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بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

ادَدمٜ

احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔ ٚحمّدد ولفدف وبد ٌف ني ًدغ
نيم ٚبًد:
ؾَد ـتٌ ٝظدة ـتٚبٚت دم إبالح ادٗشًٚت ادٚفٔ ٜوتنّؾ:
افْيٚم ادكدم
افْيٚم افتّقيع
افْيٚم افتٖمْٔل
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بًدددض ادٍدددٚقٔؿ ايؿتهدددٚدي ٜافتدددل يُ دددر ا دددد ؾٔٓددد ٚم دددؾ
اخلهخه-ٜ
بًددض اظٕيّدد ٜافتددل دد ٚنيالددر دم امبددالح اددد ٚم ددؾ ٕيددٚم
ادْٚؾًٚت
وـ ٕٝٚقذه افُتٚبٚت ٕتٔج ٜخلزة دم افًّؾ ادكدم وافتّقيع ادتقج بٚفدراشدٜ
اظـٚدئّ ٜدم افَٕٚقين افتجٚري ،ونيمتْك نين جيد افَٚرئ افُريؿ م ٚئٍد-
وؿد ًتٓ ٚدم ـتٚب واحد فًٔٓؾ امؾٚدة مْٓ-ٚ
ونيشٖ اهلل نين يٍْع بف ؿٚرئف وـٚتٌف-

كتبه الذكتور عبذالعزيز بن سعذ الذغيثر
Asd9406@gmail.com
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الموقع الشخصيwww.drcounsel.com :
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تًد افتْئامت ادكؾٔ ٜدم ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜؿديّ ،ًٌٕٚٔ ٜؾَد بدر
ٕيٚم مراؿٌ ٜافٌْقك افذي بدر بّقج ٛادرشقم ادُِدل رؿدؿ م 5.وتدٚري
 6886.2.22قد ،وؿد تىقرت افٌْقك وتْقظ ٝنيظام  ،ٚوفذا ؾد٘ن افُ در
مـ ادختهغ يرون نيٕف ؿد لن اظوان مظٚدة إبدار تْيدٔؿ جديدد ،ودم قدذا
ادَ ٚافدذي ئّدؾ فِتخههدٔ ٜنيـ در مدـ ـقٕدف ظٚمد ٚبٔدٚن فِقاؿدع ادكددم
اد ع-
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ودم افٌداي ٜي بد مـ مًرؾ ٜادَهقد بٚفٌْؽ ،إذ ختتِػ افتًريٍدٚت دم دديدد
مٍٓقم افٌْؽ ،وإن ـٚن مٗداق ٚواحد ًا ( -)6وؿد اشتَر افَوٚء ظدذ نين افٌْدؽ
قددق افنددخص افددذي يتَِددك افقدائددع افَْديدد ٜمددـ ا ّٓددقر ويتك د ؾٔٓددٚ
حلًٚب ًٍٕف ي حلًٚب ؽره(-)2
ودم اظٕيّدد ٜافًددًقدي ٜيَهددد بٚبددىالح (بْددؽ) نيي صددخص ضًٌٔددل نيو
اظتٌٚري يزاو دم ادُِّد ٜنيي ظّدؾ مدـ اظظدام ادكدؾٔ ٜبهدٍ ٜنيشٚشدٔ.ٜ
ويَهد بٚبىالح (اظظام ادكؾٔ )ٜنيظام تًِؿ افَْقد ـقدائع جٚريد ٜنيو
الٚبت ، ٜوؾتح احلًٚبٚت ا ٚري ٜوؾتح ايظتامدات وإبدار خىٚبٚت افودامن
) (1ومل يرد تًريف لِبْك يف قإون التجارة ادرصي اجلديد الهادر شْة >>>1م وال حتديد
لًِّٔات البْوك وترك ذلك كِه لًِرف ادتىور والذي يتسع لًِّٔات جديدة مبتُرة
موشوعة أعامل البْوك لِدكتور عبدالٍتاح مراد ص .11
) (1موشوعة أعامل البْوك لِدكتور عبدالٍتاح مراد ص .11
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ودؾددع ودهددٔؾ افنددُٔٚت نيو نيذوٕددٚت افك د وؽرقدد ٚمددـ اظورا ذات
افَّٔد ، ٜوخهدؿ افًدْدات وافٌُّٔدٚيت وؽرقد ٚمدـ اظورا افتجٚريد، ٜ
ونيظام افك اظجٌْل  ،وؽر ذفؽ مـ نيظام افٌْقك(.)6
وافٌْقك دم افقاؿع اد ع ختتِػ مْىَِٚهت ٚحً ٛرؽٌ ٜجمدٚفس امدارات ،ؾّدـ
افٌْقك مـ يْتٓ ٟافىريَ ٜافتَِٔدي ٜافٌربٔ ،ٜومْٓد ٚبْدقك ابدىِح ظدذ وبدٍٓٚ
بٚفٌْقك امشالمٔ ،ٜفُقهن ٚتْىِؼ مـ افًٌد ظـ افرب ٚوادٔن وـؾ شٌٔؾ حمرم-
وتقؤ  ٚفذفؽ :ؾ٘ن افٌْؽ افتَِٔدي وؾَد ً ٚفْيٚمدف افَدٕٚقين يَدقم نيشٚشد ٚظدذ
جتّٔددع اددددخرات مددـ وحدددات افٍددٚئض وتَددديّٓ ٚإػ وحدددات افًجددز ظددذ
نيشٚس افٍٚئدة نيخذ ًا وإظىٚء وادك امشالمل يَدقم دم ٕندٚضف ظدذ نيشدٚس
مددـ ؿٚظدددر اخلددراج بٚفوددامن وافٌددرم بددٚفٌْؿ نيي افددربح واخلًددٚرة ومددـ الددؿ
) (1ادادة  1من ٕيام مراقبة البْوك الذي صدر بّوجب ادرشوم ادُِي رقم م :/وتاريخ
 18=;/1/11هـ.
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ؾٚدك امشالمل موٚرب نيبد ً
ال ويودٚرب تًٌد ً -)6(ٚوفدذا تتجدف افُ در مدـ
افدو افتل تًّح بٚزدواج افْيٚم افٌُْل إػ امذن فٌِْقك امشدالمٔ ٜبّامرشدٜ
م ٚمتًْف ظذ افٌْقك افتَِٔدي ،ٜوبْٚء ظذ م ٚتَدم ؾد٘ن افتّقيدؾ ادٌدٚع فًِّٔدٚت
افٌٔع وافؼاء وايشتراد وافتهددير وافزراظد ٜوافهدْٚظ ٜوافتًدديـ -----افد -
حميقر ؿٕٚقٕ ً ٚدم تِؽ افدو ظذ افٌْقك افتجٚري ٜافتَِٔدي ٜومَت ٙقدذا احليدر
نيٕف ي جيقز ظي بْؽ تَِٔدي مرخص فدف نين يًّدؾ مٍْدرد ًا نيو مندسـ ً ٚدم جتدٚره
ا ِّددد ٜنيو افتجزئددد ٜنيو دم ايشدددتراد وافتهددددير ومتِدددؽ ادًددددات وا فٔدددٚت

( )1تَٔٔد الرجوع لَِوإني يف الًَود والِجوء لِتحُٔم إىل اهلٔئات الرشعٔة لِدكتور عبداحلّٔد
البًيل ص .11
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واشتئجٚرق ٚوإظٚدة تٖجرق ٚفٌِدر نيو إدارة ومتِدؽ افؼدـٚت نيو متِدؽ نيشدٓؿ
افٌْقك نيو إدارة امبدارات اظوفٔ ٜمـ اظشٓؿ وافًْدات وتًٓد تٌىٔتٓ-)6( ٚ

وؿد ورد تًداد اظظام ادكؾٔ ٜدم ٕيٚم مراؿٌ ٜافٌْقك بٖهن :ٚنيظام تًِؿ افَْدقد
ـقدائع جٚريد ٜنيو الٚبتد ،ٜوؾدتح احلًدٚبٚت ا ٚريد ٜوؾدتح ايظدتامدات وإبددار
خىٚبٚت افوامن ودؾدع ودهدٔؾ افندُٔٚت نيو نيذوٕدٚت افكد وؽرقد ٚمدـ
اظورا ذات افَّٔد ،ٜوخهددؿ افًددْدات وافٌُّٔدٚيت وؽرقدد ٚمددـ اظورا
افتجٚري ،ٜونيظام افك اظجٌْل ،وؽر ذفؽ مـ نيظام افٌْقك(-)2

( )1إير ادادة ;; من الَإون رقم  81لسْة =; يف صٖن الَْد وبْك الُويت ادركزي وادْٓة
ادرصفٔة وتًديالهتا.
)(1

ادادة  1من ٕيـام مراقبـة البْـوك الـذي صـدر بّوجـب ادرشـوم ادُِـي رقـم م :/وتـاريخ

 18=;/1/11هـ.
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وبٚفْير دم اظظام ادكؾٔ ٜافتل مت ؾ افقطٍٔ ٜاظشٚشٔ ٜفِّهدٚر ٕ ،جدد نيٕدف
يُّـ تًَّٔٓ ٚإػ الالال ٜنيٕقاع ،وبٔٚهن ٚؾٔام يٖر-
افْقع اظو  :اظظام اخلدمٔ :ٜقذا افْقع يتًِؼ بٚفْقاحل اخلدمٔ ٜافتدل يَددمٓٚ
ادكد فزبٚئْدف وادتًدٚمِغ مًدف بدٚظجر ،وقددق فدٔس مدـ بدٚب اظظدام افتددل
تدخِٓ ٚافٍٚئدة دم افًٚدة ،وينّؾ اظظام ا تٔ:ٜ
,6

ؿٌق افقدائدع ا ٚريد – ٜدد ٝافىِد – ٛوحٍيٓد ٚظبد ٚا ،ٚوحيدؼ

فِّك نين يٖخذ ظذ قذه اخلدمد ٜنيجدرة ،وخٚبد ٜإذا ـٕٚد ٝادٌدٚفغ ادقدظدٜ
ؿِِٔ ،ٜنيم ٚإذا ـ ٕٝٚادٌٚفغ ـٌرة ؾ٘ن ادهٚر دم افًدٚدة ي تٖخدذ ظِٔٓد ٚنيجدرة،
ظن ادكد  ,ـدام قددق واؿدع احلدد , ٚيًدتٍٔد مْٓد ٚدم إدخ ٚدد ٚودّـ نيمددقا
اخلزيْدد ،ٜواشددت امرق ٚوايشددتٍٚدة مْٓدد ،ٚوقددل دم افٌٚفدد ٛمت ددؾ نيـددز مددقارد
ادهٚر -
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,2

دهدددٔؾ اظورا افتجٚريددد ٜوقدددل افٌُّٔدددٚيت وافًدددْدات ظمدددر

وافنُٔٚت-
,8

إبدار خىٚبٚت افوامن – ادٌىٚة – نيمد ٚادُندقؾ ٜؾٔددخِٓ ٚافتّقيدؾ

ؾال تًد مـ اظظام اخلدمٔ-ٜ
,4

ايظتامدات ادًتْدي ٜادٌىٚة-

,5

ويِ ؼ اذا ؿٔٚم ادك بًِّٔٚت افكاؾ ،ٜنيي بٔع وعاء افًّدالت

ادختٍِ ٜبًوٓ ٚبًٌض بٚفتَٚيض ادنسط عظ ً-)6(ٚ

( ) إير أيوا دراشة رشعٔة ألهم الًَود ادالٔة ادستحدثة لِدكتور حمّـد النـَْٔىي  ،1:;/1ومل
1

يــذكر االعــتامدات ادســتْدية وال خىابــات الوــامن ،وشــبب اخلــالف أن االعــتامدات ادســتْدية
وخىاب الوامن إذا كإا بٌىاء فإٕه يـدخل يف أعـامل اخلـدمات البُْٔـة ،وأمـا إذا كإـا بـدون غىـاء
فإهنام يدخالن حتت التسٓٔالت البُْٔة .وإير أيوا  :بْوك جتارية بدون ربا لِدكتور حمّد النـبا
ص  .<1د .عــذ لــال الــدين عــوت ،عِّٔــات ،البْــوك مــن الوجٓــة الًِّٔــة ص>; ،9وبــاقر
الهدر ،البْك الالربوى ص.1::
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,6

