�سالمية

د. منى لطفي بيطار   
مدر�صة يف ق�صم العلوم املالية وامل�صرفية     

كلية االقت�صاد- جامعة ت�صرين 

املقدمة:
 Social االجتماعية  بامل�صوؤولية  العامل  حول  عديدة  منظمات  تهتم 
بالربامج  االإ�صهام  اأجل  من  تتحملها  اأن  يجب  التي   Responsibility

واإن  البيئية.  بال�صوؤون  واالهتمام  للمعوزين  العون  وتقدمي  االجتماعية، 
الذي  ال�صمح،  ديننا  بعيدة عن  لي�صت  االجتماعية  بامل�صوؤولية  االهتمام 
البيئة،  على  واحلفاظ  املجتمع  خري  اأجل  من  التعاون  على  النا�س  حّث 
االإ�صراف  وعدم  املوارد  ا�صتغالل  بح�صن  االهتمام  اأهمية  على  ورّكز 

والتبذير، وعدم اإهمال حق االأجيال القادمة.

وقد انعك�س الفكر االقت�صادي على الفكر املحا�صبي من حيث االهتمام 
القانونيني  املحا�صبني  جمعية  واأو�صحت  االجتماعية،  بامل�صوؤولية 
اأهداف  �صمن  من  اأن   /1973/ عام  املن�صور  تقريرها  يف  االأمريكية 
القوائم املالية اإعداد تقرير عن االأن�صطة االجتماعية، وظهرت العديد 
ال�صركة  وفاء  مدى  عن  االإف�صاح  اأهمية  توؤكد  التي  الدرا�صات  من 
مل�صوؤوليتها االجتماعية، واأثر ذلك يف قرارات امل�صتثمرين. )اأبو �صمرة، 

2009- �س 18، 24(

وبيان مدى  امل�صوؤولية االجتماعية،  بيان مفهوم  البحث على  يركز هذا 
واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  عن  ال�صادرة  املحا�صبية  املعايري  اهتمام 
البعد  عن  املحا�صبي  االإف�صاح  ب�صرورة  االإ�صالمية  املالية  للموؤ�ص�صات 
االجتماعي، ومدى تقيد امل�صارف االإ�صالمية باالإف�صاح املحا�صبي عن 

امل�صوؤولية االجتماعية يف القوائم املالية. 

اأهمية البحث:
ال�صاحة  على  متميز  دور  لها  يكون  اأن  االإ�صالمية  للم�صارف  بد  ال 
تركيز  وعدم  االجتماعية،  بامل�صوؤولية  االهتمام  تتبنى  واأن  امل�صرفية، 
اهتمامها بتحقيق معدالت ربح مرتفعة واإهمال االأهداف االأ�صا�صية وراء 
ظهور فكرة امل�صارف االإ�صالمية، وذلك انطالقًا من التزامها مببادئ 

ديننا احلنيف، الذي جعل االإن�صان هدف احلياة وغايتها االأ�صمى.

من هنا تاأتي اأهمية هذا البحث يف اإلقاء ال�صوء على مفهوم امل�صوؤولية 
املحا�صبية  املعايري  وموقف  ي�صملها،  التي  واملجاالت  االجتماعية 
االإ�صالمية  امل�صارف  اإدراك  املجال، ومعرفة مدى  االإ�صالمية من هذا 
اأهمية حتملها عبء امل�صوؤولية االجتماعية، واأهمية م�صاركتها بالربامج 
باالإف�صاح  تقيدها  مدى  على  ال�صوء  واإلقاء  املختلفة،  االجتماعية 

املحا�صبي عن امل�صوؤولية االجتماعية يف القوائم املالية التي ت�صدرها.

احللقة )1(
م�شكلة البحث:

تتمثل م�صكلة البحث يف االإجابة عن االأ�صئلة االآتية:
باالهتمام . 1 االإ�صالمية  امل�صارف  التزام  وجوب  مدى  ما   

بامل�صوؤولية االجتماعية، انطالقًا من االأ�ص�س النظرية الإن�صائها؟
هل اهتمت املعايري املحا�صبية االإ�صالمية باالإف�صاح املحا�صبي . 2

عن البعد االجتماعي؟
عن . 3 املحا�صبي  باالإف�صاح  االإ�صالمية  امل�صارف  تهتم  هل 

امل�صوؤولية االجتماعية؟

فرو�ض البحث:
ي�صتند البحث اإىل الفرو�س االآتية:

اأهمية . 1 من  االإ�صالمية  للم�صارف  النظرية  االأ�ص�س  انطلقت 
االهتمام بامل�صوؤولية االجتماعية.

اهتمت املعايري املحا�صبية االإ�صالمية باالإف�صاح املحا�صبي عن . 2
البعد االجتماعي يف القوائم املالية.

امل�صوؤولية . 3 املحا�صبي عن  باالإف�صاح  االإ�صالمية  تهتم امل�صارف 
االجتماعية.

منهج البحث:
مت اعتماد املنهج الو�صفي التحليلي، ومت الرجوع اإىل الدرا�صات ال�صابقة 
ومت  واأبعادها،  مفهومها  على  للتعرف  االجتماعية  امل�صوؤولية  جمال  يف 
االطالع على املعايري املحا�صبية االإ�صالمية للتعرف على مدى اأخذها يف 

احل�صبان االإف�صاح املحا�صبي عن البعد االجتماعي.

من  لعدد   /2010/ لعام  العائدة  املالية  التقارير  حمتوى  درا�صة  مت 
االهتمام  مدى  ملعرفة  �صورية،  وخارج  داخل  االإ�صالمية  امل�صارف 
باالإف�صاح املحا�صبي عن امل�صوؤولية االجتماعية للم�صرف، ومت االطالع 
يف  مبينة  هي  كما  االجتماعية  بامل�صوؤولية  امل�صرف  التزام  مدى  على 

املوقع االإلكرتوين العائدة للم�صرف وبياناته املالية ال�صنوية. 

اأواًل- مفه�م امل�س�ؤولية االجتماعية:
ت�صاعد يف االآونة االأخرية احلديث عن امل�صوؤولية االجتماعية لل�صركات 
على اختالف اأنواعها، واأهمية عدم اقت�صار تقومي االأداء على اجلانب 
االقت�صادي ومدى حتقيق ال�صركة لالأرباح، اإمنا النظر اأي�صًا اإىل مدى 
االجتماعية  امل�صوؤولية  وجعل  االجتماعية،  باجلوانب  ال�صركة  اهتمام 
عام  يف   Sheldon �صلدون  ويعد  لل�صركة.  االأ�صا�صية  امل�صوؤوليات  �صمن 

د. منى خالد فرحات
 مدر�صة يف ق�صم املحا�صبة

كلية االقت�صاد- جامعة دم�صق
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/1923/ اأول من اأ�صار اإىل اأهمية اهتمام ال�صركة بامل�صوؤولية االجتماعية 
عند اأداء وظائفها املختلفة. )جربوع، 2007- �س 240(

االأوروبية  اللجنة  ن�صرتها  التي   Green Paper اخل�صراء  للوثيقة  وفقًا 
امل�صوؤولية  تعرف   ،/2001/ متوز  يف   European Commission
االجتماعية باأنها: "مفهوم تقوم ال�صركات من خالله بدمج اهتماماتها 
االأطراف  مع  وتتفاعل  االأ�صا�صية،  عملياتها  مع  والبيئية  االجتماعية 
االأخرى على اأ�صا�س طوعي". وبينت هذه الوثيقة اأن االهتمام بامل�صوؤولية 
املوقف  ويدعم  العاملني،  اإنتاجية  على  مبا�صر  تاأثري  له  االجتماعية 

)Bronchain، 2003- p. 7( .التناف�صي لل�صركة

ال�صركة  "تعهد  اأنها:  على  االجتماعية  امل�صوؤولية  الدويل  البنك  وعرف 
العاملني  مع  والتعامل  امل�صتدامة،  االقت�صادية  بالتنمية  االإ�صهام  على 
وممثليها واملجتمع املحلي ب�صكل طوعي، من اأجل حت�صني جودة احلياة 
 Anto & Astuti( والتنمية".  ال�صركة  على  بالفائدة  يعود  باأ�صلوب 

)2008- p. 19

وعرف جمل�س االأعمال العاملي للتنمية امل�صتدامة )WBCSD( امل�صوؤولية 
يف  بامل�صاركة  االأعمال  قطاع  من  "تعهد  باأنها:  لل�صركات  االجتماعية 
التنمية االقت�صادية امل�صتدامة من خالل العمل مع العاملني وعائالتهم 
واملجتمع املحلي واالإقليمي بغر�س حت�صني جودة حياتهم". ومن املتوقع 
اأن ت�صهم معايري امل�صوؤولية االجتماعية يف تعزيز الركائز الثالثة لتحقيق 
هي:)املليجي،   Sustainable Development امل�صتدامة  التنمية 

2010- �س 12(
التنمية االقت�صادية.  . 1
التنمية االجتماعية. . 2
احلماية البيئية. . 3

ويق�صد بالتنمية امل�صتدامة: "التنمية التي تلبي احتياجات احلا�صر دون 
امل�صا�س بقدرة االأجيال امل�صتقبلية على تلبية احتياجاتهم اخلا�صة". 

 International ويف عام /2010/ اأ�صدرت املنظمة الدولية للمقايي�س
 ISO املوا�صفة   )Organization for Standardization )ISO
بهدف  وذلك  لل�صركات،  االجتماعية  بامل�صوؤولية  تتعلق  التي   26000
م�صاعدتها على االإ�صهام يف التنمية امل�صتدامة. وحددت هذه املوا�صفة 

)ISO، 2010( :صبعة جماالت للم�صوؤولية االجتماعية، هي�
احلوكمة. . 1
املوارد الب�صرية.  . 2
العاملني.  . 3
البيئة.. 4
العمليات. . 5
العمالء. . 6
املجتمع.. 7

م�صاهمة  اأن  على  الهولندي  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  وبنّي 
ال�صركة يف رفاهية املجتمع ي�صمل حتقيق القيمة يف ثالثة جماالت، هي: 
البيئي،  البعد  )ج(  االجتماعي،  البعد  )ب(  االقت�صادي،  البعد  )اأ( 

وال بد من دمج امل�صوؤولية االجتماعية يف ر�صالة وروؤية وفل�صفة ال�صركة 
)Elasary، 2011- p. 5( .وثقافتها

وبينت اإحدى الدرا�صات اأنه يقع على عاتق ال�صركات القيام بنوعني من 
االأداء: )املربوك، 2010(

لل�صركة،  االأ�صا�صية  االأن�صطة  يتمثل يف جمموعة  االأداء االقت�صادي:  اأ- 
والتي يرتتب عليها اإعداد جمموعة من التقارير املالية من خالل نظام 
الن�صاط  الأوجه  املالية  النتائج  تو�صح  والتي  التقليدية،  املالية  املحا�صبة 

املختلفة.

ب- االأداء االجتماعي: يتمثل يف جمموعة االأن�صطة التي تقوم بها ال�صركة 
من  جمموعة  اإعداد  عليها  يرتتب  والتي  االجتماعية،  مل�صوؤولياتها  وفاًء 
نظام  خالل  من  االجتماعية،  الو�صفية  اأو  الكمية  اأو  املالية  التقارير 

املحا�صبة عن االأداء االجتماعي.

القطاع  اإىل  االجتماعية  بامل�صوؤولية  االهتمام  اإىل  الدعوى  وامتدت 
امل�صريف، وبينت درا�صة )Azim et. al.، 2011- p. 39( اأنه يجب على 
املوؤ�ص�صات املالية عدم اقت�صار اهتمامها بالربحية والنمو، بل اأي�صًا اأن 
تهتم باملجتمع والبيئة، واأنها م�صوؤولة عن تاأثري اأن�صطتها على العاملني 

وامل�صاهمني والعمالء واملجتمع. 

األنشطة االجتماعية

مجال المجتمعمجال العمالءمجال البيئةمجال العاملين

.تقديم العالج مجانًا
.تحسين ظروف العمل

.تقديم وسائل األمن الصناعي

المحافظة على 
.البيئة

المحافظة على 
.الموارد الطبيعية

.زيادة أمان المنتج
الصدق في 

.اإلعالن
.ذكر مخاطر المنتج
ذكر مدة صالحية 

.المنتج

.تشغيل المعاقين
.تدريب الطالب
.إقامة حضانة

اإلسهام في الرعاية 
.الصحية

.دعم الجمعيات الخيرية

المصدر: من إعداد الباحث باالستناد إلى )جربوع، 2007- ص 248- 249(
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تقدمي  امل�صارف  على  يجب  اأنه   )Heal، 2004( درا�صة  بينت  كما 
القرو�س فقط لل�صركات التي تراعي امل�صوؤولية االجتماعية، وعدم تقدمي 
التمويل لل�صركات التي ال تهتم بربامج امل�صوؤولية االجتماعية وال تراعي 
االأمور البيئية. وبينت اأن اهتمام امل�صارف بامل�صوؤولية االجتماعية يوؤدي 
مع  العالقة  وحت�صني  الهدر،  وتخفي�س  امل�صرف،  �صمعة  حت�صني  اإىل: 
املوظفني، وحت�صني اإنتاجية املوظفني، كما له تاأثري اإيجابي على اأ�صعار 

االأ�صهم يف �صوق االأوراق املالية.

وبينت درا�صة )املغربل، فوؤاد، 2008- �س 20( اهتمام بع�س امل�صارف 
توفري  ن�صاط كبري يف جمال  لها  بامل�صوؤولية االجتماعية، حيث  الهندية 
خدمات الرعاية ال�صحية والتعليم االأ�صا�صي لالأطفال الفقراء، وتقدمي 
التمويل متناهي ال�صغر لذويهم، ويهتم موظفو هذه امل�صارف باالعتناء 
هذه  اأحد  واأوجد  فراغهم،  اأوقات  يف  واملكفوفني  اجلذام  مبر�صى 
االإلكرتوين،  موقعه  خالل  من  اإلكرتونيًا  بالتربع  ت�صمح  اآلية  امل�صارف 
للفالحني  ال�صناعية  االأطراف  توفري  يف  التربعات  هذه  وا�صتخدمت 

الفقراء.

ال  غزة  قطاع  يف  العاملة  امل�صارف  اأن   )2006( االآغا  درا�صة  وبينت 
تلتزم مب�صوؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع وجتاه البيئة، ولكنها تلتزم 
مب�صوؤوليتها االجتماعية جتاه العمالء. واأنها ال تتبنى �صيا�صة تتاأكد من 
اأن امل�صروعات التي متولها حترتم القيم االجتماعية ال�صائدة،  خاللها 
وال تكرتث ب�صريحة املعاقني يف املجتمع، وال حتر�س على ت�صغيل ن�صبة 

منهم لديها، وال ت�صهم يف التخفيف من حدة البطالة.

ويعد بنك الدوحة يف قطر امل�صرف االأول يف منطقة ال�صرق االأو�صط يف 
جمال امل�صوؤولية االجتماعية ومنا�صرة الق�صايا البيئية، اإذ فاز بجائزة 
املوؤمتر  يف  وذلك  لل�صركات،  االجتماعية  للم�صوؤولية  الذهبي  الطاوو�س 
الدويل ال�صاد�س للم�صوؤولية االجتماعية الذي عقد يف مدينة نيودلهي يف 

19 ني�صان /2011/. )املوقع االإلكرتوين للم�صرف(

ثانيًا- امل�صوؤولية االجتماعية على م�صتوى الدول:
بل  ال�صركات،  �صعيد  على  االجتماعية  بامل�صوؤولية  االهتمام  يقت�صر  مل 
االأوىل يف  الدولة  الهند  وكانت  الدول،  اأي�صًا على �صعيد  االهتمام  كان 
 /2010/ اآذار  ويف  االجتماعية،  امل�صوؤولية  موؤ�صر  اأطلقت  التي  العامل 
لل�صركات  ت�صجيعًا  م�صر،  يف  االجتماعية  امل�صوؤولية  موؤ�صر  اإطالق  مت 
يف  ممار�صاتها  عن  واالإف�صاح  ال�صفافية  من  مبزيد  التحلي  على 
على  املوؤ�صر  يعتمد  والبيئية،  االجتماعية  وامل�صوؤولية  احلوكمة  جماالت 
البيئية  العوامل  النوعية، ويتم حتويل  والعوامل  الكمية  العوامل  كل من 
واالجتماعية وممار�صات احلوكمة اإىل �صل�صلة من الدرجات التي حتدد 
املركز  )موقع  امل�صرية.  البور�صة  يف  املتداولة  ال�صركات  اأ�صهم  قيمة 

امل�صري للم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات(

امل�صتوى  على  والثانية  املوؤ�صر  هذا  تطبق  عربية  دولة  اأول  م�صر  وتعد 
مقيدة  �صركة   )30( املوؤ�صر  هذا  حتت  ويندرج  الهند،  بعد  العاملي 
امل�صوؤولية  قواعد  �صميت  قواعد  له  وو�صعت  امل�صرية،  البور�صة  يف 

املديرين  مركز  مع  بالتعاون  امل�صرية  البور�صة  وتقوم  االجتماعية، 
ال�صنوية على  اآند بوردز باملراجعة الدورية  امل�صري وموؤ�ص�صة �صتاندرد 
ال�صركات املدرجة يف هذا املوؤ�صر، ويتم ا�صتبعاد ال�صركات التي ال تطبق 
هذه القواعد، اأو التي تتوفر فيها ال�صفافية واالإف�صاح الكايف املطلوب. 

