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لقد �أ�شبحت �مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية حقيقة و�قعة، و�متد ن�شاطها �إىل معظم �أنحاء 
و�إجناز�تها  �ملالية  ونتائجها  �لكمي،  وج�دها  حيث  من  هائال  تط�ر�  وعرفت  �لعامل، 
�ملحققة . وقد تنامى �لعرت�ف بها على �مل�شت�يني �ملحلي و�لدويل، فان�شمت �لكثري 
و�جته عدد من  �لإ�شالمية،  �ملالية  لتقدمي �خلدمات  �لتقليدية  �ملالية  �مل�ؤ�ش�شات  من 
�لبن�ك �لتقليدية �إىل �لتح�ل �لكامل �إىل بن�ك �إ�شالمية، و�أقرت �مل�ؤ�ش�شات و�ملنظمات 
�ملركزية يف  �لبن�ك  وبادرت  �لإ�شالمي،  �مل�شريف  �لنم�ذج  ب�شالحية  �لدولية  �ملالية 
�لدول �لإ�شالمية با�شتقطاب �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية و�حت�شانها، و�زد�د �لتناف�س 
بني �لدول لتك�ن مركز� ماليا �إ�شالميا . وهكذ� �أ�شبحت �ل�شريفة �لإ�شالمية �شناعة 
من  يتجز�أ  ل  وجزء�  ومعايريها  ومنتجاتها  ومنهجها  فل�شفتها  لها  متكاملة  مالية 

�ملنظ�مة �مل�شرفية �لعاملية .

�رتاأت  فقد  �ملجال،  هذ�  يف  �لعام  �ملجل�س  يلعبه  �لذي  �لكبري  �لدور  من  و�نطالقا 
و�لدعم  �ملمكنة  �ملبادر�ت  كل  لتقدمي  �ملجل�س  جه�د  بت�جيه  �لعام  �ملجل�س  �إد�رة 
�لقر�ر و�ملهتمني بال�شناعة �ملالية  �لالزم لالأ�شقاء من �مل�شرفيني و�خلرب�ء و�شناع 

�لإ�شالمية. 

 وعليه فاإن �لفرتة �ملقبلة �شت�شهد ن�شاطات مكثفة للمجل�س �لعام يف �لقارة �لأفريقية، 
ويبد�أ �ملجل�س �لعام من ت�ن�س، ثم �ل�ش�د�ن، ثم م�ريتانيا، ثم �ملغرب وليبيا و�لأردن 
باإطالق �لن�شخة �لأوىل من �مللتقى �لدويل �لأول للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية 

و�لذي ياأتي حتت �شعار "�شياغة م�شتقبل �لتم�يل �لإ�شالمي".  

بالإ�شافة �إىل �لأردن ينتقل �ملجل�س �لعام لي�شيء�جلانب �لآخر من هذه �لقارة �لرثية 
باخلرب�ت و�ملكتظة بخرب�ء �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية يف دول �ملغرب �لعربي، حيث 
�نطلقت باإذن �هلل تعاىل �أعمال �لن�شخة �لثانية من �مللتقى �ملغاربي للمالية �لإ�شالمية 
�شعار  حتت  �خلا�س  �لقطاع  لتنمية  �لإ�شالمية  �مل�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  م�ريتانيا  يف 
�أبريل  �شهر  خالل  و�ملت��شطة(  �ل�شغرية  �مل�شاريع  تنمية  و  �لإ�شالمية  )�ل�شريفة 
�مللتقى  من  �لثالثة  �لن�شخة  لإطالق  �أخرى  جهة  من  �ملجل�س  ي�شتعد  كما  �ملن�شرم.  
�ملغاربي يف �ملغرب حتت �شعار:  ) دور �ملالية �لإ�شالمي يف جذب �مل�شتثمرين ملنطقة 

�ملغرب �لعربي ( 

وقد �طلع جمل�س �لإد�رة و�جلمعية �لعم�مية للمجل�س �لعام على هذه �لتط�ر�ت �لهامة، 
و�لأن�شطة �لكبرية �لتي يق�م بها لن�شر �ل�عي و�ملعرفة بال�شناعة �ملالية �لإ�شالمية يف 
�لقارة �لأفريقية وبادر جمل�س �لإد�رة و�جلمعية �لعم�مية مبباركة هذه �جله�د وت�جيه 
�لأمانة �لعامة للمجل�س لتقدمي كل �لدعم و�لهتمام و�خلدمات �ملمكنة لإجناح تلك 

�خلط��ت و�جله�د. 

�لعاملية  �ملجلة  من  �لأول  �لعدد  �إطالق  �لعام  للمجل�س  �لعام  �لأمانة  يف  وي�شعدنا 
وعر�س  �لإ�شالمية  �ملعامالت  فقه  �أبحاث  مركز  مع  بالتعاون  �لإ�شالمي  لالقت�شاد 

بع�س �أن�شطة �ملجل�س يف �لدول �لإ�شالمية. 

و�هلل ويل �لت�فيق .
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ْحَمِن  ِ َربِّ �ْلَعامَلِنَي )2( �لرَّ ْمُد هلِلَّ ِحيِم )1( �ْلَ ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ ِب�ْشِم �هللَّ
 )5( َن�ْشَتِعنُي  اَك  َو�إِيَّ َنْعُبُد  اَك  �إِيَّ  )4( يِن  �لدِّ َيْ�ِم  َماِلِك   )3( ِحيِم  �لرَّ
َغرْيِ  َعَلْيِهْم  �أَْنَعْمَت  ِذيَن  �لَّ َر�َط  �شِ  )6( �مْلُ�ْشَتِقيَم  َر�َط  �ل�شِّ �ْهِدَنا 
الِّنَي )7(. و�ل�شالة و�ل�شالم على من قال:  �ِب َعَلْيِهْم َوَل �ل�شَّ �مْلَْغ�شُ

بلغ�� عني ول� �آية.

�للهم �فتح علينا فتحًا مبينًا وتقبل عملنا هذ� بقب�ل ح�شن، و�جعله 
فقه  فن�ن  من  كثريً�  �مل�شلم�ن  هجر  فقد  )�لقت�شاد(،  لثغرة  �شدً� 
منه  كثريً�  وتنا�ش��  ن�ش��  حتى  �لدهر  من  حينًا  وعل�مه  �ملعامالت 
فتاهت ب��شلة نظمهم خا�شة �لقت�شادية منها، بعد ذلك عادت بع�س 
�لظه�ر كاأبحاث نظرية، وجنحت بع�س  �إىل  �لتطبيقات �لقت�شادية 
يد  على  �لقت�شاد  هذ�  �إىل  �لأ�ش��ء  فعادت  �لأبحاث  تلك  تطبيقات 
�أفا�شل خمل�شني يعلمهم �هلل، و�لذي ن�شاأله �أن يجزيهم خري �جلز�ء 

ون�شاأله تعاىل �أن تك�ن ح�شنة جارية لهم وملن �شار على دربهم.

عل�م  ن�شر  هي  �لعاملية(  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  )جملة  ر�شالة  �إن 
منه  ُي�شتفاد  �أن  ميكن  وما  �ملقارنة  و�لدر��شات  �لإ�شالمي  �لقت�شاد 
خدمة  )جمانًا(  �جلميع  متناول  يف  وجعله  ون�شره  �لعلم  هذ�  لت�ثيق 

لهذ� �لعلم. لذلك تتلخ�س �أهد�ف �ملجلة بالآتي:

• وتط�يره 	 ودعمه  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  عل�م  خلدمة  �لتعاون 
بالأبحاث �لنظرية و�لتطبيقية بحيث تك�ن �ملجلة منربً� جلميع 
�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية و�ملر�كز �لبحثية و�لعلمية و�خلرب�ء 

و�ملهتمني و�ملثقفني. 
• و�لبحث 	 �لعاملية  �ملكتبة  لإثر�ء  �ملبتكرة  �لبح�ث  ون�شر  ت�شجيع 

و�إعادة  و�لإ�شالمي  �لعربي  بالرت�ث  و�لعناية  عم�مًا.  �لعلمي 
�إىل  وترجمته  �لايل،  �لع�شر  و�أ�شاليب  يتنا�شب  مبا  ن�شره 

�للغات �لأخرى وبيان مكانته و�أثره يف �ل�شار�ت �لعاملية.
• متابعة ور�شد �لجتاهات �لفكرية و�لركة �لعلمية بن�شر تعريف 	

بالكتب و�لرتجمات �ل�شادرة يف هذ� �ملجال، ون�شر وتلخي�س ما 
ون�شر  �ل�شلة،  ذ�ت  و�ل�ر�شات  و�لندو�ت  �مل�ؤمتر�ت  عن  ينجم 
ذ�ت  ودكت�ر�ه(  )ماج�شتري  �جلامعية  �لر�شائل  خال�شات 

�لعالقة. 
• و�لباحثني، 	 �مل�ؤ�ش�شات  بني  و�لفكرية  �لعلمية  �ل�شالت  ت�طيد 

خمتلف  من  ت���شلية  �شبكة  تك�ين  على  بالعمل  �ش��ء 
بربط  �أو  و�ملثقفني،  و�ملهتمني  �لعالقة  ذ�ت  �لخت�شا�شات 
�لتنمية  وبر�مج  بخطط  �لتطبيقية  �لبح�ث  م��ش�عات 

�لجتماعية و�لقت�شادية.
• تبني و�كت�شاف �لأقالم �ل��عدة �ملبدعة وت�شليط �ل�ش�ء عليها.	

�لإ�شالمي(  )�لقت�شاد  فمجلة  �مل�شمار،  هذ�  يف  �ل�َشبق  ندعي  ول 
�لإ�شالمية  �ملالية  �ل�شناعة  ر�ئد  �لإ�شالمي  �لتي ي�شدرها بنك دبي 
هي �شاحبة ف�شل و�شبق يف هذ� �ملجال، وهذ� من باب �إنز�ل �لنا�س 
معهم  �شنتعاون  �أننا  نفخر  لذلك  �أ�شياءهم.  بخ�شهم  وعدم  منازلها 
يكفيه  لن  �لذي  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  ر�شالة  لمل  �لرّب  هذ�  على 
جملة �أو جملتني ول جملد �أو جملدين، فه� علم ر��شخ قابل للتط�ير 
لعتماده على �شريعة غّر�ء كاملة بكل ن��حيها كما �أخرب عّز وجّل يف 
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ مْتَ �ش�رة �ملائدة: �ْلَيْ�َم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَ

َلُكُم �ْلإِ�ْشاَلَم ِديًنًا )�لآية 3(.

�إن �شعار �ملجلة ه� كلمة )�ْعِدُل��( �ملقتب�شة من ق�له تعاىل يف �ش�رة 
�ملائدة )�ْعِدُل�� ُهَ� �أَْقَرُب ِللتَّْقَ�ى( �إمنا ُيلخ�س �أ�س ق�شية �لقت�شاد 
لقام  �لعدل  حتقيق  باجتاه  �ل�شيا�شات  جميع  ُبنيت  فل�  و�أ�شا�شها، 
�لقت�شاد متينًا. فالعدل �أ�شا�س �ملُلك ودليل �لتق�ى، و�ملُلك لي�س ه� 
ُملك �لاكم فقط، بل ه� �أي ُملك ميتلكه �لإن�شان مبفرده �أو م�شاركة 
و�لتط�ر  و�لبناء  لال�شتمر�ر  مدعاة  �لعدل  فاإقامة  وعليه  غريه،  مع 
�إن بناء �ل�شار�ت و��شتمر�رها مره�ن  )و�لعك�س بالعك�س(. لذلك 
بتحقيق �لعدل �لذي ي�شمل حماية �لإن�شان و�لي��ن و�لنبات، ليبقى 
كل �شيء م�زون درءً� لف�شاد ناجم عن �ش�ء ت�شرفات �لنا�س �أنف�شهم. 
وحت�شني  �مل��ت  �لأر�س  �إحياء  وطلب  �لتل�ث  ومنع  �لبيئة  فمر�عاة 
�لطبيعية  �مل��رد  ��شتخد�م  يف  بالقت�شاد  �لهدر  من  و�لد  �لأد�ء 
�لف�شاد  وكذلك حماربة  �لطاقة  و��شتهالك  �ملتجددة  وغري  �ملتجددة 

�شارت مطلب �جلميع يف �ل�قت �لا�شر. 

�جلامعات  لأ�شاتذة  منرٌب  هي  �لعاملية  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  جملة  �إن 
لن�شر بح�ثهم و�آر�ئهم، وللمهنيني وخرب�ء �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية 
على  و�لطرح  للنقا�س  منا�شبًا  يرونه  وما  خرب�تهم  نتائج  ليطرح�� 
لن�شر  منرٌب  �أي�شًا  وهي  للباحثني،  لإتاحته  �لعلمي  �لبحث  طاولة 
مما  وغريها  و�لدكت�ر�ه  )�ملاج�شتري  �جلامعية  �لر�شائل  خال�شات 
له �أهمية و��شحة( ملحاولة دجمها مع متطلبات �ملجتمع وعدم تركها 

على �لرف�ف. 

�أن ي�شتخدم�� هذ� �ملنرب لن�شر ومناق�شة  �أولئك  لذلك نطلب من كل 
ما لديهم، فنحن نت�شرف بخدمتهم لتحقيق �لأهد�ف �ملر�ش�مة، كما 
نقبل �لن�شح و�مل�ش�رة، ونعتز باأي نقد ي�شلنا طاملا �أنها و�شيلة حتقيق 

غاية �لر�شالة، �أل وهي �لتبليغ، فاهلل من ور�ء �لق�شد.

حماة بتاريخ 2012/06/01

رئي�س �لتحرير
د. �شامر مظهر قنطقجي

الكلمة االفتتاحية



المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
  General Council for Islamic Banks And Financial Institutions

�ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية ه� 
هيئة دولية غري هادفة للربح مقره يف �لبحرين وقد 
بجدة  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  قبل  من  تاأ�شي�شه  مت 
�لإ�شالمية  �ملالية  �مل�ؤ�ش�شات  خمتلف  مع  بالتن�شيق 
ودول �لعامل، وه� م�ؤ�ش�شة منتمية �إىل منظمة �لتعاون 
ملكي  مر�ش�م  تاأ�شي�شه  ب�شاأن  حدد  وقد  �لإ�شالمي، 
�إىل  �لعام  �ملجل�س  2001،ويهدف  مار�س   31 بتاريخ 
تط�ير �شناعة �خلدمات �ملالية �لإ�شالمية وخدمتها 
وقد  و�لأن�شطة.   �ملجالت  خمتلف  يف  وحمايتها 
��شتطاع منذ تاأ�شي�شه يف �أو�خر �شنة2001 �أن يحقق 
�لأدلة  �إ�شد�ر  م�شت�ى  على  �ش��ء  كبرية  �جناز�ت 
�ملالية و�لإد�رية لل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية، وكذلك 
 ، ح�لها  و�لتحليلية  �لإح�شائية  �لتقارير  �إ�شد�ر 
بالإ�شافة �إىل عقد �مل�ؤمتر�ت وور�س �لعمل و�لندو�ت 
�لإ�شالمية  و�ملالية  بال�شريفة  للتعريف  �لتلفزي�نية 
ون�شر �ملفاهيم و�لق��عد و�ملبادئ �لتي ت�شتند �إليها.  

املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي:
�لإ�شالمي  �ملايل  للتدريب  �لدويل  �ملركز  تاأ�ش�س   
للبن�ك  �لعام  للمجل�س  �لعم�مية  بقر�ر من �جلمعية 
على  �لعمل  �أجل  من  �لإ�شالمية،  �ملالية  و�مل�ؤ�ش�شات 
�ملالية  �ل�شناعة  يف  للعاملني  �ملهني  �مل�شت�ى  رفع 
خلدمات  �ملنظمة  �لق��عد  وو�شع  �لإ�شالمية، 
�لتدريب و�لإ�شر�ف على �إ�شد�ر �شهاد�ت �عتماد لكل 
�لتدريبية،  �لتدريبية و�ملدربني و�لقائب  �مل�ؤ�ش�شات 
وكذلك �إ�شد�ر �شهاد�ت مهنية متن�عة �أهمها �شهادة 

�مل�شريف �لإ�شالمي �ملعتمد.

مركز املعلومات املالية:
�إنتاج  هي  �ملالية  �ملعل�مات  ملركز  �لرئي�شية  �ملهمة 
�لعاملي  و�لدليل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  دليل 
للم�شارف  �ل�شن�ية  �لتقارير  كل  جمع  طريق  عن 

 )IBIFC(  لإ�شالمية و�ل�شتثمارية و�شركات �لتم�يل�
و�إخر�جها على �شكل جد�ول و ر�ش�م بيانية . ي�شدر 
�شهر  يف  �شن�يًا  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  تقرير 
 IBIFC ي�ني� )حزير�ن( و ي�شلط �ل�ش�ء على �أد�ء �لــ

يف منطقة �خلليج.

�شن�يًا  �لعام  �ملجل�س  في�شدره  �لعاملي  �لتقرير  �أما  
يف    IBIFC لأد�ء  ملخ�س  ي�شمل  و  �لأول،  كان�ن  يف 
جميع دول �لعامل كما �إن مركز �ملعل�مات �ملالية يق�م 
و�أد�ء  �لإ�شالمية  �مل�شارف  عن  دورية  تقارير  بن�شر 

�مل�ؤ�ش�شات مع حتليل مف�شل. 

الت�سويق والعالقات العامة:
يهتم ق�شم �لت�ش�يق و�لعالقات �لعامة باملجل�س �لعام 
بن�شر �لت�عية ح�ل �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية وذلك 
و�للقاء�ت  و�ملنتديات  للم�ؤمتر�ت  �لتن�شيق  من خالل 
و�ملمار�شني  و�خلرب�ء  �لقطاع  هذ�  رو�د  بني  �لعلمية 

و�ملهتمني بهذ� �ل�شاأن من جميع �أنحاء �لعامل. 

�مل�ؤ�ش�شات  جميع  مع  عالقات  بناء  �إىل  بالإ�شافة 
�ملالية �لإ�شالمية �ملن�شمة للقطاع �لقت�شادي �ملايل 
�لعام  �ملجل�س  �أع�شاء  مع  �لعالقة  وتق�ية  �لإ�شالمي 
ع�ش�   100 من  �أكر  عددهم  يبلغ  و�لذين  �لاليني 
�لتدريب  و�شركات  �لإ�شالمية  �لبن�ك  من  مك�نني 

و�لرقابة و�لتاأمني �لإ�شالمية ح�ل �لعامل. 

بدر��شة  �أخرى  ناحية  من  �لعام  �ملجل�س  يق�م  كما 
�لحتياجات و�لتحديات �لتي ت��جه �ل�شناعة �ملالية 
لها،  �ملنا�شبة  �لإ�شالمية، و�لعمل على تقدمي �لل�ل 
�لدويل  �لإ�شالمي  �ملركز  تاأ�شي�س  للمجل�س  �شبق  وقد 
للم�شالة و�لتحكيم، و�ملركز �لدويل للتدريب �ملايل 
�ملالية  �مل�ؤ�ش�شات  يف  �لعاملني  لتاأهيل  �لإ�شالمي 

�لإ�شالمية.



مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية
Islamic Fiqh Business Researches Center 

ر�سالة املركز: خدمة طالب العلم و�سول لن�سر اقت�ساد اإ�سالمي عاملي

تاأ�ش�س �ملركز عام 2003 بعدما �أنهى م�ؤ�ش�شه 
)�لدكت�ر �شامر مظهر قنطقجي( �لدكت�ر�ه 
حيث ��شطر لل�شفر لعدة دول جلمع ما يلزمه 
من مر�جع لدر��شته. بعد ذلك فّكر ب��شع ما 
)دون  لإتاحتها  �لنت  على  مر�جع  من  لديه 
مقابل �ش�ى �لأجر من �هلل تعاىل( للباحثني 
ولتجنيبهم معاناته يف جمع  لعملهم  ت�شهيال 
�مل�قع  زو�ر  بد�أ  ما  �شرعان  لكن  �ملر�جع. 
بالنقا�س ح�ل ق�شايا عديدة ب�شاأن �لقت�شاد 
�لإ�شالمي، �إ�شافة لطلب �ملزيد من �ملر�جع 
ح�ل ذلك. مما �أدى باإد�رة �مل�قع �إىل ت�شريع 
جمال عملها خدمة لطالب �لعلم. مما رفع 
ترتيب �مل�قع عامليًا �إىل ح��يل 225000 على 

م�شت�ى �لعامل.  

�ملعامالت  فقه  �أبحاث  مركز  م�قع  يهدف 
�ل�شرع  �إ�شهامات  �إظهار  �إىل  �لإ�شالمية 
�لإ�شالمي وف�شله يف �لياة �لقت�شادية بغية 
�ملتجدد  بث�به  �ملعامالت  فقه  تقدمي  �إعادة 

لأنه �شالح لكل زمان ومكان، و�شريعة �هلل حاكمة 
على �لأزمان ل حمك�مة بها. لذلك يت�جه �مل�قع 
جلميع �ل�شادة �لباحثني �إىل م�شاركتنا مب�ؤلفاتهم 
لن�شرها يف �مل�قع ليطلع عليها كل باحث ومتعط�س 

للحقيقة. 

يتاألف �مل�قع من �أب��ب ت�شنيفية تت�شمن خدمات 
و�لأ�ش��ق  و�لتاأمني  و�لقت�شاد  �لكرمي،  للقر�آن 
و�ل�شك�ك  و�لإد�رة  و�لربا  و�مل�شارف  و�ملحا�شبة 
و�مل�ش�ؤولية �لجتماعية و�لعالقات �لدولية و�لزكاة 
و�مل��ريث  و�ل�قف  �ملالية  و�لهند�شة  و�جل�دة 
و�شناعة  و�لبيئة  و�لرتبية  و�لتط�ير  و�لبحث 
�لفت�ى و�لطفل �لقت�شادي و�للغة �لعربية وم��قع 

مفيدة �إ�شافة �إىل خدمات �أخرى.

 kantakjigroup بريدية  جمم�عة  به  ويرتبط 
وتبادل  لأع�شائها  �لي�مية  �لأخبار  خدمات  تقدم 

نقا�شات مفيدة يف جمال �لقت�شاد �لإ�شالمي



البنك الإ�صالمي الأردين 
)ق�صة جناح(

لقاء

البنك الإ�سالمي الأردين يف �سطور...
تاأ�ش�س �لبنك �لإ�شالمي �لأردين ك�شركة م�شاهمة عامة �أردنية بتاريخ 
1978/11/28 وبا�شر �لفرع �لأول �لعمل يف 1979/9/22م  لتقدمي 
�ل�شريعة  لأحكام  طبقًا  و�ل�شتثمارية  و�لتم�يلية  �مل�شرفية  �لأعمال 
�لإ�شالمية وقد لقت فكرة تاأ�شي�س �لبنك �لإ�شالمي �لأردين ترحيبًا 
كبريً� من �مل��طنني �لت��قني ل�ج�د م�شارف �إ�شالمية تر�عي تطبيق 
�أحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية يف معامالتها و�أ�شبح عدد فروع ومكاتب 
ماليني  �أربعة  بر�أ�شمال  �لعمل  �لبنك  .وبد�أ  ومكتبًا  فرعًا   76 �لبنك 

دينار ويبلغ ر�أ�شمال �لبنك حاليًا 125 ملي�ن دينار  .

وتخ�شع معامالت وعق�د �لبنك للرقابة �ل�شرعية من قبل هيئة م�ؤلفة 
من �أربعة من علماء �ل�شريعة �ملتخ�ش�شني كما يخ�شع �لبنك لرقابة 
�ل�كمة  مبادئ  وتط�ير  تعميق  على  �لبنك  �ملركزي،ويعمل  �لبنك 
�مل�ؤ�ش�شية وتط�ير �إد�رة �ملخاطر و�ل�شتمر�ر يف تطبيق متطلبات بازل 

.  III وبازل II

وقد حقق �لبنك �لإ�شالمي �لأردين "بحمد �هلل" ح�ش�رً� مميزً� عرب 
م�شريته لثالثة وثالثني عامًا  يف �لقطاع �مل�شريف �لأردين بح�ش�له 
على �لعديد من �لت�شنيفات �لئتمانية و�جل��ئز �لعاملية وحتقيقه من�ً� 
و��شحًا يف معظم م�ؤ�شر�ته �ملاليه ليعزز م�قعه  يف �لقطاع �مل�شريف  
�ل�طني  �لقت�شاد  على  �ل�شلبية  �لتاأثري�ت  من  �لرغم  على   �لأردين 
وقد  و�قت�شادية  �شيا�شية  �أزمات  من  �ملحيطة   �ملناطق  ت�شهده  مما 
�ملختلفة  �ملالية  �لأدو�ت  مع  �لتعامل  يف  �لبنك   �إ�شرت�تيجية  �أثبتت 
�لتط�ر�ت   م��كبة  و  �ملختلفة  �ملع�قات  تخطي  على  وقدرتها  جناحها 
و�ل�ش��بط  يتفق  ومبا  �لإ�شالمية  �مل�شرفية  �ل�شناعة  ت�شهدها  �لتي 

�ل�شرعية .

ت�شنيف �لبنك ، حيث   Standard &Poor's فقد  ثبتت  م�ؤ�ش�شة  
ح�شــــــــل علــــــى ت�شنيف �ئتماين لاللتز�مات ط�يـــــلة �لأجل BB و 
B لاللتز�مات   ق�شري �لأجل مع ت�قع م�شتقبلي �شلبي.و ثبتت م�ؤ�ش�شة 
م�شتقبلي  ت�قع  )BBB-(مع  �لبنك  ت�شنيف   Capital Intelligence

م�شتقر كما  ثبتت م�ؤ�ش�شة Fitch rating ت�شنيف �لبنك )BB-( مع 
ت�قع م�شتقبلي م�شتقر.

جوائز البنك الإ�سالمي الأردين ...
عام  خالل  �لعاملية  �جل��ئز  من  عدد  على  �أي�شا  �لبنك  وح�شل 
2011وهي  جائزة �أف�شل بنك �إ�شالمي خلدمات �لتجزئة على م�شت�ى 
فــــي  م�شرفية  جمم�عة  و�أف�شل   ، �لت��يل  على  �لثالث  للعام  �لعامل 
 ،)World Finance( جملة  من  �لت��يل  على  �لثاين  للعام  �لأردن 

و�لتي  �مل�شرفيـة،  �ملالـية  و�مل�ؤ�ش�شـات  �لبن�ك  جمـال  يف  و�ملتخ�ش�شة 
�لتجزئة  خلدمات  �إ�شالمي  بنك  �أف�شل  جائزة  لندن.و  من  ت�شدر 
�أف�شل م�ؤ�ش�شة  �لت��يل، وجائزة  �لثاين على  للعام  على م�شت�ى �لعامل 
جملة  من  �لت��يل  على  �لثالث  للعام  �لأردن  يف  �إ�شالمية  مالية 
)GlobalFinance(، �ملتخ�ش�شة يف جمـال �لبـن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية 
�لإ�شالمي  �لتم�يل  من�  يف  مل�شاهمته  ني�ي�رك(،  )ومقرها  �مل�شرفية 
وق��عد  �أحكام  مع  مت��فقة  منتجات  وتقدمي  �لعمالء،  حاجات  وتلبية 
مما  �مل�شتقبل،  يف  �لنم�  ��شتمر�ر  على  و�لر�س  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 

جعله يف م�شاف �لبن�ك �لإ�شالمية �لقيادية.

كما يقدم �لبنك خدماته ب��شائل تكن�ل�جية حديثة �بتد�ًء من خدمة 
�ل�شر�ف �لآيل و�لبطاقات �مل�شرفية كبطاقات �لفيز� �لعاملية، وفيز� 
�لأردنية  �ل�شبكة  يف  �لبنك  وي�شرتك  كارد،  �ملا�شرت  وبطاقات  �إلكرتون 
�لت�شال  �أنظمة  و��شتخد�م   )JONET( �لآيل  �ل�شر�ف  لأجهزة 
�لديثة يف جمال �لعتماد�ت  و�ل��لت مثل نظام )SWIFT(ونظام 
�ل��لت �ل�شريعة ) Union Western( ، كما يقدم �لبنك خدماته 
للعمالء ب���شطة     )banking I- (ويقدم خدمة �لر�شائل �لق�شرية 
)sms( وكان �لبنك �أول بنك يف �لأردن ي�شدر بطاقة فيز� كارد ذكية 
)card  smart( تطبع )In house(  كما �أنه  �أول م�شرف يف �لأردن 

يقدم خدمة )vbv( �لت�ش�ق �لآمن عرب �لنرتنت.

نتائج البنك املالية حتى 2012/3/31
�لايل  �لعام  من  �لأول  �لربع  خالل  �لأردين  �لإ�شالمي  �لبنك  حقق 
�أرباحا �شافية بعد �ل�شريبة بلغت 7.2 ملي�ن دينار وبن�شبة من� بلغت 

ح��يل10% عن نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي .

�ملد�رة  ) ح�شابات  �إليها �ل�شابات  �لبنك م�شافًا  بلغت م�ج�د�ت  و 
�ل�شتثمار �ملخ�ش�س و�شند�ت �ملقار�شة وح�شابات �ل�شتثمار بال�كالة( 
ح��يل  3.22 مليار دينار مقابل 3.15 مليار دينار يف نهاية عام 2011.

و�ل�شابات  �لت�شهيالت   للعمالء)بدون  �ملمن�حة  �لت�شهيالت  وبلغت 
�ملد�رة( خالل �لربع �لأول من �لعام �لايل ح��يل1.85  مليار دينار 

مقابل  1.55  مليار دينار يف نهاية عام 2011 بن�شبة من� %19 .

�لربع  نهاية  يف  �ملد�رة(  �ل�شابات  فيها  مبا  �لعمالء)  ود�ئع  وبلغت 
مقابل2.86مليار  دينار  2.92مليار   ح��يل  �لايل  �لعام  من  �لأول 

دينار كما يف 2011/12/31.

كما بلغت حق�ق �مللكية يف نهاية �لربع �لأول من �لعام �لايل  ح��يل  
214 ملي�ن دينار مقابل 207ملي�ن دينار يف نهاية عام 2011 .
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لقاء

مبجموعة  العاملية  الإ�سالمي  القت�ساد  جملة  توجهت  
اأ�سئلة تف�سل ال�ستاذ مو�سى �سحادة بالإجابة عليها:

�أن  له  يتبني  �لإ�سالمي  �لأردين  �لبنك  لأعمال  �ملتتبع  1-�إن 
��سرت�تيجية هذ� �لبنك و��سحة يف �لتعاون مع م�ؤ�س�سات �ملجتمع 
مت�يالت  لتقدمي  �ملهنية  �لنقابات  مع  �تفاقات  �أبرم  فقد  �ملدين، 
�أخرى،  بع�سها، كما قدم هد�يا جلهات  ب�سروط مي�سرة يف  عديدة 
�ملعرفة. فهل ميكننا �لطالع  ورعى ويرعى م�ؤمتر�ت بهدف ن�سر 
�مل�ؤ�س�سات  وما هي   �لن�ساطات؟  �لبنك يف هذه  روؤية  تفا�سيل  على 
من  حمددة  ن�سبة  ي�سع  وهل  معها؟  �لتعاون  �إىل  يتطلع  �لتي 
ميز�نيته ملقابلة هكذ� ن�ساطات؟ وهل �لن�سبة مقتطعة من �أرباحه 

�لت�سغيلية �أم من تربعات حمددة؟
لقد و��شل �لبنك �لإ�شالمي �لأردين م�شريته يف تعميق جتربة �لعمل 
�مل�شرفية  �ل�شاحة  يف  مكانته  على  حمافظًا  �لإ�شالمي  �مل�شريف 
�لتعامل  على  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  بقدرة  �لقناعة  ومر�شخًا  �لأردنية 
بفاعلية مع معطيات �لع�شر معززً� ثقة ور�شى �ملتعاملني معه وم��كبًا 
ما  رغم  وتقنياتها  �مل�شرفية  �ل�شناعة  جمال  يف  جديد  ه�  ما  لكل 
ي�شهده �لقت�شاد �لعاملي و�ملنطقة �ملحيطة من �أزمات وتاأثري�ت �شلبية 

على �لقت�شاد.

�أبناء وم�ؤ�ش�شات  ويتطلع م�شرفنا با�شتمر�ر �ىل �لتعاون مع خمتلف 
�ملجتمع �ملدين ملا فيه م�شلحة �ملجتمع و�لإ�شهام يف كل ما يع�د بالنفع 
و�خلري على �جلميع فقد مت خالل �شهر حزير�ن �لايل ت�قيع �تفاقية 
ل�شر�ء  �لتم�يالت  منت�شبيها  ملنح  �لأردنيني  للمعلمني  نقابة  �أول  مع 
م�شاكن �أو م��د بناء و�شيار�ت و�أثاث  باأ�شعار مناف�شة و�شروط مي�شرة 
�للكرتونية  �خلدمات  من  و�ل�شتفادة  �ل�شرعية  �ل�ش��بط  ووفق 
نقابة  �أع�شاء  ين�شم  �لتفاقية  بهذه  و  �لأخرى  �مل�شرفية  و�خلدمات 
من  �لأخرى  �لنقابية  �لهيئات  يف  زمالئهم  �إىل  �لأردنيني  �ملعلمني 
مهند�شني و�أطباء و�شيادلة  وغريهم يلتزم م�شرفنا معهم مبذكر�ت 
م�شرفنا  خدمات  من  ��شتفادو�  حيث   �شن��ت  عدة  منذ  تفاهم  

وباأ�شعار مناف�شة و�شروط مريحه  .

مع  و�لثقافية  �لجتماعية  م�ش�ؤولياته  حتمل  يف  م�شرفنا   وي�شتمر 
�إىل  �إ�شافة  �لقيم �لإ�شالمية يف معامالته �مل�شرفية �ملعتادة  تر�شيخ 
خالل  من  �لجتماعي  �لطابع  ذ�ت  �لأن�شطة  مع  �ليجابي  تفاعله 
م�شاهمته يف �إيجاد فر�س عمل من خالل بر�جمه و��شتثمار�ته مركزً� 
تقدمي  خالل  من  �لبنك  يف  �ملطبق  �لرفيني  مت�يل  برنامج  على 
�لتم�يل مل�شاريع ومتطلبات �أ�شحاب �ملهن و�لرف �ملختلفة باأ�شل�ب 

�مل�شاركة و مت�يل هذه �لفئة من �مل��طنني باأ�شل�ب �ملر�بحة.

كما ينفرد ويتميز م�شرفنا بني �لبن�ك و�مل�شارف �لعربية و�لإ�شالمية 
و�لدولية بتقدمي �لقرو�س �ل�شنة لغايات �جتماعية مربرة كالتعليم 
و�لعالج و�لزو�ج ، وبلغت �لقرو�س �ل�شنة �لتي منحها �لبنك يف عام 
�أما  �ألف م��طن  ��شتفاد منها 27  2011 ح��يل 23،4 ملي�ن  دينار، 

جمم�ع �لقرو�س �ل�شنة �لتي قدمها �لبنك منذ تاأ�شي�شه وحتى نهاية 
عام 2011 فبلغت ح��يل 154.4 ملي�ن دينار ��شتفاد منها ح��يل293 

�ألف م��طن .

�لبنك  ملديني  �لتباديل  �لتاأمني  ل�شندوق  رعايته  يف  �لبنك  و��شتمر 
�لذي ��شتحدثه عام 1994ويت�شامن من خالله �مل�شرتك�ن على جرب 
جزء من �ل�شرر �لذي يلحق باحدهم لت�شديد ر�شيد مدي�نيته جتاه 
�إجمايل عدد حالت  بلغ  وقد  معينة   منها يف حالت  �و جزء  �لبنك 
نهاية  وحتى  �ل�شندوق  تاأ�شي�س  منذ  وذلك  حالة   1368 �لتع�ي�شات 
عام 2011    وبلغت �لتع�ي�شات �ملدف�عة عنها ح��يل 4 ملي�ن دينار 
31.9ملي�ن  ح��يل   2011 عام  نهاية   يف  �ل�شندوق  ر�شيد  وبلغ   ،
دينار وبلغ �لعدد �لقائم للم�شرتكني يف �ل�شندوق يف نهاية عام 2011 
 482 ح��يل  مدي�نيتهم  �أر�شدة  وجمم�ع  م�شرتك  �ألف   114 ح��يل  

ملي�ن دينار .

كما قدم �لبنك �لدعم  للكثري من �لفعاليات �لجتماعية و�لثقافية من 
تاأ�شي�س  منذ   بلغت  �ملختلفة حيث  لأن�شطتها  �لتربعات  تقدمي  خالل 
دعم  منها  دينار  ملي�ن   عام 2011 ح��يل 6.7  نهاية  وحتى  �لبنك 
لل�شندوق �لأردين �لها�شمي للتنمية �لب�شرية و�شندوق �لأمان مل�شتقبل 
و�ملقد�شات  و�ل�ش�ؤون  �لأوقاف  وز�رة  تقيمها  �لتي  و�مل�شابقات  �لأيتام 
�لإ�شالمية لفظ �لقر�آن �لكرمي  وجمعيات وم�شابقات  حفظ �لقر�آن 
�لعفاف  جمعية  تنظمها  �لتي  �جلماعي  �لزفاف  وحفالت  �لكرمي 
و�لتربعات  وثقافية  تعليمية  بر�مج  و  علمية  وم�ؤمتر�ت  �خلريية  
للجان �لقائمة على بناء �مل�شاجد وجلان �لزكاة و�جلمعيات و�لهيئات 

�خلريية د�خل �ململكة .

�إ�شافة �ىل م�شاركة �لبنك  يف فعاليات عدد من �مل�ؤمتر�ت و�لندو�ت 
�لتي يتم تنظيمها من قبل كل من �لبنك �لإ�شالمي للتنمية و جمم�عة 

�شعادة �ل�شيد م��شى عبد �لعزيز �شحادة
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�لربكة �مل�شرفية و �ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية 
وهيئة   IFSB( �لإ�شالمية  �ملالية  �خلدمات  جمل�س  و   )CIBAFI(

و   )AAOIFI(لإ�شالمية� �ملالية  للم�ؤ�ش�شات  و�ملر�جعة  �ملحا�شبة 
�مل�شاركة  بالإ�شافة �ىل حر�شه على   . �ل�شن�ية  �لفقهية  �لربكة  ندوة 
يف �مل�ؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي تعمل على ن�شر وتط�ير �أعمال �مل�شارف 

�لإ�شالمية.

برفع  �لهتمام  و  و�لتدريب  �لعلمي  �لبحث  باأن�شطة  �لبنك  يهتم  كما 
تدريب  معهد  باإن�شاء    1986 عام  يف  �لبنك  فقام  �مل�ظفني،  �ش�ية 
خا�س به  يق�م بت�شميم وتنظيم بر�مج تتفق مع طبيعة �أعمال �لبنك 
وتطبيقاته �ل�شرعية و�مل�شرفية و�لتكن�ل�جية وغريهـا، كما يتم �يفاد 
�لبنك   قام   كما  وخارجه  �لأردن  د�خل  تدريب  مر�كز  �إىل  م�ظفني 
بتدريب  �ش��ء  �خلارج  يف  �لإ�شالمية  �لبن�ك  من  �لعديد  مب�شاعدة 
�خلربة  لنقل  �لبنك  من  مندوبني  �إر�شال  �أو  �لبنك   لدى  م�ظفيهم 
متعددة عربية  بلد�ن  �ىل  وذلك  �إليها  �لأردنية  �لإ�شالمية  �مل�شرفية 

و�إ�شالمية .

و�نطالقا من مبادرة جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين "�شكن كرمي لعي�س 
كرمي" و �لتي تهدف �إىل ت�فري �ل�شكن �ملالئم لفئات �لدخل �ملحدود 
من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، و�أ�شحاب �لأعمال �لرة من �لفئات 
�مل�شتهدفة، وتدعيمًا لر�شالة م�شرفنا �لجتماعية وت�شهياًل ل�ش�ل 
مت  فقد  �شقة،  لمتالك  �لالزم  �لتم�يل  على  �مل�ؤهلني  �مل��طنني 
تخ�شي�س مبلغ ح��يل 18 ملي�ن دينار� لهذه �لغاية بعائد5% �شن�يًا 
�ليجارة  باأ�شل�ب  �شقق  ل�شر�ء  �لتم�يالت  بلغ عدد  عام 2010  ومنذ 
�ملنتهية بالتمليك و�ملر�بحة 683 مت�ياًل وبلغ �إجمايل �لتم�يل �ملقدم 

لها حتى نهاية عام 2011ح��يل 17.7 ملي�ن دينار .

�مل�سرتك  �ل�ستثمار  ح�سابات  على  �لت�زيعات  ن�سبة  مقارنة  �إن   -2
مقابل  �لأجنبية  بالعمالت  و٠.٦٥٪  بالدينار   ٪٣.٣٥ بلغت  و�لتي 
�لأ�سا�سي  �مل�سدر  �أن  �لأ�سهم. علماً  1٥٪ نقد� و2٥٪ عينا لأ�سحاب 
�لبن�ك �لإ�سالمية ومنها �لأردين �لإ�سالمي هي حمفظة  لأم��ل 
ح�سابات �ل�ستثمار، ويبني ذلك �أن حمفظة �ل�د�ئع بلغت 2.٦ مليار 
دينار مقابل ٠.2 مليار دينار كحق�ق م�ساهمني. �أل ترون �أن �لبعد 
�مل�ساهمني  بني  �لأرباح  ت�زيع  ن�سب  تعديل  يحتم  �ل�سرت�تيجي 
من  ذلك  يف  ر�أيكم  ما  �مل�سرتك؟  �ل�ستثمار  ح�سابات  و�أ�سحاب 

�لناحية �لإ�سرت�تيجية عم�ماً؟
يق�م م�شرفنا بتلقي �لأم��ل وجتميع �ملدخر�ت ) من خالل ح�شابات 
�خلا�شة  وم��رده  �أم��له  مع  خلطها  وثم  �ملختلفة(  باأن��عها  �ل�د�ئع 
و�شيغ  جمالت  وفق  ��شتثمارها  يعيد  ثم  م�شارب  �شريك  باعتباره 
و�أن�شطة ��شتثمارية متعددة قائمة على �أ�شا�س �شيغ �لتم�يل �ملتعارف 
وت�زيع  لقيا�س  حما�شبية  �شيا�شات  م�شرفنا   ويطبق  �شرعًا  عليها 
�قتطاع  بعد  �ملتحققة   �لأرباح  ح�شب  �لأطر�ف  جميع  على  �لأرباح 
�لربح  ويت�قف  �لبنك ك�شريك م�شارب  �ملختلفة وح�شة  �مل�شروفات 

��شتخد�م  من  �لناجت  �لعائد  على  �مل�شتثمرين  عليه  يح�شل  �لذي 
�لإ�شالمية  �لبن�ك  متيز  �لتي  هي  �ل�شمة  وهذه  �مل�شتثمرة  �أم��لهم 
عن �لبن�ك �لتقليدية ويح�شل �مل�شاهم�ن على ت�زيعات �ل�شهم عن 
و�أتعاب  �أج�ر  من  �لبنك  عليه  يح�شل  ما  وعن  �مل�شتثمرة  �م��لهم 

وعم�لت وفرق عمله من �خلدمات �لتي يق�م بها م�ظف�ه .

ورغم �لتحديات �لقت�شادية �لتي ت��جه �لقت�شاد �ملحلي �إل �ن ن�شب 
�ل�شتثمار  �لإ�شالمي على ح�شابات  �لبنك  وزعها  �لتي  �لأرباح  ت�زيع 
�مل�شرتك  تعترب من �أف�شل �لع��ئد بالن�شبة للبن�ك �لعاملة يف �لأردن 
وهي �أعلى من �لف��ئد �أوم�شاوية لها و�لتي ت�زعها �لبن�ك يف �لأردن.

�أ�شحاب  على  �مل�زعة  �لأرباح  ن�شب  ترتفع  باأن  م�شتقباًل  وناأمل 
�ل�شابات �ل�شتثمارية و �مل�شاهمني .