تٖجر افهدْٚديؼ احلديديد ،ٜوذفدؽ حلٍدظ اظصدٔٚء اف ّْٔد ٜوافهدُقك

وٕ قق-ٚ
,7

افَْؾ ادكدم( ،احلقاف-)ٜ

افْقع اف ٚين :افتّقيؾ ادقاؾؼ فِؼيً ٜامشالمٜٔ
وتنددّؾ افٌٔددع افتًَددٔط ،وبٔددع ادراب دد ٜفممددر بٚفؼدداء ،وافتددٖجر افتّددقيع،
وادنٚرـ ٜادْتٓٔد ٜبٚفتِّٔدؽ ،وادودٚرب ،ٜوافًدِؿ ،وايشتهدْٚع وؽرقد ٚمدـ
نيٕقاع افٌٔع افؼظٔ-ٜ
افْقع اف ٚف :ٞنيظام امؿراض
قذا افْقع مـ افتًٚمؾ ادكدم قق افذي تدخِف افٍٚئدة دم افٌٚف ٛويىِدؼ ظِٔدف
مْح ايئتامن دم افًر ادكددم ،وؿِْد ٚدم افٌٚفد ٛظن قْدٚك مدـ افَدروض مدٚ
يُقن بدون نيي ؾٚئدة حمرم ٜعظ ً -ٚوؾٔام يع نيؽِ ٛنيٕقاع قذا افْقع ونيطٓرق:ٚ
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 ,6افٍقائد اددؾقظ ٜمـ ادهٚر  ،ظذ ادٌٚفغ ادقدظ ٜفدهي-ٚ
 ,2افٍٚئدة ظذ افَرض افَْدي ادٌٚع-
 ,8ايظددتامدات ادكددؾٔ – ٜوايظددتامد ادكدددم ـددام يًرؾددف د -حمّددد صددٍٔؼ
(مًٚرص) قق " :ظَد بغ بْؽ وظّٔدؾ ،يتًٓدد ؾٔدف افٌْدؽ بقودع مٌِدغ مًدغ
د ٝتك افًّٔؾ ،خدال مددة مًْٔد ،" ٜوظٕدف ظَدد يودع افٌْدؽ بّقجٌدف
مٌٌِ ٚحمددا مـ اد ٚد ٝتك افًّٔؾ ب ٔ ٞيًد ٌف افًّٔدؾ دؾًد ٜواحددة
نيو ظذ ظدة دؾًدٚت متًدددة ،نيالْدٚء ادددة افزمْٔد ٜادَدررة فنديٕٚف ،ؾٕ٘دف واحلدٚ
قذه ،بٚموٚؾ ٜإػ ـقن قذا ادٌِغ ادًّقح فًِّٔؾ بً ٌف بّقج ٛقذا افًَد
ي تًت ؼ ظِٔف ؾقائد إي ؾٔام يً  ٛمْدف بٚفًٍدؾ ومدـ تدٚري افًد  ،ٛؾٕ٘دف
ذيـ اظمريـ يّ ؾ افقشِٔ ٜادالئّ ٜفًِّؾ افتجٚري بًُدس افَدرض ادٌدٚع
افذي تًت ؼ ظِٔف ؾقائد مـ حغ نيخذه ،وفق مل يًتٍد مْف دم وؿتف-
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 ,4افٍٚئدة –ظدذ خهدؿ اظورا افتجٚريد( ٜافٌُّٔدٚيت وافًدْدات ظمدر)،
افَٚبِ ٜفِتداو  ،وؿدد ظرؾدقا اخلهدؿ بٖٕدف " اتٍد ٚيًجدؾ بدف افٌْدؽ اخلٚبدؿ،
فىٚف ٛاخلهؿ ؿّٔد ٜورؿد ٜجتٚريد ،ٜنيو شدْد ؿٚبدؾ فِتدداو  ،نيو جمدرد حدؼ نيخدر
خمهقم مْٓ ٚمٌِغ يتْٚش ٛمع اددة افٌٚؿٔ ،ٜحتك اشتٍٔٚء ؿّٔد ٜاحلدؼ ظْدد نيجدؾ
افقرؿ ،ٜنيو افًْد ،نيو احلؼ ،وذفؽ دم مَٚبدؾ نين يَْدؾ ضٚفد ٛاخلهدؿ إػ افٌْدؽ
قددذا احلددؼ ظددذ شددٌٔؾ افتِّٔددؽ ،ونين يوددّـ فددف وؾددٚءه ظْددد حِددق نيجِددف"-
وظِّٔ ٜاخلهؿ قل ظذ افَق افراجح دم تٍُٔٔٓد ٚافؼدظل مدـ ؿٌٔدؾ افَدرض
بٍٚئدة -وفًٔ ٝمـ ؿٌٔؾ حقاف ٜاحلدؼ فًددم تًدٚوى افدديـ اد د ٚبدف واد دٚ
ظِٔف – وذفؽ عط فه  ٜاحلقاف-ٜ
ـام نيهن ٚفًٔ ٝمـ ؿٌٔؾ بٔع افديـ اف ٚبد ٝبدٚظورا ادخهدقم ٜظن بٔدع افدديـ
فٌر مـ ظِٔف افديـ يِزم ؾٔف افتَٚبض ،وظدم افتٍٚوؾ-
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وفق ٕيرٕ ٚإػ قذه اظظام ٕ ،جد نين إظٚدة تْئؿ افٌْقك شًّٔح بّجدٚيت
اشت امري ٜقٚئِ ،ٜبتٍُٔؽ قذه اظظام ومْح تراخٔص دْنآت متٚرس بًض
قذه اظظام  ،وي ينسط نين يُدقن افٌْدؽ صدّقفٔ أل ،ٚظن افؼدوط افهدٚرمٜ
مٕنددٚء افٌْددقك دم ادُِّدد ٜـقٕدد ٝواؿًدد ٚاحتُٚريد أل ٚؿددد ي يُددقن دم بددٚفح
افقضـ وي ادقاضـ ،وافذي يٍتح ادج ٚيشت امر اظمقا بًدد ودٔؼ نيوجدف
ايشت امر :افٌ د ٞظدـ جمدٚيت يشدتًٔٚب قدذه اظمدقا بٍدتح تدراخٔص
فٌِْقك ادتخهه ،ٜونيقؿ يشء دَؼ ظْٚرص ادٗشً ٜافٌُْٔ ٜاف الالد ،ٜوقدل
نين افٌْؽ مٗشً ،ٜويتهػ افٌْؽ بُقٕف تٚجرا يتَِك اظمقا مـ ا ّٓقر-
ؾٔنددسط دم ادكدد نين يُددقن مٗشًدد ٜنيي مؼددوظ ،ٚددد ٝإدارة رئددٔس
وبقاشى ٜنيصخٚص ،ؾال يهح نين يُدقن مٗشًد ٜؾرديد ،ٜوؽٚفد ٛافَدقإغ
تنسط نين يُقن تٖشٔس افٌْؽ ظدذ نيٕدف عـد ٜمًد -)6(ٜ ٚونيمد ٚدم ادُِّدٜ
) (موشوعة أعامل البْوك لِدكتور عبدالٍتاح مراد ص .11
1
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افًربٔدد ٜافًددًقدي ٜؾددٖو عوط افسخددٔص فٌْددؽ وضْددل نين يُددقن عـددٜ
مً ٜ ٚشًقدي(-)6
وؿددد نيصددٚرت افٍَددرة "و" مددـ ادددٚدة اخلٚمًدد ٜمددـ ؿددٕٚقن افتجددٚرة ا ديددد
ادكي افهٚدر شْ6999 ٜم إػ نين ظِّٔٚت افٌْقك وافكداؾ ٜتًدد نيظدامي
جتٚري ٜب ُؿ مٚقٔتٓ ٚافذاتٔ-ٜ
وـددقن افٌْددؽ تددٚجر قددق مدد ٚؿررتددف افَددقإغ افتجٚريدد ٜافًربٔدد ٜوادَٚرٕدد-)2(ٜ
ويست ٛظذ ذفؽ خوقظف فَِٕٚقن افتجدٚري ومد ٚيِدزم افتدٚجر مدـ مًدؽ
افدؾٚتر وايختهٚص افَوٚئل دم ادْٚزظٚت وٕ ق ذفؽ-

()1

ٕيام مراقبة البْوك م.8

) ( ورد يف ادادة الًارشة من قإون التجارة اجلديد ادرصي الهادر شْة >>>1م عذ إٔه يًـد
1

تاجر ًا -1":كل رشكة تتخذ أحد األصُال ادْهوص عِٔٓا يف الَوإني ادتًَِة بالرشكات أيا
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وجتٚري ٜنيظام افٌْقك إٕام قق بٚظتٌٚر ظّؾ افٌْؽ ،ونيم ٚبٚفًٌْ ٜفًِّٔدؾ ؾد٘ن
ظِّٔٚتف مع افٌْؽ تًتدز مدٕٔد ٜإي إذا تدقؾرت ؾٔدف عوط افًّدؾ افتجدٚري
بٚفتًٌٔ-)6(ٜ
ونيقؿ عط قق نيٕف ينسط دم افٌْدؽ نين يتَِدك اظمدقا مدـ ا ّٓدقر -وؿدد
إتَد بًض افؼاح ادْيؿ افًدًقدي دم تًدداده فامظدام ادكدؾٔ ،ٜوشدٌٛ
كان الٌرت الذي إٔنئت الرشكة من أجِه" ويف ادادة  ;81مـن قـإون التجـارة الٍرٕ ـ أن
لٔع عِّٔات الرصافة والبْوك والسّرسة هي أعامل جتارية موشوعة أعـامل البْـوك لِـدكتور
عبدالٍتاح مراد ص .11
وأما ما ورد يف ٕيام ادحُّة التجارية السًودي الهادر شْة 18:1هـ من تَرير جتارية أعامل
الرصافة ،فِٔس ذلك إال خىٖ يف ترلة الْص الٍرٕ

 ،وأن السلة الهحٔحة :أعامل البْوك.

يْير :الًَود التجارية وعِّٔات البْوك لِجز ص .11:
الًَود التجارية وعِّٔات البْوك لِجز ص .11:

()1
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قذا ايٕتَٚد قق نين افًّؾ افرئٔس فٌِْؽ قق تًدِؿ افَْدقد ـقدائدع الٚبتد ٜنيو
جٚري ٜواشتًام  ٚدم ظِّٔٚت ايئتامن(-)6
إن افذي نيراه جدديرا بدٚفْير مدـ ا ٓد ٜادْيّد ٜقدق نين تًدٚد بدٔٚؽ ٜافْيدٚم
ادكدددم دم ادُِّدد ٜبددام يًددّح بتًدددد افٌْددقك حًددٕ ٛنددٚضٓ ،ٚوتًددٓٔؾ
إجراءات ؾتح افٌْقك مع اظخذ دم ايظتٌدٚر محٚيد ٜنيمدقا اددقدظغ وتىٌٔدؼ
اظٕيّ ٜاظمْٔ ٜايحسازي ٜبكام ،ٜوقذا م ٚشٔخِؼ ؾرب ٚـٌرة فِتقطٔػ
فُِؿ ا ٚئؾ مـ نيبْٚئْ ٚاخلدرجيغ وشدٔقجد ؾربد ٚاشدت امري ٜـٌدرة فًِدٔقفٜ
ا ٚئِ ٜاحلٚئرة مـ قٌقط شق اظشٓؿ ادتُرر ورـقد افًَٚر-