)جمال، 2010(

للم�صوؤولية  اأربعة جماالت  امل�صوؤولية االجتماعية يف م�صر  وحدد موؤ�صر 
)S&p/ EGX ESG Index، 2010- p. 4( :االجتماعية، هي

البيئة.  . 1
املوظفني.  . 2
املجتمع.  . 3
العمالء.. 4

ثالثًا- امل�صارف االإ�صالمية وامل�صوؤولية االجتماعية:
ويعتمد  االإ�صالمية،  العقيدة  على  االإ�صالمي  امل�صريف  النظام  يبنى 
من  جزءًاَ  ميثل  الذي  االإ�صالمي  االقت�صاد  منهج  على  اأ�ص�صه  و�صع  يف 
الت�صريع ال�صامل بهدف حتقيق التوازن بني امل�صلحة الفردية وم�صلحة 

املجتمع. )املغربي، 2004- �س 83(

منوًا  واالأ�صرع  القطاعات  اأهم  اأحد  االإ�صالمي  امل�صريف  القطاع  ويعد 
اأكرث من  اأكرث من )400( موؤ�ص�صة مالية، تدير  العامل، حيث ي�صم  يف 
)1( تريليون دوالر اأمريكي من االأ�صول. )املوقع االإلكرتوين لبنك دبي 

االإ�صالمي(

تعددت التعاريف املتعلقة بامل�صارف االإ�صالمية، نذكر منها:
االأموال  لتجميع  م�صرفية  مالية  "موؤ�ص�صة  االإ�صالمي  امل�صرف   *
عدالة  وحتقيق  االإ�صالمي،  التكافل  جمتمع  بناء  يخدم  مبا  وتوظيفها 
التوزيع، وو�صع املال يف امل�صار االإ�صالمي". )النجار، 1982- �س 163(

معامالتها  تن�صجم يف جميع  "موؤ�ص�صة م�صرفية  االإ�صالمي  * مل�صرف 
الغراء  بال�صريعة  اأعمالها  جلميع  واإدارتها  اال�صتثماري  ون�صاطها 
وخارجيًا".  داخليًا  االإ�صالمي  املجتمع  باأهداف  وكذلك  ومقا�صدها، 

)اإر�صيد، 2001- �س 14(

املوارد  بتجميع  تقوم  م�صرفية  مالية  "موؤ�ص�صة  االإ�صالمي  امل�صرف   *
ال�صوابط  وفق  الوطني  االقت�صاد  تخدم  جماالت  يف  وتوظيفها  املالية 
تنموي  بعد  ذات  اإن�صانية  ر�صالة  ولها  الربح،  حتقيق  بهدف  ال�صرعية 
ال�صالمة  على  حتوز  مالية  منتجات  توفري  اإىل  تهدف  واجتماعي، 

ال�صرعية". )عبادة، 2008- �س 28- 29(

االأموال،  بتجميع  تقوم  مالية  "موؤ�ص�صة  االإ�صالمي  امل�صرف   *
وا�صتثمارها، وتنميتها ل�صالح امل�صرتكني، واإعادة بناء املجتمع امل�صلم، 
)فتاحي،  ال�صرعية".  االأ�صول  وفق  على  االإ�صالمي،  التعاون  وحتقيق 

2009- �س 70(

باإحداث  املتعلق  لعام /2005/  الت�صريعي رقم )35(  للمر�صوم  * وفقًا 
امل�صرف   /1/ رقم  املادة  عرفت  �صورية،  يف  االإ�صالمية  امل�صارف 
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ونظامه  تاأ�صي�صه  عقد  يت�صمن  الذي  "امل�صرف  باأنه:  االإ�صالمي 
غري  على  بها  امل�صموح  امل�صرفية  االأعمال  مبمار�صة  التزامًا  االأ�صا�صي 
اأ�صا�س الفائدة اأخذًا وعطاء، ووفقًا ل�صيغ املعامالت امل�صرفية التي ال 
تتعار�س مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية، �صواء يف جمال الودائع وتقدمي 
اخلدمات امل�صرفية االأخرى، اأو يف جمال التمويل واال�صتثمار". )املادة 

1 من املر�صوم الت�صريعي رقم 35(

املتعلقة  التعاريف  تعدد  من  الرغم  على  اأنه  للباحث  يتبني  �صبق  مما 
امل�صرف  مييز  ما  اأهم  اأن  على  تتفق  لكنها  االإ�صالمي،  بامل�صرف 
االعتبارات  ودمج  االإ�صالمية،  ال�صريعة  باأحكام  التزامه  االإ�صالمي 

االجتماعية باالعتبارات االقت�صادية.

)ال�صعار،  منها:  اخل�صائ�س،  من  بعدد  االإ�صالمية  امل�صارف  تت�صم 
2005- �س 18- 19(

• ا�صتبعاد التعامل بالفائدة، وذلك انطالقًا مما تن�س عليه 	
االآية الكرمية: )واأحل اهلل البيع وحرم الربا(. 

• التقيد بقاعدة احلالل واحلرام عند منح االئتمان.	
• اإحياء نظام الزكاة واإدارة �صناديق خا�صة جلمع الزكاة.	
• عدم االإ�صهام يف تغذية الت�صخم، فهي ال ت�صهم يف زيادة 	

عر�س النقود.
�صرائح  مع  تتعامل  فهي  العمالء،  مع  التعامل  رقعة  بات�صاع  تتميز  كما 
التجار  و�صغار  الك�صبة  و�صغار  احلرفيني  اأب�صط  حتى  كافة  املجتمع 
وحديثي التخرج من اجلامعات، ومتول امل�صروعات ال�صغرية، وت�صاعد 

ال�صباب على توفري امل�صكن املنا�صب. ) فتاحي، 2009- �س 75(

يعد الربح اأ�صا�صيًا يف امل�صارف االإ�صالمية لكنه غري كاٍف، واإن االهتمام 
بامل�صوؤولية االجتماعية يعد نتيجة طبيعية لتواجدها يف املجتمع، من اأجل 
ال�صركات  اهتمام  منافع  واإن  الطويل،  االأمد  الربحية يف  على  احلفاظ 
 Anto( .بامل�صوؤولية االجتماعية تعود على ال�صركة نف�صها وعلى املجتمع

 )& Astuti، 2008- p. 19

وتقوم امل�صارف االإ�صالمية على اأ�صا�س اقت�صادي واجتماعي، ت�صعى من 
خالله حتقيق التنمية االجتماعية، �صواء اأكان ذلك ب�صورة مبا�صرة من 
خالل قيامها ببع�س االأن�صطة االجتماعية، اأم ب�صورة غري مبا�صرة من 
خالل م�صاركتها يف امل�صروعات اال�صتثمارية. )بو�صعد، 2011- �س 60(

ويرى الباحث اأن دور امل�صارف االإ�صالمية يف التنمية االجتماعية يتمثل 
يف قيامها باالأن�صطة االآتية:

من . 1 العديد  اأن�صاأت  امل�صتحقني:  على  وتوزيعها  الزكاة  جمع 
الزكاة  جمع  مهمتها  الزكاة،  �صناديق  االإ�صالمية  امل�صارف 
ل امل�صرف الزكاة من امل�صاهمني  وتوزيعها للم�صتحقني، وقد يح�صّ

واأ�صحاب ح�صابات اال�صتثمار، وقد يرتك لهم اأمر دفع الزكاة.
بتقدمي . 2 االإ�صالمية  امل�صارف  تتميز  احل�صن:  القر�س  تقدمي 

والدرا�صة  العالج  مثل:  معينة،  لغايات  وذلك  احل�صنة  القرو�س 
والزواج. وهي قرو�س تقدم بال مقابل.

القيام باالأن�صطة االجتماعية املختلفة: تقوم امل�صارف االإ�صالمية . 3
يف  م�صوؤوليتها  اإىل  باال�صتناد  االجتماعية  االأن�صطة  من  بالعديد 
للم�صاجد  وامل�صاعدات  االإعانات  منح  مثل:  االجتماعية،  التنمية 
االإ�صالمية،  والن�صرات  واملراجع  الكتب  واإ�صدار  العلم،  وطالب 
واالإ�صهام يف الندوات واملوؤمترات االإ�صالمية، واالإ�صهام يف برامج 
يف  وامل�صاركة  ال�صكن،  اأزمة  مواجهة  يف  واالإ�صهام  االأمية،  حمو 

برامج حماية البيئة. )العلي، 2008- �س 542(
مراعاة البعد االجتماعي يف التمويل: تتميز امل�صارف االإ�صالمية . 4

للم�صروعات  التمويل  منح  عند  االجتماعي  البعد  مبراعاة 
اال�صتثمارية، وتعطي االأولوية للم�صروعات ال�صرورية التي يحتاجها 
االقت�صادية  القطاعات  بني  التوازن  حتقيق  على  وتعمل  املجتمع، 
كافة، وتهتم بتمويل احلرفيني وال�صناعات ال�صغرية، وتخ�ص�س 
اجتماعي.  نفع  ذات  م�صروعات  متويل  يف  ا�صتثماراتها  من  جزءًا 

)الربيدي، 2000- �س 343(
ت�صكل . 5 قد   :Endowment Management الوقف  اإدارة 

امل�صارف االإ�صالمية �صندوقًا للوقف ميكن من خالله للمح�صنني 
على  االإ�صالمية  امل�صارف  وت�صرف  الأعمال اخلري،  اأموالهم  وقف 

اإدارته.
ويعد بنك دبي االإ�صالمي اأول م�صرف اإ�صالمي يف العامل، تاأ�ص�س عام 
تقدمي  خالل  من  االجتماعية  بامل�صوؤولية  امل�صرف  ويلتزم   ،/1975/
القر�س احل�صن، والقيام بالعديد من االأن�صطة االجتماعية، ويعد هذا 
عام  يف  ذلك  وكان  العامل  يف  الزكاة  �صندوق  اأ�ص�س  من  اأول  امل�صرف 

/1975/. )املوقع االإلكرتوين للم�صرف(

وو�صع  االجتماعية،  بامل�صوؤولية  االإ�صالمي  ظبي  اأبو  م�صرف  اهتم  كما 
معايري لتقومي مزودي اخلدمات وامل�صت�صارين الذين يرغبون بالتعامل 
معه، وتت�صمن هذه املعايري االهتمام بتطوير الكوادر الوطنية واالهتمام 
بامل�صوؤولية االجتماعية، حيث �صيكون للجهات التي تلتزم بهذه املعايري 

اأف�صلية التعامل مع امل�صرف. )املوقع االإلكرتوين للم�صرف(

االجتماعية  بامل�صوؤولية  بالقيام  ال�صعودية  الراجحي يف  واهتم م�صرف 
من خالل اإن�صاء عيادة ملكافحة التدخني، وتوفري اأجهزة و�صكن للمر�صى 
وبرنامج  املتنقلة،  ال�صكري  العمى  مكافحة  قافلة  وبرنامج  املحتاجني، 

االإ�صكان اخلريي، ورعاية االأيتام. )ال�صحيباين، 2009(
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يف  ترتقي  والتي  العملية،  هذه  بعبء  القيام  على  قادرا  يكون  كي 
تنمية  الوقت  نف�س  يف  وهي  التعبدي،  العمل  مرتبة  اإىل  الإ�سالم 
متوا�سلة م�ستدامة توا�سل الوجود الإن�ساين يف هذا الكون وتوا�سل 
تاأكد  املفهوم  وهذا  وتعاىل،  �سبحانه  لربه  الإن�سان  عبادة  واجب 
الدين، حفظ  التي ت�سعى لتحقيقها )حفظ  النهائية  يف الأهداف 
النف�س، حفظ العقل، حفظ الن�سل، حفظ املال( التي تتميز كذلك 

بال�سمول والتكامل وال�ستدامة. 

اأ�سمل من . 2 امل�ستدامة  ال�ساملة  للتنمية  الإ�سالمي  املفهوم  وبالتايل 
ويف  لأبعادها  التنظري  يف  الأ�سبق  اأنه  كما  لها،  املعا�سر  املفهوم 

التج�سيد مل�سمونه من املفهوم املعا�سر. 

ال�ساملة . 3 التنمية  عليها  تقوم  التي  وال�سوابط  واملبادئ  الأ�س�س 
امل�ستدامة يف املنهج الإ�سالمي، واملتعلقة با�ستخدام املوارد املتاحة 
وعملية توزيع الرثوات والدخول بني اأفراد اجليل الواحد والأجيال 
القت�سادية،  الأن�سطة  على  املفرو�سة  ال�سوابط  وكذا  املتعاقبة 
والتي اإن مت اللتزام بها من قبل الأفراد واملوؤ�س�سات عند ممار�سة 
ال�سيا�سات،  خمتلف  وتطبيق  ر�سم  وعند  اأن�سطتهم  خمتلف 
�ست�سمن حتقيق ال�ستدامة البيئية والتنمية القت�سادية والعدالة 

الجتماعية. 

ال�ساملة . 4 للتنمية  حتقيقه  يف  الإ�سالمي  التنموي  املنهج  يعتمد 
الأدوار  املتكاملة  املوؤ�س�سات  من  منظومة  على  امل�ستدامة، 
املنهج  يربز خ�سو�سية  املنظومة  كبري من هذه  والوظائف. جزء 

الإ�سالمي، وتتمثل هذه املوؤ�س�سات يف: 

- الدولة والتي تعترب قائدة العمل التنموي، حيث تتمثل اأهم وظائفها يف 
الوظيفة  والقانونية،  الت�سريعية  الوظيفة  الدينية،  اأو  ال�سرعية  الوظيفة 
الرقابية،  الوظيفة  البيئية،  الوظيفة  الأمنية،  الوظيفة  الجتماعية، 
الإيجابي  التدخل  عن  الأخرية  هذه  وتعرب  القت�سادية،  والوظيفة 
جعل  ما  الإ�سالمي،  القت�ساد  ظل  يف  القت�سادية  احلياة  يف  للدولة 
الو�سع  ا�ستدعى  اإن  وت�سحيحية  رقابية  توجيهية،  اإ�سرافية،  اأدوارها 
والوظائف عن طريق جمموعة من  الأدوار  الدولة هذه  ذلك. ومتار�س 

املوؤ�س�سات، اأبرزها:

حياد  عدم  �سمان  يف  املهم  الدور  ذات  الرقابية  احل�سبة  موؤ�س�سة   )1
عملية التنمية ال�ساملة امل�ستدامة عن م�سارها، من خالل عملها الرقابي 
والإ�سرايف على خمتلف الأن�سطة التنموية ومن ثم ت�سحيح الختاللت 
قيام  �سمان  �ساأنه  من  هذا  وكل  عنها،  امل�سوؤولني  وحما�سبة  وقتها  يف 
كما  عالية.  بكفاءة  لأدوارهم  التنمية  جهود  يف  امل�ساركة  الأطراف  كل 
تكمن خ�سو�سية العمل الرقابي املمار�س من قبل هذه املوؤ�س�سة يف اإزالة 
الرقابية على بع�س املجالت وتغطية املجالت  التعددية  اأو  الزدواجية 
التي كانت بعيدة عن الرقابة، وبالتايل �سمان تغطية كل املجالت )كافة 
ال�سلوكيات والأن�سطة املجتمعية فردية كانت اأم جماعية، اقت�سادية اأو 

اجتماعية اأو �سيا�سية واحلفاظ على البيئة الطبيعية(.

2( موؤ�س�سة الزكاة والتي و�سحنا يف طّيات هذا البحث اأدوارها التنموية 
يف كافة املجالت القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية التي اأدتها وميكن 
النظام  ظل  يف  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  توؤديها  اأن 
القت�سادية  الأزمات  اأبرز  حل  على  والقدرة  الإ�سالمي  القت�سادي 
والجتماعية، خا�سة يف ظل الأو�ساع املتخلفة التي تعاين منها ال�سعوب 

الإ�سالمية.

• التنمية 	 حتقيق  يف  اأ�سا�سي  ك�سريك  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات 
ال�ساملة امل�ستدامة، من خالل دوره القت�سادي والجتماعي، هذا 
املعا�سر  والقت�سادي  الإداري  الفكر  يف  عنه  يعرب  الذي  الأخري 
اأن  بينا  التي  اخلا�س،  القطاع  ملوؤ�س�سات  الجتماعية  بامل�سوؤولية 
والتنظري  التاأ�سيل  يف  الو�سعي  الفكر  �سبق  الإ�سالمي  القت�ساد 
له  يدعو  مما  اأ�سمل  املفهوم  هذا  اأن  كما  له،  والتطبيق  ملفهومها 

الفكر الو�سعي املعا�سر.
• موؤ�س�سة الأوقاف الإ�سالمية التي كان لها تاريخيا دور اأول ورئي�سي 	

تغطية  خالل  من  امل�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 
الأوقاف الإ�سالمية كافة املجالت، وكذلك ارتباط الوقف مبفهوم 
املوقوف  املنافع  ا�ستدامة  املوقوفة،  الأموال  )ا�ستدامة  ال�ستدامة 

لأجالها، ا�ستدامة الأجر والثواب(.
• هذه 	 من  اأ�سا�سي  كجزء  الإ�سالمية  التاأمني  و�سركات  امل�سارف 

القت�ساد  و�سوابط  مببادئ  التزامها  بف�سل  والقادرة  املنظومة، 
الإ�سالمي على تقدمي الدعم املايل الالزم للعملية التنموية بكفاءة 

عالية، وباأقل ا�سطرابات ممكنة،
• تزويد 	 الأ�سا�سي يف  دورها  ويتمثل  والبحثية،  التعليمية  املوؤ�س�سات 

التنموي،  للعمل  الالزمة  املوؤهلة  الب�سرية  بالكفاءات  التنمية 
واإيجاد احللول للم�ساكل التي تعرت�س جت�سيدها يف كافة املجالت 
اجلهود  خالل  من   ،)... البيئية،  الجتماعية،  )القت�سادية، 

البحثية التي تقام على م�ستواها، 
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• من 	 كبرية  درجة  على  دور  لها  اأ�سبح  والتي  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
وتوُجهاتهم،  املجتمع  اأفراد  �سلوكيات  على  التاأثري  يف  الأهمية 
وتوعيتهم بق�سايا التنمية واأهمية م�ساركتهم ودعمهم ملوؤ�س�ساتها 

و�سيا�ساتها،

• اأن 	 احلالية  الأو�ساع  ظل  يف  منها  املطلوب  امل�سجدية  املوؤ�س�سة 
ال�سليمة  العقيدة  وغر�س  امل�سلم  الفرد  وتوعية  بناء  يف  ت�ساهم 
للتنمية  و�سليم  �سحيح  م�سار  ل�سمان  فيه،  الفا�سلة  والأخالق 

ال�ساملة امل�ستدامة.

جزء  القت�سادية  بالأدوات  املتعلقة  الإجرائية  املنظومة  ت�سكل   .4
رئي�سي من املنظومة الإجرائية للتنمية ال�ساملة امل�ستدامة، فهي اأدوات 
لتحقيق تنمية اقت�سادية وا�ستدامة بيئية من اأجل تنمية اجتماعية. واإن 
تطبيق هذه الإجراءات �سمن اقت�ساد يقوم على املذهبية القت�سادية 
واأ�سوله والتزامها ب�سوابطه،  الإ�سالمية، ي�ستدعي توافقها مع مبادئه 
ال�سيا�سة  بكل من  تعلق  ما  القت�سادية  والإجراءات  الأدوات  اأهم  ومن 

النقدية واملالية.