٣. ي�سري من� �أرباح �لربع �لأول 2٠12 �إىل ��ستمر�ر كفاءة �إد�رة �أعمال 
�لبنك �لأردين �لإ�سالمي، فكيف تر�سم �إد�رة �لبنك قر�ءة �مل�ستقبل 
عم�ماً  �ملالية  �ل�س�ق  منها  ت�ستفيد  جناح  ق�سة  مبثابة  لتك�ن 

و�لبن�ك �لإ�سالمية خ�س��ساً؟
�شن�يًا  حتديثها  ويجري  قادمة  �شن��ت  خلم�شة  د�ئمًا  خطة  ن�شع 
ون�شعى ملتابعة تنفيذها و�ىل زيادة من� ح�شتنا من �لقطاع �مل�شريف 
�لأردين و�لإ�شالمي. وقد ��شتمرت ح�شة م�شرفنا بالنم� يف �ل�ش�ق 
�لبنك  م�ج�د�ت  جمم�ع  بلغ   ،2011 نهاية   ففي  �لأردنية  �مل�شرفية 
�لإ�شالمي/جمم�ع م�ج�د�ت �لبن�ك �لعاملة يف �لأردن 8.4% ، كما 
�لعمالء  ود�ئع  للبنك/جمم�ع  �لدخارية  �لأوعية  �أر�شدة  بلغ جمم�ع 
لدى �لبن�ك �لعاملة يف �لأردن 11.6% ، يف حني �ن جمم�ع �أر�شدة 
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�لئتمانية  �لت�شهيالت  �لبنك/جمم�ع  لدى  و�ل�شتثمار  �لتم�يل 
�ملبا�شرة للبن�ك �لعاملة يف �لأردن قد بلغت %11.2 .   

 ) �شاملة �ل�شابات �ملد�رة ل�شالح �لغري و�لظاهره خارج �مليز�نية (.

و �أدى ذلك �إىل ��شتمر�ر ح�ش�ل م�شرفنا على م�قع مميز بالن�شبة 
جد�رة  بكل  �لأول  �ملركز  يحتل  فه�  �لأردن  يف  �لإ�شالمية  للبن�ك 
وتبلغ   2011 �أول   كان�ن  نهاية  يف  �لنتائج  ذلك  تظهر  كما  و�قتد�ر 
يف  �لإ�شالمية  �لبن�ك  مل�ج�د�ت  بالن�شبة  م�شرفنا  م�ج�د�ت  ن�شبة 
�لعمالء  ود�ئع  �إجمايل  من  �لدخارية  �أوعيته  و�أر�شدة   %66 �لأردن  
و�إجمايل   %68.5 �لإ�شالمية   �لبن�ك  يف  �ملد�رة  �ل�شابات  �شاماًل 
�لت�ظيفات �ملالية و�ل�شتثمارية للبنك �لإ�شالمي بالن�شبة للت�ظيفات 
�ملالية و�ل�شتثمارية للبن�ك �لإ�شالمية   54.9%.) �شاملة �ل�شابات 

�ملد�رة ل�شالح �لغري و�لظاهره خارج �مليز�نية (.

خلدمة  �لربجميات  �حدث  تقدمي  م�شرفنا  خطة  يف  �أدخلنا  وقد 
تطبيق  ��شتكمال  مل�شرفنا  �مل�شتقبلية  �خلطة  وتت�شمن   �لعمالء، 
�إدخال  و   ، �لبنك  ومكاتب  فروع  جميع  يف  �جلديد  �لبنكي  �لنظام 
خدمات م�شرفية �لكرتونية جديدة  و�لت��شع يف منح مت�يل �لأفر�د 
�ش��ء باملر�بحة �أو بالإجارة �ملنتهية بالتمليك ،و�لت��شع يف منح مت�يل 
منتجات  طرح  �إىل  )SME's(.�إ�شافة  و�ملت��شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
وذلك  �مل�شريف،  �ل�ش�ق  و�حتياجات  رغبات  تلبي  جديدة  مت�يلية 
�لتفرع  خطة  تطبيق  �ىل  عليها.��شافة  �ل�شرعية  �مل��فقة  �خذ  بعد 
تركيب  و  فروع  �ىل  مكاتب  وحت�يل  جديدة  ومكاتب  فروع  بافتتاح 
مع  منها،  �لقدمي  و��شتبد�ل  �لآيل  لل�شرف  جديدة  �أجهزة  وت�شغيل 
خدمات  ت�شغيل  �إىل   �إ�شافة  ت�شغيلها  �إد�رة  نظام  وحت�شني  تط�ير 
و ��شتفادة متعاملي م�شرفنا من �خلدمات  مركز �ت�شال �ملتعاملني 
وكذلك  �مل�شرفية،  �لربكة  جمم�عة  بن�ك  من  �ملقدمة  و�ملنتجات 
�ملقدمة  و�ملنتجات  �خلدمات  من  �ملجم�عة  بن�ك  متعاملي  ��شتفادة 
�لربكة  جمم�عة  �إد�رة  مع  و�لتعاون  بالتن�شيق  وذلك  م�شرفنا،  من 
�مل�شرفية )ABG( وتعزيز مبادىء �ل�كمة �مل�ؤ�ش�شية مع �ل�شتمر�ر 

.III وبازل II يف تطبيق متطلبات بازل

4-ت�سري ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال �لبالغة 2٥٪ �إىل متانة و�سع �مل�سرف، 
وي�ؤيد ذلك ت�سنيفه بدرجة B/BB. فما هي �ل�سرت�تيجية �لتي 
ينتهجها �لبنك يف �إد�رة خماطره مقابل جناحه يف �إد�رة �أ�س�له كما 
يف  دور  �لإ�سالمية  لل�سريفة  فهل  �ملحققة؟  �لأرباح  ن�سب  �أظهرت 

حتقيق هذه �ملعادلة �ل�سعبة، وكيف؟
 �إن �لعنا�شر �لأ�شا�شية لإ�شرت�تيجية م�شرفنا تق�م على �ملحافظة على 
وترية من� �أن�شطة �لبنك �ملختلفة يف جمال �أر�شدة �لأوعية �لدخارية 
�ل�ش��بط  �لربحية وذلك �شمن  �ملالية وحت�شني م�شت�ى  و�لت�ظيفات 
�ل�شرعية ، و�ملحافظة على ت�شنيفات �أعلى للبنك و�لرتكيز على زيادة 
على  �لرتكيز  مع  �مل�شرفية  و�لإير�د�ت  �خلدمات  من  �لبنك  دخل 

�لتاأجري �لتم�يلي وم��كبة كل جديد يف جمال �لتقنيات �مل�شرفية.

ولقد �هتمت �إد�رة �لبنك �لإ�شالمي �لأردين باإد�رة �ملخاطر يف كافة 
متخ�ش�شة  مركزية  �إد�رة  تاأ�شي�س  مت  وقد  �لعمل  ومر�كز  �لأن�شطة 
مثل  �لبنك  لها  يتعر�س  �ن  ميكن  �لتي  �ملختلفة  �ملخاطر  من  للحد 
خماطر �ل�ش�ق،خماطر �لت�شغيل ،خماطر �لئتمان، خماطر �ل�شي�لة، 
خماطر �لت�ش�يات وغريها بهدف �ل�ش�ل على معدلت ربحية �أعلى 
�تخاذ  وقد مت  �لبنك  �أن�شطة  ملختلف  وذلك  مقب�ل  مب�شت�ى خماطر 

حزمة من �لإجر�ء�ت لتح�شني �إد�رة �ملخاطر منها :-

تط�ير وتدريب �لعن�شر �لب�شري. 1
�مل�شت�يات . 2 كافة  يف  �ل�شليمة  �ملخاطر  �إد�رة  ثقافة  ن�شر 

وفيما يخ�س كافة �لأن�شطة.
�ل�شتثمار يف �لتكن�ل�جيا و�لتدريب.. 3
�للتز�م باأف�شل �ملمار�شات يف �ل�شناعة �مل�شرفية. 4
�للتز�م باملتطلبات �لقان�نية و�لرقابية و�ل�شرعية. 5

بالأزمات  تاأثرها  قلة  �أثبتت  فقد  �لإ�شالمية  لل�شريفة  بالن�شبة  �ما 
�لإ�شالمية  فال�شريفة  مق�مات،   ومن  رقابة  من  به  تتمتع  ملا  �ملالية 
�ملالية  بالفائدة  �ملرتبطة  �ملالية  بالأدو�ت  تتعامل  ل  مايل  كنم�ذج 
�لإ�شالمية، و�ن جناح  �ل�شريعة  �أحكام  تتنا�شب مع  و�لتي ل  �ملحرمة 
ت��جه  �لتي  �لئتمان  �أزمة  �أثار  من  �لتقليل  يف  �لإ�شالمية  �لبن�ك 
�آلية  �إتباعها  عدم  �إىل  �لأ�شا�س  يف  ترجع  �لتقليدي  �مل�شريف  �لقطاع 
ل�شند�ت  ، وعدم �متالكها  �لتقليدية  �لبن�ك  �ملتبعة يف  �لفائدة  �شعر 

رب�ية وتتعار�س مع �ل�ش��بط �ل�شرعية.
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لقاء

كما ي�شتمل �لتم�يل �لإ�شالمي على م�شاركة �ملخاطر لأطر�ف �لعالقة 
ويتحمل بع�شهم �لبع�س ولي�س جمرد نقل �ملخاطر �إىل �أطر�ف �أخرى 
�لتي يتم غالبًا ��شتغالل نقل هذه �ملخاطر يف �لنظام �ملايل �لتقليدي.

�ل�شرعية  بالأحكام  �لإ�شالمية  �مل�شارف  �لتز�م  ��شتمر�ر  �أن  كما 
و�إد�رة  �لر�شيدة  �ملمار�شات  �إىل  �لأول�ية  و�إعطاء  وفقها  تعمل  �لتي 
�خلري  عطائها  يف  لت�شتمر  �لإ�شالمية  �مل�ؤ�ش�شات  يف  �لكف�ؤة  �ملخاطر 
وكذلك ت�جيه ��شتثمار�تها و�شي�لتها �إىل �مل�شاريع �ملجدية و�لتم�يالت 
�ملدرو�شة و�لتح�ط و�لتحفظ ز�د يف حمايتها من �لأزمات �لتي  لقت 
�أزمات  �أي  مل��جهة  م�شرفنا  يف  باتباعه  نق�م  ما  وهذ�  باجلميع 
�لتي  للم�شاريع  �لنقدية  �لتدفقات  على  ونعتمد يف مت�يالتنا  حمتملة 
على  �عتمادنا  من  �أكرث  �لبنك  مي�لهم  �لذين  �لأفر�د  ودخل  من�لها 

�ل�شمانات.

٥.    �إن �لبعد �لتنم�ي للبن�ك عم�ما و�لإ�سالمية خ�س��ساً هدف 
�لأردين  �لبنك  �أعمال  وت�سري  �لقت�سادية،  �ل�سيا�سات  ترجتيه 
�إد�رة �أ�س�له �إ�سافة مل�ساهماته �ل���سحة  �لإ�سالمي �إىل كفاءته يف 
يف دعم منظمات �ملجتمع �ملدين. وهذه فعال لها دور يف دعم وتعزيز 
�لإ�سالمي  �لأردين  �لبنك  ي�ساهم  كيف  لكن  �لقت�سادية.  �لتنمية 
حتقيق  يف  بالتمليك  و�ملنتهية  �مل�ستمرة  بن�عيها  �مل�ساركة  �سيغ  يف 
�لتنمية يف �لقت�ساد �لأردين؟ هل ي�ستخدم هذه �ل�سيغ فعاًل؟ وكم 

متثل هذه �ل�سيغ كن�سبة من حمافظه �لتم�يلية؟   
وعلى  ككل  �ملجتمع  حياة  على  ملم��س  تاأثري  لها  �لتي  �لأن�شطة  �إن 
م�شرية �لقت�شاد �ل�طني وتنميته حتظى باهتمام كبري يف ت�ظيفات 
يق�م  حيث  عامًا  وثالثني  ثالثة  خالل  م�شريته  عرب  �ملالية  م�شرفنا 
�ل�شيغ  خالل  من  مالية  م��رد  من  لديه  يتجمع  ما  بت�ظيف  �لبنك 
بيع  يف  تتمثل  و�لتي  �ملحلية  �ل�ش�ق  لأح��ل  مالئمة  �لأكرث  �ل�شرعية 
بالتمليك  �ملنتهي  و�لتاأجري  بامل�شاربة  و�لتم�يل  و�مل�شاركة  �ملر�بحة 
و�لبيع بالتق�شيط و�ل�شت�شناع و�ل�شتثمار �ملبا�شر �إ�شافة �إىل ت�ظيف 
�لقن��ت  �لأ�ش��ق �خلارجية من خالل  �لأجنبية يف  �لبنك مل�ج�د�ته 
ت�ظيفات  تت�زع  كما   ، و�مل�شرفية  �ل�شرعية  �ل�ش��بط  �شمن  �ملتاحة 
�لبنك �ملالية على خمتلف م�شاريع و�أن�شطة �لقطاعات و�ملر�فق �لعامة 
�لعام  �لنفع  ذ�ت  و�خلدمات  لل�شلع  �ملنتجة  �ل�طني  �لقت�شاد  يف 
و�مل�لدة لفر�س عمل جديدة ، و�مل�شاعدة على تنمية �ل�شادر�ت وتدفق 

�لعمالت �لأجنبية لالقت�شاد �ل�طني .

�لكهرباء  ل�شركة  مت�يل  �لبنك  قدم  مثاًل   2012 عام  بد�ية  ففي 
و  �لأجهزة  و��شتري�د  ل�شر�ء  �أردين  دينار  ملي�ن   400 مببلغ  �ل�طنية 
�لك��بل و�ملح�لت و�مل�شتقات �لنفطية و�لطاقة وما يلزم �ل�شركة من 
م�شتلزمات �أخرى وبكفالة حك�مة �ململكة �لأردنية �لها�شمية  كما قدم 
�لكهرباء  �شركات  من  لعدد  مت�ياًل  �شن��ت  عدة  مدى  وعلى  �لبنك 
 6 منها  دينار  ملي�ن  مبلغ جتاوز 134  و�خلا�شة  و�لك�مية  �ل�طنية 

ملي�ن دينار لتم�يل م�شاريع كهربة �لريف .

عدة  مدى  وعلى  �لبنك  قدمها  �لتي  �لتم�يالت  من  �ملزيد  وهناك 
�ملالية  ل�ز�رتي  مت�يل  �لبنك  تقدمي  �ملثال  �شبيل  على  منها  �شن��ت 
�لأرز  ل�شر�ء  �شن��ت  عدة  مدى  على  �لمريكي  بالدولر  و�لتم�ين 
و�لقمح و�لذره و�ل�شكر و�لزيت و�ل�شعري وغريها من �مل��د �لتم�ينية، 
وبلغ �إجمايل هذ� �لتم�يل ما يعادل ح��يل )254( ملي�ن دينارً�  منها 
100 ملي�ن دولر �أمريكي �تفاقية مت�يل مع �لك�مة �لأردنية - وز�رة 
�ملالية ل�شر�ء  م�شت�رد�ت �ململكة من �لقمح و�ل�شعري ولدعم �ملخزون 

�ل�شرت�تيجي للمملكة من �مل��د �لتم�ينية وذلك يف عام 2010.

ويف جمال �ملر�فق �ل�شحية مثاًل ، قدم �لبنك مت�يال مقد�ره ح��يل 
)150( ملي�ن دينارً�  لعدد من �مل�شت�شفيات و�شركات ت�شنيع �لأدوية 
و�مل�شتلزمات �لطبية، �إ�شافة �إىل مت�يل �لعديد من �لأطباء و�ل�شيادلة 
و�مل�شتلزمات  �لأدوية  وت�شدير  ��شتري�د  و�شركات  �ملخترب�ت  وفنيي 

�لطبية.

ح��يل  مقد�ره  مت�يال  �لبنك  قدم  �لتعليمية،  �ملر�فق  �شعيد  وعلى 
و�ملد�ر�س  �ملجتمع  وكليات  �جلامعات  من  لعدد  دينارً�  ملي�ن   )25(
جامعات  ثالث  يف  و�شاهم  خا�شة  مدر�شة  �لبنك  و�أ�ش�س  �خلا�شة 

خا�شة يف �لأردن.

�شن��ت،  عدة  مدى  على  �لأمريكي،  و�لدولر  بالدينار  مت�ياًل  وقدم 
ل�شر�ء نفط خام ل�شالح �شركة م�شفاة �لبرتول �لأردنية بالتعاون مع 
م�ؤ�ش�شات مالية �إ�شالمية، وقد بلغ �جمايل �لتم�يل �لذي قدمه �لبنك 

يف هذ� �ملجال ح��يل )161( ملي�ن دينارً�.

دينارً�،  ملي�ن   )13( ح��يل  مقد�ره  �ملياه  ل�شلطة  مت�ياًل  قدم  كما 
و�شخها  �ملياه  نقل  م�شتلزمات  ل�شر�ء  �شن��ت  عدة  مدى  على  وذلك 

وت�زيعها.

عدة  مدى  على  دينارً�،  ملي�ن   )47( ح��يل  مقد�ره  مت�ياًل  وقدم 
لتغطية  وذلك  �لأردنية،  �لإ�شمنت  م�شانع  ل�شركة  �أي�شًا،  �شن��ت 

م�شرتياتها من �ملعد�ت و�لأجهزة و�مل��د �خلام.

جممعات  ل�شبعة  دينار  ملي�ن   )75( ح��يل  مقد�ره  مت�ياًل  وقدم 
جتارية )م�ل(.

�إ�شافة �إىل م�شاركة م�شرفنا يف روؤو�س �أم��ل عدد من �ل�شركات ذ�ت 
�لنفع �لعام.�لتي ل ي�شتمل ن�شاطها على خمالفة �شرعية وتنتج �شلعًا 
وخدمات ذ�ت نفع عام للمجتمع و�لقت�شاد �ل�طني وبلغ يف نهاية عام 
2011عدد �ل�شركات �لتي مت �ل�شتثمار يف روؤو�س �أم��لها  من �أم��ل 
�لذ�تية 42  �لبنك  و�أم��ل  �ل�شتثمار �مل�شرتك و�ملحافظ �ل�شتثمارية 

�شركة وحجم �ل�شتثمار ح��يل131.1 ملي�ن دينار.
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�أطرقت مفكر� يف م��ش�ع �لقت�شاد �لإ�شالمي لأ�شطر فيه �أحرفا مهمة عن 
�أهمية �لقت�شاد �لإ�شالمي لعلي �أقب�س فيه على ما ي�شار �إليه �أنه ع�شبه، 
�أ�شياء خمتلفة م�ؤتلفة  �أنني �شائر يف �شباب كثيف خالله  �أح�ش�شت  ولكني 

ومتباينة ل �أكاد �أ�شتبينها.

ول�شك �أن �لقت�شاد عم�مًا مهم، و�إن من يجيب على هذ� �ل�ش�ؤ�ل بال�شلب 
فاإنه متهم ل متت �آر�وؤه �إىل �لأر�س ب�شلة. فهل من �شك �أن ح�شارة قامت 
�لقت�شادية مبلغا من  ق�تها  �أ�ش�شها ود�مت قرونا ط�يلة وو�شلت يف  على 
�جلانب  يك�ن  ل  �أن  �لأر�س  �أمم  بني  بقناتها  �لغمز  ميكن  ل  بحيث  �لق�ة 

�لقت�شادي  فيها غري مهم. 

ول جد�ل كذلك �أن �لقت�شاد يف �ل�شارة �لإ�شالمية كان له دور مهم جريا 
ور�ء منطق �لأ�شياء يف تقييم �لأم�ر، ويدل على ذلك �لنرثيات �لتاريخية، 
دللة.  �أو  �شر�حة  �جلانب  هذ�  تناولت  وغريه  فقه  من  �لعربية  و�لأدبيات 
ولكن مل يعرف با�شم �لقت�شاد �لإ�شالمي رغم �نه مبني على �لدين عقيدة 

وممار�شة عملية.

ومهما قيل �إن للتاريخ �شننا ل تتخلف، ولكن �مل�شاألة قد تختلف يف �لا�شر 
�لقت�شاد  �لتعامل يف  منهج  بان  �لق�ل  فلذ� ميكن  ما.  ل�شبب  �ملا�شي  عن 
�آخر  �لتي لها مذ�ق  �لإ�شالمي فيه مزيج من تفا�شيل لها ظالل �لا�شر 
غري �لذي للتاريخ. فلئن كان للتاريخ �شلطانه على �لنف��س، وحكمه على ما 
يحدث يف �آتي �لأيام فقد تختلف ظروف �لي�م لعامل من �لع��مل، وتاأخذ 
خمتلف،  م�شمار  يف  �لالعب  ويك�ن  �آخر،  منحى  حتدث  �لتي  �لتط�ر�ت 
فتختلف �لق��عد، وتر�شي ��شرت�تيجيات �لتعامل يف �ش�رة �أخرى، وهذ� بال 

�شك �لفرق بني �ملا�شي و�لا�شر. 

يكن  مل  جديد�  ��شما  �خذ  �قت�شاد  عن  �جله�د  تفطرت  قد  ها  و�لي�م، 
�لنا�س بحاجة �إليه قبل، و�شمي �قت�شاد� �إ�شالميا. ترى فما �لقت�شاد؟ وما 
�لإ�شالمي؟ وهل هذه �لن�شبة كانت مفق�دة من ذي قبل �أم �إن �ل�شرور�ت 
�ل�قتية هي �لتي ��شطرت �لنا�س �إىل �إطالق هذ� �ل�شم عليه؟ فلعل �جل��ب 

ه� �لثاين.

�لفر�غ  هذ�  مللء  كانت  �لت�شمية  هذه  �قت�شت  �لتي  �ل�شرورة  �لق،�إن  يف 
�لعقدي �لهائل �لذي �شببه زو�ل نظام �قت�شادي عامل من �ل�ج�د مما �أثر 
يف حياة �لنا�س من ناحيتني، �لأوىل تتمثل بتمني وج�د �قت�شاد مبني على 
�أ�شا�س �عتقادهم يف �لدين، و�أ�شل�ب حياتهم مب�جبه يف �ملمار�شة �لي�مية، 
و�لثانية تتمثل برغبة �أولئك يف �شحب �لكتلة �لنقدية �لهائلة �لنائمة خارج 
��شتثمار�ت �لبن�ك �لرب�ية �لتي يحرم �لدين من �ل�شتثمار فيها. رغبتان ل 
�أق�ل فيهما �إل �أنهما متد�خلتان؛ رغبة تريد �أن تعي�س �لفكرة يف �ملمار�شة 
�لعملية ورغبة تريد �أن ت�شتفيد من �لكتلة �لنقدية بحال ما. فكيف يت�ش�ر 
بيت  ههنا  �لت��زن؟  نقطة  يف  بع�شا  لبع�شهما  كلتيهما  �لرغبتني  �ن�شمام 

�لق�شيد. 

وعملي  علمي  ن�شاط  يف  و�ملخت�ش�ن  �لعلماء  وبد�أ  �خلرب�ت  تعددت  ولقد 
تكللت جه�دهم بعد عق�د من �لزمن لت�شبح ذ� �ش�ت يف �أ�شقاع �لأر�س، 
يتبنى  ل  �لذي  �لر�هن  �لقت�شاد  له عن  �لإ�شالمي، متييزً�  �لقت�شاد  �نه 

وجهة �لنظر �لإ�شالمية. 

وقبل �أن ��شتطرد يف �مل��ش�ع ينبغي �لتنبه �إىل �أمرين:

 �لأمر �لأول- �إن ما يقال عنه �لقت�شاد �لإ�شالمي �إمنا جتلى يف م�ؤ�ش�شة 
وظيفتها  مالية  م�ؤ�ش�شة  �مل�شرف  و�إن  �لإ�شالمي،  �مل�شرف  ه�  و�حدة 
�لرئي�شية تدوير ر�أ�س �ملال بني طرف مالك وطرف م�شتفيد. وقدميا عرفت 
تاأمني  وه�  خمتلف  مبفه�م  لكن  �مل�شرف  وظائف  �لإ�شالمية  �ل�شارة 
حركة �ملال و�لت�شهيالت �ملتعلقة به يف حاجات �ل�ش�ق �لتجارية، ومل يكن 
�مل�شرف م�ؤ�ش�شة لتدوير روؤو�س �لأم��ل من يد �إىل يد يف �ش�ق يحتاج �إىل 
�أقاليم، و�أما �لقت�شاد  �أو عدة  �إقليم كبري  كتل نقدية هائلة قد متثل دول 
�لإ�شالمي خارج نطاق م�ؤ�ش�شة �مل�شرف فلي�س له وج�د م�ؤ�ش�شاتي ف�شال 

عن وج�ده يف �لت�ش�ر، ولي�س كالمي فيه. 

يف  يتكلم  �منا  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  يف  يتكلم  من  �أكرث  �إن  �لثاين-  �لأمر 
�ملعامالت �ملالية ولعل �لغر�س ه� حماولة ت�شحيح �أمر و�قع يف �مل�شارف 
�لرب�ية، وكثريً� ما �شمعت من نف�شي �أو من غريي ممن يق�شد �لتنبيه على 
�ملعامالت  يف  ه�  و�مل�ج�د  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  �أين  وي�شاأل  �لنقطة  هذه 
�ملالية. وهذ� �ل�ش�ؤ�ل حق ي�شاأله كل من يهتم بامل��ش�ع، ثم من و�جب �لقائم 
�لنقطة  هذه  ي��شح  �أن  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  يف  �لعمل  �أو  �لبحث  مبهمة 
�لإ�شالمي،  �لقت�شاد  يف  و�نخرط  نف�شه  كلف  من  �إن  �ل�شايف.  باجل��ب 
وجز�ه �هلل خريً�، �منا و�شع نف�شه حتت �مل�ش�ؤولية فاإما �أن يعتق نف�شه من 

�مل�ش�ؤولية �أو ي�بقها.

نظرات نقدية يف االقتصاد اإلسالمي

 �لأ�شتاذ �لدكت�ر حمزة حمزة
رئي�س ق�شم �لفقه �لإ�شالمي و�أ�ش�له

 كلية �ل�شريعة جامعة دم�شق

مقاالت يف االقت�صاد االإ�صالمي
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ولي�س يل يف هذ� �ملقام �إل �أن �أ�شجل �أهم �ملالمح �لعامة �لتي تت�شف بها 
هذه �جله�د �لتي �خت�شرت حتت م�شمى �لقت�شاد �لإ�شالمي:

يدفع �إىل هذ� �لن�ع من �لقت�شاد زخم �لعقيدة يف نف��س �جلماهري . 1
�مل�شلمة �لتي تتمنى وج�د �قت�شاد تقت�شيه �لعقيدة ين�شجم مع �أ�شل�ب 
�إنها �لفكرة �لد�فعة  �لياة �لتي متليها تعاليم �لدين �لنيف. نعم 

�لتي تنبع نار� من �لما�س يف �لنف��س �مل�ؤمنة. 

�إذ� كانت �لعقيدة و�لإميان هي �شر �لينب�ع �لذي ميد عاطفة �لب . 2
لالقت�شاد �لإ�شالمي فال جتد �لفكرة حتقيقا لها يف �ل�ج�د �إذ� مل 
ي�جد �شدى من �لطرف �لآخر �لذي ميلك �لكتلة �لنقدية. فامل�شالة 
�لقت�شادية  للحركة  �لد�فعتني  �لفكرتني  هاتني  على  �أ�شا�شا  تق�م 
�لإ�شالمية. �لإميان �لذي ل تنفك عنه �لنف�س �مل�ؤمنة يف طم�حاتها، 
و�لثمرة �لتي يرغب فيها من ميلك ر��س �ملال. وهما لي�شتا على ق�ة 
و�حدة وفل�شفة و�حدة. زخم �لعقيدة جماهريي غام�س لأنه عبارة عن 
عاطفة فكرة ل تعرف �شبل حتقيقها يف تفا�شيل �لياة �ملعامالتية 
�أمري  مت�شبث،  �لهدف،  حمدد  و�قعي،  �ملال  ر�أ�س  وطم�ح  �ملعقدة. 
�لت�شرف، لن �ملال �حد وجهي �لإمارة، وقل فيها ما �شئت فال تعرّب 
ولعل  �نحر�ف،  منحى  منهما  ولكل  ق�ة جم�حها.  من  بع�س  �إل عن 
ح�شل  �إذ�  �مل�شروع  عن  �لتخلي  �ملندفعة  �جلماهري  �نحر�ف  منحى 
فكرتها،  لتحقيق  �أمينا  مكانا  فيها  ترى  �لتي  �مل�ؤ�ش�شة  �شك يف  �دنى 
و�ن منحى �نحر�ف مالكي �لكتلة �لنقدية ذو �جتاهني: �جتاه �لرغبة 
يف تاأكيد ه�يتها �لتي بدت بها �أمام �جلماهري باأي طريق كان، و�جتاه 

�لرغبة يف حتقيق �لربح باأي طريق كان. 

�شيادة عقلية �لتاأييد �جلاحمة، �إذ �إن من �أحب �لقت�شاد �لإ�شالمي . 3
)يف و�قع �لي�م( �منا يد�فع دفاعا ي�شرفه عن روؤية �لأخطاء، وهذه 
�لطريقة من �لدفاع قد تعمي مالحظة �لأخطاء و�إجر�ء �لنقد �لذ�تي 
ويقابل  فيه.  �ل��قعة  �لأخطاء  تالفى  يف  دو�مه  عمل  كل  و�إن  عليها. 
عقلية �لتاأييد هذه عقلية �ل�شجب �ملاحقة �لتي يغم�س �شاحبها عينيه 

عن �ل�شنات و�مليز�ت فال يرى يف �لعمل �ش�ى �خلطاأ.

مالحقة �لأخطاء �لهام�شية وتعلم�ن �أن كل عمل كبري قد يالحظ فيه . 4
�خلطاأ �لب�شيط و�لهام�شي �لذي ل يطغى على كل �لعمل. فالنقد �لذي 

يجري فيه هام�شي �أي�شًا فال ينبغي �أن يجعل ركنا يف تقييم �لعمل. 

و�ملعامالت . 5 �لقت�شاد  بني  �خللط  به  و�عني  ظاهرتني،  بني  �خللط 
�أولية كل منهما يف  بحثا عن  �أبعد  �لتحري  �أذهب هنا يف  ول  �ملالية 
�ل�ج�د، هل �ملعامالت �ملالية هي �ل�شابقة �أم �لقت�شاد ه� �ل�شابق؟ 
ولكن  �أكيد  �أمر  وتاأثر�  تاأثري�  بينهما  �جلدلية  �أن  قناعة  على  لأين 
�ل�شائع �أن �لفكرة �لقت�شادية هي �لتي تطرح �أول ثم جتري حماولة 
�لبحث عن �لل�ل �ل�شرعية لها. و�آمل �أن ي�جد �شخ�س �قت�شادي له 
�أي�شا يجمع بني  ت�ش�ر �قت�شادي ملم��س وله عقلية فقهية ملم��شة 

�ملعنى  بهذ�  و�لعقل  �لجتهاد  عقلية  �أن هذه هي  ��شك  ول  �لأمرين، 
و�حد ل يختلف.

�لعقل �لرب�غماتي و�لعقل �لعملي ��شتعمل هنا هذين �ل�شمني لغر�س . 6
�لتمييز بني ظاهرتني قد يحدث بينهما خلط كبري. فالأن يك�ن �ملرء 
بعقل بر�غماتي �شيء و�أن يك�ن بعقل عملي �شيء �آخر. فالعقل �لعملي 
يف  به  يق�م  �لذي  للعمل  ثمرة  يعمل،  فيما  �لثمرة  عن  باحث  عقل 
�مل�ؤ�ش�شات �لقت�شادية  �لتي تتجلى يف مظهر  �لثمرة  تلك  �لقت�شاد 
�لقائمة على �لت�ش�ر �لإ�شالمي �ل���شح وما �جلدل �لذي يدور �لآن 
يف وج�د �مل�شارف �لإ�شالمية وعدم وج�دها �منا ه� مظهر للبحث 
عن �لثمرة �لعملية ملا ه� مطروح يف هذ� �مل��ش�ع، و�خليط �لإ�شالمي 
فيه �لذي مييزه عن غريه دقيق يدق فيه �لنظر وبناء عليه يجل فيه 
�خلطاأ. وينبغي �أن ل يغيب عن �لبال �أن �مل�ؤ�ش�شة �لإ�شالمية �لعاملة 
�مل�ؤ�ش�شات  مع  خمتلطة  �ش�رته  �لإ�شالمي  �مل�شرف  ��شم  حتت  �لآن 
�ملبذولة  �ل���شحة  �جله�د  من  �لرغم  على  �لتقليدية،  �لبنكية 

لت��شيحها للجمه�ر.

�لعقل  �إن  �لرب�غماتي؟  �لعقل  عن  يختلف  �لعملي  �لعقل  وهل 
�لرب�غماتي ه� �لعقل �لعملي ولكن بزيادة وهي �أن �لعقل �لرب�غماتي 
عقل لي�س له قيمة يف معايري �لأخالق و�ملثل، متقلب حاكم على �ملبد�أ 
و�لدين و�لأخالق، فه� مذم�م. و�أن �لعقل �لعملي ل يخرج عن �ملثل 

�لعليا و�لقيم �لدينية و�خللقية.

�أعالم . 7 يف  �لكتابة  حتاول  �لتي  �جله�د  بع�س  ظهرت  و�أخري� 
�لقت�شاديني �لإ�شالميني بل حماولة ت�شنيفهم يف طبقات .

�إن �لتفكري يف �لطبقات له دللة علمية و��شحة وهي �أن �لطبقة م�ؤ�شر يدل 
على وج�د نقلة علمية معرفية منهجية يف حقل معني من حق�ل �لعلم، �أي 
�إن �لطبقة تعرب عن وج�د حقيقي له �شماته �لعلمية �ملحددة �ل���شحة �لتي 
تنعك�س على م�شم�ن �لقت�شاد �لإ�شالمي ل تك�ن �إل بعد جه�د من �لبحث 
�لنا�س  �إن �لقت�شاد �لإ�شالمي لعمري م�شكني تعجل فيه  �لعلمي �مل�شتقر. 
�لإ�شالمي من  �أناة. فهل حترر مفه�م �لقت�شاد  باأم�ر قد كانت لهم فيه 
غريه حتى تتك�ن �لطبقات؟، �إن �لعاملني يف حقل �لقت�شاد �لإ�شالمي �إن 
هم �إل طبقة و�حدة، و�لطبقة قد تتك�ن من �لكبري و�ل�شغري �شمن رحلة 
علمية. فهل تك�نت �شمة �لطبقة يف �لقت�شاد �لإ�شالمي؟. �إنها �لعجلة هي 
�لتي تدفع من ين�شط يف م��ش�ع ويحاول �أن يفكر فيه باأي �شيء كان ول� كان 

ل ميثل �ل��قع.

وبعد، �إن �جلهد �لعلمي لي�س خطاأ، بل ه� �أمر مطل�ب، ولكن دع �لأيام تق�ل 
يف �لعمل �لعلمي ق�لها، ودع �لنقد �لعلمي �لر�شني يحكم ، وما �لنقد �لعلمي 
�لهادف �إل حماولة ل تذهب �شدى لأن غر�شه �شحيح وعمله �شتنتج �آثاره 

عما قريب.
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مل يكن هناك جماهري �شباح هذه �جلمعة 27 ني�شان يف �شال�نات فندق بلف�ر. يجب �لق�ل باأن هذ� �لجتماع ل يقدم عرو�س �أزياء �ملالب�س �لد�خلية 
�لتي تتاأخر �إىل �ل�شاعة �لثامنة م�شاءً� -20:00- على �لقن��ت �ل�طنية، ولكن �جتماعًا تق�شفّيًا لقت�شاديني �أملان وفرن�شيني. و�مل��ش�ع، �قرت�ح خروج 
م�جه من �لي�رو، مل يكن ليغري كربى و�شائل �لعالم �ل�طنية �مل�شغ�لة بالملة �لنتخابية وقليلة �لهتمام بهذ� �لن�ع من �لطروح. بالإ�شافة �إىل 
ماريان، و�شيلة �إعالم فرن�شية و�حدة ��شتقلت �ملرتو ل�ش�ر و�شماع هذ� �ملزيج �لغريب حيث يتهام�س من �جلانب �لفرن�شي �قت�شادي�ن و�أ�شاتذة 

جامعات وبع�س ممثلي �أرباب �لعمل.

1 مع ه�ؤلء �لفرن�شيني ذوي �لنزعة �لمائية" قال �ملر��شل �لباري�شي منده�شًا لأحد  ن�لينغ  وليام  مثل  ليرب�يل  يفعل  ماذ�  كان  ما  �أفهم  ل  "�أنا 
�أهم �لي�ميات �لأملانية �لفر�نكف�رتر �أجلماين ز�يت�غ 2 و�لذي يغطي عادة �أخبار بر�شي و�ليليزيه، و�لذي كان �أكرث �نتباها من �ل�شحفيني يف �لي�ش� 
وبروفي�ش�ر يف  �لأملاين  �لدميقر�طي-�لجتماعي  �شابق عن �لزب  نائب  ون�لينغ هذ� ه�  لتغطية �لدث.  �لنتقال  بهذ�  قام  4 حيث  و�لل�م�ند   3

�لقت�شاد وك�نه، ب�شكل خا�س، �أحد مقدمي �لطعن �شد نظام �نقاذ �لي�نان �أمام �ملحكمة �لد�شت�رية 5 يف كارل�شروه )�أي ما ي��زي �ملجل�س �لد�شت�ري 
�لفرن�شي وفق �لنظام �لأملاين( ه� ما حفز زميلنا ل�ش�ر هذ� �مل�ؤمتر. �إ�شافة �إىل وج�د د�يرت �شبيتمان 6 �ملالك �ل�شابق ل�شركة تي�شن 7 بني �مل�قعني 

على م�شروع �خلروج من �لي�رو. �إ�شافة �إىل �شريج د��ش�لت 8 �لذي �شرح علنًا تاأييده �خلروج من �لعملة �مل�حدة.

تقنيا �مل�شروع )كما ه� خمت�شر يف ند�ئهم �ملن�ش�ر �أدناه( ي�شبه، كما تت�شابه قطرتي �ملاء، تطبيق م�شروع �لدخ�ل نح� �لي�رو يف �أو�خر �لت�شعينات 
ولكن ب�شكل معاك�س. على كل حال، على �ل�رق يبدو �أن �مل�شروع �شينجح. وبالن�شبة لهم �ملكا�شب �مل�شتقبلية �أعظم من تكاليف هذ� �لنفجار. ومن 
بني �خلط�ط �لرئي�شة لفات�رة هذ� �لنفجار �لعظيم جند من جهة �مل�شاربة �ملكلفة �لتي �شتفر�شها �ل�ش��ق �ملالية ى حمالة على كل �لبلد�ن خالل 
�لفرتة �لنتقالية )وه� ما ميكن �أن يك�ن د�ميًا( ومن جهة �أخرى �لكلفة �ملرتفعة لت�شخم دي�ن �لدول �لتي، مثل فرن�شا، �شتت�جه نح� عملة جديدة 

�أقل قيمة من �لي�رو مثله يف ذلك مثل �فرت��شية �لي�رو-فرنك.

ولكن بالن�شبة للم�قعني على �لند�ء، هذه �لت�شحيات غري متكافئة مع تكلفة �ل��شع �لر�هن. حتليلهم: �ل��شع �لقت�شادي يف �لحتاد �لأوروبي خمت�م 
9 ب�شبب �لعملة �مل�حدة. ول ميكن �أن يك�ن غري ذلك. ودعمًا لهذ� �لطرح، ميكنهم �لإ�شارة بحرية لالأزمة �لتي متر بها قارتنا، من دون خروج �أي 

حل د�ئم. 

�أرباب �أعمالهم د�ئما �شده.  "وقد قام بلدنا با�شتمر�ر باعادة تقييم عملته �إر�شاءً� لعامليه، �لذين ر�أوه �شع�دً� يف �لق�ة �ل�شر�ئية، وعندما كان 
مع �لعملة �ل��حدة، �لمر �نتهى. �أملانيا مل يعد بامكانها �أن ت�شع �لقيمة �لقيقية لعملتها و�لد من �خللل يف �لت��زن مع دول �لحتاد �لأوروبي 
�لأخرى" كما �شرح وليام ن�لينغ.  ومبا �أن �أملانيا ل تريد �أن تدفع للي�نان، �أي �لتربع �ملبا�شر �أو �لغري �ملبا�شر من �لفائ�س غري �ملعق�ل �لناجت عن ق�تها 

Wilhelm Nölling -1 اقتصادي ألماني من مواليد 17 تشرين الثاني 1933, تقلد مناصب عديدة في المجال األكاديمي والسياسي, نائب وعضو مجلس شيوخ ألكثر من مرة وتقلد عدة وزارات منها وزارة المالية ووزارة 
االقتصاد والنقل والزراعة, إضافة إلى كونه رئيس مصرف هامبورغ المركزي بين عامي 1982-1992. الجدير ذكره هنا أن نوليع كان من بين المعترضين أمام المحكمة الدستورية الفدرالية عام 1998 على دخول المانيا إلى 

العملة األوروبية الموحدة.
Frankfurter Allgemeine Zeitung  :2- اسم الجريدة األلمانية

Les Echos :3- اسم جريدة فرنسية مشهورة
Le Monde :4- اسم جريدة فرنسية مشهورة

5- بني هذا الطعن على اعتبار أن العملية المقترحة وإن كانت توافق التعميم األوروبي إال أنها تخالف الدستور األلماني وقد قامت المحكمة الدستورية برده بقرارها الصادر في 7 أيلول 2011.
Dieter Spethmann -6 اقتصادي قانوني ورجل أعمال مشهور مدير سابق لشركة Thyssen  للحديد والصلب, منذ 1973 إلى 1991, هو منذ عام 1974 عضو كونفدرالية الحديد والصناعات المعدنية, ومنذ 1995 رئيس 
فخري لمجلس الرقابة على الصناعة المصرفية في ألمانيا. شارك مع عدد من االقتصاديين في تقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية الفدرالية ضد اتفاقية لشبونة عام 1999, وأحد مقدمي الطعن حول ديون اليونان المشار إليه 

أعاله. الجدير ذكره أنه كان من أوائل من بحث بشكل معمق في العملة الموحدة ومعدالت الفائدة منذ تركه لشركةThyssen عام 1991.
.Thyssen للحديد والصلب, من أضخم الشركات األلمانية أسسها آل Thyssen :7- شركة تيسين

Serge Dassault -8 رجل أعمال وملياردير فرنسي, مدير شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات العسكرية, ثم مجموعة شركات ضخمة تحمل اسمه, يملك عددًا من وسائل االعالم خاصة المجرائد, اتهم في عدة قضايا 
فساد, عمدة سابق, سيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي.

9- أي مقفل.

دعوة من اقتصاديني لفرنسا وأملانيا خلروج سلمي من اليورو 

�إميان�يل ليفي )�شحفي �قت�شادي يف �ملاريان(
ترجمة: حمي �لدين �لجار

بكال�ري��س يف �لقان�ن من كلية �لق�ق يف �جلامعة �للبنانية عام 2008 وبكال�ري��س يف �ل�شريعة �لإ�شالمية من كلية �ل�شريعة 
يف �جلامعة �لإ�شالمية يف بريوت

ماج�شتري قان�ن خا�س من جامعة �لكمة يف بريوت وماج�شتري قان�ن �أعمال من �جلامعة �للبنانية
طالب دكت�ر�ه بجامعة باري�س �لأوىل )�ل�ش�رب�ن( معهد �ل�ش�رب�ن لالأبحاث �لقان�نية ق�شم �لقان�ن �ملايل
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�ل�شناعية و�لتي ت�شكل �ل�جه �لآخر للعجز �ل�شخم للجمه�رية �لهلينية، معادلة ميكن �أن تبقى دون حل. ل ميكن حتى �لت�شاوؤل بامكانية �لقيام مبا 
قامت به �جلمه�رية �لفدر�لية جتاه �جلمه�رية �لدميقر�طية بعد �شق�ط جد�ر برلني10 : �تخاذ �لتعادل 1-1 بني مارك كل منهما مما �أدى �إىل نقل 

�لرثوة ت��زي عدة مئات من �ملليار�ت من �ملارك �شن�يًا على فرتة ط�يلة.