()1

الْيام البُْي يف ادُِّة الًربٔة السًودية لِدكتور عبد ادجديد حمّد عبوده ص .1:
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ظرؾ ٝادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜبًض افًِّٔٚت افٌُْٔ ٜافًٌٔى ٜخال احلرب
افًٚدٔد ٜاظوػ ظدذ يدد مٗشًد ٜبريىٕٔٚد ٜاشدّٓ :ٚجدٔالر وقدُٕٚل وعـددٚقؿ
احلدددودة – افًددقدان ،ودم شددْ6926 ٜم نيشددس دم جدددة بْددؽ متُٚمددؾ اشددّف:
ا ًّٔ ٜافتجٚريد ٜا قفْديد ،ٜوؿدد ـدٚن هيدد بٚفدرجد ٜاظوػ خدمد ٜاحلجدٚج
امٕدؤًٕٔغ -ودم شْ6948 ٜم اؾتتح افٌْؽ افٍرٕيس فِْٓد افهْٔٔ ٜؾرظد ٚفدف دم
جدة وادْىَ ٜافؼؿٔ -ٜودم ٍٕس افًْ6948 ٜم تٖشًد ٝعـد ٜافًُُدل وبدـ
حمٍقظ فتتقػ مًيؿ افًِّٔٚت احلُقمٔد ٜاد ِٔد( ٜافًَدقد افتجٚريد ٜوظِّٔدٚت
افٌْقك فِجز ص -)266
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وؿددد بدددنيت ٕنددٖة ادهددٚر افًٍِٔدد ٜمددع اـتندد ٚافددٍْط دم ظددٚم 6859قددد
وايرتٍٚع افالحؼ دم إيرادات افٍْط دم نيظَٚب احلرب افًٚدٔ ٜاف  -ٜٕٔٚؾٍل ذفدؽ
افقؿ ،ٝتؿ افًامح فًدد ـٌر مـ ادهٚر اظجٌْٔ ٜبٍتح ؾدروع د ٚدم ادُِّد،ٜ
وقل بْؽ ققفْدا افًٚم ،وبْؽ ا ْد,افهْٔٔ ،ٜوافٌْؽ افًريب اد ددود ،وافٌْدؽ
افزيىٚين فِؼ اظوشط ،وافٌْؽ اظقدع افٌٚـًدتٚين ،بٚمودٚؾ ٜإػ ظددد مدـ
افهٔٚرؾ ٜاد ِٔغ-
وبدني افْيٚم ادكدم مًٚره احلدي ٞمع ٕنٖة مٗشً ٜافَْد افًريب افًدًقدي دم
ظٚم 6876قد ادقاؾؼ (6956م) -ودم افًٚم افت6872 ٚقد تؿ افًامح فًدد مدـ
ادهٚر اظجٌْٔد ٜا ديددة بٍدتح ؾدروع د ٚبٚدُِّد ،ٜـدام تدؿ تدرخٔص إٕندٚء
مكؾغ حمِٔغ ـٌريـ  ٚافٌْؽ اظقع افتجٚري وبْؽ افريٚض-
ودم ؾسة افًتْٔٚت ادٔالدي ٜترـز ايقتامم ظذ ووع وبٔٚؽ ٜاظٕيّ ٜوافِقائح
ادكؾٔ ٜدم طؾ اتًٚع اظظام ادكدؾٔ ٜوؿٌدق ادُِّد ٜإمُٕٔٚد ٜدقيدؾ افريدٚ
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بٚفُٚمؾ دم ظدٚم 6886قدد -وتدؿ دم ظدٚم6886قدد إبددار ٕيدٚم مراؿٌد ٜافٌْدقك
افذي مْح مٗشً ٜافَْدد افًدريب افًدًقدي بدالحٔٚت رؿٚبٔد ٜواشدً -ٜوخددم
قذا افْيٚم ادُِّ ٜبهقرة جٔدة د ٚيربق ظدـ الالالد ٜظَدقد ظٕدف تودّـ نيحُٚمد ًٚ
بٚرم ٜبخهقص ـٍٚي ٜرنيس اد ، ٚوافًٔقف ٜومتىٌِدٚت ايحتٔدٚضل ،وترـدز
افَروض وؽر ذفؽ -ويْص افْيٚم ظذ نيٕف يتًغ ظذ ادهٚر تَدديؿ بٕٔٚدٚت
وإحهٚئٔٚت مٚفٔ ٜدوري ٜفِّٗشً ٜونين متدٚرس ادٗشًد ٜافرؿٚبد ٜادكدؾٔ ٜمدـ
داخؾ ادهٚر وخٚرجٓ-ٚ
ودم 6895.6.62قددددد ادقاؾددددؼ 6975.6.26م ،دددددق افٌْددددؽ اظقددددع
افٌٚـًتٚين إػ عـ ٜمً ٜ ٚبٚشؿ بْؽ ا زيرة-
ودم شْ6896 ٜقد تٌْ ٝافدوف ٜشٔٚش ٜجديدة بًدد افّْدق افَدقي دم اؿتهدٚد
افدوف ٜدم تِؽ افٍسة ،وـ ٕٝٚافًٔٚش ٜا ديدة تَتيض ادنٚرـ ٜافًًقدي ٜدم
ادهددٚر اظجٌْٔدد -ٜواؿتٙدد ذفددؽ دقيددؾ ؾددروع ادهددٚر اظجٌْٔدد ٜإػ
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عـٚت مً ٜ ٚتتداو نيشدّٓٓ ٚمددـ ؿٌدؾ ا ّٓدقر ظدذ نين تُدقن ؽٚفٌٔدٜ
حَددق ادُِٔدد ٜدًدد ٚغ شددًقديغ -ؾت ددق بْددؽ ققفْدددا افًددٚم إػ افٌْددؽ
افًًقدي ا قفْدي ظذ صُؾ عـ ٜمً ٜ ٚشْ6976 ٜم ادقاؾؼ 6897قد
وتٖشددس افٌْددؽ افًددًقدي فالشددت امر ـؼددـ ٜمًدد ٜ ٚشددًقدي ٜبّقجددٛ
ادرشقم ادُِل رؿؿ م 86.بتدٚري  25دٚدى اف دٚين 6896قدد ادقاؾدؼ 28
يقٕٔق 6976م وبدني نيظامفف دم مٚرس 6977م-
ونيٕنئ افٌْؽ افًًقدي افٍرٕيس ،ـؼـ ٜمً ٜ ٚشًقدي ،ٜبّقجد ٛادرشدقم
ادُِل رؿؿ م 28.افهٚدر بتدٚري يقٕٔدق 6977م ،و تٖشدس افٌْدؽ افًدًقدي
افزيىدٚين "شددٚب" دم  62بددٍر 6898قدد ادقاؾددؼ  26يْددٚير 6978م ،إي نين
ٕنٚضف افًٍع بدني دم  26رج6898 ٛقد ادقاؾؼ  6يقفٔق 6978م ،ظْدم ٚتدقػ
إدارة نيٕندى ٜوخددمٚت افٌْدؽ افزيىدٚين فِؼد اظوشدط ،دم ادُِّد ٜافًربٔددٜ
افًددًقدي -ٜودم ظددٚم  6898قددد ادقاؾددؼ  6978م تددؿ دمدد ٟادٗشًددٚت افٍرديددٜ
د ٝمًّك عـ ٜافراج ل فِهرؾ ٜوافتجدٚرة  ،ودم افًدٚم 6447قدد ادقاؾدؼ
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 6987م دقف ٝإػ عـ ٜمً ٜ ٚبّقج ٛادرشقم ادُِل افُريؿ رؿدؿ ()59
تٚري  6447.66.8قد ونيظِْ ٝعـ ٜافراج ل ادكدؾٔ ٜفالشدت امر عـدٜ
مً ٜ ٚشًقدي ٜبّقج ٛافَرار افقزاري رؿدؿ ( )6898تدٚري 6449.4.5
 وتٖشس افٌْؽ افًدريب افدقضْل (عـد ٜمًد ٜ ٚشدًقدي )ٜبّقجد ٛادرشدقمادُِل رؿؿ م 88.وتٚري 6899.7.68قدد ادقاؾدؼ 6979.6.68م ،وبددني
نيظامفف بتٚري  2ؾزاير 6984م وذفؽ بٚمتالك نيظام افٌْدؽ افًدريب اد ددود دم
ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًدًقدي -ٜوتٖشًد ٝجمّقظد ٜشدٚمٌ ٚادٚفٔد ٜبّقجد ٛادرشدقم
ادُِل افًٚمل افهٚدر دم 6444.8.26قد ( 62ؾزاير 6984م) وافذي تقػ
بّقجٌدف شدٚمٌ ٚؾرظدل شدٔتل بْدؽ افِدذيـ ـٕٚد ٚمقجدقديـ لٕدذاك دم افريددٚض
وجددددة -وـددٚن شددٔتل بْددؽ ؿددد اؾتتدددح نيو ؾددرع فددف دم مديْدد ٜجدددة شددْ75 ٜقددد
6955م الؿ تًٌف ؾرع لخر دم افريٚض شْ86 ٜقد 6966م.
ونيدى قذا افزٕٚم ،ٟافذي تؿ تىٌَٔف تدرجئ ً ٚخال ؾسة الامٕٔ ٜنيظقام ،إػ تًزيدز
رنيشددام ادهددٚر إػ ادًددتقى ادالئددؿ دقاـٌدد ٜافتقشددع افٌُددر دم ادتىٌِددٚت
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ادتزايدة فامظام ادكؾٔ ،ٜبٚموٚؾ ٜإػ إتٚح ٜافٍرب ٜفالشدتٍٚدة مدـ اخلدزات
وافتَْٔ ٜاظجٌْٔ -ٜـام اشتٍٚدت ادهٚر اظجٌْٔد ٜممُٕٔٚد ٜحٔٚزهتد ٚحلهدص
ـٌرة دم ادهٚر اد ِٔ ٜبٚمودٚؾ ٜإػ حهدق  ٚظدذ ظَدقد امدارة -وب ِدق
افًٚم 6984م ،ـٚن فًؼة مهدٚر  ،مـ نيبؾ  62مكدؾ ً ٚدم ادُِّد ،ٜحهدٜ
منٚرـ ٜنيجٌْٔ ٜـٌرة-
واشتّرت ظِّٔ ٜتقضٔد افْيدٚم ادكددم ظدذ ٕ دق نيؾودؾ مدع إددمٚج بًدض
ادهددٚر  -ؾٍددل ظددٚم 6997م تددؿ إدددمٚج بْددؽ افَددٚقرة افًددًقدي وافٌْددؽ
افًدًقدي افتجددٚري ادت ددد ددد ٝاشددؿ افٌْدؽ افًددًقدي ادت ددد افددذي إدددمٟ
بدوره ؾٔام بًد مع افٌْؽ افًًقدي اظمريُل دم ظٚم 6999م-
وافٌْقك افًٚمِد ٜحٚفٔد أل ٚدم افًدًقدي ٜحٚفٔد ٚقدل نًد ٜبْدقك وضْٔد ٜمدـ بددايتٓٚ
وشًٌ ٜابتدنيت بّنٚرـ ٜنيجٌْٔ ،ٜؾٖم ٚافقضْٔ ٜؾٓل:
-6

مك افراج ل ،وبدني ظِّف افًٍع شْ6447 ٜقد 6987م-
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-2