ويف ظل الواقع املتخلف الذي يتخبط فيه العامل الإ�سالمي، وبناءا على 
النتائج ال�سابقة، ارتاأينا تقدمي القرتاحات التالية:

• التي 	 الإ�سالمية  وال�سوابط  واملبادئ  الأ�س�س  تطبيق  �سرورة 
حتكم الن�ساط الإن�ساين وخا�سة الن�ساط القت�سادي ل�سمان 

حتقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدامة، وذلك عن طريق:

يف . 1 والباحثني  املخت�سني  قبل  من  التوعوية  اجلهود  تكثيف 
عدم  وخطورة  الأ�س�س  هذه  باأهمية  الإ�سالمي  القت�ساد  جمال 
على  الأمر  يقت�سر  ول  والأعرف-،  الأدرى  -لأنهم  بها  اللتزام 
املتخ�س�سة  العلمية  واملجالت  والندوات  واملوؤمترات  البحوث 
الإعالم  بكثافة نحو  للتوجه  لكن احلاجة ملّحة  رغم �سرورتها، 
الأمة  اأفراد  وح�سد  لتوعية  واحلديث  واملكتوب  وامل�سموع  املرئي 
قبل اأ�سحاب القرار، لأنه ح�سب راأينا الوعي اجلماهريي ي�سري 
مع مرور الوقت مطلب عام يحتم على اأ�سحاب القرار يف دولنا 

الإ�سالمية ال�ستجابة له.

العتبار عن �سياغة . 2 وال�سوابط بعني  الأ�س�س  اأخذ هذه  �سرورة 
تنق�س  ب�سروريتها  وعي  وجود  ومع   - والت�سريعات  القوانني 
واأخذها بعني العتبار عند  التهرب من اللتزام بها،  احتمالت 

�سياغة خمتلف ال�سيا�سات.
• جتميع العمل الرقابي حتت اإدارة موؤ�س�سة واحدة، هي موؤ�س�سة 	

احل�سبة كخطوة اأوىل نحو عمل رقابي فعال وكفء.
• الدول 	 معظم  يف  اليوم  القائمة  الزكاة  موؤ�س�سات  دمج 

ذات  كموؤ�س�سة  للدولة  املوؤ�س�سية  املنظومة  �سمن  الإ�سالمية 
ويزيل  الر�سمية  طابع  عليها  ي�سفي  مما  تامة،  ا�ستقاللية 
اأدوارها  تفعيل  يف  اأهمية  الأمر  ولهذا  التطوعية،  �سفة  عنها 
والجتماعية  وال�ستثمارية  والنقدية  املالية  لوظائفها  واأدائها 
وال�سيا�سية بكفاءة عالية، وبالتايل �سمان م�ساركتها اليجابية 

يف اإحداث تنمية �ساملة م�ستدامة يف هذه الدول.
• اإعطاء الأولوية للقطاع اخلا�س يف اإطار من احلرية القت�سادية 	

له  والت�سريعية  املادية  الظروف  وتهيئة  وت�سجيعه  املن�سبطة، 
لي�سطلع بدوره ك�سريك حقيقي للدولة ولقطاعها العام.

• اإعطاء الفر�سة للقطاع الثالث ب�سفة عامة، وموؤ�س�سة الأوقاف 	
املدين  املجتمع  متثل  كموؤ�س�سة  خا�سة،  ب�سفة  الإ�سالمية 
ولي�ست تابعة للدولة، وهذا من خالل تهيئة الظروف القانونية 

لها بالدرجة الأوىل.
• البنوك 	 من  اأ�سا�سا  يتكون  ومايل  م�سريف  قطاع  نحو  التوجه 

اأوىل  وكخطوة  الأقل  على  اأو  الإ�سالمية،  التاأمني  و�سركات 
مراعاة خ�سو�سياتها وطبيعة عملها من قبل الهيئات امل�سرفة،

• اإطار 	 يف  املقرتحة  واملالية  النقدية  ال�سيا�سة  باأدوات  العمل 
للخروج  �سروري  كمطلب  الإ�سالمي،  القت�ساد  النظام 
املايل  القطاع  منها  يعاين  التي  والختاللت  الأزمات  من 

والقت�ساد ككل يف الدول الإ�سالمية،
• تكثيف اجلهود البحثية املتعلقة بالتنمية ال�ساملة امل�ستدامة يف 	

القت�ساد الإ�سالمي.
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اأدب الدنيا: التنمية ال�شاملة
لأبي احل�سن علي بن حممد حبيب الب�سري املاوردي )تويف 450 هـ(

التعقيب واملقاربة القت�سادية: الدكتور �سامر مظهر قنطقجي

تعقيب:
اأو�سحنا يف العدد ال�سابق تناول املاوردي للحاجات، واإ�سباعها، وحد الكفاية وذلك من وجهة نظر القت�ساد اجلزئي، 
ل القت�ساد الكلي و�سبل ر�سمه، فو�سح اأن اخللل على امل�ستوى اجلزئي )اأي بني الوحدات  ثم تناول املاوردي اآليات ت�سكُّ
القت�سادية مبا فيها الأفراد(، موؤداه اختاللت على م�ستوى القت�ساد الكلي. فال�سالح طريق العمران )اأو ما ن�سطلح 

عليه هذه الأيام بالتنمية(، اأما الف�ساد ف�سبيل التخلف والبوؤ�س. 
وُنُتابع مع كالم املاوردي عن ر�سمه للعالقة بني القت�ساد اجلزئي والقت�ساد الكلي، معتربًا اأن التنمية ترتكز على اأمرين 
ل ينف�سالن عن بع�سهما لتحقيق التنمية ال�ساملة. يقوم الأول على تنمية الفرد نف�سه، والثاين يقوم على تنمية املجتمع 

كله. ولبد من الن�سجام بني كال التنميتني. 
 110 رقم  الكرمية  الآية  هو  اإمنا  ذلك  واإن م�سدر  قول،  كل  عند  والف�ساد  ال�سالح  بني م�سطلحي  املاوردي  ربط  وقد 
�سبيل  باملعروف  فالأمر  ُنَكِر(،  املمْ َعِن  َن  َهومْ َوَتنمْ ُروِف  َعمْ ِباملمْ َتاأمُْمُروَن  ا�ِس  ِللنَّ ِرَجتمْ  اأُخمْ ٍة  اأُمَّ  َ َخريمْ )ُكنُتممْ  اآل عمران:  �سورة  من 
ال�سالح والإ�سالح والتطوير، والنهي عن املنكر �سبيل اإبعاد الف�ساد ووقف نزيفه. اأما النتيجة التي يقررها املاوردي فهي: 
التنمية  لن حتقق   )MICRO( الفردي امل�ستوى  على  و�سالحها   )MACRO( الكلي امل�ستوى  على  التنمية  اختالل  اأن 
ال�ساملة، وهذا �ساأنه �ساأن اختالل حال الفرد وحتقق التنمية الكلية، فم�ساهمة الفرد �ستن�سرف عن اجلماعة ويتوقف 

دوره، وبتعميم ذلك على جميع الأفراد، نكون اأمام ف�ساد ل �سالح. ويف ذلك يقول:       

�شالح الدنيا ب�شيئني:
ِبِه َحاُل ُكلِّ َواِحٍد ِمنمْ  ُلُح  َلتَها. َوالثَّايِن: َما َي�سمْ اأُُموُر ُجممْ ِبِه  َتِظُم  َينمْ ُلُهَما: َما  اأَوَّ  : ِ َهنيمْ َترَبٌ ِمنمْ َوجمْ َيا ُمعمْ نمْ اَلَح الدُّ اأَنَّ �سَ َلممْ  َواعمْ
نمْ  َدَم اأَ ِتاَلِل اأُُموِرَها َلنمْ َيعمْ َيا َواخمْ نمْ ُلَحتمْ َحاُلُه َمَع َف�َساِد الدُّ اِحِبِه؛ ِلأَنَّ َمنمْ �سَ َحِدِهَما اإل ِب�سَ اَلَح ِلأَ َئاِن َل �سَ ِلَها. َفُهَما �َسيمْ اأَهمْ
ِتَظاِم  َيا َوانمْ نمْ اَلِح الدُّ . َوَمنمْ َف�َسَدتمْ َحاُلُه َمَع �سَ َتِعدُّ ، َوَلَها َي�سمْ َتِمدُّ َها َما َي�سمْ ِتاَلُلَها؛ ِلأَنَّ ِمنمْ َدَح ِفيِه اخمْ ِه َف�َساُدَها، َوَيقمْ ى اإَليمْ َيَتَعدَّ
َلَحتمْ َلُه َوَل  اَلَح اإل اإَذا �سَ �َس َيَرى ال�سَّ �ِسِه، َفَليمْ َيا َنفمْ �َساَن ُدنمْ ِتَقاَمِتَها اأََثًرا؛ ِلأَنَّ الإنمْ ًة، َوَل ِل�سمْ اَلِحَها َلذَّ اأُُموِرَها مَلمْ َيِجدمْ ِل�سَ
ُه  �سُّ ُرُه َعَلى َما مَيَ ُروًفا، َوِفكمْ ُه َم�سمْ اَر َنَظُرُه اإىَل َما َيُخ�سُّ . َف�سَ َم�سُّ �َسُه اأََخ�سُّ َوَحاَلُه اأَ ِه؛ ِلأَنَّ َنفمْ َف�َساَد اإل اإَذا َف�َسَدتمْ َعَليمْ َيِجُد المْ

ُقوًفا.  َمومْ

االختالف �شبب للتعاون:
َعاُدَها  َها َعنمْ َجِميِعِهممْ َعَطٌب َواإِ�سمْ َرا�سَ ًة؛ ِلأَنَّ اإعمْ ِر�سَ ِة َذِويَها ُمعمْ ِعَدًة، َوَل َعنمْ َكافَّ ِلَها ُم�سمْ ِميِع اأَهمْ َيا مَلمْ َتُكنمْ َقطُّ جِلَ نمْ َلممْ اأَنَّ الدُّ َواعمْ
َعاُوِن. َفاإَِذا َت�َساَوى َجِميُعُهممْ مَلمْ َيِجدمْ اأََحُدُهممْ اإىَل  ُ�َساَعَدِة َوالتَّ َفاِقِهممْ ِباملمْ َباُيِن، َواتِّ ِتاَلِف َوالتَّ ِتاَلِفِهممْ ِبالخمْ ِتِهممْ َف�َساٌد ِلئمْ ِلَكافَّ
اُروا  َتَلُفوا �سَ ًزا. َواإَِذا َتَباَيُنوا َواخمْ َلُكوا َعجمْ َعًة َوَيهمْ يمْ َهُبوا �سَ َنا، َفَيذمْ فمْ ِز َما َو�سَ َعجمْ اَجِة َوالمْ َ ِه �َسِبياًل، َوِبِهممْ ِمنمْ احلمْ ِ ِتَعاَنِة ِبَغريمْ ال�سمْ
َيَزاُلوَن  َتَعاىَل: }َوَل   ُ َقاَل اللَّ َوَقدمْ  وٌل.  �سُ َمومْ ِه  اإَليمْ َتاَج  ُحمْ َواملمْ وٌل،  ُو�سُ اَجِة  َ َذا احلمْ ِلأَنَّ  اَجِة؛  َ ِباحلمْ ِلنَي  ُمَتَوا�سِ َُعوَنِة  ِباملمْ ُموؤمَْتِلِفنَي 
ِني  ِق َفَهَذا َغِنيٌّ َوَهَذا َفِقرٌي، َوِلَذِلَك َخَلَقُهممْ َيعمْ زمْ َتِلِفنَي يِف الرِّ �َسُن: خُممْ َ {. َقاَل احلمْ َتِلِفنَي اإل َمنمْ َرِحَم َربُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهممْ خُممْ
َلَحتمْ  �سَ اإَذا  َيا  نمْ الدُّ اأَنَّ   َ َغريمْ ِق{.  زمْ الرِّ يِف  �ٍس  َبعمْ َعَلى  ُكممْ  �سَ َبعمْ َل  َف�سَّ  ُ َتَعاىَل: }َوَاللَّ  ُ اللَّ َوَقاَل  ِر.  َفقمْ َوالمْ ِغَنى  ِبالمْ ِتاَلِف  ِلاِلخمْ
َف�َسَدتمْ  َواإَِذا   . َقتمْ َواأَبمْ َرَفَقتمْ  تمْ  دَّ رَتَ ا�سمْ َواإَِذا  َدَعتمْ  ومْ َواأَ َهَنتمْ  َمَنَحتمْ  اإَذا  َها  اأَنَّ اإل  �ُسوًرا.  َميمْ َها  َرا�سُ َواإِعمْ ُفوًرا،  َمومْ َعاُدَها  اإ�سمْ َكاَن 
َوَمَع   . َحَفتمْ َواأَجمْ َلتمْ  َتاأمْ�سَ ا�سمْ تمْ  دَّ رَتَ ا�سمْ َواإَِذا   ، َعَبتمْ َواأَتمْ تمْ  َكدَّ َمَنَحتمْ  اإَذا  َها  ِلأَنَّ ًرا؛  َغدمْ َها  َرا�سُ عمْ َواإِ ًرا،  َمكمْ َعاُدَها  اإ�سمْ َكاَن  َيا  نمْ الدُّ
 ، َماَناِتِهممْ ِلَها ِلِقلَِّة اأَ �ِسٌد ِل�َساِئِر اأَهمْ . َوَف�َساُدَها ُمفمْ ، َوُظُهوِر ِدَياَناِتِهممْ َماَناِتِهممْ ِلَها ِلُوُفوِر اأَ ِلٌح ِل�َساِئِر اأَهمْ َيا ُم�سمْ نمْ اَلُح الدُّ َهَذا َف�سَ
َفُع  َء اأَنمْ ًفا، َفاَل �َسيمْ ِلياًل َوَك�سمْ اِل َتعمْ َ يِه َدِليُل احلمْ َت�سِ ًفا، َكَما َيقمْ ِرَبًة َوُعرمْ اِل جَتمْ َ . َوَقدمْ ُوِجَد َذِلَك يِف َم�َساِهِد احلمْ ِف ِدَياَناِتِهممْ عمْ َو�سَ
ًعا، َكَما  َء اأََحقُّ ِبِه َنفمْ ُر اأََماَناُتُهممْ َفاَل �َسيمْ ا�ِس َوَتَتَوفَّ َوى ِبِه ِدَياَناُت النَّ رُّ ِمنمْ َف�َساِدَها؛ ِلأَنَّ َما َتقمْ َء اأَ�سَ اَلِحَها، َكَما َل �َسيمْ ِمنمْ �سَ

َرًرا.  َدُر ِبِه �سَ جمْ َء اأَ َهُب اأََماَناُتُهممْ َفاَل �َسيمْ ُعُف ِدَياَناُتُهممْ َوَتذمْ اأَنَّ َما ِبِه َت�سمْ
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• دار 	 اللحام، من�سورات  �سعيد حممد  والدين(، �سرح وحتقيق  الدنيا  )اأدب  الب�سري،  اأبو احل�سن علي بن حممد حبيب  املاوردي، 
ومكتبة الهالل ببريوت، 1988، ال�سفحات 132-130.
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تعقيب: 
كما اأنه ل ميكن حتقيق الرفاهية جلميع النا�س لأن ذلك �سبيل ف�سادهم، فال يتحقق البوؤ�س جلميعهم اأي�سًا لأن ذلك 
والتعاون.  ومرتكز ذلك كله هو )احلاجة( لأن �ساحب  والتباين باعث على التفاق وامل�ساعدة  ُيهلكهم. فالختالف 
ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن  ا�َس اأُمَّ َعَل النَّ احلاجة ي�سعى ل�سدها واملحتاج اإليه مو�سول ويف ذلك يقول الل تعاىل: َوَلومْ �َساء َربَُّك جَلَ

ِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهممْ هود: 118- 119. َتِلِفنَي * اإِلَّ َمن رَّ خُممْ
واختالف النا�س معناه اختالف حاجاتهم، وهذا يوؤدي اإىل خلق الطلب بني اأ�سحاب احلاجات ومن ثم �سعي بع�سهم 
اإىل تلبية ذلك الطلب مما يوؤدي اإىل اإيجاد العر�س ومن ثم تت�سكل اآليات ال�سوق وتنمو، ويبدو اأن هذا �سبب من اأ�سباب 

اخللق لتقوم احلياة وتزدهر طاملا اأن ذلك يتم كما يريد اخلالق ال�سانع.
ثم اإن التف�سيل واملفا�سلة بني النا�س هو اأمر الل تعاىل خالق النا�س وخالق حاجاتهم وهذه من نعمه عليهم ولو غاب 
ِقِهممْ َعَلى َما َمَلَكتمْ  ي ِرزمْ ُلوامْ ِبَراآدِّ ِق َفَما الَِّذيَن ُف�سِّ زمْ رِّ �ٍس يِف المْ ُكممْ َعَلى َبعمْ �سَ َل َبعمْ ذلك عن كثرٍي منهم. قال تعاىل: َوالّلُ َف�سَّ

َحُدوَن النحل: 71. َمِة الّلِ َيجمْ اُنُهممْ َفُهممْ ِفيِه �َسَواء اأََفِبِنعمْ َ اأمَيمْ
وقد ختم املاوردي باأبيات اأُن�سدت ُتلخ�س حال النا�س يف كل زمان: 

ٍد:  ِن ُدَريمْ ِر بمْ ت ِلأَِبي َبكمْ �َسدمْ َواأَنمْ
َذاِء َعَلى ِمَثالـــــــــــهمْ ِ ُل َزَماِنــــــــــِهممْ                         َقدُّ احلمْ ا�ُس ِمثمْ النَّ
ـــ                          ــــِرك يِف َتَقلُِّبِه َوَحاِلـــــــــــــهمْ ُل َدهمْ ِرك ِمثمْ َوِرَجاُل َدهمْ

َف�َساُد َعَلى ِرَجاِلهمْ َمـــــا                           ُن َجَرى المْ َوَكَذا اإَذا َف�َســــــَد الزَّ
للكالم بقية..
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القيود القانونية والق�ضائية على فوائد القرو�ض يف القانون 
الو�ضعي: فرن�ضا كمثال

املقدمة
يف  وبخا�سة  الو�سعي  القانون  اعرتاف  اإن  الفتاوى  متابعة  خالل  من 
يعني  ل  طويلة،  فرتة  منذ  القرو�س  على  بالفائدة  الغربية  البلدان 
بال�سرورة اأن الفائدة امل�سرفية يف القانون اأو يف عرف الق�ساء اأ�سحت 
ن�سبة  اأن جتاوز  الو�سعية على  القوانني  م�ساألة مطلقة. فقد ن�ست جل 
يوؤدي  النقدية من حني لآخر(  ال�سلطات  �سقفا معينا )حتدده  الفائدة 
اإىل اإبطال العقد )اأو اإبطال ال�سرط( ويعترب يف نف�س الوقت جنحة اأي 

عمال جزائيا يعاقب عليه. 

