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القعدة  العنكب�تية ل�سهر ذي  ال�سبكة  الرابع على  باإ�سدار عددها  العاملية م�سريتها  ت�ا�سل جملة القت�ساد ال�سالمي 
1433هـ امل�افق ل�سهر اأكت�بر 2012م. واإن كانت م�ساحة العالم القت�سادي الإ�سالمي غنية با�سداراتها ون�سراتها اإل 
اأن املجل�س العام بالتعاون مع مركز ابحاث فقه املعامالت ال�سالمية، يحر�س على اأن تك�ن هذه املجلة متميزة بكتابها 

وطروحاتها ومنهاجها، وقد يحتاج ذلك لعدة اأعداد قادمة حتي تتبل�ر هذه اجل�انب كلها.

ولعله من املنا�سب يف تقدميي لهذا العدد ، بعد حتملي م�س�ؤولية الأمانة العامة للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية 
تعك�س  التي  وحمت�ياتها  العدد  هذا  ت�جهات  �سماء  يف   ، العزيزات  وقارئاتنا  العزاء  قرائنا  مع  اأحلق  اأن  الإ�سالمية، 
اجله�د املتميزة جلهاز التحرير وما ت�ستهدفه من ا�سافات هامة لالأدبيات القت�سادية الإ�سالمية. و�سيالحظ القارئ 
اأن املجلة ت�ستمل على مقالت يف جمال القت�ساد ال�سالمي ويف الهند�سة املالية الإ�سالمية ويف الإدارة ال�سالمية ويف 
ال�قف ، وكلها تناق�س ق�سايا على قدر كبري من الأهمية يف جمالها، واآمل اأن تن�سر املجلة يف اعدادها القادمة تعليقات 
املخت�سني والعلماء واملفكرين على ما تثريه هذه املقالت دفعا ملزيد من املناق�سات العلمية.  كما ت�سمن العدد بع�س 

الأخبار اخلا�سة بال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية، وتلخ�سيا لأطروحة علمية ، وق�سما ملقالت باللغة الجنليزية. 

القت�سادية  العل�م  كلية  عميد  �سالح  �ساحلي  الدكت�ر  ال�ستاذ  يتناوله  ما  اأهمية  اإيل  ا�سري  اأن  املقدمة  هذه  يف  واأود 
دور  لرت�سيد  املالئمة  واملالية  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  ح�ل  ال�سقيقة،  باجلزائر  عبا�س  فرحات  جامعة  يف  والتجارية 
ال�سريفة الإ�سالمية، على حلقات يف املجلة ابتداءا من العدد الأول. وتتمثل اأهمية هذا امل��س�ع يف عالقته بال�سلطات 
اأدوات  التي متار�س  املالية  بال�سلطات  النقدية، ويف عالقته  ال�سيا�سة  اأدوات  التي متار�س  البن�ك املركزية  اأو  الرقابية 
اأهدافها القت�سادية  اأن حتقق  النقدية واملالية  لل�سلطات  التايل: هل ميكن  ال�س�ؤال  اأ�سع  اأن  املالية.  وميكن  ال�سيا�سة 
واملالية  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  مع   ال�سالمية  واملالية  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  فيه    تتعاي�س  مزدوج،  اقت�ساد  يف  واملالية 
الرب�ية وه� ما ميثل حالة معظم الدول اأو القت�سادات املعا�سرة يف الدول ال�سالمية ؟ ولتعميق ال�س�ؤال اأي�سا هل ميكن 
اأن يتم ذلك يف حالة تق�م فيها البن�ك الرب�ية بتقدمي خدمات م�سرفية اإ�سالمية يف �سكل حمافظ اأو ن�افذ اأو فروع؟ 
وهل ميكن للدولة ممثلة يف بنكها  املركزي اأو �سلطتها املالية اأن تدير القت�ساد ب�سيا�سات اأو اأدوات خمتلفة، بع�سها 
تطرق  والأدوات؟ هل  الأ�س�س  كليا من حيث  عنها  املختلفة  يخ�س غريها  والآخر  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  يخ�س 
الباحث�ن لهذه الإ�سكالت التطبيقية التي حتاول فهم التعقيدات العملية يف القت�سادات املعا�سرة لكي ت�سلم ال�سيا�سات 
املالية والنقدية من التداخل وال�سطراب والتعار�س؟  يذكر ال�ستاذ الدكت�ر �ساحلي �سال  ح اأن معدل امل�ساركة يف 
الربح واخل�سارة ه� بديل ل�سيا�سة �سعر اخل�سم ، وهذا عندي يحتاج ملزيد تاأمل وحتليل خا�سة عندما ناق�س ذلك يف 
ال�سيا�سة  اأدوات  افرتا�سات  نف�س  امل�ساركة، م�ستخدما  املركزي عن طريق معدل  امل�سرف  التم�يل من  اإعادة  م�سائل 
كقرو�س  بتقدميها  تلتزم  الإ�سالمية  امل�سارف  اإن  يق�ل  التي  الطلب  حتت  ال�دائع  بن�سبة  اخلا�سة  التقليدية  النقدية 
ح�سنة للحك�مة ت�ستخدمها يف م�ساريعها ذات الأول�ية، ويك�ن من حق امل�سرف الإ�سالمي اأن يح�سل على ن�سبة منها 
يف اإطار اإعادة مت�يله من البنك املركزي. هذه الت�س�رات للعالقة بني اجلهات الرقابية وامل�سارف الإ�سالمية حتتاج 
لإعادة نظر ت�ست�عب اختالف طبيعة كل من امل�ؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية وغريها، كما ت�ست�عب اختالف الهيكل 

العام لالقت�ساد م��سع البحث.  

معرفتنا  مع  الإ�سالمية،  مع  الرب�ية  الأ�س�اق  اندماج  على  املرتتبة  الآثار  معرفة  يفيد يف  للمتغريات،  الكلي  النظر  اإن 
الم  اأن يجعل  الة وال�سَّ باأن  الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم عندما قدم اإىل املدينة وا�ستقرَّ امل�سلم�ن بها، اأراد عليه ال�سَّ
ة بهم، فاأن�ساأ �س�ًقا جديدة - لأن الأ�س�اق التي كانت يف املدينة مبنية على تعامالت رب�ية، وغريها  للم�سلمني �س�ًقا خا�سَّ
من املحرمات.   هذا النظر يعطى اإ�سارة وا�سحة لأهمية ا�ستقالل الأ�س�اق، و�سرورة النظر يف كيفية حتقيق مقا�سد 

ال�س�ق والقت�ساد يف حال التعاي�س احلايل بني اأنظمة ومناهج خمتلفة.  واهلل ويل الت�فيق.

الدكت�ر عمر زهري حافظ
الأمني العام 

للمجل�س كلمة
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ْقِر( لأنها ت�سرب امل�ستقبل ب�سمت  تعترب الروؤية الإ�سرتاتيجية مبثابة )َعنْيُ ال�سَ
العامل  لت�سمل  مراميها  ات�سعت  �س�ق  يف  وعناية  بدقة  امل�سالح  ُيحقق  �سحيح 

باأرجائه، مما يجعل حتقيق الأهداف املرج�ة ي�ستلزم تخطيطًا�ساماًل. 
من  لأن  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  يف  الأهم  العن�سر  املعل�مات  ت�افر  ويعترب 
لبد  اأكرث  يعلم  من  اأن  كما  اأوًل،  يخ�سر  اأخريًا  يعلم  ومن  اأوًل،  يربح  اأوًل  يعلم 
ُي�سند التخطيط ال�سرتاتيجي لأعلى  اأف�سل. لذلك  اأم�ره ب�س�رة  اأن ُيدبر  من 

امل�ست�يات الإدارية لأهميته فالذي يجل�س اأعلى يرى اأف�سل.
يق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث جامع لكل ذلك: ال�سمُت احل�سُن والت�ؤدُة 
الرتمذي:  )�سنن  النب�ة،  من  جزءًا  وع�سرين  اأربعٍة  من  جزٌء  والقت�ساُد 
بالر�سم  ح�سنًا  ويك�ن  بعيدة،  نقطة  اإحداثيات  حتديد  ه�  وال�سمت   ،)1933
الي�م  عليه  ُي�سطلح  ما  وهذا  اإليه،  ال�جهة  حتديد  بغية  والدقيق  ال�سحيح 
بالتخطيط ال�سرتاتيجي. وُي�ساند ال�سمت احل�سن الإدارة املتاأنية وحتقيق الغاية 
القت�سادية من ذلك. وقد رفع �سلى اهلل عليه و�سلم �ساأن تلك الأدوات الثالثة 

فاأعطاها درجة عظيمة دللة على دورها واأهميتها وللفت النظر اإليها.
لذلك حتتاج الروؤية الإ�سرتاتيجية اإىل اإر�ساء و�سٍع تناف�سٍي �سليٍم، ويعترب بناء 
القدرات املنا�سبة للظروف املحيطة وامل�ستقبلية ال�سبيل لتحقيق النجاحات )ول� 
الل�ج�ستي،  الدعم  خدمات  واإن  من�س�د.  ا�ستقرار  لأي  �سمانًا  ن�سبية(  كانت 

ك�حدات البحث والتط�ير، هي من تلك القدرات.

�لفر�س و�لتحديات 
يف  البقاء  هدف  كان  وملا  اإ�سرتاتيجي،  تخطيط  دون  ُي�ساغ  ل  امل�ستقبل  اإن 
ال�س�ق هدفًا اإ�سرتاتيجيًا حي�يًا، فاإنه يف حقيقة الأمر ميثل خطرًا داهمًا على 
اأو كقطاعات(  اأو جزء منها  امل�ؤ�س�سات القت�سادية، مما يفر�س عليها )كلها 
ال�س�ق.  من  اخلروج  خطر  ملجابهة  الق�ة  و�سائل  من  ك��سيلة  التحالفات  عقد 
فالفر�س متاحًة )يف الغالب( لكنها حتتاج ا�ستغالًل، كما اأن التحديات كامنة ل 
يزحزحها اإل عمٌل جاٌد دوؤوٌب. وفيما يلي بع�ٌس من هذه الفر�س والتحديات التي 

ميكن ال�سيطرة عليها اأو تط�يرها من خالل البحث العلمي واآلياته.

��ستغالل �لفر�س: 
ُي�ّلد البحث العلمي خمزونًا معرفيًا رافدًا لأبحاث كافة قطاعات ال�س�ق، وي�سكل 
البحث  اإن�ساء وحدات  اإقليميًا ودوليًا. وتتلخ�س مربرات  تنافـ�سيته  اأداة تعزيز 

والتط�ير بالآتي:
امل�ساعدة يف ر�سم �سيا�سة �ساملة للبحث العلمي. . 1
ت�فري البيئة املالئمة للبحث العلمي. . 2
وال�سدق . 3 والت�ا�سع  بال�سرب  يتمتع�ن  متمر�سني  باحثني  ت�فري 

وامل��س�عية ويتحل�ن باملعرفة الأكادميية والأمانة العلمية ولديهم رغبة 
ذاتية فيه.

وج�د ق�سايا وم�ساكل بحثية حتتاج اإىل حل�ل با�ستخدام البحث العلمي.. 4
ا�ستخدام خمرجات البحث العلمي حلل امل�ساكل وتط�ير املنتجات.. 5
الت�فري يف تكاليف البحث، و�سبط التم�يل الالزم.. 6  

بينما تكتنف اأعمال البحث والتط�ير �سع�بات، منها:
اأن اإدارة اأعمال )البحث والتط�ير( هي عملية �سعبة جدًا.. 1
اإن حتقيق النتائج املرج�ة منها مقدمًا غري معروفة بالتحديد حتى على . 2

الباحثني العاملني فيه.
ارتفاع تكاليف عمليات البحث والتط�ير.. 3

مو�جهة �لتحديات:
متثل  الإ�سالمي  القت�ساد  م�ؤ�س�سات  ت�اجه  عديدة  اإ�سرتاتيجية  ق�سايا  هناك 

حتديات خطرية، منها:
احلاجة اإىل تط�ير اأدوات قيا�س اأداء ال�سركات الإ�سالمية واملت�افقة مع . 1

ال�سريعة الإ�سالمية.
احلاجة اإىل تط�ير املنتجات املالية الإ�سالمية با�ستمرار.. 2
ك�سر احللقة املفرغة لتده�ر ثقافة امل�ؤ�س�سة.. 3
حت�سني التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املالية وال�سلطات النقدية.. 4
القت�سادية . 5 امل�ؤ�س�سات  يف  العاملني  بني  والتن�سيق  التعاون  حت�سني 

القطاعية.
حت�سني ج�دة اخلدمات.. 6
ميل م�ؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي اإىل احلجم ال�سغري ن�سبة حلج�م . 7

امل�ؤ�س�سات العاملية، مما ي�ؤثر على مالءتها، ويحد من قدرات الت�س�يق 
العاملي اأمامها. 

ه� . 8 الأ�سعب  لكن  �سعٌب،  النجاح  فتحقيق  النجاح،  على  املحافظة 
املحافظة عليه. 

جمابهة التغري امل�ستمر يف الأ�س�اق ب�سبب تغري حاجات النا�س وهذا من . 9
طبائع الب�سر. مما يفر�س على وحدات ال�س�ق اإعادة النظر با�ستمرار 

يف ت�سميماتها وجمم�عات منتجاتها. 
جمابهة التغري التكن�ل�جي والتط�ير امل�ستمر.. 10
حماولة . 11 وكذلك  املتجددة،  وطاقاتهم  املناف�سني  حي�ية  جمابهة 

ال�ستفادة من ابتكارات الآخرين.
ت�سميم . 12 يحتاج  وهذا  منه،  اخلروج  وعدم  ال�س�ق  يف  البقاء  حماولة 

وتط�ير مبتكر يف كل الجتاهات لك�سب املزايا ال�س�قية. 

د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

ا�سرتاتيجية حتالف وحدات البحث والتطوير
لتعزيز م�ستقبل موؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي



�حللول و�ملقرتحات:
الأعمال عامة، وعلى  باأهمية كبرية يف جمال  والتط�ير(  يحظى )البحث 
�سمن  متخ�س�سة  وحدات  يف  البح�ث  وجُتَرى  خا�سة،  املناف�سة  م�ست�ى 
امل�ؤ�س�سات التحتية، اأو يف مراكز تابعة ل�سركات خمت�سة، اأو �سمن جامعات 
متعاونة. فعبارة )البحث والتط�ير( ت�سري اإىل اأن�سطة م�جهة نح� امل�ستقبل 
وعلى  لكن  العلمي.  للبحث  م�سابهة  تقنيات  با�ستخدام  الط�يل  املدى  على 
الت�قعات  اأن  اإل  �سلفًا،  حمددة  غري  الأن�سطة  تلك  نتائج  اأن  من  الرغم 

الإيجابية منها تبقى كبرية وحمتملة. واحلل�ل املقرتحة هي:
ر�سد م�ازنة خا�سة للبحث العلمي: مبا اأن اأعمال ال�سركات . 1

ومبا  عمالئها،  احتياجات  تلبية  دون  الأ�س�اق  يف  تزدهر  ل 
والتط�ير(  )البحث  اإ�سرتاتيجية  مع  تتف�ق  ال�سركات  اأن 
عنها  ُيقال  ِن�سبًا  العاملية  ال�سركات  ر�سدت  فقد  امل�ستمرة. 
املجال  ففي  والتط�ير،  البحث  لتم�يل  )من�ذجية(  باأنها 
ال�سناعي ُير�سد 5.3% من العائدات، ويف جمال التكن�ل�جيا 
املجال  ويف   ،%15 الأدوية  جمال  ويف   ،%7 بحدود  العالية 
احلي�ية  التكن�ل�جيا  جمال  يف  ت�سل  بينما   ،%25 الهند�سي 

.%45
الف�سل . 2 خماطر  كانت  ملا  والتط�ير:  للبحث  وحدات  اإحداث 

ا�ستحداث  وجب  فقد  كلية،  خماطر  ال�س�ق  من  واخلروج 
امل�ؤ�س�سات  من  م�ؤ�س�سة  كل  يف  والتط�ير  للبحث  وحدات 
البحث  لأن�سطة  املرتفعة  للتكاليف  وجتنبًا  القت�سادية، 
والتط�ير، فاإننا ل ندع� اإىل اإن�ساء م�ؤ�س�سة م�ستقلة لالأبحاث، 
بل اإىل ت�سكيل واإن�ساء وحدات بحث وتط�ير �سمن م�ؤ�س�سات 
اأو  حتالف  ت�سكيل  على  العمل  ثم  القطاعية،  التحتية  البنى 
خطط  لتن�سيق  ال�حدات  تلك  بني  فيما  م�سرتكة  حتالفات 
م�ؤ�س�ساتها بالعمل مع بع�سها البع�س �سمن م�ازنة م�سرتكة. 

اجلامعات . 3 مع  بالتن�سيق  والتط�ير  البحث  وحدات  دعم 
امل�ستجدة  والدرا�سات  للبح�ث  رئي�سيًا  م�سدرًا  ب��سفها 
بالعتماد على طالب الدكت�راه والباحثني ما بعد الدكت�راه 

بتقدمي الدعم لهم لت�سكيل ق�ة عمل رديف.
حتقيق ا�ستقاللية لهذه ال�حدات وربطها مبجال�س الإدارة اأو . 4

بالإدارة العليا لأهميتها ال�سرتاتيجية.
بناء اأنظمة معل�مات وخا�سة )للبيانات الراجعة( وت�ظيفها . 5

بفاعلية: فاإجراء البح�ث الأ�سا�سية وتط�يرها يجب اأن يتم 
الت�س�يق  فريق  عاتق  على  ُيلقى  حيث  ال�س�ق،  دخ�ل  قبل 
)ب��سفه عني ال�سقر( مهام حت�س�س التغريات ال�س�قية، لأنه 
على متا�س مبا�سر مع العمالء، كما يقع على عاتقه املحافظة 
وحتليل  ال�س�ق  اجتاهات  مب�اكبة  والعمالء  املناف�سني  على 
احتياجاتهم ورغباتهم. ويعترب بناء نظام فعال جلمع بيانات 
التغذية الراجعة اأداة ل ميكن ال�ستغناء عنها. فنجاح نتائج 
البحث والتط�ير يزيد فر�س ارتفاع الأرباح وك�سب ح�س�س 

اأكرب يف ال�س�ق.
وبناء على ما �سبق، فاإن حتالف البحث والتط�ير يهدف اإىل اإيجاد عالقة 
متبادلة حتقق منافع م�سرتكة بني الأطراف املتحالفة ملتابعة جمم�عة من 
م�ستقلة،  املتحالفة  الأطراف  منظمات  بقاء  مع  عليها،  املتفق  الأهداف 
حيث ي�سعى اجلميع لكت�ساب املعارف اجلديدة لبتكارات جديدة وتط�ير 
)والبتكار(  عبارة  اإ�سافة  ميكن  وبالتايل  كفاءته،  زيادة  اأو  قائم  ه�  ما 
لعبارة وحدة البحث والتط�ير )R&D( لت�سبح وحدة البحث والتط�ير 

.)RDI( والبتكار
د. �سامر مظهر قنطقجي

رئي�س التحرير 
حماة )حماها اهلل( بتاريخ 2012/09/21
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�ملالئمة  �لنقدية  لل�سيا�سة  �لكمية  �لأدو�ت  �لر�لر�بع:  � �ملحور 
يريفة سيريفة سيريفة �لإ�سالمية سلل�سلل�

ي�ستدعى  التي  التقليدية  ي�ستدعى سريفة  التي  التقليدية  ي�ستدعى سريفة  التي  التقليدية  ريفة  بال� املرتبطة  الأدوات  بال�سأهم  املرتبطة  الأدوات  بال�سأهم  املرتبطة  الأدوات  بال�اأهم  املرتبطة  الأدوات  أهم  من  لعل 
كي  كي �يرها  كي �يرها  يرها  وتط وتكييفها  هيكلتها  وتط�إعادة  وتكييفها  هيكلتها  وتط�إعادة  وتكييفها  هيكلتها  وتطاإعادة  وتكييفها  هيكلتها  إعادة  و لها  بدائل  وتطإيجاد  وتكييفها  هيكلتها  إعادة  و لها  بدائل  وتطإيجاد  وتكييفها  هيكلتها  إعادة  و لها  بدائل  واإيجاد  لها  بدائل  إيجاد  الأمر 

رفية الإ�سالمية نذكر يلي:سرفية الإ�سالمية نذكر يلي:سرفية الإ�سالمية نذكر يلي: س امل�س امل� سائ�سائ�س ائ�سائ�س ستتنا�سب مع طبيعة وخ�ستتنا�سب مع طبيعة وخ�

• يف 	 يف ساركة  يف ساركة  اركة  امل� مبعدل  وي�ستبدل  امل�سم،  مبعدل  وي�ستبدل  سم،  امل�س مبعدل  وي�ستبدل  امل�سم،  مبعدل  وي�ستبدل  م،  اخل� اخل�سإعادة  اخل�سإعادة  اخل�اإعادة  إعادة  �سعر 
أو اخل�سارة.اأو اخل�سارة.أو اخل�سارة. الربح 

• بعمليات 	 وت�ستبدل  التقليدية،  بعمليات �حة  وت�ستبدل  التقليدية،  بعمليات �حة  وت�ستبدل  التقليدية،  حة  املفت املفت�ق  �ق  املفت� املفت�ق  ق  ال�س ال�س�عمليات  �عمليات 
ريفة سريفة سريفة  ال� نظام  ال�سأدوات  نظام  ال�سأدوات  نظام  ال�اأدوات  نظام  أدوات  إطـار اإطـار إطـار  يف  حة �حة �حة  املفت املفت�ق  �ق  املفت� املفت�ق  ق  �ال�س�ال�س

الإ�سالمية.

إعادة اخل�صم:اإعادة اخل�صم:إعادة اخل�صم: إعادة اخل�صم:عر  إعادة اخل�صم:عر  عر صعر ص صارة كبديل ل�صارة كبديل ل� ارة كبديل ل�صارة كبديل ل�ص صاركة يف الربح واخل�صاركة يف الربح واخل� اركة يف الربح واخل�صاركة يف الربح واخل�ص صأوال: معدل امل�صأوال: معدل امل� أوال: معدل امل�اأوال: معدل امل�ا
ارف سارف سارف  امل� بني  املقارنة  عند  تختلف  امل�سناتها  بني  املقارنة  عند  تختلف  سناتها  امل�� بني  املقارنة  عند  تختلف  امل��ناتها  بني  املقارنة  عند  تختلف  ناتها  ومك ومك�ل  �ل  ومكس� ومكس�ل  ل  الأ� طبيعة  الأ�س�إن  طبيعة  الأ�س�إن  طبيعة  الأ�اإن  طبيعة  إن 
طبيعة  يف  كبري  اختالف  فهناك  الإ�سالمية،  يف سارف  كبري  اختالف  فهناك  الإ�سالمية،  يف سارف  كبري  اختالف  فهناك  الإ�سالمية،  ارف  وامل� وامل�سالتقليدية  سالتقليدية 
الإ�سالمي  الإ�سالمي سرف  الإ�سالمي سرف  رف  امل� يف  امل�سدائع  يف  سدائع  امل�� يف  امل��دائع  يف  دائع  ال ح�سابات  ال�أن  ح�سابات  ال�أن  ح�سابات  الاأن  ح�سابات  أن  نالحظ  بحيث  بحيث �دائع  بحيث �دائع  دائع  �ال�ال
اركة يف الربح واخل�سارة، بينما ساركة يف الربح واخل�سارة، بينما ساركة يف الربح واخل�سارة، بينما  أمانات وح�سابات م�اأمانات وح�سابات م�سأمانات وح�سابات م�سأمانات وح�سابات م� متثل ح�سابات 
ت�سديده  ت�سديده إعادة  ت�سديده اإعادة  إعادة  جب �جب �جب  ي�ستـ التقليدية دينا  ي�ستـ�ارف  التقليدية دينا  �ارف  ي�ستـس التقليدية دينا  ي�ستـسارف  التقليدية دينا  ارف  سدائـع يف امل�سدائـع يف امل� دائـع يف امل��دائـع يف امل�� ال ال�متثـل  �متثـل 
ع اسع اسع الختاليف يجعل احلاجة  س�س� ���� � ، وهذا ال� ، وهذا ال ائده املحددة م�سبقا �ائده املحددة م�سبقا �ائده املحددة م�سبقا 1 �مع ف�مع ف
أو اأو أو  رة سرة سرة  مبا� بطريقة  مبا�ساء  بطريقة  ساء  مبا�� بطريقة  مبا��اء  بطريقة  اء  �س �س�يل  �يل  �س� �س�يل  يل  التم التم�إعادة  التم�إعادة  التماإعادة  إعادة  طلب  إىل اإىل اإىل  و إىل لة  و إىل لة  و� و�لة  لة  ال�سي ال�سي�إىل  ال�سي�إىل  ال�سياإىل  إىل 
عة �عة �عة )كما  �م الأوراق املتن�م الأوراق املتن م الأوراق املتنسم الأوراق املتنس إعادة خ�اإعادة خ�سإعادة خ�سإعادة خ� رة عن سرة عن سرة عن طريق  سرة غري مبا�سرة غري مبا� رة غري مبا�س�رة غري مبا�س� س�ب�س�ب�
رف سرف سرف  إىل امل�اإىل امل�سإىل امل�سإىل امل� رف سرف سرف الإ�سالمي  سك التقليدية( يختلف من امل�سك التقليدية( يختلف من امل� ك التقليدية( يختلف من امل��ك التقليدية( يختلف من امل�� �يف البن�يف البن
يل �يل �يل  �لة والتم�لة والتم لة والتم�لة والتم� إىل ال�سياإىل ال�سي�إىل ال�سي�إىل ال�سي إىل ال�سيأكرثاحتياجا  إىل ال�سيأكرثاحتياجا  أكرثاحتياجا اأكرثاحتياجا  ن هذا �ن هذا �ن هذا الأخري  �التقليدي، بحيث يك�التقليدي، بحيث يك

من البنك الإ�سالمي.

ل الذي  الإ�سالمي  الإ�سالمي سرف  الإ�سالمي سرف  رف  امل� امل�سيل  سيل  امل�� امل��يل  يل  مت مت�إعادة  مت�إعادة  متاإعادة  إعادة  آليـات اآليـات آليـات  هنا  سو�سنناقـ�سو�سنناقـ�س
اله �اله �اله  أماأم�أم�أم ومعظـم يـة، ومعظـم يـة، ومعظـم  يـة، �يـة، � أ�سهم و�سنـدات ذات فائدة رباأ�سهم و�سنـدات ذات فائدة رب�أ�سهم و�سنـدات ذات فائدة رب�أ�سهم و�سنـدات ذات فائدة رب أ�سهم و�سنـدات ذات فائدة ربأوراق و أ�سهم و�سنـدات ذات فائدة ربأوراق و أوراق واأوراق و علـى فر علـى فر علـى  فر �فر � �يتـ�يتـ
إىل اإىل اإىل  يحتـاج  وقد  وقد ساربات...  وقد ساربات...  اربات...  وم� ومرابحات  وم�ساركـات  ومرابحات  ساركـات  وم�س ومرابحات  وم�ساركـات  ومرابحات  اركـات  م� يف  م�سظفة  يف  سظفة  م�� يف  م��ظفة  يف  ظفة  �م�م
يغة التي ميكن عن طريقها منح اسيغة التي ميكن عن طريقها منح اسيغة التي ميكن عن طريقها منح الئتمان دون  سيله،فما ال�سيله،فما ال� يله،فما ال��يله،فما ال�� إعادة متاإعادة مت�إعادة مت�إعادة مت
�سعر  أو اأو أو  رف سرف سرف  امل� �سعر  الفائدة ممثال يف  �سعر  امل�سا�ستخدام ميكانيزم  �سعر  الفائدة ممثال يف  �سعر  سا�ستخدام ميكانيزم 

م؟سم؟سم؟ إعادة اخل�اإعادة اخل�سإعادة اخل�سإعادة اخل�

والتحكم  الإ�سالمية،  الإ�سالمية، سارف  الإ�سالمية، سارف  ارف  للم� للم�سئتمان  سئتمان  ال ا�فري  ا�فري  فري  ت ميكن  ت�أنه  ميكن  ت�أنه  ميكن  تاأنه  ميكن  أنه  نالحظ 
م سم سم  إعادة اخل�اإعادة اخل�سإعادة اخل�سإعادة اخل� يغ وو�سائل متعددة بديلة عن سيغ وو�سائل متعددة بديلة عن سيغ وو�سائل متعددة بديلة عن �سعر  سبطه ب�سبطه ب� بطه ب�سبطه ب�س سفيه، و�سفيه، و�

ومنها:

اركة يف الربح:ساركة يف الربح:ساركة يف الربح: سيل عن طريق معدل امل�سيل عن طريق معدل امل� يل عن طريق معدل امل��يل عن طريق معدل امل�� إعادة التماإعادة التم�إعادة التم�إعادة التم إعادة التم1-  إعادة التم1- 
أو املقر�اأو املقر�سأو املقر�سأو املقر�س الأخري حيث  أ اأ اأ الأخري  اظيفة امللجاظيفة امللج ظيفة امللج�ظيفة امللج� �م البنك املركزي ب�م البنك املركزي ب م البنك املركزي ب�م البنك املركزي ب� �يق�يق
ارف التقليدية لتغطية احتياجاتها سارف التقليدية لتغطية احتياجاتها سارف التقليدية لتغطية احتياجاتها  سب من قبل امل�سب من قبل امل� ب من قبل امل��ب من قبل امل�� �يل املطل�يل املطل يل املطل�يل املطل� �فر التم�فر التم فر التم�فر التم� �ي�ي
النقدية ويف ظروف  النقدية ويف ظروف سطرابات  النقدية ويف ظروف سطرابات  طرابات  س�س� وال الأزمات  واأوقاف  الأزمات  وااأوقاف  الأزمات  أوقاف  لة �لة �لة يف  ال�سي ال�سي�من  �من 
ولكن  العادية،  الأوقاف  يف  ولكن أو  العادية،  الأوقاف  يف  ولكن اأو  العادية،  الأوقاف  يف  أو  اقـ، �اقـ، �اقـ،  الأ�س ثقة  الأ�س�إهتزاز  ثقة  الأ�س�إهتزاز  ثقة  الأ�ساإهتزاز  ثقة  إهتزاز  و املايل  الأ�سالذعر  ثقة  إهتزاز  و املايل  الأ�سالذعر  ثقة  إهتزاز 
هذه  �ستبعد  الإ�سالمية  هذه �ك  �ستبعد  الإ�سالمية  هذه �ك  �ستبعد  الإ�سالمية  ك  البن يجعل  الذي  البن�مر  يجعل  الذي  �مر  ال حمددة،  بفائدة 
إىل اإىل اإىل  حاجة  يف  كانت  وملا  يف �يلية،  كانت  وملا  يف �يلية،  كانت  وملا  يلية،  التم التم�حتياجات  �حتياجات  ال تغطية  من  ا��سيلة  تغطية  من  ا��سيلة  تغطية  من  �سيلة  �ال�ال
أوقات الأزمات، اأوقات الأزمات، أوقات الأزمات،  يف اج�سها يف اج�سها يف  اج�سها �اج�سها � �للتخفيف من ه�للتخفيف من ه للتخفيف من ه" للتخفيف من ه"  وظيفة امل�سعف الأخري: 
آجال اآجال آجال  كافة  يف  لتعمل  وداعما  حافزا  �سيعد  الأخري  امل�سعف  يف أن  لتعمل  وداعما  حافزا  �سيعد  الأخري  امل�سعف  يف اأن  لتعمل  وداعما  حافزا  �سيعد  الأخري  امل�سعف  أن  بل 
الإ�سالمية  ارف سارف سارف  للم� للم�سئتمانية  سئتمانية  ال الحتياجات  وتلبية    2 ال�ستثمار" 
حالة  يف  احلال  ه�  كما  ه�ية  كما  �ية  ه� كما  ه�ية  كما  ية  الرب بالفائدة  الرب�يل  بالفائدة  �يل  الرب� بالفائدة  الرب�يل  بالفائدة  يل  التم طريق  عن  التم�لي�س  طريق  عن  �لي�س 
رفية، سرفية، سرفية،  سيتها امل�سيتها امل� يتها امل�سيتها امل�س س�س� �س��س� س� يتنا�سب مع خ�س� يتنا�سب مع خ� إن اإن اإن ذلك ل إن ارف التقليدية ف إن اإن اارف التقليدية فاإن ارف التقليدية ف إن اإن ارف التقليدية ف ارف التقليدية فسارف التقليدية فس سامل�سامل�
من  واخل�سارة  الربح  يف  من سارف  واخل�سارة  الربح  يف  من سارف  واخل�سارة  الربح  يف  ارف  امل� تلك  امل�ساركة  تلك  ساركة  امل�س تلك  امل�ساركة  تلك  اركة  م� طريق  عن  م�سولكن  طريق  عن  سولكن 

يل.�يل.�يل. ��ستثمارية التي ا�ستخدم فيها ذلك التم��ستثمارية التي ا�ستخدم فيها ذلك التم خالل العمليات ال

رف للتحكم يف سرف للتحكم يف سرف للتحكم يف  سل عليها امل�سل عليها امل� ل عليها امل�سل عليها امل�س سيل التي يح�سيل التي يح� يل التي يح��يل التي يح�� إعادة التماإعادة التم�إعادة التم�إعادة التم ن �ن �ن ن�سبة  �وتك�وتك
الإقرا�س، وهي  الإقرا�ساه مرتبطة بن�سبة  ساه مرتبطة بن�سبة  الإقرا�� الإقرا��اه مرتبطة بن�سبة  اه مرتبطة بن�سبة  �ح على م�ست�ح على م�ست ح على م�ست�ح على م�ست� �ئتمان املمن�ئتمان املمن حجم ال
ارف الإ�سالمية سارف الإ�سالمية سارف الإ�سالمية  سدائع حتت الطلب لدى امل�سدائع حتت الطلب لدى امل� دائع حتت الطلب لدى امل��دائع حتت الطلب لدى امل�� �ية من ال�ية من ال ية من ال�ية من ال� �تلك الن�سبة املئ�تلك الن�سبة املئ
يف  ت�ستخدمها  يف �مة  ت�ستخدمها  يف �مة  ت�ستخدمها  مة  للحك ح�سنة  للحك�  ح�سنة   � كقرو�س بتقدميها  تلتزم  كقرو�سوالتي  بتقدميها  تلتزم  سوالتي 
تلك  قدم  الذي  تلك سرف  قدم  الذي  تلك سرف  قدم  الذي  رف  امل� حق  من  امل�سن  حق  من  سن  امل�� حق  من  امل��ن  حق  من  ن  ويك ويك�ية،  �ية،  ويك� ويك�ية،  ية،  الأول ذات  الأول�اريعها  ذات  �اريعها  الأولس ذات  الأولساريعها  ذات  اريعها  سم�سم�
يله �يله �يله  إعادة متاإعادة مت�إعادة مت�إعادة مت إطار اإطار إطار  ل على ن�سبة منها سل على ن�سبة منها سل على ن�سبة منها يف  أن يح�اأن يح�سأن يح�سأن يح� احل�سنة  سالقرو�سالقرو�س
تنخف�س ح�سب ظروف  تنخف�سأو  تنخف�سأو  تنخف�اأو  أو  ترتفع  الن�سبة  املركزي، وهذه  البنك  من 
ن�سبة  رفع  الأمر  ي�ستدعي  ن�سبة سخم  رفع  الأمر  ي�ستدعي  ن�سبة سخم  رفع  الأمر  ي�ستدعي  خم  الت� حالة  ففي  الت�سطني،  حالة  ففي  سطني،  الت�� حالة  ففي  الت��طني،  حالة  ففي  طني،  ال ال�اد  �اد  الس الساد  اد  سقت�سقت� ال
د �د �د  والرك الك�ساد  حالة  ويف  والرك�يل،  الك�ساد  حالة  ويف  �يل،  والرك� الك�ساد  حالة  ويف  والرك�يل،  الك�ساد  حالة  ويف  يل،  التم التم�إعادة  التم�إعادة  التماإعادة  إعادة  ن�سبة  غط سغط سغط  و� و�س  س  سقرتا�سقرتا�س ال

يل.�يل.�يل. إعادة التماإعادة التم�إعادة التم�إعادة التم إعادة التم وزيادة ن�سبة  إعادة التم وزيادة ن�سبة  سقرتا�سقرتا�س يتطلب الأمر حفظ ن�سبة ال

اركات: ساركات: ساركات:  ساربات واملرابحات وامل�ساربات واملرابحات وامل� اربات واملرابحات وامل�ساربات واملرابحات وامل�س سيل عن طريق تداول امل�سيل عن طريق تداول امل� يل عن طريق تداول امل��يل عن طريق تداول امل�� �2- التم�2- التم
ا�ستنفذت  وقد  ا�ستنفذت �يل،  وقد  ا�ستنفذت �يل،  وقد  يل،  للتم الإ�سالمية  للتم�ارف  الإ�سالمية  �ارف  للتمس الإ�سالمية  للتمسارف  الإ�سالمية  ارف  امل� احتياج  حالة  امل�سيف  احتياج  حالة  سيف 
مرابحاتها  مرابحاتها أو  مرابحاتها اأو  أو  اركاتها ساركاتها ساركاتها  م� بيع  م�سإىل  بيع  سإىل  م�ا بيع  م�اإىل  بيع  إىل  أ اأ اأ  تلج تلجاأن  تلجاأن  تلجاأن  أن  ال�سابقة، ميكنها  الطرق 
م هذا الأخري يف حالة �م هذا الأخري يف حالة �م هذا الأخري يف حالة  �رف املركزي، بحيث يق�رف املركزي، بحيث يق رف املركزي، بحيث يقسرف املركزي، بحيث يقس سارباتها للم�سارباتها للم� ارباتها للم�سارباتها للم�س أو م�اأو م�سأو م�سأو م�
راء سراء سراء  ساركات ب�ساركات ب� اركات ب�ساركات ب�س سارب الثاين، ويف حالة امل�سارب الثاين، ويف حالة امل� ارب الثاين، ويف حالة امل�سارب الثاين، ويف حالة امل�س ساربات بدور امل�ساربات بدور امل� اربات بدور امل�ساربات بدور امل�س سراء امل�سراء امل� راء امل�سراء امل�س س�س�
يل �يل �يل  التم مقدار  ح�سب  التم�يل  مقدار  ح�سب  �يل  التم� مقدار  ح�سب  التم�يل  مقدار  ح�سب  يل  التم التم�إعادة  التم�إعادة  التماإعادة  إعادة  طلبت  التي  التي سارف  التي سارف  ارف  امل� امل�سملكية  سملكية 

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

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

الت�سيري - جامعة فرحات عبا�س - اجلزائر
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املمن�ح، وقد ين�ساأ البنك املركزي م�ؤ�س�سات تق�م بهذه العمليات من 
العملية  طبيعة  ح�سب  واخل�سارة  الربح  يف  وم�ساركة  التم�يل  اإعادة 
التم�يل  اإ�سالمية لإعادة  بن�ك  " اإن�ساء  فاإن  ال�ستثمارية، ومن هنا 
وم�ساركات  مرابحات  من  الإ�سالمية  البن�ك  عمليات  �سراء  تت�ىل 
ت��سيع  على  البن�ك"3  هذه  ي�ساعد  اأمر  وم�ساربات  ومتاجرات 

عملياتها وتنمية ن�ساطها وتق�ية روابط التعاون والتكامل بينها.

3- �سبط حدود ن�سبة امل�ساركة يف الربح واخل�سارة:
يتطلب  املطل�بة  الت��سع  ودرجة  الئتمان  حجم  يف  التحكم  بغر�س 
الأمر حتديد احلد الأدنى واحلد الأعلى لن�سب امل�ساركة يف الأرباح 
للحركة  هام�س  للم�سارف  ويرتك  وامل�ستثمرين،  امل�سرف  بني 
وبالتاأثري يف  والأعلى،  الأدنى  احلدين  بني  املجال  ذلك  واحلرية يف 
هذين احلدين ميكن التحكم يف حجم الئتمان و�سبط حدود ان�سيابه 
فكلما زادت ه�ام�س اأرباح العمليات ال�ستثمارية املتاحة للم�ستثمرين 
كلما زادت اإيداعاتهم وت�ظيفا تهم، والعك�س كلما قلت تلك اله�ام�س 
ينخف�س اإقبالهم يف حالة امل�سرف امل�سارب، اأما يف حالت امل�سرف 
امل�سارك اأو املم�ل للم�ساربات فاإن زيادة هام�س الأرباح يجعله يت��سع 
يف منح الئتمان لتلك العمليات، وتخفي�س هام�س الربح يجعله يقلل 
املرتبطة  الطبيعة  ذات  ال�ستثمارية  للعمليات  الئتماين  الت��سع  من 
بنظام امل�ساركة. وهكذا عن طريق �سبط تلك احلدود ميكن تر�سيد 

الطلب والعر�س على الئتمان املتاح.

و�سبط تلك الن�سبة يف جمال اإعادة مت�يل امل�سارف الإ�سالمية يجعل 
امل�سرف املركزي يتحكم يف ت�جيه تلك امل�سارف كذلك:

ثانيا: عمليات ال�صوق املفتوحة يف اإطار نظام امل�صاركة:
يف مقابل عمليات ال�س�ق املفت�حة يف النظام التقليدي جند البديل 
�سمن  متعددة  و�سائل  ي�ستخـدم  الإ�سالمية  ال�سريفة  يالئم  الذي 
البنك  مهمة  ي�سهل  مما  و�سم�ل  تن�عا  اأكرث  جتعله  ال�س�ق  عمليات 
املركزي يف التاأثري على حجم الئتمان وكمية النق�د ح�سب متطلبات 
وال�سراء  بالبيع  املدخرين  "جمه�ر  وتتعامل مع:  ال��سع القت�سادي 

يف �سك�ك و�سندات تخ�سع ح�سيلتها ملبداأ الربح واخل�سارة" 4.

وحتى نبني هذا التن�ع لبد من الإ�سارة ب�سكل م�جز اإىل اأهم الأوراق 
امل�ساركة،  نظام  ظل  يف  املفت�حة  ال�س�ق  يف  التداول  املمكنة  املالية 
وذلك حتى نزيل بع�س الغم��س الذي جعل بع�سهم يرى باأن فعالية 
ال�س�ق املفت�حة يف اقت�ساد اإ�سالمي �سعيفة لأنها تقت�سر على البيع 
وال�سراء لالأوراق املالية لأ�سهم:" ال�سركات التي تعمل وفقا لأحكام 
اإىل  ي�ؤدي  الن�ساط، مما  الإ�سالمية يف �س�ق �سيق حمدود  ال�سريعة 
عدم فعالية �سيا�سة ال�س�ق املفت�حة يف الدول الإ�سالمية وخا�سة يف 

ال�قت احلا�سر"5 .

املطبقة  القت�سادية  والأنظمة  احلالية  الأ�س�اق  باأن  نق�ل  ونحن 
البالد  عن  وغريبة  م�ست�ردة  اإليها  امل�ستندة  القت�سادية  واملذاهب 
الإ�سالمية، وعندما نتكلم نحن عن البديل فاإننا نق�سد ذلك البديل 

الذي يرتافق مع ا�سرتجاع الأمة ل�سيادتها القت�سادية، وع�دتها اإىل 
ال�سرورية  بالإ�سالحات  والقيام  والإجراءات،  ال�سيا�سات  تطبيق 

ل��سع احلياة القت�سادية يف م�سارها احل�ساري ال�سحيح.

ولذا فال�س�ق املفت�حة يف ظل نظام امل�ساركة التي نتكلم عن مك�ناتها 
لي�ست هي ال�س�ق احلالية يف املجال التطبيقي ال�اقعي، بل التي ميكن 
اإيجادها عندما نطبق البديل املقرتح، وتتخل�س من املناهج احلالية.

فاإذا ما تفح�سنا ال��سائل والأدوات املالية املتاحة يف ال�س�ق املالية 
املراد اإيجادها ميكن التمييز بني عدد هام من تلك الأدوات اأهمها:

1- ال��سائل والأدوات املالية القائمة على امللكية:
وثائق  تداول  من  متكن  امللكية  على  قائمة  متن�عة  اأدوات  هناك 
يف  هي  التي  وال�سندات(  الأ�سهم  يف  )ممثلة  التملك  م�ستندات  اأو 
يف  ال�س�ق  لق�ى  تخ�سع  وهي  ومعينـة،  حمددة  اأعيان  ملكية  ال�اقع 
ال�ثائق وامل�ستنـدات  بيع تلك  فاإنه ميكن  اأ�سعارها، وبالتايل  حتـديد 
ب�سعر ال�س�ق الذي قد يزيـد اأو ينق�س اأو يت�ساوى مع ثمن �سرائها اأو 
امل�ستنـدات  بيع هذه  ين�ساأ عـن  واأما:" العائدالـذي  الأول،  اإ�سـدارها 
فه� ما ين�ساأ عن الأعيان نف�سهـا من اإيراد، ولن�سبـة العائد الإيرادي، 
اإ�سـافة اإىل ما ين�سـاأ عن التغريات ال�س�قية يف اأ�سعار الأعيـان وه� ما 

ي�سمى بالعائد الراأ�سمايل" 6 .

وفيما يلي اأهم اأن�اع هذه الأدوات:

اأ - �سك�ك الإجارة.
ب - اأ�سهم امل�ساركة.
جـ - اأ�سهم امل�ساربة.

د - اأ�سهم الإنتاج.

وتتميز الأدوات القائمة على امللكية يف ظل نظام امل�ساركة بقابليتها 
للتداول "باأ�سعار حتـددها ق�ى ال�س�ق، دون التقيـد بالقيمة ال�سميـة 

لها، وهذا مما ميكن من قيام �س�ق ثان�ية لها" 7 . 

فهي  مدي�نية،  ت�سكل  ل  لأنها  احلك�مة  على  عبئا  تعترب  ل  اأنها  كما 
من اأن�اع التم�يل املن�ساب من خارج امليزانية العم�مية. وجميع تلك 
ا�ستثمارًا  ولي�س  مادي  وا�ستثمار  حقيقي  مب�سروع  يرتبط  الأدوات 

رمزيا �س�ريا.

مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي
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كما اأن هذه الأدوات تتميز باأنهـا ن�ع من اخل��س�سة يف امللكية دون 
الكتتاب  على  عر�سها  فاإن  ذلك  عن  ف�سال   ،8 ال�ستثماري  القرار 
العام يعد ن�عًا من اأن�اع املمار�سة الدميقراطية يف املجتمع يف جمال 

ال�ستفادة من امل�سروعات احلك�مية.

2- ال��سائل والأدوات املالية القائمة على املدي�نية: 
ترتكز هذه الأدوات على املدي�نية التي قد تن�ساأ عن القر�س، اأو عن 

البي�ع واأهمها:
اأ - �سندات املرابحة.

ب - �سندات ال�ست�سناع.
جـ- �سندات ال�سلم.

واخلدمات،  لل�سلع  املادي  بارتباطهابالإنتاج  الأدوات  هذه  وتتميز 
هذه  حلامل  املنا�سبة  والره�ن  الالزمة  ال�سمانات  تقدم  اأن  وميكن 

ال�سندات.

اإن هذا التن�ع يبني باأنه ميكن " ترتيب اإ�سدار الأدوات ال�ستثمارية 
الإ�سالمية للم�ساريع املبتداأة، كذلك ميكن ترتيب هذا الإ�سدار لبع�س 
امل�ساريع القائمة، وخا�سة يف احلالت التي حتتاج فيها الدولة لتم�يل 
ال�سريعة  مع  متفقة  �سنداتخزينة  اإ�سدار  ميكن  حيث  امل�ازنة،  عجز 

الإ�سالمية بدل من طرح �سندات القرو�س العامة التي تاأكل بف�ائدها 
املدف�عة الن�سبة العاليةمن زيادة الإيرادات العامة"9 .

واإن الأ�سكال امل�سار اإليها �سابقا ت�سكل الن�اة ل�س�ق راأ�س املال يف اإطار 
نظام امل�ساركة الذي تق�م عليه ال�سريفة الإ�سالمية.

يتدخل  امل�ساركة  نظام  ظل  يف  املركزي  البنك  باأن  يتبني  �سبق  ومما 
عن طريق عمليات ال�س�ق املفت�حة لبيع و�سراء الأوراق املالية ح�سب 
حجم  يف  التحكم  من  ميكنه  ب�سكل  القت�سادية  الأو�ساع  مقت�سيات 
ات�ساعا  اأكرث  مبدى  ال�ستثمار  واجتاهات  النق�د  وعر�س  التم�يل 
من املدى الذي تتحرك فيه امل�سارف املركزية يف الأنظمة الرب�ية، 
 " باأن  ذلك  لالقت�سادالإ�سالمي  املذهبية  املبادئ  مع  تام  وبت�افق 
باعتبارها ح�س�سا  وال�سراء  بالبيع  ال�ستثمارية  الأدوات  تداول هذه 
للح�سة  و�سراء  بيعا  اإمناميثل  املعني  امل�سروع  م�ج�دات  يف  �سائعة 
التي متثلها هذه الأدوات ن�سبيا يف جمم�ع امل�ج�دات اخلا�سة بذلك 
اهلل  اأحلها  التي  التجارة  من  يك�ن  وال�سراء  البيع  هذا  واإن  امل�سروع، 

�سبحانه وتعاىل "10 .

و ميكن تلخي�س الأدوات الكمية لل�سيا�سة النقدية املالئمة لل�سريفة 
الإ�سالمية يف ال�سكل التايل: 
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 األدوات الكمية للسياسة النقدية المالئمة للصيرفة اإلسالمية 

 معدل المشاركة كبديل لسعر إعادة الخصم

 إعادة التمويل عن طريق معدل المشاركة 

التمويل عن طريق شراء المشاركات 
 والمضاربات والمرابحات 

ضبط حدود بنسبة المشاركة في الربح 
 والخسارة 

 الوسائل واألدوات المالية القائمة على المديونية

 الوسائل واألدوات المالية القائمة على الملكية

 عمليات السوق المفتوحة للصيرفة اإلسالمية

 صكوك اإلجارة

 أسهم المشاركة

 أسهم اإلنتاج

 أسهم المضاربة

 سندات السلم 

 سندات اإلستصناع 

 سندات المرابحة 
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�لنقدية  لل�سيا�سة  �لكيفية  �لأدو�ت  �خلام�س:  �ملحور 
�ملالئمة لل�سريفة �لإ�سالمية

اإن هدف البنك املركزي يف التعامل مع امل�سارف الإ�سالمية با�ستخدام 
وحتريكه  الئتمان  حجم  يف  التحكم  ه�  الكيفية  والأدوات  ال��سائل 
املتاجرات،  املتن�عة:"امل�ساركات،  الكثرية  ال�ستثمارية  ال��سائل  عرب 
مبختلف  ال�ستثمارية  املجالت  لتغطية  واملرابحات...(  امل�ساربات، 
قطاعات القت�ساد ال�طني ح�سب الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة من 
رك�د اأو ت�سخم اأو ك�ساد ت�سخمي... وت�زيعها على الفرتات الزمنية 
املنا�سبة لكل اأداة وو�سيلة ا�ستثمارية )فرتة ق�سرية، مت��سطة الأجل، 

ط�يلة الأجل( ومب�ساهمة اجلميع لتحقيق اأهداف املجتمع.

الفائدة  ب�سعر  املرتبطة  الكيفية  الأدوات  تع��س  التي  البدائل  واأهم 
اإعادة اخل�سم وطبيعة الأ�س�ل املمكنة  الرب�ي مثل التمييز يف �سعر 

اخل�سم ميكننا اأن نذكر الأدوات التالية:

• التمييز بني معدلت امل�ساركة يف الربح واخل�سارة.	
• تغيري ن�سب حتريك الئتمان بني الأدوات ال�ستثمارية.	
• ت�جيه الئتمان اإىل القطاعات ذات الأول�ية.	
• �سبط العالقة بني ن�سبة الإقرا�س ون�سبة اإعادة التم�يل.	