بْؽ افٌالد ،وبدني ظِّف شْ6426 ٜقد

-8

افٌْؽ اظقع افتجٚري ،وؿد نيٕنئ شْ6874 ٜقدد 6954 ,م د

وبدني ظِّف شْ6878 ٜقدد 6958 ,م د وددق إػ عـد ٜمًد ٜ ٚشدْٜ
6997م-
-4

بْؽ افريٚض ،وؿد نيٕنئ شْ6877 ٜقد 6957 ,م د

-5

بْؽ امٕامء ،وؿد تٖشس شْ6425 ٜقد 2446 ,م

ونيم ٚافٌْقك افتدل بددنيت بٚصدساك رنيس ادد ٚافدقضْل واظجٌْدل ؾٓدل جمّقظدٜ
شٚمٌ ،ٚوبْؽ شٚب افذي بدني ظِّف شْ6898 ٜقد 6978 ,م ،وافٌْدؽ افًدريب،
افذي تٖشدس ظدذ صدُؾ عـد ٜمًد ٜ ٚشدْ6979 ٜم  ،وبْدؽ ا زيدرة ،وؿدد
تٖشس شْ6975 ٜم ،وافٌْؽ افًًقدي ا قفْدي ،وؿدد تٖشدس شدْ6976 ٜم،
وافٌْددؽ افًددًقدي افٍرٕيسدد ،وؿددد تٖشددس شددْ6977 ٜم  ،وافٌْددؽ افًددًقدي
فالشت امر ،وؿد تٖشس شْ6976 ٜم ،وؿد تٌرت ادُِٔ ٜبًد ذفؽ-
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وتٍْٔذ ًا فَرار ادجِس اظظذ فدو جمِس افتًٚون فدو اخلِٔ ٟافًربٔ ٜادتًِؼ
بٚفًامح فِّهٚر افقضْٔ ٜافًٚمِد ٜدم دو ادجِدس بٍدتح ؾدروع د ٚدم افددو
اظظوٚء ،وفزيٚدة ادْٚؾً ،ٜتؿ مْح ظدة تراخٔص دهٚر خِٔجٔ ٜفٍتح ؾروع
 ٚدم ادُِّ ٜوقل بْؽ اخلِٔ ٟافدو  ،وبْؽ اممٚرات افدو  ،وبْؽ افٌ ريـ
افقضْل وؾروظٓ ًٚٔ ٚدم افريٚض ،وبْؽ افُقي ٝافقضْل دم جدة-
ومددع دخددق ادُِّدد ٜافًربٔدد ٜافًددًقدي ٜدم مْيّدد ٜافتجددٚرة افًٚدٔدد ،ٜتُددقن
ادهٚر افًدًقدي ٜدخِد ٝدم دددب ـٌدر بًدٌ ٛاشدتًداد ظددد مدـ ادهدٚر
افًٚدٔ ٜافدخق دم افًق افًًقدي ،وتَديؿ مْتجٚت مْٚؾً-ٜ
ونيظتَد نين افٌْقك افًًقدي ٜؿد نيطٓدرت ؿدقة ـٌدرة فِّْٚؾًد ٜبٚحساؾٔد ٜؾٚؿدٝ
افتقؿًٚت ،ومع ذفؽ ؾٚدىِقب مْٓ ٚموٚظٍ ٜا ٓدد دم طدؾ افيدرو ادّتدٚزة
 ٚوافٌٔئ ٜايشت امري ٜافرائً ٜبدظؿ مٗشً ٜافَْد ومْع اؾتتٚح بْدقك مْٚؾًد ٜمدع
اشتًٔٚب افًق -
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تًْؿ افًالؿ ٜبغ ادهٚر مْذ ٕنٖهت ٚوؾَٓٚء افؼيً ٜبقء مـ افتقتر ،بًدٌٛ
طـ افُ ر مـ ادكؾٔغ بدٖن ؾَٓدٚء افؼديً ٜي يددرـقن افقاؿدع ،ونين احلِدق
افؼظٔ ٜادىروح ٜفًٔ ٝظِّٔ ٜبدرج ٜـٚؾٔ-ٜ
ومْددذ بدددايٚت افٌْددقك افًددًقدي ٜدم شددْ6926 ٜم حٔدد ٞبدددنيت ٕددقاة افٌْددؽ
افًددًقدي ا قفْدددي الددؿ دم شددْ6948 ٜم حٔدد ٞب ددنيت ٕددقاة افٌْددؽ افٍرٕيس د
وافٌْؽ اظقع وردت افتًٚؤيت مـ افًّدالء إػ ؾَٓدٚء افؼديً ٜفدؾدٚدة ظدـ
مقؿػ افؼيً ٜمـ ادًٚمالت افٌُْٔ ٜادًٚرصة ،وادً ٜ ٚؾٔٓد ٚبؼداء نيشدّٓٓٚ
وتٖشًٔٓ ٚوؾؼ ّٕىٓ ٚدم ذفؽ احلغ -ؾَٚم ؾَٓٚء ادُِّ ٜدم ذفدؽ احلدغ شدامحٜ
افنٔ حمّد بـ إبراقٔؿ  ,رمحف اهلل – بقاجٌف دم ؾٓؿ قذه ادًدٚمالت ،وافتندٚور
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مع ؽره مـ افٍَٓدٚء الدؿ شدٚقؿ بٚمؾتدٚء وافْهدح وتًدديؾ اظٕيّد ٜافتدل ؾٔٓدٚ
مِ قطٚت وافتل تتًِؼ بٚفٌْقك ،وطٓر ذفؽ دم ظدة مقاؿػ ،ؾًذ شٌٔؾ اد دٚ
بدني نيحد افٌْقك بىرح نيشّٓف فالـتتٚب ؾددرس شدامحتف واؿدع ذفدؽ افٌْدؽ الدؿ
نيبدر ؾتقاه ب ٚر ":افٌْقك متًرو ٜويبد فِرب ، ٚؾٚفذي نيرى فُؿ مدـ ضريدؼ
ادنقرة وافْهٔ  ٜظدم افدخق دم ذفدؽ (  6685بتدٚري 6876.9.6قدد
-)668.7
واشتّر  ,رمحدف اهلل – دم ٕهدٔ  ٜافْدٚس بٚفٌ د ٞظدـ افٌدديؾ افؼدظل وتدرك
ادًٚمالت افٌُْٔ ٜافتل تنتّؾ ظذ اد رمٚت ،ؾَد ـت ٛمٍتل افديٚر افًدًقديٜ
افنٔ حمّد بـ إبدراقٔؿ  ,رمحدف اهلل ٕ ,هدٔ  ٜدم افت دذير مدـ افربد ،ٚوؿد ٚدم
لخرق :ٚومـ ذفؽ م ٚيَع دم افٌْقك :م ؾ نين يَسض افرجؾ مـ افٌْؽ مٚئ ٜظدذ
نين يدؾع فف مع ادٚئ ٜزيٚدة شت ٜريٚيت نيو نيؿؾ نيو نيـ ر ،وم ؾ نين يٖخدذ بدٚحٛ
افٌْؽ مـ افرجؾ افدراقؿ ويًىٔدف رب د ً ٚظدـ بَٚئٓد ٚدم ذمتدف نًد ٜريدٚيت نيو
نيؿؾ نيو نيـ ر -وقذا مـ نيطٓر نيٕقاع افرب ، ٚوظغ اد دٚدة هلل ورشدقفف -ؾٚفقاجدٛ
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ظددذ وية اظمددقر وافًِددامء ونيقددؾ احلًددٌ ٜوؾَٓددؿ اهلل بٔددٚن ؽِددظ دددريؿ ذفددؽ ،
وإُٕٚره ،وحًؿ مقاده  ،واجت ٚئٓ ٚمـ نيبق  ٚوظَقب ٜـدؾ مدـ الٌد ٝظْدف يشء
مـ ذفؽ  ،وتٌِٔظ افًَقب ٜدم حؼ مدـ يتُدرر مْدف ذفدؽ ،ـدام نين ظدذ اددرايب نين
يتددقب إػ اهلل تًددٚػ  ،وفددف رنيس مٚفددف ؾَددط  ،ي ييِددؿ  ،وي ييِددؿ ـددام ؿددٚ
تًددٚػ(:وإن تٌددتؿ ؾُِددؿ رءوس نيمددقافُؿ ي تيِّددقن وي تيِّددقن)( -ؾتددٚوى
ورشٚئؾ شامح ٜافنٔ حمّد بـ إبراقٔؿ)-662,647.7
وبًد تنُٔؽ بًض افْٚس بجريٚن افرب ٚدم ظّؾ افٌْقك ،نيبدر ؾتدقى مقشدًٜ
ومًِِ ٜظـ حُؿ ايؿساض مـ افٌْؽ بٍٚئدة ؿ ٚؾٔٓد , ٚرمحدف اهلل  : ,ي خيٍدك
نين افَرض ظَد إرؾ ٚوؿرب ،ٜوافزيٚدة ؾٔف خترجف ظـ مقوقظف ،شقاء ـدٚن ادٚ
يتًٚمؾ بف افٌْقك نين نيو يتًٚمؾ بف شٚئر افْٚس ،ؿد ٚدم "ادٌْدل" :وـدؾ ؿدرض
عط ؾٔددف نين يزيددده ؾٓددق حددرام بٌددر خددال  -ؿدد ٚابددـ ادْددذر :ا ًددقا ظددذ نين
ادًِػ إذا عط ظذ ادًتِػ زيٚدة نيو قدي ٜؾٖشِػ ظذ ذفؽ نين نيخدذ افزيدٚدة
ظذ ذفؽ رب ،ٚوروي ظـ نييب بـ ـً ٛوابـ ظٌٚس وابـ مًًقد نيهندؿ هندقا ظدـ
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ؿرض جر مًٍْ ،ٜوظـ ؾوٚف ٜبـ ظٌٔد مقؿقؾ ً :ٚـؾ ؿرض جر مًٍْ ٜؾٓدق وجدف
مـ وجقه افرب ،ٚوروي ظـ ظع بٍِظ "نين افٌْل بذ اهلل ظِٔف وشدِؿ هندك ظدـ
ؿرض جر مًٍْ "ٜودم رواي" :ٜـؾ ؿرض جر مًٍْ ٜؾٓدق ربد "ٚوظدـ نيٕدس نين
افٌْل بذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿ" : ٚإذا نيؿرض ؾال يٖخذ قديد "ٜرواه افٌخدٚري دم
تٚرخيف ،وظـ نييب بدردة بدـ نييب مقشدك ،ؿد : ٚؿددم ٝادديْد ٜؾَِٔد ٝظٌدد اهلل بدـ
شالم ،ؾَٚ

 :إٕدؽ بدٖرض ؾٔٓد ٚافربد ٚؾدٚيش ،ؾد٘ذا ـدٚن فدؽ ظدذ رجدؾ حدؼ

ؾٖقددى إفٔدؽ محدؾ تدٌـ نيو محدؾ صدًر نيو محدؾ ؿد ٝؾدال تٖخدذه ؾٕ٘دف ربد -ٚرواه
افٌخٚري دم ب ٔ ف -ؾتٌغ بام ذـر نين نيخذ افزيدٚدة ظدذ نيبدؾ افَدرض حدرام،
وي حيدددؾ6888,4,65 6748 ( -قدددد  ، )246.7وفامشدددػ ؾددد٘ن قدددذا
افتنددُٔؽ مًددتّر إػ ظكددٕ ٚقددذا ،ودم ـددؾ ظكد يٍْددد نيقددؾ افٍَددف صددٌٓٚت
ادنُُغ-
ودم شْ6884 ٜقد ـت ٛنيحد ادنُُغ دم حُؿ افرب ٚادْتؼ دم افٌْقك دم تِدؽ
افٍددسة ،ؾقوددح شددامح ٜافنددٔ حمّددد بددـ إبددراقٔؿ  ,رمحددف اهلل – حُددؿ افربدد، ٚ
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وشّك ب ف ":افروو ٜافْدي ٜدم افرد ظذ مـ نيجٚز ادًدٚمالت افربقيد -"ٜوؿدد
بدغ افندٔ نين ـددؾ ؿدرض جدر ًٍٕدد ٚؾٓدق ربد ،ٚونيالٌدد ٝاظالدر مرؾقظد ٚومقؿقؾددٚ
وجمًّ ٚظِٔف -وضٌع مًتَال وٕؼهت ٚدار امؾتٚء شْ6884 ٜقد -وقدل مقجدقدة
دم ؾتٚوى افنٔ (جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔ حمّد بـ إبدراقٔؿ ،دع
افنٔ حمّد ابـ ؿٚشؿ رمحف اهلل-)664,668.7 ،
ودم خىٚب فف بخهقص م ٚيالحيف ظذ افٌْقك مـ ادًٚمالت اد رم ، ٜونيـؾ
نيمددقا افْددٚس بٚفٌٚضددؾ وظدددم نيداء افزـددٚة افؼددظٔ ٜدًددت َٔٓ ٚمددـ اظبددْٚ
اف امٕٔ ٜافذيـ بْٔٓؿ اهلل تًٚػ دم ـتٚبف بَقفدف(:إٕام افهددؿٚت فٍَِدراء وادًدٚـغ
وافًدٚمِغ ظِٔٓدد ٚوادٗفٍد ٜؿِددقاؿ ودم افرؿددٚب وافٌدٚرمغ ودم شددٌٔؾ اهلل وابددـ
افًٌٔؾ ؾريو ٜمـ اهلل واهلل ظِدٔؿ حُدٔؿ -الدؿ ذرك  ,رمحدف اهلل  ,نين نيخدق مدٚ
خي ٚظذ افٌْقك وادتًٚمِغ ؾٔٓ ٚافقؿقع دم افرب ٚبٖٕقاظف  ،وي خيٍك م ٚورد ؾٔدف
مددـ افتٌِددٔظ وافتقظددد بٚفًَقبددٚت افدٕٔقيدد ٜواظخرويدد -ٜالددؿ ذـددر افْهددقص
اد رم ٜفِرب 6628 664,662.7( ٚوتٚرخيٓ6884.6.2 ٚقد)
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ود ٚنيٕنئ افٌْؽ افزراظل ـٚن مٌْٔ ٚظدذ افَدرض بٍٚئددة رمزيد ،ٜؾًدًك افندٔ
حمّدد بددـ إبددراقٔؿ إػ إبددالح افقوددع وذـددر نيٕددف نيرصددد وية اظمددقر إػ مدد ٚدم
برام ٟافٌْؽ افزراظل افًًقدي مـ افرب ٚافكاح افذي قق حمٚربد ٜهلل ورشدقفف،
ؾقاؾَدددقا وؾَٓدددؿ اهلل ،ومًْدددقا افربددد 6652 ( -ٚبتدددٚري 6885,2,5قدددد
)-679.7
وؿد ـٚن يتٚبع م ٚيًتجد ظذ افًٚح ٜمدـ مًدٚمالت ،ويدد افْدٚس ظدذ اخلدر
وا دى وحيذر مـ افرب ٚوافردى ،وم ٚي ظذ ذفؽ نيٕف د ٚبدر ؿدرار جمِدس إدارة
عـ ٜاظشّدة افًربٔ ٜافًًقدي( ٜشٚؾُق) ادْنقر دم افه ػ اد ِٔ ، ٜومْٓدٚ
جريدة افريٚض رؿؿ  876وتدٚري 6887.62.28قدد ووجدد مدـ ودّْف مدٚ
يتًِؼ بٚيؿساض  ،ونين افؼـ ٜاؿسو ٝمدـ افٌْدقك مد ٚيزيدد ظدذ  22مِٔدقن
دوير -إػ نين ؿ : ٚوبّجرد اشتالم افؼـ ٜذه اظمدقا بدٚعت دم اشدت امرقٚ
فدى افٌْقك اد ِٔ ٜواظجٌْٔ ، ٜري ام حيغ مقظد دؾًٓ ٚفِؼـٚت ادتًٚؿدد مًٓدٚ
 ،وحََددد ٝافؼدددـ ٜمْدددذ بددددايتٓ ٚحتدددك تدددٚري  86ديًدددّز 6976مٌِدددغ
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6888245ريددٚي -وؿددد ـتدد ٛشددامح ٜافنددٔ  ,رمحددف اهلل  ,خىٚبدد ٚإػ وزيددر
افٌسو واف روة ادًدٕٔ ٜؿ ٚؾٔف :وي خيٍك نين م ؾ قذه افؼـ ٜافتل شدٚقؿ ؾٔٓدٚ
نيٕٚس ـ رون مـ ادقاضْغ  ،افذيـ يرؽٌقن افًُ ٛاحلال وي يَهدون افربدٚ
بقجف مـ افقجقه ،ومرابٚة افؼـ ٜبٖمقا ؿ جتًدؾ ـًدٌٓؿ خٌٔ د ً ٚحرامد ً -ٚؾِٓدذا
يتًغ ظذ افؼـ ٜاجتْٚب قذه ادًدٚمالت افربقيد ٜاخلٌٔ د ٜوشدُْت ٛظدذ قدذا
ـتٚب ٜمًتقؾٚة ؾٔام بًد ،وإٕام نيردٕ ٚافتٌْٔدف ظدذ قدذا بهدقرة مًدتًجِ ٜاشدتجٚبٜ
دراجً ٜافذيـ اشتُْروا قذا مـ ادقاضْغ ًٕ،تُْر قذا  ،وٕرجق مدـ ادًدئقفغ
مالحي ٜذفؽ بهقرة مًتّرة (جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ شامح ٜافنٔ حمّدد بدـ
إبدددراقٔؿ ،ددددع افنددددٔ حمّددددد ابدددـ ؿٚشددددؿ رمحددددف اهلل،