 ولكن اإىل جانب الن�سو�س القانونية العامة وهي الإطار، توخى التطبيق 
اأتيحت للق�ساء  اإزاء الفوائد امل�سرفية. فكلما  الق�سائي �سرامة ملفتة 
من  الق�ساء  اإليها  ونظر  اإل  بالفائدة  لها عالقة  م�ساألة  لتف�سري  فر�سة 
زاوية توؤدي اإىل حتجيم ن�سبة الفائدة وحتى اإلغائها. وقد متّر�س الق�ساء 
يف املجال بحيث فهم العماليات امل�سرفية على حقيقتها وما يلحق بها 

من اأنوع العمولت والر�سوم وغريها من عنا�سر تثقل كلفة التمويل.

لهذا  منوذجا  الفرن�سيني  والق�ساء  القانون  �سناأخذ  ال�سياق  هذا  ويف 
التوجه، وذلك نظرا لرثاء الت�سريع الفرن�سي من ناحية ومن وراءه  فقه 
املحاكم يف املجال من ناحية اأخرى. ومن خالل قراءة الكثري من الأحكام 
ي�سعر القارىء وكاأن الفائدة امل�سرفية بقيت منبوذة يف حميطها، ومل 
قرون،  ثالثة  من  لأكرث  الغرب  اعتمادها يف  من  بالرغم  قدمها  تر�سخ 
عدة   الت�سييق  هذا  اأخذ  وقد  احلدود.  اأ�سيق  يف  قبولها  اقت�سر  حيث 
قانوين �سريح-  امام ن�س  واإن كان  للق�ساء -حتى  اأن  يدل  اأوجه مما 
وال�سياق  امل�سرع  اأهداف  مع  جتاوبا  الن�سو�س  لتف�سري  وا�سعا  جمال 
الفائدة  ترف�س  التي  امل�سيحية  يف  الديني  املوروث  )موقف  التاريخي  

اأ�سال( والأثر القت�سادي ال�سلبي للفائدة، وحماية امل�ستهلك.

)1(
القيود القانونية

اأكانت  �سواء  للفائدة  املنظمة  الن�سو�س  القانونية  بالقيود  يق�سد 
ن�سو�س ت�سريعية، اأو قرارات ال�سلطة التنفيذية، اأو من�سورات/تعاميم 

البنك املركزي.

من   1907 املادة  ن�ست  الإتفاقية:  الفائدة  على  ال�سريح  الن�س   1/1
اأو اتفاقية. والفائدة  اإما قانونية  " الفائدة  اأن  املجلة املدنية الفرن�سية 
القانونية هي التي يحددها القانون. وميكن للفائدة الإتفاقية اأن تتجاوز 
ن�سبتها ما ن�س عليه القانون ما مل  مينع القانون ذلك. ويجب اأن ت�سّمن 

الفائدة الإتفاقية كتابة".

ي�سننتج من هذا الن�س ما يلي:
حرية  اأن  القانون:  عليه  ن�س  ما  اإىل  التفاقية  الفائدة  خ�سوع   2/1
لي�ست  القانون  عليها  ن�س  التي  تلك  من  اأعلى  فائدة   ن�سبة  اعتماد 
العتبار  بعني  ياأخذ  �سقف  بو�سع  احلرية  هذه  يقيد  فالقانون  مطلقة. 
عنا�سر متعددة جلها عنا�سر مو�سوعية )الو�سع املايل العام يف البالد، 
حجم ال�سيولة لدى اجلهاز امل�سريف، ن�سبة الت�سخم، امل�ستوى املعي�سي 
األخ...(. ومت ا�ستحداث مرجعا ومعيارا  يف ذلك وهي "الن�سبة الفعلية 
الإجمالية للفائدة". وت�سدر بيانات دورية عن البنك املركزي يف هذا 
ال�ساأن حتدد الن�سبة الفعلية الإجمالية التي ل يجب جتاوزها. فاإذا ما 
وت�ستوجب   " "ربوية" 1  القانون  نظر  يف  الن�سبة  اأ�سبحت  جتاوزها  مت 

الرف�س.

3/1 الفائدة التفاقية تخ�سع للن�س ال�سريح بالعقد: من اآليات حماية 
املقرت�س ان الفائدة القانونية )وهي عادة اأقل  من الفائدة الإتفاقية( 
الطرفان  اأراد  واإذا  الإ�ستثناء.  هو  ذلك  غري  على  والإتفاق  الأ�سل  هي 
العقد.  يف  �سريحة  وب�سفة  كتابة  ذلك  تدوين  فعليهما  الأ�سل  خالف 
فيفرت�س  الإتفاقية  الفائدة  على  الطرفان  ين�س  مل  اإذا  لذلك  ونتيجة 
اأنهما اأحال �سمنا اإىل الفائدة القانونية. وهي كما ذكرنا  فاإن الفائدة 
القانونية اأرفق واأهون من الفائدة التفاقية التي تتاأثر مبعطيات ال�سوق.

د. عبد ال�ستار اخلويلدي
الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل

 للم�ساحلة والتحكيم -دبي
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)2(
القيود الق�شائية

يق�سد بالقيود الق�سائية تلك القيود التي ت�سدر عن الق�ساء عند تطبيق 
يف  املحاكم  قرارات  ات�سمت  وقد  الفائدة.  مبو�سوع  يتعلق  قانوين  ن�س 
املجال باجلراأة عند  تف�سري وتاأويل الن�سو�س القانونية لفائدة املقرت�س 
باأن  القول  حد  اإىل  حدودها  اأ�سيق  يف  الفائدة  اعتماد  اإىل  ال�سعي  اأي 
هناك  حماية موازية للحماية القانونية تبدو اأكرث مرونة مع املقرت�س 
من  حتد  اآليات  لإ�ستنباط  عادة  يلجاأ  الذي  املقر�س  مع  ت�سددا  واأكرث 

جناعة الن�س القانوين، فكان الق�ساء لها باملر�ساد. وهذه عينات:

1/2 تف�سري وا�سع مل�سمون  "الن�سبة الفعلية الإجمالية للفائدة": حكمت 
"الن�سبة  حجم  احت�ساب  عنا�سر  �سمن  يدخل  باأنه  الفرن�سية  املحاكم 
املقرت�س  يتحملها  التي  املالية  الأعباء  للفائدة" كل  الإجمالية  الفعلية 
حتى ولو مت ت�سمني تلك الأعباء بكتب م�ستقل عن كتب القر�س كتحميل 
تتجزاأ.  ل  املعاملة  دامت  الو�سيط" ما  "عمولة  ت�سمى  املقرت�س عمولة 
)حمكمة النق�س الفرن�سية. الدائرة الأوىل 1990/6/12(. وبهذا القرار 
تعتمد  التي  البنوك  بع�س  اأمام  الباب  �سدت  قد  النق�س  حمكمة  تكون 
ن�سبة عالية من الفوائد، ولكن خ�سية اأن تتجاوز ن�سبة الفائدة  "الن�سبة 
الفعلية الإجمالية للفائدة" تلجاأ تلك البنوك اإىل جتزئة عنا�سر عملية 
القر�س كاأن تن�س يف الكتب الأ�سلي على ن�سبة حترتم ال�سقف القانوين، 
العمولت  من  جمموعة  على  تن�س  القر�س  عن  م�ستقل  كتب  يف  ولكن 
من  و�ساطة  عمولة  ي�ستحق  اأنه  على  البنك  ن�س  احلال  ق�سية  يف  كما 
وكل  وال�سرائب  الر�سوم  باأن  الدائرة  نف�س  القر�س. كما حكمت  جراء 
للفائدة"  الإجمالية  الفعلية  "الن�سبة  املقرت�س يدخل �سمن  يتحمله  ما 
نف�س  الأوىل 1992/1/21(. ويف  الدائرة  الفرن�سية.  النق�س  )حمكمة 
اإذا  التاأمني  اأق�ساط  باأن  بـ"تلوز"  الإ�ستئناب  حمكمة  حكمت  ال�سياق 
الفعلية  "الن�سبة  وعاء  �سمن   تدخل  القر�س  ملنح  �سرطا  التاأمني  كان 

الإجمالية للفائدة" 

على  تف�سيال:  الفائدة  ن�سبة  مكونات  يف  للتحري  القا�سي  دعوة   2/2
قا�سي الدرجة الأوىل البحث على العنا�سر املكونة لن�سبة الفائدة التي 
اعتمدها امل�سرف ومقارنتها بن�سبة الفائدة املرجعية التي ن�س عليها 
�سروط  يثبت  مل  املقرت�س  باأن  يحكم  اأن  للقا�سي  يجوز  ول  القانون، 
القرار  الأوىل 1997/4/22(. هذا  الدائرة  النق�س.  التمويل )حمكمة 
بالن�سبة  يعلم  ل  عادة  فاملقرت�س  الأهمية.  غاية من  على  اأثر عملي  له 
املرجعية التي تن�سرها اجلهات الر�سمية يف جمال القرو�س، وحتى واأن 
علم بذلك فقد ل ي�ستطيع ماديا احل�سول على املعلومات لإثبات حقه 
للقر�س  املرجعية  الن�سبة  ن�سر  التي تف�سل بني  املدة  اإذا طالت  خا�سة 
والنزاع الذي ن�سب بينه وبني البنك.  فمحكمة التمييز راأت ان حمكمة 
التي  الفائدة  ن�سبة  البحث عن �سبط حجم  امل�سئولة عن  املو�سوع هي 
طالب بها البنك  و مقارنتها بن�سبة الفائدة املرجعية التي ن�س عليها 
القانون. ويف هذا القرار تاأكيد على واقع ت�سهده ال�ساحة املالية وهي اأنه 
لي�س بالهني اأن ينجح املقرت�س )خا�سة اإذا كان من �سغار املقرت�سني(  
يف جمع البيانات وتقدميها للمحكمة. فالأوىل باملحكمة ملا لها من قدرة 
من  بدل  الدور  بهذا  تقوم  اأن  الوثائق  جلب  يف  والنفوذ  التحري  على 
الركون اإىل طلب و�سيلة اثبات تعلم املحكمة جازما اأنها لي�س بني يدي 

املقرت�س.

3/2 حماية املقرت�س باعتماد ال�سنة املدنية بدل من ال�سنة املعتمدة يف  
اأو امل�سطة بناء على  الفاح�سة  الفائدة  ن�سبة  العرف امل�سريف: حتت�سب 
ال�سنة املدنية اي 365 اأو 366 يوما ولي�س بناء على العرف امل�سريف الذي 
املقرت�س ذهبت   �سبيل حماية  القرارويف  بهذا  يوما.  ال�سنة 360  يعترب 
يقوم  الذي  امل�سريف  العرف  عن  التخلي  درجة  اإىل  التمييز  حمكمة 
ين�س  قد  البنك  اأن  يف  احلماية  وتكمن  يوما.   360 ال�سنة  اعتبار  على 
فائدة  ن�سبة  على  ين�س  قد  اأو  مقطوع  مبلغ  �سكل  يف  فائدة  ن�سبة  على 
�سنوية مع جمموعة من العمولت ي�سعب معها معرفة الن�سبة احلقيقية 
فقد  فقط  يوم   360 على  بناء  امل�سرفية  ال�سنة  اعتمدنا  واإذا  للفائدة. 
تبدو "الن�سبة الفعلية الإجمالية للفائدة" ال�سنوية مطابقة للقانون اأي ل 
تتجاوز ال�سقف املرجعي املحدد. اأما اإذا احت�سبت على مدة  زمنية اأطول 
الكلفة  تتجاوز  فقد  التمييز(  حمكمة  راأت  كما  يوما   366 اأو   365 )اأي 
الإجمالية للدين ال�سقف القانوين خا�سة اإذا كان مبلغ الدين مرتفعا. 
اإدخال املعاملة حتت طائلة  اأو ال�ستة قد تكون �سببا يف  فالأيام اخلم�سة 

املنع.

4/2 حتديد جمالت ما يعرف بتاريخ القيمة: اإن تقا�سي البنك للفائدة 
عند ال�سحب والإيداع من احل�ساب امل�سريف با�سم تاريخ القيمة ل مربر 
له اإل اإذا تعلق الأمر بطلب �ساحب احل�ساب للبنك بتح�سيل ال�سيكات 
تتجراأ   .)1993/4/6 التجارية  الدائرة  الفرن�سية.  التمييز  )حمكمة 
يوؤديه  الذي  وال�سحب  الإيداع  على  فائدة  ن�سبة  اأخذ  اإىل  البنوك  بع�س 
�ساحب احل�ساب، وذلك حتت م�سمى تاريخ القيمة. ومثل هذا الت�سرف 
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اليوم  الأموال  تودع  فلما  البنوك.  امرا طبيعيا يف معامالت  يكون  يكاد 
ل تدخل يف احل�ساب اإل يوم الغد، بحيث ل ي�ستفيد املودع من ا�ستثمار 
ال�سحب  وكاأن  فيعترب  اليوم   ال�سحب  مت  واإذا  اإيداعها.  مبجرد  اأمواله 
كان احل�ساب غري مغطى  اإذا  الفائدة  ن�سبة  يزيد من  بالأم�س مما  مت 

واحلرمان من وجود املال يف احل�ساب اإذا كان املبلغ مغطى.

  " "الن�سبة الفعلية الإجمالية للفائدة 5/2 ذكر ن�سبة الفائدة دون ذكر 
اإذا اقت�سر العقد على ذكر ن�سبة  يوؤدي اإىل اعتماد الفائدة القانونية: 
ن�سبة  تعتمد  فال  للفائدة"  الإجمالية  الفعلية  "الن�سبة  دون  الفائدة 
الفائدة املذكورة يف العقد بل تعتمد  ن�سبة الفائدة القانونية )حمكمة 
حمكمة  ا�ستبعاد   .)1981/6/24 الأوىل  الدائرة  الفرن�سية.  التمييز 
الذي  امل�سريف  الواقع  يعك�س  بالعقد  املذكورة  الفائدة  لن�سبة  التمييز 
النهائية  الكلفة  )اأو  احلقيقة  الن�سبة  اأن  وهي  املحاكم  له  تفطنت 
املن�سو�س  الن�سبة  من  اأكرث  هي  املقرت�س  �سيدفعها  التي  للقر�س( 
عليها يف العقد وذلك ب�سبب العمولت وال�سرائب والر�سوم املبعرثة هنا 
وهناك. فت�سور املحكمة اأن ن�سبة الفائدة املن�سو�س عليها �سراحة يف 
العقد )كاأن تكون 8%( ل تثبت عند هذا احلد ول بد لها من مكمالت 
للو�سول اإىل الكلفة الإجمالية. واقت�سار البنك على ذكر ن�سبة الفائدة 
واجب  يف  تق�سريا  التمييز  حمكمة  فيه  راأت  الإجمالية  الكلفة  دون 
الو�سوح والإف�ساح املحمول على البنك، وبالتايل ا�ستحق البنك عقوبة 

احلرمان من فائدة اأعلى من ن�سبة الفائدة القانونية.

6/2 ا�ستبعاد �سرط مراجعة ن�سبة الفائدة من جانب واحد: اإن ال�سرط 
اإدارة البنك مراجعة ن�سبة الفائدة يف اأي وقت هو  الذي يعطي ملجل�س 
�سرط  تع�سفي ول قيمة له )حمكمة ا�ستئناف "نيم" 2003/1/23م(. 
وقد اأ�سابت املحكمة يف قرارها لأن احتمال تغيري ن�سبة الفائدة من قبل 
جمل�س اإدارة البنك )باإرادة منفردة( فيه غرر وخمالفة لنظام "الن�سبة 
الفعلية الإجمالية للفائدة" التي يجب اأن تعرف م�سبقا. فكيف يتم ذلك 

والبنك ميكن اأن يرفع يف الن�سبة يف كل وقت.

7/2 قبول املدين لالإ�سعارات بالك�سوفات حول و�سع ح�سابه ودون حتفظ 
من قبله لي�س بديال عن كتابة ن�سبة الفائدة:  اإن قبول املدين لالإ�سعارات 
ذاته  حد  يف  ي�سكل  ل  قبله  من  حتفظ  دون  ح�سابه  بو�سع  بالك�سوفات 
بديال عن غياب الن�س كتابة عن ن�سبة الفائدة الإتفاقية لأن الك�سوفات 
– على افرتا�س كفايتها- غري قادرة على تغطية العيب الناجت عن غياب 
ما  كثريا   .)2003/6/11 التجارية  الدائرة  التمييز.  )حمكمة  الكتابة 
باأن  منها  اعتقادا  لعميلها  والك�سوفات  البيانات  اإر�سال  البنوك  ت�ستغل 
واإقرارا  �سمني  قبول  هو  اإليه  ير�سل  ما  على  الكتابي  حتفظه  عدم 
اإثارة مو�سوع التقادم اأي  اأر�سله البنك من بيانات اإىل درجة  منه  مبا 
من  خمالف  فعل  رد  دون  الزمن  من  فرتة  مرور  بعد  يعترب  البنك  ان 
التاريخ  ذلك  بعد  له  يحق  ول  للبيانات  �سمني  قبول  مبثابة  هو  العميل 
املحددة  الآجال  للبنك يف  يبّلغ حتفظه  اأن  اإذ كان عليه  البنك  مطالبة 

لالإعرتا�س. ومثل هذا الطرح واإن ا�ستقام اإىل حد ما يف بنود ال�سحب 
والإبداع، فاإن املحكمة  راأت اأن القبول ال�سمني ل ميتد لنظام الفائدة 
الفائدة  ن�سبة  على  العقد  يف  ال�سريح  الن�س  حمل  ليحل  القرو�س  يف 
فقد  اأبدي.  الفائدة  ن�سبة  على  الإعرتا�س  اأن  يعني  ل  وهذا  الإتفاقية. 
حدد القانون الفرن�سي مدة التقادم بخم�س �سنوات. فقد اعترب القانون 
"الن�سبة الفعلية الإجمالية للفائدة" يخ�سع  اأن عدم الن�س كتابة على 

لتقادم خم�س �سنوات.