و�س�ف نتعر�س ب�سيء من الإيجاز لكل اأداة فيما يلي:
اأوال: التمييز بني معدالت امل�صاركة يف الربح اأو اخل�صارة:

و�سع  الأقل  على  اأو  واخل�سارة  الربح  يف  امل�ساركة  ن�سب  حتديد  اإن 
القت�سادي ح�سب  الن�ساط  ميادين  اأعلى يف خمتلف  وحد  اأدنى  حد 
اأهميتها يجعل الئتمان يتجه اإىل املجالت املراد تنميتها وذلك على 

م�ست�يني:

الذي . 1 التم�يل  يف  املركزي  امل�سرف  م�ساركة  ن�سبة  حتديد 
الن�سبة  اإعادة مت�يلها، فتنخف�س هذه  يقدمه للم�سارف عند 
اإذا كان التم�يل م�جها اإىل املجالت املطل�بة، وترتفع تدريجيا 
كلما قلت اأهمية الن�ساط املم�ل، فنالحظ باأنه يف هذه احلالة 
ي�سجع  مما  الن�سبة  هذه  تخفي�س  عند  الربح  هام�س  يرتفع 
الأن�سطة،  تلك  اإىل  التم�يلية  اجله�د  ت�جيه  على  امل�سارف 
اإذا ارتفعت الن�سبة �سمن هذا الن�ساط املراد مت�يله  والعك�س 
ي�ؤدي اإىل انخفا�س هام�س ربح امل�سرف فتحجم عن الت��سع 
يف اللتجاء اإىل امل�سرف املركزي لتم�يل هذا الن�ع، ويلتجئ 

اإىل الأن�اع الأخرى التي تعظم م�سلحته.
تغيري احلد الأدنى والأعلى لن�سب امل�ساركة يف ربح امل�سارف . 2

الأخرى ح�سب اأهمية الن�ساط القت�سادي، على اأن يك�ن املدى 
بني احلد الأدنى واحلد الأعلى لي�س عري�سا، فهذا �سي�ؤثر على 
اله�ام�س الربحية ملن ي�ستخدم�ن اأم�ال امل�سارف، الأمر الذي 
والأن�سطة  الفروع  اإىل  تدريجيا  يتحرك  عليها  الطلب  يجعل 
املراد تنميتها، والتي يرتفع فيها هام�س الربح، وبالتايل ميكن 
الق�ل باأن: "التمييز بني ن�سب امل�ساركة يف الربح ح�سب الأن�اع 
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املختلفة لأوجه الن�ساط القت�سادي، ي�ؤدي ف�سال عن ذلك اإىل 
ال�سيا�سة  اأهداف  مع  يتم�سى  امل�ارد مبا  تخفي�س  التاأثري على 

ال�طنية"  11.
الإ�سالمي  الفكر  جمل�س  قبل  من  املقدم  القرتاح  هذا  اأهمية  ورغـم 
القت�ساديات  الباحثيـن يف  باك�ستان وجمم�عة كبرية مهتمة من  يف 
امل�سرفية الإ�سالميـة، اإل اأن بع�س الباحثني حتفظ على اآلية حتديد 
يك�ن  ل  فقد  يق�ل:"  حيث  �سابرا  حممد  الدكت�ر  مثل  الن�سب  هذه 
اقرتحه  ملا  طبقا  الن�سب  هذه  املركـزي  امل�سرف  ينظم  اأن  مرغ�با 
املجل�س، ويرجع ذلك اإىل اأن الن�سب تعتمد اإىل حد كبري على الربحية، 
قطـاع  من  تختلف  التي  الع�امل  من  عدد  على  بدورها  تعتمد  التي 
لقطاع يف التجارة وال�سناعة، بل ومن من�ساأة اإىل من�ساأة يف القطاع 
نف�سه، وعلى هذا فاإن حتديد ن�سبة م�حدة قد ل يك�ن اأمرا عادل، كما 

اأن حتديد نطاقه ي�سبح بال فائدة، اإذاكان هذا النطاق عري�سا" 12.

الأداة  لهذه  املرج�ة  فالكفاءة  ولذا  التحفظ،  هذا  اأهمية  ن�سجل  اإننا 
اأي  املدى  حدي  وتقارب  مب��س�عية  الن�سب  تعدد  مبقدار  تزداد 
الأداة  هذه  اأن  على  ف�سال  الأعلى،  واحلد  الأدنى  احلد  بني  الهام�س 
�سبط  باأن  نت�قع  فال  عديدة  اأدوات  مع  تتكامل  بل  ال�حيدة  لي�ست 

حركية الئتمان ينبغ من هذه الأداة وحدها.

ثانيا: تغيري ن�صب حتريك االئتمان بني االأدوات اال�صتثمارية:
ال��سائل  خمتلف  عرب  الئتمان  لتحريك  وحدود  �س�ابط  و�سع  اإن 
املتاحة يعترب مهمة �سرورية للم�سرف املركزي يف ظل  ال�ستثمارية 
النظام امل�سريف الإ�سالمي حتى ل تتجه الأم�ال وتن�ساب عرب بع�س 
ال��سائل ال�ستثمارية كاملرابحات لالأن�سطة التجارية الق�سرية املدى 
امل�ساربة  وت�سكل  الإ�سالمية  امل�سارف  اأن�سطة  من   %  60 والتي متثل 
وامل�ساركة بن�سبة 17، والإجارة 9 % وال�ست�سناع 2 % واأن�سطة اأخرى ، 
ذلك باأن التجربة احلالية لن�ساأة وتط�ر البن�ك الإ�سالمية بينت هذا 
والت�سريعات  والق�انني  الأنظمة  مع  ن�ساأتها  تكامل  رغم عدم  الجتاه 
كبري،  ب�سكل  م�سريتها  تر�سد  اأن  املمكن  من  كانت  التي  الإ�سالمية 
ولكن دفعا لهذه ال��سعية التي ن�ساأت يف ظروف خا�سة بحيث ت��سع 
مرابحات  من  املتعددة  ال��سائل  عرب  الئتمان  لتحرك  ون�سب  حدود 
�سلة  بنك  لكل  ي��سع  بحيث  ومتاجرات...،  وم�ساركات  وم�ساربات 
الن�سب  خالل  من  اجتاهها  مع  ترتافق  الأدوات  هذه  من  متكاملة 
امل�سرف  ي�ساعد  الذي  الأمر  �سابقا،  اإليها  امل�سار  للربح  املحددة 

املركزي على حتقيق اأهداف ال�سيا�سة النقدية والقت�سادية.

ثالثا: توجيه االئتمان اإىل القطاعات ذات االأولوية:
درجة  على  لي�ست  وفروعه  واأن�سطته  ال�طني  القت�ساد  قطاعات  اإن 
وملا  تختلف،  للتم�يل  احتياجاتها  فاإن  وبالتايل  التط�ر،  من  واحدة 
والأن�سطة ذات  والفروع  املجالت  تعيني  التم�يل حمدودا، وجب  كان 
الأخرى  الئتمانيةوالقت�سادية  احل�افز  من  �سلة  واإيجاد  الأول�ية 
ل�سمان تغطية احتياجاتها مبا يع�د على القت�ساد ال�طني من ت�فري 



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

12   www.giem.info  

احلجم ال�سروري من ال�سلع واخلدمات املرتبطة ب�ج�د هذه الفروع 
والأن�سطة.

بع�س  لتم�يل  و�سق�فا  حدودا  ي�سع  اأن  املركزي  للم�سرف  وميكن 
القطاعات منعا من الن�سياب الكبري للتم�يل يف بع�س املجالت على 

ح�ساب بع�سها الآخر.

و ال�سكل الحق ي��سح جمالت الأول�يات القطاعية والفرعية: 

ال�سكل رقم 06 م�ست�يات ت�جيه الئتمان

رابعا: �صبط العالقة بني ن�صبة االإقرا�ض ون�صبة اإعادة التمويل:
التي  الطلب  حتت  ال�دائع  من  املئ�ية  الن�سبة  هي  الإقرا�س:  ن�سبة 
واأما  وللحك�مة.  معها  للمتعاملني  ح�سنة  كقرو�س  امل�سارف  تقدمها 
ن�سبة اإعادة التم�يل فهي ن�سبة التم�يل الذي يقدمه امل�سرف املركزي 
قدمته  الذي  التم�يل  حجم  مع  باملقارنة  الأخرى  امل�سارف  مل�ساعدة 

هذه امل�سارف كقرو�س ح�سنة وخا�سة للدولة.

واإحداث ربط واقعي و�سرعي بني هاتني العالقتني من �ساأنه اأن يحفز 
للمجالت  ح�سنة  كقرو�س  ت�جهه  ما  ح�سة  زيادة  على  امل�سارف 
اإطار  يف  ذلك  وكل  التم�يل،  اإعادة  من  كربى  ن�سبة  لها  ت�سمن  التي 
اأوجب  التامة للم�سارف دون قي�د بريوقراطية معيقة، فاإذا  احلرية 
مل�سروعات  ح�سنة  قرو�سا  يقدم  م�سرف  كل  باأن  املركزي  امل�سرف 
اإعادة  ن�سبة مرتفعة من  له  الدولة �سي�سمن  بها  تق�م  معينة حمددة 
مت�يل اأن�سطته قد تف�ق حجم التم�يل املمن�ح ح�سـب اأهمية الن�ساط، 
التي تخدم  املجالت  اإىل  ال�دائـع  تلك  اأن يحرك  �ساأنه  فاإن هذا من 
مقت�سـرة  لي�ست  منها  ال�ستفادة  ويجعل  اأهدافـه،  وحتقق  املجتمع، 
القت�ساد  منها  ي�ستفيد  بل  ال�دائـع  لتلك  امل�ستقطب  امل�سرف  على 

ال�طني كله.

القرو�س  ل�سهادات  مالكا  ي�سبح  م�سرف  كل  فاإن  احلالة  هذه  ويف 
وهذا  املتعددة،  واملجالت  والأن�سطة  الفروع  يف  احلك�مية  احل�سنة 
املركزي  امل�سرف  من  التم�يل  على  احل�س�ل  من  امل�سرف  ميكن 
التجارية من احل�س�ل  " متكني امل�سارف  ال�سهادات، ويجب  مقابل 

التمييز بين معدالت المشاركة في 
 الربح والخسارة 

 تغيير نسب تحريك اإلئتمان بين

  الصيغ االستثمارية 

 توجيه اإلئتمان إلى القطاعات

  ذات األولوية

 ضبط العالقة بين نسب األقراض

  ونسب التمويل 

  األدوات الكيفية المالئمة للصيرفة اإلسالمية

على �سلف مقابل �سهادات القرو�س احلك�مية وفقا ملا يراه امل�سرف 
املركزي وح�سب مدى احلاجة يف حتقيق النق�س امل�ؤقت لل�سي�لة لدى 
امل�سارف التجارية." ؛ ولهذا ت�سبح الأم�ال متداولة يف املجتمع مما 
ي�سمن تغطية كافية لالأن�سطة الهامة وبتكاليف منخف�سة مقارنة مع 

النظام الرب�ي التقليدي.

وفيما يلي �سكل ت��سيحي لالأدوات الكيفية لل�سيا�سة النقدية املالئمة 
لل�سريفة الإ�سالمية:

 
المستويات التوجيهية لالئتمان حسبا لألولويات 

 القطاعية والفرعية

مستوى القطاعات والفروع في مرتبة 
 الضروريات ومكمالتها الحاجية

مستوى القطاعات والفروع في مرتبة الحاجيات 
 ومكمالتها التحسينية 

 مستوى القطاعات والفروع في 

 مرتبة التحسينات

ال�سكل رقم 07 الأدوات الكيفية املالئمة لل�سريفة الإ�سالمية

  د. عدنان الهندي، في النسب المصرفية، كتاب المصارف اإلسالمية، اتحاد . 1
المصارف العربية 1987، ص 33.

 أ.د. أحمد محمد السعد، ود محمد وجيه الحنيني، بدائل - المسعف األخير – . 2
للمصارف االسالمية من البنوك المركزية، مؤتمر المصارف االسالمية بين 

الواقع والمأمول، ماي 2009 ص19.
البنوك اإلسالمية، دار الحرية، ط1، 1990، . 3  د. محسن أحمد الخضيري، 

ص 328.
د. حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية . 4
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ص101.
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و ميكن تلخي�س الأدوات الكمية والكيفية واملبا�سرة لل�سيا�سة النقدية املالئمة لرت�سيد ال�سريفة الإ�سالمية يف ال�سكل التايل: 
ال�سكل رقم 08 اأدوات ال�سيا�سة النقدية الكمية والكيفية املالئمة لل�سريفة الإ�سالمية 



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

   www.giem.info  

أو اخلزانة )بيت املال(اأو اخلزانة )بيت املال(أو اخلزانة )بيت املال( طلح الإ�سالمي لوزارة املالية سطلح الإ�سالمي لوزارة املالية سطلح الإ�سالمي لوزارة املالية  سامل�سامل�
ط�ط�ط �عامر حممد نزار جلع�عامر حممد نزار جلع

اد الإ�سالميساد الإ�سالميساد الإ�سالمي سقت�سقت� ماج�ستري يف ال

آلهاآلهآلِه آلهوعلى  آلهوعلى  وعلى د وعلى د  ّدنا حمّمد دنا حممد دنا حمّم ّ على �سّيدنا حمم على �سيدنا حمم على �سّي ُ وال�سالُم وال�سالُم الةسالةسالُة س العاملني، وال�س العاملني، وال� ُاحلمُداحلمُد هلِل ربِّ
لك واملال، و�سبحان  املغني مالك امللك واملال، و�سبحان  املغني مالك املُلك واملال، و�سبحان  ِّ هلل الغنيِّ هلل الغني أجمعني، احلمداأجمعني، احلمُدأجمعني، احلمُدأجمعني، احلمُد ه حبه حِبه  حبسحبس سو�سو�
منه  تزول  تكاد  منه �ة  تزول  تكاد  منه �ة  تزول  تكاد  ة  للق للق�   � وركنًا واجَلمال،  الزينة  وركناطر  واجلمال،  الزينة  وركناطر  مال،  واجلس الزينة  واجلسطر  الزينة  طر  � جعله  الذي  �ساهلل  جعله  الذي  ساهلل 
ربه لنا من الأمثال، وما سربه لنا من الأمثال، وما سربه لنا من الأمثال، وما  سم باهلل وما �سم باهلل وما � م باهلل وما �سم باهلل وما �س ساجلبال، ذلك ملن عدل واعت�ساجلبال، ذلك ملن عدل واعت�

ُال والأعمال، وما بينه من احلرام واحلالل وبعُدال والأعمال، وما بينه من احلرام واحلالل وبعُد: ال والأعمال، وما بينه من احلرام واحلالل وبعد�ال والأعمال، وما بينه من احلرام واحلالل وبعد� �ر�سمه لنا من الأق�ر�سمه لنا من الأق

رعاية  على  رعاية �م  على  رعاية �م  على  م  تق الكلية  تق�اعده  الكلية  �اعده  تق� الكلية  تق�اعده  الكلية  اعده  ق كانت  لذا  ودنيا  ق�  كانت  لذا  ودنيا   � ديٌن الإ�سالم  دينإن  الإ�سالم  ديناإن  الإ�سالم  إن 
روريات اخلم�س سروريات اخلم�س سروريات اخلم�س 1 التي قررتها  أحد ال�اأحد ال�سأحد ال�سأحد ال� �، وحفظ املال ه�، وحفظ املال ه� الأمرين معًا
ال الأفراد �ال الأفراد �ال الأفراد  أماأم�أم�أم إذا كان الإ�سالم قد حث على اإذا كان الإ�سالم قد حث على إذا كان الإ�سالم قد حث على رعاية  إذا كان الإ�سالم قد حث على ريعة، و إذا كان الإ�سالم قد حث على ريعة، و ريعة، وسريعة، وس ساعد ال�ساعد ال� اعد ال��اعد ال�� �ق�ق

فكيف مبال الأمة؟

سا�سا�س بيت املال،  ا�سا�س إن م�س�ؤولية املالية العامة يف الإ�سالم هي من اخت�اإن م�س�ؤولية املالية العامة يف الإ�سالم هي من اخت�سإن م�س�ؤولية املالية العامة يف الإ�سالم هي من اخت�سإن م�س�ؤولية املالية العامة يف الإ�سالم هي من اخت�
ر سر سر  سطالح يف التاريخ املعا�سطالح يف التاريخ املعا� طالح يف التاريخ املعا�سطالح يف التاريخ املعا�س س�س� ظيفة، ويقابل هذا ا�ظيفة، ويقابل هذا ا�ظيفة، ويقابل هذا ال � املكلف بهذه ال� املكلف بهذه ال �فه�فه�

أو وزارة اخلزانة.اأو وزارة اخلزانة.أو وزارة اخلزانة. زارة املالية، �زارة املالية، �زارة املالية،  �كلمات متعددة ك�كلمات متعددة ك

أة بيت ساأة بيت ساأة بيت �ملال: سان�سان�
أة بيت املال يف الإ�سالم لها مراحل عدة حيث اختلف بني عهد ساأة بيت املال يف الإ�سالم لها مراحل عدة حيث اختلف بني عهد ساأة بيت املال يف الإ�سالم لها مراحل عدة حيث اختلف بني عهد  ساإن ن�ساإن ن� إن ن�اإن ن�ا
ان اهلل عليهم ومن س�ان اهلل عليهم ومن س�ان اهلل عليهم ومن جاء  س�حابه ر�س�حابه ر� حابه ر�سحابه ر�س أ�اأ�سأ�سأ� أ�لى اهلل عليه و�سلم و أ�لى اهلل عليه و�سلم و لى اهلل عليه و�سلم وسلى اهلل عليه و�سلم وس سل �سل � ل ��ل �� �الر�س�الر�س
يف  اساسًا  خا� خا�س  س  مكانًا تعرف  الإ�سالمية  الدولة  مكانا�ارد  تعرف  الإ�سالمية  الدولة  مكانا�ارد  تعرف  الإ�سالمية  الدولة  ارد  م تكن  ومل  م�بعدهم،  تكن  ومل  �بعدهم، 
لى اهلل عليه و�سلم لندرتها وقلتها وعدم كفايتها، بل سلى اهلل عليه و�سلم لندرتها وقلتها وعدم كفايتها، بل سلى اهلل عليه و�سلم لندرتها وقلتها وعدم كفايتها، بل  سل �سل � ل ��ل �� �عهد الر�س�عهد الر�س
م �م �م  إمام الدولة يقاإمام الدولة يق�إمام الدولة يق�إمام الدولة يق إمام الدولة يقفته القائد و إمام الدولة يقفته القائد و فته القائد وسفته القائد وس سلى اهلل عليه و�سلم ب�سلى اهلل عليه و�سلم ب� لى اهلل عليه و�سلم ب�سلى اهلل عليه و�سلم ب�س سل �سل � ل ��ل �� �كان الر�س�كان الر�س

أمني. اأمني. أمني.  أي مكان اأي مكان أي مكان  أو يف اأو يف أو يف  حابة، سحابة، سحابة،  ست ال�ست ال� ت ال��ت ال�� � يف بي� يف بي أو حفظها م�ؤقتااأو حفظها م�ؤقتاأو حفظها م�ؤقتًا زيعها، �زيعها، �زيعها،  �بت�بت

ي اهلل عنه تبدل احلال فات�سعت الدولة، وزادت سي اهلل عنه تبدل احلال فات�سعت الدولة، وزادت سي اهلل عنه تبدل احلال فات�سعت الدولة، وزادت  س بكر ر�س بكر ر� أباأب�أب�أب� وملا جاء 
ًي اهلل عنه مركزًاي اهلل عنه مركزًا للمال يف بيته، وكان  ي اهلل عنه مركزاسي اهلل عنه مركزاس سديق ر�سديق ر� ديق ر�سديق ر�س سأقام ال�سّأقام الّ�أقام ال� أقام ال�اأقام ال�ا ااردها، فااردها، ف اردها، ف�اردها، ف� �م�م
يء، سيء، سيء،  سبقي منه �سبقي منه � ُر، فال ُيبقي منه �ر، فال يبقي منه �ر، فال ُي ر، فال يسر، فال يس سزيع املبا�سزيع املبا� زيع املبا��زيع املبا�� � الت� الت �ي اهلل عنه ه�ي اهلل عنه ه� ي اهلل عنه هسي اهلل عنه هس أبي بكر ر�اأبي بكر ر�سأبي بكر ر�سأبي بكر ر� أن ساأن ساأن  سا�سا�
زعه �زعه �زعه  �ي اهلل عنه حيث كان يجمع املال، ويحفظه، ثم ي�ي اهلل عنه حيث كان يجمع املال، ويحفظه، ثم ي ي اهلل عنه حيث كان يجمع املال، ويحفظه، ثم يسي اهلل عنه حيث كان يجمع املال، ويحفظه، ثم يس سبخالف عمر ر�سبخالف عمر ر�
لأن  وذلك  العام،  للمال  لأن �ية  وذلك  العام،  للمال  لأن �ية  وذلك  العام،  للمال  ية  ال�سن العامة  ال�سن�ازنة  العامة  �ازنة  ال�سن� العامة  ال�سن�ازنة  العامة  ازنة  امل امل�إجراء  امل�إجراء  املاإجراء  إجراء  بعد  عام  كل 
امل عدة، وكذلك جند الأمة قد عظمت، �امل عدة، وكذلك جند الأمة قد عظمت، �امل عدة، وكذلك جند الأمة قد عظمت،  �ت نتيجة ع�ت نتيجة ع ت نتيجة عست نتيجة عس سال قد فا�سال قد فا� ال قد فا��ال قد فا�� �الأم�الأم
أحدهم اأحدهم أحدهم  فا�فا�فًا من ترك  أ�سماء رجالها خاأ�سماء رجالها خ�أ�سماء رجالها خ�أ�سماء رجالها خ أ�سماء رجالها خبط حاجاتها و أ�سماء رجالها خبط حاجاتها و بط حاجاتها وسبط حاجاتها وس سإىل �سإىل � إىل �اإىل �ا إىل �واحتاجت  إىل �واحتاجت 

ان �ان �ان 2. �أ الدي�أ الدي أ الديساأ الديسا ساآخرين، فمن هنا ن�ساآخرين، فمن هنا ن� آخرين، فمن هنا ن�الآخرين، فمن هنا ن�ال أو تكرار العطاء لاأو تكرار العطاء لالأو تكرار العطاء لالأو تكرار العطاء ل دون عطاء، 

اعتبارية  واقعًا كهيئة  دا�دا�دًا  �ج�ج ج�ج� املال كان م املال كان م�أن بيت  �أن بيت  املال كان ما املال كان ماأن بيت  أن بيت  ب بال  ال  ب� ب�ل  ل  الق الق�وهنا ميكننا  �وهنا ميكننا 
إمام اإمام إمام  ية سية سية  سخ�سخ� خ�سخ�س سلى اهلل عليه و�سلم، ولكن ارتبط ب�سلى اهلل عليه و�سلم، ولكن ارتبط ب� لى اهلل عليه و�سلم، ولكن ارتبط ب�سلى اهلل عليه و�سلم، ولكن ارتبط ب�س سل �سل � ل ��ل �� �منذ عهد الر�س�منذ عهد الر�س
ُطالحه وا�سمه، ثمُ طالحه وا�سمه، ثم وجد مكاناُوجد مكاناُوجد مكانًا يف عهد  طالحه وا�سمه، ثم سطالحه وا�سمه، ثم س سك مل يكن يف ا�سك مل يكن يف ا� ك مل يكن يف ا�سك مل يكن يف ا�س سالدولة وبال �سالدولة وبال �
إدارة مركزية منظاإدارة مركزية منظمة إدارة مركزية منظمة إدارة مركزية منّظمة  إدارة مركزية منظلها  إدارة مركزية منظلها  لها الة لها الة  ّزارة فّعالة زارة فعالة زارة فّع زارة فع�زارة فع� �ي اهلل عنه، وظهر ك�ي اهلل عنه، وظهر ك ي اهلل عنه، وظهر كسي اهلل عنه، وظهر كس سديق ر�سديق ر� ديق ر�سديق ر�س سال�سال�
أمني هذه اأمني هذه أمني هذه  كلها ي اهلل عنه. وكان يف تلك املدة كلها ي اهلل عنه. وكان يف تلك املدة كلها  ي اهلل عنه. وكان يف تلك املدة سي اهلل عنه. وكان يف تلك املدة س سيف عهد عمر الفاروق ر�سيف عهد عمر الفاروق ر�
أماأّمأّما يف أما يف أما يف  ًي اهلل عنه وزيرًاي اهلل عنه وزيرًا لبيت املال.  ي اهلل عنه وزيراسي اهلل عنه وزيراس ساح ر�ساح ر� ّ عبيدة بن اجلّر عبيدة بن اجلّر أباأب�أب�أب� الأمة 
ّي اهلل عنه فقد ا�ستمّري اهلل عنه فقد ا�ستمر بيت املال  ي اهلل عنه فقد ا�ستمرسي اهلل عنه فقد ا�ستمرس سمات التي  تلت عهد عمر ر�سمات التي  تلت عهد عمر ر� مات التي  تلت عهد عمر ر��مات التي  تلت عهد عمر ر�� �احلك�احلك
رة، سرة، سرة،  املعا� املعا�سظم  سظم  الّن جاءت  املعا�أن  النظم  جاءت  املعا�أن  الّنظم  جاءت  الّنأن  جاءت  الناأن  جاءت  أن  إىل اإىل اإىل  ّالإ�سالمّية الإ�سالمية الإ�سالمّية  د �د �د  العه طيلة  دوره  العه�ي  طيلة  دوره  �ي  ي�ؤّد

ّوقام بدوره وزارات املالّية واخلزانة.وقام بدوره وزارات املالية واخلزانة.وقام بدوره وزارات املالّية واخلزانة.

طالحاسطالحاسطالحًا:  س�س� تعريف بيت �ملال لغة و�
بناه،  البيت:  وبيت  بناه، أبيات.  البيت:  وبيت  بناه، أبيات.  البيت:  وبّيت  وبّيأبيات.  وبياأبيات.  أبيات.  و وبيت  أبيات.  و وبيت  أبيات.  و� و�ت  ت  بي بي�معه  �معه  وَج امل�سكن،  بي:  وجمعه  امل�سكن،  بي:  وَجمعه  امل�سكن،   :َ 3 اللغة  يف  البيت 

أباته وعمله ليالاأباته وعمله لياًلأباته وعمله لياًلأباته وعمله لياًل ودبره ليال.  يء سيء سيء  ست ال�ست ال� ت ال�وبيت ال�وبّي

ل: )ما �ل: )ما �ل: )ما  �  فيق�  فيق ر�ر�ر4 �له من امليل، ويعرفه ابن منظ�له من امليل، ويعرفه ابن منظ له من امليل، ويعرفه ابن منظسله من امليل، ويعرفه ابن منظس أ�اأ�سأ�سأ� أما املال يف اأما املال يف أما املال يف اللغة:  أما املال يف و أما املال يف و
ياء( سياء( سياء( 5. سملكته من جميع الأ�سملكته من جميع الأ�

جباية  ىل �ىل �ىل  تت التي  امل�ستقلة،  تت�ية  التي  امل�ستقلة،  �ية  تت� التي  امل�ستقلة،  تت�ية  التي  امل�ستقلة،  ية  املعن املعن�ية  �ية  املعنس املعنسية  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س )ال� )ال�س:  س:  طالحاسطالحاسطالحًا ا� ا�سأما  ا�سأما  ا�اأما  أما  ا�و أما  ا�و أما 
وحفظها  حكمها،  يف  ما  وحفظها أو  حكمها،  يف  ما  وحفظها اأو  حكمها،  يف  ما  أو  العامة  ال �ال �ال  والأم والأم�دقات  �دقات  والأمس والأمسدقات  دقات  وال� وال�سالفيء  سالفيء 
باع حاجات ومتطلبات الأمة سباع حاجات ومتطلبات الأمة سباع حاجات ومتطلبات الأمة  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�يف  إ�يف  أمني، لإنفاقها اأمني، لإنفاقها يف أمني، لإنفاقها يف أمني، لإنفاقها  ائها يف سائها يف سائها يف مكان  سإح�سإح� إح�اإح�ا إح�و إح�و

ف(.�سف(.�َسف(. �س من غري ع�س من غري َع اساسًا واجتهادًا سرع ن�سرع ن� رع ن�سرع ن�س أوجبه ال�اأوجبه ال�سأوجبه ال�سأوجبه ال� على ما 

ر سر سر �لتعريف:  سعنا�سعنا�
يل �يل �يل .1 ك الأمة  ك�أمر  الأمة  ك�أمر  الأمة  كاأمر  الأمة  أمر  إليها اإليها إليها  أ�سندت اأ�سندت أ�سندت  من  هي  هي �ية:  هي �ية:  ية:  املعن املعن�ية  �ية  املعنس املعنسية  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال�

أو نائبه.اأو نائبه.أو نائبه. الأمر 
�ؤون س�ؤون س�ؤون .2 إدارة �اإدارة �سإدارة �سإدارة � ّاحبة ال�سيادة الكاملة واملتفّراحبة ال�سيادة الكاملة واملتفّردة يف  احبة ال�سيادة الكاملة واملتفرساحبة ال�سيادة الكاملة واملتفرس سامل�ستقلة: �سامل�ستقلة: �

بيت املال 6.
حات، �حات، �حات، .3 والفت احلروب  والفت�ال  احلروب  �ال  والفت� احلروب  والفت�ال  احلروب  ال  أماأم�أم�أم أخذ اأخذ أخذ  يعني  الفيء:  جباية 

قف. �قف. �قف.  � كال� كال أم حب�سااأم حب�ساأم حب�سًا عا�عا�عًا أم تطاأم تط�أم تط�أم تط أكانت زكاةاأكانت زكاًةأكانت زكاًةأكانت زكاًة اء �اء �اء  �دقات �س�دقات �س دقات �سسدقات �سس سوال�سوال�
كالركاز .4 فيه  الأمة  كالركاز �ق  فيه  الأمة  كالركاز �ق  فيه  الأمة  ق  حق تتعلق  ما  كل  حق�أي  تتعلق  ما  كل  حق�أي  تتعلق  ما  كل  حقاأي  تتعلق  ما  كل  أي  العامة:  ال �ال �ال  �الأم�الأم

واملعادن واخلراج وغريها. 
ال التي �ال التي �ال التي ل يعرف لها مالك..5 �ما يف حكمها:كالأم�ما يف حكمها:كالأم
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وحفظها: وه� الأ�سل يف اإقامة بيت املال، لت�سان اأم�ال الأمة . 6
حلني حاجتها، وذلك بعد اإجراء امل�ازنة ال�سن�ية العامة لها. 

م�ستحقيها . 7 على  ت�زيعها  درا�سة  اأجل  من  فه�  اإح�ساوؤها: 
الذين اأي�سًا يتم اإح�ساوؤهم وت�سجيل اأ�سماءهم ورواتبهم. 

مكان اأمني: مع اأهل اأمانة، وقد تعارف �سدر الأمة الإ�سالمية . 8
على و�سع بيت املال يف امل�سجد عرب التاريخ.

على . 9 باحلث  الن�احي،  كل  يف  الإ�سالم  منهج  وه�  لإنفاقها: 
عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�س�ل  يفعله  كان  ما  وه�  الإنفاق، 

و�سلم واخللفاء من بعده.
على ما اأوجبه ال�سرع: اأي بح�سب اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.. . 10
ه� . 11 العدل  لأن  وذلك  ظلم،  غري  من  اأي  ع�سف:  غري  من 

�سمة هذه ال�سريعة التي م�سدرها اهلل والذي من اأ�سمائه ) 
العدل(. 

م�سروعية بيت �ملال: 
وبالإجماع،  ال�سريفة،  وال�سنة  الكرمي  بالقراآن  م�سروع  املال  بيت  اإن 

وبالقيا�س وذلك كما يلي:

مالية  وظائف  عدة  اهلل  كتاب  يف  ذكر  لقد  الكرمي:  القراآن   )1(
متفرعة عن بيت املال، واأ�سارت اآيات كثرية بدللة مفه�مها العام اإىل 
م�سروعية بيت املال حيث اأمر اهلل تعاىل باأخذ الزكاة وت�زيعها، وحدد 
م�سالح  يف  املاأخ�ذة  الأم�ال  �سرف  طرق  واأو�سح  الفيء،  اأ�سحاب 
الأمة عامة، ول يتم ذلك اإل من خالل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم 

وويل الأمر من بعده، اإ�سافة مل�رد الغنائم وُخم�سها.

لِّ  يِهْم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ  قال اهلل تعاىل: ُخْذ ِمْن اأَْمَ�اِلِهْم �سَ
ُ �َسِميٌع َعِليٌم الت�بة الآية: 103. اإن  اَلَتَك �َسَكٌن َلُهْم َواهللَّ َعَلْيِهْم اإِنَّ �سَ
املخاطب بالأخذ ه� الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، واملراد بالعطاء ه� 
للر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، واأخذه وعطاوؤه �سلى اهلل عليه و�سلم ه� 

اأخذ ويل بيت املال.

َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�سَّ ا  َ اإِمنَّ تعاىل:  وقال اهلل 
ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن   ِ اهللَّ �َسِبيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُل�ُبُهْم  َفِة  َوامْلُ�ؤَلَّ
هم  عليها  والعامل�ن  الت�بة:60،  َحِكيم  َعِليٌم   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ِمَن  ًة  َفِري�سَ
املعن�ية  ب�سخ�سيته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  قبل  من  مكلف�ن 

املت�لية ل�س�ؤون امل�سلمني عامة، وكذلك الأمر بالن�سبة ملن خلفه.

اْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُس�ِل  َوِللرَّ َفِللَِّه  اْلُقَرى  اأَْهِل  ِمْن  َر�ُس�ِلِه  ُ َعَلى  اأََفاَء اهللَّ َما 
ِبيِل َكْي َل َيُك�َن ُدوَلًة َبنْيَ اْلأَْغِنَياِء ِمْنُكْم  َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنِي َواْبِن ال�سَّ
 َ َ اإِنَّ اهللَّ ُق�ا اهللَّ �ُس�ُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُه�ا َواتَّ اآََتاُكُم الرَّ َوَما 
�َسِديُد اْلِعَقاِب احل�سر الآية 8. فالفيء مال عاد للم�سلمني من اأعدائهم 
بغري قتال، فمن يق�م برعايته؟. ول ريب اأنه بحاجة اإىل جمع واإح�ساء 

وحفظ وت�زيع وهذا باجلملة ما يق�م به بيت املال.

�ُس�ِل  ِ ُخُم�َسُه َوِللرَّ ا َغِنْمُتْم ِمْن �َسْيٍء َفاأَنَّ هلِلَّ َ وقال اهلل تعاىل: َواْعَلُم�ا اأَمنَّ
 ِ ِباهللَّ اآََمْنُتْم  ُكْنُتْم  اإِْن  ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن  َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِلِذي 
ُ َعَلى ُكلِّ  ْمَعاِن َواهللَّ َوَما اأَْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْ�َم اْلُفْرَقاِن َيْ�َم اْلَتَقى اجْلَ

�َسْيٍء َقِديٌر الأنفال: 41.

اأعطت الآية ُخم�س الغنيمة مل�سارف حمددة اأما ما يتبقى فللغامنني، 
اأمر  ول�يل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للر�س�ل  حق  ه�  املرتوك  واخلم�س 
الأمة من بعده للت�سرف فيه باأ�سخا�سهم املعن�ية، وهذا يف احلقيقة 

من مهام بيت املال.

)2( ال�سنة ال�سريفة: ل تذكر ال�ّسّنة املطهرة �سراحة ا�ستعمال هذه 
الّت�سمية )بيت املال( يف عهده �سلى اهلل عليه و�سلم، ولكن يظهر من 
اأّن بع�س وظائف بيت املال كانت قائمًة،  كثرٍي من الأحاديث ال�اردة 
اأم�ال  جلباية  عماًل  يبعث  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأنه  ذلك  ومن 
الزكاة كحديث جابر بن ُعتيك 7 ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم قال: )�سياأتيكم َركٌب ُمبَغ�س�ن، فاإن جاءوكم فّرحب�ا بهم، 
وخّل�ا بينهم وبني ما يبتغ�ن، فاإن َعدل�ا فاِلأنف�سهم، واإن َظَلم�ا فعليها، 
�هم، فاإن متام زكاتكم ر�ساهم، وليدع�ا لكم( 8. ولقد ثبت عن  واأر�سُ
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأَنه كان ُي�ِكُل بع�س اأ�سحابه بحفظ 
اأي  اإباحة حفظ مال الأمة يف  مال ال�سدقة وحرا�سته مما يدل على 
مكان يراه ويل الأمر، ومن ذلك ما رواه اأب� هريرة ر�سي اهلل عنه قال: 
)وّكلني ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بحفظ زكاة رم�سان فاأتاين 
ر�س�ل اهلل  اإىل  لأرفعّنك  فاأخذته فقلت:  الطعام  اآت فجعل يحث� من 

�سلى اهلل عليه و�سلم(9 .

ولقد جاء للم�سلمني ي�م غزوة ُحنني غنائم كثرية 10حيث غنم امل�سلم�ن 
من الإبل اأربعة وع�سرون األفًا)24000(، ومن الغنم اأكرث من اأربعني 
األف �ساة )40000(، واأربعة اآلف اأوقية ف�سة، اأمر ر�س�ل اهلّل �سلى 
اهلل عليه و�سلم بجمعها، ثم حب�سها باجِلْعَراَنة 11، ومل يق�سمها حتى 
فرغ من غزوة الطائف. وجمع وحفظ وتق�سيم ما �سبق من الأم�ال ه� 

عمل بيت املال.



مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي

16   www.giem.info  

والمال . 1 والنسل  والنفس  الدين  حفظ  هي:  الخمس  الضروريات 
والعقل. 

بي ص-361. 2  فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب لعلي محمد الصالاّ
.362

المصباح المنير ج 1ص68، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي.. 3
اللغوي . 4 العرباإلمام  لسان  صاحب  علي  بن  مكرم  بن  محمد  منظور:  ابن   

الحجة، توفي سنة711ه. عن األعالم لخير الدين الزركلي.
 لسان العرب ج 11 ص635.. 5
 ُيرجع إلى المعجم الوسيط ج2ص756 حول معنى استقل. . 6
جابر بن ُعتيك األنصاري األوسيرضي اهلل عنهُتوفي وعمره 91 سنة وذلك . 7

في عام 61 للهجرة. أسد الغابة البن األثير ج 1 ص495.
 أبو داوود كتاب الزكاة باب رضا المصدق ج2 ص105.. 8
 البخاري في الصحيح كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجاًل فترك الوكيل شيئًا . 9

فأجازه الموكل ج 2ص812.
عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير ج2 ص219 ابن سيد الناس، . 10

الرحيق المختوم للمباركفوري ص 407.
الجعرانة: ماء ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب.. 11
بكر . 12 ألبي  وفيهن  المدينة  بعوالي  الخزرج  بن  الحارث  بني  منازل  الُسُنح: 

الصديق رضي اهلل عنه.
الدر المختار ج1 ص98. 13
المستدرك، باب تفسير سورة يوسف ج3 . 14 الحاكم في  حديث صحيح أخرجه 

ص191. 

المراجع والمصادر:

ُتبنّي اأن هذه ال�سخ�سيات كانت م�كلًة من ر�س�ل اهلل  اأدلة  فهذه 
يف  وحفظها  الزكاة  اأم�ال  وجمع  جباية  و�سلمب  عليه  اهلل  �سلى 
حالٍت نادرٍة، ويع�د ال�سبب يف ندرتها قلة الأم�ال، وعدم كفايتها 
وكرثة عطائه ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم منها وذلك تعليمًا 

للنا�س واخللفاء من بعده على اإكرام املحتاجني. 

)3( الإجماع: ميكن تتبع اإجماع الأمة على بيت املال فيما يلي:
• بكر 	 اأبي  عليهم يف عهد  اهلل  ر�س�ان  ال�سحابة  ينكر  مل 

ر�سي اهلل عنه اتخاذه بيتًا للمال يف ال�ُسُنح  وملّا انتقل اإىل 
ر�سي اهلل  فقال  يحر�سه؟  األ جتعل من  له  قال�ا  املدينة 

عنه )عليه قفل(.
• لبيت 	 جعل  الذي  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  فعل 

م�ساورة  بعد  خمتلفة،  واأق�سامًا  به،  خا�سًا  دي�انًا  املال 
ال�سحابة بجمع املال عامًا كاماًل لإح�سائه، ثم تق�ّسيمه. 

• ثم 	 ال�سحابة  من  ابتداء  الع�س�ر  مر  على  الأمة  فعل 
التابعني، حيث قام�ا ببناء بي�ت املال يف امل�ساجد الكبرية 
يف  امل�ج�د  املال  كبيت  نكري،  دون  املال  حفظ  اأجل  من 

م�سجد بني اأمية الكبري بدم�سق.

)4( القيا�س: العلة يف اإيجاد بيت للمال هي حفظ مال الأمة، وقد 
حفظ الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم اأم�ل الزكاة يف بي�ت 
اأبي هريرة ر�سي  اأ�سحابه ر�س�ان اهلل عليهم مثل حديث  بع�س 
اهلل عنه ال�سابق، فيقا�س عليه ج�از حفظ مال الأمة يف اأي مكان 

وفق ما تقت�سيه م�سلحتها.

)5( �سرع من قبلنا: قد تقرر يف الأ�س�ل اأن �سرع من قبلنا لنا �سرع 
اإذا ق�سه اهلل تعاىل ور�س�له من غري اإنكار ومل يظهر ن�سخه 13 وقد 
ا َكلََّمُه َقاَل  ُه ِلَنْف�ِسي َفَلمَّ اهلل تعاىل: َوَقاَل امْلَِلُك اْئُت�يِن ِبِه اأَ�ْسَتْخِل�سْ
َك اْلَيْ�َم َلَدْيَنا َمِكنٌي اأَِمنٌي * َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلأَْر�ِس اإِينِّ  اإِنَّ
َحِفيٌظ َعِليٌم ي��سف: 54،55. فل� مل يكن اأمر اخلزائن م�سروعَا ملا 
طلبه املع�س�م �سيدنا ي��سف عليه ال�سالم، وقد ا�ستدل بذلك عمر 
بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف حث ال�سحابي اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه على الع�دة لل�لية على بيت املال فعن اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه قال: قال يل عمر: يا عدو اهلل وعدو الإ�سالم خنت مال 
من  عدو  ولكني  الإ�سالم  عدو  ول  اهلل  عدو  ل�ست  قلت  قال:  اهلل 
اجتمعت.  و�سهام  اإبلي  اأثمان  ولكنها  اأخن مال اهلل  عاداهما ومل 
اثني  قال: فغرمني  الكالم  واأعدت عليه هذا  فاأعادها علّي  قال: 
األفا قال: فقمت يف �سالة الغداة فقلت: اللهم اغفر لأمري  ع�سر 
امل�ؤمنني فلما كان بعد ذلك اأرادين على العمل فاأبيت عليه فقال: 
ومَل وقد �ساأل ي��سف العمل وكان خريًا منك؟ فقلت: اإن ي��سف نبي 

ابن نبي ابن نبي ابن نبي واأنا ابن اأميمة واأنا اأخاف ثالثا واثنتني 
اأن  اأخاف  قلت:  فما هن؟  قال:  ل.  قلت:  تق�ل خم�سا؟  اأول  قال: 
اأق�ل بغري علم واأن اأفتي علم واأن ي�سرب ظهري واأن ي�ستم عر�سي 

واأن ي�ؤخذ مايل بال�سرب 14. 

النزيهة  بالكفاءات  ورفده  الدولة  يف  املال  بيت  قيام  اإن  اأخريًا 
الإقليمية  للمالية  امل�اكبة  املخت�سة  الب�سرية  واخلربات  الأمينة 
والدولية ل يقف عند احِلل فقط بل ه� اأمر واجب على الأمة قال 

ٍة الأنفال: 60. وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُق�َّ اهلل تعاىل: َواأَِعدُّ
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ما املبادئ الأ�سا�سية للتمويل الإ�سالمي؟ 
عامر عبد الرحمن

 اخلبري ال�سابق يف HSBC اأمانةامل�سرفية، 
ي�سرح اأ�سا�سيات هذه ال�سناعة املتنامية 
والإمكانات املتاحة اأمام التم�يل الأ�سغر 

ي�سري التم�يل الإ�سالمي، الذي يطلق عليه لغًة وا�سطالحًا على 
�سبيل الدقة "التم�يل وفق ال�سريعة الإ�سالمية"، اإىل اخلدمات 
ق�اعد  من  امل�ستمدة  املبادئ  ح�سب  اأداوؤها  يتم  التي  املالية 
ال�سريعة الإ�سالمية واأ�س�لها، وت�ستمل هذه املبادئ على ما يلي:

اأو  القرو�س  على  التقليدية  الرب�ية  الفائدة  حترمي  •	
يف  امل�ساركة  دون  حمددا  اأو  ثابتا  عائدا  ب��سفها  املدخرات 

التعر�س للمخاطرة، ومن ثم فاإنها ممار�سة غري عادلة. 

نا�سئة  اأرباح  اأية  على  امل�سلم  ح�س�ل  ج�از  عدم  •	
يج�ز  املثال، ل  �سبيل  فعلى  اأخالقية.  فا�سدة وغري  اأن�سطة  من 
امل�ب�ءة وكازين�هات لعب  للم�سلم �سرعًا ال�ستثمار يف املالهي 

القمار، اأو الأن�سطة الإباحية، اأو اأ�سلحة الدمار ال�سامل. 

عدم ج�از قيام امل�سلم ببيع ما ل ميلك ـ ولهذا فاإنه  •	
البيع  وكذا  املدين  )البيع  املك�س�ف  على  البيع  للم�سلم  يج�ز  ل 

ب�سرط الت�سليم الآجل( لأنه من املحرمات ال�سرعية. 

عق�د  يف  اخلدمات  اأو  املُنتجات  تك�ن  اأن  وج�ب  •	
بالن�سبة  والغرر  اجلهالة  انتفاء  ظل  يف  متاما  وا�سحة  البيع 

للطرفني املتعاقدين. 

الغراء  ال�سريعة  ج�انب  �سائر  مثل  الإ�سالمي،  التم�يل  وي�ؤكد 
وهيكلها  الب�سرية  التفاعالت  عملية  اأهمية  على  عم�ما، 
على  واملعن�ي  والأدبي  الأخالقي  تاأثريها  جانب  اإىل  الإطاري 
حد  اإىل  خ�سائ�سه  يف  الإ�سالمي  التم�يل  وي�سرتك  املجتمع. 
كبري مع جمالت "اأ�ساليب ال�ستثمار الأخالقية" و"امل�س�ؤوليات 
الجتماعية امل�ؤ�س�سية"، وتت�سم هاتان الطائفتان بزيادة متنامية 
النا�س  بات  اإذ  العامل.  اأنحاء  كل  يف  ورواجهما  �سعبيتهما  يف 
يدرك�ن ب�س�رة متزايدة مدى اأهمية احلر�س على معرفة كيفية 
تلك  على  العائد  منها  ياأتي  التي  وامل�سادر  ثرواتهم  ا�ستخدام 

الرثوة. 

ولعل الأهم من ذلك ه� �سعي الإ�سالم اإىل تخفيف حدة الفقر 
فري�سة  ومتثل  القت�ساد.  يف  تدويرها  واإعادة  الرثوة  وتداول 
الزكاة، اأو ال�سدقة ال�اجبة، الركن الثالث من "اأركان الإ�سالم 
وطريقة  الب�سيطة  الدخل  �سريبة  من  العك�س  وعلى  اخلم�سة". 
احت�سابها، فاإن ح�ساب الزكاة يرتكز على الأ�س�ل، وبالتايل فاإنه 
اإعادة ت�زيع الرثوة يف املجتمع. وطبقا ملا ي��سحه  ينط�ي على 
ال�ستثمار  اأ�سكال  ت�سجع  الزكاة  ق�اعد  فاإن  الإ�سالم،  علماء 

واأن�سطة الأعمال الأكرث حي�ية وفاعلية ــ حيث تخ�سع الأن�سطة 
امل�سلمنَي  الزكاُة  وتعّلم  اأكرب.  مبعدل  الزكاة  لفر�س  ال�سلبية 
جانب  اإىل  الفقراء  مع  والتعاطف  والرتاحم  ال�سفقة  يف  در�سا 

اأنها تنبههم اإىل اأن يف اأم�الهم حقا معل�ما لل�سائل واملحروم. 

كيف تنطبق هذه املبادئ على تط�ير قطاع التم�يل الأ�سغر ذي 
ال�سبغة الإ�سالمية؟

�سناعة  اأمام  التالية  املهمة  اخلط�ة  الأ�سغر  التم�يل  ميثل 
من  العري�سة  ال�سكانية  ال�سرائح  خلدمة  الإ�سالمي  التم�يل 
عداد  يف  يندرج  ال�سرائح  هذه  من  كثريا  اأن  ول�سيما  امل�سلمني 
الن�ساط  اأهمية مت�يل  الإ�سالمي على  التم�يل  وي�سدد  الفقراء. 
املالية  امل�ساربات  عك�س  )على  وامللم��س  احلقيقي  القت�سادي 
ولعل  املُعا�س(.  املبا�سر  ال�اقع  عن  البعيدة  الأخرى  واملنتجات 
تعبئة  يف  تتمثل   - اأفهمها  كما   - الأ�سا�سية  الأخالقية  الروؤية 
يجلب  حقيقي  اقت�سادي  ن�ساط  يف  ل�ستخدامها  املدخرات 
النفع العميم، ويحقق الفائدة املرج�ة للجميع. وتدع� ال�سريعة 
الإفراط يف  ت�سجيع الدخار وال�ستثمار بدل من  اإىل  ال�سمحاء 

حتمل الدي�ن ال�ستهالكية. 

مع  تاما  ان�سجاما  احلقيقية  الأ�س�ل  على  الرتكيز  وين�سجم 
البن�ك  يف  العامل�ن  يف�سل  حيث  الأ�سغر،  التم�يل  اأهداف 
من  غريها  اأو  املعدات  مثل  املنتجة  الأ�س�ل  مت�يل  الإ�سالمية 
قيمة  الأ�سا�سي  لالأ�سل  تك�ن  اأنه عندما  اإذ  الراأ�سمالية،  ال�سلع 
معمرة، ويك�ن الن�ساط قابال للحياة، فاإن الدخل اجلاري ملالك 
الن�ساط التجاري لن يك�ن مدعاة للقلق اأو م�سدرا كبريا لإثارة 
بع�س  مع  جيدة  بطريقة  الإ�سالمي  التم�يل  ويتكامل  املخاوف. 
امل�سرفي�ن  ي�سعى  حيث  الأ�سغر:  للتم�يل  امل�سرتكة  املمار�سات 
اإىل  �سي�ؤدي  الذي  التجاري  الن�ساط  مت�يل  اإىل  الإ�سالمي�ن 
اأ�سباب الق�ة القت�سادية بدل من الكتفاء  متكني الفقراء من 

مبجرد اإقرا�س ه�ؤلء الفقراء لأغرا�س ال�ستهالك.
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هل ميكن اأن ت�سف لنا عدة هياكل من�ذجية لل�سريفة الإ�سالمية؟ 
• ال�سائعة 	 الأدوات  اأب�سط  اإحدى  املرابحة  متثل  املرابحة: 

ب�سعر  للبيع  اإطاري  هيكل  عن  عبارة  وهي  ال�ستخدام، 
التكلفة زائدا هام�س الربح حيث ي�سرتي اأحد الأطراف 
الربح.  على  للح�س�ل  اآخر  ل�سخ�س  يبيعه  ثم  ما،  �سيئا 
وعلى العك�س من التم�يل التقليدي، فاإن املرابحة تربط 
الإقرا�س بالأ�سل، وتنط�ي على خماطرة من قبل املالك 

فيما يتعلق بالأ�سل اململ�ك. 
• ال�ستخدام، 	 �سائع  اآخر  هيكال  الإجارة  ت�سكل  الإجارة: 

وهي ت�سري اإىل التاأجري. اإذ يق�م البنك ب�سراء الأ�سل، ثم 
تاأجريه للمتعاملني معه مب�جب نظام الدفع بالتق�سيط. 

• امل�ساربة: يحتل مبداأ امل�ساربة )ال�سراكة يف ال�ستثمار( 	
هذا  ظل  يف  امل�ستثمرون،  ويق�م  اأي�سا.  كبرية  اأهمية 
الهيكل، بتقدمي راأ�س املال اإىل املدير الذي ي�ساهم ب�قته 

وبجهده مقابل احل�س�ل على جزء من العائد. 
• امل�ساركة )امل�ساركة 	 اأن مفه�م  الكثريون  يرى  امل�ساركة: 

حيث  ـ  التم�يل  اأ�سكال  اأنقى  ه�  واخل�سارة(  الربح  يف 
ت�سرتك الأطراف يف ظل هذا الهيكل، يف حتمل املخاطر 

الكامنة وتبعاتها. 
• ال�ستثمار 	 ال�ستثمار، على  املنتجات، يف جانب  وت�ستمل 

يف اأ�سهم راأ�س املال )ا�ستثمار حق�ق امللكية(، والأدوات 
اأي  املبنية على مبداأ املرابحة، وهيكل ي�سمى الت�سكيك 
ال�سك�ك التي تعمل بطريقة مماثلة لل�سندات التقليدية 
ولكنها تنط�ي على مت�يل جمم�عة من الأ�س�ل املحددة. 

بالتم�يل  الأوثق  العالقة  على  املنط�ية  �سلًة  الأ�سد  املنتجات  ما 
الأ�سغر؟

اأدوات  ل�ستخدام  هائلة  اإمكانات  الأ�سغر  التم�يل  قطاع  يف  ت�جد 
الإجارة )التاأجري( واملرابحة يف مت�يل الأ�س�ل املنتجة. 

وينبغي اأي�سا اإبراز اأهمية املدخرات. ون�سري هنا اإىل اأنه لي�س هناك 
اأي حافز ت�سجيعي يدفع امل�سلمني لفتح ح�سابات بنكية على الإطالق، 
لأنه لي�س اأمام الكثري منهم �س�ى احل�سابات الدخارية املدرة للفائدة 
الرب�ية التي حترمها ال�سريعة الإ�سالمية. ومن �ساأن اإن�ساء احل�سابات 
تعبئة  على  ي�ساعد  اأن  الإ�سالمية  ال�سريعة  لق�اعد  طبقا  الدخارية 
التنمية  يف  امل�ساهمة  عن  ف�سال  الدخار  ثقافة  وتر�سيخ  ال�دائع 

القت�سادية.