 6684بتددددٚري

6888.8.66قد )667.7
واشتّر  ,رمحف اهلل – دم مً ٜ ٚافقاؿع بٚمؾتدٚء وامرصدٚد ؾٖبددر ظددة ؾتدٚوى
بت ريؿ افٍقائد افتل تدؾًٓ ٚافٌْدقك فِّدقدظغ وافتدل تٖخدذق ٚمدـ ادَسودغ،
ونيهندد ٚجتّددع بددغ ربدد ٚافٍوددؾ وربدد ٚافًْددٔئ ،ٜوي ؾددر بددغ نين تًددّك ؾٚئدددة نيو
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ظّقف ،ٜونين تِؽ افٍٚئدة ظغ افرب ٚاد درم بٚتٍد ٚظِدامء ادًدِّغ ( 6629
بتدددٚري 6884.2.64قدددد ،664.7
،667,665.7

6684بتدددٚري 6884.5.6قدددد

 6686بتددٚري 6882.2.28قددد -667.7

6687

بتددٚري 6887.6.66قددد  -)669.7ـددام نيٕددف دخددؾ دم تٍٚبددٔؾ ادًددٚمالت
افٌُْٔ ٜونيبدر ؾتقاه بنٖهن ،ٚؾَد شٖفف افنٔ ؿٚشؿ بـ ظذ ل الٚين  ,رمحدف اهلل
 ,ظـ حُؿ م ٚيٖخذه افٌْؽ ظذ ظِّٔف ظْدم ٚحيق فف دراقؿ مدـ بِدد إػ بِدد،
قؾ جيقز م ؾ قذا ويًتز ـٚظجرة نيو يّْع د ٚؾٔف مدـ افزيدٚدة خندٔ ٜافقؿدقع دم
افربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد-ٚ
ؾٖجٚب :احلّد هلل -اختِػ ـالم افًِامء دم م ؾ قذا ،ؾّْٓؿ مـ ؿ : ٚقدق حدرام
 :د ٚؾٔف مـ افزيٚدة -ومْٓؿ مـ ؿد : ٚقدق مُدروه ومدْٓؿ مدـ ؿد : ٚبجدقازه ظْدد
احلٚج :ٜظٕدف مدـ جدْس افًدٍتج :ٜبؼدط نين يُدقن مد ٚيٖخدذه افٌْدؽ بَّددار
نيجرتف ؾٖؿؾ ،ومل يُـ قْٚك دٔؾ ظذ افرب -ٚوافذي نيراه دم م ؾ قدذا مْدع افزيدٚدة
مىَِ ً :ٚشد ًا فِذريً ،ٜوشد افذرائع نيبؾ مـ نيبدق افؼديً( ٜجمّدقع ؾتدٚوى
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ورشٚئؾ شامح ٜافنٔ حمّد بـ إبراقٔؿ ،ع افنٔ حمّد ابـ ؿٚشدؿ رمحدف اهلل،
 6748بتٚري 6887,6,27قد -)266.7
وـٚن  ,رمحف اهلل – حيرص ظدذ تَْٔد ٜمد ٚيًُدٌف افْدٚس مدـ نيمدقا حمرمد ٜبدٖن
يتهدؿقا ا ،ٚوي يدخِقق ٚوّـ نيمقا ؿ ،ؾَ , ٚرمحدف اهلل  ": ,افزيدٚدة افتدل
نيخذت مَٚبؾ نيربٚح افٌْؽ تتهد ا 6656 ( -ٚبتٚري 6888,6,67قدد
-)678.7
وـٚن رمحف اهلل يتّْدك فدق تهددى نيحدد ضدالب افًِدؿ فدراشد ٜنيحُدٚم اظورا
افَْدي ،ٜؾَ ٚرمحف اهلل ":يٌٌْل نين يًِؿ نين نيـ ر مًٚمالت نيقؾ افٌْدقك ي ختِدق
مـ نيصٔٚء خمٚفٍ ٜفِؼيً ٜمدـ مًدٚمالت ربقيد ٜوؽرقد ، ٚؾٌٌْٔدل فىٌِد ٜافًِدؿ
دددذيرقؿ مددـ ـددؾ مدد ٚخيددٚفػ افؼددع 6946 ( -بتددٚري 6886.2.24قددد
 -)668.8وقذه فٍت ٜمـ افنٔ فىٌِ ٜافًِدؿ بدٖن يندٚرـقا مندٚرـ ٜإجيٚبٔد ٜدم
اظخذ بٖيدي افٌْقك مـ دائدرة احلدرام إػ افٍودٚء افقاشدع فًِّدٚمالت ادٌٚحد-ٜ
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ودم تَرير فف شْ6886 ٜقد ؿ : ٚمًٚمِد ٜافْدٚس بدٚر ؾٔٓد ٚيشء ـ در بقاشدىٜ
افدوير وؽره ،يٌٌْل نين يتهدى  ٚبًض ضٌِ ٜافًِدؿ حتدك يُتد ٛؾٔٓد ٚيشء
تزني بف افذم )669.7 6682 ( ٜوؿد اشتجٚب افنٔ ظٌداهلل ابـ مْٔع جزاه
اهلل خر ًا ذه افرؽٌ ٜؾُتد ٛب دف افندٓر :افدقر افَْددي وبددر ظدـ مىدٚبع
افريٚض شْ6896 ٜقد 6976 ,م بتَديؿ افنٔ بٚفح احلهدغ  ,رمحدف اهلل ,
وؿدد شدٚر ظدذ قددذا افدْٓ ٟظِدامء افًددًقدي ٜبٚمؾتدٚء وافتقودٔح وامرصددٚد إػ
افٌدائؾ افؼدظٔ ٜفًِّدٚمالت ادكدؾٔ ،ٜوبددرت ؿدرارات جمًّٔد ٜمدـ قٔئدٜ
ـٌددٚر افًِددامء دم افًددًقدي ،ٜوجمّددع افٍَددف امشددالمل افتددٚبع دْيّدد ٜادددٗمتر
امشددالمل ،وجمّددع افٍَددف امشددالمل افتددٚبع فرابىدد ٜافًددٚمل امشددالمل فتًددٚظد
ادكؾٔغ ظذ مًرؾ ٜادًٚمالت افتل ؾٔٓ ٚإصُ ٚعظل وضريَ ٜمً ٚتف-
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ويًد شامح ٜصٔخْ ٚافنٔ ظٌداهلل افًَٔؾ  ,رمحف اهلل – رائد افٍَٓٚء ادندٚرـغ
مبددالح ادًددٚمالت ادكددؾٔ ٜدم داخددؾ افٌْددقك ،وشددٚر ظددذ دربددف زمددالؤه دم
افتخهص افٍَٓل وضالبف مـ إٕنٚء نيو قٔئ ٜعظٔ ٜداخدؾ بْدؽ شدًقدي إػ
ظكٕ ٚقذا-
ودم افٍسة اظخرة اجتٓ ٝادهٚر افتَِٔدي ٜإػ ؾتح ٕقاؾدذ إشدالمٔ ،ٜوبًودٓٚ
نيظِـ ظـ افت ق افتدرجيل إػ افتًٚمالت ادتقاؾَ ٜمع افؼيً ،ٜوق ٕ ٚـ ٕدرى
افْقاؾددذ امشددالمٔ ٜمتددقاؾرة دم ٔددع ادهددٚر بددال اشددت ْٚء ،ددد ٚرنيوا نين افْددٚس
يَّتقن مـ يًٚرض افؼع ،ووجدت افٌْقك افتَِٔدي ٜمـ ضٌِد ٜافًِدؿ افٍَٓدٚء
ـؾ افتًدٚون مجيدٚد افٌددائؾ ادْٚشدٌ ٜفًِّدٚمالت افتدل تتًدٚرض مدع اظحُدٚم
افؼددظٔ ،ٜوقددق مدد ٚيٌؼ د بّرحِدد ٜمؼددؿ ٜدًددتَؾ افٌْددقك دم ادُِّدد ٜافًربٔددٜ
افًًقدي-ٜ
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ـتٌ ٝدم مَ ٚشٚبؼ ظـ رضورة تًديؾ افْيٚم افٌُْل بام يتقاؾؼ مع افتىقر
افنيع فُِِّ ٜمـ حٔ ٞافٍَزات ايؿتهٚدي ٜوافتىقر افتَْل وادْتجٚت
افٌُْٔ ٜادٌتُرة ،واؿسح ٝنين ينّؾ افتىقير تًٓٔؾ دخق مهٚر
جديدة دم افًق  ،وتًٓٔؾ احلهق ظذ تراخٔص افٌْقك وؾتح ادجٚ
فٌِْقك ادتخهه ،ٜودم قذا ادَ ٚتقؤح فٍُرة افٌْقك ادتخهه-ٜ
وبدايَٕ ٜق إن ا ٓٚز افٌُْل دم نيي جمتّع يتُقن مـ ظدد مـ افٌْقك
ختتِػ وؾ ًَ ٚفتخههٓ ٚوافدور افذي تٗديف دم ادجتّع ،ويًتز تًدد نيصُٚ
افٌْقك مـ اظمقر افْٚجت ٜظـ افتخهص افدؿٔؼ ،وافرؽٌ ٜدم خِؼ قٔٚـؾ
متقئِ ٜمًتَِ ٜتتالءم مع حٚجٚت افًّالء وادجتّع-
ويتهدر ا ٓٚز افٌُْل دم افدوف ٜافٌْقك ادرـزي ٜويّ ِٓ ٚدم ادُِّ ٜمٗشًٜ
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افَْد ،وي ُيًِؿ ه تًّٔتٓ ٚبّٗشً ٜافَْد حتك ا ن  ،ونيظتَد نيٕف لن
اظوان فتٌٔر ايشؿ إػ افٌْؽ ادرـزي نيو ادك ادرـزي-
وتًتز مٗشً ٜافَْد ـٚفَِ ٛفِجٓٚز افٌُْل ،وظِّٓ ٚمسـز ظذ امعا
ظذ افْنٚط افٌُْل وإبدار نيورا افَْد ،واد ٚؾي ٜظذ اشتَرار ؿّٔتٓ،ٚ
ـام تَقم بٚخلدمٚت افٌُْٔ ٜفِ ُقم ٜوتَدم  ٚافًقن دم إدارة افًٔٚش ٜادٚفٜٔ
وافَْدي ،ٜويُّـ نين يىِؼ ظِٔٓ" ٚبْؽ احلُقم ،"ٜإوٚؾ ٜإػ ذفؽ
ؾّٗشً ٜافَْد (افٌْؽ ادرـزي) مت ؾ "بْؽ افٌْقك" فُقهن ٚدتٍظ
ب ًٚبٚت بَٔ ٜافٌْقك فدهي ،ٚوتَقم ب٘جراءات ادَٚب ٜبْٔٓ ،ٚوتَديؿ
بًِّٔٚت امؿراض وايؿساض مـ افٌْقك حً ٛاحل ، ٚـام تٍْذ فٌِْقك
ظِّٔٚت افتٌٔٔ-ٝ
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افًًدقدي مـ نيؿدم اظٕيّ ٜافًًقدي ،ٜؾَد
ويًد ِٕيدٚم مٗشًد ٜافَْدد افًدريب
ِّ
بدر بٚدرشقم ادُِل ذي افرؿؿ  28وافتٚري 6877.5.28قد ،وٕص دم مٚدتف
افًًقدي ،م ٚيع:
اظوػ ظذ نين نيؽراض مٗشً ٜافَْد افًريب
ِّ
 ,6إبدار ودظؿ افَْد افًًقدي ،وتقضٔد ؿّٔتِف دم ِ
ِ
وخٚر ِجٓ-ٚ
داخؾ اف ٌِّالد
ِّ
ِ
ُ
احلُقم-ٜ
مك
 ,2نين تَقم بٖظام
ُ ,8مراؿٌ ٜافٌْقك افتِجٚري ٜوادُنتٌِغ بٖظام ُمٌٚدف ٜاف ًُّالت-
وحرص وية اظمر ظذ مْع نيي تك خيٚفػ افؼيً ٜامشالمٔ ٜافتل تْتٓجٓدٚ
ادُِّ ،ٜؾَد نيـدت ادٚدة اف  ٜٕٔٚمـ ٕيٚم مٗشًد ٜافَْدد ظدذ نيٕدف ي جيدقز دٗشًدٜ
افًًقدي دؾع نيو ؿٌض ؾٚئدة ،وإٕام جيقز د ٚؾَدط ؾدرض رشدقم فَدٚء
افَْد افًريب
ِّ
اخلدددمٚت افتددل تٗدهيدد ٚفِجّٓددقر نيو فِ ُ ُقمدد ،ٜوذفددؽ فًددد ٍَٕددٚت ادٗشًدد،ٜ
وتهدُ ر تِؽ افرشقم بالئ ُ ٜي َِ ُرق ٚجمِِس امدارة ويقاؾِؼ ظِٔٓد ٚوزيدر ادٚفٔد -ٜودم
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افًدًقدي افَٔدٚم بدٖي ظّدؾ مدـ
ادٚدة افًٚدش " :ٜي جيدقز دٗشًد ٜافَْدد افًدريب
ِّ
اظظام ا تٔ,6 :ٜ