الفائدة  "ن�سبة  عبارة  اإىل  الإ�سارة  جمرد  على  العتداد  عدم   8/2
الفائدة  "ن�سبة  اإىل  الإ�سارة  جمرد  باأن  املحاكم  حكمت  ال�سارية": 
)حممكة  للقانون  خمالفة  فيه  املهنة  اأعراف  وفق  ال�سارية" واملحددة 
واملحاكم  املحكمة  هذه  توؤكد   .)2001/5/31 "اأرليان"  ا�ستئناف 
مبختلف م�ستوياتها ب�سرورة الو�سوح والإف�ساح يف حتديد ن�سبة الفائدة 
ال�سارية قد  الفائدة  ن�سبة  اإىل  القر�س".  فالإ�سارة  "كلفة  بالأحرى  اأو 
املقرت�س  اأما  املقرت�س ذات مهنية عالية،  يكون مفهوما ومعروفا لدى 
التي  هي  ال�سائدة  الن�سبة  اأن  ويفهم  الأمر،  عليه  يلتب�س  فقد  العادي 
ياأخذ بعني الإعتبار  اأ�سدرها البنك املركزي على �سبيل املثال ولكن ل 

توابع القر�س من عمولت وغريها.

املراجع :
م�سطلح . 1 الربا  لأن  نظرا  ولكن  بـ"الربا".  يرتجم  الذي   Usure م�سطلح  القانون  ي�ستخدم 

�سرعي له دللة وم�سمون  خمتلفان عن القانون، قد يكون من الأوفق  ا�ستخدام ن�سبة فائدة 
فاح�سة/اأو م�سطة اأو جمحفة" بدل من كلمة ربا خ�سية اللتبا�س الذي يوؤدي اإىل خلط بني 

مفاهيم خمتلفة.
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بالتعاون مع جامعة UUM املاليزية 
املجل�ص العام يقدم برنامج الدكتوراه يف اإدارة االعمال تخ�ش�ص مالية اإ�شالمية

يقدم املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع جامعة 
اإدارة  يف  الدكتوراه  University Utara Malaysia )UUM(برنامج 

الأعمال تخ�س�س مالية اإ�سالمية مبقر املجل�س العام يف مملكة البحرين.  
ميتد الربنامج على فرتة ترتاوح بني  3اإىل 4 �سنوات ، وتعتمد على الأطروحة 
كاأ�سا�س لنيل الدرجة. وتتطلب امل�ساركة يف برنامج الدكتوراه اأن يكون املتقدم 
حا�سل على درجة ماج�ستري اأكادميي اأو بكالوريو�س مبعدل يتجاوز 3.5، مع 

اأ�سرتاط اللغة الإجنليزية. 
فرباير   16 ر�سميا يف  اأن�سئت  ماليزية  اأن )UUM(جامعة  بالذكر  واجلذير 
التي  الوحيدة  املاليزية. و اجلامعة  1984، هي �ساد�س اجلامعات احلكومية 

اأن�سئت لتتخ�س�س يف اإدارة الرتبية والتعليم من بداية تاأ�سي�سها.

ينظم املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 
الفرتة من 12  الإ�سالمية يف  املالية  املهني يف  املاج�ستري  الثانية  لربنامج  دورته  الإ�سالمية 

يناير اإىل 20 فرباير 2013، مبقر املركز يف مملكة البحرين. 
للتدريب  الدويل  املركز  خطط  �سمن  الإ�سالمية  املالية  يف  املهني  املاج�ستري  برنامج  اأطلق 
كوادر  واإعداد  الإ�سالمية،  ال�سريفة  جمال  يف  الكفاءات  وتاأهيل  لتطوير  الإ�سالمي  املايل 
موؤهلة ومدربة، وتوفري خربات مزدوجة جتمع بني املعرفة الفنية امل�سرفية واملعرفة بالأحكام 

ال�سرعية يف املعامالت املالية الإ�سالمية. 
اأ�سا�سية واأخرى اختيارية وي�سفع ببحث.  ويغطي جوانب هامة من عمليات ال�سريفة واملالية الإ�سالمية، ومنها املعامالت املالية  ي�ستمل الربنامج على مواد 
التاأمني  الدولية،  املالية،التجارة  الأ�سواق  املخاطر،  اإدارة  امل�سرفية،  املحا�سبة  الإ�سالمي،  والتمويل  ،ال�ستثمار  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  الإ�سالمية، 

التكافلي، املتطلبات القانونية يف املالية الإ�سالمية، والتدقيق ال�سرعي، واحلوكمة والمتثال يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 
يح�سل امل�ساركون الذين اجتازوا جميع متطلبات الربنامج على �سهادة املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية، املعتمدة من الهيئة العلمية للتدقيق والعتماد 

واملكونة من: 
• جممع الفقه الإ�سالمي الدويل – جدة	
• الأكادميية العاملية للعلوم ال�سرعية – ماليزيا	
• املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي للتنمية– جدة 	
• مركز القت�ساد الإ�سالمي التابع جلامعة امللك عبدالعزيز – جدة 	
• مركز ال�سيخ �سالح كامل لالقت�ساد الإ�سالمي التابع جلامعة الأزهر – القاهرة.	

املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية 
ينظم الدورة الثانية لربنامج املاج�شتري املهني

 يف املالية االإ�شالمية

ويعترب املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اإحدى موؤ�س�س�سات  
البنية التحتيةلل�سناعة  املالية الإ�سالمية  التابعة ملنظمة التعاون الإ�سالمي، 
ويتخذ البحرين مقرا له، وقد اأن�ساأ مبوجب املر�سوم امللكي رقم)23( ال�سادر 

يف16 مايو2001.
املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  جلميع  الر�سمية  املظلة  العام  املجل�س  ميثل  و 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  تتوافق خدماتها ومنتجاتها مع مبادئ  التي  الإ�سالمية 
ويهدف اإىل تطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية وحمايتها من خالل تبني روؤية 
لرعاية �سناعة التمويل الإ�سالمي والو�سول بها اإىل العامل.ويجري تنفيذ ذلك 
واملعلومات  والتدريب  الب�سرية  املوارد  تنمية  مثل  خمتلفة  و�سائل  خالل  من 

والتحليل املايل، والتوعية من خالل املوؤمترات والفعاليات الأخرى. 

للت�سجيل وال�ستف�سار يرجى الت�سال على الأرقام التالية: 
املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي 

هاتف:17357306)00973(
فاك�س:17357307)00973(

training@cibafi.org
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املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�شات املالية االإ�شالمية يوقع اتفاقية 
مزود اخلدمة مع �شندوق العمل "متكني"

العمل  و�سندوق  الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  املجل�س  وقع 
"متكني" اتفاقية تعاون يتم مبوجبها اإدراج اخلدمات التدريبية التي يقدمها 
قائمة  �سمن  العام  للمجل�س  التابع  الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز 
"متكني" التي ت�سعى بدورها لتوفري فر�س  مزودي اخلدمات التدريبية لدى 
ومدربة  موؤهله  بحرينية  كوادر  وخلق  عالية،  مهنية  خمرجات  ذات  تدريبية 
يف  البحريني  املواطن  توظيف  فر�س  وحت�سني  العمل  �سوق  حتديات  ملواجهة 

القطاع اخلا�س وجعله اخليار املف�سل لدى �ساحب العمل.
الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  خالل  من  العام  املجل�س  ويقدم 
برامج  طريق  عن  وذلك  الإ�سالمي  املايل  القطاع  ملوظفي  تدريبية  خدمات 
ودورات تدريبية تهدف اإىل تطوير املوارد الب�سرية بالن�سبة للموؤ�س�سات املالية 
الفنية  املعرفة  بني  جتمع  مزدوجة  خربات  اأعمالها  تتطلب  التي  الإ�سالمية 

امل�سرفية واملعرفة بالأحكام ال�سرعية يف املعامالت املالية الإ�سالمية.
هذا ويجدر الذكر باأن املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي يقدم دورات 
وبرامج تدريبية تغطي جوانب هامة منها برنامج املاج�ستري املهني يف املالية 

املعامالت  التالية:  املجالت  يف  املتخ�س�سة  ال�سهادات  ودورات  الإ�سالمية، 
والتمويل  ،ال�ستثمار  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  الإ�سالمية،  املالية 
املالية،التجارة  الأ�سواق  املخاطر،  اإدارة  امل�سرفية،  املحا�سبة  الإ�سالمي، 
الدولية، التاأمني التكافلي، املتطلبات القانونية يف املالية الإ�سالمية، التدقيق 

ال�سرعي، واحلوكمة والمتثال يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 
تنمية  وتدريب  تطوير  برامج  من  ال�ستفادة  يف  الراغبني  للموظفني  وميكن 
الرثوة الب�سرية يف جمال ال�سريفة واملالية الإ�سالمية اأن يتقدموا بطلباتهم 
مع  �سريكة  موؤ�س�سة  كونه  الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  للمركز  مبا�سرة 

�سندوق العمل متكني، على الأرقام التالية: 
للت�سجيل وال�ستف�سار يرجى الت�سال على الأرقام التالية: 

املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي 
هاتف:17357306)00973(
فاك�س:17357307)00973(

training@cibafi.org

املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية يعتمد موؤ�ش�شة 
الرواد وكيال له يف جمهورية م�شر

وقع املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و موؤ�س�سة الرواد لال�ست�سارات الإدارية 
واملالية والتدريب اتفاقية اعتماد وكيل يتم مبوجبها اعتماد موؤ�س�سة الرواد وكيال للمجل�س العام  
الدويل  املركز  عن  ال�سادرة  املهنية  والربامج  ال�سهادات  لتقدمي  العربية  م�سر  جمهورية  يف 

للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام. 
وبهذا تكون موؤ�س�سة الرواد اأول موؤ�س�سة تدريبية معتمدة يف جمهورية م�سر لتنفيذ ال�سهادات 
والربماج املهنية ال�سادرة عن املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي. وعليه فقد اأعلنت الرواد 
عن بدء الت�سجيل لأول دورة تدريبية يف برنامج �سهادة امل�سريف الإ�سالمي املعتمد وهي ال�سهادة 
الأ�سا�سية لكل الراغبني يف التح�سيل على التاأهيل املهني والعملي املنا�سب يف جمال ال�سريفة 

واملالية الإ�سالمية، وذلك يف الفرتة من 4-8 يناير 2013 مبقر املوؤ�س�سة يف القاهرة.  
يذكر، اأن املجل�س العام يعتمد وكالء له لتقدمي ال�سهادات التي يقدمها املركز الدويل للتدريب 
الإ�سالمية يف خمتلف  ال�سريفة  بالإطالع على  املهتمني  مع  التوا�سل  لت�سهيل  الإ�سالمي  املايل 
الدول ولتحقيق اأهدافه بن�سر الوعي واملعرفة وحلماية ال�سناعة املالية الإ�سالمية حول العامل. 

وي�سار اإىل اأن املجل�س العام اأ�سدر موؤخرا برنامج املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية لي�ساف 
يف  املتخ�س�سة  املهنية  ال�سهادات  من  �سل�سلة  يف  واملتمثلة  يقدمها  التي  الربامج  ر�سيد  اإىل 

جمالت م�سرفية ومالية متعددة. 
امل�سدر: املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 
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عدنان اأحمد يو�شف يفوز بجائزة الريبا 
2012

اأحمد  اأعلن يف مدينة دال�س بولية تك�سا�س الأمريكية، فوز الأ�ستاذ عدنان 
يو�سف الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية ورئي�س اإحتاد امل�سارف 
يف  القيادي  لدوره  الأداء" تقديرا  يف  للتميز   2012 "لريبا  بجائزة  العربية 
تعزيز وت�سغيل اأكرب جمموعة م�سرفية اإ�سالمية يف العامل، جمموعة الربكة 
�سالح  ال�سيخ  �سعادة  بداأه  الذي  الريادي  العمل  بذلك  م�ستكمال  امل�سرفية، 

عبدالل كامل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الربكة امل�سرفية.
اأقيم يف  وقد منحت اجلائزة من قبل بيت التمويل الأمريكي لريبا يف حفل 
مدينة دال�س، تك�سا�س، الوليات املتحدة الأمريكية. وكان حفل توزيع اجلوائز 
جزءا من الندوة الدولية حول اخلدمات امل�سرفية واملالية الإ�سالمية والتي 
ا�ستمرت ملدة يوم واحد ثم اختتمت بحفل ع�ساء لتكرمي الفائزين باجلوائز. 
وغطت الندوة العديد من الق�سايا يف جمالت النظرية النقدية، القت�ساد 
من  وا�سرتاتيجيات  الأخرى،  الديانات  يف  الربا  وحرمة  الربا،  من  اخلايل 
بني  املتحدة  الوليات  يف  خا�سة  الربا  من  خايل  حياة  لنمط  الرتويج  اأجل 
جميع اأتباع الديانات. وح�سر الع�ساء اأع�ساء يف الكوجنر�س وجمل�س ال�سيوخ 
الأمريكيني، وروؤ�ساء بلديات املدن املحيطة بالولية، والزعماء الدينيني من 

جميع املعتقدات وقادة املجتمع امل�سلم يف الوليات املتحدة.
الأ�ستاذ  امل�سرفية  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
امل�سي  على  والت�سميم  العزم  تعطينا  اجلائزة  "هذه  يو�سف  اأحمد  عدنان 
قدما يف خدمة مملكة البحرين وتطلعاتها يف تعزيز ال�سورة امل�سرقة للقطاع 
نعترب  امل�سرفية،  الربكة  جمموعة  يف  نحن،  والذي  الإ�سالمي،  امل�سريف 

خرب �سحفيرائدين فيه اإقليميا ودوليا ".

للم�ساهمني  تقديرا  1999م  عام  يف  لريبا  جائزة  منح  تقليد  بداأ  وقد 
الرئي�سيني يف جمال التمويل وال�سريفة الإ�سالمية. وتت�سمن قائمة املكرمني 
وزراء  رئي�س  الدكتور مهاتري حممد  �سعادة  ال�سابقة كل من  ال�سنوات  خالل 
كامل،  عبدالل  �سالح  ال�سيخ  �سديقي،  الل  جناة  الدكتور  ال�سابق،  ماليزيا 
تان �سري حممد نور يعقوب وزير مالية ماليزيا ال�سابق، والربوف�سور �سباح 
من  والكثري  )ال�سودان(  الكرمي  عبد  رفعت  والدكتور  )تركيا(،  زمي  الدين 
القيادات  الآخرى. وتاأ�س�س بيت التمويل الأمريكي لريبا يف عام 1987م يف 
الوليات املتحدة. وقد مت اكت�ساب البنك عام 1998م من قبل املجتمع امل�سلم 
يف الوليات املتحدة. وجميع موارد البنك املالية هي من املجتمع امل�سلم يف 40 

ولية اأمريكية.
ويذكر اأن جمموعة الربكة امل�سرفية هي �سركة م�ساهمة بحرينية مرخ�سة 
كم�سرف جملة اإ�سالمي من م�سرف البحرين املركزي، ومدرجة يف بور�ستي 
الإ�سالمي  العمل امل�سريف  رواد  الربكة من  وتعترب  نازداك دبي.  و  البحرين 
على م�ستوى العامل حيث تقدم خدماتها امل�سرفية املميزة اإيل حوايل مليار 
ت�سنيف  على  املجموعة  ح�سلت  وقد  فيها،  تعمل  التي  الدول  يف  �سخ�س 
قبل  الأجل( من  و A–3  )لاللتزامات ق�سرية   BBB– بدرجة  ائتماين 
موؤ�س�سة �ستاندرد اأند بورز العاملية. وتقدم بنوك الربكة منتجاتها وخدماتها 
يف  ال�سمحاء  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ  لأحكام  وفقًا  واملالية  امل�سرفية 
خدمات  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستثمار  والتجارة،   ، التجزئة  م�سرفية  جمالت 
دولر  مليار   1.5 للمجموعة  به  امل�سرح  املال  راأ�س  ويبلغ  هذا  اخلزينة،. 

اأمريكي، كما يبلغ جمموع احلقوق نحو 1.8 مليار دولر اأمريكي. 
وللمجموعة انت�سارًا جغرافيًاّ وا�سعًا ممثاًل يف وحدات م�سرفية تابعة ومكاتب 
 ، الأردن  من:  كل  يف  فرع   400 من  اأكرث  تدير  دولة  ع�سر  خم�سة  يف  متثيل 
تون�س ، ال�سودان ، تركيا ، مملكة البحرين ، م�سر ، اجلزائر ، باك�ستان ، 
جنوب اأفريقيا ، لبنان ، �سوريــة ، اندوني�سيا ، ليبيا ، العراق واململكة العربية 

ال�سعودية .

بنك "االأردن دبي االإ�شالمي" يحقق 1.66 
مليون دينار فى ت�شعة اأ�شهر

دينار  مليون  ال�سالمى عن حتقيق نحو 1.66  الأردن دبي  بنك  اليوم  اأعلن 
فى فرتة الت�سعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلارى مقابل 287.321 األف دينار 

فى الفرتة نف�سها من العام املا�سى اأى بقفزة حققها البنك بلغت %480.5.
اأما عن اأرباح البنك خالل الربع الثالث من العام فقد و�سلت اىل 444.977 
األف دينار مقابل 106.308 األف دينار فى الفرتة ذاتها من العام املا�سى اى 

بارتفاع قدره %318.6.

امل�سدر: مبا�سر

»اأبوظبي االإ�شالمي« يعتزم اإ�شدار �شكوك

مع  ترويجية  اجتماعات  لرتتيب  بنوك  خم�سة  ال�سالمي  ابوظبي  بنك  عني 
م�ستثمرين حمتملني قبل ا�سدار �سكوك ا�سالمية. 