باأ�س�ل  امللتزمة  الدخارية  احل�سابات  من  رئي�سيان  ن�عان  وهناك 
ال�سريعة وق�اعدها:

• العميل 	 يق�م  حيث  امل�ساربة،  على  القائمة  احل�سابات 
واملخاطر  الأرباح  وي�سرتك يف  البنك  الأم�ال يف  باإيداع 
هذا  ويعترب  الأم�ال.  تلك  با�ستخدام  القائم  البنك  مع 
الن�ع من احل�سابات الن�ع الأكرث �سي�لة، ولكنه ل يندرج 

حتت مظلة اأي �سكل من اأ�سكال التاأمني. 
• حيث 	 املرابحة  على  القائمة  لأجل  ال�دائع  ح�سابات 

يق�م العميل باإيداع الأم�ال يف البنك الذي يق�م بدوره 
باإجراء عمليات مرابحة بتلك الأم�ال لأجل مدته �سهر 
غالبا اأو لأجل ممتد لثالثة �سه�ر. ويت�سم هذا الن�ع من 
ولكنه  كبري،  حد  اإىل  ماأم�نا  ح�سابا  بك�نه  احل�سابات 
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اأقل �سي�لة من احل�سابات القائمة على امل�ساربة. اإل اأن 
ات�ساف هذا الن�ع بال�سي�لة الأقل ميكن اعتباره ميزة يف 
الإبقاء  على  البنك  مع  املتعاملني  ي�سجع  لأنه  ذاته،  حد 
على اأ�س�لهم. ورمبا يك�ن هذا الن�ع من احل�سابات ه� 
الأهم لأنه الأداة التي يعد ا�ستخدامها اأمرا مالئما متاما 

يف تعبئة مدخرات عمالء التم�يل الأ�سغر. 
كيف ينظر التم�يل الإ�سالمي اإىل الق�سايا املتعلقة باجلن�سني؟

اإىل حد ما من  اأن التم�يل الإ�سالمي يخل�  هناك فهم خاطئ م�ؤداه 
اأية مزايا بالن�سبة للن�ساء واأنهن ل ي�ستطعن اإليه �سبيال. وهذا حم�س 
فرية هي اأبعد ما تك�ن عن �سدقية ال�اقع. فقد اأقر الإ�سالم حق املراأة 
عديدة.  بقرون  الأخرى  القان�نية  الأنظمة  قبل  امل�ستقلة  امللكية  يف 
اأو�ساعها  وحت�سني  وال�ستثمار  الدخار  اإىل  مدع�ة  امل�سلمة  فاملراأة 
كالرجل متاما �س�اء ب�س�اء، كما اأنها تتمتع اأي�سا بالقدرة على ال��س�ل 

واحل�س�ل على املنتجات امل��س�فة اأعاله.

ما الكيفية التي تتط�ر بها �سناعة التم�يل الإ�سالمي؟

الكثري  يف  الآفاق  �سهرته  وطبقت  معروفا،  الإ�سالمي  التم�يل  اأ�سبح 
من البلدان، وخا�سة بلدان العامل العربي، حيث ي�جد اأكرث من 300 
من  اأكرث  ويخ�سع  الإ�سالمية.  امل�سرفية  اخلدمات  لتقدمي  م�ؤ�س�سة 
ن�سف اإجمايل الأ�س�ل امل�سرفية يف اململكة العربية ال�سع�دية، منذ 
عام 2005، لق�اعد ال�سريعة الإ�سالمية. كما ت�جد لدى بلدان اخلليج 
العربي الأخرى مثل الإمارات العربية املتحدة وقطر والك�يت اأ�س�ل 
اإ�سالمية من املت�قع من�ها لت�سل يف القريب العاجل اإىل ح�ايل ثلث 
اأخرى مهمة  اأي�سا �س�قا  اإجمايل الأ�س�ل امل�سرفية. وتعترب ماليزيا 
ا�ستحداث  التنظيمية هناك على  الإ�سالمي، وتعمل اجلهات  للتم�يل 
ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سناعة.  هذه  من�  لتي�سري  الالزمة  الق�انني 
اململكة  يف  اإ�سالمية  اأدوات  بتقدمي  امل�سرفية  اأمانة    HSBC قامت 
القائمة  الأخرى  ال�سركات  على  عالوة  املتحدة،  وال�ليات  املتحدة 
التي  البلدان  من  كبري  عدد  يف  الإ�سالمي  التم�يل  خدمات  بت�فري 

ي�سكل فيها امل�سلم�ن اأقليات يف تلك املجتمعات.

ا�ستخدام  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمني  من  الكثري  ويف�سل  هذا 
من  وذلك  ت�فرها  لدى  الغراء  ال�سريعة  لق�اعد  املطابقة  الأدوات 
منطلق �سع�رهم بالتعار�س القائم بني منظ�مة معتقداتهم الإ�سالمية 
والأنظمة البنكية التقليدية. وقد يق�م ه�ؤلء امل�سلم�ن الي�م با�ستخدام 
نهائيا  المتناع  اأو  �سديد  م�س�س  على  التقليدية  امل�سرفية  املنتجات 

عن ا�ستخدامها. 

كيف ميكن التعاون بني التم�يل الإ�سالمي وم�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر؟
الإ�سالمي  التم�يل  اأمام  رائعة  ذهبية  فر�سة  الأ�سغر  التم�يل  ي�سكل 
اأن  حتى يعك�س الأخري ج�هر منظ�مة قيمه ومكن�ن ر�سالته. وميكن 
ال�قت  يف  وق�اعدها،  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأ�س�ل  المتثال  ي�ساعد 
من  كبري  عدد  اإىل  ال��س�ل  على  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سات  نف�سه، 

لأحكام  املمتثلة  املالية  الأن�سطة  اأ�سكال  يف�سل�ن  الذين  امل�سلمني 
بني  التن�سيق  يف  الإمكانيات  اإحدى  وتتمثل  الإ�سالمية.  ال�سريعة 
املانحني، لأن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ترى اأن تخفيف حدة الفقر 
تعترب عامال مركزيا يف �سميم امل�س�ؤوليات الجتماعية امل�ؤ�س�سية. كما 
تتمثل و�سيلة اأخرى للتعاون يف اإقامة �سراكات تعاونية مع امل�سرفيني 
وامل�س�رة  اخلربة  تقدمي  اإطارها  يف  يتم  اأن  ميكن  حيث  الإ�سالميني 
ب�ساأن كيفية هيكلة املنتجات واخلدمات الإ�سالمية. ولعله �سيك�ن يف 
و�سع امل�سرفيني الإ�سالميني اأن يعمل�ا يف امل�ستقبل على ت�ريق ح�افظ 
بداأنا نرى  الإ�سالمية حيث  ال�سريعة  لق�اعد  املمتثل  الأ�سغر  التم�يل 

بداية تطبيق ذلك على التم�يل الأ�سغر التقليدي.

بغة الإ�سالمية،  ما التحديات التي يجابهها التم�يل الأ�سغر ذي ال�سِ
وه� ما�ٍس يف طريق تط�ره؟

اأول، هناك حاجة ما�سة اإىل بناء اجل�س�ر بني امل�ؤ�س�سة الدينية وقطاع 
نقاط  انعدام  يزعم  خاطئا  مفه�ما  هناك  اأن  اإذ  الأ�سغر.  التم�يل 
التالقي بني الطرفني من حيث الأهداف. ويتمثل التحدي يف اإدراك 
الأر�سية امل�سرتكة يف التنمية الب�سرية التي جتمع هذين الطرفني معا. 
ال�سائدة  الت�سككية  الروح  الأخرى يف معاجلة  التحديات  اأحد  ويتمثل 
اآ�سيا ح�ل  يف اأو�ساط امل�ستهلكني امل�سلمني وخا�سة يف منطقة جن�ب 
�سحة مطابقة هذه املنتجات لأ�س�ل ال�سريعة الإ�سالمية وق�اعدها. 
وحت�ير  تكييف  اإىل  الإ�سالمي  التم�يل  �سناعة  حتتاج  واأخريا، 
ج�هرية  بطريقة  لي�س  ـ  املتبعة  الت�سغيل  ومناذج  منتجاتها  جمم�عة 
نظرا ل�ج�د الهياكل الأ�سا�سية فعليا ـ وذلك من اأجل تلبية احتياجات 

الفقراء ب��سفهم ال�سريحة التي ي�ستهدف خدمتها التم�يل الأ�سغر.

المصدر :
المصدر: بوابة التمويل الصغير )سنابل(: يعتبر موقع البوابة العربية للتمويل 	 

األصغر هو مصدر المعلومات الشامل عن صناعة التمويل األصغر باللغة 
العربية. فهو يتضمن أبحاثًا ومطبوعات ومراكز للمعلومات وقواعد بيانات 
عن منظمات واستشاري التمويل األصغر في العالم العربي، هذا باإلضافة 
التمويل  صناعة  في  المتاحة  العمل  وفرص  واألخبار  األحداث  آخر  إلى 

األصغر بالبلدان العربية. 
وقد وافقت إدارة بوابة التمويل الصغير مشكورة على التعاون والتبادل لنشر 
بعض المواضيع المشتركة، وهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، وليس 
أشياء مفيدة ونافعة، ونحن نقصد جمع  تفوتها  الناس  فغالبية  للنشر،  تكرارًا 

المادة العلمية من مصادرها العلمية والمهنية على السواء.
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إدارة التدريب الفعاإدارة التدريب الفّعإدارة التدريب الفّعالإدارة التدريب الفعالإدارة التدريب الفّعال

مقدمة:
بط البيئة الداخلية واخلارجية سبط البيئة الداخلية واخلارجية سبط البيئة الداخلية واخلارجية  إن تقدمي التدريب ي�ستلزم تنظيم و�اإن تقدمي التدريب ي�ستلزم تنظيم و�سإن تقدمي التدريب ي�ستلزم تنظيم و�سإن تقدمي التدريب ي�ستلزم تنظيم و�
تدريبهم،  أثناء اأثناء أثناء  املتدربني  ت�ساعد  الأفعال  ت�ساعد �ن هذه  الأفعال  ت�ساعد �ن هذه  الأفعال  ن هذه  ك التدريب،  ك�لعملية  التدريب،  �لعملية 
أن تتعامل مع مهمات عديدة اأن تتعامل مع مهمات عديدة أن تتعامل مع مهمات عديدة  إدارة اإدارة إدارة التدريب  إدارة على  إدارة على  جب �جب �جب  أنه يتاأنه يت�أنه يت�أنه يت هذا يعني 
سخا�سخا�س الداعمني لعملية التدريب،  خا�سخا�س سيرعملية تنظيم املدربني والأ�سيرعملية تنظيم املدربني والأ� يرعملية تنظيم املدربني والأ��يرعملية تنظيم املدربني والأ�� �لتط�لتط
املتدربني  تعّلم  ت�سهل  بطريقة  املتدربني   تعلم  ت�سهل  بطريقة  املتدربني   م  معدًا ذاته  بحد  التنظيم  معدا�ن  ذاته  بحد  التنظيم  معدا�ن  ذاته  بحد  التنظيم  ن  يك يك�لكي  �لكي 
إدارة اإدارة إدارة  منهج  كل سكل سكل  وي� وي�سأعمالهم،  وي�سأعمالهم،  وي�اأعمالهم،  أعمالهم،  أداء اأداء أداء  يف  عة �عة �عة  املتن للمهارات  املتن�إتقانهم  للمهارات  املتن�إتقانهم  للمهارات  املتناإتقانهم  للمهارات  إتقانهم  املتنو للمهارات  إتقانهم  املتنو للمهارات  إتقانهم 
إدارة اإدارة إدارة  إدارة إن  إدارة إن  إن اإن ا إن لذلك  إن لذلك  التدريب نقطة اخلالف احلا�سمة يف فاعلية التدريب، 

أهمها:اأهمها:أهمها: ايا سايا سايا  أن تعنى بعدة ق�اأن تعنى بعدة ق�سأن تعنى بعدة ق�سأن تعنى بعدة ق� التدريب الفعالة لبد من 

فة التدريب:صفة التدريب:صفة التدريب: ص1ـ فل�ص1ـ فل�
ما الغر�ض من التدريب؟

ا �ا �ا  �ن�ن ن�ن� �ير مهارات املتدربني ليك�ير مهارات املتدربني ليك ير مهارات املتدربني ليك�ير مهارات املتدربني ليك� � تط� تط إن الهدف الأ�سا�سي من التدريب هاإن الهدف الأ�سا�سي من التدريب ه�إن الهدف الأ�سا�سي من التدريب ه�إن الهدف الأ�سا�سي من التدريب ه�
ودون  حمددة،  ملقايي�س  طبقا  م�سبقا  معدة  مهام  حمددة، أداء  ملقايي�س  طبقا  م�سبقا  معدة  مهام  حمددة، اأداء  ملقايي�س  طبقا  م�سبقا  معدة  مهام  أداء  على  قادرين 
مثل: معاهد  الأكادميية  املعاهد  فان منتجات  مثل: معاهد سكل عام  الأكادميية  املعاهد  فان منتجات  مثل: معاهد سكل عام  الأكادميية  املعاهد  فان منتجات  كل عام  وب� وب�سم�ساعدة.  سم�ساعدة. 
املهارات  من  املهارات أكرث  من  املهارات اأكرث  من  أكرث  النظرية  ر �ر �ر  بالأم تعنى  الكليات  او  التقنية  بالأم�م  تعنى  الكليات  او  التقنية  �م  بالأم� تعنى  الكليات  او  التقنية  بالأم�م  تعنى  الكليات  او  التقنية  م  �العل�العل
باحتياجات  تهتم  التدريب  ومراكز  معاهد  فان  وباملقابل  العملية. 
قابلني  قابلني �ن  قابلني �ن  ن  املتدرب املتدرب�ن  �ن  املتدرب� املتدرب�ن  ن  يك بحيث  التدريب  يك�ميم  بحيث  التدريب  �ميم  يكس بحيث  التدريب  يكسميم  بحيث  التدريب  ميم  ت� فيجب  ت�سة،  فيجب  سة،  ت�س فيجب  ت�سة،  فيجب  ة،  س�س� �س�س سخم�سخم�
رة لأداء مهام معدة م�سبقا طبقا ملقايي�س حمددة، سرة لأداء مهام معدة م�سبقا طبقا ملقايي�س حمددة، سرة لأداء مهام معدة م�سبقا طبقا ملقايي�س حمددة،  سلال�ستخدام مبا�سلال�ستخدام مبا�
كل ذلك القاعدة الأ�سا�سية سكل ذلك القاعدة الأ�سا�سية سكل ذلك القاعدة الأ�سا�سية  ست، ي�ست، ي� ودون م�ساعدة. ويف مثل هذه احلال
عام  عام سكل  عام سكل  كل  ب� ب�سأ  ب�سأ  ب�اأ  أ  املبد هذا  " ويعترب  للمهمة  للمهمة �جة  للمهمة �جة  جة  امل امل�التدريب  �التدريب   " طلح سطلح سطلح  سمل�سمل�

ع فل�سفة التدريب سع فل�سفة التدريب سع فل�سفة التدريب 1.  س�س� ���� أوىل جيدة لاأوىل جيدة ل�أوىل جيدة ل�أوىل جيدة ل ة �ة �ة  �، وميكن اعتباره خط�، وميكن اعتباره خط �لمقب�لمقب�ًل

2ـ جودة التدريب:
دة �دة �دة  ج ج�أهمية  ج�أهمية  جاأهمية  أهمية  لإدراك  التدريب  التدريب إدارة  التدريب اإدارة  إدارة  د �د �د  يق التدريب  فل�سفة  يق�إدراك  التدريب  فل�سفة  يق�إدراك  التدريب  فل�سفة  يقاإدراك  التدريب  فل�سفة  إدراك 
دة يف عملية �دة يف عملية �دة يف عملية التدريب  �مان اجل�مان اجل مان اجلسمان اجلس ستدريب ما لتحقيق فل�سفتها، ويعترب �ستدريب ما لتحقيق فل�سفتها، ويعترب �
إن جناح عملية اإن جناح عملية إن جناح عملية  إن جناح عملية نابعة من فل�سفة التدريب يف املركز، و إن جناح عملية نابعة من فل�سفة التدريب يف املركز، و نقطة هامة جدًا
دة التي يعتمدها املركز يف عمله. �دة التي يعتمدها املركز يف عمله. �دة التي يعتمدها املركز يف عمله.  �ى اجل�ى اجل ى اجل�ى اجل� �التدريب ككل مرتبط مب�ست�التدريب ككل مرتبط مب�ست
دة حتكم العمل يف املراكز التدريبية �دة حتكم العمل يف املراكز التدريبية �دة حتكم العمل يف املراكز التدريبية  �ة باجل�ة باجل ة باجلسة باجلس سع معايري خا�سع معايري خا� ع معايري خا�سع معايري خا�س سوميكن و�سوميكن و�
ن(. من �ن(. من �ن(. من  العمالء )املتدرب العمالء )املتدرب�ى  �ى  العمالء )املتدربس العمالء )املتدربسى  ى  بقيا�س ر� وانتهاء  بقيا�س ر�س�ستقبال  وانتهاء  س�ستقبال  ال بدءًا من 

إدارة التدريب:اإدارة التدريب:إدارة التدريب: إدارة التدريب:اجه  إدارة التدريب:اجه  اجه �اجه � �التحديات التي ت�التحديات التي ت

دة مثل الكتيبات، والأدوات امل�ساعدة �دة مثل الكتيبات، والأدوات امل�ساعدة �دة مثل الكتيبات، والأدوات امل�ساعدة .1 إنتاج متطلبات اجلاإنتاج متطلبات اجل�إنتاج متطلبات اجل�إنتاج متطلبات اجل
سرائح العر�سرائح العر�س وغريها.  رائح العر�سرائح العر�س س و�س و� �يف العمل، الفيدي�يف العمل، الفيدي�

هي .2 والتي  التدريب؛  يف  هي �دة  والتي  التدريب؛  يف  هي �دة  والتي  التدريب؛  يف  دة  اجل اجل�إجراءات  اجل�إجراءات  اجلاإجراءات  إجراءات  إنتاج اإنتاج إنتاج 
التي  واملجدولة  املركزة  الإبداعية  التدريبية  الإجراءات 

متيز املدربني املمتازين.
عها سعها سعها .3 س�س� ���� إجراءات تطبق يف ماإجراءات تطبق يف م�إجراءات تطبق يف م�إجراءات تطبق يف م إجراءات تطبق يف مالتدريب  إجراءات تطبق يف مالتدريب  إدارة اإدارة إدارة  إدارة لدى  إدارة لدى  ن �ن �ن  أن يكاأن يك�أن يك�أن يك

من دة يف العمل الذي يتم مزاولته من دة يف العمل الذي يتم مزاولته من  دة يف العمل الذي يتم مزاولته �دة يف العمل الذي يتم مزاولته � �مان اجل�مان اجل مان اجلسمان اجلس سحيح ل�سحيح ل� حيح ل�سحيح ل�س سال�سال�
العمل  العمل أو  العمل اأو  أو  اللكرتوين،  الربيد  اأو  الربيد  ااأو  الربيد  أو  الفاك�س  "املنزل" عرب 

ن بدوام جزئي.�ن بدوام جزئي.�ن بدوام جزئي. �ظف�ظف ظف�ظف� �الذي ي�ؤديه م�الذي ي�ؤديه م
أن تتعرف على رغبات عمالء املركز اأن تتعرف على رغبات عمالء املركز أن تتعرف على رغبات عمالء املركز .4 إدارة اإدارة إدارة التدريب  إدارة على  إدارة على 

من سمن سمن  التي ت� الإجراءات  التي ت�سأن تتخذ  الإجراءات  التي ت�سأن تتخذ  الإجراءات  التي ت�اأن تتخذ  الإجراءات  أن تتخذ  و التي ت�دة،  الإجراءات  أن تتخذ  و التي ت�دة،  الإجراءات  أن تتخذ  و� دة، و�دة،  �ق باجل�ق باجل يتعلَّ يتعلق باجلفيما  ق باجلفيما 
الربامج  الربامج �ى  الربامج �ى  ى  حمت مع  يتنا�سب  مبا  الرغبات  هذه  حمت�حتقيق  مع  يتنا�سب  مبا  الرغبات  هذه  �حتقيق 

التدريبية التي تقدمها.
روعاسروعاسروعًا متكاماًل.5 س دورة م�س دورة م� أن تعترب كلاأن تعترب كلَّأن تعترب كلَّأن تعترب كلَّ إدارة اإدارة إدارة التدريب  على 

أربعة اأربعة أربعة  على  م �م �م  تق التي  تق�دة  التي  �دة  تق� التي  تق�دة  التي  دة  اجل يف  دمينغ  حللقة  اجل�ع  يف  دمينغ  حللقة  �ع  اجلس يف  دمينغ  حللقة  اجلسع  يف  دمينغ  حللقة  ع  سيخ�سيخ�
ّقّيم قيم قّيم  الدورة–  –نفذ  للدورة    )خطط  متفاعلة  للدورة   سطة  )خطط  متفاعلة  للدورة   سطة  )خطط  متفاعلة  طة  أن�اأن�سأن�سأن�

كل رقم واحد: سكل رقم واحد: سكل رقم واحد:  سن( وفق ال�سن( وفق ال� ن( وفق ال�ح�سن( وفق ال�ح�ّس الدورة   –
دة يف التدريب�دة يف التدريب�دة يف التدريب �كل رقم )1( حلقة اجل�كل رقم )1( حلقة اجل كل رقم )1( حلقة اجلسكل رقم )1( حلقة اجلس سال�سال�

د. عبد املنعم دهمان
رية وال�سالمة املهنيةسرية وال�سالمة املهنيةسرية وال�سالمة املهنية سارد الب�سارد الب� ارد الب��ارد الب�� إدارة املاإدارة امل�إدارة امل�إدارة امل إدارة املاري يف  إدارة املاري يف  اري يف ساري يف س سمدرب وا�ست�سمدرب وا�ست�

ادية سادية سادية  سقت�سقت� ارات اسارات اسارات ال س�ست�س�ست� ري للتدريب وا�ري للتدريب وا�ري للتدريب وال �مدير املركز ال�س�مدير املركز ال�س

خطط الدورة

نفذ الدورة 

قيم الدورة 

 اجراءاتاتخذ 
التطويرية
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على  للح�س�ل  ال�سرورية  العمليات  واأن�سئ  الأهداف،  �سع  خطط: 
النتائج املرغ�بة طبقًا ملتطلبات املتدرب و�سيا�سات املركز.

نفذ: طبق العمليات. 
ا�ستنادًا  والدورة  العمليات  وقيا�س  مبراقبة  قم  )�أفح�س(:  قّيم 

لل�سيا�سات والأهداف، وقدم تقريرًا بالنتائج 

اإىل  ت�ؤدي  التي  الأفعال  اتخذ  تطويريًا(:  �إجر�ء  )�تخذ  �فعل 
التح�سني امل�ستمر يف العملية  والدورة ككل 2. 

املنا�سب  الإجراءات  باتخاذ  تق�م  اأن  التدريب  اإدارة  على  واأخريًا 
لقيا�س ر�سى العمالء يف نهاية كل برنامج تدريبي، وحتدد الإجراءات 
التي  التدريب  ب�سكل عام عن كل خدمات  العمالء  تقي�س ر�سى  التي 

يقدمها املركز.

3ـ ت�صميم عمل املدرب :
على  املدرب  عمل  وت�سميم  اإعداد  يف  التدريب  اإدارة  طريقة  تعتمد 
بالتدريب  يق�م�ن  الذين  الأ�سخا�س  خربة  وم�ست�يات  خلفيات 
اأنف�سهم  تقدمي  اأمر  يتدبروا  اأن  املدربني  من  تت�قع  هل  املركز.  يف 
اأ�سح  اأو مبعنى  وو�سع براجمهم وت�سجيالتهم ووثائقهم وف�اتريهم، 
عاٍل من  م�ست�ى  على  اأنا�سًا  يك�ن�ن  لإيجاد مدربني  بحاجة  اأنت  هل 
ون�ساطاتهم  لأعمالهم  اجليد  والتن�سيق  اجليدة  العامة  العالقات 
خربة  ذي  �سخ�س  من  تت�قع  اأن  املنطقي  من  والتدريبية؟  املكتبية 
القيام بالعمليات املحددة لتحقيق م�ست�ى اجل�دة املتبع، ولكن �س�ف 
دعم  على  قادر  اأنت  فهل  اأقل،  خربة  ذوي  املدربني  بع�س  ت�سادف 
الكادر التدريبي العائد لك بخرباء خمت�سني للمحافظة على م�ست�ى 

اجل�دة يف املركز؟

هل �ستت�قع من مدربيك اأن يعمل�ا كمدراء ملناهج التدريب، وكمط�رين 
�سمن جمال م��س�ع الدورات التي �سيدرب�نها؟ هل �سيك�ن�ن خرباء 
�ستحتفظ  هل  اأو  ؟  مت�سابهة  دورات  �سمن  لديك  يعمل�ن  دائمني 
بب�ساطة بكادر من مدراء املناهج وت�ظفهم كمدربني خرباء يف املركز 

اأو من خارجه عندما ي�ستدعي الأمر ذلك3 ؟ 

4ـ تدريب املدربني:
يت�اجد املدرب�ن يف املراكز التدريبية ملدة حمدودة، )تفرغ جزئي(، 
تدريبها،  يتم  التي  امل�اد  جمال  يف  املخت�سني  من  اختيارهم  ويتم 
يف  امل�ج�دة  امل�ساكل  على  تام  ب�سكل  املطلعني  من  يك�ن�ن  وبالتايل 
التي  الت�سرف ب�س�رة منا�سبة لالأ�سئلة  القدرة على  العمل، ولديهم 

ت�اجههم. 

على  العث�ر  تعرت�س  التي  امل�ساكل  من  الكثري  ب�ج�د  الإقرار  ويجب 
مدربني اأكفاء، وتعترب م�سداقية التدريب على املحك يف هذه املرحلة 
ويجب التن�يه اإىل اأنه يقع �سمن م�س�ؤوليات اإدارة التدريب اأن تتاأكد 
مببادئ  املركز  يف  العامل  املدربني  كادر  �سمن  �سخ�س  كل  علم  من 
املركز واإجراءات تقدمي التدريب، وتتاأكد من اأن تت�افر لديهم القدرة 

اجل�دة  و�سيا�سة  تريدها،  التي  بالطريقة  التدريب  هذا  تقدمي  على 
التي تلتزم بها 4.

جمازًا  تدعى  التدريبي  للكادر  الأ�سا�سية  نقاطك  ت��سيح  عملية 
الندوات  تقدم  التي  ال�كالت  من  العديد  هناك  املدربني":  "تدريب 
وال�ست�سارات املتخ�س�سة يف جمال تقدمي دورات وور�س عمل �ساملة 
يف جمال تدريب املدربني، كما ي�جد الكثري من امل�ست�سارين امل�ستقلني 
تنا�سب  الطلب،  ودورات ح�سب  برامج  اأن ي�سنع�ا  ي�ستطيع�ن  الذين 

�سيا�سة اجل�دة للمركز التدريبي ومتطلبات العمالء.

يت�جب  عندما  بكثري  اأ�سهل  املدربني  تدريب  �سيك�ن  احلال  بطبيعة 
معك.  العمل  على  اعتاد  الذي  املدربني  كادر  تدريب  فقط  عليك 
و�سيك�ن اأكرث تعقيدًا اإىل حد بعيد عندما تق�م بالتعاون مع مدربني 
من خارج الكادر العامل معك لإعطاء الدورات ب�سكل م�ؤقت؛ لأ�سباب 

كثرية منها:

�سيك�ن ه�ؤلء قد تدرب�ا م�سبقًا ليك�ن�ا مدربني، ولن يك�ن�ا . 1
تدريب  لدورات  باخل�س�ع  عامة  ب�س�رة  مهتمني  جميعًا 

املدربني التي �ستق�م باإعدادها. 
تفهم . 2 على  قادرون  اخلارجي�ن  املدرب�ن  ه�ؤلء  يك�ن  قد 

قد  اأو  ذلك،  على  قادرين  غري  اأو  التدريب  يف  مقاربتك 
تراها  التي  بالطريقة  بها  القيام  على  قادرين  يك�ن�ن  ل 
هذا  يف  احلذر  التدريب  اإدارة  على  يت�جب  لذا  منا�سبة، 

امل��س�ع.
لئحة  باإعداد  تق�م  اأن  اأي�سًا  التدريب  اإدارة  م�س�ؤوليات  �سمن  يقع 
بالأ�سياء التي تريد اأن يعرفها جميع املدربني )داخليني – خارجني( 
ثم  ومن  باملركز،  اخلا�سة  اجل�دة  ب�سيا�سة  اللتزام  ي�ستطيع�ا  حتى 
على اإدارة التدريب اأن حتدد الإجراءات املنا�سب للتقيد بتلك الالئحة 

بحيث يتمكن جميع املدربني من تنفيذ م�سم�نها5 .

التقومي والتغذية الراجعة:
يطلب معظم مدراء التدريب من املتدربني تقدمي تغذية راجعة تتناول 

كيفية �سري التدريب:

التدريب،  مدة  خالل  املتدرب  راحة  وم�ست�ى  الدورة،  من  الفائدة 
للح�س�ل  ت�سعى  الفعالة  التدريب  اإدارة  ولكن  املدرب.  ج�دة  ومدى 
اأكرث من م�سدر فهناك  التدريب من  وتق�مي  الراجعة،  التغذية  على 
املدرب  قدمها  التي  الراجعة  التغذية  ه�  الأول  اآخران:  م�سدران 
التغذية  والآخر ه�  التدريبي.  الربنامج  تق�مي ملجريات  ذاته فيعطي 
يق�م  حيث  خبري،  متمر�س  ثالث  �سخ�س  يقدمها  التي  الراجعة 
اأثناء عمله مع  خبري )مدرب مثاًل( يف هذا التق�مي مبراقبة املدرب 
املتدربني، ومن ثم يعطي تق�ميًا حقيقيًا ملجريات الربنامج التدريبي 
بعمل  املتعلقة  والن�احي  املدرب،  بعمل  املتعلقة  الن�احي  خالل  من 
اإدارة التدريب. فلي�س املتدرب�ن وحدهم هم من ميلك املنظ�ر املهم 

الذي يقيم الطريقة التي يقدم من خاللها الربنامج التدريبي. 
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التدريب  اإدارة  على  فعالة يجب  التدريب  تق�مي  تك�ن عمليات  وحتى 
التقيد بالنقاط التالية:

• بدء 	 قبل  الراجعة  والتغذية  التق�مي  لعمليات  التخطيط  يجب 
التدريب )اأي يف مرحلة الت�سميم( يف الن�ساط الأول من حلقة 

اجل�دة يف التدريب )خطط للدورة(.
•  هناك اأربع مناطق لتق�مي التدريب:	

تقييم الحتياجات: التحقق مما اإذا كانت هناك حاجة . 1
للتدريب، وما اإذا كان من املت�قع اأن يك�ن ب��سع التدريب 

حل امل�سكلة .
املتدربني . 2 لدى  املعرفة  حالة  يثبت  املدخالت:  تقييم 

الداخلني للربنامج التدريبي.
خالل . 3 اجلارية  التدريب  جل�سات  ر�سد  العملية:  تقييم   

عمليات تقدمي الربنامج التدريبي.
)اأي . 4 املتدربني  على  التدريب  تاأثري  يقي�س  املنتج:  تقييم 

التغيريات النا�سئة ب�سبب التدريب(.

•  هناك اأربعة عنا�سر ميكن تق�ميها:	
رد الفعل )لدى املتدربني( .. 1
 التعلم.. 2
 تغري ال�سل�ك.. 3
املح�سن، . 4 الت�سغيل  املنخف�سة،  التكاليف  )مثل:  النتائج 

زيادة يف الكمية، الخ (

• مراحل التق�مي:	

الدورة منا�سب . 1 برنامج  اأن  التاأكد من  التدريب:  ما قبل 
متامًا وم�ست�ٍف كّل م�ستلزمات اجل�دة اخلا�سة باملركز، 
التدريبية  لالحتياجات  متامًا  منا�سب  اأخرى  جهة  ومن 

للمتدربني.
ح�ل . 2 واآرائهم  املتدربني  ر�سى  قيا�س  التدريب:  بعد  ما 

برنامج  ل�سري  ذاته  املدرب  تق�مي  التدريبي،  الربنامج 
التدريب، تق�مي خبري )طرف ثالث(  .

من . 3 متامًا  ا�ستفادوا  املتدربني  اأن  من  التاأكد  املتابعة: 
الربنامج التدريبي، ومت نقل مهارات الربنامج التدريب 
التدريب  برنامج  متابعة تط�ير وحت�سني  العملي،  لل�اقع 

وربطه بالتط�ر العملي والعلمي ب�سكل دائم.
الراجعة  والتغذية  التق�مي  ن�اجت  الفّعالة  التدريب  اإدارة  ت�ستخدم 
وحت�سني  تط�ير  اإىل  حتتاج  التي  املجالت  يف  التعديالت  لإجراء 
لعمليات  الأ�سا�سي  املدخل  تعترب  الراجعة  والتغذية  التق�مي،  عملية 
 ،  6 ككل  التدريبية  املراكز  اأداء  يف   العمل  وتط�ير  التدريب  حت�سني 

وبذلك تكتمل دورة الأن�سطة الأربعة حللقة اجل�دة يف التدريب )حلقة 
دمينغ(، وب�سكل مت�ساعد عند اعتماد هذه احللقة يتم تط�ير العمل 
التي  التدريب  تقدمي  عملية  وتط�ير  عام،  ب�سكل  التدريب  مراكز  يف 

ت�سكل الأ�سا�س يف عمل املراكز التدريبية ب�سكل خا�س.
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القيادة هي ابتكار بيئة يريد فيها النا�س اأن يك�ن�ا جزءًا من امل�ؤ�س�سة ل 
اأن يعمل�ا يف امل�ؤ�س�سة فقط، فالقيادة تبتكر بيئة جتعل النا�س يرغب�ن 

يف العمل ل اأن يجربوا عليه.

القيادة هي اإ�سعار النا�س بقيمتهم واإمكانّياتهم ب�سكل وا�سح اإىل درجة 
جتعلهم يرون هذه القيمة والإمكانيات يف اأنف�سهم 1.

وي�ستثمروا  اأنف�سهم،  على  يعرثوا  كي  الأتباع  باإلهام  القائد  قرار  اإّن 
امل�ؤ�س�ساتية  امل�ساكل  عمق  اإىل  مبا�سرة  القائد  ياأخذ  اإمكانّيتهم، 
والقيم  الروؤية  انعدام  اأو  احل�سنة،  القدوة  لنعدام  الثقة  كانخفا�س 
نتحدث  ل  لذلك  والأنظمة،  البنى  بني  الت�افق  اختالل  اأو  امل�سرتكة، 
النا�س من ح�لنا  اإىل جعل  تهدف  كمبادرة  بل  القيادة كمن�سب،  عن 
نف�ذ  لزيادة  متكامل  كفريق  وت�حيدهم  وم�اهبهم،  قيمتهم  يكت�سف�ن 

امل�ؤ�س�سات وامل�ساريع املهمة.

املتكامل  الفريق  �سنع  على  القائد  قدرة  يف  هي  هنا،  املهمة  النقطة 
واإبراز  باإلهامهم فردًا فردا، وتفجري طاقاتهم،  الأتباع،  من جمم�عة 
م�اهبهم، وا�ستثمار وت�جيه اإمكاناتهم، وعندها ل يع�د لنقاط �سعف 

الأتباع اأي تاأثري �سلبي لأن نقاط ق�ة الآخرين تعّ��س عنها.

و)هاويل1993(،   ،)1977 ليف  )غرين  النظرية  هذه  رواد  ومن 
و)دوبري 1989 (، و)كيفر9219(.

تعني القيادة بالإلهام: التاأثري يف اأرواح الآخرين بدًل من التحّكم بهم. 
اإّن العناية الروحية بالأتباع هي جزء هام من ممار�سات القائد، حيث 
على القائد اأن يفكر، وي�ساهم يف م�ساعدة الآخرين على الرتباط به، 
ومن فهم الأتباع جيدًا، وا�ستنها�س طاقاتهم الدفينة، واإبراز م�اهبهم، 

ومن ثم حتريكهم، ودعمهم يف اإجناز الأهداف وحتقيق الروؤى.

يك�سب  وحتفيزهم،  اأتباعه،  ا�ستنها�س  على  القائد  قدرة  وبح�سب 
تفاوت  نن�سى  ول  واإنتاجهم.  وولءهم،  وثقتهم وحمبتهم،  احرتامهم 
ودافعيتهم  حافزيتهم  على  ت�ؤثر  التي  للع�امل  ال�ستجابة  يف  الأتباع 
فمنهم  لأخرى،  م�ؤ�س�سة  ومن  لآخر  فرد  من  يختلف  فالأمر  للعمل، 
من ميكن حفزه عن طريق الألقاب املهنية، ومنهم عن طريق اإلهاب 

احلما�س بالروؤيا امل�ستقبلية، ومنهم عن طريق احل�افز املالية.

لقد ا�ستخدم الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم مع كل �سخ�س من 
ال�سحابة الن�ع الذي ينا�سبه من التحفيز بح�سب اإمكانياته وقدراته، 
بكر،  اأب�  باأمتي  اأمتي  "اأرحم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  قال 
علي،  واأق�ساهم  عثمان،  حياء  واأ�سدهم  عمر،  اهلل  اأمر  يف  واأ�سدهم 
واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، واأفر�سهم زيد بن ثابت، 
واأقروؤهم اأُبي بن كعب، ولكل اأمة اأمني واأمني هذه الأمة اأب� عبيدة بن 

اجلراح"2 .

وقد ا�ستعمل �سلى اهلل عليه و�سلم احل�افز املالية كما فعل يف غزوة 
حنني حني وّزع الغنائم، وا�ستعمل احل�افز املعن�ية كما فعل مع جعفر 
بن اأبي طالب حني عاد من احلب�سة متزامنًا مع فتح خبري، حيث قال 
ر�س�ل اهلل عليه و�سلم: "ما اأدري باأيهما اأنا اأفرح بفتح خيرب اأم بقدوم 
جعفر" 3، وا�ستخدم الفخر وال�سهرة كما فعل مع اأبي �سفيان يف فتح 
فه�  �سفيان  اأبي  دار  دخل  "من  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  فقال  مكة، 

اآمن" 4 .

ون�ست�ن  من�ذج  ه�  القيادة:  من  الن�ع  هذا  عن  الأمثلة  اأهم  ومن 
ت�سرت�سل حينما حتدث عن اأجمل �ساعة يف بريطانيا يف معاركها مع 
اأملانيا يف احلرب العاملية الثانية، فقال: "يعرف هتلر اأنه يت�جب عليه 

الدكت�ر عالء الدين العظمة

نظريات القيادة النظرية الروحية الإلهامية التحفيزية
Inspirational Motivational Leadership Theory
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ك�سرنا على هذه اجلزيرة اأو خ�سارة احلرب، واإذا ا�ستطعنا م�اجهته 
ف�ست�سبح كل اأوروبا حرة، وميكن حلياة العامل اأن ت�سري لالأمام جتاه 
املرتفعات ال�ا�سعة امل�سرقة، ولكن اإذا ف�سلنا، فاإن العامل باأ�سره ومبا 
عرفنا  من  جميع  ذلك  يف  ومبا  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  ذلك  يف 
واهتممنا بهم، �سيغرق�ن يف درجات الع�سر املظلم اجلديد، و�سي�سبح 
العامل اأكرث ف�سادًا، ورمبا اأكرث تاأخرًا ب�ا�سطة اأ�س�اء العامل املنحرف. 
فدع�نا لذلك نلتزم ب�اجباتنا، ونفهم اأنه اإذا ا�ستطاعت اإمرباط�رية 
بريطانية ودول الك�من�لث اأن ت�ستمر لألف �سنة، فاإن النا�س حينذاك 

�سي�ستمرون يف الق�ل: )كانت تلك اأف�سل �ساعاتهم( ".

وكذلك الإلهام الرائع الذي قام به مارتن ل�ثر كينغ يف حديثه لأتباعه 
من  بالرغم  اأنه  اأ�سدقائي  يا  الي�م  "اأخربكم  لأمريكا:  حلمه  عن 
ال�سع�بات والإحباطات التي اأواجهها هذه اللحظة فاإين مازلت اأمتلك 
حلمًا، اإّنه حلم متاأ�سل يف احللم الأمريكي. لدي حلم باأّنه يف ي�م ما 
�ستنه�س هذه الأمة لتعي�س املعنى ال�سحيح لد�ست�رها القائل: ون�ؤمن 
اأنه يف  حلم  لدي  �س�ا�سية،  خلق�ا  النا�س  كل  اأن  ال�ا�سحة  بالبديهية 
ي�م ما وعلى التالل احلمراء جل�رجيا �سيك�ن اأبناء العبيد ال�سابقني، 
ال�سابقني قادرين على اجلل��س معًا على مائدة  العبيد  واأبناء مالك 
ال�لية  امل�سي�سيبي،  ولية  حتى  ما  ي�م  يف  اأنه  يف  حلم  لدي  الأخّ�ة. 
ال�سحراوية القابعة يف حرارة الظلم والإ�سطهاد �ستتح�ل اإىل واحة 
من احلرية والعدل. لدي حلم اأّن اأبنائي الأربعة �سيعي�س�ن يف ي�م ما 
يف اأمة ل حتكم عليهم طبقًا لل�نهم، ولكن مبحت�ى �سخ�سياتهم. لدي 
حلم الي�م ..". لقد ح�ل مارتن ل�ثر كينغ حلمه ال�سخ�سي اإىل �س�ت 

جه�ري اأ�سعل حركة ذات هدف كبري.

اإّن �سبب جناح كنغ وت�سرت�سل وغريهم من القادة العظماء يف التاريخ 
اأتباعهم،  وعرف�ا  اأ�س�اتهم،  على  وعرثوا  ذواتهم،  عرف�ا  اأنهم  ه� 
و�ساعدوهم يف العث�ر على اأ�س�اتهم، وكان لديهم روؤية �سخ�سية فّعالة 

ا�ستطاع�ا اأن ي�سارك�ا اأتباعهم بها.

وبل�رة  القل�ب،  على  بال�ستح�اذ  يتم  والتحفيز  الإلهام  فاإن  واأخريًا 
والإ�سغاء  العائلي،  ال�ستقرار  وحتقيق  للم�ستقبل،  امل�سرقة  ال�س�رة 
املتبادل  والت�ا�سل  الأتباع،  من  املقّدمة  والآراء  للمقرتحات  الفّعال 
مع الأتباع، واإ�سعار الأتباع مبلكيتهم للم�سروع و�سراكتهم يف الهدف، 
واإ�سقاط احل�اجز املعن�ية بالتقليل من امل�ست�يات الإدارية، وال�سفافية 
التعّلم  وتعزيز  وال�سراء،  ال�سراء  يف  وامل�ساركة  الأ�سرار،  ن�سر  اأو 

والتدريب، والتمكني وحترير الفعل.
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أبعاد اجلودة يف البنوكاأبعاد اجلودة يف البنوكأبعاد اجلودة يف البنوك أبعاد اجلودة يف البنوكأهمية و أبعاد اجلودة يف البنوكأهمية و أهمية واأهمية و

 )Quality( )�دة  )�دة  دة  ج ج�   � ه� ه�ك  �ك  ه� ه�ك  ك  البن البن�أداء  البن�أداء  البناأداء  أداء  لتقييم  الأ�سا�سي  العامل  يعترب 
أو العميل( وااأو العميل( واأو العميل( والجتاه العاملي حاليا  ن �ن �ن  �اء الزب�اء الزب اء الزبساء الزبس سإر�سإر� إر�اإر�ا دة: �دة: �دة:  �خدماتها )اجل�خدماتها )اجل
دة لتحقيق �دة لتحقيق �دة لتحقيق  �( من ناحية اجل�( من ناحية اجل Customer( قع العميل )�قع العميل )�قع العميل � ا�ستطالع ت� ا�ستطالع ت �ه�ه�
أكد من حتمية التح�سني اأكد من حتمية التح�سني اأكد من حتمية التح�سني امل�ستمر  الت اجتاه التاجتاه  احب ذلك اساحب ذلك اساحب ذلك ال سائه، وي�سائه، وي� ائه، وي�سائه، وي�س سر�سر�
الأداء  على  للحفاظ  الأداء �دة  على  للحفاظ  الأداء �دة  على  للحفاظ  دة  للج للج�(   )� Continuous Improvement(

اجهة املناف�سني.�اجهة املناف�سني.�اجهة املناف�سني. �املتميز يف م�املتميز يف م

من  العديد  ا�ستعمال  من  بد  ل  املناف�س  دة �دة �دة  اجل اجل�ى  �ى  اجل� اجل�ى  ى  م�ست م�ست�ولتحقيق  �ولتحقيق 
اختيار  اختيار أن  اختيار اأن  أن  و كما  اختيار دة،  أن  و كما  اختيار دة،  أن  و� كما  و�دة،  كما  دة،  بعلم اجل بعلم اجل�ة  �ة  بعلم اجلس بعلم اجلسة  ة  واملهارات اخلا� والطرق  واملهارات اخلا�سالأ�ساليب  والطرق  سالأ�ساليب 
من  بالعديد  مرتبط  واملفيدة  الفعالة  الأداة  من أو  بالعديد  مرتبط  واملفيدة  الفعالة  الأداة  من اأو  بالعديد  مرتبط  واملفيدة  الفعالة  الأداة  أو  املنا�سب  ب �ب �ب  �الأ�سل�الأ�سل
ب �ب �ب  فالأ�سل وخارجيا،  داخليا  فالأ�سل�أة  وخارجيا،  داخليا  �أة  فالأ�سلسا وخارجيا،  داخليا  فالأ�سلساأة  وخارجيا،  داخليا  أة  باملن� باملن�ساة  ساة  باملن�س باملن�سة  ة  اخلا� والظروف  اخلا�سامل  والظروف  سامل  اخلا�� والظروف  اخلا��امل  والظروف  امل  �الع�الع
م قد �م قد �م قد  �ب املفيد لبنك ما الي�ب املفيد لبنك ما الي ب املفيد لبنك ما الي�ب املفيد لبنك ما الي� آخر والأ�سلاآخر والأ�سل�آخر والأ�سل�آخر والأ�سل لقد لقد ل يفيد بنكًا قد املفيد لبنك ما قد املفيد لبنك ما 

أخرى بعد �سنة.اأخرى بعد �سنة.أخرى بعد �سنة. أ�ساليب اأ�ساليب أ�ساليب  أو ا�ستعمال اأو ا�ستعمال أو ا�ستعمال  إىل تغيري، اإىل تغيري، اإىل تغيري،  إىل تغيري، يحتاج  إىل تغيري، يحتاج 

ى متميز يف خدماته �ى متميز يف خدماته �ى متميز يف خدماته  �بد له من حتقيق م�ست�بد له من حتقيق م�ست لللتميز لللتميز ل أي بنك ي�سعى اأي بنك ي�سعى للتميز أي بنك ي�سعى للتميز أي بنك ي�سعى  إن اإن اإن  إن و إن و
ول ولإبهارهم،  ولإبهارهم،  واإبهارهم،  إبهارهم،  و وائهم  إبهارهم،  و وائهم  إبهارهم،  وس وسائهم  ائهم  لإر� با�ستمرار  املتغرية  عمالئه  متطلبات  لإر�سيلبي  با�ستمرار  املتغرية  عمالئه  متطلبات  سيلبي 
دة التي حتتاج بداية لربامج �دة التي حتتاج بداية لربامج �دة التي حتتاج بداية لربامج  �إدخال نظم اجل�إدخال نظم اجل إدخال نظم اجلاإدخال نظم اجلا إدخال نظم اجل ب إدخال نظم اجلاإدخال نظم اجلا باإدخال نظم اجل ب إدخال نظم اجلاإدخال نظم اجل ب أن يتم اأن يتم أن يتم ذلك اإل ميكن 
�سطة وبقية العاملني ��سطة وبقية العاملني ��سطة وبقية العاملني وذلك  �مل الإدارة العليا والإدارة املت�مل الإدارة العليا والإدارة املت مل الإدارة العليا والإدارة املتسمل الإدارة العليا والإدارة املتس ستدريبية ت�ستدريبية ت�

دة.�دة.�دة. أ�س�س اجلاأ�س�س اجل�أ�س�س اجل�أ�س�س اجل أ�س�س اجلعلى خمتلف مبادئ و أ�س�س اجلعلى خمتلف مبادئ و

Continuous Quality( )�دة  )�دة  دة  للج امل�ستمر  التح�سني  عملية  للج�وتعترب  امل�ستمر  التح�سني  عملية  �وتعترب 
امل�ؤ�س�سات  أداء اأداء أداء  ير �ير �ير  تط لتحقيق  تط�حيدة  لتحقيق  �حيدة  تط� لتحقيق  تط�حيدة  لتحقيق  حيدة  ال ال��سيلة  ��سيلة  ال� ال��سيلة  �سيلة  ال ال�(   )� Improvement

ت�ساعد  املختلفة  وطرقها  ت�ساعد اأ�ساليبها  املختلفة  وطرقها  ت�ساعد اأ�ساليبها  املختلفة  وطرقها  أ�ساليبها  ب بادة  ادة  ب� ب�دة  دة  اجل اجل�م  �م  اجل� اجل�م  م  عل عل�إن  �إن  علا علاإن  إن  ك. �ك. �ك.  البن البن�ومنها  �ومنها 
متميزة  خدمات  متميزة سمان  خدمات  متميزة سمان  خدمات  مان  � خالل  من  �سك  خالل  من  سك  �� خالل  من  ��ك  خالل  من  ك  للبن مكا�سب  حتقيق  للبن�على  مكا�سب  حتقيق  �على 
Quality( )�دة  )�دة  دة  اجل حت�سني  تقنيات  با�ستعمال  با�ستمرار  اجل�رة  حت�سني  تقنيات  با�ستعمال  با�ستمرار  �رة  اجل� حت�سني  تقنيات  با�ستعمال  با�ستمرار  اجل�رة  حت�سني  تقنيات  با�ستعمال  با�ستمرار  رة  �ومتط�ومتط

أ�ساليب اأ�ساليب أ�ساليب  خالل  من  والأخطاء  من ساكل  والأخطاء  من ساكل  والأخطاء  اكل  امل� امل�س  س  وخف�س وخف�س(  س(  Improvement

خلل  خلل أي  خلل اأي  أي  ف سف سف  لك� البنك  يف  لك�س(  البنك  يف  س(  Quality Control( )�دة  )�دة  دة  اجل اجل�بط  �بط  اجلس اجلسبط  بط  س�س�
ممكن  وقت  وقت اأ�سرع  وقت اأ�سرع  أ�سرع  ب باإزالتها  باإزالتها  باإزالتها  إزالتها  و بأ�سبابه  إزالتها  و بأ�سبابه  إزالتها  و واأ�سبابه  أ�سبابه  ف سف سف  ولك� ولك�سره  سره  ولك�� ولك��ره  ره  تط ملنع  بدايته  تط�يف  ملنع  بدايته  �يف 
كلة حتى قبل سكلة حتى قبل سكلة حتى قبل  أو امل�اأو امل�سأو امل�سأو امل� أ اأ اأ  أو حتى بتجنب اخلطاأو حتى بتجنب اخلطاأو حتى بتجنب اخلطاأو حتى بتجنب اخلط  )Corrective Action(
احلفاظ  يف  البنك  ي�ساعد  مما   )Preventive Action( )س�لها  )س�لها  لها  س�ح�س�ح�
أكرب عدد ممكن من العمالء اجلدد.اأكرب عدد ممكن من العمالء اجلدد.أكرب عدد ممكن من العمالء اجلدد. على عمالئه الأ�سا�سيني وك�سب 

Quality( )�دة  )�دة  دة  اجل اجل�إدارة  اجل�إدارة  اجلاإدارة  إدارة  أنظمة اأنظمة أنظمة  خالل  من  يتم  �سبق  ما  كل 
دة عن �دة عن �دة عن  �(، والتي تركز على التخطيط للج�(، والتي تركز على التخطيط للج Management Systems

Quality( )�دة  )�دة  دة  للج حمددة  للج�أهداف  حمددة  للج�أهداف  حمددة  للجاأهداف  حمددة  أهداف  ع سع سع  وو� وو�سدة،  سدة،  وو�� وو��دة،  دة،  اجل �سيا�سة  اجل�طريق  �سيا�سة  �طريق 
العمل،  يتم  ودقتها  الأهداف  هذه  العمل، أ�سا�س  يتم  ودقتها  الأهداف  هذه  العمل، اأ�سا�س  يتم  ودقتها  الأهداف  هذه  أ�سا�س  وعلى   )Objectives

دة املنا�سبة لتحقيق الأهداف، وبعد �دة املنا�سبة لتحقيق الأهداف، وبعد �دة املنا�سبة لتحقيق الأهداف، وبعد  أ�ساليب اجلاأ�ساليب اجل�أ�ساليب اجل�أ�ساليب اجل أ�ساليب اجلوا�ستخدام تقنيات و أ�ساليب اجلوا�ستخدام تقنيات و
أهداف حت�سينية جديدة اأهداف حت�سينية جديدة أهداف حت�سينية جديدة وهكذا  ع سع سع  سأهداف املحددة يتم و�سأهداف املحددة يتم و� أهداف املحددة يتم و�الأهداف املحددة يتم و�ال الل لالل ل ل لس�ل لس� س��س�� ���� �ال�ال

كل م�ستمر.سكل م�ستمر.سكل م�ستمر. سى الأداء ب�سى الأداء ب� ى الأداء ب��ى الأداء ب�� �رتقاء مب�ست�رتقاء مب�ست دواليك، وبذلك يتم ال

أهمية تطبيق اجلودة يف البنوك:اأهمية تطبيق اجلودة يف البنوك:اأهمية تطبيق اجلودة يف البنوك:
أحد اأحد أحد  دة �دة �دة تعترب  أ�ساليب اجلاأ�ساليب اجل�أ�ساليب اجل�أ�ساليب اجل أن اأن أن  تدل نتائج العديد من الدرا�سات على 
ك �ك �ك  البن ومنها  اخلدمية  امل�ؤ�س�سات  البن�أداء  ومنها  اخلدمية  امل�ؤ�س�سات  البن�أداء  ومنها  اخلدمية  امل�ؤ�س�سات  البناأداء  ومنها  اخلدمية  امل�ؤ�س�سات  أداء  لتح�سني  الأ�سا�سية  املداخل 

ق.�ق.�ق. �لتحقيق ميزة تناف�سية يف ال�س�لتحقيق ميزة تناف�سية يف ال�س

ائد التي �ائد التي �ائد التي  أهم الفاأهم الف�أهم الف�أهم الف س�س�س �س��س� س�ويظهر من خالل العديد من الدرا�سات بخ�س�ويظهر من خالل العديد من الدرا�سات بخ�
وراء  من  املتحدة  ال�ليات  اخلدمية يف  امل�ؤ�س�سات  ال�لأن حتققها  اخلدمية يف  امل�ؤ�س�سات  ال�لأن حتققها  اخلدمية يف  امل�ؤ�س�سات  الاأن حتققها  اخلدمية يف  امل�ؤ�س�سات  أن حتققها  ميكن 
النتائج على حتقيق  النتائج على أكدت  النتائج على اأكدت  أكدت  دة �دة �دة حيث  �تبني برنامج فعال لتح�سني اجل�تبني برنامج فعال لتح�سني اجل

ائد التالية:�ائد التالية:�ائد التالية: �الف�الف
زيادة الإنتاجية..1
التقليل من البريوقراطية..2
اكل والأخطاء.ساكل والأخطاء.ساكل والأخطاء..3 س امل�س امل� ستخفي�ستخفي�س
ى الزبائن.سى الزبائن.سى الزبائن..4 سك�سب ر�سك�سب ر�
زيادة الكفاءة..5

دة �دة �دة  اجل اجل�إدارة  اجل�إدارة  اجلاإدارة  إدارة  تطبيق  مدى  عن  للتعرف  مدى أخرى  عن  للتعرف  مدى اأخرى  عن  للتعرف  أخرى  درا�سة  يف  وكذلك 
ائد املرتتبة �ائد املرتتبة �ائد املرتتبة  أن الفاأن الف�أن الف�أن الف أ�سفرت النتائج اأ�سفرت النتائج أ�سفرت النتائج عن  املة يف م�ؤ�س�سات ساملة يف م�ؤ�س�سات ساملة يف م�ؤ�س�سات خدمية  سال�سال�

أهميتها تتمثل يف:اأهميتها تتمثل يف:أهميتها تتمثل يف: على تطبيقها مرتبة ح�سب 

حت�سني الإنتاجية..1
فاء باحتياجات املتعاملني.�فاء باحتياجات املتعاملني.�فاء باحتياجات املتعاملني..2 �ال�ال
ستخفي�ستخفي�س النفقات املالية..3

بها  قام  التي  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  عك�ست  ولقد 
التزام  التزام أن  التزام اأن  أن  التعليمية  اخلدمات  جمال  يف   )DOHERTY،1993(
املة ساملة ساملة ومعايري  سدة ال�سدة ال� دة ال��دة ال�� �امل اجل�امل اجل امل اجل�امل اجل� � اجلامعات يف اململكة املتحدة بع� اجلامعات يف اململكة املتحدة بع سبع�سبع�س

ل جامعة يف اململكة املتحدة.سل جامعة يف اململكة املتحدة.سل جامعة يف اململكة املتحدة. أف�اأف�سأف�سأف� فةسفةسفةISO 9001جعلها  سا�سا� ا��ا�� �امل�امل

دة �دة �دة  إ�سرتاتيجية فعالة للجاإ�سرتاتيجية فعالة للج�إ�سرتاتيجية فعالة للج�إ�سرتاتيجية فعالة للج إ�سرتاتيجية فعالة للجتبني  إ�سرتاتيجية فعالة للجتبني  أن اأن أن  أخرى اأخرى أخرى  عديدة وت�ؤكد نتائج درا�سات عديدة وت�ؤكد نتائج درا�سات عديدة 
امل�ؤ�س�سات  يف  الكلي  الأداء  لتح�سني  الأ�سا�سية  امل�ؤ�س�سات �امل  يف  الكلي  الأداء  لتح�سني  الأ�سا�سية  امل�ؤ�س�سات �امل  يف  الكلي  الأداء  لتح�سني  الأ�سا�سية  امل  الع الع�أحد  الع�أحد  العاأحد  أحد  يعترب 

ك.�ك.�ك. �اخلدمية ومنها البن�اخلدمية ومنها البن

العالقة  ناحية  من  العالقة �اء  ناحية  من  العالقة �اء  ناحية  من  اء  �س �س�ديدة،  �ديدة،  �سس �سسديدة،  ديدة،  ال� ح�سا�سيتها  ال�سك،  ح�سا�سيتها  سك،  ال�� ح�سا�سيتها  ال��ك،  ح�سا�سيتها  ك،  البن يف  البن�كلة  يف  �كلة  البنس يف  البنسكلة  يف  كلة  سوامل�سوامل�
خمة املرتتبة عن سخمة املرتتبة عن سخمة املرتتبة عن  أو من ناحية النتائج ال�اأو من ناحية النتائج ال�سأو من ناحية النتائج ال�سأو من ناحية النتائج ال� والبنك رة بني العميل والبنك رة بني العميل والبنك  رة بني العميل سرة بني العميل س ساملبا�ساملبا�

يخ عثمانسيخ عثمانسيخ عثمان سر جميل �سر جميل � ر جميل ��ر جميل �� �الدكت�الدكت
دة�دة�دة �دة، ماج�ستري بالتح�سني امل�ستمر اجل�دة، ماج�ستري بالتح�سني امل�ستمر اجل دة، ماج�ستري بالتح�سني امل�ستمر اجل�دة، ماج�ستري بالتح�سني امل�ستمر اجل� إدارة اجلاإدارة اجل�إدارة اجل�إدارة اجل إدارة اجلراه بنظم  إدارة اجلراه بنظم  راه بنظم �راه بنظم � �دكت�دكت

رية�رية�رية �ية ال�س�ية ال�س ية ال�سسية ال�سس سفرتا�سفرتا� ق واسق واسق وال سناعية يف جامعات حلب ودم�سناعية يف جامعات حلب ودم� ناعية يف جامعات حلب ودم�سناعية يف جامعات حلب ودم�س سم الإدارة ال�سم الإدارة ال� م الإدارة ال��م الإدارة ال�� �دة وعل�دة وعل دة وعل�دة وعل� �مدر�س اجل�مدر�س اجل
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ح�س�ل اخلطاأ �س�اء للبنك اأو للعميل. ويف النهاية كل ما �سبق ينعك�س 
هناك  اأخرى  ناحية  ومن  و�سمعته.  البنك  و�سع  على  اإيجابا  اأو  �سلبا 
الأف�سل،  اخلدمات  لتقدمي  املختلفة  البن�ك  بني  ال�سديدة  املناف�سة 

وال�سعي الدائم لتط�ير وحت�سني اخلدمات املقدمة.