ومن �ل���شح �أن وج�د م�قعني على هذ� �لند�ء من بني كربيات �ل�شركات �لأملانية من �أرباب �لعمل ل يعني �ن معظمهم متم�شك بهذ� �خليار. لكن 
�لفرق كبري بني �ل�حدة �لظاهرة يف "جتمع �ل�شركات �لفرن�شية" MEDEF �لذي يعار�س ر�شميًا �أي خروج من �لعملة �مل�حدة. 

�أكرث �نفتاحا يف �جلانب �لالآخر من �لر�ين منه يف هذ� �جلانب11 . �جلدل يط�ل حتى د�خل جملة ليرب�لية جدً�  وباخت�شار، فاإن �لنقا�س يبدو 
وم�ؤيدة جد� �لي�رو هي �ليك�ن�م�شت �لربيطانية. لحظت �لأ�شب�عية �لربيطانية، يف عم�دها �لر�ئد �شارملان 12، ي�م 7 ني�شان: "�ألية مركزة تزيد 
فر�س جناة، �لعنا�شر �لأخرى �مل�شكلة للتكامل �لأوروبي، من هذ� �لتفكيك ، ول �شيما �ل�ش�ق �مل�حدة". ند�ء �إىل �لك�مات من جمم�عة خرب�ء 

�قت�شاديني فرن�شيني و�أملان �جتمع�� يف دو�شلدورف يف 27  ني�شان 2012.

ل�شعبك".  تق�ل  لأن  بال�شجاعة  تتحلى  �أن  يجب  �ل�شاعة  حتني  "عندما 
هيرني�س هاين

ثالثة ع�شر عامًا بعد �إطالق �لي�رو، من �ل���شح �أن هذه �لتجربة مل حتقق �أي من وع�دها، ولكن يف حالة ��شتمر�رها ميكنها �أن ي�ؤدي �إىل حالة من 
�لف��شى.

بدًل من �لزدهار، بطء يف �لنم� يف كافة دول �ملنطقة مع �رتفاع مهم يف ن�شب �لبطالة. 
 بدل من �ل�شر�مة، ع�شر �شن��ت من �لزيادة غري �مل�ش�ؤولة يف �لإنفاق �لك�مي و�لدي�ن �ل�شيادية، وجيل م�شحي لن يك�ن كافيًا مل�شحها.

بدل من زيادة �لتكامل �لقت�شادي، تتفاقم �لختاللت بني �لبلد�ن كل ي�م. بلد�ن جن�ب �أوروبا، كالي�نان، ولكن �أي�شا �لربتغال و��شبانيا و�يطاليا 
�ل��شع يع�ق من�  للبع�س، فاإن هذ�  �ل�شر�ئية  �لق�ة  ��شتنز�ف  �لتناف�شية تتده�ر ب�شكل م�شتمر ملدة ع�شر �شن��ت. عرب  وحتى فرن�شا نرى قدرتها 

�لآخرين، وبالتايل تط�ير �ش�ق و�حدة.
بدًل من �لتقريب بني �لنا�س، يزد�د �لعد�ء بني �لد�ئنني و�ملدينني.

بدل من تقدم �لدميقر�طية، جاءت �لقر�ر�ت من ف�ق لتفر�س على �لنا�س ما يرف�ش�نه.
�خلطط �ملتعاقبة ل "�إنقاذ �لي�رو" غري جمدية لأنها، و�أي�شًا دون تاأثري يذكر، ل تعالج �إل �لعجز يف �ملالية �لعامة، ولي�س ما ه� �أ�شل �ل�شر: �مليل يف 
بلد�ن خمتلفة �إىل �لت�شخم. فاإن �لل �ل�حيد �شيك�ن �نكما�س �لأ�شعار يف بلد�ن �لعجز: وهكذ� عملية مل تنجح يف �أي مكان )على �شبيل �ملثال �أملانيا 

عام 1930، فرن�شا 1934(.

�إن �شعي �أوروبا لتحقيق هدف م�شتحيل يجعلها تدخل يف دو�مة من �لرك�د، وعندما يتعلق �لأمر باأول �ش�ق يف �لعامل ي�شبح كل �لعامل مهتمًا.

ي�شاف �إىل هذ� �لرك�د خطر �لت�شخم، كل ذلك يف �نتهاك لنظامه �لأ�شا�شي، و�لبنك �ملركزي �لأوروبي ل يرى �أن هناك طريقة �أخرى لإطالة �أمد 
�لي�رو  �إل عرب �لعتماد �ملكثف على خلق �لنق�د ل�شالح �لبن�ك، �مل�شرورة جدً� بهذه �لهبة من �ل�شماء. ومن غري �ل��قعي �أي�شا �أن ناأمل تنظيم 
"�أوروبا �لتح�يالت"، و�لتي تتطلب �لنقل �مل�شتد�م ملئات �ملليار�ت من �لي�رو �إىل �لبلد�ن �لتي تعاين من �شع�بات، و�لع�دة �إىل جماعية �لعجز �لعام. 

حل مرف��س من قبل �ل�شع�ب �لتي ير�د منها �مل�شاهمة دون تقدمي �أي �أمل يف �ل�شفاء من هذ� �ملر�س. 

هذ� �لعالج �ملكثف، �لذي ل يغطي �ش�ى �ملدى �لق�شري، ل ميكن �أن يح�ل دون ت�شريع وترية �لهز�ت �لتي  ت�ؤثر لي�س فقط يف �لأ�ش��ق �ملالية، بل 
�أي�شا على �لقت�شاد �لقيقي.

�لبطالة  �نفجار  �ل��شع �لقت�شادي،  �لأكرث در�ماتيكية: تده�ر  بال�شكل  �شتنتهي  فاإنها  ب�شكل �شريع،  �مل�حدة  �لعملة  لتجربة  يتم و�شع حد  �إذ� مل 
و�ل�شطر�ب �لجتماعي و�شع�د �ملتطرفني، جتدد �ل�شر�عات �لقدمية، وتدمري �شيادة �لقان�ن: �إن �لدول �لأوروبية �أ�شبحت غري قابلة للحكم.

ميكن لالحتاد �لأوروبي �أن يبقى دمية يف يد �لأوليغار�شية 13 �ملالية �لتي ت�شعى �ىل تدمري �أ�ش�س وج�دنا. �ألي�س من �لعار �أن نر�هم ي�شع�ن �ل�شلطة 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية يف خدمة م�شالهم �خلا�شة؟

10- أي بين ألمانيا الشرقية والغربية.
11- أي في ألمانيا منه في فرنسا.

12- وهو عمود مخصص لألحداث األوروبية.
13- مصطلح يقصد به حكم األقلية المستأثرة بالسلطة, ويقصد به هنا استئثار وسيطرة بعض رجال المال واألعمال على األسواق المالية والمفاصل االقتصادية والسياسية في الدول المعنية.
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فمن �ل���شح �أن فقط تخفي�س و�عادة تقييم �لعملة ب�شكل حقيقي، وفقًا لالة كل بلد، ميكن �أن ي�شع حدً� للخلل 
يف �لت��زن فيما بينهم ومن ثّم ��شتعادة �لنم�. �لتاريخ يقدم �لعديد من �لأمثلة على حل �لحتاد�ت �لنقدية: فه� 
يدل على �نه لي�س فقط من �ملمكن �لإد�رة على نح� منظم يف �ملنفعة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية، ولكن ثبت �أي�شا 

فائدة هذه �لد�رة، وذلك بعد ب�شعة �أ�شهر فقط.

لهذ� �ل�شبب دعا �لقت�شادي�ن �لفرن�شي�ن و�لأملان �ملجتمع�ن يف لي�ن يف ت�شرين �لأول 2011 ويف دو�شلدورف يف 
ني�شان 2012، حك�ماتهم للم��فقة ولالقرت�ح على باقي دول �لحتاد �لوروبي ب��شع حد لتجربة �لعملة �مل�حدة، 

وحتقيقًا لهذ� �لغر�س �تخاذ تد�بري ف�رية ت�شمل ما يلي:

•  ��شتبد�ل �لي�رو بعمالت وطنية جديدة لديها كل ما لديهم �ل�شالحيات يف كل دولة، مع �لعرت�ف 	
باأن بع�س �لبلد�ن ميكن �أن تنفق �تفاقات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف ل��شع عملتهم ب�شكل م�شرتك؛

• �إن�شاء نظام نقدي �أوروبي جديد، يت�شمن وحدة ح�شاب �أوروبية، معادلة للمت��شط �ملرجح للعمالت 	
�ل�طنية.

•  �لعر�س �ملبا�شر و�ملرغ�ب فيه للعمالت �ل�طنية يف مقابل هذه �ل�حدة �ل�شابية �لوروبية، �لتي 	
يتم �حت�شابها بطريقة حتد من �مل�شاربات، وتعيد �لقدرة �لتناف�شية جلميع �لدول، وت�شمن جتارة 

مت��زنة بينها وحتد من �لبطالة؛
• �لتاأكد لحقًا، ��شتناد� �إىل معهد للنقد �لأوروبي، من ��شتقر�ر يف �أ�شعار �ل�شرف �لقيقية للعمالت 	

�ل�طنية د�خل نطاق معني يتم حتديده؛
• حت�يل، يف كل بلد، جميع �لأ�شعار و�لأج�ر �ملحلية و�أر�شدة �لبن�ك على �أ�شا�س ي�رو و�حد لكل وحدة 	

من �لعملة �ل�طنية؛
• حت�يل، وفق �لقاعدة نف�شها، �لدي�ن �لعامة لكل دول �لي�رو �إىل عملتهم �ل�طنية �جلديدة؛	
• حت�يل �لق�ق و�لدي�ن �لدولية �خلا�شة 14 �إىل وحدة �ل�شاب �لأوروبية.	

تنظيم �لدين �لعام و�خلا�س ميكن �أن يخ�شع ملفاو�شات ثنائية بني �لد�ئنني و�ملدينني، ��شتنادً� �ىل �لقاعدتني 
�لأ�شا�شيتني �ل��ردتني يف �لفقرتني �ل�شابقتني.

يف هذ� �ل�شياق، ينبغي �أن تعطى نف�س �لأول�ية لل�شيا�شات �ل�طنية، تلك �خلا�شة بتط�ير وتكييف �لق�ى �ملنتجة، 
بهدف زيادة �لإنتاجية يف كل �أوروبا.

�لتعاون بني �مل�ؤ�ش�شات �مل�شئ�لة يجب �أن متكن جناح عملية �لنتقال يف حالة جيدة.
هذه �ملرحلة �لنتقالية يجب �أن تك�ن ق�شرية قدر �لإمكان: فهي ل تطرح م�شاكل تقنية هامة. ويجب �أن تن�شر 
�لق��عد �جلديدة ب�شكل و��شح. و�ش�ف تدعا �لدول �إىل �أن تر�قب، م�شتندة على بن�كها �ملركزية �ل�طنية، و�لتي 
�أ�شبحت م�شتقلة، �إىل �أن �ملرحلة �لنتقالية �ملقررة ل ت�شبب �أي زعزعة ل�شتقر�ر �لنظام �ملايل �لأوروبي، وحتى 

تعطي له و�شائل للم�شاهمة �لفاعلة يف ع�دة �لنم�.
�إعادة  �مل�شاهمة بحما�شة، يف  �مل�قعني عليه  و�لأملان  �لفرن�شي�ن  يتمنى �لقت�شادي�ن  �لند�ء  عرب �طالقهم هذ� 
�لنتعا�س  مع  وبالتز�من  و�لتز�مهم،  خربتهم  خالل  من  وو�قعية،  جمددة  �أ�ش�س  على  �لأوروبي  �لبناء  �إطالق 

�لقت�شادي يف �أوروبا.
27 ني�شان 2012، 

ي���شيم  �شبيثمان،  د�يرت  �شافر،  ولف  �شا�شت�شنايدر،  �ألربخت  كارل  ن�لينغ،  وليم  ها�س،  رولف  بندوله،  برون� 
�شتارباتي15 .

�ألن ك�تاه، جان-بيار جري�رد، رولن ه�رو، جري�ر لفاي، فيليب م�ري، مي�شال روباتل، جان-جاك روز� 16.

14- أي ديون القطاع الخاص الناشئة عن التعامالت الدولية.
15- هؤالء هم االقتصاديون األلمان المشاركين.

16- هؤالء هم االقتصاديون الفرنسيون المشاركين.  
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من الدراسات النفسية يف القرآن الكريم
أثر احنراف العقيدة على األمن النفسي والسلوك االجتماعي

د. مرهف عبد �جلبار �شقا
دكت�ر�ه بالتف�شري وعل�م �لقر�آن

مدخل:

لقد �ت�شمت در��شة علماء �لنف�س لل�شخ�شية بالنق�س وعدم وج�د نظرة كلية لرتكيبته �لإن�شانية �لفطرية؛ لأنهم �قت�شرو� يف حتليلهم ودر��شتهم 
لل�شخ�شية على ج��نبها �لبيئية و�ل�ر�ثية و�لثقافية و�لجتماعية و�لفردية، و�أهمل�� �جلانب �لروحي و�لعقدي يف تك�ين �ل�شخ�شية و�أثره يف �ش�يتها 
يف حتقيق �لت��زن و�لأمن �لنف�شي يف تلك �ل�شخ�شية، حيث نظرو� �إىل �ل�شخ�شية باعتبارها �لأبنية و�لعمليات �لنف�شية �لثابتة �لتي تنظم خرب�ت 
�لفرد، وت�شكل �أفعاله و��شتجاباته للبيئة �لتي يعي�س فيها؛ و�لتي متيزه عن غريه من �لنا�س، ويق�شم�ن �ل�شخ�شية على ذلك �إىل: �شخ�شية �ش�ية 
مبت�شرة  �لإن�شان  �أبحاثهم عن  نتائج  فكانت  �ل�شليمة،  �ل�شخ�شية  وتك�ين  �لإن�شانية  �لنف�س  بناء  �لعقدي يف  �لأثر  منكرين  �ش�ية،  و�شخ�شية غري 

ومتناق�شة وتفتقد �لتكامل �لعلمي.

لكننا جند �لقر�آن �لكرمي يهتم ببيان مك�نات �ل�شخ�شية و�ش�يتها و�أمنها من جميع �جل��نب ويركز بالأخ�س على �لدور �لعقدي يف بل�رة �ل�شخ�شية 
و�أمنها و�شل�كها، و�شنجد مثاًل لذلك من خالل تناول هذه �لآيات من �ش�رة �لنحل، وهي ق�له تعاىل:

َر �أََحُدُهْم  ِ �ْلَبَناِت �ُشْبَحاَنُه َوَلُهْم َما َي�ْشَتُه�َن)57(َو�إَِذ� ُب�شِّ وَن)56(َوَيْجَعُل�َن هلِلَّ ا ُكْنُتْم َتْفرَتُ ِ َلُت�ْشاأَُلنَّ َعمَّ ا َرَزْقَناُهْم َتاهللَّ يًبا مِمَّ )َوَيْجَعُل�َن مِلَا َل َيْعَلُم�َن َن�شِ
�ِب �أََل �َشاَء َما َيْحُكُم�َن)59(. َ ُه يِف �لرترُّ �ِشُكُه َعَلى ُه�ٍن �أَْم َيُد�شرُّ َر ِبِه �أَمُيْ � َوُهَ� َكِظيٌم)58(َيَتَ��َرى ِمْن �ْلَقْ�ِم ِمْن �ُش�ِء َما ُب�شِّ ِباْلأُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْشَ�دًّ

�لتي يعي�شها ه�ؤلء �ملنكرون �مل�شتكربون  �لنف�شية  لنا �لالت  �آيات ت�شف حقيقة تاريخية، ومنطًا �شل�كيًا ذ� مرجعية عقدية، ت�ش�ر  �أمام  نحن 
�جلاحدون؛ ليك�ن�� �أمن�ذجًا حيًا لت��شيف �لالة �لنف�شية لكل خمالف للفطرة من حيث �ت�شافها �أنها غري �شحيحة نف�شيًا، وغري �شليمة عقليًا، 

وبالتايل ح�شل من �شاحبها هذ� �ل�شل�ك �ملتعجرف �ملتناق�س.

ا َرَزْقَناُهْم)، �إذ جعل�� يف �أم��لهم حقًا  يًبا مِمَّ َيْعَلُم�َن َن�شِ مِلَا َل  فاأول �شل�ك عجيب متناق�س �شلكه �أولئك �لق�م: ذكره تعاىل يف ق�له: )َوَيْجَعُل�َن 
ِ ِبَزْعِمِهْم  يًبا َفَقاُل�ْ� َهَذ� هلِلّ ْرِث َو�لأَْنَعاِم َن�شِ ا َذَر�أَ ِمَن �ْلَ ِ مِمِّ لالأ�شنام �لتي مل ترزقهم �شيئًا، ول ت�شرهم ول تنفعهم، كما قال تعاىل: )َوَجَعُل�ْ� هلِلّ

َوَهَذ� ِل�ُشَرَكاآِئَنا ..)�لأنعام:136(.

عن قتادة قال: )وهم م�شرك� �لعرب، جعل�� لأوثانهم ن�شيبًا مما رزقناهم، وجزءً� من �أم��لهم يجعل�نه لأوثانهم(1 ، و�لتناق�س يف �شل�كهم هذ� 
من جهتني: 

�إحد�هما: �أنهم يجعل�ن ن�شيبًا من �لرث و�لأم��ل جلماد ل ح�ل له ول ق�ة؛ خ�فًا من �شره وتقربًا من نفعه.

و�لثاين: �أنهم يعط�نهم هذ� �لن�شيب من رزق �هلل تعاىل �ملنعم عليهم كل نعمة ظاهرة وباطنة، فبدل �أن ي�شكروه؛ �أ�شرك�� به و�شكرو� من ل ي�شر 
ول ينفع.

ِ َلُت�ْشاأَُلنَّ  و�ل�شل�ك �لثاين �لذي �شلك�ه ه� �لتربير ملا يفعل�نه من خالل �ختالق �لجج و�مل�ش�غات لإ�شر�كهم باهلل، �مل�شار �إليه يف ق�له تعاىل: (َتاهللَّ
وَن)، فالق�شم بالتاء "يخت�س مبا يك�ن �ملق�شم عليه �أمرً� عجيبًا وم�شتغربًا، .. فالإتيان يف �لق�شم هنا بحرف �لتاء م�ؤذن باأنهم ُي�شاأل�ن  ا ُكْنُتْم َتْفرَتُ َعمَّ

1-  أخرجه ابن جرير 226/17 ، وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، انظر الدر المنثور135/4.
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هذه  باأن  وتق�ل�ن  تفعل�ن  ملا  و�لتربير�ت  �لجج  تختلق�ن  �أي  وَن(  )َتْفرَتُ �أنكم  وه�  �ش�ؤ�ًل عجيبًا مبقد�ر غر�بة �جلرم �مل�ش�ؤل عنه2"، 
�جلماد�ت �آلهة، و�أنكم ما تعبدونها �إل لتقربكم من �هلل زلفًا، "و�لإتيان بفعل �لك�ن وبامل�شارع للّدللة على �أن �لفرت�ء كان من �شاأنهم، 

وكان متجددً� وم�شتمرً� منهم، فه� �أبلغ من �أن يقال: عّما تفرتون، وعّما �فرتيتم" 3.

و�لتربير �شل�ك يتبعه �شعيف �ل�شخ�شية، �شعيف �لجة، م�شطرب �لتفكري، غري مت�شف بال�شحة �لنف�شية.

َما  َوَلُهْم  �ُشْبَحاَنُه  �ْلَبَناِت   ِ هلِلَّ )َوَيْجَعُل�َن  تعاىل:  ق�له  يف  وذلك   - رغباتهم  مع  ذلك  وتناق�س   - �عتقادهم،  يف  يتمثل  �لثالث:  �ل�شل�ك 
َي�ْشَتُه�َن(.

ويف هذه �لآية بيان لثالثة �أم�ر �أ�شا�شية:

 �إحد�ها: �عتقادهم باأن �ملالئكة بنات، �إذ �جلعل هنا �أعم من ك�نه بالق�ل 4، فه� �عتقاد وق�ل، قال تعاىل: )َوَجَعُل�� �مْلَاَلِئَكَة �لَِّذيَن ُهْم 
ْحَمِن �إَِناًثا)�لزخرف:19(. ِعَباُد �لرَّ

 و�لثاين: باعتقادهم ن�شبتها هلل تعاىل؛ حيث �أنهم زعم�� �أن �ملالئكة بنات �هلل من �شرو�ت  �جلن 5، كما دل عليه ق�له تعاىل (َوَجَعُل�� َبْيَنُه 
ِة َن�َشًبا) �ل�شافات:158 ، وكان هذ� �عتقاَد كنانة وخز�عة من �لعرب 6. نَّ َوَبنْيَ �جْلِ

�لثالث: رغبتهم يف ذريتهم �أن تك�ن ذك�رً� فقط؛ لأن ذلك حمل �شرف ورفعة وق�ة لهم، مع �عتقادهم ن�شبة �لبنات هلل تعاىل.

و تناق�س تفكريهم مع �شل�كهم و�عتقادهم، دليل و��شح على ق�ش�رهم �لعقلي و��شطر�بهم �لفكري.

فنزه �هلل تعاىل ذ�ته �لعظيمة بق�له: (�شبحانه) عما ين�شبه �مل�شرك�ن من جعلهم هلل تعاىل �لبن�ة �أ�شا�شًا 7.

َر �أََحُدُهْم  ثم ذكر �هلل تعاىل �أن �ل��حد منهم ل ير�شى لنف�شه بالبنت، فكيف ير�شهن هلل تعاىل، فقال عز وجل فا�شحًا لهم: (َو�إَِذ� ُب�شِّ
�ِب �أََل �َشاَء َما َيْحُكُم�َن)،  َ ُه يِف �لرترُّ �ِشُكُه َعَلى ُه�ٍن �أَْم َيُد�شرُّ َر ِبِه �أَمُيْ � َوُهَ� َكِظيٌم َيَتَ��َرى ِمْن �ْلَقْ�ِم ِمْن �ُش�ِء َما ُب�شِّ ِباْلأُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْشَ�دًّ
عن �بن عبا�س قال: )يجعل�ن َلُه �لبنات، ير�ش�نهن َلُه ول ير�ش�نهن لأنف�شهم، وذلك �أنهم كان�� يف �جلاهلية �إَِذ� ولد للرجل منهم جارية 

�أم�شكها َعَلى ه�ن، �أو د�شها يف �لرت�ب وهي حية 8( .

فالآية تخرب �أن ه�ؤلء �لذين ن�شب�� �لبنت هلل �شبحانه على �شبيل �لبن�ة، وهم يعتقدون ب�ج�ده ربًا، ترى �أحدهم �إذ� �أعلم ب�لدة �لأنثى له؛ 
، وحاله: �أنه يخفي �لغيظ �لذي مالأ كيانه وقلبه، و�نت�شر يف �أع�شائه؛ ي�ؤثر �لنكفاء عن �لنا�س و�لبتعاد  �شار وجهه كل ي�مه كئيبًا قد غمَّ
عنهم لعتقاده ب�ش�ء �لعار �لذي لب�شه، ولذلك فه� يحتار فيما يفعل، وي�شطرب يف حكمه، وتر�ه حائرً� ثائرً� ي�شرب �لكف على �لكف 
ويرتنح مرتددً� يف �شاأنه، ويحدث نف�شه يق�ل: �أَ�أُبقي هذه �لبنت حية حبي�شة عندي، و�أقيم على �لذل و�له��ن �لذي �أ�شابني وتتحدث عني 

�لعرب؛ �أم �أدفنها يف �لرت�ب، لأخفي هذ� �لعار، وبذلك يبقى ر�أ�شي مرف�عًا عزيزً�. 

)�أل �شاء ما يحكم�ن) وما ذلك �إل لأنهم بلغ�� من كر�هة �لبنت �أعظم �لغايات؛ هم �أنف�شهم يجعل�ن ما هذ� �شاأنه من �له�ن و�لقارة 
َطَفى �ْلَبَناِت َعَلى �ْلَبِننَي  ُهْم َلَكاِذُب�َن �أَ�شْ ُ َو�إِنَّ ُهْم ِمْن �إِْفِكِهْم َلَيُق�ُل�َن َوَلَد �هللَّ هلل �شبحانه وتعاىل وه� �ملتعايل عن �ل�شاحبة و�ل�لد (�أَل �إِنَّ

ُكُم�َن) �ل�شافات: 151 -(154. َما َلُكْم َكْيَف حَتْ

هذه �لآيات ت�جب على �ملخت�شني يف علم �لنف�س �أن يجعل�� �جلانب �لعقدي يف �شميم در��شة �ل�شخ�شية �لإن�شانية و�ل�شحة �لنف�شية، 
و�أن يركزو� على �أثر �لعتقاد�ت �لفا�شدة يف �شل�ك �شاحبها و�شحته �لنف�شية و�لعقلية.

�ل�شل�ك،  لدو�فع  �لعقدي  �لدور  على  يركز  �لقر�آن  �أن  يجد  �لنا�س؛  فئات  ملختلف  �لقر�آن  ذكرها  �لتي  �ل�شل�كية  �لأمناط  يف  فالناظر   
وبل�رة هذه �لعقيدة لأعر�ف �لنا�س وتق�ميهم، وتقرير �لأ�شل�ب �لأمثل لياتهم، كما وي�ش�ر �لقر�آن �لالة �لنف�شية �لد�خلية ملك�نات 

�ل�شخ�شية بناء على �عتقاد �شاحب هذه �ل�شخ�شية.

2- التحرير والتنوير 181/14.
3- التحرير والتنوير 182/14 .

4- انظر: أبو السعود 121/5، وفسر الجعل في التحرير والتنوير 182/14 بالقول.
5- أي أن المالئكة أتت من ظهور الجن، والسروات الظهر انظر القاموس المحيط مادة سرو.

6- انظر: البغوي 24/5، القرطبي 77/10، الرازي 44/20، زاد المسير 334/4.
7- انظر الرازي 44/20، أبو السعود 121/5 .

8-  أخرجه ابن جرير 228/17 ط الرسالة، وابن المنذر وابن أبي حاتم )13397(، وابن مردويه، انظر: الدر المنثور 135/4. كما ورد أن قيس بن عاصم وارى ثمان بنات في الجاهلية وأمره النبي صلى اهلل 
عليه وسلم أن يعتق عن كل بنت منهن نسمة أخرجه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد للهيثمي 238/7، واإلصابة البن حجر 353/3 ط دار صادر
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 فالآيات هنا تنكر منطًا �شل�كيًا و�جتماعيًا كان م�ج�دً� يف عاد�ت بع�س �لعرب يف �جلاهلية، وبقي �إىل �أول زمن بعثة �لنبي �شلى �هلل 
ر �لنفعالت �لنف�شية لهم، و�أثرها على �ش�يتهم �ل�شخ�شية و�ل�شل�كية، يف �شياق عقدي وقالب بياين ذي دلئل نف�شية،  عليه و�شلم، فُت�ش�ِّ

وه� ما يتعارف عليه يف علم �لنف�س بامل�قف �لنف�شي9 . 

"فالنحر�ف يف �لعقيدة – كما تبينه �لآيات - ل تقف �آثاره عند حدود �لعقيدة، بل ي�شري يف �أو�شاع �لياة �لجتماعيةو�لقت�شادية، 
ويدخل �شمن تقاليدها، لأن �لعقيدة هي �ملحرك �لأول للحياة، �ش��ء ظهرت �أو كمنت...ومن هنا فاإن �نحر�ف �جلاهليني عن �لعقيدة 

�ل�شحيحة �ش�ل لهم و�أد �لبنات �أو �لإبقاء عليهن يف �لذل و�له��ن من �ملعاملة �ل�شيئة و�لنظرة �ل��شيعة" 10.

وهكذ� فا�ش�د�د �ل�جه، وحالة �لكظم: �نفعالت حمرقة ودو�فع ق�ية لطبع عدو�ين، و�لت��ري عن �لنا�س وحديث �لنف�س فيما يق�م به 
من �شل�ك، ما ه� �إل ترجمة ل�شطر�ب يف �ل�شخ�شية و�لبنية �لنف�شية، وفقد�ن �ل�شيطرة على هذه �لنفعالت وعدم حتكيمها للفطرة 
�لربانية ين�شاأ عنها �لفعل �لإجر�مي: �ل��أد، �أو جرمية �جتماعية: �إهانة �لبنت و�إذللها، وينعدم بذلك �لأمن �لنف�شي، و�لأمن �لجتماعي 

و�لبيئي.

علمًا �أن هذه �لدو�فع و�لنفعالت و�ل�شل�كيات �لفا�شدة و�ملنحرفة و�ملتطرفة؛ لي�شت قا�شرة على م�شركي �لعرب و�أبناء جاهليتهم، بل 
هي مثال لكل من يخالف �لفطرة �لربانية، ويعتقد عقائد فا�شدة، حيث �إن �أثر �عتقاده �لفا�شد ل حمالة �شيظهر يف �شل�كه على منط 
�إجر�مي يف حق نف�شه �أو يف حق �لآخرين، وو�قعنا �لذي نعي�شه �أكرب برهان على ذلك كله، فن�شب �نت�شار �جلرمية يف �أرقى بالد �لعامل 
مدنية ورفاهية ل تليق بالالة �لجتماعية و�لبيئية و�لرفاهية �لتي يتلقاها م��طن� تلك �لبالد، وما كانت هذه �جلر�ئم لتزد�د ل�ل �لأثر 

�لعقدي �لفا�شد على �ش�ء حال �ملجرمني �إىل �ل�شذوذ و�لنحر�ف.

 ول� �ألقينا نظرة �إىل ن�شب �لنتحارـ  مثاًلـ  يف �لدول �لتي �نحرفت عن �لفطرة لتجلت لنا حقيقة �مل��قف �لنف�شية له�ؤلء �ملخالفني للفطرة 
�لربانية �لطاهرة.

وهذه �لآيات �أي�شًا تبني للمخت�شني يف �لإر�شاد �لنف�شي - يف �ل�شج�ن �أو �ملد�ر�س - �لطريق �لق�مي لتعديل �شل�ك �لتائهني و�ملنحرفني، 
باأن يعتن�� باجلانب �لعقدي �لذي ي�ؤ�ش�س مبادئ �ل�شحة �لنف�شية وت��زن �ل�شخ�شية �لإن�شانية له�ؤلء.

كما تبني هذه �لآيات �أن �لل �لأن�شب لرفع �لظلم عن �ملر�أة يف ه� ت�شحيح �لعقيدة و�لتز�م �ل�شريعة، لأن �أبرز ج��نب �لعقيدة �لإ�شالمية 
يتجلى بت�شحيح ت�ش�ر �لإن�شان لنف�شه، و��شت�شعاره �أنه خمل�ق ممل�ك هلل تعاىل ل يحق له �أن يت�شرف يف نف�شه �أو يف غريه كما يريد، 

و�أن �لنا�س يف �خللق �ش��ء ويف حق �لياة �ش��ء و�هلل �أعلم. 

9- والموقف في الحياة النفسية هو مجموعة من العوامل اإلنفعالية التي تجعل صاحبها يقوم بنوع مركزي من السلوك تدور حوله تلك االنفعاالت بجوانبها اإليجابية والسلبية، فالموقف في الدراسات النفسية 
يتضمن ثالثة عوامل متفاعلة: 

أ ـ النمط السلوكي وما خلفه من دوافع خاصة تؤثر في نوعية السلوك ودرجته.
ب ـ اإلنسان نفسه في مجموعه ككل في أبعاده التكوينية.

ج ـ المحيط البيئي بكل مقوماته المتعددة وال سيما المجال النفسي االجتماعي الذي يعيشه ذلك اإلنسان.
انظر: لمحات نفسية في القرآن الكريم د عبد الحميد محمد الهاشمي صـ128،ط رابطة العالم اإلسالمي من سلسة دعوة الحق العدد 11 السنة 1402 هـ .

10- ظالل القرآن 4/ 2177.
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ْنُتُه: �إذ� �أخذُت منه َدْينًا، فاأنا مدين  ْين يف �للغة) 1(: يقال د�ينت فالنًا، �إذ� عاملُتُه َدْينًا، �إّما �أخذً� �أو عطاًء، ويقال: ِدْنُت �لرجَل و�أدَّ �لدَّ
ومدي�ن، و�أَدْنُت: �أي �أقر�شت و�أعطيُت دينًا.

ي بذلك ؛ لأن �أحدهما يدفعُه، و�لآخر يلتزمه، ومنه ق�له تعاىل:(�إَِذ� َتَد�َينُتم ِبَدْيٍن �إِىَلَ �أََجٍل ّم�َشّمى  ْين. �ُشمِّ و�لتد�ين و�ملد�ينُة: دفع �لدَّ
ْين لغًة ه� �لَقْر�ُس وثمُن �ملبيع. فال�شد�ُق و�لغ�شُب، ونح�ُه لي�س بدين لغًة، بل �شرعًا  م �أن �لدَّ َفاْكُتُب�ُه)�لبقرة: 282، فثبت بالآية ومبا تقدَّ

على �لت�شبيه لثب�ته و��شتقر�ره يف �لذمة.

ْين يف �ل�سطالح �لفقهي: �لدَّ
ا �ملعنى �لأعم فرييدون به مطلق �لق �لالزم يف �لذّمة، بحيث ي�شغل كّل ما  ْين مبعنيني، �أحدهما �أَعمرُّ من �لآخر، �أمَّ ي�شتعمل �لفقهاء �لدَّ
ًا كان �شبب وج�بها، �أو حق�ٍق حم�شٍة ك�شائر �لطاعات من �شالة و�ش�م وحج. �أما �ملعنى �لأخ�س، وه� �ملرتبط  ثبت يف �لذّمة من �أم��ٍل �أيَّ

بالأم��ل فقط، فاإن للفقهاء ق�لني يف حقيقته، �لأول: للحنفية، و�لثاين: للجمه�ر )�ملالكية، و�ل�شافعية، و�لنابلة(.

ْين: تعريف �حلنفية للدَّ
ِتِه دينًا با�شتقر��س «)2(. ِة بعقٍد �أو ��شتهالٍك، وما �شار يف ذمَّ ْين فقال��: » ه� ما وجب يف �لذمَّ ذكر �لنفية تعريفًا للدَّ

ْين ��شٌم ملال و�جب يف �لذمة، يك�ن بدًل عن ماٍل �أتلفه �أو قر�ٍس �قرت�شه، �أو مبيٍع َعَقَد بيعه، �أو منفعٍة عقد  وقال �لكمال بن �لهمام:» �لدَّ
ع �مر�أة _ وه� �ملهر _ �أو ��شتئجار عني «)3(. عليها من ُب�شْ

ْين: تعريف �جلمه�ر للدَّ
ْين باأنه: » ما يثبت يف �لذمة من مال ب�شبب يقت�شي ثب�ته «)4(. ف جمه�ر �لفقهاء �لدَّ عرَّ

�أو غريها، وعليه فاإنه  �أو قر�ٍس،  �إتالف،  �أو  ة، �ش��ًء كانت ناجتة عن عقد،  تثبُت بالذمَّ �لتي  �لتعريف جميع �لأم��ل  ن هذ�  ولقد ت�شمَّ
ِة من �أم��ل �ش��ًء ثبتت يف نظري عنٍي مالية �أو منفعة �أو َثَبتْت حقًا هلل تعاىل من غري مقابٍل  يدخل يف هذ� �لتعريف: » كلرُّ ما َلِزَم يف �لذمَّ

كالزكاة«)5(.

ْين: �لتعريف �ملختار للدَّ
ْين. ْين عند �لفقهاء ن�شتنبط ق�لني يف تعريف �لدَّ بعد �أن ذكرنا تعريف �لدَّ

ة بعقٍد، �أو ��شتهالك، �أو قر�ٍس، ومعنى  ْين مقيدً� بكل ما ينتج عن معاملة مالية جتري بني �لعباد، ويظهر �أثرها بالذمَّ فالنفية جعل�� �لدَّ
ذلك �أنهم قّيدوه يف جمال �ملعامالت دون �ملجالت �لأخرى �لتي يثبت هلل تعاىل حقٌّ فيها، كالزكاة، و�شدقة �لفطر، وغريها، �أو �لتي 
ْين، وجعل�ه يتناول كل �شيء َثَبَت  يثبت للعباد حقٌّ فيها كما ه� �لال يف مهر �لزوجة و�لنفقة عليها، بينما جمه�ر �لفقهاء �أطلق�� لفظ �لدَّ
ة نتج عن معاملة مالية �ش��ًء �أكان ذلك يف جمال �لعباد�ت، �أو �ملعامالت، �أو �لكفار�ت �أو غريها، وميكن ت��شيح ذلك بذكر تق�شيم  بالذمَّ

ْين من جهة �ملطالب  �لفقهاء للدَّ
ْين من جهة �ملطالبة به �إىل ق�شمني: دين �هلل، ودين �لعبد. ُيْق�َشُم �لدَّ

َدْيِن �هلل: وه� كل دين لي�س له من �لعباد من يطالب به على �أنه حق له، مثل: �شدقة �لفطر، فدية �ل�شيام �لكفار�ت، �لنذور، �إىل �آخره.

فقه الَدين ومفهومه يف الشريعة اإلسالمية

�لدكت�ر عمر بن خالد �لزعبي
دكت�ر�ه يف �ملعامالت �ملالية و�لقان�ن

مدر�س يف كلتي �لآد�ب و�لرتبية بجامعة �لبعث
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َدْيِن �لعباد: وه� كل دين له من �لعباد من يطالب به على �أنه حق له، مثل: بدل �لقر�س، �أجرة �لد�ر، ثمن �ملبيع، �إىل �آخره.
ْين فقد جمع �أغلب مفرد�ت َدْين  ْين قد جمع بني َدْيِن �هلل وَدْيِن �لعباد، �أما تعريف �لنفية للدَّ ويبدو مما �شبق �أن تعريف �جلمه�ر للدَّ

�لعباد �لناجتة عن �ملعامالت �ملالية.
�إذن: فدين �لعباد: ه� �لذي له مطالب من �لعباد يطالب به عندما يعجز �ملدين�ن عن �أد�ء ما عليهم �إىل �لد�ئنني �ملطالبني بدي�نهم، 

ْين ناجتًا عن قر�س، �أو �شر�ء، �أو ��شتهالك، وهذ� يندرج _ كما نعلم _ حتت �ملعامالت �ملالية. �ش��ء �أكان ذلك �لدَّ
ْين ه�: » و�شٌف �شرعٌي يظهر �أثُره يف �ملطالبة «)6(. وبذلك يك�ن �أ�شلَم تعريٍف للدَّ

ْين: �أق�شام �لدَّ
ْين يف �لنظر �لفقهي �إىل عدة تق�شيمات وباعتبار�ت خمتلفة، �أذكر منها: يق�شم �لدَّ

باعتبار �لد�ئن �أوًل و�لذي يق�شم بدوره �إىل ق�شمني: َدين �هلل، وَدين �لعبد)7(.
َدين �هلل: مثل: �شدقة �لفطر، و�لنذر، و�لكفار�ت.

ودين �لعبد: مثل ثمن �ملبيع و�أجرة د�ر، وبدل قر�س.
د به �أب� حنيفة رحمه �هلل)8(. وباعتبار �لق�ة ثانيًا و�لذي يق�شم �إىل ثالثة �أق�شام: ق�ي، ومت��شط، و�شعيف، وهذ� �لتق�شيم تفرَّ

ْين �لق�ي: ه� ما وجب بدل قر�ٍس، �أو �شلع جتارة. �لدَّ
ً� للتجارة، مثل: ثمن ثياب �ملهنة و�لبذلة. ْين �ملت��شط: ه� ما وجب بدًل عن ماٍل لي�س ُمَعدَّ �لدَّ

ْين �ل�شعيف: ه� كل دين ملكه �لإن�شان بغري فعله ل بدًل عن �شيء، مثل: �ملري�ث، و�ل��شية  �لدَّ
وباعتبار �ل�شحة ثالثًا و�لذي يق�شم �إىل ق�شمني: �شحيح، وغري �شحيح)9(.

ْين �لثابت �لذي ل ي�شقط �إل بالأد�ء �أو �لإبر�ء، مثل: ثمن �ملبيع �أجرة �لد�ر، دين �لقر�س، دين �لد�ر. ْين �ل�شحيح: فه� �لدَّ �أما �لدَّ
ْين �لذي ي�شقط بالأد�ء و �لإبر�ء وبغريهما من �لأ�شباب �مل�جبة ل�شق�طه، مثل: دين �ملكاتب. ْين غري �ل�شحيح: فه� �لدَّ و�أما �لدَّ

وباعتبار وقت �لثب�ت ر�بعًا و�لذي يق�شم �إىل ق�شمني: دين �شحة ودين مر�س)10(.
ْين �لذي �ُشِغلت به ذمة �لإن�شان يف حال �شحته، �ش��ء ثبت باإقر�ره فيها �أم بالبّينة  دين �ل�شحة: ه� �لدَّ
دين �ملر�س: ه� �لذي لزم �لإن�شان باإقر�ره وه� يف مر�س �مل�ت، ومل يكن هناك طريق لثب�ته غري ذلك.

وباعتبار �لقدرة على �ل�شتيفاء خام�شًا و�لذي يق�شم �إىل ق�شمني: َمْرُجّ� ومظن�ن)11(.
ْين �ملقدور عليه، �لذي يظن �لد�ئن، وياأُمل �قت�شاءه لك�ن �ملدين حا�شرً� مليئًا ُمِقَرً� به باذًل له �أو جاحدً�،  ْين �ملرج�: فه� �لدَّ �أما �لدَّ

لكن ل�شاحبه عليه بّينة.
ْين �لذي ل ُيْرجى ق�شاوؤُه، ويئ�س �شاحبه من ع�ده �إليه يف �لغالب لإعد�م �ملدين ْين �ملظن�ن: فه� �لدَّ و�أما �لدَّ

و�ملدين �ملُْعِدُم: ه� �لذي نفد ماله كله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نف�شه وعياله يف �ل��ئج �لأ�شلية ف�شاًل عن وفاء دينه.
، ودين م�ؤجٌل)12(  ْين باعتبار وقت �أد�ئه ق�شمني: دين حالٌّ وباعتبار وقت �لأد�ء �أخريً� يق�شم �لدَّ

ْين �لال: فه� ما يجب �أد�وؤه عند طلب �لد�ئن، فتج�ز �ملطالبة به على �لف�ر، و�ملخا�شمُة فيه �أمام �لق�شاء. �أّما �لدَّ
مًا  ْين �مل�ؤجل قد يك�ن ُمَنجَّ ْين �مل�ؤجل: فه� ما ل يجب �أد�وؤه قبل حل�ل �أجله، لكن ل� �أُّدَي قبله ي�شح، وي�شقط عن ذمة �ملدين، و�لدَّ و�أّما �لدَّ
على �أق�شاط )�أي م�زعًا على �أق�شاط دورية( لكل ق�شط منه �أجل معل�م، فيجب �ل�فاء بكل ق�شط منه يف �مل�عد �مل�شروب له،ول ُيْجرب 

�ملديُن على �لأد�ء قبل حل�ل �لأجل.
__________________

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: دين، الراغب األصبهاني، مفردات ألفاظ القرآن، )320/2( 
)2( ابن عابدين، محمد أمين، َردُّ المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، ج5، دار الفكر، لبنان، )ص 157(.

)3( ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط2، )221/7(.
)4( الرملي، نهاية المحتاج، )130/3(، الزرقاني على متن خليل )419/3(، القرافي، الفروق، )134/2( 

)5( نزيه، د.جماد، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الرياض، المملكة السعودية, 1415ه/1995م، ط3، )ص164(.
)6( الحموي، أحمد بن محمد الحنفي، غمر عيون البصائر على األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، )5/4( 

)7( حسب اهلل، علي، الوالية على المال والتعامل بالدَّْين، )ص121_123(، مط. الجبالوي، القاهرة
)8( السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )20/ 195(، الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي, )10/2(.

)9( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط2، 1386ه، )302/5(.
)10( ابن الهمام، فتح القدير، )2/7(، الكاساني، بدائع الصنائع، )225/7(.