مٌٚعة نيي ظّؾ يتًدٚرض مدع ِ
ؿقاظدد افؼديً ٜامشدالمٜٔ
ُ

افًّ ٚء ،ؾال جيقز  ٚدؾع نيو ؿٌض ؾٚئدة ظذ اظظام "-
ومٗشً ٜافَْد حريه ٜـؾ احلرص ظذ تىٌٔؼ قذه ادقاد ،وقل ب ٚجد ٜإػ ظدقن
ادختهغ دم افٍَف ادكدم ،ونيظتَد نيٕف لن اظوان فتًٔدغ ْد ٜعظٔد ٜفِتٖـدد مدـ
تىٌٔؼ قذه ادٚدة ظذ تًٚمالت مٗشً ٜافَْد مع افٌْدقك دم امؿدراض وايؿدساض
وافتٌٔٔ ،ٝومدـ يًدر مًد ٚافددـتقر ؾٓدد بدـ ظٌدداهلل ادٌدٚرك ،اد دٚؾظ ادٌدٚرك
دٗشً ٜافَْد يقؿـ بٖن برـتف شتُقن ـٌرة ظذ افْيٚم ادكدم دم ادُِّ-ٜ
وافْددقع اف ددٚين مددـ افٌْددقك بٚدُِّدد ٜافٌْددقك افتجٚريدد ٜويًددّٔٓ ٚافددًٌض "بْددقك
افقدائع" فُقن افقدائع ادهدر اظشٚيس دقاردق ٚإذ تَدقم بٌَدق نيمدقا اددقدظغ
افتل تًت ؼ ظْد افىِ ٛنيو بًد ؾسة مـ افزمـ ،ـام تَقم بّْح ؿروض ومتقيالت
ؿهرة اظجؾ بودامٕٚت خمتٍِد -ٜـدام تَدقم بت هدٔؾ اظورا افتجٚريد ،ٜوخهدؿ
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وؿٌق اظورا افتجٚري ٜوخهؿ ادًتخِهٚت احلُقمٔ ،ٜوعاء وبٔع افًّدالت
اظجٌْٔ ،ٜوؾتح ايظدتامدات ادًدتْدي ،ٜوإبددار خىٚبدٚت افودامن ،وٕ دق ذفدؽ-
وؿد ـٕٚد ٝافٌْدقك افتجٚريد ٜتْدتٓ ٟافىريَد ٜافتَِٔديد ٜدم تًٚمالهتد ،ٚوبًدد تًدٚون
افٌْقك مع ادختهغ بٍَف افٌْقك نيوجدت بدائؾ ّٔدع اظظدام افٌُْٔد ٜافتَِٔديدٜ
ادّٓ ،ٜوفذا ؾال ُٕٚد ٕجد مْتج ٚمكؾٔ ٚإي وفف بديؾ يٍل بدٚفٌرض -ومدـ نيٕدقاع
افٌْدقك افتجٚريد ٜافٌْدقك ذات افٍدروع(  )Branch Banksوقدل مٗشًدٚت
مكؾٔ ٜتتخذ ؽٚف ًٌ ٚصُؾ افؼـٚت ادًد ٜ ٚوتُدقن د ٚؾدروع دم ـٚؾد ٜاظٕ دٚء
ا ٚمدد ٜمددـ افددٌالد :وبْددقك افًالشددؾ ( )Chain Banksوقددل بْددقك متددٚرس
ٕنٚضٓ ٚمـ خال ؾتح شًِِ ٜمتُٚمِ ٜمـ افٍروع ،وتُقن ظٌٚرة ظدـ ظددة بْدقك
مٍْهِ ٜظـ بًوٓ ٚإدار ًي ٚوفُدـ يؼد ظِٔٓد ٚمرـدز رئٔيسد واحدد يتدقػ رشدؿ
افًٔٚشددٚت افًٚمدد ٜافتددل تِتددزم ادد ٚـٚؾدد ٜوحدددات افًًِددِ :ٜوبْددقك ادجّقظددٚت
( )Group Banksوقل نيصٌف بٚفؼـٚت افَٚبو ٜافتل تتقػ إٕنٚء ظدة بْدقك
نيو عـٚت مٚفٔ ٜؾتّتِؽ مًيؿ رنيشام  ٚوتؼ ظذ شٔٚشتٓ ٚوتَقم بتقجٔٓٓد-ٚ
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و ذا افْقع مـ افٌْقك ضٚبع احتُٚري وؿد إتؼت م ؾ قذه افٌْدقك دم افقييدٚت
ادت دة ودو ؽرب نيوروب :ٚوافٌْقك افٍرديد )Unit Banks( ٜوقدل مْندآت
بٌرة يُِّٓ ٚنيؾراد نيو عـٚت نيصخٚص ،ويَتك ظِّٓ ٚدم افٌٚف ٛظذ مْىَٜ
بٌرة نيو تتّٔز ظـ بٚؿل نيٕقاع افٌْقك بٖهن ٚتَكد تقطٔدػ مقاردقد ٚظدذ نيبدق
بٚفٌ ٜافًٔقف ٜم ؾ اظورا ادٚفٔ ٜواظورا افتجٚريد ٜادخهدقم ،ٜوؽدر ذفدؽ مدـ
اظبدق افَٚبِد ٜفِت قيدؾ إػ َٕدقد دم وؿد ٝؿهدر وبددون خًدٚئر -وافًددٌ ٛدم
ذفؽ قق نيهن ٚي تًتىٔع دّؾ خمٚضر تقطٔػ نيمقا  ٚدم ؿروض متقشى ٜنيو ضقيِٜ
اظجؾ بًٌ ٛبٌر حجؿ مقاردق -ٚوتًتّد قذه افٌْقك دم ٕنٚضٓ ٚظدذ مد ٚيتّتدع
بف نيبد ٚا ٚنيو مدديروق ٚمدـ خدزات مكدؾٔ ٜومد ٚحيقزوٕدف مدـ الَد ٜادتًدٚمِغ،
ويَتك قذا افْقع مـ افٌْقك ظدذ افددو افرنيشدامفٔ :ٜوافٌْدقك اد ِٔدLocal ( ٜ
 )Banksقل تْنٖ فتٌٚع ٕنٚضٓ ٚدم مْىَ ٜجٌراؾٔ ٜحمددة ،وؿدد تُدقن مَٚضًدٜ
نيو ويي ٜنيو حمٚؾي ٜنيو حتك مديْ ٜحمددة-
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ومـ نيٕقاع افٌْقك بْقك ايشت امر ( )Investment Banksوئًّٓٚ
افًٌض "بْقك اظظام " وتًتٓد تَديؿ اخلدمٚت فرج ٚاظظام
وافؼـٚت افتل دتٚج إػ اظمقا افَْدي ٜفزيٚدة ؿدرهت ٚامٕتٚجٔ -ٜـام تَقم
ب٘بدار اظورا ادٚفٔ ٜاخلٚب ٜبٚفؼـٚت ،وافًْدات احلُقمٔ ٜووامن
تٌىٔ ٜاظشٓؿ وافًْدات ادًروو ٜظذ ا ّٓقر خال ؾسة ظروٓٚ
فالـتتٚب افًٚم-
ـذفؽ تَقم قذه افٌْقك بٚيصساك دم إٕنٚء بًض افؼـٚت افهْٚظٔ ٜنيو
افتجٚري ٜوتًٚظد ظذ تدظٔؿ قذه افؼـٚت وذفؽ ظـ ضريؼ متقيِٓ ٚنيحًٕٔٚٚ
وظـ ضريؼ إبدار شْداهت ٚنيحٔ ًٕٚٚنيخرى -وقْٚك بْقك اشت امر تَقم بؼاء
عـٚت خٚب ٜنيو ظٚم ٜوإظٚدة قُِٔ ٜنيشّٓٓ ٚوبًٔٓ ٚفًِّت ّريـ-
ومـ نيٕقاع افٌْقك افٌْقك افهْٚظٔ )Industrial Banks( ٜوقق خمتص
بتّقيؾ ادْنآت افهْٚظٔ ٜمـ إٕنٚء فِّهٕٚع ا ديدة وتقشً ٜفِّْنآت
افَٚئّ ٜنيو احلهق ظذ رنيس اد ٚافًٚمؾ -ٚ
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ومـ نيٕقاع افٌْقك افٌْقك افًَٚري )Real Estate Banks( ٜومّٓتٓٚ
متقيؾ افَىٚع افًَٚري بوامن اظرايض وادٌٚين-
ومـ نيٕقاع افٌْقك افٌْقك افزراظٔ )Agricultural Banks( ٜوقل
خمته ٜبتّقيؾ افَىٚع افزراظل مـ مًتِزمٚت إٕتٚج (نيشّدة – ليت
ومًدات --اف )-
ومـ نيٕقاع افٌْقك افتل دتٚجٓ ٚادُِّ ٜبْقك ادَٚوفغ ( Contractors
 ،)Banksومّٓتٓ ٚتَديؿ خدمٚت افتّقيؾ فَِّٚوفغ وعاء
ادًتخِهٚت وإبدار خىٚبٚت افوامن افتل حيتٚجٓ ٚـؾ مَٚو -
وقْٚك نيٕقاع نيخرى مـ افٌْقك ادتخهه ٜم ؾ:
-1
-2
-3
-4