كل ما �سبق يجعل تطبيق اجل�دة يف البن�ك ه� اأمر �سروري لأن اأنظمة 
تر�سي  خدمة  اأف�سل  حتقيق  يف  ت�ساعد  بالإجمال  اجل�دة  واأ�ساليب 
العمليات  �سبط  مع  العمالء  ملتطلبات  الدائم  التغري  وتلبي  العمالء، 

الداخلية لتجنب امل�ساكل والأخطاء، وهذا ه� ما ت�سعى اإليه البن�ك.

الف�ائد  يقدم  اأن  ميكن  البن�ك  يف  اجل�دة  تطبيق  فاإن  عام  وب�سكل 
التالية:

تخفي�س عدد ال�سكاوى.. 1
تخفي�س اأخطاء العاملني.. 2
زيادة ر�سى العمالء احلاليني.. 3
زيادة الكفاءة.. 4
ال�ستغالل الأمثل لل�قت.. 5
جذب عمالء جدد.. 6
حت�سني ال��سع التناف�سي.. 7

متطلبات اجل�دة  لعدم مراعاة  ال�سيئة  النتائج  اأهم  تلخي�س  وميكن 
واأنظمتها ب�سكل �سحيح على ال�سكل التايل:

زيادة ن�سبة الأخطاء يف ناجت العمليات املختلفة يف البنك.. 1
العمليات . 2 ناجت  واإعادة  للت�سحيح،  الإ�سافية  اجله�د 

اخلاطئة اإىل حالتها املطل�بة.
ب�سكل . 3 العمليات  لإجناز  املحددة  الزمنية  الفرتة  زيادة 

عام وبالتايل زيادة زمن اأداء اخلدمات.
كرثة �سكاوي الزبائن وتزايدها با�ستمرار.. 4
ال�سمعة ال�سيئة.. 5
انخفا�س القدرة التناف�سية.. 6

ومبراجعة بن�د نظم اإدارة اجل�دة ح�سب امل�ا�سفة القيا�سية الدولية 
ال�سروط  ي�ؤمن جميع  اأن تطبيق اجل�دة  )ISO 9001:2008( يتبني 
املنا�سبة لتحقيق واأداء خدمة مميزة للبن�ك وباأقل امل�ساكل والأخطاء 

وذلك من خالل: 
ت�فري نظام مراقبة على جميع امل�ست�يات يف البنك.. 1
ت�فري عنا�سر كف�ءة للقيام بالأعمال املطل�بة.. 2
�سيانة التجهيزات واحلفاظ عليهاباأف�سل �س�رة ممكنة . 3

ل�سمان خدمة مميزة.
خلدمة . 4 لل��س�ل  الالزمني  والتاأهيل  التدريب  تاأمني 

مميزة تنا�سب متطلبات الزب�ن. 
ال�سعي الدائم لتاأمني متطلبات الزب�ن واإر�سائه.. 5
حتديد ال�سالحيات وامل�س�ؤوليات ب�س�رة دقيقة.. 6

�سبط امل�ارد وامل�سرتيات.. 7
التح�سني امل�ستمر للعمليات.. 8
�سبط وحتليل العمليات ب�سكل دائم.. 9

القيا�س واملراقبة امل�ستمرة لأداء العاملني.. 10

اأبعاد اجلودة يف البنوك:
والط�ل  )كالل�ن  للمنتجات  حمددة  م�ا�سفات  ي�جد  كما  اإنه 
والعر�س... الخ( لبد من ت�سميمها وجتهيزها يف املنتجات من قبل 
يف  اخلدمة  فاإن  الزبائن،  متطلبات  تلبي  بطريقة  املنتجة  ال�سركات 

البن�ك لها م�ا�سفات ت�سمى اأبعاد اجل�دة خلدمة البن�ك.

لذلك لبد لنا اأول من معرفة هذه الأبعاد، ومن ثم ال�سعي لتحقيق هذه 
الأبعاد �سمن خدمة البن�ك بالطريقة التي تلبي متطلبات العمالء.

حتدد  التي  اجل�انب  اأو  الأبعاد  ح�ل  الباحثني  بني  اتفاق  ي�جد  ل 
اأبعاد  ع�سرة  تط�ير  مت  اأنه  رغم  البن�ك،  يف  اخلدمة  ج�دة  م�ست�ى 
حتديدها  وميكن  العمالء  لإدراك  وفقًا  البن�ك،  يف  للج�دة  اأ�سا�سية 

على النح� التايل:

اخلدمة . 1 اأداء  يف  الت�ساق  درجة  تعني  )والتي  العتمادية: 
وتقدميها ب�سكل �سحيح من اأول مرة(، حيث لبد يف خدمة 
لأن  مرة،  اأول  ومن  �سحيح  ب�سكل  الأعمال  اأداء  من  البن�ك 
اأداء عملية ما ب�سكل خاطئ قد يك�ن من ال�سعب ت�سحيحه 
اأحيانا، مثل ح�س�ل اأخطاء يتم اكت�سافها بعد مغادرة العميل 
مما يجعل عملية الإ�سالح عملية �سعبة وخا�سة يف حال عدم 
وحتى عند  ل�ساحله مثال.  كان  اإن  باخلطاأ  العميل  اعرتاف 
فاإن  املنا�سب  ال�قت  يف  اخلدمة  تقدمي  يف  اخلطاأ  اكت�ساف 
جمرد معرفة العميل ب�ج�د خطاأ يحتاج لت�سحيح قد ي�ؤدي 
لإ�سعاف ثقة العميل بالبنك، وقد يتم نقل هذا الأمر لعمالء 
اآخرين من العميل �ساحب العالقة، وهنا تك�ن امل�سكلة ذات 

اأبعاد واأ�سرار غري حمدودة.

درجة ال�ستجابة: )والتي ت�سري اإىل �سرعة ا�ستجابة مقدمي . 2
يف  ال�سروري  فمن  العمالء(،  واحتياجات  ملطالب  اخلدمة 
ملطالب  البنك  يف  العاملني  ا�ستجابة  �سرعة  البن�ك  خدمة 
وقت  و�سياع  تذمر  �سيت�سبب يف  تاأخري  اأي  اأن  العمالء حيث 
املطل�ب،  من  اأط�ل  لفرتات  العاملني  ان�سغال  مع  العميل 
وهذا �سيقلل من اإنتاجية العاملني، و�سينعك�س على التاأخر يف 

خدمة عمالء اآخرين.
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الأفراد . 3 امتالك  تعني  والتي  اخلدمة:  مقدمي  وقدرة  كفاءة 
خدمة  تقدمي  من  متكنهم  التي  للقدرات  اخلدمة  مقدمي 

مميزة للعمالء.

اإمكانية ال��س�ل: والتي ت�سري اإىل �سه�لة ال��س�ل اإىل مقدمي . 4
اخلدمة والت�سال بهم عند اللزوم عن طريق ت�اجد العدد 
املنا�سب من العاملني، وتنظيم العمل ب�سكل يتم تاأمني و�س�ل 
العميل ب�سرعة، وي�سر للعاملني املنا�سبني دون ح�س�ل ت�سارب 
مع عمالء اآخرين، ودون وج�د احتمال ل��س�ل العمالء ب�سكل 

خاطئ ملكان ل يلبي طلباته.

املجاملة: وت�سري اإىل ح�سن معاملة العمالء، وتقدير ظروفهم . 5
حتية  مع  اجليد  وال�ستقبال  البت�سام  �سرورة  مثل  اخلا�سة 

منا�سبة، وتقبل اأي �س�ؤال اأو ا�ستف�سار دون تذمر.

باخلدمة . 6 املتعلقة  املعل�مات  تبادل  تعني  والتي  الت�سال: 
بت�فري  ومب�سط  �سهل  ب�سكل  والعمالء  اخلدمة  مقدمي  بني 
قبل  من  الفهم  �سهلة  تك�ن  والتي  تعبئتها  املطل�ب  النماذج 
مع  مب�سطة،  �سروح  مع  التعريف،  كتيبات  ت�فري  مع  العمالء 
جاهزية امل�ظفني امل�ؤهلني لالإجابة عن اأي ا�ستف�سار، ووج�د 
اأرقام للهاتف والفاك�س، وت�فر خدمة الرد ال�سريع والتح�يل 

للمخت�سني للرد املنا�سب.

مقدمي . 7 يف  الثقة  من  عالية  درجة  ت�افر  وتعني  امل�سداقية: 
اخلدمة من خالل مراعاة م�سالح واحتياجات العمالء.

الأمان: وتعني اإملام العاملني مبهام وظائفهم وب�سكل ميكنهم . 8
من تقدمي خدمة خالية من اأي ن�ع من املخاطر مثل تقدمي 
�سرح خاطئ قد ي�سر بالعميل، اأو تنفيذ عملية خاطئة تختلف 

عما يرغب به العميل.

لإ�سعار . 9 اجله�د  كافة  ببذل  والعناية:  والرعاية  الهتمام 
العميل بذلك.

اجل�انب املادية والب�سرية امللم��سة: وت�سمل املظهر اخلارجي . 10
للمعدات والأفراد وم�اد وو�سائل الت�سال.

متعدد  مفه�م  البن�ك  يف  اخلدمة  ج�دة  مفه�م  اأن  من  وانطالقًا 
الأبعاد فاإن بع�س الباحثني يرون �سرورة اأن ميتد نطاق مك�نات هذا 
الن�ساط لي�سمل الأبعاد املتعلقة بالبيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل 
يف ظلها امل�ؤ�س�سة البنكية، حيث اأن التط�رات احلديثة يف بيئة الأعمال 
اإىل مفه�م ج�دة  النظرة  املناف�سة قد �ساعدت على تط�ير  و�سغ�ط 
املتعلقة  امل�ؤ�سرات  على  يت�قف  قيا�سها  يعد  ومل  البن�ك،  يف  اخلدمة 
على  وقيا�سها  اجل�دة  ماهية  حتديد  ميكن  بل  فقط  العميل  بر�سى 

الأقل من خالل ثالث زوايا رئي�سية كما يلي:

تتعلق . 1 والتي  العميل  منظ�ر  من  اخلدمة  ج�دة  مقيا�س 
بتحديد ما يريده العمالء.

الأ�ساليب . 2 ب�سحة  تتعلق  والتي  املهنية  اجل�دة  مقايي�س 
والإجراءات التي تفي باحتياجات وت�قعات العمالء.

والفعالية . 3 بالكفاءة  تتعلق  والتي  الإدارية  اجل�دة  مقايي�س 
وت�قعات  احتياجات  مل�اجهة  املتاحة  امل�ارد  ا�ستخدام  يف 

العمالء.
اخلال�صة:

اإن البن�ك بخ�س��سيتها وح�سا�سيتها الناجمة عن التاأثريات ال�سخمة 
اجل�دة  لتطبيق  احلاجة  باأم�س  هي  الأخطاء  عن  الناجمة  وال�سلبية 
باأنظمتها واأ�ساليبها واأدواتها والتي ت�ساعد على اكت�ساف الأخطاء يف 
ال�قت املنا�سب ملعاجلتها، وجتنب تكرارها مبعرفة الأ�سباب اجلذرية 
لالأخطاء، واتخاذ الالزم لإزالة هذه الأ�سباب ب�سبط جميع العمليات 

الداخلية.

يف  البنكية  امل�ؤ�س�سات  ت�ساعد  واأ�ساليبها  واأدواتها  اجل�دة  اأن  كما 
يف  �سروري  وهذا  وم�سطرد،  م�ستمر  ب�سكل  اأدائها  وحت�سني  تط�ير 
الدائم نح�  ال�سعي  اأبرز �سماتها  والتي من  التناف�سية احلالية  البيئة 

الأف�سل.

كما اأن اجل�دة لي�ست مفه�مًا ينظر اإليه ك�حدة واحدة ولكنها مفه�م 
ثم  اأول،  معرفتها  يجب  التي  الأبعاد  هذه  واجل�انب  الأبعاد  متعدد 
املطل�ب  بال�سكل  ت�افرها  ل�سمان  وحتليلها  ودرا�ستها  عليها  الرتكيز 
لهذا  ملا  الأبعاد  من  بعد  اأي  اإهمال  لتجنب  الأف�سل  اخلدمة  لتحقيق 
الإهمال من تاأثريات �سلبية قد تنعك�س يف النهاية على �سمعة امل�ؤ�س�سة 

وو�سعها التناف�سي.
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إلكرتونيااإلكرتونياإلكرتونيًا إلكرتونياخارطة الطريق لإ�سرتاتيجيات جودة احلكومات  إلكرتونياخارطة الطريق لإ�سرتاتيجيات جودة احلكومات 

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

ي�س�ي�س�ي�س �ال�س�ال�س

مة الكرتونية؟�مة الكرتونية؟�مة الكرتونية؟ �: ملاذا ن�سعى لبناء حك�: ملاذا ن�سعى لبناء حك أواأولأولأوًل
ل �ل �ل  حت عملية  عن  عبارة  حت�لكرتونية  عملية  عن  عبارة  �لكرتونية  ال ا�مة  ا�مة  مة  احلك احلك�أن  احلك�أن  احلكاأن  أن  أواأولأولأول نعي  أن اأن أن  يجب 
اطنني وامل�ؤ�س�سات، وهي جزء �اطنني وامل�ؤ�س�سات، وهي جزء �اطنني وامل�ؤ�س�سات، وهي جزء من  أداتها مل�ساعدة املاأداتها مل�ساعدة امل�أداتها مل�ساعدة امل�أداتها مل�ساعدة امل أن التقنية اأن التقنية أن التقنية هي  أن التقنية و أن التقنية و
ادي سادي سادي  س متعارف عليه يف العامل الإداري والإقت�س متعارف عليه يف العامل الإداري والإقت� �الح عام ملا ه�الح عام ملا ه� الح عام ملا هسالح عام ملا هس سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�برنامج  إ�برنامج 
مات �مات �مات  إدارة املعلاإدارة املعل�إدارة املعل�إدارة املعل إدارة املعلمة، و إدارة املعلمة، و مة، و�مة، و� �ياغة طريقة عمل احلك�ياغة طريقة عمل احلك ياغة طريقة عمل احلكسياغة طريقة عمل احلكس إعادة �اإعادة �سإعادة �سإعادة � احلايل. فهي 
التكلفة،  قليلة  ولي�ست  �سهلة  لي�ست  عملية  ولكنها  التكلفة، �اطنني  قليلة  ولي�ست  �سهلة  لي�ست  عملية  ولكنها  التكلفة، �اطنني  قليلة  ولي�ست  �سهلة  لي�ست  عملية  ولكنها  اطنني  امل امل�وخدمة  �وخدمة 
الرغبة  الرغبة �فر  الرغبة �فر  فر  تت تت�أن  تت�أن  تتاأن  أن  يجب  لتحقيقها  لتحقيقها �قت  لتحقيقها �قت  قت  وال وال�ارد  �ارد  وال� وال�ارد  ارد  امل امل�   � سي�سي�س ي�سي�س تخ� تخ�سفقبل  سفقبل 
أنها اأنها أنها  ليات الإدارية العليا يف الدولة، �ليات الإدارية العليا يف الدولة، �ليات الإدارية العليا يف الدولة، كما  �حاب امل�سئ�حاب امل�سئ حاب امل�سئسحاب امل�سئس أ�اأ�سأ�سأ� الكاملة لدى 
ن �ن �ن  �ارك�ارك اركساركس سظفني الإداريني، وكيف يت�سظفني الإداريني، وكيف يت� ظفني الإداريني، وكيف يت��ظفني الإداريني، وكيف يت�� �تتطلب تغيري طريقة تفكري وعمل امل�تتطلب تغيري طريقة تفكري وعمل امل
التجارية غري  وامل�ؤ�س�سات   G2G املختلفة  الدوائر  املختلفة �مات بني  الدوائر  املختلفة �مات بني  الدوائر  مات بني  املعل املعل�يف  �يف 
ت�ستلزم  G2C، لذا فهي  الأفراد  الأفراد �ن  الأفراد �ن  ن  �اطن�اطن اطن�اطن� امل� وكذلك امل � وكذلك  G2B مية �مية �مية  �احلك�احلك
احدة �احدة �احدة  �اء داخل امل�ؤ�س�سة ال�اء داخل امل�ؤ�س�سة ال اء داخل امل�ؤ�س�سة ال�اء داخل امل�ؤ�س�سة ال� �مي �س�مي �س مي �س�مي �س� �ب العمل احلك�ب العمل احلك ب العمل احلك�ب العمل احلك� أ�سلاأ�سل�أ�سل�أ�سل إعادة اإعادة إعادة هند�سة 

مية املتعددة.�مية املتعددة.�مية املتعددة. أو فيما بني امل�ؤ�س�سات احلكاأو فيما بني امل�ؤ�س�سات احلك�أو فيما بني امل�ؤ�س�سات احلك�أو فيما بني امل�ؤ�س�سات احلك

مة ا�مة ا�مة اللكرتونية ؟ �يات للحك�يات للحك يات للحك�يات للحك� أولاأول�أول�أول أولحة و أولحة و حة وسحة وس سؤية وا�سؤية وا� ؤية وا�وؤية وا�و وثانيا: هل منلك روثانيا: هل منلك ر
ياء سياء سياء  س�س� إىل العديد من ااإىل العديد من اإىل العديد من ال إىل العديد من اري  إىل العديد من اري  ري سري س أن ت�اأن ت�سأن ت�سأن ت� مة ا�مة ا�مة اللكرتونية ميكن  � نظرا لأن احلك� نظرا لأن احلك
أحجام اأحجام أحجام  أحجام كال و أحجام كال و كال وسكال وس سأ�سأ� أ�اأ�ا اا باا ب ا بسا بس أي�اأي�سأي�سأي� أتي اأتي اأتي  الكرتونية تالكرتونية ت مة ا�مة ا�مة ال �إن خطط احلك�إن خطط احلك إن خطط احلكاإن خطط احلكا إن خطط احلكاملختلفة، ف إن خطط احلكاإن خطط احلكااملختلفة، فاإن خطط احلكاملختلفة، ف إن خطط احلكاإن خطط احلكاملختلفة، ف
مة ا�مة ا�مة اللكرتونية، وميكن  �حة للحك�حة للحك حة للحكسحة للحكس سؤيه وا�سؤيه وا� ؤيه وا�وؤيه وا�و وخمتلفة، لذا يجب امتالك روخمتلفة، لذا يجب امتالك ر
العامة  الهتمامات  او  العليا  الأهداف  خالل  من  عامة  اوؤية  او  العليا  الأهداف  خالل  من  عامة  اوؤية  او  العليا  الأهداف  خالل  من  عامة  ؤية  ر روبناء  وبناء 

للمجتمع مثل:
اطنني.�اطنني.�اطنني..1 �حت�سني اخلدمات املقدمة للم�حت�سني اخلدمات املقدمة للم
مية.�مية.�مية..2 إنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلكاإنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلك�إنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلك�إنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلك إنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلكحت�سني  إنتاجية وكفاءة امل�ؤ�س�سات احلكحت�سني 
ائي.سائي.سائي..3 ستعزيز النظام الق�ستعزيز النظام الق�
ادية.سادية.سادية..4 سقت�سقت� يات القطاعات ا�يات القطاعات ا�يات القطاعات ال أولاأول�أول�أول دعم 
عبية.سعبية.سعبية..5 ساركة ال�ساركة ال� اركة ال�ساركة ال�س س�سيع قاعدة امل�س�سيع قاعدة امل� �سيع قاعدة امل���سيع قاعدة امل�� �داري وت�داري وت ية اجلهاز ا�ية اجلهاز ا�ية اجلهاز ال �تق�تق

من  واحدة  كل  يف  املختلفة  الأهداف  من  العديد  تظهر  من أن  واحدة  كل  يف  املختلفة  الأهداف  من  العديد  تظهر  من اأن  واحدة  كل  يف  املختلفة  الأهداف  من  العديد  تظهر  أن  وميكن 
مة �مة �مة  �ؤية العامة للحك�ؤية العامة للحك ؤية العامة للحكوؤية العامة للحكو أن الراأن الروأن الروأن الر أعاله، اأعاله، أعاله، مبعنى  رة �رة �رة  �الأهداف اخلم�سة املذك�الأهداف اخلم�سة املذك
واملجالت  للمجتمع،  الرئي�سية  الهتمامات  من  تنبع  اللكرتونية 
يركز  قد  فمثال  اللكرتونية.  ا�مة  ا�مة  مة  احلك احلك�ؤية  �ؤية  احلكو احلكوؤية  ؤية  ر من  تتبع  روامل�ستهدفة  من  تتبع  وامل�ستهدفة 
ن مركز الأعمال التجاري يف �ن مركز الأعمال التجاري يف �ن مركز الأعمال التجاري يف  �ير نف�سه ليك�ير نف�سه ليك ير نف�سه ليك�ير نف�سه ليك� �حه على تط�حه على تط حه على تط�حه على تط� �املجتمع طم�املجتمع طم
مة �مة �مة  �ؤية للحك�ؤية للحك ؤية للحكوؤية للحكو وإن الروإن الر إن الراإن الرا إن الرمنطقته اجلغرافية على وجه الب�سيطة، وبالتايل ف إن الراإن الرامنطقته اجلغرافية على وجه الب�سيطة، وبالتايل فاإن الرمنطقته اجلغرافية على وجه الب�سيطة، وبالتايل ف إن الراإن الرمنطقته اجلغرافية على وجه الب�سيطة، وبالتايل ف
واخلدمات  التجارة  ت�سهيل  على  �سرتكز  احلالة  هذه  يف  اللكرتونية 
إىل حت�سني نظام ااإىل حت�سني نظام اإىل حت�سني نظام ال�ستثمار  إىل حت�سني نظام احتتاج  إىل حت�سني نظام احتتاج  عرب اخلط اللكرتوين، والتي رمبا 
هذه  يف  هذه �ية  يف  هذه �ية  يف  ية  الأول ذات  القطاعات  الأول�كل  ذات  القطاعات  �كل  الأولس ذات  القطاعات  الأولسكل  ذات  القطاعات  كل  �ست� والتي  �ست�سرائب  والتي  سرائب  �ست�س والتي  �ست�سرائب  والتي  رائب  ال� نظام  ال�سأو  نظام  ال�سأو  نظام  ال�اأو  نظام  أو 

احلالة.

مة التي نرغبها؟�مة التي نرغبها؟�مة التي نرغبها؟ �ع احلك�ع احلك ع احلك�ع احلك� �ثالثا: ما ن�ثالثا: ما ن
ذج �ذج �ذج  �جد من�جد من جد من�جد من� �ياتها فال ي�ياتها فال ي ياتها فال ي�ياتها فال ي� أولاأول�أول�أول وكذلك ختالف حاجات املجتمعات، وكذلك ختالف حاجات املجتمعات، وكذلك  لنظرا لنظرا ل
مة �مة �مة  للحك للحك�مة  �مة  للحك� للحك�مة  مة  احلك ا�ستعداد  ويعتمد  احلك�لكرتونية،  ا�ستعداد  ويعتمد  �لكرتونية،  ال ا�مة  ا�مة  مة  للحك للحك�حد  �حد  للحك� للحك�حد  حد  �م�م
يات، �يات، �يات،  �أول�أول أولاأولا اعية الأهداف والقطاعات التي تختارها كاعية الأهداف والقطاعات التي تختارها ك عية الأهداف والقطاعات التي تختارها ك�عية الأهداف والقطاعات التي تختارها ك� �لكرتونية على ن�لكرتونية على ن ال
املالية  املالية �ازنات  املالية �ازنات  ازنات  امل على  تعتمد  قد  والتي  املتاحة،  امل�ارد  على  تعتمد  قد  والتي  املتاحة،  �ارد  امل� على  تعتمد  قد  والتي  املتاحة،  امل�ارد  على  تعتمد  قد  والتي  املتاحة،  ارد  امل على  امل�وكذلك  على  �وكذلك 

ين.�ين.�ين. �ت والإطار القان�ت والإطار القان اساسال سرية والبنية التحتية لالت�سرية والبنية التحتية لالت� رية والبنية التحتية لالت�سرية والبنية التحتية لالت�س سوالقدرات الب�سوالقدرات الب�

مة �مة �مة  احلك لقيادة  الكاملة  ال�سيا�سية  الرغبه  احلك�فر  لقيادة  الكاملة  ال�سيا�سية  الرغبه  �فر  احلك� لقيادة  الكاملة  ال�سيا�سية  الرغبه  احلك�فر  لقيادة  الكاملة  ال�سيا�سية  الرغبه  فر  تت هل  تت�رابعا:  هل  �رابعا: 
اللكرتونية؟

إن الرغبة اإن الرغبة اإن الرغبة  إن الرغبة مة التقليدية ف إن الرغبة اإن الرغبة امة التقليدية فاإن الرغبة مة التقليدية ف إن الرغبة اإن الرغبة مة التقليدية ف مة التقليدية ف�مة التقليدية ف� �الح للحك�الح للحك الح للحكسالح للحكس سإ�سإ� إ�اإ�ا دات �دات �دات  � احلال لأي جمه� احلال لأي جمه �كما ه�كما ه�
روع سروع سروع  م� لتنفيذ  املتطلبات  م�سأهم  لتنفيذ  املتطلبات  م�سأهم  لتنفيذ  املتطلبات  م�اأهم  لتنفيذ  املتطلبات  أهم  من  هي  ال�سيا�سية  القيادات  لدى 
ميكن  ل  ال�سيا�سي  الدعم  هذا  ا�ستمرار  دون  لأنه  الكرتونية  الدعم �مة  هذا  ا�ستمرار  دون  لأنه  الكرتونية  الدعم �مة  هذا  ا�ستمرار  دون  لأنه  الكرتونية  مة  �حك�حك
ارد املالية والتعاون بني امل�ؤ�س�سات وتغيري �ارد املالية والتعاون بني امل�ؤ�س�سات وتغيري �ارد املالية والتعاون بني امل�ؤ�س�سات وتغيري  �فر امل�فر امل فر امل�فر امل� �مان ا�ستمرارية ت�مان ا�ستمرارية ت مان ا�ستمرارية تسمان ا�ستمرارية تس س�س�
رية، وتربز احلاجة كذلك لهذا الدعم عند سرية، وتربز احلاجة كذلك لهذا الدعم عند سرية، وتربز احلاجة كذلك لهذا الدعم عند  سد الب�سد الب� د الب��د الب�� �ال�سيا�سات واجله�ال�سيا�سات واجله

إعاقة له.اإعاقة له.إعاقة له. إعاقة له.أو  إعاقة له.أو  أو اأو  روع سروع سروع  سة للم�سة للم� ة للم�سة للم�س سر معار�سر معار� ر معار��ر معار�� �ظه�ظه

كل املالئم؟سكل املالئم؟سكل املالئم؟ سلكرتونية بال�سلكرتونية بال� مة ا�مة ا�مة ال �اريع احلك�اريع احلك اريع احلكساريع احلكس سخام�سا: هل مت انتقاء م�سخام�سا: هل مت انتقاء م�
ة سة سة  وخا� الأهمية  غاية  يف  وخا�سلكرتونية  الأهمية  غاية  يف  سلكرتونية  ال ا�مة  ا�مة  مة  احلك احلك�اريع  �اريع  احلكس احلكساريع  اريع  م� اختيار  م�سعد  اختيار  سعد  م�ُ اختيار  م�ُعد  اختيار  م�يعد  اختيار  م�يعد  اختيار  عد 
عاع سعاع سعاع  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�ب�ؤرة  إ�ب�ؤرة  روع الأويل الناجح سروع الأويل الناجح سروع الأويل الناجح  سن امل�سن امل� ن امل��ن امل�� أن يكاأن يك�أن يك�أن يك إذ اإذ اإذ ميكن  إذ الأولية،  إذ الأولية،  اريع ساريع ساريع  سامل�سامل�
ُخرى، 

إ�
ُ

إ� ب�ؤرة 
ُ
إ�ب�ؤرة  إ�ب�ؤرة 
ُ

إ� إ�ب�ؤرة 
اأ اريع ساريع ساريع  مل� مل�سأمام  سأمام  مل�ال مل�الأمام  أمام  ل دافعه  لالة  دافعه  الة  ل� دافعه  ل�ة  دافعه  ة  ق ق�ن  �ن  ق� ق�ن  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن  و امل�ستقبلية  يكت  أن  و امل�ستقبلية  يكت  أن  لللمحاولللمحاول

يل �يل �يل  �اء وقت ط�اء وقت ط اء وقت طساء وقت طس س من ق�س من ق� أول بداأول بداأول بدل ا با ب أواأولأولأوًل إبراز اإبراز إبراز النجاحات  ا سا سا  سومن املهم اي�سومن املهم اي�
م�سائل  حتديد  يجب  م�سائل إذ  حتديد  يجب  م�سائل اإذ  حتديد  يجب  إذ  عمل،  وخطط  وا�سرتاتيجيات  وخطط وؤى  وا�سرتاتيجيات  وخطط وؤى  وا�سرتاتيجيات  ؤى  ر روع  وع  رس رسع  ع  و� و�سيف  سيف 
مة ا�مة ا�مة اللكرتونية )يف  �اريع �سريعه للحك�اريع �سريعه للحك اريع �سريعه للحكساريع �سريعه للحكس سكل م�سكل م� كل م�سكل م�س سمهمة والتعامل معها يف �سمهمة والتعامل معها يف �
إدارية داخلية وعمليات تعامل مع اإدارية داخلية وعمليات تعامل مع إدارية داخلية وعمليات تعامل مع  إدارية داخلية وعمليات تعامل مع عمليات  إدارية داخلية وعمليات تعامل مع عمليات  أقل( مربزة اأقل( مربزة أقل( مربزة  أو اأو أو  ن س�ن س�ن عام  س�غ�س�غ�

ر.�ر.�ر. �اجلمه�اجلمه

�حللقة )2(
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�ساد�سا: كيف تخطط وتدير م�ساريع احلك�مة اللكرتونية؟
كما  اللكرتونية  احلك�مة  لنجاح  �سرورية  الكف�ءة  الإدارة  تعترب 
من  الكثري  وتعتمد  والتجارية،  احلك�مية  العمليات  لكافة  احلال  ه� 
يف  امل�سروع  من  النتهاء  مثل  والقادرة  املنظمة  الدارة  على  الأعمال 
امل�ؤ�س�سات  بني  املتميز  والتعامل  املحددة،  وبامليزانية  الزمنية  الفرتة 
احلك�مية املختلفة، لذا فاإنه قبل البدء مب�سروع احلك�مة اللكرتونية 

يجب و�سع اآليات الإدارة لكافة م�ست�يات امل�سروع.

�سابعا: كيف ميكن التغلب على املعار�سة للم�سروع؟
يرف�س�ن  وقد  اللكرتونية،  احلك�مة  م�ساريع  امل�اطن�ن  يعار�س  قد   
اأ�سباب  فهم  بنا  يجدر  فاإنه  لذا  امل�ستحدثة،  الجراءات  مع  التكّيف 
التدريبيه  والربامج  الت�عية  عليها من خالل  والتغلب  املعار�سة  هذه 

يف املجال التقني.

ثامنا: كيف ميكننا قيا�س مدى التقدم املحرز؟ 
ب�سرية  وم�ارد  معتربة  اأم�ال  اللكرتونية  احلك�مة  م�ساريع  تتطلب 
وتكري�سها للتعامل مع املعل�مات، لذا فاإنها م�سئ�لية ح�سا�سة، واختبار 
جناحها ي�ؤ�س�س على مدى حتقيق امل�سروع لأهدافه مثل ج�دة اخلدمات 
املقدمة، ومدى �سه�لة ال��س�ل اإىل املعل�مات احلك�مية، وتقا�س هذه 
الأهداف با�ستخدام معايري مثل، حجم املعامالت املنفذة الكرتونيًا، 
ون�سبة  املقدمة،  اخلدمات  وعدد  لال�ستف�سارات،  الإ�ستجابة  و�سرعة 

تقليل الكلفة على امل�اطن و )احلك�مة(.

تا�سعا: كيف تك�ن العالقة بني احلك�مة اللكرتونية والقطاع الأهلي 
واخلا�س؟

م�ساريع  تنفيذ  )احلك�مة(  للدولة  العامة  الدوائر  ت�ستطيع  ل 
اأدوار  الدولة  الأخرى يف  احلك�مة اللكرتونية مبفردها، وللقطاعات 
خمتلفه للم�ساهمة يف امل�سروع ابتداء من مرحلة و�سع الروؤية الأولية 
والتخطيط وحتى التنفيذ والتقييم، لذا فاإنه من ال�سروري البحث عن 
م�ؤ�س�سات و�سركات ذات خربة يف التطبيقات التقنية واإدارة م�ساريع 
الت�سالت واملعل�مات حتى ميكن اإجناز م�سروع احلك�مة اللكرتونية 

باأقل وقت وكلفة ممكنة.

عا�سرا: كيف ميكن للحك�مة اللكرتونية حت�سني م�ساهمة امل�اطن يف 
ال�سئ�ن العامة؟

الأهلي  والقطاع  احلك�مية  غري  واملنظمات  الأفراد  م�ساركة  تعد 
واخلا�س، عن�سرا مهما يف كافة مراحل العمل باحلك�مة اللكرتونية، 
ويعتقد بع�سهم اأن احلك�مة اللكرتونية تكافئ امل�ساركة اجلماهريية، 
ولي�ست حركة )ميكنة( الأعمال احلك�مية، وميكن اأن تك�ن امل�ساهمة 

بعدة طرق مثل:
تقدمي املقرتحات ح�ل خطط احلك�مة اللكرتونية.. 1
ا�ستجالب املعل�مات من م�اقع احلك�مة.. 2
وبني . 3 احلك�مة  مع  مفت�حة  حرة  ح�ارات  يف  امل�ساركة 

امل�اطنني.
خدمة  منها  مق�س�د  اللكرتونية  احلك�مة  فاإن  الأمر  نهاية  ويف 

امل�اطنني وهم خرباوؤها.

4 مراحل تنقيذ ا�صرتاتيجيات اجلودة فى احلكومة االلكرتونية:
يف  التفكري  يف  العم�مية  الإدارية  املنظمات  عن  امل�سئ�لني  مل�ؤازرة 
املراحل  اجلزء  هذا  يف  ن�سف  وم�ؤ�س�ساتهم،  اللكرتونية  احلك�مة 
املختلفة لبناء حك�مة الكرتونية. وت�سف مراحل البناء ) 1 ( عمليات 
با�ستمرار  وتتط�ر  متجددة،  ظاهرة  وهي  للحك�مة،  الهيكلي  التح�ل 

وميكن تق�سيمها اىل:
الفهر�سة.. 1
التعامل.. 2
التكامل العم�دي. . 3
التكامل الفقي.. 4

املرحلة الوىل: الت�اجد والتفاعل )اأو الفهر�سة(:
احل�س�ر  من  التمكن  ح�ل  الأوىل  املرحلة  يف  املجه�دات  ترتكز 
املبا�سر )على اخلط( للحك�مة، ويتم يف هذه الفرتة بناء ال�سفحات 
اللكرتونية والنماذج مبا�سرة online، ويف بع�س الأحيان تك�ن هذه 
املعل�مات حمدودة، وهي عبارة عن �سفحات فهار�س تك�ن فيها وثائق 
الكرتونية مرتبة بحيث ميكن للم�اطن البحث فيها، واإيجاد املعل�مات 
وت�سمى  ال�سرورية.  النماذج  وا�ستجالب  الهتمام  ذات  احلك�مية 
املعل�مات  فهر�سة  ح�ل  يتمح�ر  العمل  "الفهر�سة" لأن  املرحلة  هذه 
احلك�مية وعر�سها على ال�سبكة املعل�ماتية world wide web، ولأن 
تقليل  الكافية فهي تف�سل  احلك�مة يف هذه املرحلة ل متلك اخلربة 
امل�اطنني  عدد  فاإن  لذلك  وطبقا  �سغري،  م�سروع  باإجناز  املخاطرة 
ب�سكل  يتزايد  ال�سبكة  على  احلك�مية  املعل�مات  عن  يبحث�ن  الذين 
م�ستمر بدل من البحث يف ال��سائط ال�رقية واجراء املكاملات الهاتفية 

ويخيب اأملهم اإذا مل يجدوا املعل�مات املطل�بة. 

املرحلة الثانية: التعامل: 
امل�ظفني  قناعة  تزداد  للحك�مة،  اللكرتونية  امل�اقع  تط�ر  مع 
وامل�اطنني باأهمية قيمة ال�سبكة املعل�ماتية )النرتنت( كقناة خدمية 
اأخرى، وتزداد الرغبة يف ا�ستغاللها، مما ي�سجع امل�اطنني على الإيفاء 
مبتطلبات احلك�مة على اخلط مبا�سرة online بدل من الذهاب اىل 
اأماكن حمددة لإجناز اأعمال ورقية، ويعطي التعامل اللكرتوين اأماًل 
يف حت�سني كفاءة كل من امل�اطن الزب�ن وامل�ؤ�س�سة بدل من اجلدولة 
الب�سيطة للمعل�مات )الفهر�سة(، و تعد املرحلة الثانية بداية احلك�مة 
اللكرتونية كحركة ث�رية لتغيري طريقة تعامل اجلماهري مع احلك�مة، 
مبا�سرة امل�اطن مع احلك�مة على اخلط  تعامل  املرحلة  وتعزز هذه 

ال�سفر  ومتاعب  ال�رقي،  العمل  من  ط�يلة  �ساعات  م�فرة    online
اىل مكاتب احلك�مة ووقت النتظار يف ط�ابري ممّلة. وتعد عمليات 
بداية  اخلط،  على  مبا�سرة  ال�سرائب  ودفع  الآلية  املركبات  ت�سجيل 
املبا�سر عن طريق الت�سال يف كال  التعامل  املعتمدة على  اخلدمات 
الإجتاهني، اذ يتعامل امل�اطن مع احلك�مة مبا�سرة عن طريق تعبئة 
وت�ستجيب احلك�مة  باملعاملة على اخلط مبا�سرة،  النماذج اخلا�سة 

مبنح امل�افقة والي�سالت ... الخ. 
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املرحلة الثالثة: التكامل العمودي: 
يف   transformation التح�ل  نح�  املرحلة  هذه  يف  الأنظار  تتجه 
اخلدمات احلك�مية، بدل من ذحركة )ميكنة( و رقمنة الجراءات 
اخلدمات  و�سع  جمرد  لي�س  اللكرتونية  احلك�مة  فتحقيق  القائمة، 
وتغيريات  حت�لت  ه�  يحدث  اأن  يجب  وما  ال�سبكة،  على  احلك�مية 
دائمة يف ن�سق الجراءات احلك�مية ذاتها ورمبا يف مفه�م احلك�مة 
اخلا�سة  الأعمال  تعريف  اللكرتونية  التجارة  تعيد  فكما  نف�سه، 
املتبعة،  والجراءات  املنت�ج  واملجتمع مبنظ�ر   private businesses
�سياغة  اإعادة  اللكرتونية  احلك�مة  مراحل  ي�ساحب  اأن  يجب  فاإنه 
الفائدة  فاإن  البعيد  املدى  ويف  نف�سها،  احلك�مية  اخلدمة  مفه�م 
الق�س�ى من احلك�مة اللكرتونية �ستتحقق عندما ت�ساحب التغريات 
خدمات  انت�سار  فبعد  ذاتها،  املنظمات  يف  تغريات  التكن�ل�جية 
طم�حات  تزداد  الكامل،  النم�  درجة  وبل�غها  الرتا�سلية  املعامالت 
مرحلة  نظم  تك�ن  الثانية  املرحلة  نهاية  ويف  امل�اطنني،  ورغبات 
الإدارية  بال�حدة  اخلا�سة  املحلية  ال�سفة  ولها  م�ستتة،  املعامالت 
احلك�مية. النم� الطبيعي بعد ذلك ه� ت�حيد الأنظمه املجزاأة على 
م�ست�يات خمتلفة )عم�ديا( ووظائف متن�عة )اأفقيا( من اخلدمات 
احلك�مية، اإذ حتتفظ الهيئات احلك�مية عادة بق�اعد بيانات م�ستقلة 
اأو  امل�ست�ى،  نف�س  يف  الأخرى  احلك�مية  بالهيئات  مرتبطة  لي�ست 

وحدات اإدارية مناظرة يف م�ست�ى اأدنى اأو اأعلى.

املرحلة الرابعة: التكامل االفقي: 
وظائفية  حاويات  يف  امل�زعة  اللكرتونية  للخدمات  الفقي  التكامل 
الق�س�ر  وي�سبح  املعل�مات،  تقنية  قدرة  للم�اطن  يبني  خمتلفة 
مع  اأو�سح  والعام  اخلا�س  القطاع  من  لكل  ال�ظائفية  الطبيعة  يف 
املفت�حة  الإمكانات  لهم  تتك�سف  الذين  امل�سئ�لني  عدد  ازدياد 
وم�ساعدات  ت�سهيالت  يطلب�ن  امل�اطنني  اأن  اإذ  املعل�ماتية،  لل�سبكة 
من احلك�مة يف اأكرث من خدمة، فاأولئك الذين يحتاج�ن اإىل �سكن 
اأي�سا اإىل ت�سهيل احل�س�ل على خدمات تعليمية ورعاية  هم بحاجة 
�سحية واإىل مت�ين وهكذا، ويعمل التكامل الأفقي يف هذه املرحلة على 
ربط ق�اعد بيانات خمتلفة يف جمالت وظيفية متن�عة وي�سمح ذلك 
بامل�ساركة يف املعل�مات وبالتايل فاإن املعل�مات املخزنه لدى هيئة ما 
دمج  فاإن  الفنية  الناحية  ومن  احلك�ميه،  الدوائر  لكافة  بثها  �سيتم 
املت�سادة  املتطلبات  م�ساألة  وحل  اخل�ا�س،  متغايرة  بيانات  ق�اعد 
املرحلة،  هذه  يف  حك�مة  لأي  عرثة  حجر  هي  الهيئات  عرب  للنظم 
مع  تتقارب  ل  قد  ال�سحة  قطاع  يف  الإجرائية  واملتطلبات  فالبيانات 

املتطلبات يف اأنظمة قطاع اآخر مثال.
واأخريًا اإّن خارطة الطريق ل�سرتاتيجيات ج�دة احلك�مات الكرتونيًا 
هي خارطة لها ت�ساري�سها خط�ط ط�ل وعر�س لر�سم ا�سرتاتيجيات 
مرحلة  لر�سم  الط�ل  خط�ط  الإلكرتونية،  احلك�مة  مل�ساريع  ج�دة 
البنية الأ�سا�سية لنجاح احلك�مة الإلكرتونية وخط�ط العر�س للعمل 
عمل  منظ�مة  تك�ن  حتى  املنظ�مة  تلك  عمل  فى  اإجادة  وج�د  على 

متميزة تعمل لل��س�ل على اإكمال اخلارطة وو�س�ح مفاتيحها.
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دور الوقف يف متويل متطلبات التنمية الب�رشية
دكت�رة / منى حممد احل�سيني عمار

اأ�ستاذ القت�ساد امل�ساعد بجامعة الأزهر

�لف�سل �لثالث
دور �لوقف يف حتقيق �لتنمية �ل�سحية

اهتم نظام ال�قف برعاية �سحة امل�سلم وتن�سئته كان�سان قادر بدنيا 
اأن�سئت  اأن يعي�س بحرية وكرامة وب�سحة ق�ية، لذا فقد  وعقليا على 
لالأفراد،  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  بغر�س  الأوقاف  من  العديد 
وت�سابق املي�س�رون من امل�سلمني بان�ساء امل�ست�سفيات التي كانت ت�سمي 
بالبيمار�ستانات، كما اأوقف�ا الأم�ال الكثرية على تط�ير املهن الطبية 
والتمري�س وال�سيدلة والعل�م و�سناعات الدواء. )علي جمعة 1993(.

من  ال�سحية  التنمية  ال�قف يف حتقيق  دور  نتناول  �س�ف  يلي  وفيما 
خالل مبحثني يتناول الأول مفه�م التنمية ال�سحية واأهميتها، والثاين 
واملجتمعات  لالأفراد  ال�سحية  الرعاية  ت�فري  يف  ال�قف  دور  يتناول 

فيما يلي.

�ملبحث �لأول
مفهوم �لتنمية �ل�سحية و�أهميتها

واأ�سبابها  والأمرا�س  للج�سم  الع�س�ية  احلالة  درا�سة  تعني:  ال�سحة 
حت�سني  تعني  ال�سحية  والتنمية  منها.  وال�سفاء  ال�سابة  وكيفية 
اخلدمات ال�سحية وزيادتها وح�س�ل كل حمتاج اليها عليها بالقدر 
بامل�ست�ى ال�سحي لالن�سان ملا له من مردود  اأي الرتقاء  له،  الالزم 

اقت�سادي واجتماعي كبري.
العاملية �سنة 2010 فان معظم الدول  وطبقا لتقرير منظمة ال�سحة 
النامية لت�سري على الطريق ال�سحيح لتحقيق الرعاية ال�سحية، ذلك 
الرعاية  اإثارة للجدل ق�سية  والتنمية  التخطيط  اأكرث ق�سايا  لأن من 

ال�سحية للم�اطن وذلك ل�سببني:- )عبد الإله �ساعتي 1420(
اأن الن�سان ه� هدف التنمية كما اأنه و�سيلتها، وال�سحة هي . 1

اأويل متطلبات الن�سان واأهم مق�مات احلياة.
اأن اخلدمات ال�سحية تعد اأغلي اأن�اع اخلدمات تكلفة، حيث . 2

�سن�يا  ال�سحية  اخلدمات  على  العاملي  النفاق  حجم  يبلغ 
تريلي�ين دولر.