)11( ابن حزم، المحلى، دار الفكر، بيروت، تح: أحمد محمد شاكر، )103/6(، أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي، األموال، قطر، ط، سنة 1978، )ص 466(. 
)12( التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، كلكتة، ط، سنة 1362ه، )502/2(، والمجددي، التعريفات الفقهية، كراتشي، )ص29(.
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�لتا�شع  �لقرن  �أّن  على  متفقة  و�لباحثني  �لعلماء  كلمة  �جتمعت 
ع�شر ه� ع�شر �لق�ميات بالنظر �إىل �جتاهاته �ل�ّشيا�شية، ولك�ن 
�لأحد�ث �لبارزة �لتي غرّيت معامل خارطة �أوروبا �شيا�شيا مل تكن 
لتحدث ل�ل ت�ّغل وتر�ّشخ فكرة �لق�مية يف عق�ل ونف��س �لدول 

�لأوروبية.
�لع�شرين  �لقرن  يف  �لفكرة  هذه  �نت�شار  حدود  بعدها  و�ت�شع 
على  حتم  مّما  و�لإفريقية  �لأ�شي�ية  �ل�شع�ب  ل�شائر  بالن�شبة 
يف  �ل�شع�ب  هذه  بحق  �لعرت�ف  و�لأمريكية  �لأوروبية  �لدول 

تقرير م�شريها.
�أن �مل�شالح �لقت�شادية  �لكتاب و�ملفكرين على  وتزعم فئة من 
و�ل�ّشيا�شية،  �لجتماعية  للحياة  وم�ّجهة  حمّركة  ق�ى  �أهّم  هي 
لكّل  �أ�شا�س  �لقت�شادية  �مل�شالح  وحدة  �أّن  ه�ؤلء  يعترب  حيث 
وحدة و�شعارهم يف ذلك: �أّن ل �أّمة دون حياة �قت�شادية م�شرتكة.
لكن �لعتقاد باأّن �حتاد �مل�شالح �لقت�شادية �أ�شا�س بناء �شرح 
�ملغالة و�ملغالطة.  �لكثري من  �أمر فيه  وحدة ق�مية �شلبة متينة 
�أّن  مرة  كّل  يف  ويثبت  �أثبت  و�ل�ّشيا�شي  �لجتماعي  �ل��قع  لأّن 
ن�ش�ب  يف  رئي�شيًا  �شببًا  ت�شبح  ما  عادة  �لقت�شادية  �مل�شالح 
�مل�شالح  لأن  �لتفرقة، ول عجب يف ذلك  �إىل  �مل�ؤدية  �خلالفات 
ُعّدت  خا�س  ب�شكل  و�ملادية  �لقت�شادية  و�مل�شلحة  عام  ب�شكل 
من �مل�شائل �لن�شبية �لتي يختلف �لب�شر يف تقديرها، ف�شال على 
�لع�ش�ر  بتط�ر  ويتط�ر  �لظروف  بتغري  يتغري  لها  تقديرهم  �أن 

)�شاطع �ل�شري: �لأعمال �لق�مية.. ما هي �لق�مية؟(.
�إّن �لتاريخ يحفظ مدّونًا عرب طياته و�شجالته �مل�شاكل و�لأزمات 
�لتي تعّر�شت لها �لعديد من �لدول و�لك�مات نتيجة لت�شارب 
بد�ية  ويف  �ل�شر  ل  �لذكر  �شبيل  فعلى  �لقت�شادية،  �مل�شالح 

القومية واملصاحل االقتصادية

نادية �شني�ين ماج�شتري بالإعالم 
 �إعالمية جز�ئرية
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تك�ين �لحتاد ��شطرت �أمريكا �إىل بذل جه�د كبرية لت�حيد م�شالح 
ولية  فهناك  و�ملادية،  �لقت�شادية  ومطالبها  �ملتحدة  �ل�ليات 
�لر�ش�م  بتخفي�س  تطالب  باتت  �لأوىل  بالدرجة  �لتجارة  على  تعي�س 
�ل�شناعة  على  تعي�س  �أخرى  وولية  �لتجارة،  تتحّرر  لكي  �جلمركية 
ر�حت تطالب برفع �لر�ش�م �جلمركية لماية �ل�شناعات �ملحلية من 
�ل�ّشكك  ر�حت م�شلحة  بينما  �مل�شت�ردة،  �لأجنبية  �لب�شائع  مناف�شة 
�لديدية تطالب برفع �أج�ر �لنقل، بعك�س �ملز�رعني و�لتجار �لذين 
وهكذ�  تكلفة،  باأقل  ب�شائعهم  نقل  من  ليتمكن��  بخف�شها  طالب�� 

ت�شاربت �مل�شالح و�ختلفت �ملطالب يف كّل �ملجالت تقريبا.
د�ئما عن  تبحث  �شع�بها  ترعى م�شالح  �لتي  نرى �لك�مات  ولهذ� 
بغر�س  �مل�شالح  هذه  خمتلف  بني  و�لتاأليف  للت�فيق  �ل�شبل  �أجنع 

حتقيق �أق�شى ما ميكن حتقيقه من �مل�شلحة �لعامة.
لذ� فاإّن �لعتقاد باأّن �مل�شالح �لقت�شادية هي من �أهم مق�مات ن�شاأة 
�لق�مية ه� �عتقاد خمالف ملقت�شيات �لعقل و�ملنطق و�ل��قع. فامل�شاعر 
�ل�طنية و�لق�مية ل ترتبط عادة بامل�شالح �ملادية �لقت�شادية �إذ �أنها 
من �لن��زع �لتي ترتّفع عن �ل�شابات و�لأغر��س �لنفعية، ول� �شعى 
مبا  �لجتماعية  �لرو�بط  لنحّلت  وحدها  �ملادية  �ملنفعة  �إىل  �لنا�س 

فيها �لأ�شرية و�لق�مية.
فالن��زع �لق�مية و�ل�طنية باإمكانها دفع �لب�شر �إىل �لت�شحية بالنف�س 

و�لروح وهذه �لأخرية هي �أغلى ما ميلكه �لإن�شان ول تقّدر بثمن.
بالق�مية،  �رتباطا  �لأم�ر  �أقل  �لقت�شادية  �مل�شالح  يجعل  ما  وهذ� 
لكنها مع هذ� �أ�شّدها خ�ش�عا ور�ش�خا لهيمنة �لأنظمة و�لك�مات 
هدفا  �ملادية  �مل�شالح  غري  تر  ل  �لتي   ، و�لفا�شدة  �مل�شتبدة  �لظاملة 
وغاية، وهي �أ�شا�شا ما يجعلها تتثّبت بكر�شي �لكم �أكرث فاأكرث، وهي 

ما يدفعها قطعا للغزو و�ل�شتعمار و�لظلم. 



اجلودة من الصناعات اإلنتاجية إىل الصناعات اخلدمية

�لدكت�ر جميل �شيخ عثمان
- دكت�ر�ه بنظم �إد�رة  �جل�دة ، ماج�شتري بالتح�شني �مل�شتمر �جل�دة

- مدر�س �جل�دة وعل�م �لإد�رة �ل�شناعية  يف جامعة  حلب  و جامعة دم�شق و �جلامعة �لفرت��شية �ل�ش�رية

يف �ل�قت �لذي �أ�شبح ت��جد مناف�شني دوليني يف كل �ملجالت ويف كل 
�ملحليني  �ملدر�ء  على  �ل�شروري  من  بات  �أكرث  ل  وقت  م�شاألة  مدينة 
وقت  ول  للتبذير  جمال  ل  حيث  �جل�دة  على  يعتمد  بنهج  �للتز�م 
للت�شييع ول �إمكانية للخطاأ لأن �ملناف�س  قادٌم بج�دته �لعالية وب�شمعته 

�لعاملية مدع�مًا بدعاية وزخم ت�شاهي رمبا كل مز�ياه �ل�شابقة. 

ن�عي  بت�شارع  �لعامل  فيها  يخط�  زمنية  حقبة  يف  �لي�م  نعي�س  �إننا   
للحدود  يعد  مل  �أنه  ومبا   ، �شيء  كل  يف  و�لأح�شن  �لأف�شل  لتحقيق 
�شياأتي  ن��حي �لياة  �لزمنية معنى يف كثري من  و�مل�شافات  �ملكانية 
�لن�عي  �ل�شاري  �لركب  هذ�  يدرك  مل  من  متاما  فيه  يغيُب  ي�م 
�لذي لب�س ث�ب �ملنهجيات و�لربوت�ك�لت و�ملعايري يف �لإد�رة و �لأد�ء 

و�لنظم �مل�شرّية جلميع �لأعمال.

تقنية  �إنت�شار  �لقت�شاد،  ع�ملة   ( �ملعا�شرة  �لعاملية  �لتحديات  �إن 
�ملعل�مات، �شبكات �ملعل�مات Internet ، منظمة �مل���شفات �لعاملية 
�لخ(   ...GATT �لعاملية  �لتجارة  �تفاقية   ،  ISO باجل�دة  �خلا�شة 
�ل��عي  �لعلمي  �لأ�شل�ب  �إنتهاج  �لقت�شادية  �ملنظمات  على  حتتم 
�لفاعلة  �لإن�شانية  �لطاقات  و��شتثمار  �لتحديات  هذه  م��جهة  يف 
�جل��نب  �أكرث  ومن  وفاعلية،  كفاءة  �أكرث  مبرونة  �لأد�ء  تر�شني  يف 
يف  �لهائل  �لكم  وبف�شل  �لآن  �أ�شبحت  و�لتي  �جل�دة  �إد�رة  �لهادفة: 
�لإن�شاين  �لفكر  ملعطيات  مميزة  �شمة  �لت�شال  وتقنيات  �ملعل�مات 

�لديث.

�لذي  �لأمر  تناف�شية  ميزة  باتت  �لتي  �جل�دة  مفه�م  ن�شاأ  هنا  من 
جعل فيها هدفاً  ��شرت�تيجياً  يح�ز على قدر عاٍل من �هتمام عم�م 
�ملنظمات ، كما و�أ�شبحت كذلك  جزءً� من ثقافة �ملنظمات خا�شة 
تلك �لتي جتد يف تطبيق �جل�دة طريقها للنم� و �ل�شتمر�ر و�لتط�ر .

روح  رفع  يف  �شاعدت  �لتي  �لرئي�شية  �لع��مل  �أحد  تعترب  �جل�دة 
�لتناف�س بني �ل�شركات و �مل�شانع و �خلدمات �ملختلفة و ذلك ل�عي 
�مل�شتهلكني يف �ختيار �ل�شلعة �أو �خلدمة ذ�ت �جل�دة �لعالية و بال�شعر 

�ملنا�شب.

تعريف اجلودة: 
هناك تعاريف كثرية و متن�عة للج�دة  كانت م�ج�دة قبل �لتفاق حديثا 
و ب�شكل �شبه كامل على تعريف حمدد �شن�رده يف �آخر هذه �لفقرة ، ون�رد 

فيما يلي بع�س �لتعاريف �لأكرث �شهرة:

�أول مرة وكل مرة".. 1 �ل�شيء �ل�شحيح بطريقة �شحيحة من  "�أد�ء 
�أن معدل �لأخطاء . 2 "�إن �جل�دة تعني �لتخل�س من �لعي�ب، مبعنى 

يجب �أن يك�ن قلياًل جدً�.                                                       
"مالءمة �ملنتج �أو �خلدمة لالحتياجات"، و "�ملطابقة لحتياجات . 3

متلقي �خلدمة".                                                                                   
م�شتمر . 4 وحت�شني  للخ�شائر  م�شتمر  تخفي�س  عن  عبارة  "�جل�دة 

للعمل يف جميع �لن�شاطات"                                                                                    
�مل���شفات". 5 �أو  �لحتياجات  مع  "�لتطابق 

و ميكن �عتماد �لتعريف �مل�جز �لتايل:                  

�جل�دة تعني �ر�شاء زب�ن �مل�ؤ�ش�شة )�نتاجية �أو خدمية(         

:هي   )2000-9001:ISO( �لقيا�شية  �مل���شفات  ح�شب  �جل�دة  تعريف 
مقد�ر ما ت�شتطيع جمم�عة من �مل���شفات �ملت�شمنة يف �ملنتج  �أو �خلدمة 

�أن حتدث �ملتطلبات �ملطل�بة من هذ� �ملنتج �أو �خلدمة .

�ملتطلبات : هي �لحتياجات �أو �لت�قعات �ش��ء كانت معلنة �أو �شمنية .

تطور علم اجلودة:
�لعق�د  يف  تط�رً�  �لأ�شرع  �لعل�م  من   )Quality( �جل�دة  علم  يعترب   
 )Inspection(لتفتي�س� جمرد  من  هائلة  قفزة  متت  حيث  �لأخرية 
على �ملنتجات �إىل جمم�عة متعددة من �لخت�شا�شات �ملتد�خلة و�لنظم 
يف  �لأخرى  �لخت�شا�شات  خمتلف  ومع  بع�شها  مع  �ملرت�بطة  �ملتكاملة 
�ل�شناعة و �خلدمات وتط�رت �مل���شفات �لقيا�شية  من  جمرد م���شفات 
 )Quality System( �جل�دة  لنظم  م���شفات  �إىل  باملنتج  خا�شة 

�ملرتبطة بكل �أن�شطة �مل�ؤ�ش�شة �ل�شناعية �أو �خلدمية. 
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 لذ� بد�أت �جلامعات باإدخال م��د عل�م �جل�دة يف كليات �لهند�شة مثل 
 Quality(وهند�شة �جل�دة )Quality Control(  شبط �جل�دة�
 Total Quality( للج�دة  �ل�شاملة  Engineering(و�لإد�رة 

 .)Quality system(ونظم �جل�دة )Management

 ونظرً� لالأهمية �ملتز�يدة لعل�م �جل�دة �أ�شبح هناك معاهد وكليات 
متخ�ش�شة يف �جل�دة ودر��شات عليا خا�شة باجل�دة يح�شل �لد�ر�س 
�أو �لباحث خاللها على �شهادة دبل�م �أو ماج�شتري �أو دكت�ر�ه يف �جل�دة 
و مت �إدخال  تدري�س �جل�دة لكل �لكليات يف �جلامعات مثل �لتجارة و 

�لقت�شاد و �ل�شيدلة ...�لخ.  

ما من �شك �أن تاريخ  �جل�دة قدمي بنف�س قدم �ل�شناعة نف�شها، فاأثناء 
�لقرون �ل��شطى  Middle Ages كان �لفاظ على �جل�دة مر�قبًا 
تتطلبها  �لتي  �لط�يلة  �لتدريبية  �لفرت�ت  طريق  عن  كبرية  بدرجة 
نقابات �لتجار و�ل�شناع يف ذلك �ل�قت، وقد كان هذ� �لتدريب يغر�س 

يف �لعمال �لفخر بج�دة �ملنتج.

�ل�شناعية    �لث�رة  �أثناء  �لعمالة  تخ�ش�س   مفه�م  قام   وقد 
�لعاملني يعد  �أحد  Industrial Revolutionونتيجة لذلك مل يعد 
�ملنتج كله، و�إمنا يعد جزءً� فقط منه وقد �أدخل هذ� �لتغيري �نخفا�شًا 
�أنتجت خالل  �لتي  �ملنتجات  لأن معظم  ونظرً�  �لعمل  �لرب�عة يف  يف 
هذه �لفرتة �ملبكرة مل تكن معقدة، فلم تتاأثر �جل�دة كثريً� ومع تز�يد 
تعقد �ملنتجات وزيادة تخ�ش�س �لأعمال، �أ�شبح من �ل�شروري فح�س 

�ملنتجات بعد �لت�شنيع.

معامل   من     W.A.Shewhart �شي�ر�ت  ط�ر  م   1924 عام  ويف 
خريطة   Bell Telephone Laboratories �لأمريكية  �لهاتف  
ملر�قبة  بد�ية  هذه  �عتربت  وقد  �ملنتج،  متغري�ت  ملر�قبة  �إح�شائية 
�جل�دة �إح�شائيًا وفيما بعد يف نف�س �لعقد ط�ر دودج H.F ورومنج 
جمال  �أي�شًا  �لأمريكية  �لهاتف  معامل  من  وهما   H.G.Roming

معاينة �لقب�ل كتع�ي�س عن �لفح�س �لكامل.

تاأ�شي�س  مت  �لأمريكية  �لنتحدة  �ل�ليات  يف  �جل�دة  مر�قبة  وبهدف 
 American Society for �جل�دة  ملر�قبة  �لأمريكية  �جلمعية 
عام 1946، وقد روج هذ� �لتنظيم، من خالل:   Quality control
مطب�عاته، وم�ؤمتر�ته، وجل�شاته �لتدريبية، ��شتخد�م مر�قبة �جل�دة 

يف كل �أن��ع �ملنتجات و�خلدمات.

من  �شل�شلة   W.Edward Deming دمينج  �دو�رد  قدم  وقد 
وعن  �ليابانيني  للمهند�شني  �لإح�شائية  �لطرق  عن  �ملحا�شر�ت 
 Joseph ج�ر�ن  ج�زيف  قام  وقد  �لعليا،  لالإد�رة  �جل�دة  م�ش�ؤولية 
على  �أكرث  وركز   1954 عام  �ليابان  �إىل  له  رحلة  باأول   M. Juran
م�ش�ؤولية �لإد�رة يف حتقيق �جل�دة.ومت �شع ��شتخد�م هذه �ملفاهيم 

يف م���شفات نظم �إد�رة �جل�دة ليتبعها بقية �لعامل.

بغر�س   1960 عام  �جل�دة  مر�قبة  دو�ئر  من  د�ئرة  �أول  ك�نت  وقد 
وتطبيقها  ب�شيطة  �إح�شائية  �أ�شاليب  تعلم  مت  وقد  �جل�دة  حت�شني 

ب���شطة �لعمال �ليابانيني.

ومع نهاية �ل�شبعينات  وبد�ية �لثمانينيات ، قام �ملديرون �لأمريكي�ن 
�ليابانية.  �ملعجزة  عن  ليتعلم��  �ليابان  �إىل  متكررة  رحالت  بعمل 
ومل تكن هذه �لرحالت �شرورية يف �لقيقة، فقد كان باإمكانهم �أن 
يقروؤو� كتابات دمينج وج�ر�ن. ومع ذلك، بد�أت نه�شة �جل�دة حتدث 

يف منتجات وخدمات �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�لتلغر�ف  �لهاتف  �شركة  �لأمريكية،  �ل�شركات  �إحدى  ��شتمرت  وقد 
يف   ،  American Telephone and Telegraph �لأمريكية 
��شتخد�م مفاهيم مر�قبة �جل�دة �إح�شائيًا �لتي �شبق �أن ط�رت يف 

معاملها.

ويف نهاية �لثمانينيات بد�أت �شناعة �ل�شيار�ت يف �لرتكيز على مر�قبة 
�أن  م�رديهم  ومن  �مل�ردين  من  وطلب   SPC �إح�شائيًا  �لعمليات 
�أن �ل�شناعات �لأخرى ووز�رة �لدفاع  ي�شتخدم�� هذه �لأ�شاليب كما 
بالإ�شافة   SPC �إح�شائيًا  �لعمليات  مر�قبة  �أي�شًا  نفذو�  �لأمريكية 
 continuous إىل ذلك وجد مفه�م جديد لتح�شني �جل�دة �مل�شتمر�
�شاملة  �إد�رة  يتطلب  و�لذي   )quality improvement )CQI

.)total quality management )TQM للج�دة

وقد مرتطور اجلودة باملراحل التالية:
�إليه: �ت�شمت هذه  �ملرحلة �لأوىل: فح�س �لزب�ن للمنتج بعد و�ش�له 
قد  و�لتي  �ملطل�بة  باملنتجات  �لزب�ن  بتزويد  �مل�شنع  بقيام  �ملرحلة 
يق�م  ول  للمنتج،  �ملعلنة  �أو  عليها  �ملتفق  للم���شفات  خمالفة  تك�ن 
�مل�شنع باأي �شيء ملعاجلة �ملخالفات حتى يق�م �لزب�ن بتقدمي �شك�ى 

وباإعادة �ملنتجات �ملخالفة ثانية للم�شنع.

هذه  يف  للزب�ن:  �شحنه  قبل  للمنتج  �ل�شركة  فح�س  �لثانية:  �ملرحلة 
قبل  �لأخرية  �ملرحلة  يف  �ملنتج  بفح�س  تق�م  �ل�شركة  كانت  �ملرحلة 
�ملنتجات  ت�شليم  للزب�ن، ثم تق�م بعدم  �أو �شحنه  للم�شتهلك  ت�شليمه 
�ملعيبة فت�فر من كلفة نقلها للم�شتهلك ثم ��شتعادتها كما تخف�س من 

�شكاوى �لزبائن وتزيد من ثقتهم.

�ملرحلة �لثالثة: قيام ق�شم �جل�دة ب�شبط �لعمليات: يف هذه �ملرحلة 
�إليه  �أوكلت  �ل�شركة،  يف  للج�دة  ق�شم  تاأ�شي�س  مت  �جل�دة،  تط�ر  من 
كافة  تقارير عنها خالل  ورفع  و�ختبارها  �ملنتج  مهمة مر�قبة ج�دة 

مر�حل �لإنتاج �لتي متر بها �ل�شركة.

قد �أتاحت هذه �ملرحلة من تط�ر �جل�دة �لك�شف �ملبكر عن �لعي�ب، 
�لإنتاج مما �شمح  �لتقنيات �لإح�شائية يف مر�قبة  و��شتخدمت فيها 

بالك�شف �ملبكر عن �لنحر�فات قبل حدوث �لعي�ب.
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 :SPC ملرحلة �لر�بعة: قيام �لعاملني بال�شبط �لإح�شائي للعمليات�
�أتاحت هذه �ملرحلة قيام �لعامل بنف�شه بال�شبط �لإح�شائي للعمليات 
�لتي ينفذها. وهذ� ما ي�شمى "�جل�دة يف �ملن�شاأ". �أتاحت هذه �ملرحلة 
عن  ينتجها  �لتي  �لقطعة  يف  �لنحر�ف   مدى  يكت�شف  �أن  للعامل 
�لدود �مل�شم�ح بها، مما ميكنه من �إيقاف �لإنتاج يف �ل�قت �ملنا�شب 
منع  �إىل  بدوره   �أدى  ما  هذ�  معيبة.  منتجات  على  �ل�ش�ل  ومنع 
�أنه لز�لت  �إعادة ت�شغيل �لقطع �ملعيبة وتخفيف �لقطع �لتالفة. غري 
هناك حالت ت�ؤدي �إىل ح�ش�ل م�شاكل يف ج�دة �ملنتجات وتقع خارج 

�شيطرة عامل �لت�شغيل نف�شه.

�ملرحلة  TQM: يف هذه  للج�دة  �ل�شاملة  �لإد�رة  �ملرحلة �خلام�شة: 
�أ�شبح كل عامل يف �ل�شركة منذ بدء عملية حتديد متطلبات �لزب�ن 
وت�شميم �ملنتج مرورً� بعملية �شر�ء �مل��د �لأولية وحتى �لإنتاج �لنهائي 
باأقل  �إنتاج منتجات  �ل�شركة ه�  �أن هدف  للزب�ن يعي  �ملنَتج  وت�شليم 

�لأ�شعار وباأف�شل ج�دة وت�شليمها للزب�ن باأ�شرع ما ميكن.

       ولعل �لتط�ر �لديث يف �ل�شناعة و �خلدمات مل يكن �إل نتاج تط�ر 
عل�م �جل�دة ونظم �جل�دة ويت�شح هذ� يف �ملناف�شة بني �ل�شناعات 
�ليابانية و�لأمريكية فمنذ �أن كانت �ل�شناعات �ليابانية رمزً� للج�دة 
�ل�شيئة حاولت �ل�شتفادة من دمينغ  وج�ر�ن عاملي �جل�دة �لأمريكيني 
�ليابان  بهما  فا�شتعانت  �إليهما  �ل�شتماع  �لأمريكان  رف�س  �للذين 
وبالفعل ��شتطاعت بف�شل م�شاعدتهما من �إجناز قفزة يف �ل�شناعة 
مبحاولة  �أمريكا  قامت  وهنا  �ل�شناعية  �لدول  مقدمة  يف  جعلتها 
�جل�دة  بعل�م  بالهتمام  وبد�أت  �ملذك�رين  �لعاملني  من  �ل�شتفادة 
وذلك لت�شتطيع جمار�ة �ليابان يف تف�قها �ل�شناعي فقامت باإحد�ث 
�أحدثتها  �لتي  دمينغ  بجائزة  �أ�ش�ة  للج�دة  بالدريج  مالك�مل  جائزة 
�إحد�ث  مت  كما  دمينغ  �لأمريكي  �لعامل  بف�شل  منها  �عرت�فا  �ليابان 
معاهد متخ�ش�شة باجل�دة يف �أمريكا مثل معهد ج�ر�ن،�لأمر �لذي 
�ليابان بالهتمام باجل�دة  �أمريكا و  دفع �لدول �لأوربية للحذو حذو 
حيث �أنه ل بد لل��ش�ل �إىل �لتف�ق �ل�شناعي من �إن�شاء معاهد وكليات 
متخ�ش�شة يف �جل�دة لأن خريجي هذه �لكليات و�ملعاهد هم �لذين 
�شي�شاهم�ن يف تط�ير �ل�شناعة ب�شكل عام لرفدها بخريجني يف عل�م 

�جل�دة هي باأم�س �لاجة �إليهم.

ال�سناعات  اخلدمية 
يق�شد بهذه �ل�شناعات ، تلك �لتي ت�ؤدي �إىل �إنتاج خدمة �أو خدمات 
هذه  تق�شيم  وميكن   ، �لنا�س  ورغبات  حاجات  لإ�شباع  ملم��شة  غري 
�لعامة  �خلدمات  �أما   . خا�شة  �أو  عامة  ك�نها  بح�شب  �خلدمات 
�لأمن  خدمات  مثل  حك�مية  منظمات  �أو  �أجهزة  ب���شطة  فت�ؤدى 
فت�ؤديها  �خلا�شة  �خلدمات  و�أما   . و�لدفاع  و�لت�شالت  و�ل�شحة 
و�شركات  و�ملطاعم  �لفنادق  مثل  خا�شة  �أعمال  منظمات  �أو  وحد�ت 

�ل�شيانة و�لإ�شالح ومكاتب �ل�شت�شاريات . ومع ذلك فهناك جمالت 
 ، �لقطاعني �لك�مي و�خلا�س  ي�شرتك يف تقدميها وحد�ت  خدمية 
باأن��عه  و�لنقل  �مل�شرفية  و�خلدمات  و�ل�شحة  �لتعليم  خدمات  مثل 

و�ملطار�ت .

اأهمية اجلودة يف ال�سناعات اخلدمية:
 بعد جناح تطبيق �أنظمة �جل�دة يف �مل�ؤ�ش�شات �لإنتاجية)�مل�شانع( و 
حتقيق نتائج متميزة جتلت يف خف�س �لأخطاء و �لهدر و �لتكاليف و 
حت�شني يف �لأد�ء و م���شفات �ملنتج و حتقيق ر�شاء �لزب�ن و بالتايل 
و  �أ�شاليب  بتطبيق  �لتفكري  نح�  �لدفع  يف  �شاهم  مما  �لأرباح  زيادة 

�أنظمة �إد�رة �جل�دة يف قطاع �ل�شناعات �خلدمية .

�ن  حيث  و   " �لزب�ن  ر�شاء   " �جل�دة  تعريف  من  و  عام  ب�شكل  و 
�مل�ؤ�ش�شات �خلدمية مثل �مل�ؤ�ش�شات �لإنتاجية لها زبائن و حتتاج هذه 
لتطبيق  للت�جه  ي�ؤدي  مما  زبائنها  لإر�شاء  �مل�ؤ�ش�شات)�خلدمية( 

�جل�دة يف �مل�ؤ�ش�شات �خلدمية.  

خط�رة  و  ح�شا�شية  من  تنبع  �خلدمات  يف  �جل�دة  �أهمية  �أن  و  كما 
تاأثري �أد�ء �ملن�شاآت �خلدمية )�لبن�ك-�مل�شت�شفيات-ريا�س �لأطفال- 
�ملد�ر�س و �جلامعات( و �لتي قد ينتج عن �نخفا�س ج�دة خمرجاتها 
ت�ؤثر على �شريحة كبرية  و �شاملة قد  تاأثري�ت �شخمة  من �خلدمات 
من �ملجتمع مثل �لعالج �خلاطئ يف �مل�شت�شفيات ، و قد ينتج �أ�شر�ر� 
م�شت�ى  �شعف  مثل  �لقريب  �ملدى  على  �آثارها  ت�شحيح  ي�شعب 
�خلدمات �لتعليمية يف �ملد�ر�س �أو �جلامعات  و نتج عن ذلك:  ”كل ما 

يطبق يف �ل�شناعة �لإنتاجية يطبق يف �ل�شناعة �خلدمية“

خدمية  م�ؤ�ش�شة  ل  و  �شرفة  �إنتاجية  م�ؤ�ش�شة  ي�جد  ل  عام  ب�شكل  و 
و  �ل�شيانة  �أن يقدم خدمة  بد  للثالجات ل  �أن م�شنع  �شرفة مبعنى 
خدمة �لإر�شاد لال�شتخد�م و حتى من ي�شرتي �ل�شيارة كمنتج فه� ل 
�لر�حة  ي�شرتي خدمة  بل  و زجاج  �ل�شيارة كمعدن و حمرك  ي�شرتي 
�لر�حة   خدمة  تقدم  �لتي  و  �لفنادق  �أي�شا   ، �ل�شيارة  يف  �لرفاهية  و 
مزيج  تقدم  �لبن�ك  و  �ل�شر�ب  و  �لطعام  منتج  تقدم  �أن  �ملمكن  من 
من �لناجت �مللم��س و ه� �لأم��ل �ملتبادلة و خدمات �شرفة مثل حفظ 
�لنتاجية  بالتايل كل م�ؤ�ش�شة تقدم مزيجا من �ملخرجات  و  �لأم��ل 
�ل�شلعية �مللم��شة مع �خلدمات و تختلف �مل�ؤ�ش�شات عن بع�شها �لبع�س 

بن�شبة كل ن�ع �ىل �لن�ع �لآخر.

مفهوم اجلودة يف املوؤ�س�سات اخلدمية: 
�إن مفه�م �جل�دة وتطبيقاته يف �مل�ؤ�ش�شات �خلدمية  يلعب دورً� هامًا 
يف �لرتقاء مب�شت�ى �أد�ء هذه �مل�ؤ�ش�شات باعتباره و�شيلة ملنع �لأخطاء 
�أد�ء  �ش�ية  رفع  و  تكر�رها   منع  و  ت�شحيحها  و  �مل�شاكل  معاجلة  و 

�لعاملني و�ل�فاء باحتياجات وت�قعات �لعمالء .
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�مل�ؤ�ش�شات �خلدمية  تطبيق معايري ومتطلبات �جل�دة يف  كل ما �شبق يحتم على 
كل عمليات ومر�حل �إعد�د وتقدمي �خلدمات و�تخاذ عملية قيا�س وحت�شني �جل�دة 
و�شيلة �أ�شا�شية للبقاء و�ل�شتمر�ر لرفع كفاءة �أد�ئها وحت�شني ج�دة خدماتها حتى 

ت�شتطيع م��جهة �ملناف�شة �لادة �لتي تفر�شها �لتحديات �لالية . 

لقد تعددت وتباينت �لآر�ء �لتي �أوردها �لكتاب و�ملهتم�ن مب��ش�ع ج�دة �خلدمة يف 
و�شع تعريف و��شح �أو مفه�م حمدد جل�دة �خلدمة و�أبعادها �ملختلفة .

وقد تبنى �لبع�س مفه�مًا عن ج�دة �خلدمة م�ؤد�ه : �أن مفه�م �جل�دة ينعك�س من 
خالل �إدر�ك �مل�شتفيد للج�دة ودرجة مطابقتها لت�قعاته . فاإذ� ما ح�شل �مل�شتفيد 
على �خلدمة وكان ما قدم �إليه �أدنى مما كان يت�قعه فقد �هتمامه بامل�ؤ�ش�شة . و�إذ� 
كان ما قدم �إليه متفق مع ت�قعاته �أو تف�ق عليها فاإنه �ش�ف يقبل على تكر�ر �لتعامل 

مع �مل�ؤ�ش�شة �خلدمية      

ويرى )Kaya، Dyason  1999 ( �أن ج�دة �خلدمة ل تتعلق فقط بالقيمة �لتي 
يح�شل عليها �لعميل مقابل �ل�شعر ولكن تتعلق بال�شتخد�م �لأمثل للم��رد من قبل 

�مل�ؤ�ش�شة �خلدمية لل�فاء باحتياجات كافة �لعمالء.

كما يق�ل )Badiru ،1995 ( �إن ج�دة �خلدمة ت�شري �إىل �مل�شت�ى متعادل ل�شفات 
 . �لعمالء  و�حتياجات  �خلدمية  �مل�ؤ�ش�شة  قدرة  على  مبنية  �خلدمة  بها  تتميز 
وي�شيف �أن جمم�عة �ل�شفات �لتي حتدد قدرة ج�دة �خلدمة على �إ�شباع حاجات 

�لعمالء هي م�ش�ؤولية كل م�شتخدم �أو عامل يف �ملنظمة .

ويق�دنا هذ� �إىل �لتعامل مع �جل�دة من منظ�ر كلي و�شمن برنامج متكامل لد�رة 
فكر  يف  حت�ل   : باأنها  تعريفها  ميكن  و�لتي  للج�دة  �مل�شتمر  �لتح�شني  �أو  �جل�دة  
��ش�س  وفق  و�خلدمات  �ل�شلع  ج�دة  يف  �مل�شتمر  �لتح�شني  لحد�ث  �ملن�شاأة  وثقافة 
علمية تر�عي م�شالح �لعميل �لد�خلي و�خلارجي و�أ�شحاب ر�أ�س �ملال و�مل�شاهمني 

و�ملجتمع .

اجلودة يف البنوك:
كمنظمة)�أ�شل�ب  �جل�دة  لإد�رة  �لديث  للمنظ�ر  وفقا  �لبن�ك  �عتبار  ميكن 
�لنظام �ملتكامل يف �لإد�رة( و بالتايل ما ينطبق على �ملنظمات �خلدمية �لأخرى 
و �ملنظمات �لإنتاجية ينطبق على �لبن�ك ، �أي�شا �لأ�شل�ب �لديث يف �جل�دة  ه� 
�أ�شل�ب �لعمليات و �لنظر لكل منظمة �أيا كان ن�عها على �أنها منظمة حت�ي عمليات 
خمتلفة متتالية و متد�خلة لذ� بد�أت عمليات �ل�شعي لتطبيق �جل�دة يف �لبن�ك و 

. 9001:2008 ISO :خا�شة �مل���شفة �لأحدث و �لأكرث �نت�شار� و �ملعتمدة عامليا

�أدو�ت و منهجيات �جل�دة �لأخرى غري  و  �أ�شاليب  �لعديد من   كما ميكن تطبيق 
قد  م�شاكل  و  �أخطاء  و جتنب  كبرية  ف��ئد  لتحقيق  �لبن�ك  9001:2008يف   ISO
�أ�شاليب  �أن  و  كما  تكر�رها  ملنع  ي�ؤدي  �شحيح  باأ�شل�ب  تعالج  مل  �ن  �لكثري  تكلف 
ه�  هذ�  و  حدوثها  قبل  حتى  حمتملة  �أخطاء  و  م�شاكل  جتنب  يف  ت�شاهم  �جل�دة 
�شنتطرق  حيث  �لبن�ك  خدمات  يف  �جل�دة  تطبيق  ح�ل  �لتالية  �ملقالت  م��ش�ع 
ملفه�م �جل�دة يف �خلدمات ب�شكل عام �أول ب�شكل خمت�شر ثم �شرنكز على �جل�دة 

يف �لبن�ك .
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Balanced Score Card بطاقات األداء املتوازن
كأداة هامة ملعايرة القيادة واإلدارة اإلسرتاتيجية

عالء �لدين �لعظمة
-  دكت�ر�ه يف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي

- م�شت�شار �لتخطيط و�لتنفيذ �ل�شرت�تيجي يف كربى �مل�ؤ�ش�شات �ل�ش�رية

)�شن�ية  دورية  �أهد�ف  لتحديد  و�شيلة  هي  �ملت��زن  �لإجناز  بطاقة 
مثاًل( ملنظ�مات �لأعمال بحيث ل يطغى هدف على غريه، ويف كثري 
من �لأحيان يك�ن لالأهد�ف �ملادية �لن�شيب �لأكرب من �لأهد�ف �لتي 
ت�شعها �إد�رة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي للعام �أو لالأع��م �لقادمة، وه� 
قلة  ب�شبب  ذلك  لي�س  �لبعيد.  �ملدى  �شيئة يف  نتائج  �إىل  ي�ؤدي  قد  ما 
�أهمية �لأهد�ف �ملادية، ولكن ل�ج�د �أ�شياء �أخرى يجب �لعناية بها، 

و�إل و�جهت منظ�مة �لأعمال �شعابًا كثرية يف �ملدى �لبعيد.

�إد�رة �ملنظ�مة بجدية كبرية بزيادة �شايف  �أن تفكر  فمثاًل من �ملهم 
�لربح و�لعائد على �ل�شتثمار، فاإذ� قامت بفعل ذلك دون �أن حُتافظ 
ُيزها فيما تق�م به كاإر�شاء �لعمالء، �أو �أن تط�ر ذ�تها، فاإّنها  على مَتَ

�شُتفاجاأ باأنها غري قادرة على �ملناف�شة يف �ملدى �لبعيد.

وبني  �ملدى  بعيدة  تناف�شية  مز�يا  لبناء  �لاجة  بني  �شد�م  ين�شاأ 
عنا�شر �لتكلفة �لتاريخية �مل�ج�دة يف �لق��ئم �ملالية، وملعاجلة ذلك 
�بتكرت بطاقات �لأد�ء �ملت��زن لت�شاعد يف قيا�س �لإجناز وبيان مدى 
�ملدخالت  �شعيد  على  وذلك  �لأعمال،  تخطيط  وكيفية  �لعمل  �شحة 
�أما يف جانب �ملخرجات و�لنتائج، فاإن �لقيا�س ي�شاعدنا  و�لعمليات، 
يف �لإجابة عن �لأ�شئلة �لتالية: هل نحن نعمل �ل�شيء �ل�شحيح؟ وما 

هي �ل�شرت�تيجيات �لأف�شل؟.

من  �لأ�شلية(  �ش�رتها  )يف  تتك�ن  �ملت��زن  �لإجناز  بطاقات  �إن 
و�شرور�ت  �لعمل  طبيعة  بح�شب  �لأقل  على  منف�شلة  بطاقات  �أربع 
جميعها  وحتقق  حمدد،  جمال  �أهد�ف  بطاقة  كل  ت�شم   �ل�شناعة. 
�لت��زن بني �لأهد�ف �لق�شرية منها و�لط�يلة �لأجل، وكذلك حتقق 

�لت��زن بني �لأهد�ف �ملادية و�لأهد�ف �خلا�شة لتط�ير �لعمل.
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�لإ�شرت�تيجية،  �خلطة  قيا�س  على  �ملت��زن  �لأد�ء  بطاقات  ت�شاعد 
�ل�شركة  تقّدم  ملدى  �لروؤية  ت��شح  طريقة  وهي  �لعامة،  و�لأهد�ف 
�لتغذية  �أن��ع  �لعالية، وتعترب ن�عًا من  �أهد�فها ذ�ت �لأول�ية  باجتاه 

.)Feedback( لر�جعة�

كما �أن جناح ��شرت�تيجيات �لأعمال يعتمد على هذه �لبطاقات، فهي 
عر�س  يتم  وبذلك  ومتى؟  �أين؟  و�إىل  �أين؟  من  �أم�ر:  ثالثة  حتدد 
و��شحًا  ج��بًا  تعطي  ول�حات  بطاقات  على  �لإ�شرت�تيجية  �لأهد�ف 
عن �ل�ش�ؤ�ل �لكامن خلف كل هدف من �لأهد�ف، بالرتكيز على �أربعة 

حماور �إ�شرت�تيجية، هي:

• 	 ،)Financial( ملنحى �ملايل�
• 	 ،)Customers( منحى �لزبائن
• 	 ،)Internal Process( منحى �لعمليات �لد�خلية
• 	.)Learning & Growth( منحى �لتعّلم و�لتط�ير

�إن  �خلطة �لإ�شرت�تيجية تبقى غام�شة وف�شفا�شة ما مل يتم ح�شرها 
�أ�شحاب �لعالقة )كحاملي  �أول�يات، ي�شارك يف حتديدها  مبجم�عة 
جميع  يف  و�لعمالء(  و�مل�ردين،  و�مل�ظفني،  و�مل�شتثمرين،  �لأ�شهم 

�مل�شت�يات. 
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 Gantt( غانت  كمخطط  �أو  مق�شمة  كدو�ئر  �أو  كخط  بيانيًا  �شكاًل  �لإجناز  بطاقات  وتاأخذ 
�شكل مقيا�س مدّرج،  تاأخذ  �أو   )Dash Board( شرعة� �أو كعد�د  �أو كميز�ن حر�رة   )Chart
وُيعّلق �ل�شكل على �شا�شات �أو ُتتاح للك��در �لإد�رية على �ل���شب لري�جعها كل ي�م �أو كل �أ�شب�ع 
�أو كل �شهر ح�شب �لاجة. ويتم جعل �لجتماعات �لإد�رية و�لقيادية تدور ح�ل ل�حات وبطاقات 

�لإجناز ومناق�شتها مع �لآخرين، كما يدور حل �مل�شاكل حال بروزها على تلك �لل�حة.

�أما �أهم �مل�شطلحات �لأ�شا�شية لقيا�س �لأد�ء خالل بطاقات �لأد�ء �ملت��زن فهي:
• 	Measures لقيا�شات�
• 	Metric مفه�م �لقيا�س
• 	Indicators م�ؤ�شر�ت
• 	Targets أهد�ف�

مثال - )بيان ق�سة عميل(:

�لقيا�س: عدد مر�ت �ل�شر�ء

مفه�م �لقيا�س: ن�شبة �ختالف �لقيا�س عن �ل�شنة �ل�شابقة

�مل�ؤ�شر و�لهدف: �أي عميل تك�ن م�شرتياته �أقل من 15 مرة يعترب عمياًل من �لدرجة �لثانية ولبد 
من تق�شي �لأ�شباب.

�إنه من �ل�شروري �أن يك�ن جلميع �أع�شاء �لفريق �لقدرة على قر�ءة ل�حة �لإجناز ومر�قبتها وهي 
�ل�شريعة،  �لل�ل  لإيجاد  و�لد�فع  �لفريق،  لأنها حمّفزة  �ل�قت  مناق�شتها ط��ل  وكذلك  تتغري، 

ولل��ش�ل �إىل �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية ب�شكل �أدق و�أ�شرع.

ويف  �لنف�ذ،  �أو  للحظ  �أمرً� خا�شعًا  ولي�س  م�ؤ�ش�شاتيًا  عماًل  �لإ�شرت�تيجية  تنفيذ  ي�شبح  عندئذ 
 What gets measured، gets" �إد�رته  ميكن  قيا�شه  ميكن  ما  در�كر(:  )بيرت  يق�ل  ذلك 
 What gets measured، gets" قيا�شه ميكن تط�يره  نق�ل: ما ميكن  managed". ونحن 
improved". فالقاعدة هي بقيا�س �لتنفيذ ب�شكل د�ئم من خالل �ملر�جعة �لدورية، و�لقيا�س 

�مل�شتمر للتنفيذ �ل�شرت�تيجي يك�ن من خالل بطاقات �لأد�ء �ملت��زن.

�لعنا�شر  من  عدد  بني  ت��زنًا  يعك�س  �أن  يجب  �لتقييم  �أن  بها  ُيق�شد  �لإجناز  بطاقة  عبارة  �إّن 
بل  �لتي حتققت،  �لنتائج  لت�شجيل  و�شيلة  لي�شت  و�لبطاقة  �مل�ؤ�ش�شي،  �لأد�ء  �مل�شرتكة يف  �لهامة 

تعطي م�ؤ�شر�ت لت�قع نتائج معينة يف �مل�شتقبل.