ت�سارترد  و�ستاندارد  ا�س بي �سي  ات�س  بنوك  ابوظبي ال�سالمي  واختار بنك 
اول  وعقد  �سكوك.  ا�سدار  لرتتيب  الوطني  وابوظبي  �ستانلي  ومورجان 

الجتماعات ام�س وفق ما قالته جملة ميد القت�سادية.
ا�سدار  يف  قدما  م�سى  اذا  انه  املجلة،  عنه  نقلت  بيان  يف  البنك،  وقال 
ال�سكوك �سوف تكون يف �سكل راأ�س املال املختلط من الطبقة الأوىل ومقيمة 
ا�ستعدادات  ي�ستخدم يف  �سوف  ال�سكوك  اأن عائد  البيان  واأ�ساف  بالدولر. 

البنك للتقيد بلوائح البنوك اجلديدة ح�سب اتفاقية بازل 3.
امل�سدر: زاوية
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»بيتك لالأبحاث« توّقع مذكرة تفاهم مع البنك 
الدويل 

وقعت �سركة بيتك لالأبحاث املحدودة، التابعة ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
)بيتك(، مذكرة تفاهم مع البنك الدويل للعمل على تعزيز اجلهود اجلارية 
ملتابعة م�سرية تطوير قطاع التمويل الإ�سالمي الآخذ يف النمو، وهي التفاقية 
البنك الدويل مع �سركة بحوث تقدم خدمات  التي يوقعها  الأوىل من نوعها 
يعك�س  تطور  ال�سالمى، يف  التمويل  ق�سايا  ودرا�سات يف  واأبحاث  ا�ست�سارية 
بالبحوث  الأ�سواق  اإمداد  جمال  يف  حاليا  ال�سركة  ت�سغلها  التي  املكانة 

والدرا�سات املتميزة يف جمال القت�ساد الإ�سالمي.
فهد  املهند�س  لالأبحاث«  »بيتك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التفاهم  مذكرة  ووقع 
خالد املخيزمي مع مدير �سبكة تنمية القطاع املايل والقطاع اخلا�س يف البنك 

الدويل الدكتورتيونك ته�سني ويانيك.
وقال املخيزمي يف ت�سريح �سحايف خا�س بهذه املنا�سبة، يدرك كل من »البنك 
جوانب  يف  الإ�سالمي  للتمويل  املتزايدة  الأهمية  لالأبحاث«  و«بيتك  الدويل« 
واملتنامي  امل�ستمر  التطور  ظل  يف  ل�سيما  العامل،  حول  القت�سادية  التنمية 
لقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية، وزيادة ن�سبة م�ساركته يف اإجمايل اأ�سول 
اأ�سلوب  �سيوؤثر على  الذي  الأمر  البلدان،  امل�سريف يف عدد كبري من  القطاع 
هذه  بتوقيع  الطرفان  �سرع  ثم  ومن  العاملي،  التمويل  قطاع  تطوير  وطريقة 

التفاقية.
هناك  اأن  على  لالأبحاث«  و»بيتك  الدويل«  »البنك  يتفق  املخيزمي  واأ�ساف 
حتديات تواجه منو وتطور �سوق التمويل الإ�سالمي على امل�ستوى العاملي، يف 
الوقت الذي تتفق فيه املوؤ�س�ستان على اأن ثمة اأهدافا م�سرتكة تربطهما معًا، 
اأهمها الرغبة يف درا�سة تطوير وتو�سيع التمويل الإ�سالمي على امل�ستوى العاملي 
وفقا ملجموعة من املبادئ الإر�سادية، م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل اأن الطرفني 
الدرو�س  ون�سر  تعزيز  املعرفة،  تبادل  اأبرزها:  عدة  جمالت  يف  �سيتعاونان 
امل�ستفادة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف تطوير فكر وفل�سفة التمويل الإ�سالمي، 
ت�سجيع اإعداد الدرا�سات والتقارير امل�سرتكة، وكذلك التوعية بالأطر املنا�سبة 
التمويل  وقطاع  خا�س  ب�سكل  الإ�سالمية  للبنوك  بالن�سبة  املخاطر  لإدارة 
فر�س  وحتفيز  املايل،  ال�ستقرار  دعم  اإىل  بالإ�سافة  عام،  ب�سكل  الإ�سالمي 

دخول الأ�سواق النامية والنا�سئة من قبل اخلدمات املالية الإ�سالمية.
يذكر اأن �سركة »بيتك لالأبحاث« قد بداأت العمل منذ عام 2007، اإذ اأحرزت 
البحوث  العاملة يف جمال  ال�سركات  اأوائل  كونها من  تقدما كبريا يف عملها 
املتعلقة بالقت�ساد الإ�سالمي، مما اأهلها حل�سد العديد من اجلوائز العاملية، 
اأ�سبحت حمط اهتمام العديد من املوؤ�س�سات والهيئات العاملية الراغبة  كما 
يف التعرف على �سناعة التمويل ال�سالمي ومتابعة تطوراتها، كذلك ا�ستطالع 
وما  املنهجي،  والتحليل  واملتابعة  الر�سد  اأن�سطة  خالل  من  منوها  فر�س 
لالأبحاث«  »بيتك  �سركة  وتعد  واملتنوع،  العميق  البحثي  اجلهد  من  ذلك  اىل 
ا�ستقالًل وحيادة يف جمال  الأكرث  واأهم اجلهات  اأبرز  ومقرها ماليزيا، من 
اأبحاث التمويل والقت�ساد الإ�سالمي، كما وت�سمل ا�ست�ساراتها البحثية كافة 
التحاليل القت�سادية، واملالية ودرا�سات اجلدوى لالأ�سواق اجلديدة وامل�ساريع 

ال�ستثمارية امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات ويف جميع اأنحاء العامل.

امل�سدر: جريدة الراي الك�يتية

انطالق موؤمتر م�شقط الدويل االأول للتمويل 
االإ�شالمي ..اليوم

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد، يفتتح �سباح اليوم 
ق�سر  فندق  يف  وذلك  الإ�سالمية  وال�سريفة  للتمويل  الدويل  م�سقط  موؤمتر 
اأكرث من 400 �سخ�سية  الغد ويح�سروه  الب�ستان، املوؤمتر الذي ي�ستمر حتى 
املتعلقة  وامل�ستجدات  الق�سايا  �سيتناول خمتلف  ال�سلطنة،  وخارج  داخل  من 
بال�سريفة والتمويل الإ�سالمي و اأنظمة التكافل و ال�سكوك و الإجارة و غريها 
من تقنيات ال�سناعة امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. املوؤمتر من 
بخربتها  ا�ستطاعت  والتي  املالية  لال�ست�سارات  الدولية  اأماين  �سركة  تنظيم 
وخرباء  الإ�سالمي  التمويل  جمالت  يف  الكفاءات  اأبرز  ت�ستقدم  اأن  الطويلة 
امل�سرفية  لالأن�سطة  واعدة  �سوقًا  تعترب  التي  عمان  �سلطنة  اإىل  ال�سريعة 
اجلانب  من  و  �سلطاين،  مبر�سوم  املا�سي  العام  ترخي�سها  بعد  الإ�سالمية 
املحلي �سي�ست�سيف املوؤمتر نخبة من كبار التنفيذيني يف امل�سارف العمانية 
اإىل جانب خرباء ال�سريعة و مزودي الربامج امل�سرفية الإ�سالمية و عدد من 

امل�سوؤولني احلكوميني املعنيني.
رئي�س  حممد  مهاتري  الدكتور  فخامة  الفتتاح  يف  الرئي�سية  الكلمة  �سيلقي 
ال�سريفة  اأنظمة  داعمي  اأبرز  من  يعد  الذي  و  ال�سابق  املاليزي  الوزراء 
نخبة من خرباء  �سي�سارك  كما  العامل،  الإ�سالمية يف  ال�سريعة  مع  املتوافقة 
القت�ساد و ال�سريفة يف عمان بكلمات تقدميية للموؤمتر الأول من نوعه يف 
عن  امل�سوؤول  الوزير  البلو�سي  ا�سماعيل  بن  دروي�س  معايل  منهم  و  م�سقط 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  و  موؤ�س�س  باقر،  داود  حممد  الدكتور  و  املالية،  ال�سوؤون 
الفا�سل  و  اأماين،  الإ�سالمي  التمويل  و  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  ال�سركة 
�سليمان بن حمد احلارثي مدير عام جمموعة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية 
يف بنك م�سقط "ميثاق" و الفا�سل حمدان بن علي بن نا�سر الهنائي رئي�س 
اآخر و كما �سرحت اجلهة  البنك الأهلي يف عمان. من جانب  اإدارة  جمل�س 
املنظمة �سيتم الإعالن اليوم عن اأول �سكوك اإ�سالمية يف القطاع العقاري يف 
�سلطنة عمان و التي �ستعلن عنها �سركة تالل للتطوير العقاري بال�سراكة مع 
الأعمال  النوع من  لهذا  تعد فاحتة  التي  و  املالية  اأماين لال�ست�سارات  �سركة 
التي يتوقع اخلرباء اأن تزدهر ب�سكل كبري خالل ال�سنوات القادمة، كما �سيتم 

توقيع عدد من مذكرات التفاهم بني اجلهات امل�ساركة يف املوؤمتر.
الأعمال  جمموعة  من  كال  ت�سم  املوؤمتر  رعاة  قائمة  اأن  الذكر  يجدر  و 
الفرع  الأهلي-  البنك  و  "ميثاق"  م�سقط  بنك  يف  الإ�سالمية  امل�سرفية 
النافذة الإ�سالمية لبنك  "الهالل"، و كذلك �سحار الإ�سالمي -  الإ�سالمي 
و  لال�ستثمار  املدينة  �سركة  و  للتاأمني  املدينة  �سركة  اإىل  بالإ�سافة  �سحار، 

جمموعة FWU العاملية و بنك اخلليج الدويل و غريهم.

امل�سدر: جريدة ُعمان
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بيت امل�شورة يعقد دورة تدريبية ملوظفي بنك 
بروة

بروة  بنك  ملوظفي  تدريبية  دورة  املالية،  لال�ست�سارات  امل�سورة  بيت  عقد 
ت�سمنت برناجمني رئي�سيني، الأول حول اأ�سا�سيات العمل امل�سريف الإ�سالمي 
و�سيغ التمويل وال�ستثمار الإ�سالمي، فيما ناق�س الربنامج الثاين اأ�سا�سيات 

العمل امل�سريف الإ�سالمي يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
و�سرح الدكتور ا�سامة الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�سركة بيت 
امل�سورة، اأن الدورة عقدت ملدة خم�سة اأيام يف قاعة الإمام الطربي مبقر بيت 
امل�سورة، حيث ا�ستهدف برنامج �سيغ التمويل وال�ستثمار الإ�سالمي التعريف 
الإ�سالمي،  التمويل  ب�سوابط  والتعريف  ال�سلة،  ذات  ال�سرعية  باملفاهيم 

والتعريف بال�سيغ ال�سرعية املختلفة لال�ستثمار والتمويل.
املالية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  جميع  لينا�سب  اإعداده  مت  الربنامج  اإن  وقال 
يت�سمن  حيث   ، الإ�سالمية  والنوافذ  الفروع  يف  العاملني  وكذلك  الإ�سالمية 
يف  والتمويل  الغ�ستثمار  ل�سيغ  احلاكمة  ال�سرعية  القواعد  الربنامج  حمتوى 
امل�سارف الإ�سالمية، والفروق اجلوهرية لال�ستثمار والتمويل بني املوؤ�س�سات 
التقليدية واملوؤ�س�سات املالية امل�سرفية الإ�سالمية، واملرابحة للواعد بال�سراء 
امل�سارف  يف  وتطبيقاتها  وامل�ساركة  الإ�سالمية،  امل�سارف  يف  وتطبيقاتها 

الإ�سالمية، والإجارة وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية .
واأ�ساف اأن هذا الربنامج ت�سمن اأي�سًا ق�سايا معا�سرة مثل ال�سلم وتطبيقاته 
الإ�سالمية،  امل�سارف  يف  وتطبيقاته  وال�ست�سناع  الإ�سالمية  امل�سارف  يف 
وامل�ساربة وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية، لفتا اىل اأنه روعي يف اأ�سلوب 
ا�ستق�ساءات معرفية وجمموعات عمل  تفاعلية مثل  و�سائل  الربنامج  تنفيذ 

وحالت عملية.
وحول الربنامج الثاين يف الدورة، اأكد الدكتور اأ�سامة الدريعي اأن الربنامج 
املالية  املوؤ�س�سات  يف  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  "اأ�سا�سيات  ق�سية  تناول 
الإ�سالمية" حيث ا�ستهدف التعريف باملفاهيم ال�سرعية يف املوؤ�س�سات املالية 
ال�سالمية، والتعريف بال�سيغ ال�سرعية جلذب الأموال وتوظيفها، والتعريف 

باخلدمات يف املوؤ�س�سات املالية ال�سالمية.
ال�سالمي  البنك  مبفهوم  التعريف  ت�سمن  الربنامج  هذا  ان  اىل  واأ�سار 
للمعامالت  ال�سرعية احلاكمة  والقواعد  التقليدي،  البنك  وبني  بينه  والفرق 
الربا  ومفهوم  ال�سالمية،  ال�سريعة  يف  املحرمة  والبيوع  ال�سالمية،  املالية 
واأنواعه وتطبيقاته يف املوؤ�س�سات املالية التقليدية، وموارد وخدمات امل�سارف 
ال�سالمية، وادوات توظيف الأموال يف املوؤ�س�سات املالية ال�سالمية، والتكييف 
والبدائل  التقليدية  امل�سارف  يف  وا�ستخدامها  الأموال  ملوارد  ال�سرعي 

ال�سرعية.
واأكد الدكتور اأ�سامة الدريعي اأنه يتم حاليا درا�سة تقدمي هذه الدورات باللغة 

الجنليزية قريبًا لي�ستفيد منها اكرب قدر ممكن من موظفي البنك .
امل�سدر: جريدة الراية القطرية

بيت امل�شورة يعقد دورة تدريبية ملوظفي بنك 
بروة

حقق بنك دبي الإ�سالمي، �سايف اأرباح بقيمة 854 مليون درهم خالل الأ�سهر 
الت�سعة الأوىل من عام ،2012 مقارنة بـ850 مليون درهم خالل الفرتة ذاتها 

من 2011.
واأفاد يف بيان �سدر عنه اأم�س، معلنًا نتائجه املالية عن الفرتة املنتهية بتاريخ 
اإىل  و�سل   2012 عام  من  الثالث  الربع  اأرباح  �سايف  اأن   2012، �سبتمرب   30
298.5 مليون درهم، حمافظًا بذلك على م�ستوى ربحية مواٍز ملا حققه خالل 

الفرتة نف�سها يف عام 2011.
�سبتمرب  بتاريخ 30  الإ�سالمي«  »دبي  اأ�سول  اإجمايل  ا�ستقر  البيان،  وبح�سب 
 31 بتاريخ  درهم  مليار  بـ90.6  مقارنة  درهم،  مليار   93.7 عند   2012

دي�سمرب ،2011 ما ميثل منوًا ن�سبته %3.5.
اأما الأرباح الت�سغيلية وهي الأرباح ال�سافية قبل احت�ساب خ�سائر انخفا�س 
قيمة املوجودات، فحققت منوًا بن�سبة 9.6% يف الربع الثالث من عام 2012 

مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2011.

واأكد البنك اأنه ا�ستمر خالل الربع الثالث من عام 2012 ب�سيا�سته املتحفظة 
اإ�سافية، مع تخ�سي�س 309 ماليني درهم، مقارنة  يف جتنيب خم�س�سات 
بـ217 مليون درهم خالل الفرتة ذاتها من عام ،2011 بنمو قدره 43%. فيما 
بلغت قيمة املخ�س�سات خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام اجلاري 849 

مليون درهم، مقارنة بـ718 مليون درهم خالل الفرتة ذاتها من عام 2011.
درهم،  مليار  اإىل 66.9  لت�سل  بن�سبة %3.3  املتعاملني منوًا  ودائع  وحققت 
وهو اأمر اعتربه البنك تاأكيدًا على و�سعه القوي من حيث ال�سيولة النقدية، 
اإذ بلغت ن�سبة التمويل اإىل الودائع نحو 82%. وحقق البنك قيمة جيدة لن�سبة 

كفاية راأ�س املال وفق معايري »بازل 2« بلغت %18.4.
وقال مدير ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي ورئي�س جمل�س اإدارة »بنك دبي 
خالل  جنح  الإ�سالمي(  »)دبي  اإن  ال�سيباين،  اإبراهيم  حممد  الإ�سالمي«، 
الربع الثالث من عام ،2012 يف حتقيق اأداء مايل قوي وملحوظ يتزامن مع 
ال�ستمرار يف �سيا�سته املتحفظة يف جتنيب املخ�س�سات، وهو ما يتجلى يف 
باأن  ثقته  عن  معربًا  العمومية«،  للميزانية  الرئي�سة  الن�سب  يف  املحقق  النمو 
تعزز هذه ال�سيا�سة التي يعتمدها البنك يف اإدارة اأعماله، من ال�ستفادة من 

املناخ القت�سادي الإيجابي يف الإمارات.