ومن هنا كان الهتمام العاملي بالرعاية ال�سحية للم�اطنني وت�سابق 
والعمل  مل�اطنيها  واأف�سلها  ال�سحية  اأح�سن اخلدمات  لتقدمي  الدول 
على تط�ير م�ؤ�س�سات الرعاية ال�سحية وتزويدها بكل جديد يف جمال 
التقنية الطبية واخلربات العلمية والإنفاق على التعليم الطبي ودعم 
الأبحاث والدرا�سات يف �ستي جمالت الطب واملعاجلة ال�قائية و�سحة 

البيئة. )رم�سي�س جمعة 1987(
اأن كثريا من  ال  واأول�ياتها،  ال�سحية  اأهمية اخلدمات  وبالرغم من 
لتم�يل  بايجاد م�سادر  تتعلق  م�سكلة كربي  ت�اجه  بداأت  العامل  دول 
عطائها  يف  ال�ستمرار  من  لتتمكن  م�ؤ�س�ساتها  ودعم  اخلدمات  هذه 
تكاليف  زيادة  هي  عامة  اأزمة  هناك  واأن  خا�سة  بدورها،  والقيام 
عاملية  اأ�سباب  اإىل  فيها  ال�سبب  يرجع  والتي  ال�سحية  اخلدمات 

واأ�سباب حملية.)هان�س رو�سلينج 2000(

�حللقة )3(

• الأ�سباب العاملية تتمثل يف:-	
زيادة ال�سكان.. 1
تغري منط احلياة و�سلبيات املدنية والتل�ث البيئي.. 2
من . 3 وماتبعه  وال�سريع،  الهائل  والطبي  العلمي  التقدم 

وعالج  ت�سخي�س  وو�سائل  جديدة،  اأمرا�س  اكت�ساف 
واأدوية جديدة حتتاج اإىل مزيد من النفقات.

الت�سخي�س . 4 يف  احلديثة  التقنية  اأ�ساليب  ا�ستحداث 
بالأ�ساليب  مقارنة  التكلفة  مرتفعة  وهي  واملعاجلة 

التقليدية.
ت�سغيلها . 5 وتكلفة  ال�سحية  املن�ساآت  تكاليف  ارتفاع 

و�سيانتها.
معدل . 6 )تزايد  الأمرا�س  منط  يف  حدث  الذي  التغري 

والأمرا�س  العالية  التكلفة  ذات  بالأمرا�س  الإ�سابة 
املزمنة(.

الزيادة العاملية يف اأ�سعار الأدوية وامل�ستلزمات الطبية.. 7

• الأ�سباب املحلية تتمثل يف:-	
وارتفاع . 1 امل�اليد  زيادة  عن  الناجتة  ال�سكانية  الزيادة 

معدل العمر عند ال�لدة.
طلب . 2 على  القبال  اإىل  اأدي  الذي  العام  ال�عي  زيادة 

يف  التقليدية  الطرق  عن  والتخلي  ال�سحية،  اخلدمة 
العالج.

هدر امل�ارد الناجتة عن غياب الإدارة ال�سحية اجليدة.. 3
ارتفاع اأج�ر الق�ى العاملة يف القطاع ال�سحي، وخا�سة . 4

الدول التي تنق�سها الكفاءات الطبية.
غياب ال�عي باأهمية املحافظة على املال العام لدي كثري . 5

من امل�اطنني، وه� ما ينعك�س على تعاملهم مع املرافق 
ال�سحية والأدوية.

اخلدمات  على  النفاق  باأزمة  ي�سمى  ما  اإىل  اأدت  الأ�سباب  هذه  كل 
الرعاية  م�ؤ�س�سات  اأداء  على  انعك�ست  التي  الأزمة  تلك  ال�سحية، 
�سديد  ق�س�ر  عنها  ونتج  الإ�سالمية،  الدول  من  كثري  يف  ال�سحية 
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الرعاية  تقدمي  يف  منها  املطل�ب  للدور  امل�ؤ�س�سات  تلك  ممار�سة  يف 
ال�سحية ال�قائية والعالجية املثلي. وبداأ البحث عن احلل�ل املنا�سبة 
احلك�مية  امل�سادر  غري  امل�ؤ�س�سات  تلك  لتم�يل  م�سادر  ليجاد 
لتك�ن ع�نا لها يف حتمل تكلفة الإنفاق على هذا القطاع الهام وتلبية 

احتياجاته ال�سرورية. )عبد امللك ال�سيد 1404(

�ملبحث �لثاين
دور �لوقف يف توفري �لرعاية �ل�سحية لالأفر�د و�ملجتمع

تثار يف ال�قت احلا�سر م�سكلة مت�يل اخلدمات ال�سحية يف كثري من 
على  الطلب  تزايد  ظل  يف  والغنية،  منها  الفقرية  الإ�سالمية  الدول 
اأعداد  تزايد  منها  كثرية  اأ�سباب  عن  نتج  الذي  ال�سحية  اخلدمات 
الإ�سالمية.  الدول  من  لكثري  ال�سكانية  الرتكيبة  وطبيعة  ال�سكان، 
ويف ال�قت الذي بداأت فيه القناعة لدي الكثري من �سكان تلك الدول 
باأهمية الرعاية ال�سحية مع عجز ال�سلطات عن م�اجهة تلك الطلبات 
املتزايدة على هذه اخلدمات التي هي من احلق�ق الهامة واحلاجات 
امللحة لأي ان�سان جاءت اأهمية البحث عن حل�ل لهذه امل�سكلة امللحة 
من  م�ست�رد  اأكرثها  خيارات  بعدة  املحاولت  هذه  بع�س  جاءت  وقد 
خارج العامل الإ�سالمي على �سبيل املثال  التاأمني ال�سحي الذي ي�سقى 

به الفقري، ول تتحقق به العدالة الجتماعية.
والذي  امل�سكلة  لهذه  ا�سالميا  بديال  نطرح  البحث  هذا  يف  ونحن 
يت�يل  الذي  ال�قف  ه�  ذلك  الزمان،  من  قرون  عرب  جتربته  �سبق 
فيه امل��سرون من امل�سلمني نفقة عالج الفقراء ط�اعية ودون حتميل 

ميزانية الدولة مالتطيق.)اأحمد ع�ف 2004(
اأ�سا�سيني يتناول الأول م�ساهمة ال�قف يف  وذلك من خالل حم�رين 
مت�يل اخلدمات ال�سحية عرب التاريخ الإ�سالمي. والثاين يتناول و�سع 

ال�قف يف الع�سر احلديث وم�قفه من م�ؤ�س�سات الرعاية ال�سحية.
م�ساهمة ال�قف يف مت�يل اخلدمات ال�سحية عرب التاريخ الإ�سالمي:-
العلمي  التقدم  اأن  اإىل  الإ�سالمي  للتاريخ  املحللني  من  كثري  يذهب 
وازدهار علم الطب وال�سيدلة والكيمياء يف بالد امل�سلمني كان ثمره 
دور  على  تدل  التي  الأمثلة  ومن  الإ�سالمي  ال�قف  نظام  ثمرات  من 
ال�سرثي  العزيز  )عبد  يلي:  ما  ال�سحة  جمال  يف  الإ�سالمي  ال�قف 

)1993

• امل�ست�سفيات:-	
عليها  ووقف  امل�سلمني،  دول  من  كثري  يف  امل�ست�سفيات  وقفت 
خدماتها،  تقدمي  يف  ا�ستمرارها  ل�سمان  والب�ساتني  الأرا�سي 
اأي�سا  كانت  بل  فقط  للعالج  اأماكن  امل�ست�سفيات  تكن هذه  ومل 
تلك  اأ�سهر  ومن  والتمري�س،  الطب  جمال  يف  للتعليم  معاهد 

امل�ست�سفيات:-
• امل�ست�سفي الع�سدي ببغداد.	
• امل�ست�سفي املن�س�ري بالقاهرة.	
• امل�ست�سفي الن�ري بدم�سق.	
• امل�ست�سفي املن�س�ري مبكة.	

وقد عرف عن امل�ست�سفي املن�س�ري بالقاهرة الذي اأن�سئ �سنة 682 
العناية  وفائق  التنظيم،  دقة  ال�سعب:  وعامة  املل�ك  لعالج  هجريا 
جراحة   – رمد   – حميات  اأق�سام:-  اأربعة  يح�ي  وكان  باملر�سي، 
ال�احد  الي�م  امل�ست�سفي يف  يعاجلها  التي  وقدرت احلالت  – ن�ساء. 
درو�سًا  الأطباء  رئي�س  فيها  يلقي  للطب  مدر�سة  به  واأحلقت  بالآلف 

طبية ينتفع بها الطلبة. )علي جمعة 1993(

م�ست�سفي  ال�قف  على  قامت  التي  امل�ست�سفيات  اأ�سهر  من  اأن  كما 
�سنة 259 هجريا  بن ط�ل�ن  اأحمد  بناه  الذي  ابن ط�ل�ن  مار�ستان  
للمري�س  فيه  يقدم  كان  والذي  العتيق،  بالبيمار�ستان  عرف  والذي 

كافة ما يحتاجه من اأدوية واأغذية ورعاية حتي ي�سفي.
امل�ست�سفيات  وقف  يف  يت�سابق�ن  امل�سلمني  من  القادرون  كان  وهكذا 
مهنة  ازدهار  اإىل  اأدي  مما  وممتلكاتهم  اأم�الهم  من  عليها  وال�قف 
من  اأكرث  املدن  بع�س  امل�ست�سفيات يف  عدد  بلغ  عندهم، حيث  الطب 
يف  اأوروبا  يف  ي�جد  يكن  مل  بينما  واحد،  وقت  يف  م�ست�سفي  خم�سني 

وقتها اأي م�ست�سفي ي�ازي اأيا منها. )يحيي ال�ساعاتي 1995( 
بل بلغ من عناية امل�سلمني بامل�ست�سفيات اأنه كانت ت�قف ال�ق�ف كاملة 
حديثا  ماعرفت  وهي  واملرافق  اخلدمات  متكاملة  طبية  اأحياء  لبناء 

باملدن الطبية.
• التعليم الطبي:-	

انطالقا من اهتمام امل�سلمني ب�س�ؤون ال�سحة فقد تنبه�ا لأهمية التعليم 
املتخ�س�سة  التعليمية  امل�ست�سفيات  واأن�س�ؤوا  والعملي  النظري  الطبي 
للرمد،  متخ�س�سة  م�ست�سفيات  اإن�ساء  ذلك  ومن  ال�قف،  اأم�ال  من 
واأخري لالأمرا�س الباطنية واأخرى لالأمرا�س العقلية واأخري ملعاجلة 

اجلزام وغريها.
ويعترب اخلليفة املاأم�ن ه� اأول من بني هذه امل�ست�سفيات املتخ�س�سة 
هذه  يف  يتمرن�ن  الطلبة  وكان  عليها،  واأوقف  الكبرية  املدن  يف 

امل�ست�سفيات حتت اإ�سراف اأ�ساتذتهم.
الع�سر  يف  ن�ساأت  فقد  املنتظمة  الدرا�سة  ذات  الطب  كليات  اأما 
متخ�س�سة  للطب  كليات  ان�ساء  ال�قفيات  ا�سرتطت  حيث  العبا�سي، 
�سبيل  على  ومنها  التعليمية،  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  مع  تتزامن  بحيث 
املثال اإحلاق مدر�سة للطب مبدر�سة امل�ستن�سرية، وا�سرتطت ال�قفية 
التي اأن�ساأت هذه الكلية اأن يرتدد الأطباء الأ�ساتذة مع طالبهم على 
واإعطائهم  ملعاجلتهم  ي�م  كل  �سباح  امل�ستن�سرية  مدر�سة  مر�سي 

الدواء.
• البحث العلمي والتاأليف يف جمال الطب وال�سيدلة:-	

امل�ست�سفيات  على  واأنفق  خ�س�س  الذي  الإ�سالمي  لل�قف  كان  لقد 
اأثره  بالطب  واملرتبطة  والعلمية  الطبية  التعليمية  الن�ساطات  وعلي 
ال�ا�سح على تقدم البحث العلمي يف الكمياء وال�سيدلة، وكانت كليات 
وتط�ير  لتط�ر  العلمية  املختربات  هي  التعليمية  وامل�ست�سفيات  الطب 

علم النبات وال�سيدلة. 
واأكرث ما وقف على البحث العلمي كان من قبل من يدخل امل�ست�سفيات، 
من  وامل��سرين  القادرين  فان  لذا  معافًى.  ذلك  بعد  منها  ويخرج 
للجه�د  منهم  وتقديرا  تعاىل  اهلل  لف�سل  منهم  وعرفانا  امل�سلمني. 
هذه  على  اأم�الهم  من  الكثري  يحب�س�ن  اأخذوا  الأطباء،  من  املبذولة 

امل�ست�سفيات التعليمية. )�س�قي دنيا 1995(
كما خ�س�ست اأوقاف مقررة لالإنفاق على تاأليف الكتب يف ال�سيدلة 
قالة  وكتاب  للفارقي،  البيمار�ستانات  كتاب  اأمثلة ذلك  والطب، ومن 
�سفات  وكتاب  عببان،  اأبي  لبن  البيمار�ستانية  الأدوية  يف  اأمينية 
البيمار�ستان للرازي وكتاب الكليات يف الطب لبن ر�سد الذي اأ�سبح 

ه� الكتاب الرئي�سي لتدري�س الطب يف اأوروبا.
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• بع�س اجل�انب املتعلقة بال�سحة:-	
العامة  اخلدمات  تقدمي  يف  التاريخ  عرب  الإ�سالمي  ال�قف  �ساهم 
امل�ست�سفيات  وقف  على  فعالوة  احلياة،  ج�انب  خمتلف  يف  لالن�سان 
اأم�را  �سمل  قد  ال�اقف  اأن  جند  وتعلمه  الطب  تعليم  على  والإنفاق 
كثرية ذات عالقة ب�سحة الإن�سان، ومنها ال�قف على اإن�ساء و�سيانة 
بالأطفال  والعناية  وال�سهاريج،  املياه  وجماري  العامة  احلمامات 

وتغذيتهم، ورعاية العجزة واملقعدين وكبار ال�سن.

الرعاية  موؤ�ص�صات  من  وموقفه  احلديث  الع�صر  يف  الوقف  و�صع 
ال�صحية:-

تراجع دور ال�قف خالل الع�س�ر الأخرية حتى اأ�سبح مق�س�را على 
والأ�ساحي،  الأربطة  بع�س  اأو  امل�ساجد،  مثل  الأعمال اخلريية  بع�س 
وما اإىل ذلك من اأعمال اخلري حمدودة النفع، وقد �ساعد على هذا 
ال��سع فت�ر همة الكثري من امل�سلمني يف اإيقاف اأم�الهم لأعمال الرب 
احلك�مات  ا�ستيالء  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع  العام،  النفع  ذات 
على الكثري من الأوقاف مما مل يبق اأمام النا�س مناذج حية لأعمال 
ال�قف التي ي�ساهدون ثمارها يف خدمة جمتمعاتهم، ويحاول�ن دعمها 
والإكثار منها، حيث ل ي�جد م�ست�سفي واحد على �سبيل املثال من تلك 

امل�ست�سفيات الكربي التي مت ال�سارة اليها.
اخلدمات  على  الطلب  وتزايد  ال�سكان،  اأعداد  لتزايد  نتيجة  ولكن 
الطبية، وتراجع اإمكانيات الدولة وعجزها عن م�اجهة تلك الطلبات، 
بدت احلاجة ما�سة من جديد لحياء دور ال�قف لتخفيف العبء عن 
كافة  يف  املجتمع  متطلبات  تلبية  يف  والإ�سهام  الدولة  ميزانية  كاهل 

املجالت، وخا�سة املجال ال�سحي.
يف  ال�قف  دور  لإحياء  احلديث  الع�سر  يف  املحاولت  بع�س  وهناك 
املجال ال�سحي منها امل�سروعات ال�قفية التي ت�سرف على اخلدمات 
اخلري  �سنابل  وم�سروع  الك�يتية،  افريقيا  م�سلمي  للجنة  ال�سحية 
للخدمات  ريعه  من   %15 خ�س�س  الذي  ال�سع�دية  العربية  باململكة 
وجمعية  بالك�يت،  ال�سحية  للتنمية  ال�قفي  وال�سندوق  ال�سحية، 

املقا�سد اخلريية اللبنانية.

اال�صتفادة من الوقف يف دعم موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية:-
ميكن  ال�سحي  ال�قف  جمال  يف  العريقة  الإ�سالمية  التجربة  اإن 
الآليات  وتغيري  الزمن  ف�ارق  العتبار  يف  الأخذ  مع  الي�م  تكرارها 
ال�قف يف  اأن ي�سهم بها  التي ميكن  الأ�ساليب، ومن املجالت  وجتدد 

جمال اخلدمات ال�سحية الي�م ما يلي:- )�سالح الأن�ساري(
• وقف امل�ست�سفيات العامة اأو اخلا�سة، وال�قف على كليات 	

الطب واملعاهد ال�سحية، 

• امل�ؤ�س�سات 	 حتتاجها  التي  الطبية  الأجهزة  ووقف 
ال�سحية، وال�قف على مراكز البح�ث العلمية، وال�قف 
على  وال�قف  ال�سحية،  امل�ؤ�س�سات  و�سيانة  ت�سغيل  على 

الأدوية.

�لف�سل �لر�بع
دور �لوقف يف رفع م�ستوى معي�سة �لأفر�د و�ملجتمع

�ساهم ال�قف يف العملية الإنتاجية، ويف مت�يل التنمية وت�فري فر�س 
التجارة  تن�سيط  على  عمل  كما  امل�ازنة،  عجز  من  والتخفيف  عمل، 
واقامة  للم�ساريع  الذاتي  التم�يل  عن  ف�سال  واخلارجية،  الداخلية 
املرافق القت�سادية والبنية التحتية، وكذلك كان له دور يف تخطيط 

املدن واإن�سائها. )�سليم من�س�ر 2004(
الحتياجات  حتقيق  على  تق�م  والتي  ال�سم�لية  ملبداأ  حتقيقا  وذلك 
وحق  وترفيه  وتعليم  ونقل  وم�سكن  وملب�س  ماأكل  من  كافة  الب�سرية 
للن�ساطات  بتغطيته  ال�قف  عنه  ماعرب  وه�  التعبري،  وحرية  العمل 

املتن�عة يف املجتمع. )ف�ؤاد العمر 2000(
املعي�سة  م�ست�ى  رفع  يف  ال�قف  دور  نتناول  �س�ف  الف�سل  هذا  ويف 
لالأفراد واملجتمع من خالل مبحثني يتناول الأول م�ست�ى املعي�سة من 
التي ت�اجه �سبل حت�سينه،  حيث تعريفه وا�ساليب قيا�سه والتحديات 
�سبيل  يف  ال�قف  عاجلها  التي  الجتماعية  الق�سايا  الثاين  ويتناول 

حت�سني م�ست�ى املعي�سة.

�ملبحث �لأول
م�ستوى �ملعي�سة- تعريفه – مقيا�سه – حتديات حت�سينه

• تعريف م�صتوى املعي�صة:- 	
على  للدللة  ي�ستخدم  تعبري   standard of living املعي�سة   م�ست�ى 
امل�ست�ى القت�سادي للفرد اأو الأ�سرة اأو الدولة، وميكن قيا�س م�ست�ى 
املعي�سة بقيمة الب�سائع واخلدمات التي اأنتجها، اأو ا�ستهلكها الفرد اأو 

الأ�سرة اأو الدولة خالل فرتة زمنية معينة.
كما ميكن تف�سري م�ست�ى املعي�سة باأنه يبني على الأهداف التي ي�سعها 

النا�س من متطلبات احلياة، وي�سع�ن لتحقيقها.
لذلك ميكن تعريف م�ست�ى املعي�سة باأنه:-

كل مايتمتع به الفرد من ملب�س وماأكل وم�سكن، ويتحدد ذلك مب�ست�ى 
الدخل والبيئة التي يعي�س فيها والطبقة الجتماعية التي ينتمي اإليها.

• مقايي�ض م�صتوى املعي�صة:-	
يقا�س امل�ست�ى املعي�سي بعدة م�ؤ�سرات اقت�سادية واجتماعية وثقافية 
تعتمد على الدخل ون�سبة التعليم وامل�ست�ى ال�سحي ومعدل الفقر.... 

وهناك عدة طرق للقيا�س منها:-
• ما ينفقه امل�اطن�ن مت��سط� الدخل على �سد احتياجاتهم 	

املعل�مات  اإل  يظهر  ل  املقيا�س  هذا  ولكن  الأ�سا�سية، 
احلقيقي  امل�ست�ى  من  �سيء  كل  يبني  ول  الأ�سا�سية، 
لال�ستهالك، كما لميكن حتديد الن�سبة احلقيقية التي 
ينفقها الفرد من دخله على غذائه مثال دون احتياجاته 

الأخرى.
• ال�ستهالك 	 اخلا�س  القطاع  اإنفاق  جمم�ع  ق�سمة 

ال�سخ�سي على عدد ال�سكان، وي�ؤخذ على هذا املقيا�س 
اأنه ل يظهر كيفية ت�زيع م�ست�ى املعي�سة يف املجتمع.
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• ق�سمة الناجت ال�طني الإجمايل على عدد ال�سكان مت��سط 	
الدخل الفردي الدخل القابل للت�سرف فيه.

• حتديات حت�صني م�صتويات املعي�صة:-	
اأ�سارت التقارير اإىل اأن اأداء القت�ساديات العربية يف �سكل معدلت 
من� اقت�سادي تعترب �سعيفة مقارنة مبا حققته دول نامية اأخري فكان 
معدل النم� القت�سادي للدول العربية 3.3%مقارنة ب6% لدول نامية 
�سرق اآ�سيا وت�سري التقارير اإىل اأن م�ست�ىات خدمات املرافق العامة 
عن  ف�سال  ال�سكان،  حاجة  لتلبي  وطرق  وكهرباء  وماء  م�سكن  من 

البطالة.
كما اأن هناك نح� 60 ملي�ن عربي اأي 22% من اإجمايل �سكان الدول 
اأن هناك اأكرث من 80  العربية ل ي�سلهم املاء ال�سالح لل�سرب، كما 

ملي�ن عربي لتت�افر لديهم و�سائل �سرف �سحي.
حت�سني  يف  العربية  الدول  ت�اجه  التي  التحديات  التقرير  واأرجع 

م�ست�يات املعي�سة بها اإىل:- )تقرير التنمية الب�سرية 2010(
• اأن 	 اأي  العربية  الدول  يف   %15 ب  تقدر  والتي  البطالة:- 

هناك 20 ملي�ن عربي عاطل.
• يرجع 	 والذي  العربية:-  الدول  يف  ال�ستثمارات  انخفا�س 

روؤو�س  ا�ستقطاب  على  العربية  الدول  قدرة  �سعف  اإىل 
الأم�ال الأجنبية من جهه، وعدم تط�ر اأ�س�اق املال العربية 
اإىل امل�ست�ى املطل�ب من جهة اأخري، حيث قدر راأ�س املال 
يف الب�ر�سات العربية جمتمعة ب 200 مليار دولر مقارنة 

ب 253 مليار دولر يف ك�ريا اجلن�بية وحدها.
• الدول 	 يف  املعدل  هذا  ي�سل  حيث  العام:-  الإنفاق  زيادة 

العربية اإىل اأكرث من 40% منها 30% ي�جه اإىل ال�ستهالك 
فقط.

• ات�ساع اله�ة بني الفقراء والأغنياء:- تراوح مابني %80 - 	
20 % على الت�ايل.

• النفجار ال�سكاين:- حيث و�سل عدد �سكان الدول العربية 	
اإىل 355 ملي�ن ن�سمة بن�سبة 5.1% اإىل �سكان العامل.

• اخلارجي 	 العام  الدين  و�سل  حيث  اخلارجية:-  الدي�ن 
امريكي  دولر  مليار   172 املقرت�سة  العربية  للدول 

�سنة2011 وفقا لإح�سائيات �سندوق النقد العربي.
• اإىل 	 العربية  الدول  يف  الفقر  معدل  و�سل  حيث  الفقر:- 

40%، اأي اأن 65 ملي�ن عربي يعي�س�ن يف فقر.
• من 	 تخ�سراأكرث  العربية  الدول  اأن  حيث  البيئي:-  التل�ث 

20 مليار دولر �سن�يا ب�سبب التل�ث البيئي من خالل تل�ث 
اله�اء والرتبة واملياه، وهذا مااأكده تقرير البنك الدويل.

�ملبحث �لثاين
دور �لوقف يف رفع م�ستوى معي�سة �لأفر�د و�ملجتمع

اإىل رفع  التي تهدف  الق�سايا الجتماعية  ال�قف جمم�عة من  عالج 
م�ست�ى املعي�سة لالأفراد واملجتمع ب�سفة عامة، وتعترب هذه الق�سايا 
هي التحديات التي ت�اجه الدول العربية الآن يف طريقها لرفع م�ست�ى 
العامل  ت�اجه  التي  امل�سكالت  تلك  ال�قف يف حل  دور  املعي�سة، ويربز 

العربي الي�م وهي:-

• تخفي�س الف�ارق بني طبقات املجتمع:-	
اجتماعية  على طبقات  امل�ارد  بت�زيع  يق�م  ال�قف  اأن  حيث 
طاقات  اإىل  وحت�لهم  حاجاتهم  ق�ساء  على  تعينهم  معينة 
فريتفع  دخل  على  ويح�سل�ن  الإنتاج  يف  في�سهم�ن  اإنتاجية، 
طبقات  بني  الفارق  ينخف�س  وبالتايل  معي�ستهم،  م�ست�ى 

املجتمع. )حممد عمارة 1998(
• ال�قف اأحد عنا�سر التكافل الجتماعي:-	

ميثل التكافل الجتماعي املجال املرتوك لالأفراد وجه�دهم 
واأم�الهم كل على قدر طاقته يف �سبيل جمتمعهم، والإ�سالم 
ترك  بل  للدولة،  كله  الأمر  يحمل  اآل  احلر�س  كل  حري�س 
حماية  يف  وي�سهم�ن  اأم�الهم،  فيه  يبذل�ن  جمال  لالأفراد 
من  الجتماعي  التكافل  يف  ال�قف  دور  ويتج�سد  جمتمعهم، 

خالل ن�عيه اخلريي والذري.
• الرعاية الجتماعية لل�قف مقدمة لتحقيق التنمية:-	

من  وكفالة  الفقراء  عن  ال�سرر  لدفع  يقدمه  مبا  ال�قف 
يقلل من  يع�ل.  دائمة ه� ومن  اأو  م�ؤقتة  �س�اء ب�سفة  يعجز 
م�ست�ى  على  �سلبياتها  من  ويحد  ال�ستثنائية،  الظروف  اأثر 
الن�ساط القت�سادي، فريفع الإح�سا�س بافتقاد نعمتي الأمن 
لهذه  ال�سيئة  الآثار  من  التخفيف  يف  ي�سهم  مما  والكفاية 
الظروف على الأداء الإنتاجي لالأفراد واإقبالهم على اجناز 

الأعمال وتاأديتها على ال�جه الأكمل.
الكفاءة يف تقدمي اخلدمة،  اإىل حت�سني  ال�قف  ي�ؤدي  كذلك 
الأغلب  على  تت�فر  ال�قفية  واجلمعيات  الهيئات  اأن  وذلك 
وتقدمي  امل�ؤ�س�سة  اأهداف  على  احلر�س  عنا�سر  اأفرادها  يف 

ال�قف يخفف من الأعباء الجتماعية للدولة:-
بحيث  متعددة  اأ�سبحت  الدولة  تتكفلها  التي  الأن�سطة  ان 
تلك  لتنفيذ  اأم�ال طائلة  اإىل  ترهق كاهلها، وجعلتها حتتاج 
اأكرث  اإىل  حتتاج  الأحيان  من  كثري  يف  جعلها  مما  الأن�سطة 
من دخلها لالإيفاء مبتطلباتها، ويف ظل تعذر فر�س �سرائب 
واملع�نات  القرو�س  وتقل�س  اأ�سرار،  من  لها  ملا  جديدة 
اخلارجية فال �سبيل لهذه الدول اإل الع�دة اإىل املجتمع واإىل 
القادرين فيه لتقدمي املزيد من العطاءات التط�عية. )نعمت 

م�سه�ر 2000(
لتم�يل  امل�ارد الالزمة  بارز يف ت�فري  ال�قف بدور  لذا يق�م 
عجز  من  التخفيف  اإىل  ي�ؤدي  وبالتايل  التنمية،  متطلبات 
على  العبء  تخفيف  وبالتايل  للحك�مة،  العامة  امليزانية 

امل�اطن.
وه� مادعت اليه امل�ؤ�س�سات الدولية الإمنائية دع�ة لإ�سراك 
الن�سانية  التنمية  )تقرير  اخلدمات.  تقدمي  يف  املجتمع 

العربية 2002( 
• ال�قف يعالج امل�ساكل الجتماعية:-	

الأزمات  من  العديد  معاجلة  يف  احلك�مات  ال�قف  ي�سارك 
الجتماعية، وي�فر لها احلل�ل. من هذه امل�سكالت:-

• التقليل من م�سكلة البطالة:-	
ي�سهم ال�قف يف معاجلة م�سكلة البطالة واحلد ومن اآثارها 

من خالل:-
مات�ستخدمه . 1 خالل  من  وذلك  املبا�سرة:-  املعاجلة 

امل�ؤ�س�سات ال�قفية من اليد العاملة يف خمتلف امليادين، 
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العاملة  الأيدي  على  كبري  طلب  ت�سكيل  يف  ي�سهم  مبا 
باملجتمع.

حت�سني . 2 يف  ال�قف  ي�سهم  حيث  املبا�سرة:-  غري  املعاجلة 
تعلم  فر�س  من  ي�فره  ملا  املجتمع  يف  العمل  ق�ة  ن�عية 
املهن واملهارات، مما يرفع من الكفاءات املهنية والقدرات 
للعديد  وظائف  ي�ؤمن  فال�قف  العاملة،  لالأيدي  النتاجية 
ي�ؤمن  وبالتايل  ال�قفيات  يف  ال�ظائف  لتعدد  الأفراد  من 

حاجات العديد من العائالت. )حممد الأرناوؤوط 2000(
• ال�قف اأداة لإقرا�س املحتاجني والفقراء يف املجتمع:-	

القرو�س،  مت�يل  م�سادر  من  م�سدرا  يك�ن  اأن  لل�قف  ميكن 
اأكان ال�قف عقارا  وذلك من خالل طبيعته كم�رد دائم �س�اء 
الفقراء  ل�سالح  وقفها  بغر�س  اإنتاجي  اأي عن�سر  اأم  اأر�سا  اأم 
حاجات  لتغطية  املحتاجني  له�ؤلء  قرو�سا  ريعها  من  ليقدم 
ا�ستهالكية وانتاجية، وقد ي�ستخدم ال�قف باأن يخ�س�س جزء 
املنتجني  ليك�ن�ا من  املزارعني  لإقرا�س �سغار  ال�قف  ريع  من 
كذلك  وامل�ساعدات.  الإعانات  متلقي  من  يك�ن�ا  اأن  من  بدل 
ميكن  كما  التجار،  و�سغار  احلرفيني  �سغار  اإقرا�س  ميكن 
ح�ائجهم.  وق�ساء  النا�س  كربات  لتفريج  ال�قف  مال  اقرا�س 

)حممد الد�س�قي 2000(
• ال�قف ي�سارك يف الق�ساء على الأمية:-	

القدرة  وعدم  الإنتاج،  �سعف  يف  يتمثل  اقت�سادي  اأثر  لالأمية 
على ا�ستخدام التكن�ل�جيا، ويعترب ما قام به ال�قف يف الع�س�ر 
على  الق�ساء  يف  م�ؤ�س�ساته  جناح  على  �ساطع  دليل  ال�سابقة 
التحدث عنها يف  – �سبق  علمية  نه�سة  اإحداث  بل يف  الأمية، 

الف�سل الثاين -. )ر�س�ان ال�سيد 2001(
• ال�قف ي�سارك يف الق�ساء على الفقر:-	

الأ�سا�سية  احلاجات  ت�فري  يف  امل�ساعدة  خالل  من  وذلك 
وت�فري  واملعي�سي،  والتعليمي  ال�سحي  م�ست�اهم  ورفع  للفقراء 
ال�ساأن ما  بع�س ما فقدوه من رعاية، وقد قدم ال�قف يف هذا 
اإي�اء  جمال  يف  وقفية  م�ؤ�س�سات  وهي:  والزوايا  بالتكايا  عرف 
الفقر،  معاجلة  يف  بفاعلية  ي�سهم  فال�قف  الفقراء  واإطعام 
التي  املختلفة  م�ؤ�س�ساته  طريق  عن  املعي�سة  م�ست�ى  وحت�سني 
ت�فر لالن�سان الغذاء والك�ساء وامل�سكن واملياه ال�ساحلة لل�سرب 
ميثل  حقيقيا  دخال  يعد  ذلك  كل  والتعليم.  ال�سحية  والرعاية 

ارتفاعًا يف م�ست�ى املعي�سة. )عبداملح�سن العثمان 2001(
• ال�قف ي�ساهم يف ت�فري الأمن الجتماعي:-	

م�ستدميا  م�ردا  املختلفة  م�ؤ�س�ساته  خالل  من  ال�قف  ي�فر 
لن�ساطات الأمن الجتماعي، وي�طد اهتماماتها مبحاربة الفقر 
والق�ساء عليه ويحمي الطبقات املحتاجة، وهذا كله ي�فر على 
مااأت�سح يف  وه�  اجتماعيا وعدالة  و�سالما  اأمنا  الط�يل  املدى 

املن�ساآت ال�قفية كالتكايا.
• ت�فري ال�ستقرار الجتماعي والقت�سادي:-	

كان لل�قف دور مهم يف ازدهار العديد من املناطق، فكثري من 
اإقامة  ولكن  قيمة جتارية،  اأي  لها  تكن  الأماكن مل  اأو  اجلهات 

املن�ساآت ال�قفية فيها ي�سجع ال�سكان على الإقامة باجل�ار.
اإن اإقامة من�ساآت وقفية يف مناطق نائية مهج�رة عزز الدورة القت�سادية 
التي كانت  الإنتاج  بت�سغيل بع�س عنا�سر  وال�ستقرار الجتماعي، وقام 

يف  �ساعدت  القت�ساد  يف  جديدة  عنا�سر  بت�فري  قام  وبذلك  معطلة، 
تاأمني ال�ستقرار ال�سيا�سي للدولة. )حممد الأرناوؤوط 2001(

نتائج البحث:
ت��سل البحث اإىل النتائج الآتية:-

دليل . 1 الإ�سالمية يف  الدول  ترتيب  تراجع  وراء  الرئي�سي  ال�سبب 
التنمية الب�سرية، ه� قلة التم�يل الالزم لتحقيق متطلبات تلك 

التنمية.
بروز دور ال�قف الإ�سالمي يف جمال تنمية الفرد واملجتمع علميا . 2

وثقافيا من خالل عدة منافذ اأهمها: امل�ساجد والكتاتيب ووقف 
املدار�س واملكتبات.

ال�سحية . 3 التنمية  جمال  يف  بارز  بدور  الإ�سالمي  ال�قف  قيام 
للفرد واملجتمع من خالل وقف امل�ست�سفيات والهتمام بالتعليم 

الطبي والبحث العلمي.
التنمية . 4 حتقيق  جمال  يف  جليا  الإ�سالمي  ال�قف  دور  ظه�ر 

ال�ساملة من خالل رفع م�ست�ى معي�سة الفرد واملجتمع عن طريق 
الف�ارق  الإ�سالمي يف تخفي�س  ال�قف  دور  اأهمها:  قن�ات  عدة 
بني طبقات املجتمع ودوره يف حتقيق التنمية، ودوره يف تخفيف 
معاجلته  اإىل  بالإ�سافة  الدولة  كاهل  عن  الجتماعي  العبء 
البطالة،  م�سكلة  من  احلد  اأهمها:  من  امل�سكالت  من  للعديد 
وو�سيلة لإقرا�س املحتاجني، والق�ساء على الأمية، والق�ساء على 

الفقر.
هناك �س�ر جديدة ل�ستغالل الأم�ال ال�قفية ميكن ا�ستخدامها . 5

والتعليم  ال�سحة  الثالثة،  الب�سرية  التنمية  متطلبات  مت�يل  يف 
وم�ست�ى املعي�سة، يف ال�قت احلا�سر.

تو�صيات البحث:-
ي��سي البحث مبا يلي:-

الآونة . 1 يف  اأغفل  الذي  الإ�سالمي،  ال�قف  دور  يف  النظر  اإعادة 
مع  النب�ية  ال�سنن  من  �سنة  اإحياء  على  للعمل  وذلك  الأخرية 
الأخذ باعتبار الدور الهام الذي قام به يف جمال التم�يل وه� 

ما حتتاجه الدول الإ�سالمية الي�م.
درا�سة واإقرار ال�س�ر املعا�سرة ل�ستثمار الأم�ال ال�قفية، ومن . 2

املنتهية  املتناق�سة  امل�ساركة  وعقد  ال�ست�سناع،  عقد  اأهمها: 
واإقرا�س  ال�قف،  مبال  وامل�ساربة  ال�قف،  وتاأجري  بالتمليك، 

ال�قف، وامل�ساركة يف �سركات تنم�ية.....
ت�سجيع وقف املكتبات واملدار�س والكليات لرفع العبء عن كاهل . 3

ميزانية الدولة يف قطاع هام من قطاعات التنمية الب�سرية وه� 
وابتعاث  الإ�سالمية،  املجالت  اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة  التعليم، 
بالإ�سافة  ال�قف،  املتميزين، والإنفاق عليهم من مال  الطالب 

اإىل مت�يل اجلامعات من مال ال�قف.
ت�سجيع وقف امل�ست�سفيات، وال�قف على كليات الطب والأجهزة . 4

ال�قف على  اإىل  بالإ�سافة  الطبية،  للم�ؤ�س�سات  الطبية الالزمة 
مراكز البح�ث العلمية، وال�قف على الأدوية لأ�سحاب الأمرا�س 
املزمنة من الفقراء. وذلك ملا له من دور كبري يف رفع املعاناه عن 

الفرد والدولة.
التي . 5 اخلارجية  للقرو�س  كبديل  الإ�سالمي  ال�قف  ت�سجيع 

كبديل  واأي�سا  م�سائها،  من  بالرغم  متاحة  غري  اأ�سبحت 
على  عالوة  الفقري،  منها  الأكرب  اجلزء  يتحمل  التي  لل�سرائب 

تاأييده لفكرة دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف حتقيق التنمية. 
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الريادة يف العمل اخلريي وربطه بالتنمية: الزكاة والأوقاف 
منوذجا

اإن البحث يف م��س�ع العمل اخلريي الرائد يدفعنا اإىل احلديث عن 
ميكن  كيف  وهي:  األ  امل��س�ع،  هذا  بخ�س��س  تطرح  اإ�سكالية  اأبرز 
مثل  مثله  بذاته،  قائما  رائدا  تنم�يا  قطاعا  يك�ن  اأن  اخلريي  للعمل 
اأن  والأوقاف  للزكاة  ميكن  وكيف  اخلا�س؟  القطاع  اأو  العام  القطاع 

تك�نا اأداتني تنم�يتني؟
وال�اقع اأن التجارب العاملية املتط�رة يف جمال العمل اخلريي، بينت اأن 
هذا القطاع ميكن اأن تك�ن له خمرجات ت�سهم ب�سكل فعال يف التنمية 
ب�سكل عام، وهذا ما تبينه الإح�سائيات عن اأهمية هذا القطاع داخل 
دولة كال�ليات املتحدة الأمريكية، حيث ي�سهم مبا ن�سبته 6 باملائة يف 
الناجت ال�طني اخلام، ومبا يعادل 5 باملائة من كتلة الأج�ر، وي�ظف 
هذه  داخل  اخلريي  العمل  وو�سل  �سخ�س،  ماليني  ت�سعة  من  اأكرث 
الدولة اإىل اأن تك�ن له جامعات راقية جدا لها اأ�س�ل وقفية خا�سة بها 
اإىل م�ست�سفيات وقفية  بالإ�سافة  اإىل 25 مليار دولر،  اإحداها  ت�سل 
ناهيك عن  امل�ست�سفيات اخلا�سة وحتى احلك�مية،  اأرقى من  خريية 

ال�ستثمارات اخلريية التي ل تعد ول حت�سى.
والأوقاف عند امل�سلمني حظيت باهتمام بالغ من كل �سرائح املجتمع، 
ومدار�س  م�ساجد  من  العبادة  اأماكن  ترقية  يف  دورها  يقت�سر  فلم 
قراآنية، بل اإنها اأخذت بعدا تنم�يا، فكان التجار ين�سئ�ن اأوقافا حلماية 
بع�سهم بع�سا حتى اإذا اأفل�س اأحدهم وجد وقفية نقدية ت�ساعده على 
اإعادة بعث جتارته، واهتم اآخرون باإقامة امل�ست�سفيات ال�قفية فكانت 
تعالج كافة فئات املجتمع باأرقى ما و�سل اإليه العلم اآنذاك يف جمال 
الطب؛ وهناك من اهتم بالعل�م فاأن�ساأ دور العلم واجلامعات ال�قفية، 
واهتمت  العامل،  اأنحاء  النا�س من كل  اإليها  يفد  فكانت منارات علم 
اهتمام  يف  �سامية  مناذج  فاأعطت  البيئة  وحماية  باحلي�ان  الأوقاف 

امل�سلمني مبحيطهم البيئي.
بالإ�سافة اإىل الأوقاف تلك ال�سنة النب�ية، �ساهمت الزكاة ذلك الركن 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  الإ�سالم  اأركان  من  الأ�سا�سي 
للمجتمعات الإ�سالمية، وجعلت الفقراء وامل�ساكني يح�سل�ن على ما 
�ساعدت  بل  التنمية،  عجلة  دفع  يف  بدورهم  امل�ساهمة  من  ميكنهم 
على  الفعال  الطلب  وعززت  الإنتاجية،  طاقته  زيادة  يف  منهم  عددا 
ب�سكل  ا�ستخدامها  مت  اإن  ميكنها  فالزكاة  وعليه  واخلدمات،  ال�سلع 

ر�سيد اأن تدعم جه�د التنمية بفعالية اأكرب.
علمية  اأ�س�س  وفق  تاأطريه  يتم  ل�  اخلريي  القطاع  اأن  يت�سح  ومنه 
التنمية  م�ست�ى  على  باهرة  نتائج  �سيعطي  لكان  حمكمة  واأكادميية 
القت�سادية والجتماعية، باأنه يحتاج فقط اإىل اإدارة متفرغة وطاقة 
منطلقات  من  التنمية  جه�د  لدعم  ر�سيدا  ا�ستغالل  ت�ستغل  تط�عية 

خريية.

اأوال: مفهوم الريادة:
اأ(- املفهوم اللغوي:

ورد يف ل�سان العرب لبن منظ�ر اأن م�سطلح رود: الرود اأي م�سدر 
الكالأ،  وطلب  النجعة  التما�س  يف  ير�سل  الذي  والرائد:  الرائد،  فعل 
واجلمع رواد مثل زائر وزوار، وا�سل الرائد الذي يتقدم الق�م يب�سر 
لنا  يرود  رائد  بعثنا  العرب:  قالت  وقد  الغيث،  وم�ساقط  الكالأ  لهم 
الكالأ واملنزل ويرتاد، واملعنى واحد: اأي ينظر ويطلب ويختار اأف�سله، 

والرائد ل يكذب اأهله .
ب(- املفهوم اال�صطالحي:

ظهر  كما   ، املقاول  اأو  املنظم  ال�سخ�س  اأنه  على  الريادي  ويعرف 
يف  الفرن�سية  اللغة  يف  مرة  لأول   Entrepreneur الريادي  م�سطلح 
وحتمل  املخاطرة  معنى  ت�سمنت  وقد  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  بداية 
رحالت  يف  ينتظم�ن  الذين  اأولئك  على  اأطلقت  حيث  ال�سعاب، 
ا�ستك�سافية ع�سكرية، واأطلقت اأي�سا على اأن�سطة املهند�سني املدنيني 

يف بناء اجل�س�ر والتح�سينات .
كما يع�د الف�سل يف اإدخال م�سطلح الريادة اإىل النظرية القت�سادية 

اإىل ريت�سارد كانتل�ن، حيث يرى اأن الريادة هي حتمل املخاطر... 
ويرى �س�لتز اأن الريادي ه� من لديه القدرة على التعامل مع ظروف 
للقدرات  والعر�س  الطلب  وو�سف  ال�ستقرار،  عدم  اأو  الت�ازن  عدم 
امل�ارد  نح�  للم�ؤ�س�سة  الرئي�سي  امل�جه  باأنها  الأفراد  لدى  الريادية 

ال�س�قية.
بينما يرى ه�زيلتز اأن الريادي ه� الذي تت�فر فيه مهارة الإدارة وروح 
القيادة، يف حني يرى فريديريك هارب�س�ن اأن الريادي ه� الذي ميلك 
مهارات البناء امل�ؤ�س�سي بجانب مهارات اإدارية واإبداعية ت�ساعده يف 

تنظيم واإدارة امل�ؤ�س�سة .
اأما �س�مبرت فريى باأن الريادي ه� املبدع الذي يقدم ابتكارا تكن�ل�جيا 

غري م�سب�ق .
املحركة  الق�ة  ك�نها  الريادة  اأهمية  يربز  اأن  بريج  ديفيد  حاول  كما 

للنم� القت�سادي .
ثانيا: التاأ�صيل ال�صرعي للعمل اخلريي:

الأ�سا�سيني  م�سدريها  خا�سة  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  املتاأمل  اإن 
فعل  النا�س على  ن�س��سا عديدة حتث  النب�ية، يجد  وال�سنة  القراآن 
اخلري وال�سعي اإىل ن�سره، مبا ي�حي اأن احلياة التي تريدها ال�سريعة 
للم�سلمني هي حياة التكافل والت�سامن، لذلك �سمي املجتمع الإ�سالمي 

جمتمع التكافل.

الدكت�ر فار�س م�سدور
اأ�ستاذ بجامعة �سعد دحلب البليدة

رئي�س فرقة البحث ح�ل: دور القطاع الثالث يف التنمية
كلية العل�م القت�سادية وعل�م الت�سيري
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اأ(- العمل اخلريي يف القراآن الكرمي:
لقد حث القراآن الكرمي على فعل اخلري وقد تعددت الآيات التي تدل 
الذي  )ياأيها  احلج:  �س�رة  يف  تعاىل  اهلل  ق�ل  بينها  ومن  ذلك،  على 
ءامن�ا اركع�ا وا�سجدوا واعبدوا ربكم وافعل�ا اخلري لعلكم تفلح�ن( 

)احلج، الآية:77(
ويف اآية اأخرى ين�س القراآن على امل�سابقة اإىل فعل اخلري، فيق�ل اهلل 

تعاىل: )فا�ستبق�ا اخلريات( )البقرة، الآية: 148(
وكاأنها دع�ة للتناف�س اإىل تقدمي الأف�سل يف جمال العمل اخلريي، ثم 
اأن احلديث عن اخلري ربط بالعبادة مثلما ت��سحه الآية 77 من �س�رة 
احلج، وعليه فه� ياأخذ ن�عا من اخل�س��سية يف ال�سريعة الإ�سالمية، 
ما يجعله عمال ي�ميا مثله مثل ال�سالة، وهذا يجعل العمل اخلريي يف 

الإ�سالم اأكرث فاعلية ودمي�مة من غريه من الإيدي�ل�جيات.
ب(- العمل اخلريي يف ال�صنة النبوية ال�صريفة: 

على  النا�س  حتث  التي  ال�سريفة  النب�ية  الإ�سارات  من  العديد  وفيها 
النا�س  اأحب  فعل اخلري، فقد قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اإىل اهلل اأنفعهم ، واأحب الأعمال اإىل اهلل - عز وجل – �سرور ُتدخله 
اأو تطرد عنه  اأو تق�سى عنه دينًا،  اأو تك�سف عنه كربة،  على م�سلم، 
ج�عًا، ولأن اأم�سَى مع اأخي امل�سلم يف حاجة اأحبُّ اإىلَّ من اأن اأعتكف 

يف امل�سجد �سهرًا( .
• وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: )اتق�ا النار ول� ب�سق مترة، 	

فاإن مل جتد فبكلمة طيبة( )رواه البخاري(.
• وقال الر�س�ل اهلل    �سلى اهلل عليه و�سلم: )  مثل امل�ؤمنني 	

يف ت�ادهم وتراحمهم�تعاطفهم مثل اجل�سد اإذا    ا�ستكى 
واحلمى(    بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�س�     منه 

)رواه م�سلم(.
• امل�ؤمن 	 )اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وقال 

اأ�سابعه(  و�سّبك  بع�سا.  بع�سه  ي�سد  كالبنيان  للم�ؤمن 
)رواه البخاري(.