�لق�شري  �ملدى  على  �لتخطيطي  �لت��زن  حتقيق  يف  ت�شاهم  عمل  خطة  متثل  فالبطاقة  وعليه، 
�أد�ة  �إىل  �لروؤية و�لر�شالة  �إد�ري يرتجم  �إذً� هي نظام  و�لط�يل وحتديد �لجتاه �ل�شرت�تيجي. 
�لأهد�ف  مقابل  يف  �لأد�ء  ملتابعة  فّعالة  �أد�ة  تعترب  كما  بالإ�شرت�تيجية،  وتت�شل  ترتبط  فّعالة 

�ملنجزة.

�لأد�ء تطبيق  �لأد�ء، ومهمة بطاقة  بقيا�شات عملية  �لإ�شرت�تيجية مرتبط  �لأهد�ف  �إن حتقيق 
�خلطط و�شبط ومر�قبة �لنم� �مل�ؤ�ش�شي بطريقة �شهلة جتمع كافة �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية.

لذلك ميكن �لق�ل �أن بطاقة �لأد�ء هي �آلية قيا�س وتط�ير ذ�ت نظرة م�شتقبلية لالأمام تعتمد على 
�ملعل�مات �لتاريخية و�خلرب�ت �لت�شغيلية، �لتي تخطط منظ�مات �لأعمال من خاللها �لطريق 

نح� �مل�شتقبل.



الالت احملاسبية يف ضوء النصوص القرآنية الدِّ

ملخ�س: حتاول هذه �ل�رقة �لبحثية �إثبات �شبق �لقر�آن �لكرمي �إىل �ملفاهيم و�ملبادئ �ملحا�شبية؛ بهدف �إظهار "�لإعجاز �ملحا�شبي" �لذي ل تز�ل 
�لدر��شات ح�له نادرة؛ باملقارنة مع �أن��ع �لإعجاز �لأخرى: �لبالغي و�لعلمي و�لت�شريعي و�لغيبي...

بطبيعة �لال؛ فاإن �لقر�آن لي�س كتاب علم �قت�شاد �أو دليل حما�شبة باعتباره ي�شت�عب �مل�شطلحات و�ملفاهيم �للغ�ية لكل �لعل�م؛ لكن تبنّي لنا باأن 
علم �ملحا�شبة له �إ�شار�ت ودللت كثرية يف هذ� �لكتاب مثل: �ملدين و�لد�ئن، �لقيد �ملزدوج، �مل��ش�عية، �لإف�شاح، ج�دة �ملعل�مات...؛ ف�شاًل عن 

��شتخد�م م�شطلحات غري ماأل�فة ذ�ت دللة حما�شبية دقيقة بدًل من �مل�شطلحات �ل�شائدة!

وتخل�س �ل�رقة �إىل �أنه ينبغي �لإفادة من �لن�ش��س �ملحا�شبية �لقر�آنية يف حّل �مل�شكالت �ملحا�شبية �ملعا�شرة، وتط�ير �ملعايري �ملحا�شبية �خلا�شة 
بالبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية!

متهيد:
�َشاَب (ي�ن�س: 5. ِننَي َو�ْلِ �لمد هلل �لعزيز �ل�هاب، �لذي �أنزل على عبده خري كتاب، قال فيه: )ِلَتْعَلُم�� َعَدَد �ل�شِّ

ل و�لبحث، ومتابعة  ز �لباحثني على �ل�شتطالع و�لتاأمرُّ دة للقر�آن �لكرمي ما ُعِرف ب"�لإعجاز �لعلمي" �لذي حفَّ ل �شك �أن من وج�ه �لإعجاز �ملتعدِّ
�لعل�م و�لأفكار و�ملعارف، وحماولة �شبطها وربطها بالقر�آن، و�لقت�شاد �أحد هذه �لعل�م.

ق �لتقارب  فمن �لناحية �لقت�شادية؛ �لقر�آن كتاٌب ُمعِجز "ينادي بامللكية و�لرية و�ملناف�شة، و�إعادة ت�زيع �لرثو�ت و�لدخ�ل و�ل�شلطات، مبا ُيحقِّ
�س  ق �إ�شباع �لاجات و�لأمن و�ل�شتقر�ر، و�ل�ئام �لأ�شري و�لجتماعي. ويتعرَّ بني �لنا�س، ويدفع �لهيمنة و�لطغيان و�لت�شلط و�ل�شتبد�د، ومبا ُيحقِّ
�إىل عدة م�شائل �قت�شادية �أخرى؛ كالنق�د، ودر��شات �جلدوى، و�لريع �لتفا�شلي، وت�زيع �ملخاطر، و�لدخار، و�لتخطيط، وتعظيم �ملنافع، وتقليل 
�خل�شائر، ورفع �لكفاءة و�لفاعلية و�جلاهزية، وتر�شيد �لت�ش�ر�ت و�لأق��ل و�لأفعال و�لت�شرفات، وقيمة �لزمن، و�لتف�شيل �لزمني... وُيبنيِّ هذ� 
�لكتاب �أ�شباب نه�شة �لأمم، و�أ�شر�ر �شق�طها، مهما بدت ق�ية ومتغطر�شة. وُيبنيِّ �أي�شا �أن �لتقدم غري ممكن يف �أّي بلد �إل بعد تغيري عقلية �أهله1". 

ْطَنا يِف �ْلِكَتاِب ِمْن �َشْيٍء( �لأنعام: 38. )َما َفرَّ

ف على ج��نب جديدة لالإعجاز يف �ملجال �لقت�شادي، من خالل ��شتك�شاف بع�س �أ�ش�ل علم �ملحا�شبة  ولهذ�؛ ر�أيُت من و�جبي �أن �أُ�ْشهم يف �لتعررُّ
ا�ِس يِف َهَذ� �ْلُقْر�آَِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل( �لروم: 58. َرْبَنا ِللنَّ يف �ش�ء �لن�س �لقر�آين؛ حيث ل تز�ل �لدر��شات ح�ل هذ� �ملجال �لي�ي نادرة، )َوَلَقْد �شَ

ع حمت�ى هذه �ل�رقة �لبحثية على �ملحاور �لتالية: و�شن�زِّ

• �أوًل: ��شطالح �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• ثانيًا: �أن��ع �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• ثالثًا: �أدو�ت �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• ر�بعًا: مفاهيم �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• خام�شًا: وظائف �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• �شاد�شًا: �أهد�ف �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• �شابعًا: مبادئ �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• ثامنًا: معايري �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي؛	
• تا�شعًا: تدقيق �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي.	

1- رفيق يونس المصري، اإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم، دار القلم، دمشق، ط1، 2005، ص: 21.

د. عبد �لليم عمار غربي
ق�شم �لأعمال �مل�شرفية - كلية �لقت�شاد و�لعل�م �لإد�رية

جامعة �لإمام حممد بن �شع�د �لإ�شالمية

مقاالت يف املحا�صبة االإ�صالمية
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اأوًل: ا�سطالح املحا�سبة يف القراآن الكرمي
1- �ملحا�سبة يف �لقر�آن �لكرمي

وردت كلمة �ملحا�شبة وم�شتقاتها يف �لقر�آن �لكرمي �أكرث من 100 مّرة2 ، ول �شك �أن حجم هذ� �لتكر�ر يف كتاب �هلل �لعزيز دليل على 
تقدير �أثر �ل�شاب يف ن��حي �لياة �ملختلفة.

و�ل�شاب له عالقة بعلم �ملحا�شبة؛ لأن �ملحا�شبة كاأد�ة قيا�س حتتاج �إىل �جلمع و�لطرح و�ل�شرب و�لق�شمة، يف �إعد�د �ل�شابات وم��زين 
�ملر�جعة و�لق��ئم �ملالية، وُيالحظ �أن �للفظ �لقر�آين يك�ن تارة من "ح�شب" وتارة من "حا�شب".

وقد تناولت كلمة �ملحا�شبة يف �لقر�آن �لكرمي �ملعاين �لتالية3 :

• �ملحا�شبة مبعنى �مل�شاءلة: وردت لتعربِّ عن حتديد م�ش�ؤولية �لأفعال و�لت�شرفات: )َفَحا�َشْبَناَها ِح�َشاًبا �َشِديًد�( �لطالق: 8، 	
)ُيَحا�َشُب ِح�َشاًبا َي�ِشرًي� ()8(�لن�شقاق: 8؛ فاملحا�شبة كنظام معل�مات ُتعّد و�شيلة للم�شاءلة عّما مت �إثباته نتيجة ت�شرفات 

�شابقة قد تك�ن ذ�ت تاأثري على قر�ر�ت لحقة؛
• ُع �مْلََ��ِزيَن �ْلِق�ْشَط ِلَيْ�ِم �ْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْف�ٌس �َشْيًئا 	 �ملحا�شبة مبعنى �ملحا�شب: وردت لتعربِّ عن قيا�س �أعمال �لعباد: )َوَن�شَ

ِ َح�ِشيًبا )6(( �لن�شاء: 6؛)  ٍة ِمْن َخْرَدٍل �أََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِشِبنَي )47(( �لأنبياء: 47؛ )َوَكَفى ِباهللَّ َو�إِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ
َ َكاَن َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء َح�ِشيًبا )86(( �لن�شاء: 86؛ وهذه �إ�شار�ت لأهمية �ملحا�شبة ب�شكل عام ك��شيلة لتجميع �لبيانات  �إِنَّ �هللَّ
لة؛  و�ملعل�مات، و�إذ� كان �هلل قد ذكر يف كتابه �لكرمي �أن م�شاءلته لعباده تتم بناًء على �ملعل�مات �لتي َترد يف �لكتب �مل�شجَّ

فاإن ذلك �أدعى لأن تتم �ملحا�شبة فيما بينهم يف �لدنيا من خالل �لكتابة؛
• ُ َيْرُزُق َمْن َي�َشاُء ِبَغرْيِ ِح�َشاٍب )212(( �لبقرة: 	  �ملحا�شبة مبعنى �لعّد و�لإح�شاء: وهي ُتعربِّ عن �لقيم �ملادية و�ملعن�ية: )َو�هللَّ

َوُر�ُشِلِه  َها  َربِّ �أَْمِر  َعْن  َعَتْت  َقْرَيٍة  ِمْن  ْن  يِّ )َوَكاأَ و�أعمال:  ت�شّرفات  من  ل  �مل�شجَّ �ش�ء  يف  و�لعقاب  �جلز�ء  ثم  �لعّد  �أو  212؛ 
ْبَناَها َعَذ�ًبا ُنْكًر� )8(( �لطالق: 8؛ َفَحا�َشْبَناَها ِح�َشاًبا �َشِديًد� َوَعذَّ

• �ملحا�شبة مبعنى �ل�شاب وتعلرُّمه: علم �ملحا�شبة ه� تط�ر مرحلي لعلم �ل�شاب �لذي ُيعربِّ عن عالقات رقمية من جانب 	
و�حد، بخالف �ملحا�شبة �لتي ُتعربِّ عن حركة بني طرفني �أو جانبني يتم �ل�شاب يف كل منهما بالكتابة �لدقيقة، وُيالَحظ �أن 
َهاِر  َهاَر �آََيَتنْيِ َفَمَحْ�َنا �آََيَة �للَّْيِل َوَجَعْلَنا �آََيَة �لنَّ �لن�ش��س �لقر�آنية ورَد فيها �لّث و�لرتغيب على �ل�شاب: )َوَجَعْلَنا �للَّْيَل َو�لنَّ
�لإ�شر�ء: 12؛ )ُهَ�  ياًل )12((  َتْف�شِ ْلَناُه  َف�شَّ �َشْيٍء  َوُكلَّ  �َشاَب  َو�ْلِ ِننَي  �ل�شِّ َعَدَد  َوِلَتْعَلُم��  ُكْم  َربِّ ِمْن  اًل  َف�شْ ِلَتْبَتُغ��  َرًة  ُمْب�شِ
ُل �ْلآََياِت  قِّ ُيَف�شِّ ُ َذِلَك �إِلَّ ِباْلَ �َشاَب َما َخَلَق �هللَّ ِننَي َو�ْلِ َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُم�� َعَدَد �ل�شِّ َياًء َو�ْلَقَمَر ُن�ًر� َوَقدَّ ْم�َس �شِ �لَِّذي َجَعَل �ل�شَّ
ِلَقْ�ٍم َيْعَلُم�َن )5(( ي�ن�س: 5؛ ولعّل �لرتباط بني تعّلم عدد �ل�شنني و�ل�شاب قد جاء لأهمية �رتباط ح�شاب �لأم��ل بعن�شر 
�لزمن؛ حيث يتم �عتماد �حت�شاب زكاة �لأم��ل على �لْ�ل )�ل�شنة �لقمرية(، مما يعني �أن �لإملام بال�شاب )�ملحا�شبة( 

�ش�ف يفيد يف قيا�س �لأم��ل؛ ومن ثّم معرفة �لزكاة �ل��جبة فيها؛
• �ملحا�شبة مبعنى �خلازن �لأمني: )َقاَل �ْجَعْلِني َعَلى َخَز�ِئِن �ْلأَْر�ِس �إِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم )55(( ي��شف: 55؛ ول �شك �أن هذ� 	

�لن�س �لقر�آين فيه �إ�شارة �إىل �لتدوين و�ل�شرف و�لتخزين وكثري مما يتعلق بال�ظائف �ملحا�شبية �ملعروفة حاليًا؛
• ْمَ��َلُهْم 	 �إَِلْيِهْم �أَ �آََن�ْشُتْم ِمْنُهْم ُر�ْشًد� َفاْدَفُع��  َكاَح َفاإِْن  �ملحا�شبة مبعنى �لت�ثيق و�لإ�شهاد: )َو�ْبَتُل�� �ْلَيَتاَمى َحتَّى �إَِذ� َبَلُغ�� �لنِّ

َلْيِهْم �أَْمَ��َلُهْم  َذ� َدَفْعُتْم �إِ ُكْل ِبامْلَْعُروِف َفاإِ ا َفْلَي�ْشَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقرًي� َفْلَياأْ و� َوَمْن َكاَن َغِنيًّ َوَل َتاأُْكُل�َها �إِ�ْشَر�ًفا َوِبَد�ًر� �أَْن َيْكرَبُ
ِ َح�ِشيًبا )6(( �لن�شاء: 6؛ َفاأَ�ْشِهُدو� َعَلْيِهْم َوَكَفى ِباهللَّ

• �َشاِب )202(( 	 �ْلِ �َشِريُع   ُ َو�هللَّ َك�َشُب��  ا  يٌب مِمَّ َن�شِ َلُهْم  �لقر�آن �لكرمي:)�أُوَلِئَك  �ملحا�شبة مبعنى �شرعة �ل�شاب: جاء يف 
ِذيَن َكَفُرو� �أَْعَماُلُهْم  ا�ِشِبنَي )62(( �لأنعام: 62؛ َو�لَّ ْكُم َوُهَ� �أَ�ْشَرُع �ْلَ قِّ �أََل َلُه �ْلُ ِ َمْ�َلُهُم �ْلَ و� �إىَِل �هللَّ �لبقرة: 202؛ ُثمَّ ُردرُّ
�َشاِب )39((  ُ �َشِريُع �ْلِ اُه ِح�َشاَبُه َو�هللَّ َ ِعْنَدُه َفَ�فَّ ُن َماًء َحتَّى �إَِذ� َجاَءُه مَلْ َيِجْدُه �َشْيًئا َوَوَجَد �هللَّ ْماآَ َك�َشَر�ٍب ِبِقيَعٍة َيْح�َشُبُه �لظَّ
�لن�ر: 39. وقد �زد�دت �ل�شرعة �ملحا�شبية بعد تنامي ق��عد �ملعطيات وتط�ر �لربجميات و�لا�شبات �لآلية؛ حيث ظهر 
رً� ما ُعِرف ب"�ملحا�شبة �للكرتونية" �لتي تق�م باأعمال �ملحا�شبة عن طريق �أجهزة �لا�ش�ب، فلم َتُعد هناك حاجة  م�ؤخَّ

�إىل �لإجر�ء�ت �ليدوية يف �لقي�د �لي�مية و�ل�شجالت �مل�شاعدة.

2- راجع: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: بحاشية المصحف الشريف، دار الحديث، القاهرة، 1991، ص: 247-245.
3- راجع: سامر مظهر قنطقجي، فقه المحاسبة اإلسالمية، رسالة دكتوراه منشورة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 2004، ص: 45-46؛ محمد كمال عطية، محاسبة الشركات والمصارف في النظام 
اإلسالمي، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، 1984، ص: 320؛ عمر عبد اهلل زيد، المحاسبة المالية في المجتمع اإلسالمي: اإلطار التاريخي والنظري، ج1، دار اليازوري، عّمان، ط1، 1995، ص: 

.84-82
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2- �ملحا�سب يف �لقر�آن �لكرمي
�ملحا�شب ه� �ل�ّز�ن بالق�شط: )َوِزُن�� ِباْلِق�ْشَطا�ِس �مْلُ�ْشَتِقيِم( �لإ�شر�ء: 35؛ )�أَْوُف�� �ْلَكْيَل َوَل َتُك�ُن�� ِمَن �مْلُْخ�ِشِريَن )181((�ل�شعر�ء: 181؛ 
ِفنَي  فًا لأيٍّ من �ل�شركاء �أو �مل�شاهمني �أو �لإد�رة: )َوْيٌل ِلْلُمَطفِّ لأنه يزن �لأعمال ويقي�شها يف نهاية �لفرتة �ملالية، ويرتتَّب عليه �ألَّ يك�ن مطفِّ
ْو َوَزُن�ُهْم ُيْخ�ِشُروَن )3(ملطففني: 1-3؛ ومن �أهم �ل�شفات �لتي يجب �أن  َذ� َكاُل�ُهْم �أَ ا�ِس َي�ْشَتْ�ُف�َن )2( َو�إِ ِذيَن �إَِذ� �ْكَتاُل�� َعَلى �لنَّ )1( �لَّ

يتحّلى بها �ملحا�شب ما يلي4 :

• ن من معرفة �لدود �لفا�شلة بني �لالل 	 �شرورة �لتعّلم: �ملحا�شب ملَزم بتح�شيل �لعلم �ل�شرعي وعلم �ملحا�شبة حتى يتمكَّ
�َشاَب( ي�ن�س: 5؛ ِننَي َو�ْلِ و�لر�م، فاملكت�شب يحتاج �إىل علم �لك�شب �ملمزوج بالعل�م �ل�شرعية: )ِلَتْعَلُم�� َعَدَد �ل�شِّ

• �إِنَّ َخرْيَ َمِن ��ْشَتاأَْجْرَت �ْلَقِ�يرُّ 	 �أََبِت ��ْشَتاأِْجْرُه  �لأمانة و�لكفاءة: مّيز �لقر�آن َمن ��شُت�ؤِجر للعمل ب�شفتي �لق�ة و�لأمانة: )َيا 
على  قادرً�  ق�يًا  يكن  مل  ما  بها،  �ت�شافه  رغم  �لأمانة  حتقيق  على  يقدر  لن  فال�شعيف   .)26 )26()�لق�ش�س:  �ْلأَِمنُي 
حتقيقها، وذكر �لقر�آن على ل�شان ي��شف عليه �ل�شالم: )َقاَل �ْجَعْلِني َعَلى َخَز�ِئِن �ْلأَْر�ِس �إِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم )55(( ي��شف: 
55؛ فاملحا�شب ل ير�شي ول يرت�شي، ول يكذب ول يخ�ن، ول يغ�ّس؛ بل يت�شف بال�رع و�لأمانة و�ل�شدق و�لكفاءة و�ملقدرة 

�ملْهنية؛
• ُع �مْلََ��ِزيَن �ْلِق�ْشَط ِلَيْ�ِم �ْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم 	 �لدقة و�لعد�لة: بنيَّ �لقر�آن �لكرمي �لدقة يف �ل�شاب بهدف حتقيق �لعد�لة: )َوَن�شَ

َتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِشِبنَي )47(( �لأنبياء: 47؛ و�ملحا�شب ه� �لكاتب �لعدل �لذي  ٍة ِمْن َخْرَدٍل �أَ َنْف�ٌس �َشْيًئا َو�إِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ
يهتم باأدق �لتفا�شيل يف حتّري حق�ق �لآخرين؛ و�إن �إعطاء كل ذي حّق حّقه ه� من �لعدل �لذي �أمر به �هلل تعاىل يف ق�له: 

َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َو�ْلإِْح�َشاِن(�لنحل: 90؛ )�إِنَّ �هللَّ
• �ن لأعمال �لك�شب، فال يزن �إل بالق دون �لتعّدي على حق�ق �أيٍّ من �لأطر�ف �لتي لها عالقة 	 �لنز�هة و�لياد: �ملحا�شب وزَّ

�شات �لهتالكات و�مل�ؤونات، وُيِعّد �ل�شابات �خلتامية �نطالقًا  ر �لحتياطات وخم�شّ بال�شاب �لذي ُي�شرف عليه، فه� ُيقرِّ
من �لفكر �ملحا�شبي �لذي ميتلكه: )�أَلَّ َتْطَغْ�� يِف �مْلِيَز�ِن )8( َو�أَِقيُم�� �ْلَ�ْزَن ِباْلِق�ْشِط َوَل ُتْخ�ِشُرو� �مْلِيَز�َن )9(( �لرحمن: 
ارَّ َكاِتٌب َوَل �َشِهيٌد(�لبقرة: 282؛ فاملحا�شبة كاأد�ة  ن من ممار�شة �لياد: َوَل ُي�شَ 8-9. ومن �ل��جب تاأمني �لماية له ليتمكَّ

رة باملخرجات �ملحا�شبية؛ قيا�س تهدف �إىل بيان �لق�ق ومنع �ملنازعات بني �لأطر�ف �ملتاأثِّ
• ر على �شل�ك �ملحا�شب تت�شمن �لأخالق 	 ت�ؤثِّ �لت�شريع �لقر�آين و�لتي  �إن �ملرجعية �لأخالقية �ملنبثقة من  �لقيم �لأخالقية: 

�لأدبيات  يف  �ملْهنية  بالأخالق  ُيق�شد  بينما  132؛  عمر�ن:  �آل   )132( ُتْرَحُم�َن  َلَعلَُّكْم  �ُش�َل  َو�لرَّ  َ �هللَّ )َو�أَِطيُع��  �ملْهنية: 
�ملحا�شبية �ل�شروط �ملْهنية يف عمل �ملحا�شب ولي�س �ل�شروط �لأخالقية، فال يحّق للمحا�شب �أن يبتعد عن ذلك �لت�شريع مهما 
ر يف �لن�ش��س �لقر�آنية:)َوَمْن  ( �جلاثية: 29؛ بل عليه �للتز�م به كما تكرَّ قِّ كانت �لظروف: )َهَذ� ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعَلْيُكْم ِباْلَ
امِلُ�َن )45(  ُ َفاأُوَلِئَك ُهُم �لظَّ ا �أَْنَزَل �هللَّ ُ َفاأُوَلِئَك ُهُم �ْلَكاِفُروَن )44( �ملائدة: 44؛ )َوَمْن مَلْ َيْحُكْم مِبَ ا �أَْنَزَل �هللَّ مَلْ َيْحُكْم مِبَ
 ُ ُ َفاأُوَلِئَك ُهُم �ْلَفا�ِشُق�َن )47( �ملائدة: 47. وُيلحق بهذ� �ل�شرعة و�لإف�شاح: )َو�هللَّ ا �أَْنَزَل �هللَّ �ملائدة: 45؛ )َوَمْن مَلْ َيْحُكْم مِبَ

�َشاِب )202( �لبقرة: 202؛ )ِكَتاٍب ُمِبنٍي( �لأنعام: 59؛ �شباأ: 3. �َشِريُع �ْلِ

4-  راجع: سامر مظهر قنطقجي، فقه المحاسبة اإلسالمية، مرجع سابق، ص: 194-191.
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ثانيًا: اأنواع املحا�سبة يف القراآن الكرمي
1- حما�سبة �ل�سركات يف �لقر�آن �لكرمي

دة،  دة من عق�د �ل�شركات، وظهرت �لاجة �إىل حما�شبة �لندماج و�إعد�د �لق��ئم �مل�حَّ مع زيادة �لتط�ر �لقت�شادي ن�شاأت �أن��ع متعدِّ
اِت َوَقِليٌل َما ُهْم( �س: 24؛  اِلَ ِذيَن �آََمُن�� َوَعِمُل�� �ل�شَّ ُهْم َعَلى َبْع�ٍس �إِلَّ �لَّ َلَطاِء َلَيْبِغي َبْع�شُ جاء يف �لقر�آن �لكرمي: )َو�إِنَّ َكِثرًي� ِمَن �خْلُ
ُهْم َل َيْعَلُم�َن )29(( �لزمر:  ِ َبْل �أَْكرَثُ ْمُد هلِلَّ ُ َمَثاًل َرُجاًل ِفيِه �ُشَرَكاُء ُمَت�َشاِك�ُش�َن َوَرُجاًل �َشَلًما ِلَرُجٍل َهْل َي�ْشَتِ�َياِن َمَثاًل �ْلَ َرَب �هللَّ )�شَ
29. ومبا �أن �ل�شركة ل تق�م �إل على تعاقد م�شروع بني طرفني �أو �أكرث؛ فاإنه يجب �حرت�م �لعقد تنظيمًا للمعامالت: )َيا �أَيرَُّها �لَِّذيَن 

نَّ �ْلَعْهَد َكاَن َم�ْشُئ�ًل )34(( �لإ�شر�ء: 34. ْوُف�� ِباْلَعْهِد �إِ �آََمُن�� �أَْوُف�� ِباْلُعُق�د( �ملائدة: 1؛ )َو�أَ

َرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْي�َس  اَرًة َحا�شِ و�إذ� كانت �آية �ملد�ينة ن�شت على كتابة �لعمليات �لا�شرة على �شبيل �جل��ز: )�إِلَّ �أَْن َتُك�َن جِتَ
دة �لتي تق�م بها �ل�شركات حاليًا ينطبق �لأمر  َعَلْيُكْم ُجَناٌح �أَلَّ َتْكُتُب�َها( �لبقرة: 282؛ فاإنه يف ظل �لعمليات �لكثرية و�ل�شفقات �ملتعدِّ

على جميع �لعمليات �لف�رية و�لآجلة.

2- حما�سبة �لزكاة يف �لقر�آن �لكرمي
د �لقر�آن �لعظيم �أ�شناف �لزكاة �لثمانية ومل  �إن للزكاة حما�شبة خا�شة بحيث ل يج�ز �أن ُت�شرف ح�شيلتها يف غري حمّلها، فقد حدَّ
َقاِب َو�ْلَغاِرِمنَي َويِف �َشِبيِل  َفِة ُقُل�ُبُهْم َويِف �لرِّ َدَقاُت ِلْلُفَقَر�ِء َو�مْلَ�َشاِكنِي َو�ْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َو�مْلُ�ؤَلَّ ا �ل�شَّ َ َيَدع لأحد �خليار يف حتديدها: )�إمِنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم )60(( �لت�بة: 60. فا�شُتخِدم بذلك مفه�م �لتخ�شي�س )تخ�شي�س �لإير�د�ت  ِ َو�هللَّ ًة ِمَن �هللَّ ِبيِل َفِري�شَ ِ َوِ�ْبِن �ل�شَّ �هللَّ

و�لنفقات(.

وتق�م بع�س �ل�حد�ت �ملحا�شبية بتح�شيل وت�زيع �لزكاة، من خالل تك�ين �شناديق خا�شة جتعل هذه �لأم��ل منف�شلة متامًا عن 
�أم��ل �ل�حدة وح�شاباتها �ملختلفة؛ حتى ميكن �إنفاقها يف م�شارفها �ل�شرعية.

٣- حما�سبة �مل��ريث يف �لقر�آن �لكرمي
ق عد�لة ت�زيعية بني �لأفر�د5 ؛ حيث حافظ فيها على حق�ق كل منهم مبا يتنا�شب مع و�شعه  جاء نظام �مل��ريث باأ�شل�ب حما�شبي حقَّ
ا  يٌب مِمَّ �َشاِء َن�شِ ا َتَرَك �ْلَ��ِلَد�ِن َو�ْلأَْقَرُب�َن َوِللنِّ يٌب مِمَّ َجاِل َن�شِ ع تر�كم �لرثو�ت �شغرية كانت �أم كبرية: )ِللرِّ ومرتبته يف �لأ�شرة، ووزَّ

ا )7(( �لن�شاء: 7. يًبا َمْفُرو�شً ا َقلَّ ِمْنُه �أَْو َكرُثَ َن�شِ َتَرَك �ْلَ��ِلَد�ِن َو�ْلأَْقَرُب�َن مِمَّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ  ُ يِف �أَْوَلِدُكْم ِللذَّ يُكُم �هللَّ وقد بنيَّ �لقر�آن �لكرمي �أحكام �مل��ريث و�أح��ل كل و�رث مع غريه من �ل�رثة بيانًا �شاماًل: )ُي��شِ
ا َتَرَك �إِْن َكاَن  ُد�ُس مِمَّ ُف َوِلأََبَ�ْيِه ِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�شرُّ �شْ �ْلأُْنَثَينْيِ َفاإِْن ُكنَّ ِن�َشاًء َفْ�َق �ْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َو�إِْن َكاَنْت َو�ِحَدًة َفَلَها �لنِّ
ي ِبَها �أَْو َدْيٍن �آََباوؤُُكْم َو�أَْبَناوؤُُكْم  ٍة ُي��شِ يَّ ُد�ُس ِمْن َبْعِد َو�شِ ِه �ل�شرُّ مِّ ِه �لثرُُّلُث َفاإِْن َكاَن َلُه �إِْخَ�ٌة َفاِلأُ مِّ َلُه َوَلٌد َفاإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه �أََبَ��ُه َفاِلأُ
ُف َما َتَرَك �أَْزَو�ُجُكْم �إِْن مَلْ َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفاإِْن  َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما )11( َوَلُكْم ِن�شْ ِ �إِنَّ �هللَّ ًة ِمَن �هللَّ َل َتْدُروَن �أَيرُُّهْم �أَْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِري�شَ
ا َتَرْكُتْم �إِْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفاإِْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ  ُبُع مِمَّ نَي ِبَها �أَْو َدْيٍن َوَلُهنَّ �لررُّ ٍة ُي��شِ يَّ ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َو�شِ ُبُع مِمَّ َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم �لررُّ
ْن  ُد�ُس َفاإِ ْو �أُْخٌت َفِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�شرُّ �َن ِبَها �أَْو َدْيٍن َو�إِْن َكاَن َرُجٌل ُي�َرُث َكاَلَلًة �أَِو �ْمَر�أٌَة َوَلُه �أٌَخ �أَ ٍة ُت��شُ يَّ ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َو�شِ �لثرُُّمُن مِمَّ
ُ َعِليٌم َحِليٌم )12(�لن�شاء:  ِ َو�هللَّ ًة ِمَن �هللَّ يَّ ارٍّ َو�شِ ى ِبَها �أَْو َدْيٍن َغرْيَ ُم�شَ ٍة ُي��شَ يَّ َكاُن�� �أَْكرَثَ ِمْن َذِلَك َفُهْم �ُشَرَكاُء يِف �لثرُُّلِث ِمْن َبْعِد َو�شِ
ُف َما َتَرَك َوُهَ� َيِرُثَها �إِْن مَلْ َيُكْن َلَها َوَلٌد  ُ ُيْفِتيُكْم يِف �ْلَكاَلَلِة �إِِن �ْمُروؤٌ َهَلَك َلْي�َس َلُه َوَلٌد َوَلُه �أُْخٌت َفَلَها ِن�شْ 11-12(؛ )َي�ْشَتْفُت�َنَك ُقِل �هللَّ
ُ ِبُكلِّ �َشْيٍء  لرُّ�� َو�هللَّ ُ َلُكْم �أَْن َت�شِ ُ �هللَّ َكِر ِمْثُل َحظِّ �ْلأُْنَثَينْيِ ُيَبنيِّ ا َتَرَك َو�إِْن َكاُن�� �إِْخَ�ًة ِرَجاًل َوِن�َشاًء َفِللذَّ َفاإِْن َكاَنَتا �ْثَنَتنْيِ َفَلُهَما �لثرُُّلَثاِن مِمَّ

َعِليٌم )176((�لن�شاء: 176.

�إذ� كان دور حما�شبة �لزكاة ه� حتقيق �لعد�لة �لجتماعية على م�شت�ى �ملجتمع؛ فاإن حما�شبة �مل��ريث تهتم بتحقيق �لعد�لة على 
م�شت�ى �لأ�شرة بعد وفاة �شاحب �ملال لت�زيع تركته بني �ل�رثة كلٌّ بح�شب �أهميته يف �ل�شلَّم �لهرمي لالأ�شرة ودوره �لجتماعي فيها.

�أولئك  على  �لثرُّلث(  حدود  )يف  �لرتكة  من  جزء  بت�زيع  وذلك  �لإرث؛  بح�ش�س  م�ته  قبل  ى  �ملت�فَّ بها  ي��شي  �لتي  �ل��شية  وُتلَحق 
�ملذك�رين يف �ل��شية من غري �ل�رثة 6.

5- راجع: محمد كمال عطية، نظم محاسبية في اإلسالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1982، ص: 211-149.
6- راجع: سامر مظهر قنطقجي، المحاسبة االجتماعية، دار النهضة، دمشق، ط1، 2006، ص: 112-111.
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4- حما�سبة �خلر�ج يف �لقر�آن �لكرمي
�لغنائم �لربية: )َو�ْعَلُم��  دت م�شرف ُخم�س  �لتي حدَّ �لقر�آنية  �لغنائم بت�زيعها يتفق مع �لن�ش��س  �إير�د�ت  �إن تخ�شي�س 
�أم��ل  ِبيِل( �لأنفال: 41؛ وم�شرف  َو�ْبِن �ل�شَّ َو�مْلَ�َشاِكنِي  َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُش�ِل  َوِللرَّ ِ ُخُم�َشُه  َفاأَنَّ هلِلَّ َغِنْمُتْم ِمْن �َشْيٍء  ا  َ �أَمنَّ
ِبيِل َكْي َل َيُك�َن ُدوَلًة  �ُش�ِل َوِلِذي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى َو�مْلَ�َشاِكنِي َو�ْبِن �ل�شَّ ُ َعَلى َر�ُش�ِلِه ِمْن �أَْهِل �ْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَّ �لفيء: )َما �أََفاَء �هللَّ

َبنْيَ �ْلأَْغِنَياِء ِمْنُكْم(�ل�شر: 7.

٥- حما�سبة �مل��رد �لطبيعية يف �لقر�آن �لكرمي
َماَو�ِت َوَل  ٍة يِف �ل�شَّ لعّل يف هذ� �لن�س �لقر�آين �إ�شارة �إىل حما�شبة �مل��رد �لطبيعية )�لنفط و�ملعادن(7 : )َل َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ

َغُر ِمْن َذِلَك َوَل �أَْكرَبُ �إِلَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي )3((�شباأ: 3. يِف �ْلأَْر�ِس َوَل �أَ�شْ

٦- حما�سبة �لتكاليف يف �لقر�آن �لكرمي
و� َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَ��ًما )67(( ِذيَن �إَِذ� �أَْنَفُق�� مَلْ ُي�ْشِرُف�� َومَلْ َيْقرُتُ لعّل يف هذ� �لن�س �لقر�آين �إ�شارة �إىل حما�شبة �لتكاليف: )َو�لَّ
�لفرقان:67 من خالل �لعتد�ل يف �لنفقات ن�شبة لالإير�د�ت؛ مما ي�ؤدي �إىل �لتحّكم يف �لتكاليف باعتبارها و�شيلة فّعالة للرقابة 

على �أعمال �ل�حدة �ملحا�شبية وتق�مي �لأد�ء.

7- �ملحا�سبة �حلك�مية يف �لقر�آن �لكرمي
ُتعترب �ملحا�شبة �لك�مية �أهم �لأدو�ت �ملالية للدولة؛ فهي �لتي ت�شاعدها يف �أد�ء �أغر��شها �لقت�شادية و�لجتماعية. ولقد �أ�شار 
�لقر�آن �لكرمي �إىل �مل��زنة �لتخطيطية وتقدير �لنفقات و�لإير�د�ت �لالزمة لتغطيتها كما ورد يف ق�شة ي��شف عليه �ل�شالم: 

ٍر َو�أَُخَر َياِب�َشاٍت( ي��شف: 43. )�إِينِّ �أََرى �َشْبَع َبَقَر�ٍت �ِشَماٍن َياأُْكُلُهنَّ �َشْبٌع ِعَجاٌف َو�َشْبَع �ُشْنُباَلٍت ُخ�شْ

�أي  �لإنتاج؛  ياأتي فيه  �أع��م خ�شبة، و�شبع �شن��ت عجاف، وعام بعد ذلك  �شبعة  �لي��شفية" ُيغطي  "�مل��زنة  لقد كان من�ذج 
�لكرمي يحّث  �لقر�آن  �أن  ويّت�شح من ذلك  �لأجل(.  �مل��زنة خم�شة ع�شر عامًا )م��زنة ط�يلة  �لتي تغطيها  �لفرتة  �إجمايل  �إن 

�ملجتمعات �لإن�شانية على �شرورة �لتخطيط مل��جهة �مل�شتقبل وت�قعاته.

8- �ملحا�سبات �خلا�سة يف �لقر�آن �لكرمي
عت �إىل عدة فروع منها: �ملحا�شبة �ملالية، و�ملحا�شبة �ل�شريبية، وحما�شبة  ُتعترب �ملحا�شبة �نعكا�شًا للتط�ر �لقت�شادي؛ حيث تفرَّ
وحما�شبة  �لفندقية،  و�ملحا�شبة  �لبن�ك،  وحما�شبة  �لنفط،  وحما�شبة  �لدولية،  و�ملحا�شبة  �لك�مية،  و�ملحا�شبة  �لتكاليف، 
�مل�شت�شفيات... وميكن �أن ن�شيف �إليها: حما�شبة �لبن�ك �لإ�شالمية، وحما�شبة �شركات �لتاأمني �لإ�شالمية، وحما�شبة �شناديق 

�ل�شتثمار �لإ�شالمية...

ًة َفَلْ�َل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم  ه �لقر�آن �لكرمي �إىل �شرورة �لتخ�ش�س؛ حيث جاء فيه: )َوَما َكاَن �مْلُ�ؤِْمُن�َن ِلَيْنِفُرو� َكافَّ ولقد نبَّ
يِن َوِلُيْنِذُرو� َقْ�َمُهْم �إَِذ� َرَجُع�� �إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن )122(( �لت�بة: 122، كما �أمر باحرت�م �لتخ�ش�س:  ُه�� يِف �لدِّ َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ

ْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُم�َن( �لنحل: 43؛ �لأنبياء: 7. ْكِر �إِ ُل�� �أَْهَل �لذِّ )َفا�ْشاأَ

7- رفيق يونس المصري، مرجع سابق، ص: 111

مقاالت يف املحا�صبة االإ�صالمية
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ملخ�س اأطروحة بحث علمي

�آله و�شحبه من  �لمد هلل و�ل�شالة و�ل�شالم على ر�ش�ل �هلل وعلى 
�هتدى بهد�ه، تركنا على �ملحجة �لبي�شاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها 
�إل هالك. ما ترك خريً� �إل دلنا عليه ول �شرً� �إل حذرنا منه، و�ملتاأمل 
يف جمتمعاتنا �لي�م يرى تعامالٍت كثريًة بحاجة �إىل �شبط و��شتنارة 

بهذ� �لن�ر �ملبني و�لهدي �لعظيم.

باأ�شكال  �لبي�ت  بخدم  �ل�شتعانة  نعي�شها  �لتي  �لتعامالت  تلك  ومن 
جمتمعنا،  يهدد  خطرً�  �أ�شبحت  و�لتي  متن�عة،  و�أح��ل  خمتلفة 
وتعالت �شيحات �لتحذير من �شروره، ور�حت و�شائل �لإعالم �ملرئية 
�لبي�ت  �أح��ل  عن  مظلمة  �ش�رً�  لنا  تعر�س  و�ملقروءة  و�مل�شم�عة 
بق�شد  �لبي�ت  يدخل  ممن  وغريهم  و�ل�شائقني  �خلادمات  ب�شبب 

تقدمي خدمة ما.

على  ويتدفق�ن  �أعد�دهم  يتز�يد  �لتحذير�ت  هذه  من  �لرغم  وعلى 
جمتمعاتنا من جهات �شتى، ويفر�ش�ن �أنف�شهم كظاهرة يحتار �لفرد 

�مل�شلم يف �لكم عليها: 

فهل �خلدمة يف �لبي�ت بكل �ش�رها منكر يجب حماربته؟ �أم �شرورة 
ل منا�س من قب�لها على عالتها؟ !

بحث  لختيار  دفعني  �مل�شلمة  جمتمعاتنا  تعي�شه  �لذي  �ل��قع  هذ� 
)�أحكام �خلدمة يف �لبي�ت و�ش��بطها يف �ل�شريعة �لإ�شالمية (.

على  جديدً�  �أمرً�  لي�شت  �لبي�ت  يف  �خلدمة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
ظروفها  وتغري  تن�عها  يف  تبدو  در��شتها  يف  �لأهمية  ولكن  �لب�شرية، 
كالعتماد على �لعن�شر �لأجنبي يف �أد�ئها، لي�س �لأجنبي باأ�شله فقط 
بل �لأجنبي بعقيدته و�شل�كه ولغته وقيمه، وكل ذلك ينعك�س بخطره 
�ل�شديد على بي�ت �مل�شلمني مع عدم �إدر�ك كثري من �مل�شلمني لأبعاد 

هذ� �خلطر.

ثم �إن �زدياد تعقيد ظروف �لياة من جانب وبعد �مل�شلمني عن دينهم 
من جانب �آخر جعل �ل�ش��بط �ل�شحيحة �لفقهية و�لأخالقية بعيدة 

عن متناول معظم �أفر�د �ملجتمع �لإ�شالمي.

بحث  يف  �ل�شرعية  �ل�ش��بط  تلك  جمع  �شرورة  على  ي�ؤكد  ذلك  كل 
م�شتقل يك�ن مبثابة نافذة ي�شطع منها ن�ر �ل�شرع �لنيف على ذلك 
نكتفي  �أن  لي�س من �لكمة  �إذ  و�قع جمتمعاتنا،  �ملظلم من  �جلانب 
بتبيان �لأخطار و�ملخاوف �ملتعلقة يف �خلدمة يف �لبي�ت دون عر�س 

�ل�شيغة �ل�شحيحة لها �ملر�شية يف دين �هلل عز وجل.

خالل  من  �لت�ثيقي  �ملنهج  على  �لبحث  مادة  جمع  يف  �عتمدت  وقد 
�لبي�ت،  يف  �خلدمة  باأحكام  �ملتعلقة  �ل�شرعية  لالأحكام  �لع�دة 
و�ملالكي  �لنفي   ( �لأربعة  �ملذ�هب  كتب  على  فيها  و�قت�شرت 
خالل  من  �ل��شفي  �ملنهج  ��شتخدمت  كما   .) و�لنبلي  و�ل�شافعي 
در��شة بع�س حالت متن�عة للخدمة يف �لبي�ت. مع جل�ئي �إىل تقنية 
�لبي�ت،  يف  �خلدمة  م��ش�ع  طالت  �شابقة  لأبحاث  �ملحت�ى  حتليل 

و��شتفدت من �إح�شائياتها ودر��شاتها �مليد�نية.

وق�شمت �لبحث �إىل مقدمة وثالثة ف�ش�ل وخامتة:

يف  و�جهت  وما  ومنهجه  بالبحث  تعريف  على  فا�شتملت  �ملقدمة  �أما 
�إعد�ده من �ل�شع�بات.

و�أما �لف�شل �لأول فكان خم�ش�شًا لت��شيح مفه�م �خلدمة يف �لبي�ت 
ومكانتها يف �لت�شريع �لإ�شالمي: حيث مهدت له بلمحة تاريخية عن 
و��شطالح  �لعربية  �للغة  معناها يف  و�شحت  ثم  �لبي�ت،  �خلدمة يف 

�لفقهاء وقارنتها باألفاظ ذ�ت �شلة بها.