بنوك التجارة الخارجيت Banks Foreign Trade
أو بنوك االستيراد والتصذير ،Export/Import Banks
وبنوك االدخار ،Savings Banks
وبنوك المحلياث .Municipal Banks
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وب ،ِّٜ ٚبِدٕ ٚبِد ـٌر وتىقره مِ قظ ،ومتًٚرع ،وٕتّْك نين تقاـٛ
نيٕيّتْ ٚادكؾٔ ٜقذا افتىقر بتًديؾ اظٕيّ -ٜونيٕ ٚواالؼ نين ربٚن شٍْٜٔ
افًٔٚش ٜادكؾٔ ٜدم جًٌتف افُ ر وافُ ر ،ؾٕٚتيروا إٕ ٚمْتيرون-
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مع تقجف افٌْقك وافؼـٚت ادٚفٔ ٜفِّْتجٚت ادتقاؾَ ٜمع افؼيً ،ٜيحظ
افُ ر مـ ادراؿٌغ وجقد ؾجقة بغ م ٚيىٌِف افًق وبغ ادختهغ دم
ادكؾٔ ٜامشالمٔ -ٜوشٖحٚو نين نيووح نيقؿ افَْٚط افتل قل م ٚر َٕٚش
بغ ادختهغ دم ؾَف ادًٚمالت ادٚفٔ ٜوؾؼ افهُقك ادىروح ٜدم افًق
اخلِٔجٔ-ٜ
ودم افٌداي ٜي بد مـ تقؤح مٍٓقم بُقك ايشت امر افتل يَهد ا ٚتِؽ
افقالٚئؼ ادتًٚوي ٜافَّٔ ٜافتل مت ؾ حهه ٚصٚئً ٜدم مُِٔ ٜنيظٔٚن نيو مْٚؾع نيو
خدمٚت نيو دم مقجقدات مؼوع مًغ نيو ٕنٚط اشت امري خٚص ،وذفؽ
بًد دهٔؾ ؿّٔ ٜافهُقك وؿٍؾ بٚب ايـتتٚب وبدء اشتخدامٓ ٚؾٔام
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نيبدرت

مـ

نيجِف-

(ادًٚير

افؼظٜٔ

–

مًٔٚر

)2,67

ومت ؾ افهُقك بديال عظٔ ٚمْٚشٌ – ٚدم وجٕٓ ٜير افُ ر مـ افٍَٓٚء ,
فًْدات افَرض افًٚم ،نيو شْدات اخلزيْ ،ٜوافتل بدر بًّْٓ ٚؿرار جمّع
افٍَف امشالمل مـ حٔ ٞامبدار نيو افؼاء نيو افتداو ظهن ٚؿروض
ربقي( -ٜجمِ ٜادجّع (ع  ،6ج 2ص 6278ع  7ج 6ص ،))78إي نين
افتىٌَٔٚت فٌدائؾ افًْدات ي زاف ٝحمؾ جد ـٌر ،وؾٔٓ ٚافًديد مـ
افٍَٓٔ-ٜ

امصُٚيت

وتِجٖ ا ٓٚت افتل تهّؿ افهُقك – وافتل ؽٚفٌ ٚم ٚتُقن مُٚت ٛحمٚمٚة
 )Sوقل اختهٚر دهىِح إٕجِٔزي
P
C
ؽربٔ – ٜإػ إٕنٚء عـ ٜيرمز  ٚبد (
مًْٚه :عـ ٜذات ؽرض خٚص ،وتَْؾ مُِٔ ٜم ٚيراد تهُُٔف إػ قذه
افؼـ ،ٜالؿ يتؿ افتهُٔؽ ،ويًغ ضر لخر يشتٍٔٚء اميرادات وتقزيًٓٚ
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ظذ محِ ٜافهُقك ،ودم ـ ر مـ احلٚيت يُقن افىر ا خر قق افؼـٜ
اظم-

ويِجٖ ضٚفٌق افتّقيؾ إػ قذه افىريَ ٜإذا ـٚن افتّقيؾ وخام ،مع ظدم
افرؽٌ ٜدم زيٚدة رنيس اد ، ٚوظدم وجقد ادّق

مـ ادهٚر -

وفُؾ بُقك تٍٚبٔؾ نيخرى حً ٛاحتٔٚجٓ ،ٚؾًذ شٌٔؾ اد  ٚتَقم
ؾُرة بُقك عـ ٜافُٓربٚء ظذ تهُٔؽ حؼ عـ ٜافُٓربٚء دم ؿراءة
وبٜٕٔٚ

افًدادات،

وإظداد

افٍٚتقرة،

وؾؼ

جدو

افتًرؾٜ

افهٚدر بَرار جمِس افقزراء ذي افرؿؿ  669وافتٚري 6469.8.66قد-
وذفؽ بٕ٘نٚء عـ ٜذات ؽرض خٚص وقل عـ ٜاِقـ ٜبٚفُٚمؾ فؼـٜ
افُٓربٚء ومًتَِ ٜظْٓ ،ٚوتْتَؾ مُِٔ ٜقذه احلؼ إفٔٓ ٚددة  24شْ ،ٜويُقن

48

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

 Hافًًقدي ٜافًربٔ ٜب٘دارة قذه افهُقك
S
B
دم ٕؼة امبدار تقـٔؾ عـCٜ
 Hافًًقدي ٜافًربٔ ٜمٌٌِ ٚشْقيٚ
S
B
ٕٔٚب ٜظـ ادًت ّريـ ،ظذ نين تٖخذ عـCٜ
مَىقظٚ

ومٓٚم

ذا

عـٜ

افُٓربٚء

افًّؾ-

فِهُقك

تتِخص

دم

ا ر:

 , 6تًّؾ ظذ ؾهؾ مقجقدات افهُقك ظـ بٚؿل مقجقدات مهدر
افهُقك
o

إدراج

وذفؽ
مقجقدات

مـ

افهُقك

دم

ؿقائؿ

خال
اظمغ

ادٚفٜٔ

 oمراجً ٜوتدؿٔؼ قذه افَقائؿ ظـ ضريؼ مدؿؼ خٚرجل مًتَؾ

 , 2ايفتزام بّقج ٛايتٍٚؿٔٚت ادقؿً ،ٜبٚفًّؾ ظذ مهِ  ٜمحِٜ

49

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

افهُقك

ؾٔام

بّقجقدات

يتًِؼ

افهُقك-

 Hافًًقدي ٜافًربٔ ٜب٘دارة قذه افهُقك ٕٔٚب ٜظـ ادًت ّريـ
S
B
وتَقم عـCٜ
وذفؽ

بٚتٌٚع

ا تٔ:ٜ

امجراءات

 6يتؿ دظقة ادًت ّريـ فالـتتٚب دم قذه افهُقك بٚفًًر اد دد ،حٔٞ
يدؾع محِ ٜافهُقك شًر ايـتتٚب دم دؾً ٜواحدة ؾقري ٜإػ افؼـٜ
افًًقديٜ

فُِٓربٚء

ضريؼ

ظـ

افٌْؽ

افقـٔؾ-

 Hافًربٔ ٜافًًقدي ٜوـٔ ً
ال ظـ محِ ٜافهُقك مَٚبؾ نيتًٚب
S
B
 2يتؿ تًٔغC
الٚبت ٜيتؿ ايتٍ ٚظِٔٓ ٚونيتًٚب افقـٚف ٜفًٔ ٝمرتٌى ٜب جؿ افهُقك،
بًّْك نيهن ٚشتُقن الٚبت ٜشقاء ـٚن حجؿ إبدار افهُقك  6مِٔٚر ري ٚنيو
 5مِٔٚر ري - ٚوشٔتؿ دؾع قذه اظتًٚب مـ دخؾ اميرادات-

 8يتؿ افدخق دم اتٍٚؿٔ ٜإدارة بغ نيمغ مقجقدات افهُقك ووـٔؾ محِٜ
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افهُقك وعـ ٜافُٓربٚء وافتل بّقجٌٓ ٚيتؿ تًٔغ عـ ٜافُٓربٚء مديرا
دقجقدات افهُقك ،ظذ ٕ ق ؽر ؿٚبؾ فدفٌٚء ،ددة  24ظٚم ٚوذفؽ
مدارة مقجقدات افهُقك فهٚفح نيمغ مقجقدات افهُقك ووـٔؾ محِٜ
افهُقك ـَّٚو مًتَؾ (نيجر منسك) وفٔس ـّقطػ (نيجر خٚص)

 4حمؾ افتهُٔؽ قق ايمتٔٚز (احلؼ) ادّْقح فِؼـ ٜفَراءة افًدادات
وبٕٔٚتٓ ٚوإبدار افٍقاتر وتقزيًٓ ،ٚمَٚبؾ ظقض يٗخذ مـ ادًتٍٔديـ،
حٔ ٞيتًغ ظذ افؼـ ٜافًًقدي ٜفُِٓربٚء تًٔغ افًدادات اخلٚوًٜ
فِخدم ٜوذفؽ بذـر نيرؿٚمٓ ٚو تًريػ افؼائح و رشقمٓ ٚوـذفؽ ايفتزام
بٚفتًقيض ظام يتِػ مـ ظدادات بًدادات اٚالِ ٜد ٚتِػ-

 5اظتّد تَقيؿ حمؾ افتهُٔؽ ظذ افتًرؾ ٜافهٚدرة مـ جمِس افقزراء دم
ؿراره رؿؿ  669وتٚري 6469,8,66قد ويتؿ تًَّٔف إػ وحدات يهدر
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مَٚبِٓٚ

بُقك

اشت امر-

ودم ح ٚتٌر افرشؿ ؾ٘ن افؼـ ٜمِتزم ٜحلِّ ٜافهُقك بٚفرشؿ ادَرر
وؿ ٝإبرام افتًٚؿد مع افؼـ ٜبٌض افْير ظـ زيٚدتف نيو إخٍٚوف بًد ذفؽ
افتٚري

حٔ ٞإن نيالر افزيٚدة فهٚفح افؼـ ٜونيالر ايٕخٍٚض ظِٔٓ-ٚ

 6يتؿ تقؿٔع اتٍٚؿٔ ٜمع افؼـ ٜافًًقدي ٜفُِٓربٚء فَِٔٚم ددة  24شْٜ
بخدم ٜؿراءة افًدادات وبٕٔٚتٓ ٚو إظداد افٍقاتر وتقزيًٓ ،ٚوذفؽ مَٚبؾ
رشؿ يدؾع فِؼـ ٜـؾ شت ٜنيصٓر -وتت ّؾ افؼـ ٜم ٚيَع مـ رضر ظذ
محِ ٜافهُقك نيو شقاقؿ ٕتٔج ٜتَهر افؼـ ٜنيو إ  ٚ ٚنيو تًدهي ٚدم نيداء
اخلدم-ٜ

وؿد نيظى ٝاحلُقم ٜافًًقدي ٜاحلؼ فؼـ ٜافُٓربٚء بٚحتًٚب رشقم
(دددق ٚاحلُقم )ٜظذ مًتخدمل افُٓربٚء مَٚبؾ اخلدمٚت افتٚفٔ:ٜ
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 6خدم ٜتقبٔؾ افُٓربٚء :إن تقبٔؾ افُٓربٚء إػ ادًتخدمغ وترـٔٛ
افًدادات قل تُٚفٔػ حيؼ فؼـ ٜافُٓربٚء احتًٚب رشؿ مَٚبِٓ ٚوذفؽ
درة

واحدة

ظْد

افًَد-

تقؿٔع

 2اشتٓالك افُٓربٚء:افرشقم ادرتٌى ٜاذه اخلدم ٜتًتّد ظذ ـّٜٔ
ايشتٓالك افنٓري فُِٓربٚء ،ؾُِام زاد اشتخدام افُٓربٚء زادت قذه
افتٍُِ-ٜ

 8خدم ٜؿراءة افًدادات وبٕٔٚتٓ ٚوإظدادا افٍقاتر :دتٍظ عـ ٜافُٓربٚء
بُِّٔ ٜافًدادات بًد ترـٌٔٓ ٚفًِّالء وتِتزم بٚفَٔٚم بٚخلدمٚت افتٚفٜٔ
مَٚبؾ

رشقم

صٓريٜ

ختتِػ

53

بٚختال

حجؿ

افًداد:

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

6

ؿراءة

افًداد

بنُؾ

صٓري

2

بٜٕٔٚ

افًداد

بنُؾ

دوري

 8إظداد افٍٚتقرة افنٓري ٜوينتّؾ ظذ ضٌٚظتٓ ٚوتقبِٔٓ ٚفًِّالء بٚفقؿٝ
ادىِقبغ-

وافنُؾ

وتساوح افتًرؾ ٜمـ  64إػ  84ري ٚفُؾ ظداد صٓري ٚوختتِػ افتًرؾٜ
بٚختال

ٕقع

وشًٜ

افًداد

افَٚضع

ؾٔف-

واذا يتوح نين مقجقدات افهُقك قل ايفتزام بتقؾر خدم ٜؿراءة
افًدادات اد ددة واحلؼ دم احتًٚب افرشقم فتِؽ افًدادات اد ددة ددة
شْ-ٜ