اأن العمل اخلريي جزء ل يتجزاأ من حياة  اإ�سارات �سريحة  كل هذه 
امل�سلمني، فه� ل يك�ن يف املنا�سبات فقط، واإمنا يت�سف بالدمي�مة، 
ثم اأنه يتخذ اأحجاما متعددة، فاحلديث الذي ي�سري اإىل �سق التمرة 
التزم  اإن  لكن  ب�سيطة،  مب�ارد  يبداأ  قد  اخلريي  العمل  اأن  يبني  اإمنا 
املجتمع بالتعاون والت�سامن فاإن امل�رد ال�سغري على امل�ست�ى اجلزئي 
العمل  �سيء مييز  وهذا  امل�ساركة،  رقعة  ات�سعت  اإن  كبريا  ي�سبح  قد 
اخلريي يف الإ�سالم، وه� ك�نه ل يحتقر الأعمال اخلريية الب�سيطة، 

لكنه يراهن على جتمعها.
ج(- ماذا نق�صد بالعمل اخلريي؟

وامل�ؤ�س�سات  الأفراد  بها  يق�م  التي  املنظمة  الن�ساطات  جمم�ع 
ومنظمات املجتمع املدين التي تهدف اإىل خدمة املجتمع وتعزيز ثقافة 

التكافل والت�سامن فيه.
وعليه فالعمل اخلريي قد يتخذ اأحد الأ�سكال التالية:

• عمل خريي فردي، يك�ن مببادرة فردية،	
• اجلماعية 	 اجله�د  تت�سافر  حيث  جماعي،  خريي  عمل 

لتنتج ن�ساطا خرييا با�سم اجلماعة اأو املجتمع،
• م�ؤ�س�سة 	 عليه  ت�سرف  والذي  م�ؤ�س�سي،  خريي  عمل 

املجتمع  م�ؤ�س�سات  مثل  املجتمع،  من  نابعة  متخ�س�سة 
املدين،

• احلك�مات 	 عليه  ت�سرف  الذي  وه�  ر�سمي،  خريي  عمل 
حمليا  طابعا  ياأخذ  ر�سمية،  حك�مية  هيئات  خالل  من 

ودوليا.
د(- ما هي حماور العمل اخلريي اخلريي:

اإن جمال تدخل العمل اخلريي يختلف باختالف مي�لت واهتمامات 
اجلهة التي ت�سهر عليه، بل اأن حتى ال��سعية الجتماعية والقت�سادية 
لها تاأثري يف انت�سار عدد من الن�ساطات اخلريية دون غريها، وعليه 

قد ياأخذ العمل اخلريي اأحد الأ�سكال التالية:
• مكافحة الفقر يف املجتمع،	
• مكافحة الآفات الجتماعية،	
• ترقية الت�سامن والتكافل بني اأفراد املجتمع،	
• ن�سر مكارم الأخالق،	
• مرافقة اأفراد املجتمع يف م�ساريعهم التنم�ية ال�سغرية 	

وامل�سغرة )ماديا ومعن�يا(،
• تفجري الطاقات الإبداعية لالأفراد ورعايتها،	
• املجتمع 	 بني  اخلريي  والت�ا�سل  التعاون  ج�س�ر  ربط 

والإدارة واملتدخل�ن يف الن�ساط القت�سادي،
• القابلة 	 اخلريية  بامل�ساريع  خا�سة  بيانات  قاعدة  اإر�ساء 

للتج�سيد يف ال�اقع،
• ا�ستحداث ال�سناديق اخلريية التعاونية املتخ�س�سة،	
• حماية البيئة وترقيتها ون�سر الثقافة البيئية،	
• تعزيز ثقافة البحث العلمي اجلاد يف الأو�ساط املختلفة 	

للمجتمع،
• ال�سكنية 	 الأحياء  داخل  اخلريية  للمكتبات  التاأ�سي�س 

وخارجها،
• امل�ست�سفيات 	 واإجناز  اجل�ارية  ال�سحية  الرعاية  ت�فري 

اخلريية
ثالثا: درا�صة التجربة االأمريكية وم�صاهمتها يف ترقية الريادة يف 

العمل اخلريي التنموي:
تعترب التجربة الأمريكية اأحد النماذج العاملية يف اإر�ساء عمل خريي 
املتحدة  لل�ليات  القت�سادية  التنمية  يف  فعال  ب�سكل  ي�سهم  تنم�ي، 
اخلريية  الأعمال  اإدارة  يف  منظما  من�ذجا  اأعطت  والتي  الأمريكية، 

وفق اأ�س�س علمية حمكمة
اأ(- عر�س التجربة الأمريكية يف التاأ�سي�س للريادة يف العمل اخلريي:

اإن العمل اخلريي امل�ؤ�س�س واملنظم يجد يف القان�ن الأمريكي م�سطلحا 
ال�قف  لكلمة  م�سابهة  اجنليزية  كلمة  وهي   "Trust" به ه�  خا�سا 
وب�سكل  التنفيذية  واملرا�سيم  الق�انني  يف  ي�جد  ما  وهذا  العربية، 
ومنها  الأمريكي  القان�ن  منها  يتك�ن  التي  املحاكم  اأحكام  يف  دقيق 
املادة 1167 للتقنني املدين ل�لية " ني�ي�رك " من �سنة 1867 والتي 
تن�س على: "ال�قف التزام نا�سئ عن الثقة ال�سخ�سية امل��س�عة يف 

طرف، ومقب�لة من الأخري تط�عا يف م�سلحة طرف ثان" .
ب(- ملاذا النم�ذج الأمريكي؟

الرائدة يف  العاملية  التجارب  الت�ساوؤل عادة عند احلديث عن  يطرح 
العمل اخلريي، ملاذا التجربة الأمريكية بالذات، واحلقيقة اأن للتجربة 

الأمريكية عدة خ�سائ�س ومميزات ن�جزها فيما يلي:
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• على 	 اخلريي  العمل  يف  رائد  الأمريكي  املجتمع  لأن 
امل�ست�ى العاملي،

• الأعمال 	 طبيعة  يف  كبري  تن�ع  اأمريكا  يف  ي�جد  ولأنه 
اخلريية،

• يف 	 م�ستمر  ب�سكل  ي�ساهم�ن  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  ولأن 
مت�يل الأعمال اخلريية،

• يت�قف 	 فلم  عامليا  بعدا  اأخذ  اأمريكا  يف  اخلريي  العمل 
كافة  اأثره يف  انت�سر  واإمنا  املتحدة  ال�ليات  اأداوؤه داخل 

اأنحاء العامل.
واحلقيقة اأن لذلك اأبعاد �سيا�سية واقت�سادية من وراء هذا النت�سار 
من  الكثري  يف  جعله  ما  العامل،  يف  الأمريكي  اخلريي  للعمل  ال�ا�سع 
املختلفة،  الدول  يف  املحلية  احلك�مات  م�سالح  مع  ي�سطدم  املرات 
العامل، لكن  اأحيانا من بع�س احلك�مات يف  له مقاومة ورف�سا  وجد 
رغم ذلك فر�س نف�سه بق�ة، واأحيانا ا�ستعان بنف�ذ ال�ليات املتحدة، 

ما اأعطاه ق�ة دفع متيزه عن نظرائه يف ال�ساحة العاملية.
ج( - مناذج ملوؤ�ص�صات وقفية خريية تنموية يف اأمريكا:

ا�ستهر يف اأمريكا عدد هام من امل�ؤ�س�سات ال�قفية اخلريية التي ت�ستغل 
يف خمتلف املجالت و�سن�رد عددا منها هي كالآتي:

وقفية روكفيلر : تاأ�س�ست عام 1913، وكانت تهدف اإىل . 1
العامة...  ال�سحة  واأبحاث  التعليم  جمالت  يف  التقدم 
ليت��سع ن�ساطها اإىل الهتمام بتحديث القطاع الزراعي 
بالث�رة  يعرف  ما  وه�  النامي،  العامل  يف  خ�س��سا 
ال�قفية  م�ؤ�س�سة  متلكها  التي  الرثوة  وبلغت  اخل�سراء، 
روكفيلر ما يقارب 3.2 مليار دولر اأمريكي، وقد امتدت 
يف  خمت�سا  عامال   186 ولديها  العامل  اإىل  ن�ساطاتها 

الأعمال الإن�سانية والعمل اخلريي.
م�ؤ�س�سة بيل وميلندا غيت�س ال�قفية : اأن�ساأت عام 2000 . 2

عن طريق دمج م�ؤ�س�ستني خرييتني، الأوىل ميلكها " بيل 
غيت�س " وكانت خمت�سة يف الأغرا�س التعليمية وب�سكل 
خا�س التكن�ل�جية املكتبية والثانية ميلكها ويكيام غيت�س 

وهي خمت�سة بال�سحة العامة.
وقفية ف�رد : والتي تهدف اإىل تر�سيخ القيم الدميقراطية . 3

واحلد من الفقر والتخلف عرب العامل، ومن املهام التي 
كان  لها  الت�سدي  جند  كبرية  اأهمية  ال�قفية  ت�ليها 
حق�ق الإن�سان والبحث عن فر�س التعاي�س ال�سلمي بني 

الأديان...
بداأت . 4 حيث   1911 عام  يف  اأن�سئت   : كارنيجي  وقفية 

الكمن�يلث  دول  اإىل  امتدت  ثم  اأمريكا  يف  اأن�سطتها 
لدى  كان   2005 نهاية  يف  اإفريقيا،  ودول  الربيطاين 
عديدة  فروع  ولها  دولر  مليار   2.2 قرابة  ال�قفية  هذه 
كارنيجي  وقفية  ت�جد  حيث  بريطانيا  يف  خا�س  وب�سكل 

الربيطانية وبالتحديد يف اأ�سكتلندا .
ال�قف الإ�سالمي يف اأمريكا ال�سمالية : خ�فا من م�جات . 5

التب�سري التي ت�ستهدف �سعاف النف��س ويف �سبيل ت�فري 
اأن�ساأت  اأمريكا،  يف  الإ�سالمية  اجلالية  لأ�س�ل  حماية 
ال�قف   1973 �سنة  الأمريكية  امل�سلمني  الطلبة  جمعية 
الإ�سالمي يف اأمريكا ال�سمالية، ي�سرف هذا ال�قف على 

300 وقفية اإ�سالمية تابعة للمراكز الإ�سالمية.

باأهمية  املراكز  تلك  تعريف  يف  الإ�سالمي  ال�قف  دور  ويقت�سر 
املحافظة على �سروط ال�اقفني واللتزام بالأهداف الإ�سالمية لهذه 
الأوقاف، اإىل جانب ذلك ين�سب دور هذا ال�قف الإ�سالمي على ثالثة 

اأن�سطة اأ�سا�سية هي:
• الن�ساط امل�سجدي.	
• الن�ساط التعليمي	
• ن�ساط املراكز الإ�سالمية	

املعارف  خمتلف  يف  كتاب   100 من  اأكرث  تاأ�سي�سه  منذ  ن�سر  وقد 
الإ�سالمية، وقام با�ستحداث ال�سندوق التعاوين للمراكز الإ�سالمية 

التابعة له .
حيث يق�م ال�قف من خالل هذا ال�سندوق مبنح قرو�س دون فائدة 
للجاليات الإ�سالمية لت�سجيعها على اإقامة امل�ساجد واملدار�س واملراكز 
الإ�سالمية، ومنذ عقدين قام بتاأ�سي�س وتبني ال�سناديق التعاونية التي 

ت�ستثمر يف ال�سركات التي ت�افق تعاليم الإ�سالم . 
ال�ليات  يف  ال�قفية  النماذج  هذه  ا�ستعرا�س  خالل  من  املالحظ 
املتحدة الأمريكية اأنها لي�ست بال�سرورة وقفيات اأمريكية فقط بل اأنها 
�سملت حتى اجلالية الإ�سالمية املقيمة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية 

مما يعطي لها خا�سية التن�ع.
علمية  اأو  اقت�سادية  ب�سخ�سيات  عادة  ترتبط  ال�قفيات  تلك  اإن  ثم 
كبرية ت�ستفيد من املجتمع الأمريكي وتفيده من خالل تلك ال�قفيات 
وهذا يدل على روح الت�سامن املزروعة يف العديد من هذه ال�سخ�سيات 

البارزة.
د(- امل�صاهمة التنموية للم�صاريع الريادية اخلريية يف اأمريكا:

العمل  اأهمية  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات  الكلية  املعطيات  تظهر 
اخلريي التنم�ي فيها )يف نهاية الت�سعينات(:

• 	.PIB مداخيله 315.9 مليار دولر، اأي 6.8 % من
• ي�سغل 9.3 ملي�ن م�ظف، اأي 6.7 % من جمم�ع العمالة 	

الأمريكية.
• اأي 5.2 % من 	 اأنفق 122.20 مليار دولر على الأج�ر، 

جمم�ع الأج�ر الأمريكية.
• اأنفقت 	 املح�سلة  الع�ائد  هذه  من  الكبرية  الن�سبة 

امل�ساريع  بع�س  الفن،  الثقافة،  التعليم،  ال�سحة،  على 
الجتماعية والدينية.

اأمريكا،  يف  اخلريي  التنم�ي  للعمل  كنم�ذج  العايل  التعليم  ويعترب 
ال�قفي  الن�ساط  لتط�ر  الر�سمية  الإح�سائية  املعطيات  ت��سح  حيث 
اخلريي يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، اأن هذا الن�ساط ميثل قطاعا 
القت�سادية  التنمية  تخدم  طائلة  اأم�ال  وي�سري  بذاته،  قائما  ثالثا 
والجتماعية يف اأمريكا وهذا ما ت�ؤكده الإح�سائيات التالية اخلا�سة 

ب�قفيات عددا من اجلامعات الأمريكية ما بني �سنتي 2004 و2005.
لتم�يل  الأ�سا�س  تعترب  الأوقاف  اأن  اجلدول  هذا  خالل  من  املالحظ 
اأوقاف  هي  بل  ميتة  اأوقافا  لي�ست  اأنها  علما  الأمريكية،  اجلامعات 
خا�سة  ا�ستثمار  هيئات  تديرها  التي  ال�ستثمارات  خالل  من  ن�سطة 

داخل اجلامعة )اإدارة ال�ستثمار(.
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ايل �ايل �ايل  �عام 2005 ح�عام 2005 ح ا �ا �ا  أن الأمريكيني قدماأن الأمريكيني قدم�أن الأمريكيني قدم�أن الأمريكيني قدم ائية سائية سائية  سح املعطيات الإح�سح املعطيات الإح� ح املعطيات الإح�سح املعطيات الإح�س س�س� ���� �وت�وت
ما  وفق  ما سادر  وفق  ما سادر  وفق  ادر  امل� امل�سزعت بني خمتلف  سزعت بني خمتلف  امل�� امل��زعت بني خمتلف  زعت بني خمتلف  ت ت� اخلريية  � اخلريية  سأغرا�سأغرا�س أغرا�الأغرا�ال ل مليار  مليار لال249  ال249 

يلي:

ال�ليات  يف  اخلريي  الإنفاق  ال�لأن  يف  اخلريي  الإنفاق  ال�لأن  يف  اخلريي  الإنفاق  الاأن  يف  اخلريي  الإنفاق  أن  أعاله اأعاله أعاله  اجلدول  خالل  من  املالحظ 
أبرز امل�ساهمني فيه هم اأبرز امل�ساهمني فيه هم أبرز امل�ساهمني فيه هم  ادره، سادره، سادره، وان  سع م�سع م� ع م��ع م�� �املتحدة الأمريكية يتميز بتن�املتحدة الأمريكية يتميز بتن
التكافل الجتماعي  التكافل اسرورة  التكافل اسرورة  رورة  سرتفاع درجة الإح�سا�س ب�سرتفاع درجة الإح�سا�س ب� الأفراد، وهذا ل
إن مت اإن مت اإن مت  اطات ساطات ساطات اخلريية  الن� الن�سإن هذه  الن�سإن هذه  الن�اإن هذه  إن هذه  ثم  الليربايل،  املجتمع  داخل هذا 
يلها وهذه ميزة �يلها وهذه ميزة �يلها وهذه ميزة  �إىل مت�إىل مت إىل متاإىل متا متيل  يتكفل بها املجتمع نف�سه فان الدولة ل

أ�سمالية.اأ�سمالية.أ�سمالية. الأنظمة الر

اء الريادة يف العمل اخلريي التنمويصاء الريادة يف العمل اخلريي التنمويصاء الريادة يف العمل اخلريي التنموي صإر�صإر� إر�اإر�ا إر�رابعا: قواعد  إر�رابعا: قواعد 
ي �ي �ي  التنم اخلريي  العمل  يف  للريادة  التنم�اعد  اخلريي  العمل  يف  للريادة  �اعد  التنم� اخلريي  العمل  يف  للريادة  التنم�اعد  اخلريي  العمل  يف  للريادة  اعد  ق ق�إر�ساء  ق�إر�ساء  قاإر�ساء  إر�ساء  من  نتمكن  حتى 

ر التالية:سر التالية:سر التالية: إىل العنا�اإىل العنا�سإىل العنا�سإىل العنا� إىل العنا�نحتاج  إىل العنا�نحتاج 
أقلم مع حاجات املحيط اأقلم مع حاجات املحيط اأقلم مع حاجات املحيط .1 أن يتاأن يتاأن يتاأن يت املرونة: فالعمل اخلريي يجب 

م بتلبيتها،�م بتلبيتها،�م بتلبيتها، �ويق�ويق
�مة: فه�مة: فه� دائم ما دامت حاجات املجتمع قائمة،.2 مة: فه�مة: فه� �الدمي�الدمي
وفق .3 رها وفق �رها وفق �رها  لتجدد احلاجات وتط وتط� متجدد نظرا  لتجدد احلاجات  � متجدد نظرا  �التجديد: فه�التجديد: فه�

جتدد  يعني  وهذا  املعا�س،  املعا�ساقع  ساقع  املعا�� املعا��اقع  اقع  ال يف  وامل�ستجدات  ال�املعطيات  يف  وامل�ستجدات  �املعطيات 
رها،�رها،�رها، �الأفكار اخلريية وتط�الأفكار اخلريية وتط

بل .4 ال�سيا�سية،  بل �اء  ال�سيا�سية،  بل �اء  ال�سيا�سية،  اء  الأه عليه  ت�سيطر  الأه�  عليه  ت�سيطر   � ل حيث  ال�ستقاللية: 
إن�سانية راقية،اإن�سانية راقية،إن�سانية راقية، إن�سانية راقية،أخالقية و إن�سانية راقية،أخالقية و أخالقية واأخالقية و أفراد املجتمع مببادئ اأفراد املجتمع مببادئ أفراد املجتمع مببادئ  يتعامل مع 

اكله، ساكله، ساكله، .5 س م�س م� س يف املجتمع مادام يعي�س يف املجتمع مادام يعي�س �ل: حيث يجد قب�ل: حيث يجد قب�ل سالتعاي�سالتعاي�س
افق كبري.�افق كبري.�افق كبري. � معه يف ت� معه يف ت سويتعاي�سويتعاي�س

به، .6 به، اأثر  به، اأثر  أثر  ويت ويتاجتماعي  اجتماعي  ال املحيط  يف  ي�ؤثر  فه�  فه�أثر:  �أثر:  فها فهاأثر:  أثر:  والت والتاأثري  اأثري  والتا والتاأثري  أثري  االتاالت
بغة الديناميكية.سبغة الديناميكية.سبغة الديناميكية. سمما يعطيه �سمما يعطيه �

إىل؟اإىل؟إىل؟.7 إىل؟نحتاج  إىل؟نحتاج  ي يف بالدنا �ي يف بالدنا �ي يف بالدنا  �وحتى ننجح يف العمل اخلريي التنم�وحتى ننجح يف العمل اخلريي التنم
• ع اجلغرايف،زع اجلغرايف،ّزع اجلغرايف،	 ز�ز� �الت�الت
• ماتها،سماتها،سماتها،	 سهر للهيئة ويعرف بب�سهر للهيئة ويعرف بب� هر للهيئة ويعرف بب�سهر للهيئة ويعرف بب�س سرمز مميز، ي�سرمز مميز، ي�
• هريا،سهريا،سهريا،	 سى راتبا �سى راتبا � ى راتبا �سى راتبا �س إداري متفرغ يتقا�اإداري متفرغ يتقا�سإداري متفرغ يتقا�سإداري متفرغ يتقا� إداري متفرغ يتقا�كادر  إداري متفرغ يتقا�كادر 
• ن،�ن،�ن،	 �ن ملتزم�ن ملتزم ن ملتزم�ن ملتزم� �ع�ع ع�ع� �متط�متط

2005 –2005 –2005 أمريكية ما بني 2004 الأمريكية ما بني 2004 الأمريكية ما بني 2004  أوقاف بع�ض اجلامعات والكليات ااأوقاف بع�ض اجلامعات والكليات ااأوقاف بع�ض اجلامعات والكليات ا أ�صول الأ�صول الأ�صول  وقية صوقية صوقية  صالقيمة ال�صالقيمة ال�

اسم الجامعة

22.587
12.740
9.928
9.922
9.360
5.869
4.493
4.243
4.085
4.083
4.019
3.884
3.620
3.314
3.302

قيمة األصول الوقفية بالمليار 
دوالر أمريكي 2004

جامعة هارفارد
جامعة يال

جامعة بريستون
جامعة ليالند ستاند فورد جنيور
جامعة تكساس النظمة اإلدارة

المعهد التكنولوجي ماساشوستس
جامعة كولومبيا
جامعة ميشيغان
جامعة أموري 
جامعة واشنطن 
جامعة بنسلفانيا

جامعة تورث وسترن
جامعة شيكاغو
جامعة كورثا

جامعة وليام مارش رايس

قيمة األصول الوقفية بالمليار دوالر أمريكي قيمة األصول الوقفية بالمليار دوالر أمريكي قيمة األصول الوقفية بالمليار دوالر أمريكي 
2005

25.474
15.225
11.207
12.205
11.611
6.712
5.191
4.931
4.376
4.268
4.370
4.215
4.138

-
-

)Yale Posts Highest Endowment Return, Topping stanford, Harvard: www.Bloomberg.com )November 22, 2005 -:المصدر
Courcit for Aid to Education, a subsidiary 07 RAND, www.Cae.org

النسبة إلى المجموع  ) $مليار (القيمة مصدر العطاء
%

١٨٧.٩٢٧٥.٦األفراد
٢٨.٨٠١١.٦المؤسسات
١٢.٠٠٤.٨الشركات
١٩.٨٠٨الوصايا
٢٤٨.٥٢١٠٠المجموع

Source: American association of fund, Raising counsel, Inc, 2005 An-
.nual Report – P 6
 Giving USA Foundation, A AFRG Trust for Philanthropy, Giving
.USA, 2005

أمريكي 2005.الأمريكي 2005.الأمريكي 2005. إنفاق اخلريي االإنفاق اخلريي االإنفاق اخلريي ا م�صادر ا
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• تدفقات مالية ثابتة،	
• تدفقات مالية متغرية،	
• )خا�سة 	 املمار�سة  يف  منق��سة  غري  كاملة  �سفافية 

اجل�انب املالية(،
• ال�ستقاللية،	
• احلياد ال�سيا�سي الكامل،	
• ا�سرتاتيجية متكاملة )�سن�ية ولي�ست م��سمية(،	
• التك�ين امل�ستمر،	
• ا�ستخدام التكن�ل�جيات املتط�رة يف الإدارة،	

خام�صا: منوذج الزكاة واالأوقاف وم�صاهمتهما يف ترقية الريادة يف 
العمل اخلريي التنموي

اأ(- الزكاة والتنمية:
تعترب الزكاة ركنًا من اأركان الإ�سالم، وتعك�س ذلك النظام اخلريي 
والت�سامن  للتكافل  معني  حد  ل�سمان  الإ�سالم  �سنه  الذي  الإجباري 
هذه  الأغنياء،  فئة  من  جمتمع  يخل�  فال  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل 
الفئة يجربها الإ�سالم اأن ت�سهم يف رفع الغنب واحلاجة عن الفقراء 

وامل�ساكني وخمتلف الأ�سناف الثمانية التي يتحدث عنه القراآن.

والت�زيع  اجلمع  دمي�مة  ي�سمن  منظم،  اإطار  حتت  هذا  كل  ولكن 
املكتنز  الراكد  املال  تتتبع  العجيبة  الأداة  اإن هذا  للزكاة، ثم  املحكم 
التنمية  يف  لي�سهم  دفعا  وتدفعه  القت�سادي،  الن�ساط  عن  املحب��س 
فاإن  التداول  عن  حمب��سا  مكتنزا  املال  يبقى  ل�  بحث  القت�سادية، 
الزكاة تاأتي كل �سنة وتاأكل منه 2.5 % اإىل اأن تنزل به اإىل اأقل من 
الن�ساب امل�جب للزكاة، ما يعني اأنها عن�سر مناء يف املجتمع وهذا 
وا�سح من ت�سميتها، فم�سطلح الزكاة مرادف مل�سطلح النماء، فهي 
يف احلقيقة اإمنا تنمي املال ول تنق�سه، والذي ي�ؤكد هذا الطرح اأن 
�ساحب املال عليه اأن يثمر ماله ويحقق مناء يف�ق 2.5% ذلك اأنه ل� 
يحقق هذا املعدل يف مناء ماله بعد ا�ستثماره تاأتي الزكاة وتاأكله نتيجة 

تثمريه وتاأكل جزءا من راأ�سماله، ما ي�ؤكد على ما يلي:

• الزكاة ل تعاقب املال النامي، واإمنا تدفعه للنماء،	
• الزكاة حمرك للن�ساط القت�سادي ولي�س معطال له، من 	

خالل مكافحتها لالكتناز وحب�س النق�د عن التداول،
• الزكاة ت�سمن حد الكفاف للمحتاجني يف املجتمع،	
• الزكاة تكافح الفقر يف كل ي�م نظرا ل�ج�د زك�ات ي�مية 	

م�ؤ�س�سة  ومن  لآخر  فرد  من  اإخراجها  تاريخ  لختالف 
لأخرى،

• الدورة 	 تن�سيط  خالل  من  البطالة  تكافح  الزكاة 
الن�ساط  يف  املال  ت�ظيف  زاد  فكلما  القت�سادية، 
وتناق�ست  )الت�سغيل(  الت�ظيف  زاد  كلما  القت�سادي 

البطالة،
• الزكاة اأداة من اأدوات التنمية القت�سادية والجتماعية.	

ب( االأوقاف التنمية:
• عرفه اجلمه�ر: على اأنه حب�س مال ميكن النتفاع به، مع 	

بقاء عينه، بقطع الت�سرف يف رقبته من ال�اقف وغريه، 
على م�سرف مباح م�ج�د - اأو ي�سرف ريعه على جهة 
بر وخري – تقربا اإىل اهلل تعاىل، وعليه يخرج املال عن 
ملك ال�اقف وي�سري حبي�ًسا على حكم ملك اهلل تعاىل، 
بريعه  التربع  ويلزم  فيه،  ت�سرفه  ال�اقف  على  وميتنع 

على جهة ال�قف .
• الإ�سالمية 	 ال�سريعة  يف  ال�قف  ينق�سم  ال�قف:  اأن�اع 

وهناك   خريي،  ووقف  الذرية  على  اأو  اأهلي  وقف  اإىل 
به  ويق�سد  امل�سرتك  ال�قف  وه�  ثالثا  ن�ًعا  ي�سيف  من 

اخلريي والأهلي يف نف�س ال�قت.
• ال�قف الأهلي: اأو ال�قف على الذرية، فه� الذي ي�قف يف 	

ابتداء الأمر على نف�س ال�اقف اأو اأي �سخ�س اأو اأ�سخا�س 
على  يقف  كاأن  خريية،  جلهة  اآخره  جعل  ول�  معينني، 

نف�سه، ثم على اأولده، ثم من بعدهم على جهة خريية .
• ال�قف اخلريي: ويق�سد به، ما كان ابتداء على جهة بر 	

ل تنقطع م�سّبال يف اأعمال اخلري بال حتديد لتعم جميع 
امل�سلمني ، ول� ملدة معينة يك�ن بعدها وقفا على �سخ�س 

معني اأو اأ�سخا�س معينني... 
• ال�قف امل�سرتك: ويق�سد به ال�قف الذي مت ابتداء على 	

الذرية وعلى جهة من جهات الرب يف وقت واحد، اأي اأن 
لذريته ن�سيًبا من  ال�اقف قد جمعهما يف وقفه، فجعل 
العني امل�ق�فة، وللرّب ن�سيبا حمدًدا اأو مطلًقا يف الباقي 
يحرم  ل  فه�  املميزة،  ال�ق�ف  من  وهذا   ، بالعك�س  اأو 
نف�س  ويف  –اأمالكهم-،  برزقهم  النتفاع  من  الذرية 
خدمة  عن  الناجم  الث�اب  من  ال�اقف  يحرم  ل  ال�قت 

اخلري.
دقيقة  مبحا�سبة  حماطة  اأي  معل�ما  حقا  الزكاة  كانت  فاإذا  وعليه 
ي�سمى  ما  �سمن  تدخل  الأوقاف  فاإن  ح�سابها،  عند  احرتامها  يجب 
بال�سدقة اجلارية، وهي بالتايل غري حمدودة، بل قد تف�ق م�اردها 

م�ارد الزكاة نظرا لك�ن جمال الت�سدق غري حمدود ب�سقف معني.

من هنا يظهر اأن الأوقاف ت�سهم يف التنمية من خالل ما يلي:

• اأداة 	 اكت�ساب  من  املجتمع  من  املحرومة  الفئات  متكني 
اإنتاج ت�ساعدهم يف اخلروج من دائرة الفقر،

• حميطا 	 لهم  ي�فر  ما  ملحتاجني،  املجاين  العالج  ت�فري 
�سحيا ي�سهم يف زيادة طاقتهم الإنتاجية،

• ي�فر التعليم املجاين لكل امل�ست�يات مبا فيها حم� الأمية،	
• يف 	 البحثية  امل�ساريع  لتم�يل  م�سدرا  الأوقاف  تعترب 

خمتلف املجالت،
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• تعترب الأوقاف م�ؤ�س�سة تاأمني للتجار واحلرفيني ورجال 	
الأعمال، من خالل ال�قفيات النقدية التي تقدم قرو�سا 

ح�سنة للمحتاجني،
• الجتماعية 	 التنمية  يف  ت�سهم  فالأوقاف  وعليه 

والقت�سادية مثلها مثل الزكاة.
من خالل ما �سبق يت�سح اأن من�ذج الزكاة والأوقاف ميكن اأن يك�نا 
اأن يك�ن ذلك يف  اأح�سن ا�ستغاللهما، �سريطة  اإن  من�ذجني تنم�يني 
اإطار منظم، ي�سهم يف ترقية هاتني امل�ؤ�س�ستني يف احلياة القت�سادية 

والجتماعية للنا�س.

اخلامتة:
يك�ن  قد  التي  الت��سيات  من  عددا  نقدم  البحث  هذا  نهاية  ويف 
لتطبيقها اأثر يف �سمان التاأ�سي�س للريادية يف العمل اخلريي التنم�ي، 
واإعادة بعث الدور الريادي للزكاة والأوقاف يف املجتمعات الإ�سالمية 

مبا ي�سهم يف التنمية القت�سادية للدول:
• العمل 	 لريادية  ي�ؤطر  اأكادميي  لفكر  التاأ�سي�س  �سرورة 

التنمية  يف  ي�سهم  ثالثا  قطاعا  يجعله  مبا  اخلريي 
القت�سادية والجتماعية للدول،

• اأ�سبحت احلاجة ما�سة اإىل م�ؤ�س�سات خريية تبنى على 	
اأدوات  والأوقاف  الزكاة  يتخذ من  ريادي  فكري  اأ�سا�س 

اأ�سا�سية لرتقيته،
• الإدارة 	 كليات  يف  تعليمية  م�ساقات  اإدخال  �سرورة 

والقت�ساد تنقل اإىل الطلبة اأ�سا�سيات الريادية يف جمال 
الأعمال اخلريية، و ا�ستحداث تخ�س�س اإدارة الأعمال 

اخلريية،
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َشِرَكاُت امُلَساَهَمُة امُلْغَفلة )دراسٌة تأصيليٌَّة فقهيٌَّة(
رسالة ماجستري نوقشت بكلية الشريعة يف جامعة دمشق

حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  الدرجات،  رافع  هلل  احلمد 
باإح�سان  تبعهم  ومن  الثقات  واأ�سحابه  اآله  وعلى  بالكمالت  املبع�ث 

اإىل ي�م املمات.
اأما بعد 

تكمن اأهمية البحث يف ثالثة حماور:

اأواًل: طبيعة امل�صاركة: 
الإن�سان، واتخذ هذا  اأخيه  التَّعاون مع  اإىل  الإن�سان احتاج  منذ وجد 
بروز  التَّعاون  نتيجة  وكانت  خمتلفة،  واأ�سكال  �ستَّى  مظاهر  التَّعاون 
اأ�سكال من املعامالت املاليَّة تقت�سي اأن ي�سرتك اثنان اأو اأكرث للقيام 
هذه  على  واأطلق  معًا،  بهما  اأو  اأبدانهما  اأو  باأم�الهما  معنّي  بعمل 

املعامالت )امل�ساركة(.
 : ُ َعزَّ َوَجلَّ قال ر�س�ل اهلل ) �سلى اهلل عليه و�سلم( : َيُق�ُل اهللَّ

اأنه  ثالًثا لهما مبعنى  ى ذاته �سبحانه  .....« ف�سمَّ ِريَكنْيِ ال�سَّ َثاِلُث  »اأََنا 
�سبحانه معهما بالإمداد، وانزل الربكة يف هذا الن�ساط القت�سادي 
الذي يق�م على العمل اجلماعي وامل�ساركة بالأم�ال اأو الأبدان اأو بهما 

معًا.

ثانياً: طبيعة هذه ال�صيغة من �صيغ امل�صاركة:
فاإنَّ اإبداع فكرة امل�ساهمة قد اأثَّر تاأثريًا عظيمًا على النُّم� القت�سادّي 
ر الإنتاج  يف الغرب. وقد قال الأ�ستاذ )ن�غارو(: " ل ميكن اأن نت�س�َّ
ر العل�م الفيزيائيَّة  ركات املغفلة، كما ل ميكن اأن نت�س�َّ ال�ا�سع دون ال�سَّ

دون الكت�سافات الكربى".
ركات املغفلة من اأعظم اكت�سافات  حتى اإنَّ العامل )ب�تلر( يعترب ال�سَّ
الكهربائيَّة  اقة  الطَّ اكت�ساف  تها  باأهميَّ تف�ق  وهي  احلديثة،  الع�س�ر 

ة.  والبخاريَّ

ثالثاً: الطبيعة التاأ�صيلية للبحث:
اأو  العتاب  ي�جه�ن  بالقت�ساد  املتخ�س�سني  من  الكثري  نرى  حيث 
فقهاءنا  ننزه  اأن  ويجب  باجلم�د،  اأحيانًا  ويرم�نهم  للفقهاء،  الل�م 
اأن يدل�ا على  الفقهاء  لي�س من اخت�سا�س  العتاب، ونق�ل:  عن هذا 
بقيَّة  من  اأو  نة  وال�سُّ القراآن  من  م�ستنبطة  �س�اء  القت�سادية  احلل�ل 
ا اخت�سا�سهم تاأ�سيل هذه احلل�ل التي  م�سادر التَّ�سريع الأخرى، اإمنَّ
ريعة  مها اأهل الخت�سا�س وحتليلها وتقييمها يف �س�ء �س�ابط ال�سَّ يقدِّ

ة، وبيان ما ي�افقها لتنميتها وال�ستفادة منها، وما يخالفها  الإ�سالميَّ
ليت�افق و�س�ابط  لجتنابها والبتعاد عنها، وتعديل ما ميكن تعديله 

ال�ّسرع.
واقت�ست طبيعة البحث اأن اأق�سمه اإىل مقّدمة، ومتهيد، و�ستة ف�س�ل 

وخامتة.
ة البحث – �سبب اختياره – هدفه – �سع�بته  املقّدمة: وت�سّم )اأهميَّ
– اأ�سئلة البحث وم�سكلته – الّدرا�سات ال�ّسابقة – املنهجّية املتبعة يف 

البحث واجلديد الذي يقّدمه البحث(.
الفقه  اإطار  يف  ركات  ال�سَّ اأن�اع  عن  فيه  حتدثت  فقد  التمهيد  اأما 

الإ�سالمي والقان�ن ال��سعي 
حقيقتها  وبيان  امل�ساهمة،  �سركة  بتعريف  قمت  الأول  الف�سل  ففي 
تاأ�سي�سها وم�قعها من القت�ساد املعا�سر واأهمِّ اخل�سائ�س  وق�اعد 

التي متيِّزها عن غريها. 
لبيان  ال�سركة  لهذه  الفقهي  التكييف  على  �ء  ال�سَّ ت�سليط  َثمَّ  ومن 
على  للحكم  الالزمة  وال�سروط  الأركان  ت�افر  جهة  من  م�سروعيتها 

ال�سركة من حيث ال�سحة والبطالن.
من  �ع  النَّ هذا  م�سروعيَّة  لدرا�سة  الثاين  الف�سل  جاء  ثمَّ  ومن 
ة  وال�ستثماريَّ ة  القت�ساديَّ �ساطات  النَّ طبيعة  حيث  من  امل�ساركات 
ريعة  ال�سَّ ركات؛  ملعرفة مدى ت�افقها ومنهج  ال�سَّ التي تق�م بها هذه 
الإ�سالميَّة و�س�ابط ال�ستثمار فيها، حيث تقع هذه ال�سركة على ثالثة 

اأن�اع وهي: 
ال�سركات النقية.. 1
ال�سركات املحرمة.. 2
َواآََخَر . 3 ا  احِلً �سَ َعَماًل  َخَلُطت  التي  املختلطة  ال�سركات   

ًئا. �َسيِّ
رعي لكل ن�ع من اأن�اعها. وبالتَّايل حتديد احلكم ال�سَّ

ركة املغفلة تق�م يف حم�رها على املال ل على الأ�سخا�س،  ومبا اأن ال�سَّ
مغفاًل  الأ�سخا�س  من  ركة  ال�سَّ هذه  ن�سيج  اأن  ذلك  على  يرتتَّب  فاإنه 
لهم احلق�ق وال�اجبات... ونظرًا لَتبُّدل  ي�ستع�سي على املتابعة لتحمُّ
ة  �سخ�سيَّ من  بدَّ  ل  فكان  الآخرين،  علم  دون  با�ستمرار  ركاء  ال�سُّ
ة تك�ن هي حملُّ اخلطاب وامل�س�ؤوليات فتعر�ست يف الف�سل  اعتباريَّ
الثالث لبيان مفه�م ال�سخ�سية العتبارية، وما جرى فيها من اخلالف 

كت�ر: تي�سري برم� اإعداد: فرا�س زهري اخلّراز - اإ�سراف الدُّ
1432ه/ 2011م منحت بدرجة جيد جدًا
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خ�س العتباري لل�سركة ل  دون الفقهي والقان�ين وعلى اعتبار اأن ال�سَّ
ميكنه اأن يتعامل بذاته؛  لذا تقت�سي احلاجة اإىل اأن يعهد اإىل �سخ�س 
ركة؛  جاء  ة لل�سَّ اأو عدة اأ�سخا�س طبيعيني للقيام مبهام الإدارة الفعليَّ
املغفلة،  ركة  ال�سَّ الإداريَّة يف  ال�سلطات  ت�زيع  لدرا�سة  الرابع  الف�سل 
وحتديد طبيعتها وق�اعد عملها، وبيان طبيعة العالقة التي تربط هذه 
الأجهزة والهيئات بع�سها ببع�س واآليات الرقابة واملتابعة التي تنظم 
�ابط التي متنع ت�سلُّط الإدارة،  وت�سرف على هذه العالقة، وو�سع ال�سَّ
وت�سمن ح�سن �سريها باملحافظة على م�سالح جميع الأطراف ذات 

ركة اأو ما يعرف بح�كمة ال�سركات.  لة بال�سَّ ال�سِّ
امل�سرتكني  جلميع  الأرباح  حتقيق  هي  امل�ساركة  من  الغاية  اأن  ومبا 
ركة وت�زيعها عليهم، فكان ل بد من حتديد مفه�م  امل�ساهمني يف ال�سَّ

َيِغ امل�ساركة. يغة من �سِ بح، وطرق ت�زيعه يف هذه ال�سِّ الرِّ
اإدارتها  وطريقة  تاأ�سي�سها  وطرق  ال�سركة  هذه  حكم  عرفنا  ما  فاإذا 
التم�يلية  الأداة  متثل  التي  الأ�سهم  لدرا�سة  اخلام�س  الف�سل  اأتى 
نت من اأجلها.  ركة من القيام بامل�ساريع التي تك�َّ ن ال�سَّ ة التي متكِّ املاديَّ
ندات التي تق�م بها ال�سركة للح�س�ل على اأم�ال اإ�سافية  ودرا�سة ال�سَّ
�يلة املدى للت��سع يف  اتها الطَّ جديدة؛  لتلبية حاجتها يف تنفيذ عمليَّ
قرو�س  لأنَّها  ؛  �سرعًا  حمرمة  الأم�ال  وهذه  القت�سادي،  ن�ساطها 
رة ؛  ة املتط�ِّ رب�يَّة. فكان ل بد من اإبداع جمم�عة من البدائل الإ�سالميَّ
لتتنا�سب مع حجم التَّط�ر الهائل لدى القت�ساديني الغربيني. وت�سمل 
ا�ستنباط اأ�ساليب عمل، واآليَّات لتط�ير الفكر املايل وتط�يعه ل�س�ابط 
م بديل، اأو  ال�ستثمار يف الإ�سالم وق�ست اأن ي�جد اإىل جانب اأيِّ حمرَّ

بدائل، حتقق الغر�س بعيدًا عن امل�سكالت وامل�ساوئ التي تقرتف بذلك 
ا  م، فتجعله لي�س فقط بدياًل ي�سدُّ عجزًا اأو نق�سًا اأو خلاًل، اإمنَّ املحرَّ
زًا ياأخذ بالعق�ل والألباب.و ل يكتفي البحث ب��سع  جتعله بدياًل متميِّ
اأن يبني بطريقة  اأو الكالم بطريقة و�سفية بل حاول  الأطر النظرية 
ركة.و حتدثت  ة ال�سَّ ك�ك الإ�سالميَّة على ربحيَّ عملية اأثر التَّم�يل بال�سُّ
التاأ�سي�س، وما يدور ح�لها من م�سكالت وبيان احلل�ل  عن ح�س�س 

الناجعة والعملية لهذه امل�سكالت.
ركة،  ال�سَّ هذه  انتهاء  ة  وكيفيَّ باأ�سباب  ال�ساد�س  الف�سل  يف  وختمت 

وطرق انحاللها وكيفية ت�سفية م�ج�داتها. 
واأخريًا جاءت اخلامتة يف فقرتني: 

هذه  يف  جاء  ما  ملجمل  اخت�سارًا  جاءت  حيث  النتائج  بيان  اأول: 
الر�سالة. 

و ثانيهما: بيان الت��سيات واملقرتحات 
�سرف  من  بع�سًا  اأنال  اأن  به  رج�ت   ، املقلِّ جهد  حال  كل  على  فهي 
ة الإ�سالميَّة، بيد اأين واإن طاولت التَّعب  الإ�سهام يف العل�م القت�ساديَّ
ول  الإرادة،  اآخر  على  البحث  من  اأتيت  اأينِّ  اأق�ل  ل  ا�ستطعت،  فيما 
ف�س اأن اأك�ن بنج�ٍة  اأوفيته غاية الإفادة، وجهد ما بلغت من همة النَّ
ي، و اأن يغفر يل تق�سريي  له اهلل منِّ عن التَّق�سري، وح�سبي منه اأن يتقبَّ
راعة  ال�سَّ كفَّ  اأمدُّ  �سبحانه  اهلل  واإىل  عليه،  والقادر  ذلك  ويلُّ  فه� 
ًة عليَّ ي�م الأه�ال واأن يرزقني الإخال�س يف  والبتهال األ يجعله حجَّ

الأق�ال والأعمال. 
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اأدباء اقت�ساديون

كتاب نهاية الأرب يف فن�ن الأدب 1 مل�ؤلفه �سهاب الدين اأحمد بن عبد ال�هاب الن�يري )ت�يف 
كتابة  �س�اء  الكتابة و�سناعتها  �س�ؤون  فيه  تناول  اأجزاء  ثمانية  يقع يف  733 هـ = 1355 م(، 

الإن�ساء اأو كتابة �س�ؤون دواوين احلكم اأو كتابة الأم�ال اخلا�سة ب�س�ؤون ودواوين املحا�سبة.

يدعي الن�يري باأنه اأول من اأّلف مرجعًا حما�سبيًا متكاماًل يف التاريخ الإن�ساين، ول ي�جد دليل 
على عك�س ذلك، بينما )ولالأ�سف( ُي�ؤرخ الَعامَل باأن الإيطايل )ل�قا با�سيلي�( ه� اأول من اأ�سار 
للقيد املزدوج عام 1494 م، مع اأن الإ�سارة هي بداية العلم ولي�ست العلم، بينما ذكر الن�يري 

فن�ن املحا�سبة وعل�مها كما نعرفها الي�م واأقل واأكرث2 ، وقد و�سف ما فعله حينئذ قائاًل:

"�ساألني بع�س اإخ�اين اأن اأ�سع يف ذلك ملخ�سًا 3 يعلم منه املبا�سر4  كيف املبا�سرة، وي�ست�سيء 
به فيما ي�سرتفعه اأو يرفعه 5 من �سريبة وم�افرة 6. فاأوردت هذه النبذة اإزالة ل�س�ؤاله، وحتقيقًا 

املحا�صُب البليُغ 
الدكت�ر �سامر مظهر قنطقجي

 المراجع والمصادر:
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهاية األرب في فنون األدب، ج 8، مطبوعات وزارة الثقافة بمصر، . 1

ص 194-193.
الفكر . 2 تطوير  في  اإلسالمية  الحضارة  )دور  بعنوان  قنطقجي  مظهر  سامر  للدكتور  الدكتوراه  رسالة  راجع  للمزيد، 

العامة( لنفس المؤلف، وكالهما متاح الكترونيًا في صفحة  المحاسبي(، وكتاب )فقه المحاسبة اإلسالمية – المنهجية 
 .www.kantakji.com المحاسبة من موقع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية

الملخص هو ما يشرح ويبين كيفية أعمال المحاسبة وأصولها وهذا بمثابة دليل عمل.. 3
المباشر هو المحاسب، والمباشرة هي مباشرة أعمال المحاسبة.. 4
يسترفعه أي يطلبه من المستوى اإلداري األدنى، ويرفعه أي يقدمه لمستوى إداري أعلى.. 5
 أي التكاليف واإليرادات.. 6
أقاليم شاسعة . 7 العالم، فقد كانت الخالفة اإلسالمية ممتدة على  النويري أن ما كتبه هو أول مرجع محاسبي في  يبين   

واسعة، ويبدو أنه تقصى ولم يجد من كتب في المحاسبة أو عنها.
انتشر فن المحاسبة على أساس الخبرة التي يتعلمها الممارس من عمله.. 8
الدراسة والتقصي والقراءة المستمرة هي األدوات االستنباط التي شكلت المنهج العلمي للنويري.. 9

هذا ما نسميه اليوم GAAP أي المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، فالقواعد العرفية أي المتعارف عليها، والقوانين . 10
التي اصطلح عليها أهل المهنة واستقرت بينهم هي بمثابة مجموعة المبادئ المحاسبية السائدة بين صناع المحاسبة.
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بعلمه  الإحاطة  للمبتدئ من  دّرها مما لبد  و�سذرة من عق�د  بالن�سبة ملجم�عها قطرة من بحرها  ما ه�  الكتابة  وذكرت من �سناعة  لآماله، 
وال�ق�ف عند ر�سمه، وحني و�سعت ما و�سعت من هذه ال�سناعة 7 مل اأقف على كتاب يف فنها م�سنف، ول انتهيت اإىل ف�سل مرتجم بها، اأو م�ؤلف، 
ول ملحت يف ذلك اإ�سارة، ول �سمعت من خّل�س فيها عبارة، ول من تف�ه ببنت �سفة ول�سان، ول من �سرف ببنان بالغته يف ميادينها العنان، حتى 
اأقتدي مبثاله، واأن�سخ على من�اله، واأ�سلك طريقه يف الإجادة، واأحذو حذوه يف الإفادة، بل وجدتها مقفلة الباب، م�سبلة احلجاب، قد اكتفى كل 
كاتب فيها بعلمه، واقت�سر على ح�سب فهمه8 . فراجعت فيها الفكرة وعطفت بالكرة بعد الكرة 9، ثم قرعت بابها ففتح بعد غلقه، ورفعت حجابها 
ففتق بعد رتقه، وامتطيت �سه�تها فالنت بعد جماحها، وارتقيت ذروتها، فظهر للفكرة طريق جناحها. ف�سرعت عند ذلك يف تاأليف ما و�سعته، 
وتر�سيف ما �سنفته، وبداأت با�ستقاق ت�سمية الدي�ان، ومل �ُسمّي دي�انًا، ثم ذكرت ما تفرع من كتابة الدي�ان من اأن�اع الكتابات، واأول دي�ان و�سع 
والق�انني  العرفية  الق�اعد  ا�ستقرت عليه  واأو�ساعها، وما  املبا�سرة  اإليه كل مبا�سر من كيفية  الإ�سالم، و�سبب و�سعه، ثم ذكرت ما يحتاج  يف 

ال�سطالحية 10، وما يرفعه كل مبا�سر وي�سرتفعه والأو�ساع احل�سابية على ما �ستقف اإن �ساء اهلل تعاىل وترجع فيما اأ�سكل من اأم�رها اإليه".
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الأخبار

تعيني �لدكتور عمر زهري حافظ �أمينًا عامًا للمجل�س 
�لعام للبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية

تقرر تعيني الدكت�ر عمر زهري حافظ اأمينًا عامًا للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من قبل جمل�س 
الإدارة برئا�سة ال�سيخ �سالح كامل. 

ويعترب املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية: ه� اإحدى امل�ؤ�س�سات الداعمة لل�سناعة املالية الإ�سالمية، 
املجل�س  وميثل  البحرين،  مبملكة  2001م  عام  تاأ�سي�سه  مت  بجدة.  الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  منتمية  م�ؤ�س�سة  وه� 
ال�سريعة  تت�افق خدماتها ومنتجاتها مع مبادئ  والتي  العامل  املالية يف دول  امل�ؤ�س�سات  لكافة  الر�سمية  املظلة  العام 
الإ�سالمية. ويهدف املجل�س العام اإىل تط�ير ال�سناعة املالية الإ�سالمية وحمايتها يف خمتلف املجالت مثل: تط�ير 

امل�ارد الب�سرية، واملعل�مات والتحاليل املالية، والر�سد والت�ا�سل، والإعالم والت�عية
واجلدير بالذكر ان الدكت�ر عمر زهري حافظ حا�سل على الدكت�راه يف الفل�سفة من جامعة اإنديانا بال�ليات املتحدة 
الأمريكية 1401هـ )1981م( ، مع تخ�س�س رئي�س يف التجارة الدولية من ق�سم القت�ساد وتخ�س�س فرعي "تاأمني" 

من ق�سم اإدارة الأعمال. بكال�ري��س الدرا�سات الإ�سالمية، جامعة امللك عبد العزيز، جدة 1426هـ ) 2006م(.
للدكت�ر جمم�عة من امل�ؤلفات منها:

• مبادئ القت�ساد الدويل املعا�سر ، كتاب جامعي. 	
• نظام الإعانة يف القت�ساد ال�سع�دي ، كتاب من�س�ر .	
• الت�سخم النقدي يف القت�ساد ال�سع�دي ، كتاب من�س�ر.	
• مقالت ودرا�سات يف بع�س املجالت العلمية وهي ثالثة كتيبات من�س�رة يف فقه البي�ع والإجارة واحل�الة وال�سمان. 	

 الدكت�ر عمر زهري حافظ
الأمني العام

3.9 مليون دينار �سايف قيمة �أ�سول وحد�ت 
�سندوق "�لأمان �لإ�سالمي" 

وحدات  اأ�س�ل  قيمة  �سايف  اأن  )الأمان(  لال�ستثمار  الأمان  �سركة  اأعلنت 
�سندوق "الأمان الإ�سالمي" بلغ نح� 3.9 ملي�ن دينار كما يف نهاية �سبتمرب 
الفرتة  بنهاية  بلغت  ال�سندوق  وحدة  قيمة  �سايف  باأن  م��سحة  املا�سي، 

0.446 دينار تقريبًا.
بلغ  بينما  تقريبًا،  وحدة  ملي�ن   8.74 احلايل  ال�سندوق  مال  راأ�س  ويبلغ 
دينار  ا�سمية  بقيمة  وحدة  ملي�ن   12 التاأ�سي�س  عند  ال�سندوق  مال  راأ�س 
ملي�ن   50 اإىل   5 من  به  امل�سرح  املال  راأ�س  يبلغ  فيما  وحدة،  لكل  واحد 
وحدة، علمًا باأن تاريخ البدء بال�سندوق كان يف 27 دي�سمرب 2006، ومدته 

خم�س �سن�ات قابلة للتجديد.
الأرباح  الدورية  من  منا�سبة  م�ست�يات  حتقيق  اإىل  ال�سندوق  ويهدف 
ومن� يف الأم�ال امل�ستثمرة من خالل ا�ستثمار اأام�اله يف اأ�سهم ال�سركات 
ووحدات �سناديق ال�ستثمار  املدرجة وغري املدرجة يف ال�س�ق الك�يتي ب�سكل 
رئي�سي  ويف الأ�س�اق اخلليجية الأخرى ح�سبما تتيحه ال�سيا�سة  ال�ستثمارية 
لل�سندوق.  كما ويق�م ال�سندوق با�ستثمار فائ�س الأم�ال املتاحة يف اأدوات 
ال�ستثمار املايل املنا�سبة   التي ل يرتتب عليها اأغرا�س مت�يليه.  وتتم كل 
ال�ستثمار  وفق ما جاء  �سيا�سات وخماطر  ا�ستثمارات  ال�سندوق يف �س�ء 
كما  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع   معايري  يتعار�س  ل  ومبا  الأ�سا�سي  النظام  يف 

امل�صدر: مبا�صرتقررها هيئة الفت�ى  والرقابة ال�سرع

امل�صدر: املجل�ض العام

�لإثمار �لبحريني �سيندمج مع �سركة زميلة 

القيمة  حيث  من  بحريني  بنك  اأكرب  �ساد�س  الإ�سالمي  الإثمار  بنك  قال 
ال�س�قية يف بيان الي�م الثالثاء اإنه يف مرحلة متقدمة من حمادثات اإندماج 

مع �سركة زميلة عن طريق اتفاق ملقاي�سة الأ�سهم. 
واأفاد الإ�سعار امل�جه لب�ر�سة البحرين اأن م�ساهمي الإثمار وبنك الإجارة 
الأول غري املدرج �سي�س�ت�ن على الندماج خالل اجتماع �سيعقد يف نهاية 

اأكت�بر ت�سرين الأول بعد م�افقة جمل�سي اإدارة البنكني على ال�سفقة. 
على  تفا�سيله  �ست��سع  الأ�سهم  ملبادلة  اتفاق  خالل  من  الندماج  و�سيتم 

طاولة البحث خالل الجتماع القادم للم�ساهمني
وقال حممد ب�جريي الرئي�س التنفيذي لالإثمار اإن اخلط�ة تاأتي يف اإطار 
رائدا."  اإ�سالميا  جتزئة  بنك  لي�سبح  عليها  املتفق  الإدارة  جمل�س  "روؤية 
واأ�ساف البيان اأن الندماج ح�سل على م�افقة اأولية من م�سرف البحرين 
املركزي لكنه مازال يتطلب م�افقة ر�سمية من البنك ومن وزارة ال�سناعة 

والتجارة. 
وميلك بنك الإثمار 21.32 باملئة من بنك الإجارة الأول والن�سبة الباقية 

امل�صدر: زاويةم�زعة على 33 م�ساهما.
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بنك بروة يطلق �سندوق �مل�ستثمر �لأول )ق(

اأطلق بنك بروة �سندوق امل�ستثمر الأول لفر�س ا�ستثمار راأ�س املال يف دول 
الذراع  الأول،  امل�ستثمر  �سركة  و�ستق�م  )ق(.  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ال�ستثماري ملجم�عة بنك بروة بدور مدير ال�سندوق.
مت�افق  مفت�ح  ا�ستثمار  �سندوق  ه�  ال�سندوق  فاإن  �سحايف،  لبيان  ووفقا 
اإىل  ال�سندوق  ويهدف  بروة  بنك  بتاأ�سي�سه  قام  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع 
حتقيق من� روؤو�س الأم�ال الط�يل الأجل من خالل ال�ستثمار يف حمفظة 
مع  املت�افقة  املرتبطة  املالية  والأوراق  الأ�سهم  من  متن�عة  ا�ستثمارية 
ال�سريعة وال�سادرة عن �سركات مدرجة يف ب�ر�سات دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
وقد علق ال�سيد روبرت برامربجر، رئي�س اإدارة الأ�س�ل بالإنابة يف �سركة 
امل�ستثمر الأول قائاًل: »بالنظر اإىل اأ�س�اق اخلليج جند اأن عائداتها تاريخيًا 
تتجاوز %12 �سن�يًا بالإ�سافة اإىل اأننا يف امل�ستثمر الأول حققنا دائمًا نتائج 
اأ�سهم  اأن  من  واثق�ن  فاإننا  عليه  وبناء  لالأ�س�اق،  الأداء  معدلت  تتجاوز 

املنطقة تقدم ع�ائد ا�ستثمارية مغرية«.
يبلغ  اأق�سى  بحد  ال�حدات  الأويل عددًا من  الإ�سدار  ال�سندوق يف  يقدم 
2.000.000 وحدة وبقيمة ا�سمية تبلغ 1000 ريال قطري لكل وحدة ويتم 

حتديد �سايف قيمة الأ�س�ل لل�حدة بعد ذلك بتاريخ التحديد.
لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  مدير  العبداهلل،  ح�سني  ال�سيد  علق  بدوره 
يف بنك بروة قائاًل: »ياأتي اإطالق ال�سندوق ان�سجامًا مع جه�دنا الرامية 
اإطار  يف  عمالئنا  اإىل  مبتكرة  م�سرفية  وخدمات  منتجات  تقدمي  اإىل 
اإىل تط�ير قطاع اخلدمات امل�سرفية املت�افقة  ا�سرتاتيجيتنا التي تهدف 

مع ال�سريعة يف قطر«.
القطريني  الأفراد  امل�ستثمرين  قبل  من  لالكتتاب  مفت�ح  ال�سندوق 
وامل�ؤ�س�سات القطرية من خالل اأي من فروع بنك بروة اخلم�سة يف مناطق 
يف  بر�ستيج  وفرع  الغربي  اخلليج  يف  الفردان  واأبراج  الكبري  حمد  �سارع 
الدائري الثالث وفرع الريان وفرع ال�سد، وي�ستمر الكتتاب ملدة �سهر من 

تاريخ 1 اأكت�بر. 
خدمة  مبركز  الت�سال  املزيد  معرفة  يف  الراغبني  للم�ستثمرين  وميكن 

عمالء بنك بروة على مدار ال�ساعة على الرقم 8008555.
واختتم ال�سيد �ستيف تروب، الرئي�س التنفيذي ملجم�عة بنك بروة بالق�ل: 
با�ستمرار  ن�سعى  ال�سريعة،  مع  مت�افقة  متكاملة  م�سرفية  »كمجم�عة 
متميزة  وجتربة  خدمة  لتقدمي  املتن�عة  وخرباتنا  اإمكاناتنا  ت�سخري  اإىل 
لعمالئنا. وياأتي اإطالق �سندوق امل�ستثمر الأول لفر�س ا�ستثمار راأ�س املال 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ليطرح لعمالئنا فر�سة ا�ستثمارية مالئمة 
بتقدمي �سل�س من خالل جمم�عة فروعنا وقن�اتنا امل�سرفية املتن�عة، وه� 

مثال �سنعمل على تكراره يف امل�ستقبل«.