وبينت بعدها مكانة �خلدمة يف �لبي�ت يف �ل�شرع �لإ�شالمي من خالل 
�شرد �لأدلة �ل�شرعية عليها، وكيف �أن حكمها يتغري بتغري �ش�رها من 

وج�ب �أو �إباحة �أو عدم ج��ز.

ونقلت بعدها حال �خلدمة يف زمن �لت�شريع لر�شم �ش�رة حية للخدمة 
�هلل  ر�ش��ن  �لكر�م  و�شحابته  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  بي�ت  يف 

عليهم �أجمعني.

للفرد  بالن�شبة  �لجتماعي  �خلدمة  دور  ببيان  �لف�شل  وختمت 
و�ملجتمع.

و�أما �لف�شل �لثاين فتكلمت فيه عن عقد �خلدمة يف �لبي�ت وما يتعلق 
متعلقة  �أم  خا�شة  �إجارة  كان  �ش��ء  �أن��عه  كبيان  ؛  تف�شيل  من  به 

بالذمة �أم جعالة �أم غريها.

وما  و�أجرة،  ومنفعة  �لعقد: من �شيغة وعاقدين  �أركان  وحتدثت عن 
�أ�شبه  وما  �مل�شلم  غري  �أو  �ل�شغري  كا�شتخد�م  �أحكام  من  بها  يتعلق 

ذلك.

و�إذ� ورد خالف  و�إنهائه،  �لعقد  �نعقاد  �أو�شحت ما يرتتب على  كما 
بني �لفقهاء يف م�شاألة ما بينته و�شردت �أدلة كل فريق منهم، و�أحيانًا 
يحقق  وما  �لدليل  على  غالبًا  معتمدً�  �خلالف  وج�ه  �أحد  �أرجح 

�مل�شلحة �لعامة و يدفع �ل�شيق و�لرج عن �لنا�س.

ملخص لبحث املاجستري )اخلادمات يف البيوت أحكامها وضوابطها الشرعية(
نوقشت يف كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية )لبنان – بريوت( عام 1431هـ / 2010م

أجيزت بدرجة جيد جدا
�إعد�د �لباحث: �إبر�هيم حمم�د �لعثمان �آغا

�إ�شر�ف: �لدكت�ر عبد �هلل �ل�شيد
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ع��ر�س  فبينت  للبحث:  �لعملي  �جلانب  كان  �لثالث  �لف�شل  ويف 
ك�شمان  �ملخدوم:  �أم  �خلادم  ب�شبب  كانت  �ش��ء  �لبي�ت  يف  �خلدمة 
�أذية �أو تلف، �أو ح�ش�ل مر�س، �أو هروب �خلادمة، �أو خمالفة ل�شيغة 

�لعقد �أو غريها من �لع��ر�س، وما يرتتب عليها من �أحكاٍم.

؛  و�قعنا  يف  �لبي�ت  يف  �خلدمة  خالطت  �لتي  �لأخطار  ذكرت  ثم 
كالختالط غري �ملن�شبط وما ير�فقه من خل�ة حمرمة، وت�كيل تربية 
�لأطفال لأولئك �خلدم، مع غياب �لأب�ين ل�شاعات ط�يلة عن �لبيت، 

و�ختالف دين وقيم معظم �خلدم.

للغتنا  كت�ش�يهها  �أ�شر�ر؛  نتج عن هذه �خلدمة من  بعدها ما  وبينت 
و�إدخالها لعقائد فا�شدة لعق�ل �أطفالنا، وتن�شئتهم على �شل�ٍك وعاد�ٍت 

تخالف قيمنا، ودورها �خلطري يف ن�شر فاح�شة �لزنى يف جمتمعاتنا.

ما يخ�س  �ش��ء  بها  �لإ�شالمي  �ل�شرع  �أو�شانا  �لتي  �لآد�ب  وو�شحت 
ل  منها �خلادم �أم �مل�شتخدم و�لتي ت�شعنا على جادة �ل�ش��ب، وحت�ِّ

�خلدمة يف �لبي�ت يف و�قعنا �إىل نعمة بعد �أن �شارت نقمة.

ويف خامتة �لبحث ت��شلت �إىل نتائج �أهمها:

يف  �لإن�شان  مار�شها  �ملتن�عة  باأ�شكالها  �لبي�ت  يف  �خلدمة  �أن  �أوًل: 
�لأم�ر  من  فهي  حمرم  فعل  على  تنط�ي  ل  د�مت  وما  �لأزمان،  كل 
�مل�شروعة يف ديننا �لنيف بن�ش��س �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �ملطهرة، 
حتى �أن �لنبي �شلى �هلل عليه و �شلم و�شحابته �لكر�م كان لهم خدم.

ثانيًا: �أخذت �خلدمة يف �لبي�ت يف و�قعنا �لايل �شكاًل معقدً� لتعقد 
لنا  �أوجد  مما  �آخر،  جانب  من  ديننا  عن  وبعدنا  جانب  من  حياتنا 
ا من �لأخطار �لتي تكتنف �خلدمة يف �لبي�ت وجتعل �إيجاد �شيغة  كمَّ
�شرعية لها �أمرً� �شاقًا قد ل يتي�شر لغالب �مل�شلمني، يبد�أ من �ختيار 
�خلادمة ذ�ت �لدين و�للغة �ل�شحيحة و�ل�شل�ك �ل�ش�ي و�خللق �لنبيل، 
ثم تاأمني مكان خا�س ل�شكناها منعزل عن �أفر�د �لأ�شرة لتبتعد عن 
�خلل�ة و�لختالط �ملحرم، مع حتديد �شاعات عملها، و �شبط �شل�ك 

�أفر�د �لأ�شرة بالآد�ب �لإ�شالمية �ملتعلقة باخلدمة.

كل هذ� يجعل �خلدمة يف و�قعنا �لايل �أمرً� غري مرغ�ب فيه �شرعًا 
�إل ملن تيقن من نف�شه �لقدرة على مر�عاة �لأحكام �ل�شرعية فيها.

ثالثًا: يبدو �أن �لعتماد على �خلدم يف �لبي�ت يف و�قعه �لايل وعلى 
�لأغلب لي�س �إل مظهرً� من مظاهر �لرتف يف جمتمعاتنا، �لرتف �لذي 
ِفيَها  �أخرب عنه �هلل تعاىل بق�له: ) َو�إَِذ� �أََرْدَنا �أَْن ُنْهِلَك َقْرَيًة �أََمْرَنا ُمرْتَ

ْرَناَها َتْدِمرًي� ( ) �لإ�شر�ء:16(. َفَف�َشُق�� ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها �ْلَقْ�ُل َفَدمَّ

ي�شهد لذلك ما ت�شري �إليه �إحدى �لدر��شات يف �لك�يت �أن:) ن�شيب كل 
�أ�شرة ك�يتية ح��يل ثالث خادمات..... با�شتثناء �خلادم و �ل�شائق و 

�لب�شتاين و�لطباخ وغري ذلك(.

بتقلي�س  يك�ن  �لبي�ت  يف  �ل�شتخد�م  يف  �لأمثل  �لأ�شل�ب  �إن  ر�بعًا: 
�خلدمة �شمن حدود �لاجة �إليها؛ فاإن �حتاجت ربة �ملنزل لتنظيف 

�لبيت،  يف  مقيمة  د�ئمة  خلادمة  مربر  فال  مثاًل،  �أ�شب�ع  كل  بيتها 
ميكنها  بل  عندها،  ملبيتها  حاجة  فال  ي�م  كل  خلادمة  ��شطرت  و�إن 
تق�م  �خلارج،  من  م�شتقدمة  ولي�شت  حملية  بخادمة  �ل�شتعانة 
من  نقلل  وهكذ�  لياًل،  و�أطفالها  لزوجها  وتاأوي  �لنهار  يف  باخلدمة 
حدوث �لأخطار و�مل�شائب، ونريح بالنا من هم�م �خلدم �لتي ن�شمع 

كثريً� من ق�ش�شها، و�لتي فتكت بكثري من بي�ت �مل�شلمني.

ومما �شبق �أقرتح �لت��شيات �لتالية:

�شارمة  ق��نني  �شنت  �لإ�شالمية  �لدول  حك�مات  �أن  ل�  حبذ�   -1
وعلى حق�ق �خلدم،  �مل�شلم  �ملجتمع  على  للمحافظة  باخلدم  خا�شة 
ل�شتقد�مها،  ك�شرط  �خلادمة  ملبيت  م�شتقل  مكان  تاأمني  كا�شرت�ط 
ملنع مبيتها مع �لأولد و�ختالطها ب�شكل غري م�شروع مع �أفر�د �لأ�شرة 
خ�فًا من ح�ش�ل تعدي على �خلادمة �أو منها، و ك��شع نظام للخدمة 
�أوقات �لعطل و�ل�شرت�حات، وعدم ت�شغيلها خارج �لبيت  من حتديد 
قيم  �شالمة  على  حتافظ  �لتي  �لقي�د  من  وغريها  عليه،  �ملتعاقد 

وعقيدة و�أخالق ولغة جمتمعاتنا.

لتبيني حق�ق  �إقامة حمالت ت�عية لكل من �خلادم و�ملخدومني،   -2
وو�جبات �خلدم و�ملخدومني، وتبني �لعق�بات �ل�شرعية و�لقان�نية لكل 
ن�ع من �أن��ع �لتعديات، عن طريق و�شائل �لإعالم �ملرئية و�مل�شم�عة 

و�لن�شر�ت.

�أم ماأج�رًة خا�شة بخدم  �إقامة جلاٍن ر�شميٍة �ش��ٌء كانت خريية   -3
�لبي�ت، لإح�شاء وت�شجيل جميع �خلدم يف �لبي�ت �مل�شتقدمني ب�شكل 
دوري  بنظام  �أح��لهم  ولتفقد  عام،  ب�شكل  �مل�شتقدمني  وغري  خا�س 
ملتابعة كل  تقرير  وكتابة   ) بي�ت خمدوميهم  �أماكن عملهم ) يف  يف 
خادمة على حدة، و��شتقبال �للجان ل�شكايات �خلدم ومتابعتها �أمام 
م�شروعية  �شمان  �للجان  هذه  عمل  من  و�لهدف  �لر�شمية،  �جلهات 
�خلطرية  �لأ�شر�ر  من  �ملجتمع  �شالمة  على  و�ملحافظة  �ل�شتخد�م، 

�لنا�شئة عن �ش�ء �ل�شتخد�م.

4- �إعطاء �أهمية للدر��شات �ملتخ�ش�شة يف جمال �خلدمة يف �لبي�ت 
و�للتز�مات  �ل�شتخد�م  لعق�د  قان�نية  �أم  فقهية  در��شة  كانت  �ش��ء 
�لناجتة عنها، �أم در��شة لالآد�ب �ل�شرعية �لناظمة للعالقة بني �خلادم 
و�ملخدوم، �أم در��شة �جتماعية ميد�نية ل��قع �ل�شتخد�م و�آثاره على 
تربية �لأطفال وعلى �لعالقة بني �لزوجني وعلى �لأ�شرة و�ملجتمع، ول 
�أظن �أن �لدر��شات �لقت�شادية لظاهرة �خلدمة �ملعا�شرة �أقل �شاأنًا 
��شتنز�ف  �أو  �لبطالة،  على  تاأثريها  ناحية  من  �لدر��شات  بقية  من 
من  وغريها  �لأجنبية،  �لعمالة  طريق  عن  لبلدنا  �ل�طني  �لدخل 
�أخطاء �ل�شتخد�م �لايل لي�شتفاد منها  لنا  �لدر��شات �لتي تك�شف 
يف خلق وعي عند �مل�شلمني وليتمكن�� من حت�شني �أح��لهم و�لتخل�س 

من �أغالطهم �لتي ت�ردهم وجمتمعاتهم �ملهالك.

كتاب  م�شروع  �شمن  ككتاب  كاملة  �لر�شالة  ن�شر  �شيتم  مالحظة: 
�قت�شاد �إ�شالمي �لكرتوين جماين قريبا بع�ن �هلل

ملخ�س اأطروحة بحث علمي
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حتقيق �صحفي

مت �فتتاح مكتب قطر �لدويل لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين )�لقالع( 
�لعربية  �لدول  يف  �ملدين  �ملجتمع  مبنظمات  تعنى  دولية  كم�ؤ�ش�شة 
و�لبحثي  و�ل�شت�شاري  و�لتدريبي  �لفني  بالدعم  تهتم  و�لإ�شالمية، 

و�ملهني ملنظمات �ملجتمع �ملدين �لعاملة يف دولة قطر.

�إنه �للم �لذي حت�ل من عامل �خليال �إىل عامل �ل��قع، فهذه �ملنظمات 
على  �لا�شر  �ل�قت  �لثالث حازت يف  بالطرف  ت�شمى  �لتي  �ملجتمعية 
�لأهمية �لكربى يف �لدول �لع�شرية �لتي �أكدت على �أن منظمات �ملجتمع 

�ملدين �شرح �شامخ �أثبت جد�رته يف حتقيق ودعم �لتنمية.

�لفعال  دعمه  �لدويل  قطر  مبكتب  �ملديرين  جمل�س  رئي�س  �أثبت  وقد 
ملنظمات �ملجتمع �ملدين عندما �أ�شار يف تد�شني �ملكتب �إىل �أهمية هذه 

�مل�ؤ�ش�شة مبعايري دولية يف بناء وتط�ير �لقدر�ت �مل�ؤ�ش�شية و�لب�شرية.

�إن دولة قطر هي �لبقعة �ملل�نة لأنها تتبنى �لكثري من �ملبادر�ت، ومنها 
مبادرة )�لقالع( �لتي تبد�أ بخطة عمل تدريب �لك��در �لب�شرية يف تلك 
�لعامل  يف  �لقت�شادية  �مل�ؤ�ش�شات  بدعم  تنتهي  ول  �ملدنية  �ملنظمات 

�لإ�شالمي بل تق�م بتط�ير �لآليات و�لنظم �ملطبقة يف هذ� �ملجال.

�أحد  هي  �خلم�شة  بقطاعاتها  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  كفاءة  رفع  �إن 
�ل�شبابي  �لقطاع  هي  �لقطاعات  وهذه  )�لقالع(،  مبادرة  �أهد�ف 
و�لقطاع  �لجتماعي  و�لقطاع  �خلريي  و�لقطاع  �لإن�شاين  و�لقطاع 

�لقر�آين تاأكيدً� منها على �لتعاون �لإ�شالمي.

مبادر�ت �ملكتب..
وت�شمل مبادر�ت مكتب )�لقالع(: مبادرة تاأهيل و�شقل �لروح �لقيادية 
قطر،  دولة  يف  �ل�شبابية  و�ملر�كز  �مل�ؤ�ش�شات  لقيادة  �ل�شباب  لدى 
قطر،  دولة  يف  �لعامة  �لجتماعية  للم�ؤ�ش�شات  �لب�شرية  �لقدر�ت  وبناء 
ومبادرة زمالة ريادة �لأعمال لتنمية �ملجتمعات �ملدنية، ومبادرة �ملدينة 
�للكرتونية ملنظمة �ملجتمع �ملدين، ور�بطة �ملدربني �لقطريني، ور�بطة 
و�لب�شرية  �مل�ؤ�ش�شية  �لقدر�ت  تنمية  ومبادرة  �لقطريات،  �ملدربات 
مبادرة  و�أخريً�  قطر،  دولة  وخارج  د�خل  يف  �ملدين  �ملجتمع  ملنظمات 

مع  بالتعاون  �ملبادر�ت  هذه  كل  وتنجز  �ل�شبابية،  للريادة  قطر  جائزة 
�لعديد من �مل�ؤ�ش�شات د�خل وخارج دولة قطر.

�إن مكتب قطر �لدويل لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين يعمل على حتفيز 
�لقطاعات  و�لقت�شادية وغريها من  و�خلريية  �لجتماعية  �مل�ؤ�ش�شات 
�لتدريبية،  �لحتياجات  لتحديد  مهنية  مبنهجية  علمية  �آليات  بتبنيه 
فهذه �مل�ؤ�ش�شات لها مكانة مرم�قة بني بر�مج �لتنمية �لكثرية يف �لعامل. 

�لتعليم و�لتدريب ون�سر �ملعرفة..
كما ينظم مكتب )�لقالع( كل ما يعقد من ملتقيات �أو ندو�ت �أو ور�س 
�لعمل �ملتخ�ش�شة �لتي تهدف �إىل تقدمي وعر�س �لعديد من �لتجارب 
�ملحلية و�خلارجية و�لتي ت�شهم يف ت�جيه �لدع�ة لالآليات �لعلمية �لتي 
يجب �أن تد�ريها �مل�ؤ�ش�شات ف�شاًل عن �لأهمية �لتي تكمن يف �لتدريب 
و�لجتاهات  �مل�ؤ�ش�شة  �أو  �لفرد  عمل  بني  فج�ة  هناك  يك�ن  عندما 
�ملحددة �لتي يحتاجها �لفرد يف م�ؤ�ش�شة �جتماعية �أو خريية �أو وظيفية 

من �أجل �لقيام بعمل معني بكفاءة وفعالية عالية.

لذلك يقدم مكتب قطر �لدويل لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين �لرب�مج 
�لتدريبية �لجتماعية �ملختلفة و�ملعدة من قبل خرب�ء �لتدريب �لرئي�شي 
يف  للبقاء  �ملطل�بة  باملهار�ت  �مل�شاركني  �لدور�ت  هذه  تزود  بحيث 

�ملقدمة يف عامل ت�ش�ده �ملناف�شة.

�لتدريبية  �لرب�مج  من  تركيبة  ي�شم  مهنيًا  دبل�مًا  �ملكتب  ط�ر  كما 
يف  مهني  دبل�م  �شهادة  منح  �إىل  ت�ؤدي  �لتي  و�ملرت�بطة  �ملتجان�شة 
تخ�ش�س معني، وهي ت�شتمل على )27( تخ�ش�شًا من �شاأنها تخطيط 
�لر�شمية  �لجتماعية،  �مل�ؤ�ش�شات  يف  للعاملني  �ملهني  �ل�ظيفي  �مل�شار 
منها و�خلا�شة و�لأهلية، بهدف �شمان �جل�دة و�ل�شتفادة من �خلرب�ت 
�مل�ج�دة يف �مل�ؤ�ش�شات �لدولية �ملتخ�ش�شة حيث يعمل �ملكتب با�شتمر�ر 
�ملعتربة.  �لدولية  �مل�ؤ�ش�شات  قبل  من  �لتدريبية  بر�جمه  �عتماد  على 
�مل�ؤ�ش�شات  بر�مج  تكييف  باإعادة  يق�م  �ملكتب  فاإن  ذلك  �إىل  �إ�شافة 
�لعربية.  �مل�ؤ�ش�شات  �حتياجات  لتتالءم مع  �لدولية  �لجتماعية  �ملهنية 

مكتب قطر الدولي لدعم منظمات اجملتمع 
املدني )القالع( 

صرٌح شامٌخ يدعم التنمية يف الدول العربية 
واإلسالمية

حتقيق عبد �لكرمي ريا�س حمناية

�شعادة �ل�شيخ �لدكت�ر عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن بن 
ح�شن �آل ثاين
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مع  بالتعاون  �ملكتب  ينفذها  �لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  �أ�شبحت  لذلك 
�مل�ؤ�ش�شات �لدولية ت�شكل جزءً� كبريً� من مك�نات �لدبل�مات �ملهنية.  

�مل�س�ؤولية �لجتماعية..
لقد قام مكتب قطر �لدويل لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين )�لقالع( 
�مل�ش�ؤولية  جمال  يف  �لتعاون  بخ�ش��س  تفاهم  مذكرة  بت�قيع 
�لجتماعية مع �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية �لتابعة جلامعة �لدول 
�لعربية و�لتعاون مع �لأكادميية �لدولية للم�ش�ؤولية �لجتماعية للتعاون 

يف جمال �إعد�د مدربني ومدربات لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين.

�لتعاون مع منظمة �لتعاون �لإ�سالمي..
كما مت �لتفاق مع منظمة �لتعاون �لإ�شالمي باعتبار مكتب )�لقالع( 
�لقطاع  جمال  يف  للمنظمة  �لتدريبية  و�لذر�ع  �لرئي�شي  �ل�شريك 
�لإن�شاين لكافة �أن�شطة �ملنظمة �لإن�شانية يف �لدول �لأع�شاء مبنظمة 

�لتعاون �لإ�شالمي.

�لتعاون مع منظمة �لي�نيدو..
�ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لتابعة  �لي�نيدو  منظمة  مع  �لتفاق  مت  كما 
و�مل�ؤ�ش�شات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  من  عدد  مع  للتعاون  �ملجتمعة 

�لر�شمية يف دولة قطر وغريها من �لدول �لعربية و�لإ�شالمية.

�لهتمام باملع�قني..
مع  �لتعاون  على  �لتفاق  مت  حيث  باملع�قني  قالع  مكتب  �هتم  كما 
�لبحرين  مملكة  مقرها  �لتي  �ملع�قني  خلدمات  �ل�طنية  �مل�ؤ�ش�شة 
لتحقيق �شر�كة يف جمال تقدمي خدمات تدريبية و��شت�شارية يف جمال 
�لعربية  للدول  �للكرتونية  �ملدينة  مع  �تفاقًا  �أبرم  �أنه  كما  �لإعاقة 

ملنظمات �ملجتمع �ملدين.

كر�سي �لهيئة �خلريية �لإ�سالمية �لعاملية..
�لإ�شالمية  �خلريية  �لهيئة  كر�شي   ( مبادرة  �لقالع  مكتب  �أطلق 
�لعاملية( لدعم �مل�ؤ�ش�شات �خلريية يف عدد من �لدول �لعربية بالتفاق 
�أكرب  تعد  �لتي  �لك�يت  بدولة  �لعاملية  �لإ�شالمية  �خلريية  �لهيئة  مع 

منظمة خريية يف �لعامل �لإ�شالمي.

منظمات  لدعم  �لدويل  قطر  مكتب  فاإن  �شبق  ما  كل  �إىل  �إ�شافة 
�ملجتمع �ملدين حظَي برعاية ودعم من �لعديد من �مل�ؤ�ش�شات �لر�شمية 
و�لفن�ن  �لثقافة  وز�رة  �أبرزها  قطر.  دولة  يف  و�لأهلية  و�خلا�شة 

و�لرت�ث، ووز�رة �خلارجية، و�ملجل�س �لأعلى ل�ش�ؤون �لأ�شرة.

ويف هذ� �ل�شياق قد �أعرب �لدكت�ر علي بن عبد �هلل �آل �إبر�هيم نائب 
�ملجتمع  لدعم منظمات  �لدويل  �ملديرين مبكتب قطر  رئي�س جمل�س 
�ملدين )�لقالع( عن �هتمامات �لدولة �ملتز�يدة بهذه �ملنظمات حيث 
نتائج  �أهم  من  وكان  عملها.  تنظم  �لتي  وق��نني  ت�شريعات  �أ�شدرت 
من  بالدولة  �ملدين  �ملجتمع  م�ؤ�ش�شات  عدد  �زدياد  �لهتمامات  هذه 

�أكرث من  �إىل  �ملا�شي  �لقرن  �لثمانينات من  م�ؤ�ش�شات يف عقد  ب�شع 
نهاية  يف  و�شبابية  و�جتماعية  وثقافية  وخريية  مهنية  م�ؤ�ش�شة  �شتني 
فات�شعت  �ملكتب  يقدمها  �لتي  �لرب�مج  تن�عت  وقد  م.   2011 عام 
قاعدة �مل�شتفيدين من �أن�شطتها وبر�جمها لت�شمل جميع فئات �ملجتمع 

�لقطري وكذلك دول �خلليج �لعربي �لأخرى.

جميع  يف  �ملدين  �ملجتمع  مبنظمات  و��شع  �هتمام  "هناك  و�أ�شاف: 
�لدول �لعربية لأنها �رتبطت بنه�شة وتط�ر تلك �ملجتمعات لتتما�شى 
مع متطلبات �لع�شر وفق معايري نه�شة �لإن�شانية، ول يخفى على �أي 
مر�قب �أن �لهتمام �لدويل مبنظمات �ملجتمع �ملدين بات و��شحا من 
خالل �شعي �لعديد من �لدول لتقنني �أعمال هذه �ملنظمات، وجت�يد 
هذه  جعل  يف  ت�شهم  �لتي  و�ملعايري  �لت�شريعات  و�إ�شد�ر  خدماتها، 

�ملنظمات ذ�ت �شبغة عاملية.

�إنه وب�شبب �شخامة �لأم��ل �ملجتمعة لهذه �ملنظمات وزيادة مهامها 
على  قادرة  ك��در  لتاأهيل  م�ؤ�ش�شات متخ�ش�شة  وج�د  �شار �شروريًا 
بي�ت  ت�فر  �شرورة  �إىل  �إ�شافة  عالية،  بكفاءة  �ملنظمات  هذه  �إد�رة 
خربة تقدم ��شت�شار�ت فنية يف جمال عمل منظمات �ملجتمع �ملدين، 
�ملنظمات  هذه  ترفد  ومعل�ماتية  بحثية  مر�كز  �أو  وحد�ت  وكذلك 
بدر��شات علمية م�ثقة تدعم عملها وت�ؤطرها وفق منظ�مة ومعايري 

دولية. 

ل�ز�رة  �لتابع  برز�ن"  �شباب  "مركز  مبادرة  جاءت  كما  و�أ�شاف: 
دولية  م�ؤ�ش�شة  لتاأ�شي�س  قطر،  بدولة  و�لرت�ث  و�لفن�ن  �لثقافة 
�لفني و�لتدريبي و�ل�شت�شاري و�لبحثي  متخ�ش�شة يف تقدمي �لدعم 
و�ملهني و�لأكادميي ملنظمات �ملجتمع �ملحلي �لعاملة يف دولة قطر على 
لعم�م  بنقلها  �لتجربة  تلك  من  ي�شتفاد  �أن  وميكن  �خل�ش��س.  وجه 
من  �لأخرى  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لدول  يف  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 
خالل حتقيق �شر�كة مع م�ؤ�ش�شات مهنية معتربة، خا�شة �مل�ؤ�ش�شات 

�لأكادميية و�ملهنية �لدولية �ملعتربة. 

�إن مكتب قطر �لدويل لدعم منظمات �ملجتمع �ملدين، يعترب م�ؤ�ش�شة 
و�لعلمي  �لفني  �لدعم  ت�فري  يف  �شة  متخ�شّ ربحية  غري  دولية 
و�ل�شت�شاري و�لتدريبي ملنظمات �ملجتمع �ملدين د�خل قطر وخارجها 
من �لدول �لعربية و�لإ�شالمية من خالل �شر�كات عاملية مهنية تتميز 
منظمات  لتتحّ�ل  �ملنظمات  لهذه  �مل�ؤ�ش�شية  �لقدر�ت  تعزيز  بهدف 

�ملجتمع �ملدين يف �لعامل �لعربي و�لإ�شالمي �إىل طاقات حقيقية. 

حتقيق �صحفي
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الطفل االقت�صادي

ل�شك �أن �لرتبية عملية مت���شلة تبد�أ مع بد�ية ظه�ر �أي �إن�شان للحياة وت�شتمر 
با�شتمر�ر حياته، وبعبار�ت �لربح و�خل�شارة وحيث �أن للزمن قيمة باعرت�ف 

�جلميع، فاإن �كت�شاب �ملعارف يف �لبد�يات �أف�شل من تاأخر �كت�شابها. 

مياثل  ما  �أو  �لأفر�د  �شل�ك  جمم�ع  على  مبني  �لكلي  �لقت�شاد  �أن  وحيث 
تخت�شر  للطفل  �لقت�شادية  للرتبية  �لتنبه  فاإن  �جلزئي،  �لقت�شاد  وحد�ت 
وتق�مي  �قت�شاديًا  �لطفل  برتبية  �لهتمام  و�إن  تكاليف ميكن جتنبها لحقًا. 
�شل�كه وح�شه بهذ� �لجتاه ه� ما يجب �لرتكيز عليه �أ�ش�ة مبا فعله خري �خللق 

حممدً� �شلى �هلل عليه و�شلم ولنا يف �شننه �لأ�ش�ة �ل�شنة و�لقدوة �لأمثل.

وقد ت��فقت روؤى مركز �أبحاث فقه �ملعامالت �لإ�شالمية �لذي �أن�شاأ بابا با�شم 
من  عددً�  �أ�شدرت  �لتي  �ل�شع�دية  �ملالية  �ل�ش�ق  وهيئة  �لقت�شادي   �لطفل 
جملة �مل�شتثمر �لذكي �مل�جهة لالأطفال ب�شيغة ر�ش�م متحركة و�ش�ر مل�نة 

جذ�بة.

�أ�شاتذة  ي�جه  �لقت�شادي  بالطفل  خا�شًا  بابًا  نخ�ش�س  �أن  �خرتنا  لذلك 
�لرتبية و�لقت�شاد و�ملربني عم�مًا لالهتمام بهذ� �لأمر ملا فيه من نفع عري�س 

لالأمة جمعاء.

ولقد �آثرنا �أن نبد�أ بن�شر ق�ش�س جملة �مل�شتثمر �لذكي بعد م��فقة �شاحب 
�مللكية �لفكرية وحق�ق �لن�شر وهي هيئة �ل�ش�ق �ملالية �ل�شع�دية وقد و�فقت 
م�شك�رة وهذ� مرده �ل�عي �ملتط�ر للقائمني على هذ� �مل�شروع �لهام وغريتهم 

على  رفع قدر �لأمة برتبية �أطفالها تربية �شحيحة وبال�قت �ل�شحيح.

ق�شة كيف ت�شافر �لأم��ل مقتب�شة من �لعدد �لثالث من جملة �مل�شتثمر �لذكي 
�ل�شادرة عن هيئة �ل�ش�ق �ملالية �ل�شع�دية )�ل�شفحات 8-5(.

ملاذا الطفل االقتصادي؟
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اأدباء اقت�صاديون

لقد تناثرت درر �لفقهاء و�لعلماء �لأجالء يف بط�ن كتبهم ب�شجع �أدبي ر�ئع �جلمال مل نعتد 
�أن نرى و�شفا ماليًا مثياًل له، فقد تعاملنا مع �لأحد�ث �ملالية وتف�شري�تها و�آثارها على �شكل 
ق��ئم وجد�ول و�أرقام �شماء غالبًا ما حتتاج ل�شرح وتف�شري ي�شعب على غري �ملخت�س �ل�ل�ج 

يف ثناياها.

لكن �أبيات �ل�شعر �لتالية �لتي قالها �لإمام علي بن �أبي طالب ر�شي �هلل عنه يف دي��نه )د�ر 
كرم بدم�شق، �س 38( م�جزً� خماطر �لإنفاق �ل�شتهالكي �ملم�ل من �لقرت��س �أو�شحت 

تط�ر �لفكر �ملايل يف زمانه �لذي متيز باجلز�لة �للغ�ية �أي�شًا. يق�ل ر�شي �هلل عنه:

على �شه��ت �لنف�س يف زمن �لُعمر �إذ� �شـئت �أن ت�شتقر�س �ملال ُمنفقًا  

عليك و�إنظارً� �إىل زمن �لُي�شــر ف�شْل نف�شك �لإنفاق من كنز �شربها  

فاإن �شـمَحت كنت �لغني و�إن �أبت                    فكل من�ٍع بعدها و��شــع �لُعذر

بنّي ر�شي �هلل �أن �لإنفاق �أمٌر ل غنى عنه لكل �إن�شان وه� �شل�ٌك ل مفّر منه خالل م�شرية 
عمره وحياته، فق�شم �لإنفاق �إىل �شنفني �أ�شا�شيني هما: �لإنفاق �ل�شروري �أو �لأ�شا�شي �لذي 

يحركه باعث �لاجة، و�لإنفاق �ل�شتهالكي �أو �لرتيف �لذي حمركه وباعثه �ل�شه�ة.

د�خلي  �لتم�يل  �أن  �شعره  ت�شمن  وقد  �لتم�يل،  يحتاج  �لإنفاق  �أن  عنه  �هلل  ر�شي  بنّي  ثم 
وخارجي، لذلك �شعى �إىل تق�مي �لختيار�ت �ملالية �لتي م�شدرها �لقرت��س �خلارجي فقال 
خماطبًا كل فرد: �إنك �إن ع�دت نف�شك على �ل�شتقر��س من �أجل �لإنفاق �ل�شتهالكي خالل 

م�شرية عمرك فاإن ما يحدث لك من خماطر جّر�ء ذلك ل عذر لك فيه. 

ويك�ن تق�مي �ل�شل�ك �لفردي بر�أي علي ر�شي �هلل عنه باأمرين، �لأول بال�شرب على �لاجات 
�لتح�شينيات  من  و�أقل  �ل�شروريات  من  �أعلى  هي  فالاجات  منها  �ل�شتهالكية  وخا�شة 
و�لكماليات يف �شلم �لاجات )�ل�شرعية(. و�لثاين بتحمل �ل�شيق و�لع�ز �ملايل لأنه دور من 
دور�ت �لقت�شاد �لتي متر على �لإن�شان يف حياته، وقد ق�شمها ر�شي �هلل عنه �إىل دور�ت 
�شيق مايل، ودور�ت ُي�شر مايل �أ�ش�ة مبا نق�ل عنه دور�ت �لك�شاد و�لرو�ج. �أما �ل�شيا�شة �لتي 
�أو�شى بها فهي �شد �لأحزمة وخف�س �لنفقات بدياًل عن �ل�شتقر��س خ�شية �ل�ق�ع يف �آثامه 

وخماطره خا�شة �إن كان ل�ش�ؤون �لاجات �ل�شتهالكية.

من  فيه  ملا  �لدين  تاأبى  �لأخالق  طيبة  نف�س  هي  �ل��شايا  تلك  نف�شه  ُيلزم  �لذي  �لفرد  �إن 
تلك  �إ�شقاط  �ملحلي، مُيكن  �لقت�شاد  �أفر�د  �لفرد على جممل  �شل�ك  وبتعميم  و�شيم،  ذّل 

�لن�شائح على �لقت�شاد �لكلي لعتبار نف�س �لنتائج.

لذلك لي�س �لقت�شاد وق��عده وليد �لع�ش�ر �ملتاأخرة، كما �أن �لقت�شاديني �لأفذ�ذ ل ينتم�ن 
للقرون �لتي نحن فيها فقط، لكن لعل �شعف �لقر�ءة و�لطالع و�ش�ء �لقدرة على �لتف�شري 

هي �لأكرث ت�شببًا يف تتبع �أحد�ث وتاريخ �ل�قائع �لقت�شادية.

رحلة يف �شعر علي بن اأبي 
طالب ر�شي اهلل عنه

�لدكت�ر �شامر مظهر قنطقجي
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هدية العدد

اجلامُع الأعلْى الكبرُي 
يف حماَة 

)) خام�س م�سجد يف 
الإ�سالم ((

ُيعترب �جلامع �لأعلى �لكبري يف حماة خام�س م�شجد يف �لإ�شالم 
بعد قباء و�لأق�شى و�لرمني �ل�شريفني.

بد�أ معبدً� ثم �شار كني�شة ثم جامعًا، و�ملعامل �ملدونة على جدر�نه 
و�لعربية  و�لبيزنطية  �لرومانية  �ل�شار�ت  ب�شمات  حتمل 

�لإ�شالمية.
يع�د بناء هذ� �جلامع �إىل )عام 15 هـ/ 636 م( عندما فتح �أب� 
ُعرف  وقد  لحًا،  �شُ )حماة(  عنه  �هلل  ر�شي  �جلر�ح  بن  عبيدة 
ي�شعد  و�إليه  �لأر�س  من  �أعلى  كان  لأنه  �لكبري  �لأعلى  باجلامع 

�مل�شل�ن على �لدرج. 
من  �أ�شط��نية  �أعمدة  ثمانية  على  �جلامع  �شحن  يف  تنت�شب 
�لجر ذ�ت �لتيجان �ملليئة بالزخارف )قبة �خلزنة(. وهذه �لقبة 

م�ج�دة يف ثالثة مدن هي �لقد�س ودم�شق وحماة.
�إقامة )قبة �خلزنة( ه� �أن خزنة �ملال �شرقت يف  ُيقال �أن �شبب 
مدينة �لب�شرة فكتب عاملها ي�مذ�ك للخليفة عمر بن �خلطاب 
يف  �ملال  خلزن  قبة  ببناء  �خلليفة  فاأمر  بذلك،  عنه  �هلل  ر�شي 

�مل�شجد.
�نتهجها  ل�شيا�شة  مماثاًل  �مل�شجد  يف  �مل�شلمني  مال  و�شع  ويعترب 
�لبحرين  من  مبال  �أُتي  عندما  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�ش�ل 
فقال �شلى �هلل عليه و�شلم: )�نرثوه يف �مل�شجد(، وكان �أكرث مال 
عليه  �هلل  �شلى  فخرج  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�ش�ل  به  �أُتي 
و�شلم �إىل �ل�شالة ومل يلتف �إليه، فلما ق�شى �ل�شالة جاء فجل�س 
�إليه، فما كان يرى �أحدً� �إل �أعطاه ... فما قام ر�ش�ل �هلل �شلى �هلل 

عليه و�شلم وَثمَّ منها درهم )�لبخاري: 411(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)�مل�شدر: جملة �ل�ليات �لأثرية �لعربية �ل�ش�رية – �ملجلد 26 �ل�شفحات 196- 198(، بت�شرف.
�ل�ش�رة �لف�ت�غر�فية هي �ش�رة فنية للجامع �لأعلى �لكبري يف حماة تقدمة �ل�شيد م�شطفى ح�شن مغم�مة، )دكت�ر�ه يف �لت�ش�ير 

�ل�ش�ئي(.
ُي�شمح باإعادة طبع �ل�ش�رة وتد�ولها �شرط حفظ �لق�ق �لفكرية ل�شاحبها
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»يورومني« متنح »�سيتي« جائزة اأف�سل بنك ا�ستثماري 
يف ال�سرق الأو�سط 

تقديرً� لدورها يف قيادة كربة عمليات �لأ�ش��ق �لر�أ�شمالية يف �ل�شرق 
�لأو�شط خالل �لأ�شهر �لثني ع�شر �ملا�شية ، منحت جملة ي�رومني 
بنك  �أف�شل  جائزة  �مل�شرفية  �شيتي  جمم�عة  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
��شتثماري يف �ل�شرق �لأو�شط ، و ذلك خالل ج��ئز ي�رومني 2012 

�لذب �أقيم م�ؤخر� يف دبي. 

و كانت �شيتي ، �ملت��جدة ب�شكل مت���شل يف �ملنطقة منذ �خلم�شينيات 
�لل�ل  ط�رت  و  �لر�أ�شمالية  �لأ�ش��ق   عمليات  �أهم  قادت  قد   ،
�ل�شتثمارية �ملنا�شبة للعمالء من �مل�ؤ�ش�شات و �ل�شركات و ذلك يف�شل 
نفذتها  �لتي  �لعمليات  �أهم  من  و   . �مل�شرفيني  من  متمر�س  فريق 

�مل�ؤ�ش�شة �مل�شرفية �لعاملية خالل هذه �لفرتة : 

�إد�رة �إ�شد�ر �ل�شند�ت و �لدي�ن " �لإ�شالمية و �لتقليدية . 1
قطر  بنك   ، �لبحرين  مملكة   ، قطر  دولة  ل�شالح   "
�ل�طني ، بنك �خلليج �لأول ، بنك �لإمار�ت �لإ�شالمي 
، بنك �لحتاد �ل�طني ، بنك �أب� ظبي �لإ�شالمي ، مت�يل 

و غريها من �مل�ؤ�ش�شات �ملالية . 

�ملالية . 2 �لتح�يالت  و  �لدي�ن  هيكلة  �إعادة  عملية  ترتيب 
ل�شالح �شياتدلكابيتال ، �أور��شك�م لالإن�شاء�ت ، ب�رت�س 
�أند فري زون و ورلد ، �شابك للبال�شتيك ، �شابك كابيتال.

�لتعرفة . 3 نظام  ل�شالح  �خلالقة  �ملالية  �لل�ل  تط�ير 
لنظام  ت�شنيد  عملية  �أول   ( �شالك   – دبي  يف  �ملرورية 
) �إفريقيا  �شمال  و  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  مرورية  تعرفة 

قبل  من  �ملدع�مة  �ل�شف�ح  حمطة  مت�يل  وعملية 
م�ؤ�ش�شات دعم �ل�شادر�ت �لعالية. 

قيادة عمليات مت�يل و �مل�ش�رة لكربى �مل�شاريع �ل�شناعية . 4
م�شروع  و   ، للبرتول  لقطر  �لتابع  برز�ن  غاز  كم�شروع 

كهرباء �لقرية يف �ململكة �لعربية �ل�شع�دية .

5 . ، �مل�شتثمرين  قادة  تن�يع  بهدف  للعمالء  �لدعم  تقدمي 
مثل عملية �لدر�ج �ملزدوج ل�شركة دي بي وورلد يف �ش�ق 

لندن لالأور�ق �ملالية . 

و تاأتي هذه �جلائزة  بعد ت�شلم جائزتني �أخريني من جملة ي�رومني و 
هما : �أف�شل بنك ��شتثماري يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 2011 
، و �أف�شل بنك يف �ل�شرق �لأو�شط خلدمات طرح و متلك �ل�ش�س 
يف �ل�شركات يف �ل�شرق �لو�شط عام 2010 ، مما ي�ؤكد دور �لبنك يف 

قيادة كربى �لعمليات �لر�أ�شمالية يف �لإمار�ت و باقي دول �ملنطقة . 

و تعليقا على �جل��ئز ، قال عتيق �لرحمن ، �ملدير �لتنفيذي ملجم�عة 
ملجم�عة  كبري  ل�شرف  �إنه   "  : �لأو�شط  �ل�شرق  يف  �مل�شرفية  �شيتي 
و خ�ش��شا  ي�رومني  ت�شلم هذه �جلائزة من جملة  �مل�شرفية  �شيتي 
�أود  و   . �لبنك  �إن�شاء  على  عام   200 مبرور  �لحتفال  خ�شم  يف  �إننا 
بهذه �ملنا�شبة �أن �أعرب عن �متنانا لعمالئنا �أي�شًا ل��شعهم كامل �لثقة 

مبجم�عتنا لتنفيذ �أهم �لعمليات �مل�شرفية �خلا�شة بهم ". 

منذ ح��يل ن�شف  �لعربي  �لعامل  ن�شاطها يف منطقة  �شيتي  تز�ول  و 
�شمن  من�ً�  �لأ�ش��ق  �أ�شرع  من  و�حدة  �ملنطقة  ت�شنف  و   ، قرن 
و��شعة من  باقة  �مل�شرفية  �ملجم�عة  ت�فر  و   . �لعاملية  ��شرت�تيجيتها 
:�لإمار�ت  هي  عربية  دول  ع�شر  يف  �ل�شركات  و  �مل�ؤ�ش�شات  خدمات 
�لعربية �ملتحدة ، �لك�يت ، قطر ، �لبحرين ، لبنان ، م�شر ، �لأردن ، 

ت�ن�س ، �ملغرب ، و �جلز�ئر. 

�ل�شتثمارية  �خلدمات  من  كال  �ملنطقة  يف  �شيتي  خدمات  ت�شم  و 
و  �ملالية   �لأور�ق  ت�ش�يق  و  �لر�أ�شمالية  �لأ�ش��ق  و خدمات  لل�شركات 
�إدر�ج �ل�شركات ، و عمليات �إد�رة �لنقد و �ل�شي�لة ، و ت�فري �لبح�ث 
�ل�شتثمارية و �خلدمات �مل�شرفية �لإ�شالمية على �مل�شت�ى �لإقليمي.
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150 % زيادة فى ارباح "في�سل الإ�سالمي" املجمعة خالل الربع الأول
�لأول من  �لربع  �ملجمعة خالل  �مل�شري  �ل�شالمي  في�شل  بنك  �عمال  نتائج  �ظهرت 
�لعام �جلاري 2012، حتقيق �شايف ربح قدره 114.995 ملي�ن جنيه بنم� قدره %150 

مقابل �شافى ربح بلغ 46.007 ملي�ن جنية خالل �لربع �لول من عام 2011 .