امل�سدر: جريدة الإمارات الي�م
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العربية. نت – 11 ن�فمرب 2012 

للعام الرابع على التوايل جملة )جلوبل فاينن�ص(:  
البنك االإ�شالمي االأردين اأف�شل بنك اإ�شالمي خلدمات 

التجزئة عامليًا 
واأف�شل موؤ�ش�شة مالية اإ�شالمية يف االأردن لعام2012

ح�سد  البنك الإ�سالمي الأردين  وللعام الرابع على التوايل على جائزة اأف�سل 
اإ�سالمي  بنك  اأف�سل  لعام 2012 وجائزة  الأردن  اإ�سالمية يف  مالية  موؤ�س�سة 
التوايل ، وذلك  الثالث على  للعام  خلدمات التجزئة يف العامل لعام   2012 
�سمن اجلوائز ال�سنوية لأف�سل املوؤ�س�سات املالية  يف العامل للعام 2012 التي 
والتمويل  البنوك  جمال  يف  املتخ�س�سة  فاينن�س(  )جلوبل  جملة  متنحها 
الإ�سالمي  البنك  مل�ساهمة  العاملية،وذلك   والتمويل  ال�سريفة  ملوؤ�س�سات 
وفقًا  عمالئه  احتياجات  وتلبية  الإ�سالمي  التمويل  منو  يف  البارزة   الأردين 
وقواعد  اأحكام  مع  متوافقة  منتجات  وتقدمي  الإ�سالمي  التمويل  لقواعد 

ال�سريعة الإ�سالمية. 
نيويورك(،  )ومقرها  فاينن�س(  جلوبل   ( جملة  عن  �سادر  تقرير  يف  وجاء 
ان  اختيار املوؤ�س�سات الفائزة باجلوائز   لأف�سل املوؤ�س�سات املالية  يف العامل  
للعام 2012و التي تعر�س ب�سورة تامة اأو جزئية معامالت اإ�سالمية جاء بناًء 
على ا�ست�سارات مكثفة واآراء ح�سب معايري م�سرفية مع م�سرفيني وحمللني 
ماليني و اقت�ساديني من جميع اأنحاء العامل وم�ست�سارين م�سرفيني و خرباء 
ال�سريفة  البنك يف خدمة  دور   �سملت  املجال  متخ�س�سني يف هذا  اآخرين 
معايري  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبلي،  النمو  موا�سلة  على  والقدرة  الإ�سالمية 
اإىل  بالإ�سافة   ، ملتعامليه  يقدمها  التي  املنتجات واخلدمات  مهنية يف جودة 
الأ�سالة والبتكار يف منتجات جديدة تلبي احتياجات العمالء  ، مع التطور 
الإ�سرتاتيجية والتو�سع اجلغرايف  العمليات امل�سرفية،والعالقات  امل�ستمر يف 
والربحية ومتانة الأو�ساع املالية وهذه العوامل جمتمعة اأدت اإىل اختيار البنك 

الإ�سالمي الأردين .
وبهذه املنا�سبة قال نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للبنك الإ�سالمي 
الأردين ال�سيد مو�سى عبد العزيز �سحاده احلمد لل الذي وفقنا يف تر�سيخ 
العمل  يف  رائدة  اأردنية  كموؤ�س�سة  وعامليًا  حمليًا  الإ�سالمية  ال�سريفة  نهج 
امل�سريف الإ�سالمي ، فنحن فخورون مبا حتقق من اجنازات وهذه اجلوائز 
جملة  من   2012-  2011-2010-2009 لالأعوام  م�سرفنا   ح�سدها  التي 
وهيئات  جهات  من  عليها  ح�سلنا  اأخرى  جوائز  اإىل  اإ�سافة  فاينن�س  جلوبل 
وكالت  من  ايجابية  لت�سنيفات  م�سرفنا  منح  ا�ستمرار  مع  عديدة  مالية 
الت�سنيف العاملية ليوؤكد جناح وكفاءة اأدائنا وتطبيقنا ال�سليم لإ�سرتاتيجية 
طموحات  تلبي  والتي  املميزة  امل�سرفية  اخلدمة  بتقدمي   وخططه  م�سرفنا 
لتقدمي  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل  وتدفعنا  �سركات  و  اأفراد  من  متعاملينا 
خدمات ومنتجات متطورة ومتوافقة مع اأحكام ومبادىء ال�سريعة الإ�سالمية 

وقد مت  ت�سيلم  البنك  اجلوائز يف حفل كبري اأقيم بهذه املنا�سبة على هام�س 
اجتماعات �سندوق النقد والبنك الدوليني التي عقدت يف العا�سمة اليابانية 
)طوكيو(خالل �سهر ت�سرين الأول املا�سي ، وح�سره ح�سد كبري من امل�سوؤولني 

والقيادات امل�سرفية العاملية والعربية.

البنك االإ�شالمي يخطط الإ�شدار �شكوك ب�شكل 
�شنوي

ك�سف الدكتور اأحمد حممد علي، رئي�س البنك 
لأن  �سيتجه  البنك  اأن  عن  للتنمية  الإ�سالمي 
يتجه  حيث  املالية،  لالأ�سواق  دائما  زبونا  يكون 
لإ�سدار �سكوك ب�سكل �سنوي، م�سريًا اإىل اأن ما 
بلغ  خا�سة  اأو  عامة  �سكوك  من  البنك  اأ�سدره 

جمموعه نحو 2 مليار دولر.
مت  التي  امل�ساريع  بع�س  يف  برامج  على  يعمل  البنك  اأن  اأحمد  الدكتور  وبني 
التوقيع عليها يف تون�س وم�سر، اإ�سافة اإىل م�ساريع اأخرى هي قيد الإجراء يف 
الوقت احلا�سر، مبينًا اأن ليبيا طلبت م�ساعدة البنك يف ال�سريفة الإ�سالمية 
م�ساريع  يف  للم�ساعدة  طلب  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمي،  امل�سريف  النظام  اأو 

حمددة ومنها التوا�سل احلدودي مع الدول املجاورة.
وقال رئي�س البنك الإ�سالمي يف حواره مع �سحيفة ال�سرق الأو�سط اإن البنك 
العربية  الدول  ل�سالح  لندن  ا�ستثماري عاملي يف  موؤمتر  تنظيم  �سيعمل على 

التي متر مبرحلة انتقالية، بالتعاون مع بريطانيا والبنك الأوروبي للتنمية.
واأو�سح اأن البنك ي�سعى للوجود يف جميع الدول الأع�ساء، حتى دول جمل�س 
التعاون اخلليجي التي ل حتتاج لتمويل، لكن البنك ي�سعى اإىل الوجود ب�سكل 
من الأ�سكال، طبعا الدول التي مرت باأزمة يف العامل العربي، كتون�س وليبيا 
التوقيع  التي مت  امل�ساريع  برامج يف بع�س  لدينا  التي زرتها موؤخرا،  وم�سر، 
الوقت  يف  الإجراء  قيد  هي  امل�ساريع  وبع�س  وم�سر،  لتون�س  بالن�سبة  عليها 
يف  البنك  م�ساعدة  طلب  على  تركيز  هناك  كان  لليبيا  وبالن�سبة  احلا�سر، 

ال�سريفة الإ�سالمي اأو النظام امل�سريف الإ�سالمي
وقال "البنك يوميا ميطر بالطلبات وال�ستف�سارات من خمتلف اأنحاء العامل، 
فيه  يقدر  الذي  الوقت  الإ�سالمية، يف  لل�سريفة  الكبري  النمو  اجلميع لحظ 
النمو بنحو 15%، وحني تنظر اإىل بلد كاإندوني�سيا وفقا لتقرير البنك املركزي 
هناك، فقد ورد اأن منو الن�ساط امل�سريف الإ�سالمي يف العام املا�سي �سجل 
30 اإىل 35%، كما اأن بنك املعامالت يف اإندوني�سيا والذي ي�ساهم فيه البنك 
�سجل  املا�سي  العام  اأن  اإىل  البنك  مدير  اأ�سار  كبرية،  م�ساهمة  الإ�سالمي 
بال�سريفة  العامل  اأنحاء  جميع  من  اهتمامًا  اأوجد  وهذا   ،%40 لديهم  النمو 

الإ�سالمية".
البنك  �سهدها  التي  الطفرة  باعتبار  اأنه  علي  يرى  البنك،  اأعمال  منو  وعن 
خالل الفرتة املا�سية ب�سبب الأزمة املالية العاملية، وارتفع فيها النمو من 15 
اإىل 30%، وكانت طفرة كبرية جدا، وهذه الطفرة ل ميكن اأن ت�ستمر بنف�س 
املعدلت، وباعتبار ال�سقف الكبري الذي و�سلنا له، نتوقع اأن ي�سجل النمو ما 

بني 10 اإىل %15.
الآن  من  ولكن  �سنويًا،  ال�سوق  اإىل  نتجه  نكن  مل  ال�سابق  يف  اإنه  علي  وقال 
�سن�ستمر و�سنكون زبائن لالأ�سواق املالية ون�سدر �سكوكًا ب�سكل �سنوي، نحن 
اأ�سدرنا �سكوكًا قبل �سهرين و�سن�سعى لإ�سدار �سكوك خا�سة ب�سكل �سنوي، 
اأما ال�سكوك العامة �سن�سدرها خالل العام املقبل، وي�سل جمموع ال�سكوك 

العامة واخلا�سة التي ا�ستقطبها البنك نحو 2 مليار دولر.
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بدء تعيني املوظفني يف بنك بحريني جديد 
بعد عملية اندماج

اأبلغ م�سدر م�سئول، اأن �سركة ا�ست�سارية تعمل يف جمال املوارد الب�سرية مت 
تعيينها لدرا�سة متطلبات التوظيف يف البنك اجلديد الذي �سين�ساأ من اندماج 

ثالثة بنوك بحرينية قبل نهاية هذا العام 2012.
املال،  اإدارة  بيت  وهي:  املندجمة  الإ�سالمية  البنوك  فاإن  امل�سدر،  وبح�سب 
املوارد  لإدارة  ا�ست�سارية  �سركة  عّينت  قد  اإيالف،  وبنك  كابيف�ست  بنك 
يف  املوظفني  جميع  ال�سركة  قابلت  اإذ  كون�سلتينغ«؛  اأيه  بي   « وهي  الب�سرية 
البنوك مبا فيهم �سغار املوظفني من اأجل حتديد احتياجات البنك اجلديد. 
وتوقع امل�سدر اأّل يتجاوز عدد املوظفني يف البنك اجلديد 100 موظف اأو اأقل 

من ذلك؛ اإذ من الطبيعي اأن تقل�س عملية الندماج عدد املوظفني.
اأنهم الآن ب�سدد اختيار املوظفني  واأعتقد  وقال: »مت تقييم املوظفني بعناية 

يف البنك اجلديد«.
واأو�سح امل�سدر اأنه مت تعيني �سركة »فيجن« لختيار هوية البنك اجلديد واأن 

البنوك عر�ست اأ�سماء مقرتحة له.
واأ�سار امل�سدر اأنه من املرّجح اأن يكون مقر البنك اجلديد يف بناية الزامل 
البنوك  اندماج  اإعالن  يكون  اأن  متوقعًا  كابيف�ست،  لبنك  احلايل  املقر  وهو 

الثالثة ر�سميًا قبل منت�سف دي�سمرب/ كانون الأول 2012.
واأو�سح امل�سدر اأن حجم الأ�سول للبنك البحريني اجلديد �ستبلغ 400 مليون 
اأف�سل مما كان الأمر  دولر، �ستتيح له القيام بعدد من امل�سروعات ب�سورة 

عليه بوجود البنوك الثالثة على حدة.
غري  العامة  اجلمعية  م�سادقة  بعد  الندماج  على  الثالثة  البنوك  ووافقت 
 ،2012 حزيران  يونيو/  يف  عقدت  والتي  العملية  على  للم�ساهمني  العادية 
من  النهائية  املوافقة  على  احل�سول  بعد  نافذًا  املقرتح  الندماج  واأ�سبح 
املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  عن  امل�سئول  املركزي،  البحرين  م�سرف 

و�سركات التاأمني يف اململكة، وكذلك وزارة التجارة وال�سناعة.
وقد عمل بيت التمويل الكويتي - البحرين كم�ست�سار ل�سفقة الندماج ل�سالح 
قانوين  كم�ست�سار  وهاملني  تراورز  موؤ�س�سة  عملت  حني  يف  الثالثة،  البنوك 

وديلويت كمقّيم م�ستقل.
وينتظر اأن تبلغ حقوق ملكية امل�ساهمني للكيان املايل اجلديد عند الندماج 
دولر،  مليون   400 اأ�سوله  قيمة  �ستتجاوز  حني  يف  دولر،  مليون   350 نحو 

و�ست�سّكل اأول عملية اندماج بني ثالثة اأطراف يف البحرين.
اأكتوبر/  وافقوا يف  الأول  الإجارة  وبنك  الإثمار  بنك  م�ساهمي  اأن  اإىل  ي�سار 

ت�سرين الأول 2012 على اندماج امل�سرفني.
وتتيح عمليات الندماج بني املوؤ�س�سات ت�سكيل �سركات اأكرب حجمًا قادرة على 
املناف�سة، كما تتيح تقلي�س النفقات من خالل امل�ساركة يف املوارد وتخفي�س 

عدد املوظفني.

م�قع مبا�سر – 13 ن�فمرب 2012 

العي�شى: موؤ�شرات اإيجابية ومميزة يف اأدائنا ب�شوق ال�شيارات

)التمويلي  التاأجري  منتج  منو   %34 "بيتك": 
والت�شغيلي( عن العام املا�شي

اأو�سح مدير اإدارة ال�سيارات يف بيت التمويل الكويتي 
"بيتك" عاهد مبارك العي�سى باأن منتجي التاأجري 
يف  نوعية  قفزة  حققا  قد  والت�سغيلي(  )التمويلي 
عدد ال�سيارات املوؤجرة خالل العام اجلاري و�سلت 

جريدة ال��سط – 11 ن�فمرب 2012 

بن�سبة  البيعية  القيم  يف  زيادة  مع  املا�سي،  بالعام  مقارنة   %34 اإىل  ن�سبتها 
تفوق 84% عن نف�س الفرتة.

واأكد العي�سى باأن هذا الإجناز الذي حققه "بيتك" جعله موؤهال لنيل جائزة 
العام  خالل  ال�سيارات  �سراء  متويل  مبجال  الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  اأف�سل 
احلايل من جملة "ذي بانكر ميدل اإي�ست" وهو ما يوؤكد موقع "بيتك" املتميز 

يف هذا املجال على مدى 33 عامًا ليكون اأحد اأبرز �سانعي ال�سوق.
واأ�سار اإىل اأن "بيتك" ب�سدد النتهاء من اأحدث واأكرب معر�س على م�ستوى 
اأكرث من  التمويلية ب�سكل عام، حيث ي�ستقطب  لل�سيارات واملنتجات  املنطقة 
20 وكالة معتمدة لل�سيارات مبا يرتك للعميل حرية املقارنة والختيار يف موقع 
واحد، وياأتي هذا املعر�س مكمال ل�سبكة معار�س "بيتك" املوزعة يف 4 مواقع 

خمتلفة وهي الأحمدي، وال�سويخ، والفروانية، والري.
واأ�ساف باأن خدمة بيع ومتويل �سراء ال�سيارات اجلديدة ال�سيارات اجلديدة 
جميع  ربط  مت  بل  فح�سب،  الأربعة  املعار�س  على  تقت�سر  مل  "بيتك"  من 
مبيعات  ممثلي  من  ب�سبكة  الكويت  يف  اجلديدة  ال�سيارات  وكالء  معار�س 
"بيتك" املوؤهلني واملتواجدين يف معار�س الوكالء ب�سكل دائم لتقدمي اأف�سل 
اخلدمات للعمالء، حيث يعملون جاهدين على توظيف كافة الإمكانات للرد 
الوكيل  معر�س  يف  وي�سر  ب�سهولة  البيع  اإجراءات  واإنهاء  ا�ستف�ساراتهم  على 

نف�سه.
ومنها  ال�سيارات  ب�سوق  ترتبط  اأخرى  خدمات  "بيتك" يقدم  اأن  اإىل  ولفت 
ليخدم  اجلديد  موقعه  افتتاح  مت  حيث  ال�سويخ  معر�س  يف  ال�سيارات  تثمني 
"بيع الأمانة" الذي ي�ساعد  اأي�سا خدمة  اأكمل وجه، كما يقدم  العمالء على 
�سروط  مع  املتطابقة  امل�ستعملة  �سياراتهم  عر�س  على  واملوردين  العمالء 
و�سوابط العر�س يف معار�س "بيتك" حتى يتم بيعها عن طريق فريق البيع 
عر�س  تف�سل  متنامية  عمالء  �سريحة  يخدم  مما  حمددة،  ر�سوم  مقابل 
اإقبال كبري من  وبيع �سياراتهم من خالل منافذ بيعية ع�سرية واآمنة وذات 

اجلمهور.
اأحدث  بالتملك  املواعدة  مع  التاأجري  وهو  التمويلي  التاأجري  يعد  وتابع: 
اجلديدة،  بحلته  ال�سيارات  �سوق  جمال  يف  "بيتك"  طرحها  التي  املنتجات 
اإعادة  تتم  اأن  وا�ستمر لفرتة طويلة قبل  "بيتك" بطرحه 1994م  بادر  حيث 
لفرتة  املركبة  با�ستخدام  للعمالء  ت�سمح  مبزايا  اأخرى  مرة  وطرحه  تقييمه 
وتقدمي  امل�سنع  و�سمان  ال�سامل  التكافلي  التاأمني  مع  �سنوات   5 اإىل  ت�سل 
�سيارة بديلة يف حالة ال�سيانة اأو الت�سليح، مع مزايا اأخرى مع حرية الختيار 
للعميل بني �سراء املركبة بعد انق�ساء املدة اأو اإرجاعها عند انتهاء الفرتة دون 

اأية التزامات.
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�لأخبار

»بيتك لالأبحاث« توّقع مذكرة تفاهم مع البنك 
الدويل 

وقعت �سركة بيتك لالأبحاث املحدودة، التابعة ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
)بيتك(، مذكرة تفاهم مع البنك الدويل للعمل على تعزيز اجلهود اجلارية 
ملتابعة م�سرية تطوير قطاع التمويل الإ�سالمي الآخذ يف النمو، وهي التفاقية 
البنك الدويل مع �سركة بحوث تقدم خدمات  التي يوقعها  الأوىل من نوعها 
يعك�س  تطور  ال�سالمى، يف  التمويل  ق�سايا  ودرا�سات يف  واأبحاث  ا�ست�سارية 
بالبحوث  الأ�سواق  اإمداد  جمال  يف  حاليا  ال�سركة  ت�سغلها  التي  املكانة 

والدرا�سات املتميزة يف جمال القت�ساد الإ�سالمي.
فهد  املهند�س  لالأبحاث«  »بيتك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التفاهم  مذكرة  ووقع 
خالد املخيزمي مع مدير �سبكة تنمية القطاع املايل والقطاع اخلا�س يف البنك 