منو »�سندوق �لهالل �لعاملي لل�سكوك« 4.3 % 
خالل 6 �أ�سهر

"�سندوق الهالل لل�سك�ك العاملية" اأداء ق�يا، حيث حقق ما ن�سبته  قدم 
اإطالقه يف �سهر مار�س 2012. وي�ستثمر  اأ�سهر فقط منذ  4.3 % يف �ستة 
ال�سريعة  مع  املت�افقة  ال�سك�ك  من  متن�عة  حمفظة  يف  ال�سندوق 
الإ�سالمية، والتي ت�سدرها الهيئات احلك�مية و�سبه احلك�مية وال�سركات 
راأ�س  ت�فري دخل منتظم وحتقيق من� يف  ال�سندوق اىل  ويهدف  الكبرية. 
املال. وقد اأثبت �س�ق ال�سك�ك العاملية مرونته وجدارته و�سط حالة عدم 
الإ�سدارات  يف  قيا�سيا  اأداء  وراأينا  العاملية.  الأ�س�اق  يف  امل�ستمرة  اليقني 

الأويل
ة والثان�ية على حد �س�اء. وارتفعت اإ�سدارات ال�سك�ك العاملية اإىل اأكرث 
من 36 مليار دولر، بينما قدرت الإ�سدارات اخلليجية بـ 17.7 مليار دولر 
ال�سي�لة  باملقارنة مع 7.3 مليارات دولر يف العام 2011. كما كان ل�فرة 
وندرة املعرو�س من ال�سك�ك دور كبري يف رفع الأ�سعار يف ال�س�ق الثان�ية. 

وقد �ساهمت كل هذه الع�امل.

بالإ�سافة اإىل القدرات الكبرية ملدير ال�سندوق على اختيار ال�سك�ك، يف 
تعزيز الأداء الق�ي ل�سندوق الهالل لل�سك�ك العاملية. ويعترب ال�سندوق 
يف و�سع جيد لال�ستفادة من املنافع املحتملة لهذه ال�سك�ك يف امل�ستقبل. 
حيث  للغاية،  تناف�سية  ر�س�م  العاملية  لل�سك�ك  الهالل  �سندوق  ويعر�س 
فيما   ،  %  0.85 اإىل  الإدارة  ور�س�م   %  0.75 اإىل  ال�سرتاك  ر�س�م  ت�سل 
ميكن للم�ستثمرين ال�سرتاك يف ال�سندوق بحد اأدنى يبلغ 10،000 دولر ، 

ما يجعله م�سدرًا يجذب العديد من امل�ستثمرين الأفراد.
وقال ليم �ساي �سي�نغ، نائب رئي�س تنفيذي جمم�عة اخلدمات امل�سرفية 
ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية  اتباع  اأن  "نرى  الهالل:  م�سرف  يف  ال�ستثمارية 
حكيمة من جهة واإطالق ال�سندوق يف ال�قت املنا�سب من جهة اأخرى قد 
اأ�سهم يف جناح ال�سندوق وا�ستقطاب عدد كبري من امل�ستثمرين. والدليل 
على ذلك ه� ت�ساعف حجم ال�سندوق من 16 ملي�ن دولر عند تاأ�سي�سه 

امل�صدر: جريدة البيان االإماراتيةاإىل 40 ملي�ن دولر حاليًا".

امل�صدر: موقع زاوية
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»�ستاندرد ت�سارترد« يطلق �أول ح�ساب 
»نو�سرتو« مطابق لل�سريعة

"ن��سرتو"  ح�ساب  اأول  اإطالق  عن  ت�سارترد" اأم�س  �ستاندرد  "بنك  اأعلن 
وه�   )Euro Nostro( الي�رو  لعملة  ال�سالمية  لل�سريعة  مطابق 
لكافة  وتتيح هذه اخلط�ة  امل�سريف.  القطاع  ن�عه يف  الول من  يعد  منتج 
امل�سارف الإ�سالمية يف جميع اأنحاء العامل اإمكانية حتقيق اأرباح مت�افقة 
"بنك  فرع  لدى  ح�ساباتهم  اأر�سدة  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع 

�ستاندرد ت�سارترد" يف فرانكف�رت باأملانيا.
ويعترب بنك الفالح املحدود، وه� اأحد البن�ك الرائدة يف باك�ستان، الول 
بالت�قيع على اتفاقية مع بنك �ستاندرد ت�سارترد لال�ستفادة من هذا املنتج 
ال�سرق  يف  امل�سرفيني  "م�ؤمتر  من  الثالثة  الدورة  خالل  الت�قيع  وجاء 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا وباك�ستان 2012" الذي اأقيم م�ؤخرًا يف العا�سمة 

الرتكية ا�سطنب�ل.
على  �سادق"  ت�سارترد  "�ستاندرد  يف  بالي�رو  املقا�سة  ح�ساب  ويعتمد 
ويف  الإ�سالمية.  ال�سريعة  لأحكام  املطابقة  امل�سرفية  الت�س�ية  ح�سابات 
نهاية كل ي�م عمل، يتم ا�ستثمار الر�سيد املت�فر بالي�رو يف ح�ساب مقا�سة 
التم�يل  منهجية  با�ستخدام  �سادق"  ت�سارترد  "�ستاندرد  لدى  العميل 
الإ�سالمي، "املرابحة". ويتم تثبيت الربح الناجم عن هذه املعامالت على 

اأ�سا�س �سهري.
يف  الإ�سالمية  امل�سرفية  لالأعمال  التنفيذي  الرئي�س  خان،  اأفاق  وقال 
ح�ساب  حققه  الذي  الكبري  النجاح  "بعد  �سادق":  ت�سارترد  "�ستاندرد 
طلب  على  تعرفنا  املا�سي،  العام  الأمريكي" يف  بالدولر  ن��سرتو  "�سادق 
لت��سيع نطاق هذه اخلدمة امل�سرفية املبتكرة واإتاحة املجال اأمام عمالئنا 
املتعاملني بالي�رو لال�ستفادة من املزايا العديدة التي ي�فرها. ون�د اأن نهنئ 
املنتج  هذا  من  لال�ستفادة  الوىل  املالية  امل�ؤ�س�سة  ك�نه  على  الفالح  بنك 

املهيكل بطريقة فريدة من ن�عها وب�سكل مطابق لل�سريعة ال�سالمية".
 وقال علي �سلطان، رئي�س اخلزينة وامل�ؤ�س�سات املالية يف املجم�عة يف بنك 
الفالح: "ننتهز هذه الفر�سة لنهنئ بنك �ستاندرد ت�سارترد على ريادته يف 
جمال اخلدمات امل�سرفية ال�سالمية وتقدميه هذا املنتج املبتكر. ويعترب 
�ستاندرد ت�سارترد اأحد اأهم البن�ك املرا�سلة بالن�سبة لنا ونحن فخ�رون اأن 

نك�ن البنك الول الذي ي�ستفيد من هذا املنتج".

امل�صدر: جريدة البيان االإماراتية

ف بخدماته �مل�سرفية يف  بنك وربة ُيعرِّ
»�لأفنيوز«

اأعلن بنك وربة، اأحدث البن�ك ال�سالمية يف الك�يت، عن انتقال جناحه 
من جممع ال 360 اىل جممع الأفني�ز، وذلك خالل حملة »ل حتاتي« اأطلقها 
امل�سرفية،  ومنتجاته  اخلا�سة  البنك  بخدمات  العمالء  لتعريف  اأخريا 
بالتزامن مع ت�طيد العالقات وتعزيز الت�ا�سل املبا�سر والفّعال مع جميع 
العمالء، الذين �ستتاح لهم امكانية زيارة اجلناح امل�ؤقت خالل الفرتة من 

1اىل 6 اأكت�بر.
هذا وقد �سهد جناح جممع ال 360 اقباًل قيا�سيًا من قبل العمالء واملهتمني 
مبختلف اخلدمات املميزة التي يقدمها بنك وربة، والتي تت�سمن ح�سابات 
ت�سهيالت  جانب  اىل  متخ�س�سة،  ائتمانية  وبطاقات  متن�عة  م�سرفية 
بنك  مع حملة  الت�ا�سل  اىل  بال�سافة  »املرابحة«،  ا�ستهالكية عرب خدمة 
وربة املقامة حاليًا »ل حتاتي« التي متنح العمالء اجلدد هدية ف�رية قيمة 
وذلك عند  ك�بر،  امليني  �سيارات  احدى  لربح  اثنتني  اأو  واحدة  مع فر�سة 

حت�يل الراتب اىل بنك وربة.
عدنان  وربة،  بنك  يف  امل�سرفية  املجم�عة  رئي�س  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 
جناحنا  خالل  من  حققناه  الذي  الكبري  النجاح  »بعد  ال�سامل:  �سلمان 
امل�ؤقت يف جممع ال 360، الأمر الذي اأتاح لعمالئنا امكانية تقدمي طلبات 
معل�مات  من  يهمهم  ما  كل  على  والطالع  الراتب  وحت�يل  احل�ساب  فتح 
وتفا�سيل، فاننا نتطلع قدمًا للت�ا�سل مع قاعدة اأكرب من العمالء يف جممع 
اأف�سل اخلدمات مبا  بتقدمي  �سن�ستمر من خالله  والذي  الأفني�ز احلي�ي 

ي�سمن ر�سا عمالئنا الكرام من امل�اطنني وال�افدين على حد �س�اء«.

منتج  عن  ال�ستف�سار  فر�سة  الأفني�ز  جممع  يف  وربة  بنك  جناح  ومينح 
على  للتي�سري  ال�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املت�افق  الأمثل  املرابحة 
قيمتها على  تق�سيط  ال�سخ�سية مع  �سراء م�ستلزماتهم  العمالء يف مت�يل 
دفعات �سهرية �سهلة، حيث ان عملية التق�سيط تتم على فرتات ت�سل اىل 15 
�سنة بحد اأق�سى و6 اأ�سهر كحد اأدنى.وت�سمل خدمة املرابحة بناء ومت�يل 
والق�ارب،  املركبات  ت�سم  والتي  الأ�سا�سية  املنتجات  جانب  اىل  املنازل، 
الن�سائية،  والأعمال  وامل�اد  واللكرتونية،  الكهربائية  والأجهزة  والأثاث، 

وال�سيارات وغريها من منتجات، وكل ذلك بن�سب مت�يل تناف�سية.
الك�يت  يف  اأخرى  حي�ية  مراكز  ثالثة  يخ�س�س  البنك  ان  بالذكر  جدير 
الك�يت،  وجامعة  م�ل،  املارينا  يف  منها  كل  يقع  اخلا�س،  جناحه  لقامة 
متتابع.وت�ستمر هذه  ب�سكل  املراكز  تلك  اقامة  تتم  ان  الك�ت على  وجممع 

احلملة حتى بداية �سهر يناير املقبل.
امل�صدر: جريدة الوطن الكويتية
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بنك لندن و�ل�سرق �لأو�سط ي�ستحوذ على 
عقار بـ 4 ماليني جنيه ��سرتليني

اأعلن بنك لندن وال�سرق الأو�سط، اأكرب بنك اإ�سالمي يف اأوروبا ويعد من بني 
كبار م�ساهميه بنك ب�بيان وامل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية الك�يتية، 
اأنه ا�ستح�ذ على اأ�سل عقاري جديد بقيمة اأربعة ماليني جنيه اإ�سرتليني، 
الذي  اخلفيفة«  ال�سناعية  »املباين  يف  املتخ�س�س  �سندوقه  �سمن  وذلك 
يهدف اإىل حتقيق عائد �سن�ي بن�سبة 8 يف املئة بحيث تك�ن ت�زيعات الأرباح 

ب�سكل ربع �سن�ي عند ا�ستكمال ال�ستثمار الكامل لل�سندوق.
ويرفع هذا ال�ستح�اذ الأخري اإجمايل قيمة الأ�س�ل التي ميتلكها ال�سندوق 
اإىل اأكرث من 20 ملي�ن جنيه اإ�سرتليني )اأي ما يعادل 31.8 ملي�ن دولر(. 
�ست  من  عليه  ال�ستح�اذ  مت  الذي  اخلفيف  ال�سناعي  املبنى  ويتك�ن 
م�ساحات يتم تاأجري كل م�ساحة منها من قبل �سركات عاملية منها م�سنع 
الطبية،  الأدوية  ت�سنيع  يف  دوليًا  رائدة  و�سركة  كهربائية،  ملنتجات  عاملي 
�سناعة  يف  متخ�س�سة   »250 »ف�ت�سي  م�ؤ�سر  على  مدرجة  اأخرى  و�سركة 

معدات املباين.
وقال مدير اإدارة الأ�س�ل يف »بنك لندن وال�سرق الأو�سط«، ديريك وي�ست 
»يزيد هذا ال�ستح�اذ الأخري من تن�ع اأ�س�ل ال�سندوق جغرافيًا. ومازلنا 
اأ�س�ل  املمتازة لال�ستح�اذ على  الفر�س  البيئة احلالية نرى عددًا من  يف 
ذات ج�دة عالية التي متّكننا من حتقيق العائدات التي نهدف لها واأكرث. 
جذب  يف  ال�سندوق  ي�ا�سل  واأن  املثمر  الت�جه  هذا  ي�ستمر  اأن  ونت�قع 
امل�ستثمرين الذين يبحث�ن عن عائدات عالية وفر�س مدّرة لل�سي�لة النقدية 
ال�ستثمارات  يف  الرتكيز  عن  بعيدًا  العقارية  حمفظتهم  تن�يع  بهدف 

العقارية يف و�سط لندن«.
وح�سل �سندوق »بنك لندن وال�سرق الأو�سط للمباين ال�سناعية اخلفيفة« 
جنيه  ملي�ن   3.6 بقيمة  عاملية  مالية  م�ؤ�س�سة  من  مت�يل  على  اأخريًا 
اإ�سرتليني )اأي ما يعادل 5.7 ملي�ن دولر(، حيث يعترب هذا جناحا جديد 
مل�ستثمرين جدد  متاحًا  ال�سندوق  و�سيظل  ال�سندوق.  اجنازات  �سجل  يف 

حتى فرباير 2013.
كما  لل�سندوق،  املايل  الرفع  اجلديد  التم�يل  هذا  »يعزز  ديريك  واأ�ساف 
من  امل�ستثمرين  اىل  يقدمها  التي  اجلذابة  ال�ستثمارية  الفر�سة  يعزز 
الأفراد وامل�ؤ�س�سات �س�اء. ونت�قع باأن يرتفع معيار الرفع املايل لل�سندوق 
اإىل ما بني 40 و50 يف املئة من قيمة الأ�س�ل التي ميتلكها والتي �سي�ستح�ذ 

عليها عند ا�ستكمال ا�ستثمار ال�سندوق«.
امل�صدر: جريدة الراي الكويتية

نور �لإ�سالمي يقدم 20 �ألف دولر لأف�سل 
فكرة لالرتقاء بالتجربة �مل�سرفية

للم�ساركة يف ر�سم م�ستقبل  اأم�س، دع�ة عاملية  اأطلق بنك ن�ر الإ�سالمي، 
تهدف  والتي  امل�ستقبل"  "بنك  مبادرة  تد�سينه  مع  امل�سرفية  اخلدمات 
اإىل خلق طرق جديدة ومبتكرة لتنفيذ الأعمال امل�سرفية. ود�سن البنك، 
�سمن فعاليات مبادرة "بنك امل�ستقبل"، م�سابقة على النرتنت حتت عن�ان 
"�سكل بنكك بيدك" والتي تدع� جميع النا�س للم�ساركة يف عر�س ت�قعاتهم 
اأمريكي  دولر   20000 بقيمة  جائزة  مع  امل�ستقبل،  بن�ك  عن  امل�ستقبلية 
ت�سجيل  وميكن  امل�سرفية.  بالتجربة  الرتقاء  كيفية  ح�ل  فكرة  لأف�سل 
بهذه  اخلا�س  الإلكرتوين  امل�قع  اإىل  الدخ�ل  خالل  من  اخلالقة  الأفكار 
املبادرة اأو من خالل �سفحة البنك على في�سب�ك علمًا اأن امل�سابقة تنتهي 

31 اأكت�بر اجلاري.
بـ"بنك  اخلا�سة  امل�ستقبلية  روؤيته  البنك  �سيعر�س  املبادرة،  ولدعم 
امل�ستقبل" يف اأ�سب�ع التقنية ملعر�س جيتك�س 2012، واملقرر انعقاده مبركز 
دبي التجاري العاملي يف الفرتة 14 18 اأكت�بر. ويعتزم البنك الذي ا�ستهر 
اأن  امل�سرفية،  لالأعمال  والتفاعلية  العالية  التقنية  مفه�م  على  برتكيزه 
يعر�س جتربة فريدة ثالثية الأبعاد ح�ل كيفية تط�ر العمليات امل�سرفية يف 
امل�ستقبل. و�سيطلق البنك اأي�سًا تطبيق "م�سرفك يف راَحة يدك" املُحاكي 
"اآي  ه�اتف  مع  ليتما�سى  تهيئته  مت  الذي  التطبيق،  ي�فر  و�س�ف  لل�اقع. 
"لآي باد"، اإمكانية الدخ�ل اإىل كافة املنتجات  ف�ن 5" والإ�سدار الأخري 
واخلدمات التي ي�فرها بنك ن�ر الإ�سالمي، بدءًا من فتح ح�ساب م�سريف 

وحتى تنفيذ املعامالت امل�سرفية املختلفة.
ن�ر  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  القمزي،  ح�سني  �سرح  جانبه،  من 
امل�ستقبل" مبادرة  "بنك  مبادرة  "تعد  الإ�سالمي:  ن�ر  وبنك  ال�ستثمارية 
ال�ستفادة  من  وامل�ستقبليني  احلاليني  عمالءنا  متكن  ومبتكرة  فريدة 
الق�س�ى من جتربتهم امل�سرفية معنا. اإننا نريد تعرف ما يت�قعه عمالوؤنا 

منا وما هي اخلدمات واملنتجات التي تهمهم اأكرث من غريها".
اإىل  دائمًا  يتطلع  ع�سري  كبنك  الإ�سالمي  ن�ر  بنك  "ُعرف  واأ�ساف: 
رويتنا  نعر�س  اأن  اأردنا  ولهذا  والإبداع  البتكار  على  ويركز  امل�ستقبل، 
لت�سجيع  حافزًا  املبادرة  هذه  تك�ن  اأن  وناأمل  امل�ستقبل".  "ببنك  اخلا�سة 
التي ميكننا  الأعمال امل�سرفية  لتنفيذ  ابتكار طرق مبتكرة  الآخرين على 
تبنيها �سمن خططنا لتط�ير املنتجات واخلدمات وفقًا ملتطلبات العمالء 

املعا�سرين".
وتابع قائاًل: "اإن هذه اخلط�ة تعد الأخرية يف رحلة بداأت قبل تد�سني البنك 
"ار�سم مالمح بنكك".  اإعالمية حتت ا�سم  اأول حملة  اإطالق  لأعماله مع 
لقد ا�ستمعنا يف ذلك ال�قت لأراء واأفكار العمالء ومازلنا ن�ستمع اإليهم الآن. 
مالمح  "ار�سم  الأخرية،  الإعالمية  احلملة  من  �ست�سلنا  التي  الأفكار  اإن 

بنكك"، �س�ف تر�سدنا اإىل طرق تنفيذ اأعمالنا امل�سرفية امل�ستقبلية".
رقمية  م�سرفية  خدمات  تقدمي  اىل  نهدف  "اإننا  القمزي:  ح�سني  قال 
فتح  من  بدءًا  لعمالئنا  امل�ؤ�س�سية  املتطلبات  كافة  تغطي  و�ساملة  مريحة 
احل�ساب امل�سريف عرب الإنرتنت حتى تقدمي الطلبات للمنتجات واخلدمات 
امل�سرفية املختلفة واإدارة احل�سابات 24 �ساعة يف الي�م دون احلاجة لزيارة 

امل�صدر: جريدة البيان االإماراتيةاحد فروع البنك".
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الأخبار

امل�صدر: جريدة الوفد

3.9 مليون دينار �سايف قيمة �أ�سول وحد�ت 
�سندوق "�لأمان �لإ�سالمي" 

)الأمان(  لال�ستثمار  الأمان  �سركة  اأعلنت 
�سندوق  وحدات  اأ�س�ل  قيمة  �سايف  اأن 
ملي�ن   3.9 نح�  بلغ  الإ�سالمي"  "الأمان 
املا�سي،  �سبتمرب  نهاية  يف  كما  دينار 
ال�سندوق  وحدة  قيمة  �سايف  باأن  م��سحة 

بلغت بنهاية الفرتة 0.446 دينار تقريبًا.
بلغ  بينما  تقريبًا،  وحدة  ملي�ن   8.74 احلايل  ال�سندوق  مال  راأ�س  ويبلغ 
دينار  ا�سمية  بقيمة  وحدة  ملي�ن   12 التاأ�سي�س  عند  ال�سندوق  مال  راأ�س 
ملي�ن   50 اإىل   5 من  به  امل�سرح  املال  راأ�س  يبلغ  فيما  وحدة،  لكل  واحد 
وحدة، علمًا باأن تاريخ البدء بال�سندوق كان يف 27 دي�سمرب 2006، ومدته 

خم�س �سن�ات قابلة للتجديد.
الأرباح  الدورية  من  منا�سبة  م�ست�يات  حتقيق  اإىل  ال�سندوق  ويهدف 
ومن� يف الأم�ال امل�ستثمرة من خالل ا�ستثمار اأام�اله يف اأ�سهم ال�سركات 
ووحدات �سناديق ال�ستثمار  املدرجة وغري املدرجة يف ال�س�ق الك�يتي ب�سكل 
رئي�سي  ويف الأ�س�اق اخلليجية الأخرى ح�سبما تتيحه ال�سيا�سة  ال�ستثمارية 
لل�سندوق.  كما ويق�م ال�سندوق با�ستثمار فائ�س الأم�ال املتاحة يف اأدوات 

ال�ستثمار املايل املنا�سبة   التي ل يرتتب عليها اأغرا�س مت�يليه. 
وتتم كل ا�ستثمارات  ال�سندوق يف �س�ء �سيا�سات وخماطر ال�ستثمار  وفق 
ما جاء يف النظام الأ�سا�سي ومبا ل يتعار�س مع   معايري ال�سريعة الإ�سالمية 

كما تقررها هيئة الفت�ى  والرقابة ال�سرعية.
امل�صدر: مبا�صر

�لبنك �لإ�سالمي ميول �أن�سطة �سلل �لأطفال 
بباك�ستان

�سم د. اأحمد حممد علي، رئي�س جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية، �س�ته 
�سلل  اأجل عامل خال من  املتحدة من  الأمم  اأ�سدرته  الذي  العاجل  للنداء 

الأطفال، وذلك فى الكلمة التي القاها يف مقر الأمم املتحدة يف ني�ي�رك.
حيث اأعلن اأن البنك الإ�سالمي للتنمية ب�سدد اعداد حزمة مت�يل قدرها 
�سلل  على  الق�ساء  اأن�سطة  مت�يل  يف  للم�ساهمة  اأمريكي  دولر  ملي�ن   227
الإ�سالمي  البنك  �سينظر  كما  العام 2015م،  بحل�ل  باك�ستان  الأطفال يف 
نف�س  على  للق�ساء  اأفغان�ستان  برنامج  اإىل  منحة  تقدمي  يف  اأي�سًا  للتنمية 

املر�س هناك.
وت�ؤكد التقارير اأن  باك�ستان واأفغان�ستان بالإ�سافة اإىل نيجرييا هي الدول 
الثالث التي مازالت تعاين من مر�س �سلل الأطفال، وجميعها دول اأع�ساء 
اأنه �سيتم  يف البنك الإ�سالمي للتنمية. واو�سح الدكت�ر اأحمد حممد علي 
املديرين  جمل�س  اجتماع  على  لباك�ستان  املقرتحة  التم�يل  حزمة  عر�س 

التنفيذيني للبنك لعتماده قبل نهاية العام احلايل.
يف  حاليا  نق�م  قائال:  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  جمم�عة  رئي�س  واأ�ساف 
وملينداغيتـ�س  بيل  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للتم�يل  من�ذج  باإعداد  البنك 
مكافحـة  جتاه  التزامنا  يف  فارقة  عالمة  النم�ذج  هذا  و�سي�سبح  العاملّية 
مع  البنك  تعاون  اأن  م�ؤكدا  الأطفال،  �سلل  مثل  ال�سارية  العاملية  الأمرا�س 
غري  املانحة  اجلهات  مع  لل�سراكة  جديدًا  من�ذجًا  �سيك�ن  غيت�س  م�ؤ�س�سة 
الأ�سا�سي  املبلغ  باك�ستان  �سرتد  املقرتحة،  الرتتيبات  ظل  ويف  التقليدية، 
الدعم مقابل  العاملية  ومليندا غيت�س  بل  م�ؤ�س�سة  �ست�فر  بينما  البنك  اإىل 
التكاليف الإدارية امل�ساحبة حلزمة التم�يل.. و�ست�سمح ال�سراكة اجلديدة 
بني البنك الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�سة غيت�س العاملية من العمل على نطاق 

اأو�سع واأ�سمل بكثري من املا�سي.
جدير بالذكر اأن العامل قد قطع ما يزيد على 99% من طريقه نح� الق�ساء 
اأقل  يف  احلالت  من  قليل  عدد  هناك  زال  ما  والي�م  الأطفال،  �سلل  على 
املناطق واأقل الدول عما كان عليه ال��سع من قبل.. فلم يتم الإبالغ هذا 
العام �س�ى عن )145( حالة �سلل اأطفال فقط ح�ل العامل حتى 18 �سبتمرب 
احلايل، مقارنة بـ)400( حالة يف مثل هذا ال�قت من العام املا�سي.. وقد 
طارئة  اإجراءات  خطة  الأطفال  �سلل  على  للق�ساء  العاملية  املبادرة  نفذت 

مت اعتمادها يف �سهر ماي�/اآيار  2012 من خالل جمعية ال�سحة العاملية.

تتوىل  �تفاقية  "ديار" و"متويل" تربمان 
مبوجبها "ديار" �إد�رة وتاأجري �لعقار�ت 

�لتابعة لـ"متويل"

امل�صدر: اأرقام

اتفاقية  اإبرام  عن  املايل  دبي  �س�ق  يف  املدرجة  للتط�ير"،  "ديار  اأعلنت 
وتاأجري  اإدارة  بخدمات  الأخرية  تزويد  بغية  "مت�يل"  �سركة  مع  جديدة 

العقارات اخلا�سة بها.
بالإمارات  الإ�سالمي  العقاري  التم�يل  يف  املتخ�س�سة  "مت�يل"،  ومتتلك 
حمفظة من العقارات يف العديد من امل�ساريع الرئي�سية يف اأب�ظبي ودبي، 

مبا يف ذلك "فلل الريف"، و"املراببع العربية"، و"نخلة جمريا".
ومب�جب هذه التفاقية، �ستت�ىل وحدة تاأجري العقارات يف "ديار" م�س�ؤولية 
ومل  امل�ساريع،  هذه  يف  "مت�يل"  ل�سركة  التابعة  العقارات  وتاأجري  اإدارة 

ت��سح ال�سركتان مزيدا من التفا�سيل ح�ل هذه التفاقية.
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النقود يف حياة الطفل
 1957 عام  القاهرة  جامعة  يف  الأ�ستاذ  م�سيحة  وهيب  1957 �ر  عام  القاهرة  جامعة  يف  الأ�ستاذ  م�سيحة  وهيب  1957 �ر  عام  القاهرة  جامعة  يف  الأ�ستاذ  م�سيحة  وهيب  ر  الدكت الدكت�كتب  �كتب 
يف كتابه )النظرية النقدية( تقدميًا لهذه النظرية املعقدة كما يراها 
أي اأي أي  مع  ل سل سل  يح� مبا  يح�سبيهة  مبا  سبيهة  يح�س مبا  يح�سبيهة  مبا  بيهة  � �سإياها  �سإياها  �اإياها  إياها  معتربًا ي سي سي  س�س� �س�س ق� ق�سب  سب  ق�� ق��ب  ب  �أ�سل�أ�سل أ�سلاأ�سلا ب با  ا  سالبع�سالبع�س

طفل. فقال:

إىل عامل اإىل عامل إىل عامل  إىل عامل نرجع  إىل عامل نرجع  أن اأن أن  د، كان �د، كان �د، كان علينا  أردنا فهم الكثري عن وظائف النقاأردنا فهم الكثري عن وظائف النق�أردنا فهم الكثري عن وظائف النق�أردنا فهم الكثري عن وظائف النق �ل�ل�
ا س�ا س�ا  أن يتقا�اأن يتقا�س�أن يتقا�س�أن يتقا� غارنا سغارنا سغارنا على  س �س � أن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�اأن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�سأن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�سأن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�س أن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�لة، و أن ندر�س عن كثب، ملاذا يحر�لة، و لة، و�لة، و� �الطف�الطف
أو عددااأو عدداأو عددًا من  الرباقة(،  عة من )اجلنيهات �عة من )اجلنيهات �عة من )اجلنيهات  والفينة جمم الفينة  والفينة جمم�بني  الفينة  �بني 
ن بهذه )املليمات( �ساطعة الربيق �ن بهذه )املليمات( �ساطعة الربيق �ن بهذه )املليمات( �ساطعة الربيق  � املخرومة(؟ وملاذا يفتن� املخرومة(؟ وملاذا يفتن س)القرو�س)القرو�س
كانت  كانت �اء  كانت �اء  اء  �س �س�،   ،� ثانيًا بالقرو�س  بالقرو�سحتفاظ  سحتفاظ  ال اإىل  ااإىل  إىل  ذلك  يتجاوزون  ثم  أواأولأولأوًل، 
درجة  زادت  زادت إذا  زادت اإذا  إذا  ذلك  من  من �ن  من �ن  ن  يتدرج ثم  يتدرج�أ،  ثم  يتدرج�أ،  ثم  يتدرجاأ،  ثم  أ،  دسدسد ال� عالها  ال�سأو  عالها  ال�سأو  عالها  ال�اأو  عالها  أو  لمعة 
الفرنكات(  اف ساف ساف  سأن�سأن� أن�اأن�ا احتفاظ )باحتفاظ )ب اإىل ال ااإىل  إىل  إدراكهم اإدراكهم إدراكهم  قت وعيهم، ورقت وعيهم، وَرقت مرتبة 
ما  فيها مدخراتهم.  ما �ن  فيها مدخراتهم.  ما �ن  فيها مدخراتهم.  ن  يجمع يجمع�الة(،  �الة(،  يجمعس يجمعسالة(،  الة(،  سية يف )ح�سية يف )ح� ية يف )ح�سية يف )ح�س الف� الف�سلنات(  سلنات(  الف�س الف�سلنات(  لنات(  )ال� )ال�سو  سو 
كات املعدنية؟ وملاذا هذا ا�كات املعدنية؟ وملاذا هذا ا�كات املعدنية؟ وملاذا هذا الهتمام  ��سر هذه العناية بطلب هذه امل�سك��سر هذه العناية بطلب هذه امل�سك

بجمعها وادخارها؟

لأنه  لأنه �كات،  لأنه �كات،  كات،  امل�سك هذه  طلب  يف  الإحلاح  امل�سك�إىل  هذه  طلب  يف  الإحلاح  امل�سك�إىل  هذه  طلب  يف  الإحلاح  امل�سكاإىل  هذه  طلب  يف  الإحلاح  إىل  ده �ده �ده  تق الطفل  غريزة  تق�إن  الطفل  غريزة  تق�إن  الطفل  غريزة  تقاإن  الطفل  غريزة  إن 
اب عامل جديد �اب عامل جديد �اب عامل جديد وا�سع،  أباأب�أب�أب أمامه اأمامه أمامه  أن اقتناءها اأن اقتناءها اأن اقتناءها يفتح  ايعلم متام العلم، بايعلم متام العلم، ب
بع بنف�سه جميع الرغبات التي يعج سبع بنف�سه جميع الرغبات التي يعج سبع بنف�سه جميع الرغبات التي يعج  أن يلجه، لي�اأن يلجه، لي�سأن يلجه، لي�سأن يلجه، لي� ي�ستطيع عن طريقها 
غر �سنه، �سريع املالحظة، سغر �سنه، �سريع املالحظة، سغر �سنه، �سريع املالحظة،  س على �س على � أحالمه. وهاأحالمه. وه�أحالمه. وه�أحالمه. وه� بها خياله، وتزخر بها 
ي�ي�ّي يف نف�سه العتقاد،  �ط البديهة، يتجمع لديه من خربته، ما يق�ط البديهة، يتجمع لديه من خربته، ما يق ط البديهة، يتجمع لديه من خربته، ما يقسط البديهة، يتجمع لديه من خربته، ما يقس سن�سن�
أي اأي أي  يف  عليه،  عليه، س�ل  عليه، س�ل  ل  احل� احل�س�راد  س�راد  احل�ُ احل�ُراد  يراد  احل�يء  يراد  احل�يء  راد  يس يسيء  يء  � كل  جتلب  �سأن  كل  جتلب  �سأن  كل  جتلب  �اأن  كل  جتلب  أن  ت�ستطيع  د �د �د  النق النق�أن  �أن  النقا النقاأن  أن  اباب
أو القرو�اأو القرو�سأو القرو�سأو القرو�س،  ل على مبلغ من سل على مبلغ من سل على مبلغ من املليمات  سإذا ح�سإذا ح� إذا ح�اإذا ح�ا إذا ح�أي مكان. ف إذا ح�اإذا ح�اأي مكان. فاإذا ح�أي مكان. ف إذا ح�اإذا ح�أي مكان. ف أي مكان. فاأي مكان. ف وقت، ويف 
اع اللعب �اع اللعب �اع اللعب  أناأن�أن�أن أو اأو أو  ى �ى �ى  �اع احلل�اع احلل اع احلل�اع احلل� أناأن�أن�أن إىل اإىل اإىل خمتلف  إىل منها  إىل منها  ل جانبا �ل جانبا �ل جانبا  أن يحاأن يح�أن يح�أن يح ا�ستطاع 
راء بنف�سه من سراء بنف�سه من سراء بنف�سه من املتجر  سرائها. ومبمار�سة عمليات ال�سرائها. ومبمار�سة عمليات ال� رائها. ومبمار�سة عمليات ال�سرائها. ومبمار�سة عمليات ال�س سالتي يرغب يف �سالتي يرغب يف �
)و�سيلة  )و�سيلة �د  )و�سيلة �د  د  النق النق�أن  النق�أن  النقاأن  أن  يجد  ملنزله،  املتاخمة  املتاجر  ملنزله، أو  املتاخمة  املتاجر  ملنزله، اأو  املتاخمة  املتاجر  أو  منه،  القريب 
آماله وتقرب له جانبااآماله وتقرب له جانباآماله وتقرب له جانبًا من املتع التي يعتقد من  �سحرية(، تدنيه من 
ثمنها  لها  رغبة  كل  ثمنها أن  لها  رغبة  كل  ثمنها اأن  لها  رغبة  كل  أن  يدرك،  ما  �سرعان  ولكنه  بها.  ما �ز  �سرعان  ولكنه  بها.  ما �ز  �سرعان  ولكنه  بها.  ز  يف يف�أن  يف�أن  يفاأن  أن  حقه 
د؛ �د؛ �د؛  أن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النقاأن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النق�أن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النق�أن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النق أن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النق، و أن كل متعة حتمل معها التنازل عن قدر معني من النق، و ساخلا�ساخلا�س
رغباته  رغباته ساه  رغباته ساه  اه  مبقت� يرتب  مبقت�سيل(  يرتب  سيل(  مبقت�س يرتب  مبقت�سيل(  يرتب  يل(  تف� )�سلم  تف�سين  )�سلم  سين  تف�� )�سلم  تف��ين  )�سلم  ين  تك يف  تك�أ  يف  تك�أ  يف  تكاأ  يف  أ  يبد يبداإنه  يبداإنه  إنه  ف يبدولهذا  إنه  ف يبدولهذا  فاإنه  يبداولهذا  يبداإنه  إنه  ف يبدولهذا  يبداإنه  إنه 
يطلبه من  ما  يطلبه من أو  ما  يطلبه من اأو  ما  أو  البائع منه،  البائع ساه  البائع ساه  اه  يتقا� ما  يتقا�س يف ذلك  ما  س يف ذلك  وحاجاته، مراعيًا
ت�ستبد به احلاجة لقتنائها؛ وكان  به اإذا كانت هناك )دمية(،  ت�ستبد  به اإذا كانت هناك )دمية(،  ت�ستبد  إذا كانت هناك )دمية(،  ف به د.  ت�ستبد  إذا كانت هناك )دمية(،  ف به د.  ت�ستبد  فاإذا كانت هناك )دمية(،  به اد.  ت�ستبد  به اإذا كانت هناك )دمية(،  ت�ستبد  إذا كانت هناك )دمية(،  ف به د.  ت�ستبد  به اإذا كانت هناك )دمية(،  ت�ستبد  إذا كانت هناك )دمية(،  د. ف�د. ف� �نق�نق
حيد �حيد �حيد  أن ال�سبيل الاأن ال�سبيل ال�أن ال�سبيل ال�أن ال�سبيل ال د، فقد �د، فقد �د، فقد يرى  أكرب مما يحمله من نقاأكرب مما يحمله من نق�أكرب مما يحمله من نق�أكرب مما يحمله من نق ب �ب �ب  �الثمن املطل�الثمن املطل
أو اأو أو  مليمات  به من  به من �ز  به من �ز  ز  يف يف�، مما  �، مما  يئاسيئاسيئًا ف� ف�س  س  يئاسيئاسيئًا � �سأن يجمع  �سأن يجمع  �اأن يجمع  أن يجمع  ل س�ل س�ل عليها،  س�للح�س�للح�
الته، حتى يتم له املبلغ سالته، حتى يتم له املبلغ سالته، حتى يتم له املبلغ  س يف ح�س يف ح� عه جانباسعه جانباسعه جانبًا سد ي�سد ي� د ي��د ي�� � من النق� من النق سقرو�سقرو�س، مبلغًا

راء ما يريده. سراء ما يريده. سراء ما يريده.  سب الذي ميكنه من �سب الذي ميكنه من � ب الذي ميكنه من ��ب الذي ميكنه من �� �املطل�املطل

ظيفة التي ت�ؤديها، �ظيفة التي ت�ؤديها، �ظيفة التي ت�ؤديها،  �دخار( ويف فهم ال�دخار( ويف فهم ال أ يف ممار�سة عملية )ااأ يف ممار�سة عملية )اأ يف ممار�سة عملية )ال وهنا يبد
إذا اإذا إذا  ر سر سر  سقت احلا�سقت احلا� قت احلا��قت احلا�� �ز بها يف ال�ز بها يف ال ز بها يف ال�ز بها يف ال� أن يفاأن يف�أن يف�أن يف ي�ستطيع  أجيل املتع اأجيل املتع اأجيل املتع التي ل اوهي تاوهي ت

قت �قت �قت  ال يف  بها  ال�ز  يف  بها  �ز  ال� يف  بها  ال�ز  يف  بها  ز  يف يف�أن  يف�أن  يفاأن  أن  ي�ستطيع  ل التي  املتع  املتع أو  املتع اأو  أو  املتعة  م�ؤثرًا م�ؤثراساء؛  م�ؤثراساء؛  اء؛  س�س�
�ز بها يف امل�ستقبل، ل�ز بها يف امل�ستقبل، ل� ز بها يف امل�ستقبل، ل�ز بها يف امل�ستقبل، ل� أن يفاأن يف�أن يف�أن يف يق ذات يده؛ ولكنه سيق ذات يده؛ ولكنه سيق ذات يده؛ ولكنه ي�ستطيع  سر، ل�سر، ل� ر، ل�سر، ل�س ساحلا�ساحلا�

يئاسيئاسيئًا مبلغًا من  س ف�س ف� يئاسيئاسيئًا سد �سد � د �سد �س أن يقت�اأن يقت�سأن يقت�سأن يقت� بط زمام نف�سه، سبط زمام نف�سه، سبط زمام نف�سه، وحاول  سإىل �سإىل � إىل �اإىل �ا عمد 
ب.�ب.�ب. �د يعادل الثمن املطل�د يعادل الثمن املطل د يعادل الثمن املطل�د يعادل الثمن املطل� �النق�النق

أي اأي أي  رتي سرتي سرتي  أن ت�اأن ت�سأن ت�سأن ت� د، �د، �د، ت�ستطيع  أن النقاأن النق�أن النق�أن النق إذن يدرك متام اإذن يدرك متام إذن يدرك متام الإدراك،  فالطفل 
افر منها ذلك القدر، الذي يتفق مع الثمن الذي �افر منها ذلك القدر، الذي يتفق مع الثمن الذي �افر منها ذلك القدر، الذي يتفق مع الثمن الذي يطلبه  إذا تاإذا ت�إذا ت�إذا ت يء؛ سيء؛ سيء؛  س�س�
ال�سلع  ال�سلع �اع  ال�سلع �اع  اع  أناأن�أن�أن عن  متتاز  متتاز �د  متتاز �د  د  النق النق�أن  النق�أن  النقاأن  أن  الطفل  يدرك  يدرك أخر  يدرك اأخر  أخر  ومبعنى  البائع. 
أنها اأنها اأنها  ب وخربته  حلياته  بايقة  وخربته  حلياته  ايقة  بس وخربته  حلياته  بسيقة  وخربته  حلياته  يقة  ال� الدائرة  ال�سمن  الدائرة  سمن  ال�س الدائرة  ال�سمن  الدائرة  من  � تدخل  التي  �سالأخرى،  تدخل  التي  سالأخرى، 
أراد، وفاز مبا اأراد، وفاز مبا أراد، وفاز مبا  افرت لديه، دان له �افرت لديه، دان له �افرت لديه، دان له ما  إذا تاإذا ت�إذا ت�إذا ت أنها اأنها أنها  أنها رائية عامة. و أنها رائية عامة. و رائية عامة. وسرائية عامة. وس سة �سة � ة ��ة �� �ق�ق

ني: سني: سني:  سد، وبلح يف طلبها لغر�سد، وبلح يف طلبها لغر� د، وبلح يف طلبها لغر��د، وبلح يف طلبها لغر�� �تهى. ولهذا يطلب الطفل النق�تهى. ولهذا يطلب الطفل النق تهى. ولهذا يطلب الطفل النقستهى. ولهذا يطلب الطفل النقس سا�سا�

• أنها متكنه من اأنها متكنه من أنها متكنه من 	 أي اأي أي  ر؛ سر؛ سر؛  أنها متكنه من الإنفاق احلا�اأنها متكنه من الإنفاق احلا�سأنها متكنه من الإنفاق احلا�سأنها متكنه من الإنفاق احلا� أولهما: اأولهما: أولهما: 
راءها الآن.سراءها الآن.سراءها الآن. سى واللعب التي يرى �سى واللعب التي يرى � ى واللعب التي يرى ��ى واللعب التي يرى �� �راء احلل�راء احلل راء احللسراء احللس س�س�

• أنها ت�ساعده اأنها ت�ساعده أنها ت�ساعده 	 أي اأي أي  أنها متكنه من الإنفاق اأنها متكنه من الإنفاق أنها متكنه من الإنفاق الآجل،  وثانيهما: 
أن اأن أن ي�ؤجل  عن طريق الحتفاظ بها مدة معينة من الزمن، 
ى واللعب، �ى واللعب، �ى واللعب،  �اع احلل�اع احلل اع احلل�اع احلل� أن ي�ؤجل ا�ستهالكه لأناأن ي�ؤجل ا�ستهالكه لأن�أن ي�ؤجل ا�ستهالكه لأن�أن ي�ؤجل ا�ستهالكه لأن إنفاقه، ومن اإنفاقه، ومن إنفاقه، ومن ثم 
إىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، اإىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، ولكنها إىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، ولكنها إىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، ولكنها  إىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، ر  إىل امل�ستقبل، فهي مبثابة ثروة لديه، ر  ر سر س سومن احلا�سومن احلا�
اع ثرواته الأخرى كاللعب والدمى املختلفة، �اع ثرواته الأخرى كاللعب والدمى املختلفة، �اع ثرواته الأخرى كاللعب والدمى املختلفة،  أناأن�أن�أن تختلف عن 
ميكن  طليقة،  )�سائلة(  ثروة  ميكن أنها  طليقة،  )�سائلة(  ثروة  ميكن اأنها  طليقة،  )�سائلة(  ثروة  أنها  يف  ى، �ى، �ى،  احلل علب  احلل�أو  علب  احلل�أو  علب  احللاأو  علب  أو 
إذا اإذا اإذا احتفظ  إذا كال الرثوة. ف إذا اإذا اكال الرثوة. فاإذا كال الرثوة. ف إذا اإذا كال الرثوة. ف كال الرثوة. فسكال الرثوة. فس أ�اأ�سأ�سأ� آخر اآخر آخر من  كل سكل سكل  أي �اأي �سأي �سأي � إىل اإىل اإىل  إىل يلها  إىل يلها  يلها �يلها � �حت�حت
مثاًل مثالسهر  مثالسهر  هر  � بعد  ي�ستبدلها  �سأن  بعد  ي�ستبدلها  �سأن  بعد  ي�ستبدلها  �اأن  بعد  ي�ستبدلها  أن  أراد اأراد أراد  ثم  غرية(، سغرية(، سغرية(،  � �س)ب�سيارة  س)ب�سيارة 

ف يجد هذا الأمر متعذرا�ف يجد هذا الأمر متعذرا�ف يجد هذا الأمر متعذرًا لديه. لأن  �إنه �س�إنه �س إنه �ساإنه �سا إنه �سأخرى. ف إنه �ساإنه �ساأخرى. فاإنه �سأخرى. ف إنه �ساإنه �سأخرى. ف أخرى. فاأخرى. ف بلعبة 
غرية مثالسغرية مثالسغرية مثاًل، ثروة  ال�سيارة ال� ال�سيارة ال�س  س  �ع من الرثوة، وه�ع من الرثوة، وه� ع من الرثوة، وه�ع من الرثوة، وه� الن الن�هذا  �هذا 

أخرى.اأخرى.أخرى. إىل ثروة اإىل ثروة اإىل ثروة  إىل ثروة  ميكن على الأرجح تغيريها  إىل ثروة  ميكن على الأرجح تغيريها  �سة، ��سة، ��سة، ل �حمب�حمب
لة وا�لة وا�لة والنطالق؛ لها ميزة  إنها ثروة لها ميزة ال�سياإنها ثروة لها ميزة ال�سي�إنها ثروة لها ميزة ال�سي�إنها ثروة لها ميزة ال�سي إنها ثروة لها ميزة ال�سيأما الرثوة النقدية، ف إنها ثروة لها ميزة ال�سياإنها ثروة لها ميزة ال�سياأما الرثوة النقدية، فاإنها ثروة لها ميزة ال�سيأما الرثوة النقدية، ف إنها ثروة لها ميزة ال�سياإنها ثروة لها ميزة ال�سيأما الرثوة النقدية، ف أما الرثوة النقدية، فاأما الرثوة النقدية، ف
د �د �د ميكن  أي قدر من النقاأي قدر من النق�أي قدر من النق�أي قدر من النق إن اإن اإن  إن كيل والتبدل؛ ولذلك ف إن اإن اكيل والتبدل؛ ولذلك فاإن كيل والتبدل؛ ولذلك ف إن اإن كيل والتبدل؛ ولذلك ف كيل والتبدل؛ ولذلك فسكيل والتبدل؛ ولذلك فس سالتمتع بحرية الت�سالتمتع بحرية الت�
أدوات اأدوات أدوات  أو اأو أو  ى �ى �ى  كاحلل الأخرى،  كاحلل��سة  الأخرى،  ��سة  كاحلل� الأخرى،  كاحلل��سة  الأخرى،  �سة  املحب الرثوات  املحب�اع  الرثوات  �اع  املحب� الرثوات  املحب�اع  الرثوات  اع  أناأن�أن�أن إىل اإىل اإىل  ل �ل �ل  يح يح�أن  يح�أن  يحاأن  أن 

الألعاب املختلفة.
اد ال�سيا�سي يف كلية ساد ال�سيا�سي يف كلية ساد ال�سيا�سي يف كلية  سقت�سقت� أ�ستاذ ااأ�ستاذ اأ�ستاذ ال ر وهيب م�سيحة �ر وهيب م�سيحة �ر وهيب م�سيحة  �در كتاب املظرية النقدية للدكت�در كتاب املظرية النقدية للدكت در كتاب املظرية النقدية للدكتسدر كتاب املظرية النقدية للدكتس سامل�سامل�
فحات سفحات سفحات  ال� ال�سرية، 1957،  سرية، 1957،  ال�س ال�سرية، 1957،  رية، 1957،  امل�سة امل� سة  امل�س امل�سة  ة  النه� الأوىل، مكتبة  الطبعة  القاهرة،  النه�سالتجارة بجامعة  الأوىل، مكتبة  الطبعة  القاهرة،  سالتجارة بجامعة 

.6-3



هدية العدد

ناعورة اجل�رسية يف حماة – �سورية 

اأ�سهر ن�اعري حماة لقربها من ج�سر ال�سرايا . وكان ا�سمها "اليزبكية" يف �سجالت املحكمة ال�سرعية لعام 975 هـ 
- 1567 م ثم �سار ا�سمها ناع�رة العبي�سي ح�سبما ورد يف وقفية يا�سني كيالين املحف�ظة يف متحف حماة وامل�ؤرخة 
يف 1183 هـ - 1725 م ، وميكن اأن تقراأ فيها اأن ب�ستان ال�سهقة يف حي البارودية كان ي�سقي من هذه الناع�رة 
مما ي�ستدعي اأن يدفع اأ�سحاب الب�ستان املذك�ر ع�سرة قرو�س يف العام مل�سلحة املرية . وليزال ق�سم كبري من 
حجريتها م�ج�دًا يف حديقة اأم احل�سن العامة ، وهدمت بع�س قناطرها عام 1950 م لأجل بناء ج�سر ال�سرايا .

عد�سة م�سطفى ح�سن مغم�مة 
دكت�راه يف الت�س�ير ال�س�ئي - زميل اجلمعية

 امللكية الربيطانية للت�س�ير ال�س�ئي

مالحظة: ميكن حتميل ال�س�رة  )هدية العدد( من م�قع املجلة بج�دة عالية.
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are made lawful for them; rather, they are rulings 
and lawful transactions for the beginning and the 
Sharee‘ah permitted them due to people’s need for 
them. Thus, other cases should not be extended to 
them due absence of the legalizing text. Assuming 
otherwise would result in the fact that whatever 
people need in general becomes lawful for all 
of them, whether they need it or not, since need 
establishes a permanent ruling and is not required 
to exist with individuals. To apply the rule to our 
issue, borrowing in interest would be permissible 
for all the students regardless their need since need 
is treated in equal terms with necessity in permitting 
the prohibition! No scholar can say that. So, it is 
inevitable to conclude that the rule is an Usooli one, 
and the need mentioned in it reflects a continuous 
needful matter on which the Sharee‘ah based some 
rulings.