كانت نتائج �عمال �لبنك غري �ملجمعة قد �ظهرت حتقيق �شايف �رباح تبلغ 120.574 
عن  جنيه  ملي�ن   53.416 قدره  ربح  �شايف  مقابل   %125.7 قدره  بنم�  جنيه  ملي�ن 

�لفرتة �ملقابلة لعام 2011 .

افتتاح 4 فروع اإ�سالمية لبنك التنمية والئتمان الزراعي
�لايل  ي�ني�  �شهر  خالل  �لزر�عي  و�لئتمان  �لتنمية  لبنك  �إ�شالمية  فروع   4 �فتتاح  تقرر 
مبحافظات �لفي�م وبني �ش�يف و�لقلي�بية و�لبحرية لي�شل عدد �لفروع �لإ�شالمية �لتابعة لبنك 

�لتنمية و�لئتمان �لزر�عي �إيل 25 فرعا �إ�شالميا بجميع حمافظات �جلمه�رية.

و�شرح �لدكت�ر حم�شن �لبطر�ن رئي�س �لبنك �لرئي�شي للتنمية و�لئتمان �لزر�عي باأن �لدكت�ر 
و��شت�شالح  �لزر�عة  وزير  ��شماعيل  ر�شا  حممد  و�ملهند�س  �ل�زر�ء  رئي�س  �جلنزوري  كمال 
�ن  وقال  �لايل..  ي�ني�   30 قبل  �لإ�شالمية  �لفروع  هذه  �فتتاح  يف  ي�شاركان  �ش�ف  �لأر��شي 
�لهدف من �إن�شاء هذه �لفروع ه� تقدمي خدمات م�شرفية للمز�رعني طبقا لل�شريعة �لإ�شالمية 

�ل�شحيحة .

و�أ�شار �إيل �أنه يتم حاليا و�شع منظ�مة جديدة لهذه �لفروع ي�شارك يف تنفيذها �ل�شركة �مل�شرية 
مع  بالتعاون  بالكامل  �لزر�عي  و�لئتمان  �لتنمية  لبنك  �ململ�كة  و�لريفية  �لزر�عية  للتنمية 
�لتعامل  وت�شهيل  �لبن�ك  هذه  مع  �لتعامل  من  �ملز�رعني  علي  �ملخاطر  تقليل  بغر�س  �ملز�رعني 

معها.

البنك الدويل و»الربكة« يطلقان مبادرات للتمويل الإ�سالمي
عقد كل من �لبنك �لدويل وجمم�عة �لربكة �مل�شرفية، ومقرها مملكة �لبحرين، �تفاقية بينهما يتم مب�جبها 
�إطار »مبادر�ت �لتم�يل �لإ�شالمي« �جلديدة. وتهدف �ملبادر�ت �إىل تعزيز �لتنمية  �إطالق بر�مج م�شرتكة يف 
�مل�شتد�مة لالقت�شاد�ت و�ملالية �لإ�شالمية، من خالل ت�شميم وتنفيذ �أن�شطة يف �ملجالت �ل�شرت�تيجية �لآتية: 
حتديد ون�شر �ملمار�شات �ل�شليمة يف جمال �شناعة �خلدمات �ملالية �لإ�شالمية، مبا يف ذلك �ملمار�شات �ل�شليمة 
�ملتعلقة بالبيئة �لتنظيمية و�لرقابية، و�لبنية �مل�ؤ�ش�شية، و�إد�رة �ل�شركات، وممار�شات �لأعمال، وتط�ير �ل�ش�ق، 
وت�شجيع ن�شر �لدرو�س �مل�شتفادة �لتي من �شاأنها تعزيز تنمية �لتم�يل �لإ�شالمي و�لذي ه� �أمر حي�ي لتحقيق 
�لنم� و�لكفاءة و�ل�شم�ل �ملايل، مبا يف ذلك دور �لتم�يل �لإ�شالمي �لأ�شغر يف �لتنمية �لقت�شادية ودوره يف تعزيز 
�مل�شروعات �ل�شديقة للبيئة، وت�شجيع �لبح�ث وتعزيز �ل�عي ب�شاأن �لإطار �ملنا�شب لإد�رة �ملخاطر للم�شارف 
�ملالية  �شناعة �خلدمات  �لقدرة يف  تعزيز  وزيادة  عم�مًا،  �لإ�شالمية  �ملالية  و�ل�شناعة  �لإ�شالمية خ�ش��شًا، 

�لإ�شالمية بهدف تعزيز �ل�شتقر�ر �ملايل وفر�س �ل�ش�ل على �خلدمات �ملالية يف �لأ�ش��ق �لنامية و�لنا�شئة.

�إن هذه �ملبادرة هي نتيجة لإدر�ك كال �مل�ؤ�ش�شتني لالأهمية �ملتز�يدة للتم�يل �لإ�شالمي يف �لتنمية �لقت�شادية 
�ل�طنية و�لاجة �إىل م��جهة �لتحديات �ملختلفة �لتي تعرت�س من� �شناعة �خلدمات �ملالية �لإ�شالمية
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�ملطاوعة  حممد  �لإ�شالمي  �لربكة  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  ك�شف 
�لأول  �لإ�شد�ر  �إنهاء  من  �لنهائية  �ملر�حل  على  مقبل  �لبنك  �أن  عن 
ل�شك�ك مت�يل �لتجارة و�لتي تبلغ قيمتها �لإجمالية 200 ملي�ن دولر، 
و�أن  �لبحرين  ن�عه يف  من  �لأول  يعترب  �لإ�شد�ر  �ن هذ�  �إىل  م�شري� 
من  م��فقات  على  للح�ش�ل  �لأخرية  �ملر�حل  يف  �لآن  �لربكة  بنك 

م�شرف �لبحرين �ملركزي.

وذكر �ملطاوعة �أن �إ�شد�ر �ل�شك�ك �شيك�ن لتم�يل �لتجارة وبالأخ�س 
جتارة �لأغذية �لتي يك�ن فيه �لطلب رئي�شي وعال مثل �لأرز و�ل�شكر 

و�لقمح �لتي ت�شدر �إىل �لدول �لعربية ك�شلع �أ�شا�شية حتتاجها. 

وبني باأن �لإ�شد�ر �شيك�ن بهذ� �لجم �لكبري من �أجل تلبية متطلبات 
�لدول يف هذ� �جلانب بالإ�شرت�ك مع عدة بن�ك، م��شحا �أن �لعمليات 
فتح  طريق  عن  �لبن�ك  قبل  من  منفردة  ب�شفة  تتم  �لن�ع  هذ�  من 
�ل�شغري  �لجم  عليها  يغلب  ولذلك  �ل�شمانات؛  وت�فري  �لعتماد�ت 

جد� وبالتايل ل ت�يف طلبات �لدول.

عن  خمتلفا  يك�ن  لكي  مركز�  �شيك�ن  �لإ�شد�ر  �أن  �ملطاوعة  و�أو�شح 
�لتي  لآخر  وقت  من  تطرح  �لتي  �ل�شتثمارية  و�ملحافظ  �ل�شناديق 
�ملالية  بالأدو�ت  �لعالقة  ذ�ت  �ل�شتثمار�ت  يف  فقط  �هتمامها  يك�ن 

مثل �لأ�شهم و�لأم�ر �لتقليدية �لأخرى.

يف  قار�ت  ثالث  يف  �جلغر�يف  �لربكة  بنك  �نت�شار  �أن  �ملطاوعة  وبني 
�آ�شيا و�أفريقيا و�أوربا عالوة على �خلربة �لتي ميتلكها؛ �شيعطي دفعة 

يف تغذية �لإ�شد�ر�ت خالل �لعمليات �لتي �شتطرح. 

وكان �ملطاوعة �أكد يف ت�شريح �شابق على �أن �لبنك يركز على حت�يل 
تتميز  ملا  �لدول  بني  �لبينية  �لتجارة  ن�شاط  لتنمية  مركز�  �لبحرين 
�مل�شدرين  لربط  �ل�شرت�تيجي  مب�قعها  �لقدم  منذ  �لبحرين  به 
بامل�شتفيدين  وماليزيا  و�شنغاف�رة  �ل�شني  يف  �لآ�شي�ية  �لدول  يف 
يف  يعمل  �لربكة  بنك  �أن  �إىل  م�شري�  و�لإفريقية،  �لعربية  �لدول  من 
�لبن�ك  مع  مايل  مركز  من  �لبحرين  متتلكها  �لتي  �لإمكانيات  �إطار 
�لكربى �لأخرى �لتي لها �نت�شار و��شع و�لتي عن طريقها ميكن ربط 

�مل�شت�ردين و�مل�شدرين.

وقامت مملكة �لبحرين ممثلة يف م�شرف �لبحرين �ملركزي وبنجاح 
بالقيام باإ�شد�ر �شك�ك دولية بقيمة 750 ملي�ن دولر �أمريكي لفرتة 
��شتحقاق �شبع �شن��ت. وتعترب هذه �ملرة �لأوىل �لتي يتم فيها طرح 
على  يدل  مما  �شن��ت  �شبع  لفرتة  �لدفع  م�شتحقة  دولية  �شك�ك 
�لتز�مهــا  ي�ؤكــد  كما  �لدولية  �ل�شك�ك  �ش�ق  �ململكة يف  ت��جد  تط�ر 

وم�شاهمتها يف �لتم�يل �لإ�شالمي.

اإ�سدار �سكوك بـ 200 مليون 
دولر يف مراحلها النهائية

الإ�سالمية املالية  اخلدمات  ملجل�س  التا�سعة  القمة  يف  " بيتك" �سارك 
�شاركت جمم�عة  بيت �لتم�يل �لك�يتي 
�لتا�شعة  �لقمة  رعاية  يف  بيتك"   "
�لإ�شالمية،  �ملالية  �خلدمات  ملجل�س 
�لبنك  من  �لأوىل  للمرة  وبرعاية 
�لنم�ذج  عاملية:  مالية  "��شالحات  �شعار  حتت  �لرتكي،  �ملركزي 
�لتنظيمي و�لتم�يل �لإ�شالمي �ملتغري�ن" ، وذلك بح�ش�ر �شخ�شيات 

عاملية وتركية بارزة.

�إد�رة  "بيتك" رئي�س جمل�س  و�شارك يف �لقمة �لتا�شعة من جمم�عة 
من  وم�ش�ؤول�ن   ، �ملنيع  عماد  لبيتك  �لتابعة  �ل�شي�لة  بيت  �شركة 
�ل�حد�ت �لتابعة يف كل من تركيا وماليزيا. وحتدث يف �لقمة حمافظ 
�لبنك �ملركزي �لرتكي �لدكت�ر �إيردمبا�شت�شي �لذي �أكد على �شرورة 
�لقيام باإ�شالحات هيكلية ميكن �أن ت�شاهم يف �لتغلب على �لتقلبات 
�لقت�شادية �لدورية و�أن جتعل �لأنظمة �ملالية �أكرث تكيفا يف م��جهة 
منطقة  دول  �قت�شاديات  ��شطر�بات  ظل  يف  �خلارجية،  �ل�شدمات 
�لإد�رة  �لقمة  رئي�س جمل�س  �ملتقدمة. كما حتدث يف  و�لدول  �لي�رو 

و�لرئي�س �لتنفيذي لب�ر�شة ��شطنب�ل.

 وقال �ملتحدث�ن �أنه ما ز�ل هناك جمال كبري لنم� �لتم�يل �لإ�شالمي 
تلك  مثل  �أهمية  على  و�أكدو�  بالإ�شالم  �أهلها  يدين  �لتي  تركيا  يف 

�ملنظمات يف تط�ير �لتم�يل �لإ�شالمي.

�لرقابية  و�لأجهزة  و�مل�شرعني  �لأ�شهم  حملة  �لتا�شعة  �لقمة  وجذبت 
ملناق�شة �لتحديات �لتي ت��جه �لتم�يل �لإ�شالمي. لقد �شبق هذه �لقمة 
"بيتك  وكان  تركيا  يف  �ل�شك�ك  �إ�شد�ر  مناق�شة  ومت  منا�شبات  �أربع 
يف  �لأوىل  للمرة  �شك�كا  ل�شد�ره  �ملناق�شات  هذه  حم�ر  تركيا" ه� 
تركيا. كما حاز من�ذج عمل "بيتك تركيا" �عجاب  م�ش�ؤولني بارزين 
�لنيجريي  �لبنك �ملركزي  �لقمة من بينهم م�ش�ؤول�ن من  �شارك�� يف 

و�لإمار�تي ورئي�س جمل�س �إد�رة ب�ر�شة ��شطنب�ل. 

وتهدف �لقمة �ل�شن�ية ملجل�س �خلدمات �ملالية �لإ�شالمية �إىل �جلمع 
بني �خلرب�ت �لدولية وهي جمم�عة من �لروؤ�شاء و�ملتحدثني، وجذب 
خمتلف  يف  �ملالية  �خلدمات  �شناعة  قطاعات  جميع  من  �مل�شاركني 

�أنحاء �لعامل.

االأخبار

49



�سبكيم حت�سل على قر�س اإ�سالمي بقيمة 1.4 مليار ريال من بنوك 
�سعودية لتمويل م�سروع البوليمرات التابع لها

�أن  )�شبكيم(  للبرتوكيماويات  �لعاملية  �ل�شع�دية  �ل�شركة  �علنت 
�ل�شركة �لعاملية للب�ليمر�ت ، �حدى �شركاتها �لتابعة، قد وقعت يف 31 
ماي� 2012 عقد قر�س �إ�شالمي مت�شمنًا قر�شًا ق�شري �لجل بقيمة 
�لريا�س  و هي بنك  �شع�دية  بن�ك  �أربع  �شع�دي مع  ريال  1.4 مليار 
و�لبنك �لأهلي �لتجاري و �لبنك �ل�شع�دي �له�لندي و �لبنك �ل�شع�دي 
�لربيطاين. ويبد�أ �شد�د �لقر�س بعد �شنتني ون�شف على �شكل �ق�شاط 

ن�شف �شن�ية. وقد قدم �ل�شركاء �شمانات باكمال تنفيذ �مل�شروع.

و يهدف �ل�ش�ل على هذ� �لقر�س �ىل دعم مت�يل م�شروع م�شنع 
خالت فينيل �لثيلني وب�يل �إثيلني منخف�س �لكثافة و�لذي يقع مبدينة 
بالذكر  �جلدير  ومن  �ل�شع�دية.  �لعربية  باململكة  �ل�شناعية  �جلبيل 
للهند�شة  ��س  جي  �شركة  ب���شطة  حاليًا  �ن�شاوؤه  �جلاري  �مل�شنع  �أن 
فينيل  خالت  من  مرتي  طن  �ألف   200 �شينتج  �لك�رية  �لن�شاء�ت  و 
�مل�شنع  يدخل  �أن  يت�قع  و   ، �لكثافة  منخف�س  �إثيلني  وب�يل  �لثيلني 

مرحلة �لت�شغيل يف منت�شف �لعام �لقادم 2013 م .

ريال  مليار�ت   3 تبلغ  للم�شروع  �لإجمالية  �لتكلفة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�شع�دي �شيتم مت�يلها ب���شطة عدد من �لقرو�س و�لت�شهيالت �لبنكية 
و  �ل�شركاء  ح�ش�س  من  وكذلك  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  مع  �ملت��فقة 
�لقرو�س �لك�مية �ملقدمة من �شندوق �لتنمية �ل�شناعية �ل�شع�دي 
�لإ�شالمي  �لتم�يل  قيمة  بان  علماآ  �لعامة.  �لإ�شتثمار�ت  �شندوق  و 
مع  �لتم�يل  �تفاقية  ت�قيع  من  �لأنتهاء  عند   %50 بن�شبة  �شتخف�س 

�شندوق �ل�شتثمار�ت �لعامة.

ت�شتخدم مادة خالت فينيل �لثيلني كمادة �أولية لنتاج �مل��د �لال�شقة 
�لتي تذ�ب بالر�رة و�لغر�ء �ل�شاخن و�أج�د �أن��ع �لربطة �مل�شتخدمة 
يف �لألعاب �لريا�شية ، بينما ت�شتخدم خالت �لفينيالأ�شتيتكلقيمالنتاج 
ومنظفات  �لطبية  �لتغذية  وزجاجات  �لاويات  من  عديدة  �أن��ع 

�لزجاجات.

 ” للبرتوكيماويات  �لعاملية  �ل�شع�دية  �ل�شركة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�شبكيم ” متلك ما ن�شبته 75% من ملكية �ل�شركة �لعاملية للب�ليمر�ت 
تعيني  و قد مت  �لك�رية.  للكيماويات  �شركة هان��  ون�شبة 25% متلكها 
�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شع�دية �لعربية �ملحدودة م�شت�شارً� ماليًا ، 

يف حني مت تعيني �شركة ن�رت�ن روز م�شت�شارً� قان�نيًا للم�شروع .

بتمويل البنك الإ�سالمي للتنمية: توقيع عقد اتفاق تنفيذ م�سروع 
نحل الع�سل ملت�سرري �سيول عام 2008م يف ح�سرموت

نحل  م�شروع  تنفيذ  عقد  على  �ليمنية  و�لري  �لزر�عة  وز�رة  وقعت 
�لع�شل للمت�شررين من �شي�ل �أكت�بر 2008م يف حمافظتي ح�شرم�ت 

و�ملهرة و�ملم�ل عن �لبنك �لإ�شالمي للتنمية. 

وخالل �لت�قيع �لذي مت على هام�س �جتماعات �لدورة �لـ 31 للجمعية 
�لعم�مية للمركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لقاحلة )�ك�شاد( 
�ملنعقد حاليًا يف �لعا�شمة �للبنانية بريوت �أ�شار وزير �لزر�عة و�لري 

�ملهند�س فريد جم�ر �إىل �أهمية �مل�شروع �لذي �شيق�م �ملركز �لعربي 
)�ك�شاد( بتنفيذه يف ح�شرم�ت و�ملهرة خالل فرتة �أق�شاها 6 �أ�شهر، 
�لع�شل  �أن  باعتبار  �لنحل  جمال  يف  �ملت�شررين  تع�ي�س  يف  ودوره 
يف  �ملت�شررة  �لأ�شر  من  لكثري  هام  دخل  وم�شدر  �قت�شادي  م�رد 

�ملحافظتني.

ويعد �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و �لأر��شي �لقاحلة - 
�أك�شاد - �أحد �أهم مر�كز �لعمل �لعربي �مل�شرتك حيث يق�م بالأبحاث 
�لنباتية  �لأ�شناف  ��شتنباط  جمالت  يف  �لتطبيقية  �لدر��شات  و 
للم��رد  �ملتكاملة  و�لإد�رة  للجفاف  �ملقاومة  �لي��نية  و�ل�شاللت 
�ملائيه و�لفاظ على �لبيئة و�لتن�ع �لي�ي ومكافحة �لت�شحر وتقييم 
خرب�ت  وتط�ير  �لعربية  �جلافة  �ملناطق  يف  �لطبيعية  �مل��رد  وتنمية 

ومعارف �لق�ى �لب�شرية �لعاملة يف هذه �ملناطق.
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اإن�ساء مركز ال�سارقة الإ�سالمي للدرا�سات امل�سرفية

�أعلن �أم�س عن �إن�شاء مركز �ل�شارقة للدر��شات �مل�شرفية �لإ�شالمية 
بجامعة �ل�شارقة بالتعاون مع م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي بر�أ�س مال 
قدره 20 ملي�ن درهم لل�شن��ت �خلم�س �لأوىل، يف �إطار �ل�شرت�تيجية 
وجامعة  �لإ�شالمي  �ل�شارقة  كل من م�شرف  يتبناها  �لتي  �ملجتمعية 

�ل�شارقة مع جميع �لقطاعات �لتي تخدم �ملجتمع .

�ل�شارقة  جامعة  مدير  حمم�د  �شامي  �لدكت�ر  �لأ�شتاذ  ذلك  �أعلن 
�شعد  �أحمد  بح�ش�ر  �أم�س  �ل�شارقة  جامعة  مبقر  عقدها  ندوة  خالل 
حميد  �لدكت�ر  و�لأ�شتاذ  للم�شرف،  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  �إبر�هيم 
و�لدكت�ر  �لأكادميية  لل�ش�ؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �لنعيمي  جم�ل 
حممد �إ�شماعيل حممد نائب مدير �جلامعة لل�ش�ؤون �ملالية و�لإد�رية، 
كما ح�شر �لندوة �لأ�شتاذ �لدكت�ر عدنان �شرحان عميد كلية �لقان�ن 
�ل�شريعة  كلية  �لب�شري عميد  �لرحيم  �لقر�شي عبد  �لدكت�ر  و�لأ�شتاذ 
و�لدر��شات �لإ�شالمية و�لدكت�ر ح�شني �لتميمي مدير �مل�شروع وعدد 
من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وح�شن �لبلغ�ين و�إ�شحاق �لعبيديل من 

م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي . 

ت�شطلع  �لذي  �مل�شروع  �أن  �لندوة  خالل  �جلامعة  مدير  و�أو�شح 
من  كل  و�لعلمية  و�لأكادميية  و�ل�شت�شارية  �لبحثية  مب�ش�ؤولياته 
�لأعمال  و�إد�رة  و�لقان�ن  �لإ�شالمية  و�لدر��شات  �ل�شريعة  كليات 
بجامعة �ل�شارقة يهدف �إىل �أن يك�ن مركزً� مرجعيًا متميزً� للبح�ث 
و�ل�شت�شار�ت �لتي تهم �لقطاع �لقت�شادي �ملرتبط باأعمال �لتجارة 
�أن  م�ؤكدً�  �ل�شمحاء،  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �أطر  �شمن  و�ل�شتثمار، 
جامعة �ل�شارقة م�ؤهلة بتميزها وتفردها لال�شطالع مب�ش�ؤوليات �إن�شاء 
�لعربية  �خلليج  منطقة  ودول  �لدولة  يف  �ل�حيدة  لأنها  �ملركز،  هذ� 
�لبح�ث  خمتلف  تدعم  �لتي  �لتخ�ش�شات  جميع  على  ت�شتمل  �لتي 
�لإ�شالمي،  و�لتم�يل  بامل�شارف  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�لدر��شات 
للممار�شات  مرجعًا  �ملركز  هذ�  يك�ن  �أن  يف  �لطم�ح  عن  معربًا 
�لقت�شادية يف هذ� �لقطاع على م�شت�ى خمتلف �مل�شارف �لإ�شالمية 
�لعاملة يف �لدولة وجميع �متد�د�تها على �مل�شت�ى �لعربي و�لإ�شالمي .

�ملركز  هذ�  مت�يل  �شيتم  �أنه  �إىل  حمم�د  �شامي  �لدكت�ر  و�أ�شار 
ولل�شن��ت �خلم�س �لأوىل مببلغ 20 ملي�ن درهم، 15 منها من م�شرف 
�أن  �أخرى، م��شحًا  �لإ�شالمي و5 ماليني درهم من هيئات  �ل�شارقة 
جامعة �ل�شارقة تقدم برناجما �شامال من خالل كلية �إد�رة �لأعمال 
�لتعليم �لعايل و�لبحث  �لتم�يل �لإ�شالمي، وه� معتمد من وز�رة  يف 
�لأعمال  �إد�رة  يف  �لتنفيذي  �ملاج�شتري  برنامج  �إىل  �إ�شافة  �لعلمي، 

�لذي ي�شمل تخ�ش�شًا �شاماًل يف هذ� �ملجال .

يوروموين متنح �ساب جائزة اأف�سل بنك يف ال�سعودية لعام 2012
"�شاب"  �لربيطاين  �ل�شع�دي  �لبنك  عاملًيا،  �ملعروفة  �مل�شرفية  ي�روم�ين  جملة  منحت 
جائزة �أف�شل بنك يف �ململكة �لعربية �ل�شع�دية لعام 2012، وذلك �شمن فعاليات ج��ئز 
و��شتلم  �لعامل.  �ملالية ح�ل  �مل�ؤ�ش�شات  �أف�شل  لتكرمي  �شنة  �ملجلة كل  تنظمها  �لتي  �لتميز 
�جلائزة �ل�شيد ديفيد دي�، �لع�ش� �ملنتدب لـ "�شاب"، يف �حتفال نظمته جملة ي�رومني يف 
دبي م�شاء ي�م �ل�شاد�س من �شهر ي�ني�، لتكرمي جميع �لفائزين بهذه �جل��ئز، وقد ح�شر 
�لفل جمم�عة من كبار �مل�شئ�لني �لتنفيذيني يف �لبنك. وقال �ل�شيد ديفيد دي�: "نحن يف 
باأنه دليل ق�ي على �لعمل  �لتميز  �إىل هذ�  �ل�شرور بتحقيق جائزة ي�رومني، وننظر  غاية 

�ل�شاق و�لتفاين �لذي يبديه م�ظف�نا على م�شت�ى �ململكة".
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الإ�سالمي للتنمية ي�سدر �سكوك بقيمة ت�سل اإىل 2 مليار دولر

�أو�شح رئي�س جمم�عة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية �لدكت�ر �أحمد حممد 
�ل�شهر  هذ�  خالل  جديدة  �شك�ك  �إ�شد�ر  ب�شدد  �لبنك  �أن  علي، 

يرت�وح حجمها ما بني خم�شمائة ملي�ن �إىل ملياري دولر.

كما �أ�شاف �أي�شا �أن ع��ئد �ل�شك�ك �شيتم ت�ظيفها لتم�يل م�شروعات 
�لبنك يف �لدول �لأع�شاء يف �لبنك �لإ�شالمي، حيث قدمت �ملجم�عة 
ملي�ن  مائة  وثالث  مليار�ت  ثماين  بلغت  مت�يالت   2011 عام  خالل 

دولر.

قد  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  �شك�ك  كانت  �ملا�شي  �لعام  �أن  و�أكد 
�لت�شنيف  م�ؤ�ش�شات  من   "TRIPLE A" ت�شنيف  على  ح�شلت 
و�إت�س.  �إم. بي  �أي.  �إن. بي باريبا و�شي.  �لثالث بن�ك بي.  �لئتماين 

�إ�س. بي. �شي و�لأهلي �لتجاري و�شتاندرد ت�شارترد لرتتيب �للقاء�ت 
�ل�ش�ق،  ظروف  على  يت�قف  �لذي  �لإ�شد�ر،  يف  �لدفاتر  و�إم�شاك 
�ملرتبني  كاأحد  �ملحتملة  �ل�شفقة  يف  �لقطري  بروة  بنك  وي�شارك 

�لرئي�شيني.

�لتقييم  �أن تق�م بع�س وكالت �لت�شنيف مبنح هذ�  �أي�شا  كما يت�قع 
�لإ�شالمي  للبنك  وكذلك  �ل�شك�ك �جلديدة،  لهذه  �لئتماين  �لعايل 

للتنمية.

�لعاملية،  �لأ�ش��ق  ظل �لطلب على �ل�شك�ك ق�يا يف م��جهة تقلبات 
وذلك  �لنا�شئة؛  �لأ�ش��ق  �لتقليدية من  �لإ�شد�ر�ت  لت�قف  �أدت  �لتي 
�لذين ميتلك�ن �شي�لة كبرية،  �مل�شتثمرين �ملهتمني  نتيجة قاعدة من 
�لإ�شالمي  دبي  وبنك  �لفرن�شي  �ل�شع�دي  �لبنك  من  كل  و��شتكمل 
رئي�س  علي  حممد  �أحمد  كان  ماي�.  يف  كبري  بطلب  حظي  �إ�شد�ر� 
جمل�س �إد�رة �لإ�شالمي للتنمية �أبلغ رويرتز �ل�شهر �ملا�شي �أن �لبنك 
دولر،  مليار  �إىل  ملي�ن   500 بقيمة  خم�شية  �شك�ك  �إ�شد�ر  يعتزم 
�لت�ش�يقية يف �لريا�س يف �لعا�شر من ي�ني�، ثم يف  و�شتبد�أ �جل�لت 
لندن يف  وتختتم يف  ي�ني�،  و�شنغاف�رة يف 13  ي�ني�  ك��لملب�ر يف 12 

18 ي�ني�.

البنك الإ�سالمي الأردين يفتتح فرعه الثالث وال�ستني 

�أعلن �لبنك �لإ�شالمي �لأردين عن حت�يل مكتبه �مل�شريف يف منطقة 
�ل�شن/ حمافظة �إربد �إىل �لفرع 63 للبنك  بنف�س م�قعه يف �ل�شارع 
�لرئي�شي/ �ل�شن، و�فتتح �ملكتب �لثالث ع�شر يف جر�س/ حمافظة 
�لأحد  ي�م  �شباح  �عتبارً� من  وذلك  �مللك عبد�هلل،  �شارع  جر�س يف 

�مل��فق 3 حزير�ن 2012.

رئي�س  نائب  رعاية  و�ملكتب حتت  �لفرع  م�قعي  �حتفال يف  �أقيم  وقد 
م��شى  �ل�شيد  �لأردين  �لإ�شالمي  للبنك  �لعام  �ملدير  �لإد�رة  جمل�س 
�شحادة وبح�ش�ر كبار م�ظفي �لبنك وح�شد كبري من �مل��طنني وكبار 

�ل�شخ�شيات و�لفعاليات  �لر�شمية و�ل�شعبية يف �إربد وجر�س.

�لبد�ية هذ�  لقد جاءت  �شحادة   م��شى  �ل�شيد  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�جلغر�يف  �لت��شع  �إىل  �لهادفة  �لبنك  ��شرت�تيجية  بتنفيذ  �لعام 
بالكثافة  متتاز  �لتي  �ل�شمال  حمافظات  من  �ململكة  مناطق  مبختلف 

�ل�شكانية �لعالية و�لن�شاط �لقت�شادي �ملميز، فتح�يل مكتب �ل�شن 
�لذي مت �فتتاحه عام 2001 لفرع بعد �أن مت نقله خالل �لعام �ملا�شي 
 ( من  و�حتياجاتهم   �مل��طنني  لرغبة  تلبية  و��شع   جديد  م�قع  �ىل 
�أفر�د و�شركات( ل�شتيعاب ت��شعات �لعمل و للح�ش�ل على �ملنتجات 

�مل�شرفية �لإ�شالمية بكل �شه�لة وي�شر.

�لفرع  وج�د  �إىل  بالإ�شافة  جر�س  حمافظة  يف  مكتب  �فتتاح  جاء 
على  للت�شهيل   1987 عام  منذ  �فتتاحه  مت  �لذي  جر�س  يف  �لرئي�شي 
�ملتعاملني مع �لبنك وتخفيف �ل�شغط على فرع جر�س، وبهذ� ي�شبح 
�أنحاء �ململكة 76 فرعًا  عدد فروع ومكاتب �لبنك �ملنت�شرة يف جميع 
ومكتبًا منها يف حمافظات �ل�شمال ثالثة ع�شر فرعًا ت�شمل )�ل�شن، 
فل�شطني،  �شارع  و�ربد  �لها�شمي،  �شارع  و�ربد  بغد�د،  �شارع  و�ربد 
و�ل�ش�نة  �شعيد،  �أبي  ودير  حكما،  �شارع  و�ربد  �أيدون،  �شارع  و�ربد 
�إ�شافة  و�ملفرق(،  وكفرجنة،  وجر�س،  وعجل�ن،  و�لرمثا،  �ل�شمالية، 
�إىل ثالثة مكاتب م�شرفية يف منطقتني: �شما �لرو�شان ول��ء �لطيبة 

و�لآن يف جر�س.

و�أ�شاف �شحادة �أنه من �ملقرر بع�ن �هلل �أن يتم خالل �ل�شهر �لايل 
�فتتاح فرع على م�شارف مدينة �ل�شلط / �لبلقاء.
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البنك الإ�سالمي العربي يطبق 
نظامًا اإلكرتونيًا لإدارة اجلودة

�إلتز�مًا من �لبنك �لإ�شالمي �لعربي ب�شرورة �ملحافظة على �مل�شت�ى 
�ملتقدم للخدمات �مل�شرفية �لتي يقدمها لعمالئه وحفاظا على �لبيئة 
و�ل�شتعا�شة  �لأور�ق  ��شتخد�م  تقلي�س  خالل  من  �لطبيعية  و�مل��رد 
�إد�رة  م�شروع  تطبيق  من  �لنتهاء  مت  �لإلكرتونية،  بالأنظمة  عنها 
بالتعاون مع  �لعربي  �لإ�شالمي  �لبنك  لدى  وت�ثيقها  �لعمل  �إجر�ء�ت 
�شركة ProServ، وذلك من خالل تطبيق نظام �إلكرتوين متخ�ش�س 
ون�شرها  و�إد�رتها  �لعمل  �إجر�ء�ت  ت�حيد  يحقق  �ملجال  هذ�  يف 
م�شت�ياتهم  مبختلف  �لبنك  م�ظفي  ملختلف  و�إتاحتها  �إلكرتونيًا 
�لإد�رية يف �لبنك ومبختلف م��قعهم، حيث يتيح هذ� �لنظام للبنك 
مبا  ووثائقه،  و�إجر�ء�ته  �جل�دة  �إد�رة  لنظام  وتط�يرً�  �أف�شل  �إد�رة 

ينعك�س على حت�شني �لكفاءة يف �لأد�ء وتط�ير خدمة �لعمالء. 

يق�م  �لذي   ،IGrafx حل�ل  �إىل  �لإلكرتوين  �جل�دة  نظام  وي�شتند 
ون�شر  و�إد�رة  �ملعل�مات  تبادل  تتيح  مركزية  بيانات  قاعدة  باإن�شاء 
كافة �ل�ثائق و�لبيانات �خلا�شة يف �لبنك بني �مل�ظفني، عرب �ل�شبكة 
و�إخ�شاعها  �ملختلفة  �لعمليات  �إىل �شبط  ي�ؤدي  للبنك مما  �لد�خلية 

ل�ش��بط قيا�شية.

يعك�س  �لأمر �منا  �ن هذ�  �لبنك،  ويعترب �شامي �شعيدي، مدير عام 
�لدو�ت  يف  �ل�شتثمار  يف  �لعربي  �ل�شالمي  �لبنك  �د�رة  حر�س 
�لهادفة لتط�ير بيئته �لد�خلية و�نظمته �لعاملة و�جر�ء�ته، لل��ش�ل 
�ىل �على م�شت�يات �جل�دة و�خلدمة �ملقدمة لعمالء �لبنك و�لمتثال 
ملتطلبات �جلهات �لرقابية وو�شيلة من �ل��شائل يف رفع م�شت�ى �لثقافة 

�مل�شرفية لدى م�ظفي �لبنك.

�لكرتوين  نظام  و�عتماد  باإن�شاء  �هتمامنا  �إن  �ل�شعيدي  و�أ�شاف 
لإد�رة �جل�دة، �شينعك�س �إيجابًا على �لإنتاجية و�لأد�ء يف �لبنك من 
بها، مما  بالنماذج �خلا�شة  وربطها  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت  ت�ثيق  خالل 
مع  يت��فق  مبا  �إلكرتوين،  ب�شكل  �ل�ثائق  و�إد�رة  �شبَط  يف  ي�شاهم 
�ملتطلبات و�لأنظمة �لعاملية و�أهد�ف �لبنك وتطلعاته و �شعيه �مل�شتمر 
نح� تقدمي خدمات �أف�شل لعمالئه ومن م��كبة �آخر �مل�شتجد�ت فيما 

يتعلق باأنظمة �جل�دة و�إد�رة �إجر�ء�ت �لعمل". 

وتعترب هذه �خلط�ة مبثابة �لنطالقة يف ت�جه �لبنك لعتماد �ف�شل 
حتقيق  �شبيل  يف  �جل��نب  خمتلف  يف  و�ملمار�شات  �لعاملية  �لنظمة 

�هد�فه �ل�شرت�تيجية.

البنك الإ�سالمي العربي يطبق 
نظامًا اإلكرتونيًا لإدارة اجلودة

فاز "بنك دبي �لإ�شالمي" بجائزة "�أف�شل بنك �إ�شالمي" يف �ملنطقة 
لعام  �ملايل"  للقطاع  �إي�شت  ميدل  "بانكر  ج��ئز  ت�زيع  حفل  خالل 
2012، و�لذي �أقيم يف دبي م�ؤخر�. ومتنح ج��ئز "بانكر ميدل �إي�شت 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �أد�ء  �لأف�شل  �ملالية  للم�ؤ�ش�شات  �ملايل"  للقطاع 
و�شمال �أفريقيا. وتق�م جلنة حتكيم م�ؤلفة من عدد من �أبرز �خلرب�ء 
يف �لقطاع باختيار �ملر�شحني، �لذين يتم �ختيار �لفائزين من بينهم 
عرب عملية ت�ش�يت على �لإنرتنت ي�شارك فيها �أكرث من 10 �آلف من 

قر�ء "بانكر ميدل �إي�شت" �مل�شجلني على �مل�قع �لإلكرتوين للمجلة. 

وبهذه �ملنا�شبة، قال �لدكت�ر عدنان �شل��ن، نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
لـ "بنك دبي �لإ�شالمي": "تعد هذه �جلائزة مبثابة تاأكيد جديد على 
دورنا �لبارز و�لر�ئد يف قطاع �خلدمات �مل�شرفية �لإ�شالمية �ملتنامي 
ب�شرعة، وهي خري خامتة للن�شف �لأول من �لعام �جلاري؛ حيث �أثمر 
تركيز �لبنك على �لبتكار و�لت��شعة و�لكفاءة على تر�شيخ مكانة بنك 
دبي �لإ�شالمي ب�شفته �مل�شرف �لإ�شالمي �لر�ئد على م�شت�ى دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة.

�لكبرية  �لر��شخة ودر�يتنا  �أ�ش�شنا  "�شن���شل �لرتكيز على  و�أ�شاف: 
م�شرفية  جتربة  باأف�شل  متعاملينا  وتزويد  �لت��شع  مل���شلة  بالقطاع 

�إ�شالمية عالوة على جمم�عتنا �ل���شعة من �ملنتجات �ملتميزة".

تاميز"، يف  "فاينن�شال  ملجم�عة  �لتابعة  بانكر"،  "ذي  وقامت جملة 
على  �لإ�شالمي"  دبي  "بنك  باإدر�ج  �جلاري  �لعام  من  �شابق  وقت 
لعام 2012" �شمن  �ل�شفقات  "�أف�شل  �أبرمت  �لتي  �ل�شركات  قائمة 
فئة "�لتم�يل �ملهيكل". ويعزى ف�ز �لبنك بهذ� �للقب �إىل جناحه يف 
تنظيم �شفقة مت�يل م�شرتك )وكالة( بقيمة 800 ملي�ن دولر �أمريكي 
ل�شالح �شركة "�شالك ون"، �لتي مت تاأ�شي�شها لتح�يل �إير�د�ت نظام 
�لتعرفة �ملرورية )�شالك( �ىل �ير�د�ت نقدية، وذلك بهدف دعم تط�ر 
�لبنية �لتحتية لدبي على �ملدى �لط�يل. كما �شاهم �لبنك يف �لعديد 
من �شفقات �ل�شك�ك �لكبرية خالل عام 2012 مبا يف ذلك �ل�شند�ت 
لأجل  �ملنطقة �لرة جلبل علي )جافز�(  �أ�شدرتها  �لتي  �لإ�شالمية 
7 �شن��ت بقيمة 650 ملي�ن دولر �أمريكي؛ و�لت�شهيالت �ملالية بقيمة 
�لعاملي  �ملايل  دبي  "مركز  جمعها  �لتي  �أمريكي  دولر  مليار   1،04
لال�شتثمار�ت"؛ وبرنامج �إ�شد�ر �شهاد�ت �ل�شك�ك �لبالغة قيمتها 1 
قيام  عن  ف�شاًل  �لفطيم"؛  "ماجد  جمم�عة  يف  �أمريكي  دولر  مليار 
دولر  ملي�ن   500 بقيمة  �إ�شالمية  �شند�ت  باإ�شد�ر  م�ؤخرً�  �لبنك 

�أمريكي. 

وكان "بنك دبي �لإ�شالمي" قد حقق حت�شنًا ملح�ظًا يف نتائجه �ملالية 
خالل �لعام �ملا�شي، حيث و�شل �شايف �أرباحه �إىل 1،01 مليار درهم 
�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2011. كما و�شع  �لـ 12  �لأ�شهر  �إمار�تي عن 

نطاق ح�ش�ره يف �لدولة عرب �فتتاح 7 فروع جديدة.
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البنك الإ�سالمي للتنمية ي�سدر بنجاح �سكوكا بقيمة800 مليون 
دولر اأمريكي

م�سرف قطر الإ�سالمي يحقق عائدا بن�سبة /10.9/باملائة �سمن 
برنامج �سندات

�أعلن م�شرف قطر �ل�شالمي" �مل�شرف"عن حتقيق �لأ�شد�ر �لول 
لربنامج �شند�ت"حماية" �ملهيكلة �لتابع للم�شرف - �ململكة �ملتحدة 

عائد� بن�شبة / 10.09/ باملائة على ر�أ�س �ملال �ملُ�شتثمر.

   و��شار بيان �شحفي �شدر عن �مل�شرف ون�شره م�قع ب�ر�شة قطر 
�لي�م �إىل �ن �مل�شرف / �ململكة �ملتحدة د�شن برنامج "حماية " يف 
برنامج  تد�شن  م�ؤ�ش�شة  �أول  يعترب  حيث   2010 �لعام  من  ماي�  �شهر 
�شند�ت مهيكلة م��فق لل�شريعة �ل�شالمية ..و ي�شتثمر �لربنامج ر�أ�س 

ماله يف ب�ر�شة قطر.

�لتم�يل  جمال  يف  �لر�ئدة  �لرب�مج  من  "حماية"  برنامج  ويعد     
بدل  �ملال  لر�أ�س  م�شم�نة  حماية  للم�شتثمرين  ي�فر  حيث  �ل�شالمي 

من �لتعر�س لتقلبات ��ش��ق �ملال .

يف  و�أدرج   1982 عام  تاأ�ش�س  �ل�شالمي  قطر  م�شرف  �أن  يذكر    
و�لتم�يل  �مل�شرفية  �لأعمال  بكافة  ويق�م   ،1997 عام  قطر  ب�ر�شة 
و�ل�شتثمار و�خلدمات �مل�شرفية وفقًا لأحكام �ل�شريعة �ل�شالمية...
ويتبنى  )�مل�شرف(  ��شرت�تيجية للت��شع خارجيًا عرب �نتقاء مر�كز 
�إقليمية وعاملية ل�شتثمار�ته �خلارجية بحيث يك�ن له ح�ش�ر وت��جد 
من  جمم�عة  تاأ�شي�س  عرب  �لروؤية  هذه  �مل�شرف  حقق  ..وقد  عاملي 
�لتم�يل  )بيت  �ملتحدة  �ململكة   / �مل�شرف  ومنها  �لتم�يل  بي�ت 
قبل  من  ترخي�س  على   2008 عام  ح�شل  و�لذي  �شابقا(  �لأوروبي 
هيئة �خلدمات �ملالية يف �ململكة �ملتحدة ، ويعمل كم�ؤ�ش�شة م�شرفية 

لال�شتثمار�ت �ل�شالمية مركزها يف بركلي �شك��ير بلندن.

�لإ�شالمي  �لبنك  �مل��ردقام  تعبئة  �إطارخطة  – 2012: يف  ي�ني�   20
للتنمية  �لا�شل على �أعلى تقييم �ئتماين )AAA( من »�شتاندرد 
�آند ب�رز« و»فيت�س« و »م�ديز« ، مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة، بت�شعري 
�شك�ك بقيمة 800 ملي�ن دولر �أمريكيبنجاح، باأجل ��شتحقاق مدته 
خم�س �شن��ت وعائد �شن�ي قدره 1.357% يف �إطاربرنامج �إ�شد�ر�ت 
يبلغ حجمه  بالبنك، وه� برنامج  �لأجل �خلا�شة  �ل�شك�ك مت��شطة 
6.5 مليار دولر �أمريكي. و قد قام كل من �لأهلي كابيتال، �إت�س �إ�س 
بي �شي، بي �إن بي باريبا ، بنك بروة ، و �شتاندرد ت�شارترد، و �شي �أي 
�إد�رة هذ� �لإ�شد�ر، و مت تعيني م�شرف �لهالل مدير  �إم بي مبهمة 

�لبنك �مل�شارك يف هذه �ل�شفقة.