الدويل الدكتورتيونك ته�سني ويانيك.
وقال املخيزمي يف ت�سريح �سحايف خا�س بهذه املنا�سبة، يدرك كل من »البنك 
جوانب  يف  الإ�سالمي  للتمويل  املتزايدة  الأهمية  لالأبحاث«  و«بيتك  الدويل« 
واملتنامي  امل�ستمر  التطور  ظل  يف  ل�سيما  العامل،  حول  القت�سادية  التنمية 
لقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية، وزيادة ن�سبة م�ساركته يف اإجمايل اأ�سول 
اأ�سلوب  �سيوؤثر على  الذي  الأمر  البلدان،  امل�سريف يف عدد كبري من  القطاع 
هذه  بتوقيع  الطرفان  �سرع  ثم  ومن  العاملي،  التمويل  قطاع  تطوير  وطريقة 

التفاقية.
هناك  اأن  على  لالأبحاث«  و»بيتك  الدويل«  »البنك  يتفق  املخيزمي  واأ�ساف 
حتديات تواجه منو وتطور �سوق التمويل الإ�سالمي على امل�ستوى العاملي، يف 
الوقت الذي تتفق فيه املوؤ�س�ستان على اأن ثمة اأهدافا م�سرتكة تربطهما معًا، 
اأهمها الرغبة يف درا�سة تطوير وتو�سيع التمويل الإ�سالمي على امل�ستوى العاملي 
وفقا ملجموعة من املبادئ الإر�سادية، م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل اأن الطرفني 
الدرو�س  ون�سر  تعزيز  املعرفة،  تبادل  اأبرزها:  عدة  جمالت  يف  �سيتعاونان 
امل�ستفادة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف تطوير فكر وفل�سفة التمويل الإ�سالمي، 
ت�سجيع اإعداد الدرا�سات والتقارير امل�سرتكة، وكذلك التوعية بالأطر املنا�سبة 
التمويل  وقطاع  خا�س  ب�سكل  الإ�سالمية  للبنوك  بالن�سبة  املخاطر  لإدارة 
فر�س  وحتفيز  املايل،  ال�ستقرار  دعم  اإىل  بالإ�سافة  عام،  ب�سكل  الإ�سالمي 

دخول الأ�سواق النامية والنا�سئة من قبل اخلدمات املالية الإ�سالمية.
يذكر اأن �سركة »بيتك لالأبحاث« قد بداأت العمل منذ عام 2007، اإذ اأحرزت 
البحوث  العاملة يف جمال  ال�سركات  اأوائل  كونها من  تقدما كبريا يف عملها 
املتعلقة بالقت�ساد الإ�سالمي، مما اأهلها حل�سد العديد من اجلوائز العاملية، 
اأ�سبحت حمط اهتمام العديد من املوؤ�س�سات والهيئات العاملية الراغبة  كما 
يف التعرف على �سناعة التمويل ال�سالمي ومتابعة تطوراتها، كذلك ا�ستطالع 
وما  املنهجي،  والتحليل  واملتابعة  الر�سد  اأن�سطة  خالل  من  منوها  فر�س 
لالأبحاث«  »بيتك  �سركة  وتعد  واملتنوع،  العميق  البحثي  اجلهد  من  ذلك  اىل 
ا�ستقالًل وحيادة يف جمال  الأكرث  واأهم اجلهات  اأبرز  ومقرها ماليزيا، من 
اأبحاث التمويل والقت�ساد الإ�سالمي، كما وت�سمل ا�ست�ساراتها البحثية كافة 
التحاليل القت�سادية، واملالية ودرا�سات اجلدوى لالأ�سواق اجلديدة وامل�ساريع 

ال�ستثمارية امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات ويف جميع اأنحاء العامل.
امل�سدر: جريدة الراي الك�يتية

انطالق موؤمتر م�شقط الدويل االأول للتمويل 
االإ�شالمي ..اليوم

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد، يفتتح �سباح اليوم 
ق�سر  فندق  يف  وذلك  الإ�سالمية  وال�سريفة  للتمويل  الدويل  م�سقط  موؤمتر 
اأكرث من 400 �سخ�سية  الغد ويح�سروه  الب�ستان، املوؤمتر الذي ي�ستمر حتى 
املتعلقة  وامل�ستجدات  الق�سايا  �سيتناول خمتلف  ال�سلطنة،  وخارج  داخل  من 
بال�سريفة والتمويل الإ�سالمي و اأنظمة التكافل و ال�سكوك و الإجارة و غريها 
من تقنيات ال�سناعة امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. املوؤمتر من 
بخربتها  ا�ستطاعت  والتي  املالية  لال�ست�سارات  الدولية  اأماين  �سركة  تنظيم 
وخرباء  الإ�سالمي  التمويل  جمالت  يف  الكفاءات  اأبرز  ت�ستقدم  اأن  الطويلة 
امل�سرفية  لالأن�سطة  واعدة  �سوقًا  تعترب  التي  عمان  �سلطنة  اإىل  ال�سريعة 
اجلانب  من  و  �سلطاين،  مبر�سوم  املا�سي  العام  ترخي�سها  بعد  الإ�سالمية 
املحلي �سي�ست�سيف املوؤمتر نخبة من كبار التنفيذيني يف امل�سارف العمانية 
اإىل جانب خرباء ال�سريعة و مزودي الربامج امل�سرفية الإ�سالمية و عدد من 

امل�سوؤولني احلكوميني املعنيني.
رئي�س  حممد  مهاتري  الدكتور  فخامة  الفتتاح  يف  الرئي�سية  الكلمة  �سيلقي 
ال�سريفة  اأنظمة  داعمي  اأبرز  من  يعد  الذي  و  ال�سابق  املاليزي  الوزراء 
نخبة من خرباء  �سي�سارك  كما  العامل،  الإ�سالمية يف  ال�سريعة  مع  املتوافقة 
القت�ساد و ال�سريفة يف عمان بكلمات تقدميية للموؤمتر الأول من نوعه يف 
عن  امل�سوؤول  الوزير  البلو�سي  ا�سماعيل  بن  دروي�س  معايل  منهم  و  م�سقط 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  و  موؤ�س�س  باقر،  داود  حممد  الدكتور  و  املالية،  ال�سوؤون 
الفا�سل  و  اأماين،  الإ�سالمي  التمويل  و  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  ال�سركة 
�سليمان بن حمد احلارثي مدير عام جمموعة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية 
يف بنك م�سقط "ميثاق" و الفا�سل حمدان بن علي بن نا�سر الهنائي رئي�س 
اآخر و كما �سرحت اجلهة  البنك الأهلي يف عمان. من جانب  اإدارة  جمل�س 
املنظمة �سيتم الإعالن اليوم عن اأول �سكوك اإ�سالمية يف القطاع العقاري يف 
�سلطنة عمان و التي �ستعلن عنها �سركة تالل للتطوير العقاري بال�سراكة مع 
الأعمال  النوع من  لهذا  تعد فاحتة  التي  و  املالية  اأماين لال�ست�سارات  �سركة 
التي يتوقع اخلرباء اأن تزدهر ب�سكل كبري خالل ال�سنوات القادمة، كما �سيتم 

توقيع عدد من مذكرات التفاهم بني اجلهات امل�ساركة يف املوؤمتر.
الأعمال  جمموعة  من  كال  ت�سم  املوؤمتر  رعاة  قائمة  اأن  الذكر  يجدر  و 
الفرع  الأهلي-  البنك  و  "ميثاق"  م�سقط  بنك  يف  الإ�سالمية  امل�سرفية 
النافذة الإ�سالمية لبنك  "الهالل"، و كذلك �سحار الإ�سالمي -  الإ�سالمي 
و  لال�ستثمار  املدينة  �سركة  و  للتاأمني  املدينة  �سركة  اإىل  بالإ�سافة  �سحار، 

جمموعة FWU العاملية و بنك اخلليج الدويل و غريهم.
امل�سدر: جريدة ُعمان
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الطفل االقتصادي
ق�سة يوميات طارق مقتب�سة من العدد الثاين من جملة امل�ستثمر الذكي ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية )ال�سفحات 7-4(

4

قصص وحكايات
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يوميات طارق
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ال�سخ�سية  اأن يزودونا ب�سورتهم  للن�سر مقالتهم،  والذين �سري�سلون  ن�سرنا لهم  الذين  الباحثني،  ال�سادة  نرجو 
و�سريتهم الذاتية، حيث اأن جملتنا �سرعت ببناء قاعدة بيانات خا�سة بالباحثني املخت�سني بالقت�ساد الإ�سالمي، 
و�ستكون البيانات متاحة لل�سوق العاملي بغية حتقيق التوا�سل بينهم وبينها. ومبجرد ال�سغط على ا�سم الكاتب بعد 
عر�س مقاله يتم احل�سول على �سريته الذاتية. مت اإ�سافة خيًار ل�ستعرا�س الباحثني ف�سال عن ا�ستخدام تقنية 

البحث للو�سول اإليهم.

التحتية ومن  ُبناه  و�سعيًا ل�ستكمال  الإ�سالمي وعامليته،  واإميانًا منا ب�سالحية منوذج القت�ساد  تالية،  وكمرحلة 
خالل وظيفتنا ودورنا الإعالمي فاإننا �سنتوجه اإىل عر�س قائمة بال�سركات الإنتاجية واخلدمية �سمن املوقع حتت 
عنوان )�سركات اإ�سالمية( و�سنذكر النقية منها واملختلطة ون�ستبعد غري ذلك �سعيًا للرتويج لهذه ال�سركات وخدمة 

لها بعد حتليل قوائمها حتليال �سرعيًا. 
عاملية  �سارت  التي  )حالل(  اأي  العالمة  هذه  لرتويج  �سعيًا  احلالل(  )املنتجات  هي  اأخرى  خدمة  اإ�سافة  ومت 

فانت�سرت و�سار لها اأ�سواقها ومعار�سها يف �ستى اأ�سقاع الأر�س.

كما نعلن عن ا�ستعداد موقعنا لالإعالن عن بور�سة ال�سكوك وعر�سها على �سفحته الرئي�سية ترويجًا لها لتكون 
من�سة حقيقة لكل ما يخدم ال�سوق الإ�سالمية واقت�سادها. 

تنويه
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اخلطاط: حامت م�صطفى منجد 
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Takaful and the Agenda of Maqasid Al-Shari’ah
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components in all those level of necessity that 
Shari’ah aims to fulfil, safeguard and maintain, 
namely the protection of religion (din), protection of 
life (nafs), protection of intellect (‘aql), protection of 
wealth (mal), and protection of lineage (nasl).
The takaful products could therefore be developed 
in various types to cover the protection of those 
five essentials (al-daruriyat al-khamsah). These are 
regarded as the essential needs that human requires 
for his wellbeing in this world and the hereafter. As 
the level of malaah is improving from daruriyyah 
to tahsiniyyah, the takaful product could also be 
structured accordingly. More products could therefore 
be structured and offered that would support and 
satisfy the needs of human being (hajiyyah) and the 
products that would refine the additional needs and 
beautify and improve human life (tahsiniyyah). 
The Maqasid Approaches
In approaching and applying the maqāid agenda in 
practical application, Shari’ah has also elaborated 
some necessary ways and means (wasa’il) to establish 
and preserve the benefits (maslahah) and repelling the 
harms (mafsadah) in the actual human life. 
In this context, we can identify three necessary means 
that would establish maqāid al-Shari’ah. Those are 
facilitating the protection and circulation of wealth, 
promoting fair and transparent financial dealings and 
realizing social justice.
Firstly, in the protection and circulation of wealth 
in the takaful sector, Shariah lays the framework 
for the development of contracts and running of its 
operations through the elimination of the prohibited 
elements such as riba, maysir and gharar. Likewise, 
the subject matter of the contract should not have the 
prohibited elements and the takaful funds should not 
be invested in prohibited (non-halal) areas. Avoiding 
such prohibited elements will help the industry to 
grow healthily as those elements are known to cause 
unjust and are harmful for society. 
Secondly, in doing the business in managing the 
takaful funds and protecting the participants, Shari’ah 
requires fair and transparent financial dealings. 
Shari’ah for that reason disapproves all transactions 
that involve explicit or implicit harm and injustice 
to one of the contracting parties or to the public at 
large or which restricts freedom of trade, or stands in 
violation of the Qur’anic injunctions and the approved 
business conduct. 
Shariah in this regard aims at creating an equal and 
fair transactional atmosphere and at protecting the 
parties against exploitation or imbalance between 
their reciprocal rights and obligations. Shari’ah 

intends to create a positive atmosphere in transactions 
whereby exchanges and dealings are done on the 
basis of brotherhood, cooperation and mutual benefit 
to both parties. 
The application of the Shari’ah in the takaful practice 
and operation should therefore not result in injury, 
harm or difficulties to either individuals or the 
public at large. Takaful then is meant to protect the 
contributing participants from any form of unjust, 
especially during the presence of difficult moments 
when misfortune occurs. 
In addition, this objective also seeks to ensure the 
takaful industry is free from any form of misuse of 
the fund contributed by the participants in term of the 
management of the fund and the investment made 
as well as the avenues used to invest the investment 
fund. 
Finally, in the spirit of social justice, Islam balances 
individuals’ rights and their duties and responsibilities 
towards others. This framework of social responsibility 
and mutual cooperation and assistance is among the 
primary underlying objective of takaful industry. 
Takaful is actually one of the means to achieve this 
noble objective. 
The presence of takaful is really needed in society 
since it is a real fact of life that human life is 
surrounded by risks and problems. In addition, it is 
also a fact that human being is naturally structured not 
in an equal manner. Humanity is made up of the rich 
and the poor, the bright and the dull, the strong and 
the sick, the haves and the have-nots. This implicates 
mutual dependency among society and therefore 
mutual cooperation and social responsibility is 
needed (Qur’an, 2:255; 4:37; 8:74; 16:74). 
Takaful is essentially designed with the purpose of 
helping society in solving their problems by giving 
protection to their life and wealth and assist them 
in the times of needs and anticipating the future 
uncertainties. 
Moving forward, takaful institutions should take 
maqāid into account in setting their corporate 
objectives and policies, in structuring the operational 
models/structures and also use them to verify 
compliance to true Islamic principles. This is because, 
as takaful is set up on the basis of noble objectives, the 
industry’s progress will also be monitored by how well 
it realizes the maqāid in producing a good economy 
marked by the spirit of brotherhood (ukhuwwah) 
and mutual cooperation and assistance (ta’awun), 
social equality and social justice (‘adālah), just and 
fair allocation of resources, elimination of poverty, 
protection of the environment and achievement of 
general wellbeing (maslahah).
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Takaful is an insurance industry that is growing 
impressively in the last three decades and globally 
recognized. It has attracted attention not only from 
Muslims audiences, but also from non-Muslims. 
This trend is mainly triggered by new concepts 
in managing the insurance funds and relationship 
of insurance operators and participants. This 
perspective embarks from new value-propositions 
offered whereby the funds and operations are not 
only Shari’ah compliance but also aim to realize the 
maqāid al-Shari’ah (the objectives of Shari’ah). 
The impressive growth of the takaful industry that 
has reached US$ 12 billion in 2011 in terms of global 
gross contributions suggests the potentiality of 
takaful. In furthering its progress to the next stage, 
we contend the significance of proper commitment 
to the goals and objectives of Shari’ah. This will 
ensure the current impressive development of takaful 
industry is on the right track. This would at the same 
time ensure the credibility and integrity of the takaful 
industry.
The Concept of Takaful 
Takaful derived from the word kafala, means joint 
guarantee. The concept is based on the notion of 
having mutual protection and shared responsibility 
among the participants by contributing a sum of 
money in a form of donation into a shared pool. The 
collected funds will be used to help those who are in 
need of assistance. At the same time the takaful could 
be used as risk protection and reduction in case of 
any occurrence of peril. 
Takaful is the practical application of Islamic 
teaching of ta’awun, which means helping each 
other, or mutual assistance (Al-Qur’an, 5: 2). Takaful 
in practice invites the participants to jointly share 
the risk and responsibility. This is inspired from the 
hadith Narrated by Bukhari and Muslim that says 
“the relationships and feelings of people with faith, 
between each other, is just like the body; when one 
of its parts is afflicted with pain, then the rest of the 
body will be affected”.

The processes will not only reduce the risks and 
burdens but at the same time would strengthen the 
brotherhood and care for each other. This is because, 
unlike in the conventional insurance whereby risk is 
transferred to the insurer or the insurance company 
by its customers, in takaful, risk is not transferred but 
shared mutually among the participants of takaful. As 
such, the participants in takaful mutually agree to help 
each other against any hazard or loss that may inflict 
on any of them. 
The spirit of togetherness, cooperation, caring for each 
other, and sharing are amongst the positive values 
that are instilled in the takaful objectives that have 
attracted the audiences to participate in the industry. 
Those objectives and values should always be in 
takaful operator minds in managing the takaful funds 
and should be incorporated in the takaful model and 
structure. The present interest in finding appropriate 
compliance structure of takaful model is necessary to 
be done with strong adherence to maqasid al-Shariah. 
Takaful should be structured in such a way to be 
effectively act as the schemes of protection, wealth 
protection and accumulation with the objectives 
to strengthen social responsibility, mutual help or 
cooperation with ethical commitment in the society, 
namely fair and transparency. 
The Maqasid Agenda
Takaful as a concept is very a comprehensive concept 
that would include anything that would facilitate 
protection, assistance and cooperation in the realm of 
human life. Such concept is very much in line with the 
concept of maqāid al-Shari’ah which aims at securing 
benefits (malaah) and repelling the harms (mafsadah) 
in human life. 
Scholars classified malaah in three hierarchy of 
needs, or levels of necessity, namely the essentials 
or necessities (daruriyyah), the complementary 
(hajiyyah), and the embellishments (tahsiniyyah). 
Al-Ghazali, prominent theoretician of Maqasid 
al-Shari’ah, investigates further the necessary 
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الـقــائــمـة الـبـــريـدية 
مركز تحميل اإلصـدارات
الـمـشــــــــــــــــاركــة
دلـــــــيــل المـواقـــــع

الـتـصـنـيـف الـمـالــي

Englishالـرئـيـسـيـة

نحمي ال�سناعة املالية الإ�سالمية
وننقلها اإىل العامل

www.cibafi.org
P.O.Box :  24456 Bahrain    -    E-mail: cibafi@cibafi.org

Tel : 0097317357300   -    Fax:  0097317324902 -0097317357307