Fourth: presence of necessity with some individuals 
is the only exception to the above discussion. 
In such a case, they are permitted to violate the 
Sharee‘ah rule to the extent in which necessity and 
need are satisfied, and thus it could be said “need is 
treated in equal terms with necessity in permitting 
the prohibition.” Necessity must exist first in 
order for the need to be incorporated. 18 Imam Al-
Joowayni explained what a Muslim can take when 
prohibition is unavoidable and the lawful is not 
available, saying: “In this subject, it is supposed 
that prohibition dominates and people of the area 
cannot leave their dwellings or move to other lawful 
locations…it must be limited to the extent needed, 
and things related to luxury and entertainment are 
forbidden. Were this impossible provided they are a 
large population and living in such hard conditions 
and waiting elapse of the times of necessity will 
deprive them of their needs, the ruling would apply 
to them like all people, i.e. they should take only the 
extents needed as previously detailed.19” 

To sum up, it is not valid to support permissibility 
of borrowing in interest to continue the university 
study by the rule “Need is treated in equal terms 
with necessity in permitting the prohibition.”

1. Al-Qaraafi, Al-Furooq, no. 58, Daar As-Salaam edition, 2008.
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the following link: http://www.islamtoday.net/bchooth/artshow-32-5520.
htm  

3. Muslim’s Saheeh, book of Al-Musaaqaah, chapter of cursing the taker 
and giver of Riba, Hadith no. 2995.

4. An-Nawawi’s commentary on Muslim’s Saheeh with )11/26(, Daar Ihyaa 
At-Turaath Al-‘Arabi, Beirut, 2nd edition, 1492 A.H. 

5. Muslim’s Saheeh, book of Al-Musaaqaah, chapter of exchange and 
selling gold for silver cash, Hadith no. 2971

6. An-Nawawi’s commentary on Muslim’s Saheeh with )11/13(
7. Ibn Hajar Al-‘Asqalaani, Fat-h Al-Baari Sharh Saheeh Al-Bukhaari 
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Egypt. Az-Zayla‘I mentioned in Nasb Ar-Raayah )4/56( Daar Al-Hadith 
edition and he did not classify it as weak. In ‘Umar’s Musnad, Ibn Jareer 
Ar-Tabarisaid: its chain of narration is sound.

9. Ibn Al-Qayyim, I‘laam Al-Moowaqqi‘een ‘An Rab Al-‘Aalameen 
)2/154-155(, Daar Al-Kulliyaat Al-Azhariyyah, Cairo, 1388 A.H.

10. http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_
no=2948&version=1&template_id=6&parent_id=1

11. See fatwa of sheikh Faisal Mawlawi published in his website in the 
following link: http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=154&mask=%D
8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7

12.  As-Suyooti, Al-Ashbaah wan-Nadhaa’ir, pp. 62-63, edition of Mustafa 
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There are some comments on this argument that 
permit borrowing in interest due to a need:

First: Scholars cited the rule “Need is treated in equal 
terms with necessity in permitting the prohibition” 
in the books of Fiqhi rules and Al-Ashbaah wan-
Nadhaa’ir in order to prove forms of dealings the 
Sharee‘ah endorsed by explicit texts. Since these 
forms of dealings were endorsed contrary to the 
analogy, Muslim jurists introduced for that a rule 
which would show easiness of the Sharee‘ah and 
how it alleviates hardship from people. In other 
words, Allah The Almighty permitted for people 
what they need even if this would violate the 
general rules and analogy. Perhaps the often-quoted 
statement that contemporary scholars use for this 
rule is what As-Suyooti wrote in Al-Ashbaah wan-
Nadhaa’ir while explaining the rule “Need, whether 
for an individual or a group, can be treated in equal 
terms like necessity.” He said: “Lease, Gi‘aalah 
)Reward allocated for bringing back lost items(, 
and Hiwaalah )Bill of exchange( and the like are 
with greater reason made permissible against the 
analogical deduction. For instance, coating a pot 
with silver is permissible for a need 12.”  

The text signifies that the saying which considers the 
need a reason for alleviation is not unconditionally 
applicable. Put differently, it is not permissible for 
the Muslim to approach a matter which is prohibited 
by a text because of a normal hardship involved. 
Rather, concession must come from the Sharee‘ah 
itself by a text or obvious analogy. Thus, the rule 
was introduced only in the context of grounding 
the rulings and demonstrating harmony of Islamic 
legislation 13. 

Second: In this regard, Al-Ghazaali )may Allah 
have mercy upon him( grounds for the rule “What 
has been established against analogical deduction 
cannot be extended to other cases”, saying:

The second section refers to what is excluded 
from another rule and there is significance for its 
exclusion. This rule is extended to every issue 
revolving between the excluded and the remaining 
as well as sharing the cause of exclusion. For 
instance, exclusion of Al-‘Araaya; it was not 
legislated to abrogate or cancel the rule of Riba, but 
it was excluded due to people’s need. So, we draw 
analogy between the grapes and dates because we 
see them sharing the same sense. Otherwise, we 
dare not do this conjunction 14.” 

Al-Ghazaali )may Allah have mercy upon 
him( affirms that stated needs should not be 

unconditionally extended to unstated needs and 
stipulates existence of significance to its exclusion, 
i.e. presence of a common cause. Thus, he treated 
grapes like dates in the sense that it is permissible 
to sell grapes unequally for raisins due to a cause 
that he did not express. Perhaps the cause is 
storing or that the sold items are fruits. Ibn Hajar 
articulated this cause while explaining the Hadith of 
Al-‘Araaya. He said: “The righteous predecessors 
differed whether or not grapes could be conjugated 
with others like dates in Al-‘Araaya. Some scholars, 
like Dhaahiris, contested it, whereas some Shaafi‘i 
scholars, like Al-Muhhib At-Tabari, approved it. 
Other scholars said that it is conjugated with grapes 
only, and this is the dominant opinion of the Shaafi‘i 
school of jurisprudence. Maaliki scholars said that 
every item that can be stored is included, and Ash-
Shaafi‘i also said it is extended to every fruit15.”  
Each cause suggested by Ibn Hajar could be deemed 
an obviously defined description that serves as a 
valid cause for the ruling, and it is obvious that here 
need alone cannot be considered as a valid cause for 
the ruling.

Ibn Qudaamah came to the same conclusion when 
he talked about Al-Istislaah or Al-Masaalih Al-
Mursalah )public interest( as one of principles of the 
Hanbali School of jurisprudence. After mentioning 
examples for the needs and personal preferences, 
he said: “There is no disagreement that it is not 
permissible to adhere to these two categories 
without evidence. Had this been permissible, it 
would have been introducing to the Sharee‘ah by 
reason, and we would not have needed messengers. 
Also, the common Muslim would have been equal 
to the scholar since every person knows his personal 
interest 16.”  

Third: From all the quotations above, one gets 
assured that the rule “treating needs in equal terms 
with necessities” is an Usooli rule, not a Fiqhi rule 
17.  It means it is not required that need is established 
for individuals so that lease, Hiwaalah and Salam 
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notary, and two witnesses. He prohibited it out of His 
Mercy, Wisdom, and Generosity to His slaves and 
informed the one who does not give it up of a war 
against him from Allah and His Messenger. Riba Al-
Fadl )excess usury(, however, is prohibited in order 
to block the means leading to the prohibition9.” 

Third: scholars concluded with certitude that Riba 
An-Nasee’ah is prohibited in itself and for its 
purpose, and recent scholars followed the early 
ones in this respect. Fiqh academies that expressed 
this fact include Islamic Research Academy in 
Cairo thirty years ago. They issued a statement in 
1385 A.H. saying: “Lending money in interest is 
prohibited and neither need nor necessity legalizes 
it. Similarly, borrowing in interest is prohibited 
and the borrower becomes sinful except when 
forced to it by necessity. In this regard, a Muslim 
will be religiously accountable for proportioning 
one’s necessity.” 10 Contemporary Fiqh Academies 
unanimously agreed on this ruling, but the context 
does not permit quoting their fatwas on the issue. 

Based on what is stated above, borrowing in interest 
is not prohibited by virtue of other a prohibition 
of means; it is prohibited in itself a prohibition of 
purpose exactly like lending in interest. So, it is not 
correct to say that borrowing in interest for study 
purposes is permissible on the pretext that education 
is a need which makes the prohibition by virtue of 
others lawful. 

Second topic: Treating need in equal terms with 
necessity in permitting the prohibition

A group of contemporary scholars issued a fatwa 
that it is permissible to borrow in interest for the 
purpose of completing the university study arguing 
that education is a need and sometimes this need 
could not be satisfied except through borrowing 
in interest. If borrowing in interest proved to be 
the only alterative, they added, there would be no 
harm in it because need, like necessity, turns the 
prohibition permissible. 

In a question submitted to the senior judge Faisal 
Mawlawi )may Allah guard him( titled: “Ruling 
on taking a Riba-based loan from the university to 
continue one’s study,” the questioner said: 

I am a Muslim living in Sweden and want to 
continue my university study, but I could not do 
that except by taking a Riba-based loan from the 
university. This is the only way to continue my 
study. Should I reject it and stop my education? Am 
I permitted to take the money considering my case 
a necessity? This is a problem that all Muslims in 

Europe generally encounter and that would enable 
non-Muslims only to study and prevent Muslims 
from effective participation in the West. All Muslims 
and the new Muslim generations face this problem 
since education is very important in the West. I do 
not mean that all Muslim students must take Riba, 
but I am just asking about those who are forced by 
necessity to take it. Please advise.

The answer of Sheikh Mawlawi was as follows:
It is known that Riba is one of the major sins, and 
both taking and giving it are in principle prohibited. 
However, they vary in the sense that taking Riba 
cannot be permissible under any circumstances or 
necessity, and were there any necessity, it would 
permit only the Riba contract. In such a case, a 
Muslim gives away the Riba he has taken or does 
not accept it from the beginning. That is because 
there could be no necessity for taking Riba or 
benefiting by it. Unlike giving Riba, i.e. borrowing 
in interest; there might be necessity for it, and 
thus scholars permitted the Muslim to give Riba 
in such circumstances. Continuation of study may 
be considered necessity since seeking knowledge 
is an obligation, and if it is not necessity, it will 
unquestionably be a need that most of Muslim jurists 
treat in equal terms with necessity. Therefore, if the 
Muslim student could not continue his study except 
by borrowing in interest, it would be permissible for 
him to borrow on condition one has tried his best to 
look for other lawful ways11. 

The point in this fatwa is the sheikh’s saying: “…
and if it is not necessity, it will unquestionably be a 
need that most of Muslim jurists treat in equal terms 
with necessity.” He also states that continuation 
of study is necessity, and this will be discussed 
in the next topic – Allah willing. The sheikh’s 
fatwa is the same conclusion of the European 
Council for Fatwa and Research in its previous 
fatwa which permits buying houses through Riba-
based loans with certain conditions. The ECFR 
affirmed that one of the reasons for permitting this 
is considering the need like necessity in permitting 
the prohibition. Here is part of the text of the fatwa 
with slight modifications: “This fatwa is based on 
the following two major juristic considerations. 
First: The juristic rule which states that extreme 
necessities turn unlawful matters lawful. Moreover, 
Muslim jurists have established that need, whether 
for an individual or a group, can be treated in equal 
terms like extreme necessity.  Need is defined as 
those things which put the Muslim in difficulty, if 
not fulfilled, even if he or she can do without…” 
This fatwa implies permissibility of borrowing in 
interest due to the need for education. 
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The respected scholars in the European Council for 
Fatwa and Research are the ones who expressed that 
lending [in interest] is in itself prohibited, whereas 
borrowing [in interest] is prohibited by virtue of 
others. This statement was mentioned in one of the 
Council’s Fatwas in which they permitted Muslims 
living in the West to borrow in interest in order to 
buy a house with certain conditions and regulations. 
Here is the text of the fatwa:

The prime criterion for forbidding usury, according 
to a number of Quranic verses, revolves essentially 
around taking usury )not giving it(. However, 
giving usury was forbidden only to obstruct 
pretext, i.e. ways leading to usury, which is termed 
by jurists as ‘Sad Atharaa’i’. On similar grounds, 
notaries and witnessing usurious transactions was 
prohibited. They were made as such to check the 
means that lead to usury. While taking usurious loan 
is categorically forbidden, paying interest towards 
a loan is permitted if there is an urgent need as 
maintained by a number of jurists. It has also been 
maintained that taking a usurious loan is permitted 
if there is no other [lawful] way available 2. 

Considering what have been stated above, it is 
permissible for the Muslim student to borrow in 
interest in order to continue his university study if 
borrowing proved to be the only resolution based 
on the fact that university education is a need. There 
are some comments on this reason for permitting 
borrowing:

First: The Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, 
was authentically reported to have cursed the taker 
and giver of Riba as well as the notary and two 
witnesses of it. Authentic Hadiths were abundantly 
reported in this regard. For instance, Jaabir ibn 
Abdullaah )may Allah be pleased with him( said: 
“The Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, cursed 
the taker of Riba, its giver, its notary, and its two 
witnesses. He said that they are equal in sin 3.”  
In his commentary on Muslim’s Saheeh, Imam 
An-Nawawi said: “This is an explicit statement 
on prohibiting writing down the document of the 
dealers of Riba and witnessing it. It implies the 
prohibition of cooperation on falsehood 4.”  Had 
the creditor taken a ruling different from that of the 
borrower, the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, 
would not have kept silent on that, particularly in 
the position of legislation and conveying from 
Allah The Almighty. The scholars also would not 
have kept silent on explaining the difference that a 
direly-needed matter is based on. On the contrary, 
the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, affirmed 
that both the taker and giver of Riba are equal in sin. 

An-Nawawi did the same thing when he explained 
the Prophet’s saying, “Gold for gold…both the 
taker and the giver are equal 5.”  He said: “The payer 
and taker of the extra are disobedient usurers.” 6 Ibn 
Hajar Al-‘Asqalaani held the same stance while 
explaining the Hadiths of Riba and Allah’s Saying: 
“Those who consume Riba…” in his book Fat-h 
Al-Baari. Ibn Hajar quoted At-Tabaraani as saying: 
“Allah mentioned the taker of Riba in particular 
because people on whom these verses were 
revealed lived on Riba. Otherwise, the punishment 
is allocated for anyone dealing in Riba whether he 
lived on it or not7.”  

Second: Proofs from the Sunnah include the saying 
of the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, “Do 
not sell one dinar for two dinars or one dirham for 
two dirhams; I fear you fall into Riba.8”  That is to 
distinguish between what is prohibited as prohibition 
of means and what is prohibited as prohibition of 
purpose. Thus, the Prophet, sallallaahu ‘alayhi wa 
sallam, forbade selling one dinar for two dinars in 
cash, which is Riba Al-Fadhl )excess usury(, for 
fear of falling into Riba An-Nasee’ah )Delay usury(. 

Ibn -Al-Qayyim clarified this point saying: 

Riba is divided into two categories: apparent 
and hidden. The apparent category has become 
prohibited due to the great harm it entails, whereas 
the hidden one is prohibited because it is a pretext 
to the apparent category. It means that the first 
category is prohibited for its purpose and the 
second is prohibited due to the result it leads to. 
The apparent category includes Riba An-Nasee’ah 
)delayed usury( that people in the pre-Islamic era 
used to practice. Riba An-Nasee’ah signifies that a 
borrower delays the payment of the debt in return 
for extra money, and the more the debt is delayed, 
the higher the money will be paid until one hundred 
becomes thousands. Therefore, Allah The Most 
Merciful prohibited Riba and cursed its taker, giver, 
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Chapter Four
Ruling on the government-subsidized loans
After these introductions, we will explain the ruling 
on the subsidized loans:

First: The fact that the government declares that it 
pays the interests on behalf of the student when he 
borrows a subsidized loan does not render the loan 
Riba-based at first. That is because the government 
plays the role of both the taker and giver of Riba 
)interests(. Supposing that the student deals with a 
single creditor having a legal personality, i.e. the 
federal government, declaration of these interests is 
useless. The government announces it in order to 
cope with the capitalist economic systems in which 
loans are always associated with interests. 

Second: Riba enters this loan in another way, which 
is the obligation of paying the interests if the student 
failed to settle the entire debt before elapse of the 
six-month period after graduation. This condition 
renders the loan a Riba-based one. The loan contract 
in this case, however, is not in itself prohibited 
for its purpose since it is possible that the student 
manages to settle the debt during the six months. 
Thus, prohibition in this contract is prohibition of 
a means [leading to prohibition] and the contract is 
prohibited by virtue of another aspect, not in itself 
prohibited. 

Third: What is prohibited in itself becomes 
permissible under necessity, whereas what is 
prohibited by virtue of others turns permissible 
by a need or considerable benefit1.  Based on this 
rule and the fact that education constitutes at least 
a need, it is permissible for the Muslim student to 
take a government-subsidized loan on condition 
there is a genuine Sharee‘ah approved need for it. 
In other words, he could not depend on himself or 
his parents to cover his expenses; he did not receive 
a scholarship; he could not obtain enough grants; 
and the money he earns from his work with the 
university is not sufficient. In such a case, he would 
be permitted to borrow what he needs only since 
one’s need must be answered proportionately. Also, 
determination to settle the debt on its due time is 
required in order to spare oneself the payment of 
interests. This must be done as soon as possible after 
graduation and before the time of debt becomes due. 

Chapter Five
Ruling on the unsubsidized loans
Once the aforesaid alternatives, including the 
subsidized loan, do not help and the student needs to 
borrow in interest in order to complete the university 
study, what will the Sharee’ah ruling be? 

Dealing in Riba )interest( is undoubtedly a major 
sin in the sight of Allah the Almighty; yet, depriving 
the Muslim student of the university education in 
these countries which come on top of the world 
countries in science, culture, and specialization 
in the fields of knowledge is a point that needs 
consideration. Generalization of the previous fatwa 
will bar thousands of observant Muslim students 
from continuing their university education and 
keep them practicing mean professions and crafts. 
Considering the growing number of Muslims, 
thousands of Muslim students will be denied the 
university education in the near future. Is it possible 
that a religion [Islam] whose revelation began by 
inviting people to learn would be the same religion 
that deprives its followers of seeking knowledge and 
rules that a whole nation be left in ignorance and 
scientific backwardness?! Answering the question 
in the negative is what understanding the objectives 
and spirit of the Sharee‘ah dictates. Facilitation and 
alleviation of hardship advocated by the tolerant 
Islamic Sharee‘ah affirm that the fatwa should not 
be generalized. However, the Sharee‘ah rulings 
of permissibility or prohibition are not issued on 
the basis of logic, emotions or human reasoning; 
they are issued on the account of the precise texts, 
grasping their denotations and knowing the cause, 
clarifying and establishing the frame of reference. 

Therefore, we will present and discuss a number 
of potential reasons for permitting the Riba-based 
loans, then give preponderance to the reason which 
forms a solid ground to permit borrowing in interest 
should it be the only way to continue the university 
study. 

First topic: Prohibition of borrowing in interest by 
virtue of others is a prohibition of means

I have never found an explicit text authentically 
attributed to recognized contemporary scholars 
that borrowing in interest is permissible for study 
purposes since borrowing [in interest] is prohibited 
by virtue of others a prohibition of means. But 
what has been mentioned is implied by the saying 
that borrowing in interest is prohibited by virtue of 
others a prohibition of means, and it is known among 
scholars that what a saying implies is not a saying. 
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Chapter Three
Introductions to the ruling on the student loans
The purpose of this research is to explain the 
Sharee‘ah ruling on these loans, but before that we 
need a clear perception of the essence of these loans 
and the need for them on the light of the research 
conclusions and a set of facts about the US Muslims. 
Surely, a man cannot judge something unless he 
forms a clear perception of it. This perception will 
be given in points:

Point 1: University education is very important 
for hundreds of thousand Muslims in the United 
States in the present time and people living in 
these countries badly need it. Therefore, university 
education is a public need in the Fiqhi sense at least. 

Point 2: University study in the United States is very 
expensive and the study fees go higher than prices 
of other things. Increase in the university study fees 
deprived 50% of the qualified high school graduates 
of joining the universities at the level of the States. 
Even 20% of the high school graduates do not go 
to colleges despite their relatively low costs when 
compared to the universities. 

Point 3: Study-funding resources broadly vary in 
a way that makes them compete with borrowing 
should a student better use them. Scholarships are 
not exclusive to the American nationals, and being a 
legal resident is enough to make the student eligible 
for it. Moreover, they are awarded based on the 
student’s academic excellence and distinction. Some 
grants offered to students based on their financial 
need include the citizens, residents, and international 
students, and sometimes grants are awarded to 
illegal immigrants. These grants sufficiently cover 
50% of the study fees. The same thing applies to 
the university-introduced Labor program which is 
considered a supplementary source for funding the 
study since the student earns some money from it. 

Point 4: Availability of the study-funding resources 
in general – apart from borrowing – does not mean 
that they are always available, nor do they satisfy all 
the needs when available. The reality and questions 
of students who are studying testify that the need for 

borrowing is still pressing and that the government 
subsidized loans sometimes fall short to the extent 
that a student cannot find any alternative except the 
Riba-based unsubsidized loans. This takes place 
particularly with students studying in the high-
priced private universities or those majored in 
different medical specialties whose fees burden a 
body of strong men. For that reason, over 60% of the 
university students in the US are forced to borrow. 
Not only do fulltime students resort to borrowing, 
but also 50% of the working students do. 

Point 5: Borrowing generally in the United States 
is not always connected with the need in its Fiqhi 
sense, because funding through taking loans and 
long-term settlement have become part of the culture 
of the American people – Muslims are of course 
part of it – and a living style that both needy and 
wealthy people resort to. In fact, it is an outcome of 
the capitalist system which is built on Riba )usury(
and borrowing. More than that, obtaining grants 
)which are offered to the needy students only( does 
not reflect the need in the concept of the Sharee‘ah. 
That is because living below the poverty line that 
the federal government determines every year is not 
necessarily associated with poverty, and permitting 
begging or taking from the money of Zakaah is 
contingent on necessity. Another reason why living 
below the poverty line is not necessarily associated 
with the need is that some people do not register 
their annual income entirely when they fill in the 
tax form. Accordingly, they look needy and of low-
income, but the reality is otherwise. The government 
determines the needy citizens based on the data 
recorded in the tax form that people themselves fill 
in.

Part 2

Reality of and Ruling on Student loans
 in the United States of America

Prepared by
Dr. Main Khalid Al-Qudah

Member of AMJA fatwa committee
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7. Implication
The findings highlight earlier leads to several 
implications. The discussion on these implications 
will be divided into two perspectives namely, 
theoretical and practical.

7.1 Theoretical perspective
This study added a new discussion on understanding 
of shariah compliance, i.e. concept of shubuhat in 
Islamic financial products of IFIs. This study also 
identified three determinants for shubuhat which 
are novel in the shubuhat study of IFIs’ financial 
products. 

7.2 Practical Perspective
The determination of shubuhat for the managers, 
authoritative bodies and even customers is becoming 
simpler with the newly-constructed determinants.  
The determinants could also be used for controlling 
the existence of shubuhat in Islamic financial products 
as the determinants would indicate the appropriate 
corresponding course of actions in lessening or 
avoiding shubuhat existed in the financial products.  
For example, if the effective determinant was 
identified as mixing halal and haram investment 
products, the corresponding course of action would be 
reducing the reliance on haram investment products 
and invest them in the halal products instead.

8. Limitations and Recommendations
The determinants were developed based on the 
concepts of shubuhat by the Muslim scholars of 
the past and present.  It is recommended that future 
study would include the concepts of shubuhat by the 
contemporary experts in Islamic financial industry. 

Three generic determinants namely conflict, mix, and 
resemble were created.  Future study should focus 
on refining these three determinants by adding more 
elements in each to make it more specific and easily 
manageable by the staff of the IFIs, not necessarily 
the experts in the Islamic shariah.

This study investigated only nine of the Islamic 
financial-related products.  As such, more products 
should be investigated in future studies.  

9. Conclusions 
Three determinants, namely conflict, mix, and 
resemble were suggested for testing shubuhat.  IFIs 
as well as the authoritative bodies could use these 
determinants to test for the existence of shubuhat in 
their financial products, even though future refinement 
on each of the determinants is still feasible.
This study should be viewed in Islamic business 
perspective.  In other words, the increasing emphasis 

made on shubuhat is not for hindering the growth 
of IFIs, but for accentuating and, most importantly, 
giving practical form to the general purpose of 
shariah which seeks to benefit the people and 
prevent harms from occurring to them.
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Determinants Effective Supporting textual evidences
Conflict √ - Many scholars have ruled against this

Mix - -

Resemble √
-The Prophet )P.B.U.H( had wanted to acquire loan money due to him from some of 
the Jews before exiling them. They asked for a grace period but he told them to pay a 
lesser amount at once.

6.2.7 Bay' Al I’nah   
A form of sale that proliferates among trading environments far from religious knowledge. It is when a person 
sells a commodity to another with a deferred payment while handing over the commodity and then re purchases 
it from the buyer at a lower price without any defect in the commodity. This is known as Bay’ Al I’nah as the 
buyer is not after the commodity but he is interested in the Ein i.e. the money, and only used the transaction 
as a ruse for obtaining his purpose. The majority of scholars have forbid it and the Shafi'i school allows it )Al 
Showkani Nayl Al Awtar, Ibn Taimeah, Majmoo’ Al Fatawa – 29/431(.

Determinants Effective Supporting textual evidences
Conflict √ -Majority of scholars have forbid it and the Shafi'i school allows it

Mix - -
Resemble - -

6.2.8 Bay' Al Tawwaruq
This resembles Bay' Al I’nah except in that the buyer sells the commodity to someone other than the original 
seller. Some scholars have permitted it while others have refrained from it. Omar ibn Abdel Aziz named it the 
"sister of riba" and Shaikh of Islam Ibn Taimeah disliked it and said this was the more likely ruling among the 
scholars )Ibn Taimeah, Majmoo’ Al Fatawa(.

Determinants Effective Supporting textual evidences
Conflict √ - Some scholars have permitted it while others have refrained from it.

Mix - -
Resemble - -

6.2.9 Pricing
This is one of the disputed matters in fiqh )jurisprudence(.  It is when the ruler or whoever has the authority 
orders the traders to sell a certain commodity at a particular price, forbidding any increase or decrease in price 
for a social benefit. The majority of scholars ruled against it and Imam Malik allowed it without reservations 
)Yousef, 1990(.

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √
- The majority of scholars ruled against it and Imam Malik allowed it without 
reservations. One of the disputed matters in fiqh )jurisprudence(.

Mix - -
Resemble √ - Containing the ambiguous.

Based on the analyses performed above, a summary of findings of the Islamic financial products under study 
and their corresponding effective determinants of shubuhat are tabulated, see Table 3.  The table shows that 
conflicting of evidences is the main determinant causing the existence of shubuhat in all the financial products 
under study, followed marginally by the determinants of resemble and mixing halal and haram.

Table 3 Summary of effective determinants of shubuhat in Islamic financial products

Determinants
Product

Conflicting 
of evidences

Mixing 
Halal and 

Haram
Resemble

Commercial Insurance √ √ √
Investment Certificates √ - -
Short selling √ - -
Interest received due to depositing savings in government deposit 
funds

√ - -

Receiving interest from foreign banks but not from Islamic banks √ - -
Waiving part of a  loan in exchange for early payoff √ - √
Bay' Al I’nah √ - -
Bay' Al Tawwaruq √ - -
Pricing √ - √
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6.2.3 Short selling 
The sale of contracts on the stock market without ownership and without delivery, i.e. without the buyer paying 
the price or the seller owning the commodity, and then the buyer becomes a seller and the seller becomes a 
buyer and so on till the real buyer and seller are reached, and several buyers and sellers exit the transaction 
taking with them the difference of values as profit without actually making any sales. Some contemporary 
scholars permit this sort of economic activity buying and selling, while others forbid it for the risk and explicit 
violations of Shariah texts it involves.

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √
-Some contemporary scholars permit this sort of economic activity buying & selling, 
while others forbid it for the risk and explicit violations of Shariah texts it involves

Mix - -
Resemble - -

6.2.4 The interest received due to depositing savings in government deposit funds.
Some scholars perceive this as halal as they believe that forbidden interest, i.e. riba, is only in transactions 
between individuals whereas transactions between individuals and governments are not considered to be riba, 
which is an ambiguous matter. The accurate judgment is what the majority of contemporary scholars have 
ruled it be considered haram, without discriminating on the basis of the individual involved, but rather on the 
basis of a stipulated increase in value uncompensated by a financial transaction )RIFA, Resolutions p120(.

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √
- Some scholars perceive this as halal,- majority of contemporary scholars have ruled 
it be considered haram

Mix - -
Resemble - -

6.2.5 Receiving interest from foreign banks but not from Islamic banks
Some earlier scholars permitted dealing with non believers in an enemy country )during war( as the forbidden 
practice is dealing with riba in a Muslim country. However the majority of scholars have ruled that riba is 
forbidden regardless of the place of transaction whether a country is at war or peace, and whether the parties 
in transaction are Muslims or non Muslims, enemy or not, as riba is riba. Those who allowed transacting with 
riba with a non believer or a Muslim in a country at war, are Abu Hanifah, and Mohammad ibn Al Hassan of 
the Hanafi school, and from the Maliki school, Abdul malik )Al Kassani – Bada'e Al Sana'e: vol.7/2127(, and 
the majority ruled with the contrary )Al Nawwawi- Al Majmoo'(.

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √
- some earlier scholars permitted dealing with non believers in an enemy country, 
- majority of scholars have ruled that riba is forbidden regardless of the place of 
transaction whether a country at war or peace

Mix - -
Resemble - -

6.2.6 Waiving part of a loan in exchange for early payoff
For instance, if a person owed 1000 pounds at a certain date, one may discount part of the amount if he pays 
earlier than the due date. Their reasoning for permitting this is that the Prophet )P.B.U.H( had wanted to acquire 
loan money due to him from some of the Jews before exiling them. They asked for a grace period but he told 
them to pay a lesser amount at once. Many scholars have ruled against this )Ali Al Saloos, 1982(.
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Concept 
Scholars

Conflicting of evidences 
)Conflict(

Mixing Halal and 
Haram )Mix(

Resemble

Imam Al Showkani √ - -
Ibn Daqeeq Al Eid √ - √

Dr. Yousef Al Qaradawi √ - √
Al-Imam Al Suyuti √ √ √

Ibn Rajab Al Hanbali - - √
Imam Al Ghazali √ √ √

Although there are differences among scholars 
)traditional ‘Ulama( in their interpretations of 
shubuhat, they have common feature: )i( conflicting 
of evidences regarding the issue under Islamic 
rulings, )ii( issues that mix halal with haram 
activities, and )iii( there is no clear-cut lines∕ 
boundaries whether this issue haram or halal. For 
example, Islamic banks deal with conventional 
banks that employ interest rate mechanism. 

Having established the determinants of shubuhat, 
the next thing is to test the existence of shubuhat 
in the products under study using the determinants.

6.2 Determining the existence of shubuhat in 
some selected Islamic financial products 
Since the second objective of this paper is to 
determine the existence of shubuhat in the selected 
Islamic financial-related products, this section will 
discuss on how the analysis was being done on each 
of the products and consequently the assignment 
of appropriate determinant or determinants to the 
product, namely conflict, mix and/or resemble.  

Arguably, there are hundreds of Islamic financial 
products available in the market.  However, due to 
scope and context of the paper, only nine Islamic 
financial-related products are investigated. In 
analyzing the product, the explanation of and 
controversial issues surrounding the product will be 
given first, only then the assignment of the shubuhat 
determinants was given based on the evidences 
found.  The products and the analyses on their 
relevant determinants are as follows.

6.2.1 Commercial Insurance
Most scholars have ruled that it is haram and have 
forbidden it due to involving several intrinsic 
violations of the Shariah such as: Gharar )unknown 
risk(, Riba )interest( in its both forms Riba Al Fadl  
and Riba Al Nasee'ah, and the illegal acquisition of 
other people's money, and  the selling debt for debt. 
Despite all of this there are still those who allow it 
and defend its legality )Mustafa Al Zarqa, 1398 H, 
Mohammad Al Baltaji, 1982(. 

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √
-Most scholars have ruled that it is haram,-there are still those who allow it and 
defend its legality

Mix √
-Riba )interest(,-resulting in: illegal acquisition of other people's money, the selling 
debt for debt.

Resemble √ -Gharar )ambiguity(, which makes it unclear

Determinants Effective Supporting textual evidences

Conflict √

- Some scholars perceive this prize as a reward for saving, while others consider it a  
form of riba
- Abdel Aziz Amer, considers it halal and supports it, - Whereas, Dr. Ali Al Saloos, 
mentioned it and considers it worse than its counterparts, types A and B, for 
combining both riba and gambling

Mix - -
Resemble - -

it a form of riba )Yousef, 1990(. Dr. Abdel Aziz 
Amer, considers it halal and supports it )Abdel 
Aziz, The Scientific and Practical Encyclopedia 
of Islamic Banks(, Vol. 5(. Whereas, Dr. Ali Al 
Saloos, mentioned it and considers it worse than 
its counterparts, types A and B, for combining both 
riba and gambling )Ali Al Saloos, 1406 H(.

6.2.2 Investment Certificates )type C(
These certificate do not involve simple or compound 
interest,  nor do they sell for more than their  value, 
however they are subject to a draw at specified 
periods and the winner )of the draw( receives a large 
sum of money )a prize(. Some scholars perceive this 
prize as a reward for saving, while others consider 
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is that these matters are neither explicitly halal, 
nor explicitly haram, therefore what else could 
they be but mubah, especially as excesses in these 
permissible matters could lead to haram, for instance 
in food and drink and attire and so on. And those 
who defined it as makrooh took into consideration 
that Shariah has warned against doubtful deeds, 
and if there is no clear evidence forbidden a certain 
matter, then what would it be? It must be makrooh, 
and excesses of this nature certainly lead to haram 
itself.

 As such, in consistent with the synthesized concepts 
of shubuhat by Islamic scholars discussed above, this 
study conceptualizes shubuhat as a region between 
the halal category and the haram category leading 
to confusion )iltibas( in the mind of a mujtahed 
)a scholar qualified to issue rulings( in the matter 
of categorizing it in either category. In the mixed 
financial quantities, shubuhat is generated when 
)quantity of haram has become mixed with quantity 
of halal(. Shubuhat is generated due to conflicting 
evidence, or due to doubtful in the application of 
the evidence on a particular matter. It is devout as 
a Muslim to avoid these doubtful deeds so as not 
to be dragged into resembling what is known to be 
haram. 

This study further conceptualizes shubuhat as one 
of the elements of shariah compliance. Shariah 
compliance is commonly delineated by halal 
)permissible( and haram )forbidden(. In a way, this 
study adds another element to the concept of shariah 
compliance, shubuhat in consistent with the first 
hadith quoted in the foregoing section earlier.  

5. Methodology
In this paper, the concept of shubuhat and 
consequently the shubuhat’s determinants were 
constructed using the qualitative textual approach. 
Texts containing literature reviews on evidences of 
shubuhat in shariah based on Quran, Sunnah and 
writings of Muslim scholars were conducted.  As a 
result of the textual analysis, synthesized concepts 
of shubuhat were constructed, and consequently the 
causes of the shubuhat identified, henceforth called 
determinants.

Then, selected Islamic financial-related products 
were scrutinized using the determinants one by one.  
Each time an Islamic financial-related product was 
investigated, texts containing description of the 
product and shariah issues would be thoroughly 
reviewed and an appropriate corresponding 
effective determinant or determinants assigned 

categorizing it under conflicting evidences, mixing 
and/or resembles. 

6.  Results and Discussion 
6.1 Determinants of Shubuhat 
The first objective of this paper is to come up with 
the determinants of shubuhat, thus this section will 
discuss the shubuhat concepts and consequently the 
determinants of shubuhat derived from the concepts. 

From the review of previous literatures )Sections 3 
and 4(, shubuhat can be synthesized as: 

i( Firstly, that which bears resemblance to two 
things. 
ii( Secondly, majority of the definitions 
referred to Shubuhat as doubtful deeds. 
iii( Thirdly, as for its cause, shubuhat can occur 
due to the conflicting evidence from Quran and 
Sunnah, beliefs regarding a matter generated 
from two different reasons or confusion )iltibas( 
in resembling two conflicting matters.

As such, in consistent with what has been 
conceptualized earlier of shubuhat; it becomes 
apparent that there are three determinants that can 
cause doubts, see Table 1.  

Table 1 Determinants of Shubuhat

1. Conflicting evidence, or due to doubtful 
in the application of the evidence on a 
particular matter, henceforth called conflict.

2. The mixed financial quantities )Quantity of 
haram has become mixed with quantity of 
halal(, henceforth called mix.

3. Resembles )iltibas( this term is used to 
describe something resembles a certain base 
matter, as if it resembles the latter more 
closely, hence they say ishtabaha i.e. its 
mixed from two deferent things and become 
one thing, henceforth called resemble.

These determinants were fundamentally constructed 
and premised on the syntheses of shubuhat concepts 
by different Muslim scholars of the past and the 
present )see section 4(, the summary of which is 
given in Table 2.
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Part 2

4. Concepts and Determinants of Shubuhat
Al Shubha lexically means likeness; that which 
bears resemblance to two things. Allah )swt ( says 
in the Quran: for surely to us the cows are all alike 
-tshabaha- )Al-Baqarah: 70(, i.e.  It has become 
difficult for us to distinguish between the required 
cow and the others. and those who have no knowledge 
say: Why does not Allah speak to us or a sign come 
to us? Even thus said those before them, the like of 
what they say; their hearts are all alike –tshabahat-. 
Indeed we have made the communications clear for 
a people who are sure )Al-Baqarah: 118( i.e. they 
are alike. He it is Who has revealed the Book to you; 
some of its verses are decisive, they are the basis of 
the Book, and others are allegorical -mutshabihat-; 
then as for those in whose hearts there is perversity 
they follow the part of it which is allegorical 
-tshabaha-, seeking to mislead and seeking to 
give it )their own( interpretation. But none knows 
its interpretation except Allah, and those who are 
firmly rooted in knowledge say: We believe in it, it 
is all from our Lord; and none do mind except those 
having understanding )Al-Imran: 7(.

Al shubhat in shariah means doubtful deeds or 
matters.  The scholars have disagreed on how to 
define al Shubha according to Shariah; some say 
as ibn Rajab al-Hanbali said: “It is the doubtful 
deeds that occurs whenever there existed two 
different beliefs regarding a matter generated from 
two different reasons”. Al Showkani said in Nayl 
Al Awtar )5/p309(: “It is that for which there is 
conflicting evidence”. Some scholars said that it is 
mubah )permissible( and others said it is makrooh 
)disliked( )Nayl Al Awtar, Al Showkani(. Ibn 
Daqeeq Al Eid said: “doubtful deeds is any matter 
supported by conflicting evidence from Quran and 
Sunnah, and could carry more than one meaning, 
and it is devout to avoid” )The explanation of the 
Imam Nawawi’s forty hadith: p24(.  

 Al Qaradawi said:”In the mind of a mujtahed )a 
scholar qualified to issue rulings( there is a region in 
between the obvious halal and the obvious haram, 
either due to conflicting evidence, or due to doubtful 

in the application of the evidence on a particular 
matter. It is devout as a Muslim to avoid these doubtful 
deeds so as not to be dragged into resembling what 
is known to be haram )halal and haram, p33(.  Al-
Imam al-Suyuti said in his commentary on Sunan Al 
Nassa’i while narrating this hadith: “ The scholars 
have had a lot to say on the explanation of doubtful 
deeds, we can explain  it in the best way, doubtful 
deeds is confusion )iltibas( and this term  is used to 
describe something resembles a certain base matter, 
while at the same time it resembles another matter 
conflicting with the former, as if it resembles the 
latter more closely, hence they say ishtabaha i.e. its 
mixed from two deferent things and become one 
thing. Obviously, here it is devoutness to avoid this 
confusion and whoever does that is described as 
devout and conservative in his religion )Al Suyuti 
– Al Hashiah: 7/243(”. Al Suyuti has also explained 
this matter in detail in his book Al Ashbah wa al 
nathaer.

Imam Ghazzali had highlighted the Shubuhat in 
his book, Ihya-Ulum-Id-Din and pointed out that 
doubts could arise out of four places: 

i( First place is doubt in the course of Halal and 
Haram. 
ii( Second place of doubt is mixture of Halal 
and Haram. 
iii( Third place of doubt: Any sin found in any 
cause making a thing lawful relates to the thing 
itself, or to its end, or to its beginning or to 
another thing in exchange of the thing, but it is 
not such a sin which nullifies an agreement or 
any cause which makes a thing lawful.
iv( The fourth place of doubt arises out 
of diversity of proofs of Shariah in order 
to distinguish between a lawful thing and 
unlawful thing. This doubt is of three types; 
)i( Contradictory evidence of Shariah. )ii( 
Contradictory signs, )iii( Contradictory doubts.

On the other hand, there are some scholars who 
said that doubtful deeds are those matters that are 
considered permissible )mubah(, their reasoning 
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collaboration between the United States and nations 
throughout the Middle East, North African and 
South East Asia among other Arabs who are keen 
to assist Egyptian youth to prosper as an external 
mentoring. 

)5a( The Importance of External Mentoring
Arab entrepreneurs in the USA have made a 
measurable presence and have had an impact in 
the rise and development of Silicon Valley region. 
According to Dr. Mohammed Abdul Aziz who is 
medical doctor )who lives in USA( and came back 
to Egypt after 15th January 2011 social upheavals 
there are 1.5 million Egyptians are keen to help to 
their own country to prosper )From Cairo Program(.    
They need to be effectively utilized as an external 
mentoring to Egyptian gifted youth to give them 
proper guidance’s and supervision. Undoubtedly, 
Arab entrepreneurs such as Amr Mohsen )Founder, 
Chairman & CEO, Aptix Corp(, Omar Ahmad, 
President & CEO Silcon Expert Technologies(, 
Ray Milhem )Senior Director& Product Manager, 
Extreme Networks(, Joe Louis, President, Louis 
Engineering Corp, Ali Moussa )President & CEO, 
Atavion Networks Inc(, Ali Ataha President )ARA 
Engineering Group( and Ahmed Moeim, Founder 
of eSynapse Corp will not forgets their roots and 
cultures and will be keen to share their success 
stories in Silicon Valley through knowledge and 
experiences with gifted Arab youth.

Indeed, the role model of those Arab successful 
business entrepreneurs in the global market 
is inspirational to youth who can render their 
professional services through sponsorship or assist 
in set up centre for Arab youth entrepreneurs in 
Egypt. 

Figure )2( demonstrates the importance of strategic 
alliances between three parties, gifted youth, Islamic 
finance and external mentoring by Arab-American 
entrepreneurs. The Arab world needs new business 
leaders who are visionary and goal oriented to create 
wealth and share it responsibly in the community.  

 

 Conclusion
The social upheavals in Tunisia and Egypt marks 
new area in the Middle East where Arab youth are 
the driving forces behind their successes. The time 
has come for us as academicians and practitioners 
to support these new democracies in these two 
important economies to be sustainable think tank 
groups need to be formed whether in agricultural 
farming, industry or food security for the Arab 
world.

It is also true that recent event in these two countries 
shows that we are one Ummah of Islam and time 
has come to be united sharing one bond and one 
destiny and our problems should be resolved from 
within and not from outside as Allah almighty has 
given natural and human resources that need to be 
effectively used for the benefit of mankind.  

The first effort should be to equip youths with 
modern applied skills to enable them to be problem 
solvers and successful entrepreneurs. If youth are 
given the financial incentive, motivation, proper 
vocational training and monitoring and follow up, 
they can play an important role in modernizing their 
economies and be the future leaders creating wealth 
and share it responsibly. 
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Other criteria of selection should also be based 
on business ideas, innovation and creativity of the 
student. 

The relevant professor who handles the practical 
experience program should have an open dialogue 
with selected entrepreneurs especially those 
who wish to improve their firms by being more 
competitive in the market. The open-minded 
entrepreneurs are more likely to accept the input of 
others, even if those “others” happen to be students 
who will be their future partners in the business once 
they have completed their studies at university. An 
agreement should be reached between the relevant 
professor and the entrepreneurs for 12 months’ 
practical training of the students, with their duties 
and rights clearly stated in an agreement which 
will be signed by their professor and the respective 
managing director of the small and medium industry 
entrepreneurs )SMIEs( firm. Such an agreement or 
a memorandum of understanding )MOU( is indeed 
vital to protect the rights of students now and in the 
future when at a later stage they become partners 
in those firms. The MOU should clearly stipulate 
the following terms of reference between the two 
parties )the students and the SMIE firms(:

1. The students should spend 12 months in 
practical training with reputable SMIE firms.

2. The students have to be closely monitored by 
the two parties )the respective new employers 
and their professors as well( about the conduct 
of their work during the practical training.

3. Confidential reports must be submitted 
every quarter by the managing directors to 
the professors about the performance of the 
students.

4. The MOU should clearly state that if a 
student’s performance during the 12 months 
is outstanding, he would be considered for 
partnership in that firm once he complete his 
studies successfully )Al-Harran(.

Undoubtedly, once a student realizes that he may 
become a partner at the firm that he is currently 
helping out, he will commit himself to the firm’s 
success, thereby giving the firm greater confidence 
in its newly acquired staff at a later stage. The 
students are the new blood and should be considered 
as assets in the organizational set-up both at present 
and in the future. They will make sure that they give 
the right advice to their counterparts. The managing 
directors of the SMIE firms should take their newly 
acquired partners’ comments and suggestions 

seriously. Profit motivation is a factor that should 
ensure a commitment to hard work. Once the 
students have completed their practical training 
and gained real life experiences, they have become 
assets not only to the SMIES but also the academic 
institutions.

For the final year or fourth year of study at which 
point students should be given the opportunities 
and responsibilities to make some presentations 
about their 12 month practical experiences. 
Their respective professors should give them the 
responsibility to conduct case studies, practical 
workshops and seminars under his supervision. 
Indeed, responsibility of this magnitude is something 
new for students and awe-inspiring, so they need 
encouragement to help them embrace it. This means 
that their respective professors would be indirectly 
molding them as future corporate leaders who will 
lead the Arab world. 

)5( Talented Youth and Need for Investment in 
New Ideas
Undoubtedly, the talented youth are gifted from God 
to our Ummah that needs to nurture, taken care of and 
support to excel in order to build vibrant economy 
base on production line rather than servicing sector. 
They also need educational programs tailored to the 
specific abilities, interests and motivations. They 
believe in putting their project ideas into operation 
as an active learning process to them and others. 
The talented youth are full of energy; dynamics and 
action that need to be effectively utilized in order 
to see their dreams become true through project 
implementation and wealth creations.

It is here where the financial support is needed from 
Islamic finance and Arab investors to support youth 
for such new initiatives. The suitable environment is 
vital for the success of these projects and we believe 
the State of Qatar )which is currently experiencing 
rapid economic growth which is keen to assist 
Egypt in its democratization process especially after 
25th January( could be the testing ground for such 
business endeavors because the country is open and 
welcome any new ideas and initiatives. The new 
Egypt is urgently   need support especially from 
those talented Egyptians youth who lives for many 
years in the USA and western Europe who excel in 
science and technology and started to come back 
to build their country. Professor Ahmed Zewail, 
Nobel Laureate is good example who he was named 
in 2009 an envoy in the new U.S Science Envoy 
program, created to foster science and technology 
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WHY ARAB YOUTH CAN’T FIND JOBS? 
AN ISLAMIC PERSPECTIVE

)3( Why Islamic Microfinance Enterprise is vital 
now?
To enable youth to start their businesses seed capital To enable youth to start their businesses seed capital T
is a vital base on Islamic microfinance principles. 
Generally speaking, microfinance is a financing tool 
that provides very small loans to the working poor 
who are traditionally considered non-bankable, 
mainly because they lack the guarantees that can 
protect a financial institution against a loss. Islamic 
microfinance provides an innovative interest-free 
alternative to conventional microfinance. Based on 
the profit sharing principles of equity based finance, 
Islamic microfinance offers greater resilience than 
conventional microfinance. If a business fails, 
nothing is paid; if a business succeeds, profits are 
shared. Risks and rewards are always proportionate 
to equity shares. 
While any return on capital in the form of interest is 
completely prohibited in Islam, there is no objection 
to getting a return on capital if the provider of 
capital enters into a partnership with a worker or 
entrepreneur and is prepared to share in the risks of 
the business. 
Though still a long way from the financial 
mainstream, many governments now see 
microfinance as an effective way to build up local 
enterprise and reduce unemployment.
In light of the above, microfinance is seen as 
a powerful tool for reaching out to the youth  
unemployed, raising living standards, creating jobs, 
boosting demand for other goods and services, 
contributing to economic growth and alleviating 
poverty. 
The main purpose of this noble task is to enable 
youth to succeed and to be financially independent 
to live according to what Allah wants us to be )as 

human beings( through decent life that is called 
)Hayat Taeebah( through which there is no fear from 
tomorrow. This endeavor if it is well implemented 
and managed by an efficient and experience 
professionals it will undoubtedly lead to make 
major changes about the way we think about them. 

)4( Time for New Educational Curriculum
The tertiary education system in the Arab world 
has been structured where students spend four 
consecutive years in the university. We believe it is 
too long period for students to learn all the theories 
without any practical applications.
The new educational curriculum I intend to redesign 
is focus on the following:
1. Two years are spent where students learn Two years are spent where students learn T

theoretical courses  )such as marketing 
management and Islamic finance subjects as an 
example(

2. One year is spent where students gain practical 
experience.

3. One year is spent back to school where students 
do case study, workshop and certification.

 Figure )1( below demonstrates that students, being 
the main assets in society who make changes for 
betterment, should have exposure rather than be 
alienated from it. Therefore, they should be exposed 
to real life experience first by spending two years in 
the university learning the theoretical foundations 
of some important subjects such as marketing, 
management and Islamic finance courses. Upon 
completing theoretical courses, students are given 
test and those who pass the exams )70%( will be 
eligible to do practical experience with potential 
entrepreneurs. 
New Curriculum for University Student

Part 2

Back to University (12 
months)

•Case study
•Workshop
•Certification

Practical 
Experience

(12 months)

Theoretical Courses 
(24months)

•Marketing
•Management

•Islamic Finance 

Figure )1(
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التعاون العلمي



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 والتقارير املالية	
• خدمات اعتماد التدريب وال�سهادات	
• مركز الأخبار	
• املكتبة الإلكرتونية	
• الفتاوى	
• اخلدمات الإ�ست�سارية	

األزمة المالية العالمية
مـلـفـــــات
مـلـفـــــات

المـركــز اإلعـالمـي

الدخــول الـســريـع لألقـسـام
مركز أخبار الصناعة المالية اإلسالمية

مركز المعلومات والتحليل المالي
المركز الدولي للتدريب المالي اإلسالمية

المكتبة
الفتاوى الشرعية

ملفات خاصة
المركز اإلعالمي

search here

تلـقـى أخبــارنـا تـابـعـنــا

مـقــاالتمؤتمراتتـقــــاريـر

آخـر األخــبــار

فـيـديـو بـرامــــج تحميل مشاركة
وسط إقبال متزايد على عروض المؤسسات المالية

3 تريليونات دوالر قيمة االستثمارات اإلسالمية المتوقعة في 2016

النشرة الشهريةالبنك اإلسالمي للتنمية يعتمد تمويالت جديدة بقيمة 511 مليون دوالر

األرشـيـف

اإلصــدارات

GCC Directory 2009 GCC Directory 2009 GCC Directory 2009

أخـبــار أخـرى

مـركــز المـعـلـومـات والتحـلـيــل المــالي اإلســالمي

أعلنت شركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ)، شركة االستثمار صاحبة برنامج اإلدخار الرائد من 
شراكة  اتّفاقية  توقيع  عن  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  والمتوافق  العالم  في  نوعه 
استراتيجية لمنح موظفين المطار فرصة االنضمام إلى برنامج إدخار الموظفين من الصكوك 

الصكوك الوطنية تعلن عن شراكة استراتيجية مع مطارات دبي 

إقبال جيد على شراء الصكوك الوطنية االدخارية أول أيام الطرح

أداء أسواق األوراق المالية العربية خالل الربع الرابع من العام 2010

الصكوك  خاص:  تقرير 
اإلسالمية ما لها وما عليها

تحديات  و  اإلسالمية  الصيرفة 
األزمة المالية العالمية

دور الهندسة المالية في تطوير 
الصيرفة اإلسالمية

نتائج  العالمي  اإلئتمان  أزمة 
وتوصيات

المـركــز الدولي للـتدريب المـالـي اإلســالمـي

المكتبة
مختارات األسبوع          جديد المكتبة      تصنيفات المكتبة            البحث

دور شهادة المصرفي االسالمي 
في الصعوة باالقتصاد الخليجي

دليل المواقع
األعلى تقييمًاأكثر زيارةجديد

بـحــوثفـتـاوى

البحث

تصـفـح الفـتـاوى الشـرعـية

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

شهادة  يصدر  العام  المجلس 
التنفيذي  اإلسالمي  المصرفي 

المعتمد باللغة اإلنجليزية

شركة خبراء المال تختتم برنامج 
اإلسالمي  المصرفي  شهادة 

المعتمد

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  لموظفي 

شملت 23 موظفا

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
تونس  في  البركة  بنك  لموظفي 

والجزائر

مؤتمر دبياجتماع الجمعية العمومية الثامن 2008الحملة اإلعالمية الدولية 2002/2003تأسيس المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة و التحكيم

توقعت دراسة مشتركة بين بنك (كريدي سويس) السويسري وجامعة زيوريخ وصول االستثمارات التي تعتمد 
على االقتصاد اإلسالمي الى ثالثة تريليونات دوالر بحلول عام 2016 اي ثالثة اضعاف ما هي عليه اآلن.

السياسة االقتصادية
د. محمد بن عبدهللا الغانمي
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