بد�أ ت�شجيل طلبات �ل�شر�ء ي�م �جلمعة، �مل��فق 15 ي�ني� مع �لإعالن 
عن �لت�شعري �لأويل �لر�شمي، عند �ل�شاعة 5:00 م�شاء بت�قيت لندن، 
�ملبادلة  �أ�شعار  معدل  ف�ق  �أ�شا�س  نقطة   45 �إىل  م�شت�ى35  على 
�خلم�شية للدولر �لأمريكي. مما �شاهم يف ت��فد طلبات �ل�شر�ء من 

�مل�شتثمرينبما يزيد عن 900 ملي�ن دولر �أمريكي.

�لي�نانية،  �لنتخابات  ب�شبب  �ملتقلبة  �ل�ش�ق  بيئة  من  �لرغم  وعلى 
و�رتفاع ه��م�س �لئتمان ملنطقة �لي�رو، جذبت هذه �ل�شفقة �هتماما 
كبري� من �مل�شتثمرين، مما �شمح للبنك حتقيق ت�شعري جذ�ب. حيث مت 
�لت�شعري �لنهائي لل�شفقة بـما يقارب60 نقطة �أ�شا�س د�خل م�شت�يات 
�ل�ش�ق �لثان�ية لل�شك�ك �لالية للبنك. ويعترب هذ� �لإ�شد�ر جناحا 
للبنك �لإ�شالمي للتنمية �لذى ��شتطاع طرح حجم �أكرب من �ل�شك�ك 
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�لأو�شاع  �لرغم من  �ل�شابقة على  بالإ�شدر�ت  �أقل مقارنة  وبت�شعرية 
�أن  �ملت�قع  ومن  �لر�هن.  �ل�قت  فى  �لعامل  �أ�ش��ق  ت�ش�د  �لتي  �له�شة 
يعزز هذ� �لإجناز جه�د �لبنك �لإ�شالمي للتنمية من �أجل �لقرت�ب 

�أكرث من ت�شعري�ت �لبن�ك �لإمنائية متعددة �لأطر�ف �ملماثلة.  

ناجحة،  عاملية  ترويجية  لملة  تت�يجا  حتقق  �لنجاح  هذ�  �أن  يذكر 
��شتطاعت  حيث  و�أوروبا،  �لأو�شط  و�ل�شرق  �آ�شيا  من  كال  غطت 
م�شت�يات �لت�شنيف �لعالية للبنك، بالإ�شافة �إىل �د�ئه �ملايل �ملتميز 
مت  حيث  متن�عًا،  �مل�شتثمرين  ت�زيع  وكان  �مل�شتثمرين.  ��شتقطاب 
�شمال  و  �لأو�شط  �ل�شرق  مل�شتثمري  �ل�شك�ك  من   %  72 تخ�شي�س 
�إفريقيا، 22 % مل�شتثمري �آ�شيا، 6 % للم�شتثمرين من �لقارة �لأوروبية.و 
قد مت تخ�شي�س ن�شبة 55% من �لإ�شد�ر للبن�ك �ملركزية و�مل�ؤ�ش�شات 
�لك�مية، و ن�شبة 35% للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية، ون�شبة10% ملديري 
�ملحافظ وم�شتثمرين �آخرين. و �شيتم �إدر�ج هذ� �لإ�شد�ر يف ب�ر�شة 

كل من لندن و ماليزيا.

ويف ختام �لملة �لرتويجية حتدث �لدكت�ر عبد �لعزيز �لهنائي، نائب 
رئي�س �لبنك للمالية قائال:" نحن �شعد�ء بنتائج هذه �ل�شفقة، �لتي 
تعترب تكملة لإ�شد�رتنا �ل�شابقة، حيث حققنا�أهد�فنا�لرئي�شية، ومنها 
حتقيق�شعرممتاز لهذهال�شك�كفيظل بيئة�أ�شعار�لفائدة �ملنخف�شة يف 
�أن نرى عدد� ل باأ�س بهمنامل�شتثمرين  �ل�ش�ق.وي�شعدناب�شفة خا�شة 
�جلدد،و�أود �أن �أثنيعلىمديريالإ�شد�رعلى كل ما بذل�ه من جه�د من 

�أجل حتقيقاأهد�فنا ".



قراءة اأولية يف اكتتاب بنك نزوى الإ�سالمي

يعترب بنك نزوى �أول بنك �إ�شالمي يف �شلطنة عمان ولقد كانت �لبد�ية 
لبنك نزوى مب�شرة حيث فاق �لكتتاب �لد �ملطل�ب لتاأ�شي�س �لبنك 
يف  مطل�ب  ه�  ما  و�حد" ووفق  "�شهر  �ملحددة  �لزمنية  �لفرتة  وفق 
مع  بالتن�شيق  �مل�ؤ�ش�ش�ن  �أعدها  �لتي  )�لكتتاب(  �لإ�شد�ر  ن�شرة 
�أن  تبني  �إذ  �ل�شع�بات  بع�س  تنجم  �لعادة  ويف  �لإ�شر�فية.  �جلهات 
�لكتتاب جاوز �لأ�شهم �ملعرو�شة �أو، من �جلهة �لأخرى، �إذ� مل يتم 
�لكتتاب بكامل �لأ�شهم �ملعرو�شة خالل مدة �لكتتاب �لأويل �أو حتى 
�أهمها  من  عديدة  لعتبار�ت  وفقا  جائز  هذ�  وكل  �ملدة.  زيادة  بعد 
هذه  يف  بامل�شاركة  �لعتبارية،  و�مل�ؤ�ش�شات  �جلمه�ر،  قناعة  عدم 

�ل�شركة �جلديدة لالأ�شباب �لتي يرونها.

�ملبلغ  حد  جتاوز  �جلديد  نزوى  بنك  يف  �لكتتاب  �أن  تبني  �أن  وبعد 
جمرى  على  تاأثريه  له  جتاوز  وهذ�  مرة،   11 من  باأكرث  �ملطل�ب 
حتمي  بل  �شروري  �أمر  �لز�ئدة  �ملبالغ  �أمر  �لنظر يف  �أ�شبح  �لأم�ر، 
وفق ق��نني �ل�شركات �لتجارية وق��نني �أ�ش��ق �ملال يف �ل�شلطنة. ومن 
�ملتعلق  �ل��شع  بدر��شة  �ملال  ل�ش�ق  �لعامة  �لهيئة  قامت  �ملنطلق  هذ� 
بتخ�شي�س �لأ�شهم �آخذة يف �لعتبار منح تخ�شي�س معق�ل "ل�شغار 
تظهر  جتاههم  عد�لة  هذ�  ويف  �ملكتتبني،  �شغار  �أي  �مل�شتثمرين" 
�لبنك  هذ�  يف  باإيجابية  للم�شاركة  لهم  �ملعق�لة  �لفر�شة  �إتاحة  من 

�لإ�شالمي و�لذي ميثل لهم �أمال مل�شتقبل جديد.

وعدنا يف �ملقال �ل�شابق �لديث عن �لتعامل مع �شغار �مل�شتثمرين. 
وبالرج�ع لقان�ن �ل�شركات �لتجارية �لعماين نالحظ باأن �ملادة )65( 
فيجب  �ملعرو�شة  �لأ�شهم  جاوز  �لكتتاب  �أن  تبني  �إذ�  �أنه  تن�س  منه 
�أي  ب���شطة  بها  �ملكتتب  �لأ�شهم  عدد  بن�شبة  �ملكتتبني  بني  ت�زيعها 
حد  ت�زيع  يف  �لق  �ملخت�شة  �جلهات  تعطي  �ملادة  �أن  كما  مكتتب، 
�شغار  مر�عاة  مع  بالت�شاوي  �ملكتتبني  جميع  على  �لأ�شهم  من  �أدنى 
�ملكتتبني. وتنفيذ� لهذ� قامت �لهيئة �لعامة ل�ش�ق �ملال بالتن�شيق مع 
من  يقع  مكتتب  لكل  �شهم   2000 عدد  بتخ�شي�س  �لأخرى  �جلهات 
�شمن جمم�عة "�شغار �ملكتتبني" وهم من �لذين �كتتب�� مبا ي�شاوي 
100 �ألف �شهم كحد �أق�شى للمكتتب. و�أما بالن�شبة للفئة �لتي تعترب 
من كبار �ملكتتبني "�أي كل من جتاوز 100 �ألف �شهم" مت �لتخ�شي�س 
ملبد�أ  وفقا  �أي  )�لكتتاب(  �لإ�شد�ر  ن�شرة  �ملذك�رة يف  �لطريقة  وفق 
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�لن�شبة و�لتنا�شب وهذ� حتقيقا ملبد�أ منح �لفر�شة �لعادلة لكل مكتتب 
�لهيئة  �أن  �لعلم  �لتي قرر �لكتتاب بها. مع  �لن�شبة  يتما�شى مع  ومبا 
جلاأت لهذه �لطريقة لأن �لكتتاب جتاوز �لأ�شهم �ملطروحة لالكتتاب 

�لعام لعدة مر�ت بعد �أن مت تقدمي �أكرث من 600 ملي�ن ريال عماين.

ويف مثل هذ� �ل��شع ل بد من �لعمل على �إعادة جزء من هذه �لأم��ل 
لأ�شحابها لأنها �أ�شبحت خارج "�لك�ته" �ملطل�بة.

�لتي  �ل�شليمة  و�ملمار�شة  �لز�ئدة  �ملبالغ  لإعادة  �لقان�نية  و�لنقطة 
قامت بها، هيئة �ش�ق �ملال يف عمان، و�لتي ت�شت�جب �ل�ق�ف عندها 
هي عدم �لكتفاء و�لتقيد مبا ورد يف ن�شرة �لإ�شد�ر )�لكتتاب( بل 
مبر�عاة  وينادي  يتيح  �لذي  �لقان�ن  وروح  �مل�شرع  ت�جيهات  تطبيق 
�لتي  خا�شة  �جلديدة  �ل�شركات  يف  �ملكتتبني  من  �مل�شتثمرين  �شغار 
م�شار �لركة  على  بجدية  ت�ؤثر  �أن  �ملت�قع  من  �أو  كبري  بدور  �شتق�م 
معق�لة  ن�شبة  منح  فاإن  وحقيقة  �لبلد.  يف  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية 
�ملنا�شبة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  تتيح  �ملكتتبني  �شغار  لفئة  �لأ�شهم  من 
�أ�ش��ق �ملال ل�شريحة جديدة من �مل�شتثمرين وي�شخ دماء جديدة  يف 
لل�ش�ق، وهذ� بالطبع �شي��شع قاعدة �مل�شاركة يف �أ�ش��ق �ملال و�لتد�ول 

يف �لأ�شهم و�ل�شند�ت... �ملطروحة يف �ل�ش�ق.

�مل�شاهمني قطعا  �لكتلة من  فان هذه  �ملال  �ش�ق  �إىل حتريك  �إ�شافة 
�شتتمكن من لعب دور �أكرث �إيجابية خا�شة و�أنها متلك ن�شبة معق�لة 
من �أ�شهم �ل�شركة �لتي قد متنحها �لد �لأدنى يف �مل�شاركة �لفعلية 
�إيجابية  �أكرث  �ل�شركة ومتكينها من تنفيذ مهامها ب�ش�رة  يف تط�ير 
�ملال جنحت وب�ش�رة مهنية  �ش�ق  �أن هيئة  نق�ل  وبهذ�  وديناميكية. 
و�حرت�فية يف معاجلة �أمر مبالغ �لكتتاب �لز�ئدة وكل هذ� �شيدعم 
�أ�ش��ق �ملال يف �ل�شلطنة وقبل ذلك �شيعمل على ت�فري  �ل�شتثمار يف 
�ملناخ �ملالئم لهذه �ل�شركة �جلديدة، ومن خلفها �مل�شاهم�ن، لتك�ن 
�ملجتمع  فئات  ولكل  �لأ�شهم  حملة  من  للمالك  وفائدة  فعالية  �أكرث 
"قلعة  على  دللة  �لإ�شالمي  نزوى  بنك  وليك�ن  بال�شركة.  �ملرتبطة 
�لتاريخية  نزوى  كقلعة  عالية  �شاخمة  تقف  �لتي  �جلديدة"  نزوى 

�لعتيقة �لتي تدل على تاريخ �لأجد�د �ملجيد.

�لتاريخ  �إ�شافية يف م�شار  لبنة  ت�شكل  وهكذ� ت�شنع�ن قالعا جديدة 
�لديث لعمان.

منها  يتبني  مفيدة  �شابقة  يعترب  حدث  ما  �إن  نق�ل  عامة،  وب�شفة 
فيه  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �ملال  �أ�ش��ق  يف  �ل�شتثمار  يف  �جلمه�ر  رغبة 
�شريطة �أن يك�ن هذ� �ل�شتثمـــار مقنعا ومبفاهيـــم وقيم جديدة تق�د 

�لقت�شاد �لعماين نح� �لرخاء وتزيد من دخل �مل�شتثمر.
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ا�ستقالة الأمني العام للمجل�س العام 

للمجل�س  �لعام  �لأمانة  من  ��شتقالته  خ�جة  عز�لدين  �لدكت�ر  قّدم 
�لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات  �ملالية �لإ�شالمية وذلك خالل ��شهر �أبريل 
مب�شرف  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  ع(  م  )ر  من�شب  لي�شغل  �ملن�شرم 
�لزيت�نة بت�ن�س وذلك بناءً� على طلب �لك�مة �لت�ن�شية، و�لذي علق 

عليه د.عز�لدين خ�جة باأنه كان ��شتجابة لند�ء وطني. 

وي�شغل �لأ�شتاذ حممد بن ي��شف من�شب �لأمني �لعام بالإنابة للمجل�س 
�ملايل  للتدريب  �لدويل  �ملركز  رئي�س  من�شب  �شغل  قد  وكان  �لعام.  

�لإ�شالمي ومن�شب �ملدير �لتنفيذي يف �ملجل�س منذ �لعام 2009.  
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جديد املجل�س: تنظيم دورة تدريب واعتماد املدربني

�لإ�شالمية  �ملالية  و�مل�ؤ�ش�شات  للبن�ك  �لعام  �ملجل�س  قيام  �إطار  يف 
بتط�ير �ملركز �لدويل للتدريب �ملايل �لإ�شالمي من �أجل حت�شني ج�دة 
و�ملتعاملني  �لعاملني  وتاأهيل  �لإ�شالمية  �ملالية  �ل�شناعة  �لتدريب يف 
حمرتفني  مدربني  قاعدة  بناء  �إىل  ي�شعى  �لدويل  �ملركز  فاإن  معها، 
ومعتمدين لديه تت��فر فيهم �ل�شروط �ملطل�بة و�خلربة �لالزمة بحيث 
يك�ن�� مقتدرين وم�ؤهلني ملمار�شة �لتدريب �مل�شريف و�ملايل �لإ�شالمي 

وتقدمي خدماتهم لل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية باأف�شل �ل�شبل.  

وعلى هذ� �لأ�شا�س فاإن �ملركز �لدويل للتدريب �ملايل �لإ�شالمي ينظم 
برنامج خا�س "لتدريب و�عتماد �ملدربني" وذلك ملدة 6 �أيام متتالية 
مبقر �ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية يف �لبحرين.  

وميتد هذ� �لربنامج على �شتة �أيام تدريبية ت�شمل ي�م تعريفي باملنهج 
�لأ�شا�شية  �ملبادئ  يغطى  �ملعتمد  �لإ�شالمي  �مل�شريف  ل�شهادة  �ملقرر 
لل�شريفة �لإ�شالمية و�أربعة �أيام تغطي مهار�ت �لتدريب وفن �لعر�س 

وي�م �أخري تقييمي من قبل جلنة خرب�ء.

يف  عام  لختبار  �لربنامج  من  �لأول  �لي�م  خالل  �مل�شارك�ن  ويخ�شع 
�مل�شتهدف  �لتخ�ش�س  جمل  يف  �آخر  و�ختبار  �لإ�شالمية  �ل�شريفة 
ويعترب منطلقا ومتطلبا �أ�شا�شيًا جلميع بر�مج �لدور�ت �لتدريبية يف 
�ملالية �لإ�شالمية كما يت�شمن �لربنامج �أربعة �أيام تاأهيلية يف مهار�ت 
�لتدريب لدعم وتلبية �حتياجات �ملدربني وحت�شني �أد�ئهم �لتدريبي.  
وي�شمل �لي�م �ل�شاد�س و�لأخري من �لربنامج جل�شات عر�س تقدميي 

من قبل �مل�شاركني يخ�شع لتقيم هيئة �لعتماد.                   

دولة رئي�س الوزراء الأردين يرعى امللتقى الدويل الأول للبنوك 
واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف عّمان 

�لأردين  �ل�زر�ء  رئي�س  دولة  من  �شامية  رعاية  حتت 
�لأفخم يفتتح �ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية 
 Strategy for Business و �شركة CIBAFI لإ�شالمية�
للبن�ك  �لأول  �لدويل  �مللتقى    Development

م�شتقبل  ""�شياغة  �شعار  حتت  �لإ�شالمية  و�مل�ؤ�ش�شات 
�لتم�يل �لإ�شالمي"، وذلك ي�مي 27 و 28 ي�ني� 2012 
يف �لعا�شمة �لأردنية عّمان.  �لرجاء زيارة م�قع �مللتقى 
للتعرف على طريقة �لت�شجيل و�ل�ش�ل على مزيد من 

www.facib.net .لتفا�شيل�
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اإختتام برنامج املتطلبات القانونية يف املالية الإ�سالمية

�ملاج�شتري  برنامج  �جلاري  ي�ني�  �شهر  خالل  �لعام  �ملجل�س  يطرح 
�لتي  �ملهنية  �ل�شهاد�ت  من  يعد  و�لذي  �لإ�شالمية  �ملالية  يف  �ملهني 

ينفذها �ملجل�س �لعام.

من  �ملعتمد  �لإ�شالمي  للم�شريف  وتعريف  مدخل  �لربنامج  ي�شمل  و 
خالل تقدمي مادة �ملدخل �لعام للمعامالت �لإ�شالمية و مادة �لنظام 
�مل�شريف �لإ�شالمي ومادة عمليات �لتم�يل �لإ�شالمي ومادة �خلدمات 

�مل�شرفية �لإ�شالمية.

ودورها  �لإ�شالمية  �ملالية  �لأ�ش��ق  تعريف  �لربنامج  ي�شمل  كما 
�لأ�شهم،  يف  للتعامل  �ل�شرعية  �ل�ش��بط  على  �ملتدرب  فيها  ويتعرف 
كما يطلع على ق��عد و�إجر�ء�ت �لتعامل يف �أ�ش��ق ر�أ�س �ملال ويدر�س 
�إد�رة �ملحافظ �ل�شتثمارية و�ل�شك�ك �لإ�شالمية و يتلقى مادًة خا�شة 

ب�شناديق �ل�شتثمار �لإ�شالمية. 

�لطالب  يدر�س  وفيها  �لدولية،  �لتجارة  �لربنامج  يت�شمن  كما 
�ل�شمان  �إعتماد�ت خطابات  وطرق مت�يلها،  �لدولية  �لتجارة  �أهمية 
�مل�شتندية  و �لعتماد�ت  �مل�شتندية،  و�ل�شح�بات  �لتح�شيل  وب��لي�س 
و  �لدولية،  �لعق�د  كفالت  و  �لإ�شالمية،  �مل�شارف  يف  وتطبيقاتها 

�لعمليات �مل�شرفية �ملتعلقة بالتجارة �لدولية. 

كما يتعرف �لطالب على �مل��د �ملتعلقة بالتاأمني �لتكافلي، فيتم تقدمي 
مبادئ �لتاأمني �لتكافلي ومقارنته بالتامني �لتجاري و �لتاأ�شل �ل�شرعي 
للتاأمني �لتكافلي وتطبيقات �لتاأمني �لتكافلي يف �مل�شارف �لإ�شالمية 
و�لرقابة �ل�شرعية على �شركات �لتاأمني و�مل�شكالت �ملعا�شرة ل�شناعة 

�لتكافل و�لآفاق �لإ�شالمية. 

كما يتطرق �لربنامج �إىل مادة �ملحا�شبة �مل�شرفية وي�شمل بذلك تقدمي 
مادة �ملدخل �ملحا�شبي و�لق��ئم �ملالية ومعيار �لعر�س و�لإف�شاح، و 
�ملعاجلات �ملحا�شبية "بيع �لأجل وعمليات �ملر�بحة �ملحلية و�لدولية"، 
بالتمليك  و�ملنتهية  �لت�شغيلية  �لإجارة  لعقد  �ملحا�شبية  و�ملعاجلات 
بالعمالت  و�لتعامل  و�ل�شلم  لالإ�شت�شناع  �ملحا�شبية  �ملعاجلات  و 
و�ل�شابات  و�مل�شاربة  للم�شاركة  �ملحا�شبة  �ملعاجلات  و  �لأجنبية، 
�خلتامية.  و�أخري� فقد �رتاأى �ملركز �أن يرتك للطالب حرية �لختيار 
�أو م��د �ل�كمة  �ملخاطر  �إد�رة  م��د  �أو  �ل�شرعي  �لتدقيق  م��د  بني 
�لرقابة  نظم  على  �لطالب  يطلع  �ل�شرعي  �لتدقيق  ففي  و�لمتثال،   
�ل�شرعية  �ملر�جعة  و�أدو�ت  �لإ�شالمية،  �مل�شارف  يف  و�ملر�جعة 
�مليد�نية، و �إجر�ء�ت �لأعمال و�لعالقة مع �لهيئات �ل�شرعية، ومادة 
�جل�دة �لن�عية يف �ملر�جعة �ل�شرعية، و�لإطار �ملهني لالحرت�ف يف 

�لتدقيق �ل�شرعي �خلارجي.

�أن��ع  ت�شمل  فاإنها  �ملخاطر،  �إد�رة  مادة  �لطالب  �ختيار  حال  �ما يف 
�إد�رتها طبقا للمعايري �لدولية �لإ�شالمية،  و�أن��عها وكيفية  �ملخاطر 
خماطر  �إد�رة  و   �لإ�شالمية،  �مل�شارف  يف  �ل�ش�ق  خماطر  �إد�رة  و 
يف  �لت�شغيل  خماطر  �إد�رة  و  �لإ�شالمية،  �مل�شارف  يف  �لئتمان 
�مل�شارف  يف  �ل�شي�لة  خماطر  �إد�رة  و  �لإ�شالمية،  �مل�شارف 

�لإ�شالمية. 

و�لمتثال  در��شة �ل�كمة  �ملهني يف  �ملاج�شتري  ما رغب طالب  و�إذ� 
فاإن �مل��د �لتي ي�شملها �لتخ�ش�س تك�ن على �لنح� �لتايل:  مدخل �إىل 
�ل�كمة يف �مل�شارف �لإ�شالمية، و عنا�شر �لبيئة �مل�شاندة للح�كمة 
يف �مل�شارف، و �ملعايري �لدولية و�لإ�شالمية للح�كمة، و �أ�ش�س وكيفية 
�لمتثال يف �مل�شارف �لإ�شالمية، و مناذج من �لمتثال يف �مل�شارف 

�لإ�شالمية. 
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تعـريف �ملـركز : 
�ملركـز م�ؤ�ش�شة دولية م�شتقلة غري ربحية مت تاأ�شي�شها بتظافر جه�د 
كل من �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، و�ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات 
�ملالية �لإ�شالمية، ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ب�شفتها دولة مقر 

�ملركز.

 �لتـاأ�سي�س وبـد�ية �لن�سـاط: 
�جتماع  �نعقاد  تاريخ  من  2005/4/9م  ي�م  �ملركز  تاأ�شي�س  تـم 
�أكرث من �شبعني م�ؤ�ش�شة  �لتاأ�شي�شية �لذي ح�شره  �جلمعية �لعم�مية 
وغري  حك�مية  جهات  �إىل  �إ�شافـة  ودولية   ، و�إقليمية   ، حملية  مالية 

حك�ميـة. وبد�أ �لن�شاط �لفعلي باملركز يف �شهر يناير 2007م.

هــدف ور�سالـة �ملـركز : 
يهـدف �ملركز ب�شفته م�ؤ�ش�شة دولية متخ�ش�شة �إىل تنظيم �لف�شل 
يف �شائر �لنز�عات �ملالية �لتي تن�شاأ بني �مل�ؤ�ش�شات �ملاليـة ، �أو بينهـا و 
بني عمالئهـا ، �و بينها و بني �لغري عـن طـريق �مل�شالـة �أو �لتحكيـم.

�ل�شريعة  �أحكام  خمالفة  عـدم  و�لتحكيم  �مل�شالة  يف  وير�عى 
�لإ�شالمية ومبادئها كمـا نـ�س على ذلك �لنظـام  �لأ�شـا�شي للمركـز.

كيفيـة �لتحكيم لـدى �ملركز �لإ�شالمي �لدويل للم�شالة و�لتحكيم: 
�أو  �لأ�شل  وه�  �لتحكيمي  بال�شرط  �إما  �ملركز  لدى  �لتحكيم  يك�ن 
باعتماد  �ملركز  وي��شي  �لنز�ع(  ن�ش�ب  )بعد  �لتحكيم  مب�شارطة 

�ل�شيغ �لتالية: 

)�أ( بالن�شبــة للخالفات �لتي قد تن�شاأ يف �مل�شتقبل يقرتح �ملركز على 
�ملتعاقدين �إدر�ج �لن�س �لتايل يف بند من بن�د �لتفاقية: " �إذ� ن�شـاأ 
�أو  �أو تنفيذ  �أو �نعقاد  �أي نز�ع بني �لطرفني )�لأطر�ف( عن تف�شري 
ف�شخ �أو �إلغاء �أو �شحة �أو بطالن هذه �لتفاقية )�لعقد( �أو ما يتفرعها 
عنها �أويرتبط بها ُيحال �إىل هيئة حتكيم تعني بعدد وتر من �ملحكمني 
و�لإجر�ء�ت  للق��عد  وفقًا  وملزم  نهائي  بحكم  �لنز�ع  يف  وتف�شل 
للم�شالة  �لدويل  �لإ�شالمي  �ملركز  نظام  يف  عليها  �ملن�ش��س 

و�لتحكيم".

�شرط  على  �لن�س  يتم  ومل  ن�شاأت  �لتي  للخالفات  بالن�شبة  )ب( 
�لتحكيم �ملذك�ر بالفقرة )�أ( �أعاله �أو تخ�شي�س

 �أي جهة حتكيم �أخرى ، يقرتح �ملركز على �أطر�ف �لنز�ع �إبر�م �تفاق 
يت�شمن �لن�س �لتايل :

باإيجاز م�شم�ن  ب�شـاأن ) يذكر  " ن�شب بني �لطرفني خـالف / نز�ع 
�خلالف وطبيعته(. وت�ش�يـة لهـــذ�  �لنز�ع ، ي��فق �لطرفان مب�جب 
ب�شكل  فيه   للبت  �لتحــكيم  �إىل  �لنز�ع  يحال  �أن  على  �ل�شرط  هذ� 
نهائي طبقًا  لق��عد و�إجر�ء�ت �ملركز �لإ�شالمي �لدويل للم�شالة 

و �لتحكيم بدبى".

مـز�يا �لتحكيم لدى �ملركز �لإ�سالمي �لدويل للم�ساحلة و�لتحكيم: 
عـالوة على �ل�شرعة يف فـ�س �لنز�عات، و�ل�شريـة يف معاجلة �مل�شائل 
مُيّكن  و�لإخت�شا�س،  �خلربة  �هـل  و�ختيار  �لـمركز،  على  �ملعرو�شـة 
من  و�لتحكيم  للم�شالة  �لدويل  �لإ�شالمي  �ملركز  لدى  �لتحكيم 
عن  ت�شـدر  �لإ�شـالمية  للـ�شريعة  مطابقة  �أحكام  على  �ل�شــ�ل 
�لفنية  باأبعادهــا  �لإ�شالميـة  �ملاليـة  �ملعامالت  يف  مـتخ�ش�شني 
و�لقــان�نية و�ل�شرعيـة. ويحر�س �لـمركز على �ل�شفافية يف �ملعاملة ، 
وذلك ب��شع �إجر�ء�ت للتحكيم و��شحة �ملعامل و معل�مة من �جلميع 
مبا يف ذلك جـدول م�شاريف �لتحكيم على ذمة �أطر�ف �لنز�ع .كما 
�أن �لتحكيــم �ملتخ�ش�س �لذي يتبناه �ملركز �شي�فر �لظروف �ل�شانحـة 
وذلك  �ل�شريعة  لأحكام  مطابقة  و  مت��زنة  مرجعية  �أحكام  لـ�شدور 

بف�شـل �لتعمـق يف جمال فقه �ملعامالت �ملالية.

�خلـدمات �لأخرى �لتي ي�فرها �ملركز 
• ي�فـر �ملركز ��شت�شار�ت ومعل�مات عن �لتحكيم عم�ما و�لتحكيم 	

�لإ�شالمي خ�ش��شًا.
• يقـدم �ملركـز ��شت�شار�ت ب�شـاأن �شيغة �لبن�د �ملدرجة يف �لعق�د 	

و�لتفاقيات قبـل �بر�مها وذلك تفـاديًا لأي نـز�ع قـد ين�شب يف 
�مل�شتقبل ب�شـاأن تاأويل م�شم�ن هذه �لبن�د تاأوياًل �شلبيًا.

• �لعامل 	 د�خل  مـن  و�خلرب�ء  �ملحكمني  مـن  قائمة  �ملركـز  ميلك 
�لإ�شالمي ومـن خارجه م�شه�د لهـم بالنز�هة و�لكفــاءة �ملهنية. 
وميكن لأطر�ف �لنز�ع طلب �ملركز �مل�شاعدة على تعيني حمكمني 

�أو م�شالني يف ق�شـايا ل تطبق فيها ل��ئح �ملركز. 

للم�ساحلة  �لدويل  �لإ�سالمي  للمركز  �لعلمية  �لإجناز�ت  بع�س 

املركز اإلسالمي الدولي للمصاحلة والتحكيم )املركز( 
رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات املالية
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و�لتحكيم )�ملركز( 
يعمل �ملركز �إىل جانب وظيفته �لأ�شا�شية يف ف�س �لنز�عات �إىل تقدمي 
كبري  باحرت�م  يحظى  كما  و�ل�شرعية  �لقان�نية  �لإ�شت�شارية  خدماته 
من قبل �لأو�شاط �ملهنية و�لأكادميية حيث نال ثقة �لعديد من �جلهات 

�لتي جمعها �لعمل �مل�شرتك مع �ملركز يف ن�شاطات عدة نذكر منها: 

ف�س نز�عات �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية عرب �مل�ساحلة و�لتحكيم:
يت�ىل �ملركز حالًيا �لقيام بدوره �لأ�شا�شي يف ف�س نز�عات �ل�شناعة 
�لق�شايا  يف  �لن�شبية  �لزيادة  �ملركز  يلحظ  �إذ  �لإ�شالمية،  �ملالية 
�ملعرو�شة  �لتحكيمية  �ملنازعات  ملح�ًظا يف طبيعة  وتن�ًعا  �لتحكيمة 
على �ملركز حيث ف�شل �ملركز يف دعاوى حتكيمية ح�ل عق�د �ملر�بحة 
و�لإجارة  بالتمليك  و�لإ�شت�شناع  �ملنتهية  و�لإجارة  �مل�شاومة  وبيع 
كما  �لإ�شالمية،  �ملالية  �ملعامالت  من  وغريها  �لذمة  يف  �مل��ش�فة 
و�لدقة  باملهنية  �لنز�عات  �آجال ف�س  �أرقاًما قيا�شية يف  �ملركز  حقق 
�ملركز يف  لدى  �لنز�عات  لف�س  �لزمني  �ملت��شط  يبلغ  �ملطل�بة حيث 
�آخـر �لق�شايا �لتحكيمية �لتي نظـرها حتى �للحظة ه� 3 �أ�شهر و26 
ي�ًما، كما ير�عي �ملركز �حت�شاب ر�ش�م ونفقات �لتحكيم وفق طبيعته 
 %  2 �أق�شى  بحد  �إد�رًيا  ر�شًما  �ملركز  يتقا�شى  حيث  �لربحية  غري 
مع  للتحكيم  �لأخرى  �لتكاليف  خلف�س  ي�شعى  كما  �لنز�ع،  قيمة  من 
�إجر�ء�ت  و�إمتام  �ملحكمني  �ختيار  �ملن�ش�د يف  �مل�شت�ى  �لفاظ على 
�لتحكيم وفق نظم ول��ئح �ملركز �مل�شتندة �أ�شا�ًشا على �لنظم و�ملعايري 

�لدولية �ملعتمدة يف �لتحكيم �لتجاري.               

�إعد�د در��سات قان�نية و�سرعية ومناذج ق��نني: كلف �ملركز من قبل 
معيار  ل��شع  متهيدً�  �شرعية  قان�نية  در��شة  باإعد�د  �ملحا�شبة  هيئة 
�ملنتجات  عق�د  لتحكم  �ل��شعية  �لق��نني  قب�ل  "مدى  ح�ل  �شرعي 
ح�ل  جيب�تي  لدولة  در��شة  �ملركز  �أعد  كما  �لإ�شالمية"،  �ملالية 
متعلقة  در��شة  لتقدمي  فريق عمل  بتك�ين  وقام  �لإ�شالمية  �ل�شريفة 
مب�شاعدة �لبنك �ملركزي يف دولة جيب�تي على �لإ�شر�ف على عمليات 
�إعد�د قان�ن  �مل�شارف �لإ�شالمية يف جيب�تي، كما مت تكليف �ملركز 
من�ذجي للتاأمني �لتعاوين وغريها من �لدر��شات �لقان�نية و�ل�شرعية 

�لتي يعدها �ملركز خدمة لل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية.

�ل�شرعية  لالأحكام  مدونة  �إجناز  ب�شاأن  تف�شيلية  در��شة  �إعد�د 
�لبنك  قبل  من  �ملركز  تكليف  مت   : �ملعا�شرة  �ملالية  للمعامالت 
�لإ�شالمي للتنمية مب�جب وثيقة �ل�شروط �ملرجعية لتنفيذ هذه �ملهمة 
يف 9 مـاي� 2011 لإعد�د در��شة تف�شيلية ب�شاأن �إجناز مدونة لالأحكام 
�ل�شرعية للمعامالت �ملالية �ملعا�شرة. وعلى هذ� �لأ�شا�س قدم �ملركز 
�لدر��شة عقد  �لتاريخ �ملحدد ولق تقدمي  �لدر��شة �ملطل�بة منه يف 
�جتماع بتاريخ 14 ن�فمرب 2011 مبدينة جدة يف مقر �لبنك �لإ�شالمي 
�ملقدمة  �لدر��شة  ون�ق�شت  للتنمية بح�ش�ر عدد كبري من �ملخت�شني 
من �ملركز، و�تفق �ملجتمع�ن على خط��ت عملية لتنفيذ م�شروع �إجناز 
�ملجلة �ل�شرعية حيث ينتظر �أن يق�م �ملركز بدور هام يف �إد�رة تنفيذ 

هذ� �مل�شروع نظًر� لأهميته �لعلمية و�لعملية.

تقدمي �لدعم �لقان�ين مل�ؤ�س�سات �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية: 
دعم  �إىل  بحاجة  �لتي  للم�ؤ�ش�شات  �لقان�نية  خدماته  �ملركز  يقدم 
ل  مبا  تعمل  �لتي  �مل�ؤ�ش�شات  تلك  خا�شة  عملها  يف  و�شرعي  قان�ين 
ت�قيع  مت  فقد  �لإطار  هذ�  ويف  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة  �أحكام  يخالف 
عدة �إتفاقيات مع م�ؤ�ش�شات مالية �إ�شالمية لتعزيز هذ� �لت���شل، هذ� 

وت�شمل بن�د �لتفاقية: 

• تقدمي �ل�شت�شار�ت �لقان�نية و�ل�شرعية 	
• در��شة �لعق�د و�شياغتها.	
• �لتي 	 لالإ�شكالت  و�ل�شرعية  �لقان�نية  �لل�ل  تقدمي 

ي��جهها �مل�شرف. 

عدة  بتنظيم  �ملركز  متعددة:قام  علمية  فعاليات  و�إعد�د  تنظيم 
فعاليات علمية منها ما ه� قار �شن�ًيا ومنها ما يعقده �ملركز بال�شر�كة 
تلك  و�آخر  �لتحكيم،  خدمة  يف  �لهدف  نف�س  لها  �أخرى  جهات  مع 

�لفعاليات هي : 

نظم  �لإ�سالمية(:  �ملالية  �ل�سناعة  يف  و�لق�ساء  )�لتحكيم  م�ؤمتر 
"�لتحكيم  م�ؤمتر  �أب�ظبي  �إمارة  يف   2011 ي�ني�   6 بتاريخ  �ملركز 
و�لق�شاء يف �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية" بالتعاون مع معهد �لتدريب 
و�لدر��شات �لق�شائية وغرفة جتارة و�شناعة �أب�ظبي وبرعاية معايل 
وزير �لعدل �لدكت�ر/ هادف بن ج�عان �لظاهري ومب�شاركة نخبة من 

�ملتخ�ش�شني يف جمال �لقان�ن و�لتحكيم �لق�شائي.

�ملالية  �ل�سناعة  يف  �لتجاري  �لتحكيم   (  " ح�ل  تدريبية  دورة 
�لإ�سالمية (" : وقد نظمت �لدورة ي�مي 25-26 ماي� 2011 يف دولة 
�ل�ش�د�ن بالعا�شمة �خلرط�م وذلك بالتعاون مع �ملركز �لعاملي لبناء 

�لقدر�ت �لب�شرية.

دورة تدريبية ح�ل "�لإجارة �ملنتهية بالتمليك" ودورة �أخرى ح�ل 
"�ملر�بحة": يف �إطار �لدور�ت �لتدريبية �لتي تتناول على مر�حل عق�د 
�لتم�يل �لإ�شالمي نظم �ملركز ي�م �ل�شبت 11 فرب�ير 2012  �لدورة 
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ي�م  ن�شم  كما  بالتمليك  �ملنتهية  �لإجارة  عقد  بخ�ش��س  �لتدريبية 
يف  �ملر�بحة  عقد  بخ�ش��س  تدريبية  دورة    2012 �أبريل   28 �ل�شبت 

�لعا�شمة �أب�ظبي.

دورة تدريبية ح�ل " �لتحكيم �لتجاري من منظ�ر �إ�سالمي": وقد 
نظمت �لدورة يف جامعة �لإمام حممد بن �شع�د �لإ�شالميـة بالعا�شمة 
�لريا�س- �ململكة �لعربية �ل�شع�دية. يف �لفرتة 9 �إىل 11 يناير 2012 

وذلك بالتعاون مع مركز مكة للتحكيم و�ملعهد �لعايل للق�شاء.

ملتقى ح�ل " دع�ى �لتحكيم – م�سكالت عملية و دف�ع �إجر�ئية 
يف  �لتجاري  و�لتحكيم  للت�فيق  �أب�ظبي  مركز  مع  �ملركز  تعاون   :"
تنظيم �مللتقى يف مقر غرفة جتارة و�شناعة �أب�ظبي بتاريخ 12 مار�س 
�لذين  و�خلرب�ء  �لقان�نيني  من  نخبة  �مللتقى  يف  �شارك  وقد   2012

ناق�ش�� �أهم م�شتجد�ت �لتحكيم �لتجاري.

�ملالية  �ل�سناعة  يف  للقان�نيني  �لر�بع  �لدويل  �ل�سن�ي  �مللتقى 
�لإ�سالمية: نظم �ملركز ي�م �خلمي�س �مل��فق 3 ماي� 2012 م �مللتقى 
�ل�شن�ي �لدويل �لر�بع للقان�نيني يف �ل�شناعة �ملالية �لإ�شالمية بدبي 
�لإ�شالمية:  �ملالية  �ل�شناعة  ملنتجات  �ملهنية  "�لروؤية  عن��ن  حتت 
�لق�شاء و�ملحاماة و�خلربة" وذلك ��شتجابة لاجة �ل�شناعة �ملالية 
بن�شاط  وثيقة  عالقة  لها  �لتي  �لعملية  �مل�شائل  للنظر  �لإ�شالمية 

�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية. 

دورة �ملحكم �لتجاري �لإ�سالمي �ملعتمد:  مت تنظيم برناجًما تدريبًيا 
بال�شر�كة مع مكتب �ملعايل للتدريب و�ل�شت�شار�ت يف �لفرتة 24-20 

ماي� 2012 بعن��ن �شهادة �ملحكم �لتجاري �لإ�شالمي �ملعتمد.

ع�س�ية �ملركز يف م�ؤ�س�سات دولية خدمية كع�س� مر�قب: 
بناء على �ملكانة �لعلمية و�لعملية �لرفيعة �لتي يحظى بها �ملركز فقد 

حظي بع�ش�ية مر�قب يف كل من:

�ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية.. 1
هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة للم�ؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية. . 2

ن�سرة �ملركز : 
ي�شدر �ملركز ن�شرة دورية ن�شف �شن�ية ت�زع جمـانًا، وتت�شمن حماور 
تعريفًا خمت�شرً� لحدى  كل عدد  يت��شط  كما  و�إخبارية عدة  علمية 
�ملركز  ويعمل  �لإ�شالمية،  �ملالية  �ل�شناعة  يف  �لر�ئدة  �مل�ؤ�ش�شات 
�لعمالء  جمهـ�ر  من  �ملهتمني  جميع  �إىل  �لن�شرة  هذه  ت�شل  �أن  على 

و�مل�شتثمريـن ومكاتب �ملحاماة. 

عنـ��ن �ملـركز:  
مقر �ملركز بدولة �لمار�ت �لعربيـة �ملتحدة باإمارة دبـي . و ميكن مر��شلة �ملركز 

على هذ� �لعن��ن �لتايل:

 �س.ب : 182222  دبـي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة /  هاتف :  
97142949292+      فاك�س: 97142959540+

INFO@IICRA.COM
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اأ�سعار ال�سرتاكات يف العدد الدوري املطبوع
 من جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية

�سعر ال�سرتاكنوعية ال�سرتاك�سعر العدد الواحد عدد الن�سخ

100 دولر

200 دولر

50 دولر

100 دولر

5 اأعداد

10 اأعداد

5 اأعداد

10 اأعداد

�سنوي )4 اأعداد(

ن�سف �سنوي )عددين(

5 دولر

الطفل االقتصادي

البنك اإلسالمي األردني 
)قصة نجاح(

الالت المحاسبية في ضوء  الدِّ
النصوص القرآنية

هدية العدد
دعوة من 

اقتصاديين لفرنسا وألمانيا 
لخروج سلمي من اليورو 

ا�ستجابة لنداء وطني
ا�ستقالة الأمني العام للمجل�س العام 

العدد )1( - يونيو 2012 - شعبان 1433 هــ



 The First International Forum of Islamic Banks and Financial Institutions
 27-28 June 2012
Landmark Hotel 
 Amman-Jordan 
www.facib.net

For any Further Information Contact 
Strategy for Business Development
Amman , Jordan
Co-Orgnizing Company for:
The First International Forum of Islamic Banks and Financial Instututions
Tel:  00962 6 5169600
Fax: 00962 6 5169601
Email: register@facib.net



ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س
• �سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد	
• �سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي املعتمد يف:	

-  الأ�سواق املالية
-  التجارة الدولية
-  التاأمني التكافلي

-  التدقيق ال�سرعي
-  املحا�سبة املالية

-  احلوكمة والمتثال
-  اإدارة املخاطر

-  التحكيم

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

-  املالية الإ�سالمية
- التدقيق ال�سرعي

• برامج املاج�ستري:	
- امليني ما�سرت يف املالية الإ�سالمية

- املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية

نهتم بدعم ال�شناعة املالية من خالل :
• املعلومات املالية والإدارية	
• البحوث والتقاير املالية	
• خدمات اعتماد التدريب وال�سهادات	
• مركز الأخبار	
• املكتبة الإلكرتونية	
• الفتاوى	
• اخلدمات الإ�ست�سارية	

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