24

ويُّـ تقؤح ؾُرة افهُقك بّ  ٚلخر وقق بُقك شٚبؽ دم إحدى
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بقرق ،ٚحٔ ٞإن افٍُرة افرئًٔ ٜوراء إبدار افهُقك ،قل ؾهؾ جزء
مـ ٕنٚط افؼـ ٜافرئٔس وقق تًقيؼ وتقزيع مْتجٚت افؼـٚت افتٚبًٜ
 ،ٚـْنٚط مٍْهؾ وإبدار بُقك بّقجٌف ظذ اظتٌٚر نيهن ٚنيبق نيو
مقجقدات فتِؽ افهُقك وقق ظَقد تًقيؼ مزم ٜبغ شٚبؽ وافؼـٚت
افتٚبًٜ

 ٚفتًقيؼ وتقزيع مْتجٚهت ( ٚظَقد افتًقيؼ )-

وتَقم شٚبؽ ب٘بدار افهُقك ادَسح ٜافتل مت ؾ حهص متِؽ بًٌْ ٜؿّٜٔ
ـؾ بؽ دم حَق اٚرشٕ ٜنٚط افتًقيؼ وافتقزيع ادنٚر إفٔف وظٚئدات
ذفؽ

افْنٚط

(نيبق

نيو

مقجقدات

افهُقك)-

تؿ إٕنٚء عـ ٜتًّك  :شٚبؽ فِهُقك اِقـ ٜفًٚبؽ مّٓتٓ ٚافًّؾ
ـٖمْٔ ٜظذ افهُقك ادهدرة ٕٔٚب ٜظـ محِ ٜافهُقك -وظْد إتٓٚء ظِّٜٔ
ايـتتٚب دم افهُقك واحلهق ظذ ظٚئدات ذفؽ ايـتتٚب ،تَقم شٚبؽ
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فِهُقك بٚشتالم نيبق نيو مقجقدات افهُقك ( ٕنٚط تًقيؼ وتقزيع
م ْتجٚت افؼـٚت افتٚبً ٜفًٚبؽ مـ ؿٌؾ شٚبؽ وظٚئداتف ) بهٍتٓ ٚنيمْٜٔ
ٕٔٚب ٜظـ محِ ٜافهُقك مالك تِؽ ادقجقدات ودهِ تٓؿ-

• وبهٍتٓ ٚمهدرة افهُقك تَقم شٚبؽ بٚشتالم ظٚئدات ايـتتٚب دم
افهُقك مـ محِ ٜافهُقك ( وقؿ ـؾ صخص نيو جٓ ٜؿٚم ٝبؼاء
 -) Hوتهدر شٚبؽ فِهُقك مٔزإٜٔ
S
B
بُقك مـ وـٔؾ امبدار وقق بْؽC
ربع شْقي ٜوبٔٚن بٚفدخؾ ،يٍه ٚن بُؾ ووقح ظـ مرـزق ٚادٚ
وافَّٔ ٜافًقؿٔ ٜفِْنٚط افتًقيَل افذي متُِتف ٕٔٚب ٜظـ محِ ٜافهُقك مـ
شٚبؽ ،ويتؿ تقزيع جزء مـ افدخؾ ظذ محِ ٜافهُقك تْٚشٌٔ ٚوذفؽ ظذ
نيشٚس مٗع شٚيٌقر  +قٚمش ربح حمدد ظذ نين يُقن ذفؽ افتقزيع دوريٚ
ـؾ الالال ٜنيصٓر ،ويتؿ دقيؾ نيي ؾقائض حلًٚب ايحتٔٚضل-
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وقذا ايحتٔٚضل يًتخدم فتٌىٔ ٜنيي ظجز دم اظربٚح ؿد حيدث دم افًْقات
افًٚبَ ٜوقق يّ ؾ وامن م ٚحلِّ ٜافهُقك فِ هق ظذ اظربٚح ادتٍؼ
ظِٔٓ ( ٚشٚيٌقر +ا ٚمش ) ،ـام يتؿ اشتخدام ايحتٔٚضل دم دؾع مًٌٕ ٚتف
 %64مـ افَّٔ ٜايشّٔ ٜفِهُقك حلِّ ٜافهُقك ظْد هنٚي ٜـؾ شْٜ
خٚمًٜ

ـًٚئد

إوٚدم،

نيي

-24,65,64,5

• وحتك تًىل افهُقك ضّْٖٕٔ ٜنيـز فًِّت ّريـ تِتزم شٚبؽ ( مهدرة
افهُقك ) بًرض إظٚدة عاء افهُقك افتل نيبدرهت ٚظْد هنٚي ٜـؾ شْٜ
خٚمً ،ٜنيي  24,65,64,5وحلِّ ٜافهُقك اخلٔٚر دم ؿٌق افًرض
نيو رؾوف -وظذ شٌٔؾ اد  : ٚتًرض شٚبؽ إظٚدة عاء افهُقك ادهدرة
بام ًٌٕتف  %94مـ افَّٔ ٜايشّٔ ٜظْد هنٚي ٜافًْ ٜاخلٚمً ٜوافتل ظْدمٚ
يوٚ

إفٔٓ ٚم ٚدؾع حلٚمؾ افهُقك مـ ايحتٔٚضل وقق مًٌٕ ٚتف %64

يُقن ؿد تًِؿ حٚمؾ افهُقك ادًْل مًٌٕ ٚتف ( %644ـٚمؾ افَّٜٔ
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ايشّٜٔ

فهُقـف

)

زائدا

ؿّٜٔ

افتقزيع

افدوري-

• م  ٚلخر فتقوح ؿٔٚم شٚبؽ ب٘ظٚدة عاء افهُقك  :دم هنٚي ٜافًْٜ
افًٚعة ،تًرض شٚبؽ مرة نيخرى إظٚدة عاء افهُقك بام ًٌٕتف  %64مـ
ؿّٔتٓ ٚايشّٔ ،ٜا ٚيًْك بٚن افٌٚئع دم قذه احلٚف ٜشٔ هؾ ظذ مًٌٕ ٚتف
 %84مـ افَّٔ ٜايشّٔ ٜفهُقـف  +ؿّٔ ٜافتقزيع افدوري (  %64مـ
شٚبؽ فَّٔ ٜمظٚدة افؼاء و 24مـ ايحتٔٚضل  +ؿّٔ ٜافتقزيًٚت افدوريٜ
)-

• ظْد هنٚي ٜافًْ ٜافًؼيـ ،يتؿ حؾ وتهٍٔ ٜشٚبؽ فِهُقك ويتؿ دؾع نيي
احتٔٚضل متٌَل فًٚبؽ ( ادهدرة فِهُقك ) ـ ٚؾز مبدارق ٚذه
افهُقك وؿٌق  ٚبٚن يُقن جزء مـ ٕنٚضٓ ٚافتًقيَل نيبقي ذه
افهُقك-
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• يتؿ تداو افهُقك ظز افًق اف ٕٚقي ٜفامورا ادٚفٔ ٜفتداو قذه
افهُقك-

واذا يتوح نين حمؾ افًَد دم بُقك شٚبؽ قق  :احلؼ احلكي فتًقيؼ
وتقزيع مْتجٚت افؼـٚت افتٚبً ٜفؼـ ٜشٚبؽ حًًٌٕ ٛتٓ ٚمـ تِؽ
افؼـٚت وقق ٕنٚط متٍؼ ظِٔف وظذ ظقائده خىٔ ٚبغ شٚبؽ وتِؽ
افؼـٚت -ؾ٘ذا ـٚن افؼيؽ اظجٌْل يتِّؽ  %54مـ افؼـ ٜافتٚبًٜ
ؾٔ ؼ فف نين يًق بَّدار حهتف دم افؼـ ٜوفًٚبؽ احلؼ دم تًقيؼ
افٌٚؿل ،وبٚفت ٚؾ٘ن شٚبؽ  ٚحؼ حكي دم حهتٓ ٚوفٔس  ٚحؼ دم ٔع
مْتجٚت

وظدد حَق

افؼـٚت-

افتًقيؼ  68اتٍٚؿٔ ٜتًقيؼ مع عـٚت شٚبؽ افتٚبًٜ
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وافًَقد تْص ظذ نين شٚبؽ  ٚحؼ تًقيؼ ومَٚبؾ قذه ايتٍٚؿٔ ٜحيهِقن
ظذ نيجر مـ افؼـٚت افتٚبً ،ٜوافتًقيؼ يًتِزم تٍُِ -ٜومحِ ٜافهُقك
فـ يَقمقا ب٘دارة افًِّٔ ٜوفذا نيبرم ٝاتٍٚؿٔ ٜبتقـٔؾ شٚبؽ مدارة
افهُقك-

ومـ نيقؿ مراحؾ افهُقك مرحِ ٜامضٍٚء ،ؾًٌد إبدار افهُقك ،تَقم
عـ ٜافُٓربٚء نيو عـ ٜشٚبؽ ب٘بدار وظد مِزم مـ ضر واحد – وقذا
حمؾ جد ؾَٓل  ,حلِّ ٜافهُقك بؼاء افهُقك مْٓؿ وذفؽ إم ٚدم هنٚيٜ
ـؾ شْ ٜخٚمً ،ٜنيي  -24,65,64,5وقذا افقظد قق اختٔٚري مـ ؿٌؾ
محِ ٜافهُقك ،بًّْك نيٕف ي يِزمٓؿ بًٔٓ ٚإػ عـ ٜافُٓربٚء (نيو عـٜ
شٚبؽ دم بُقك شٚبؽ) ودم ادَٚبؾ ي متِؽ عـ ٜافُٓربٚء (نيو عـٜ
شٚبؽ دم بُقك شٚبؽ) حؼ افؼاء دم ح ٚمل يرؽ ٛمحِ ٜافهُقك
بًٌٔٓ-ٚ
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وبام نين افهُقك مت ؾ حَ ً ٚددة حمددة (م ال  24شْ ،)ٜؾ٘ن ؿّٔتٓ ٚشتتْٚؿص
بّرور افقؿ ،ٝوفذفؽ ؾ٘ن افقظد ادَدم مـ عـ ٜافُٓربٚء (نيو عـٜ
شٚبؽ دم بُقك شٚبؽ) يتْٚؿص دم ؿّٔتف دم افًْ ٜافد  ،5و ،64و65
(تتْٚؿص ؿّٔ ٜالّـ افؼاء فُؾ شْ ٜمـ  ،%94إػ  %64إػ -)%84

وافَّٔ ٜافًقؿٔ ٜقل افَّٔ ٜادتًَِ ٜبتداو افهُقك وفًٔ ٝؿّٔ ٜافقظد
نيحٚدي ا  ،ٕٛٚؾِق نيرادت افؼـ ٜعاء افهُقك دم ؽر هنٚي ٜافًْ ٜافد ،5
و،64

و65

ؾٔجٛ

افتٍٚوض

ظِٔٓٚ

مع

محِٜ

افهُقك

ودؾع افَّٔ ٜافًقؿٔ ،ٜوـذفؽ قل احل ٚفق نيراد محِ ٜافهُقك بًٔٓ ٚظذ
افؼـ ٜدم ؽر هنٚي ٜافًْ ٜافد  ،5و ،64و 65ؾال يُقن داخال دم ايفتزام
افقارد

دم
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واذا يتٌغ نين مدة افهُقك  24شْ ٜمًَّ ٜإػ ؾسات مدة ـؾ ؾسة نس
شْقات و تًد افؼـ ٜافًًقدي ٜفُِٓربٚء (نيو عـ ٜشٚبؽ دم بُقك
شٚبؽ) محِ ٜافهُقك بؼائٓ ٚاـ يرؽ ٛبًٔٓ ٚمْٓؿ بًًر حمدد بًد ـؾ
نس

ظذ

شْقات

افْ ق

الّـ افؼاء (ًٌٕ ٜمئقي ٜمـ افَّٔ ٜايشّٔ ٜفِهؽ)

افت: ٚ

افٍسة

%94

دم

هنٚيٜ

افًْٜ

اخلٚمًٜ

%64

دم

هنٚيٜ

افًْٜ

افًٚعة

%84

دم

افًْٜ

هنٚيٜ

اخلٚمًٜ

ظؼة

وؿٌؾ هنٚي ٜـؾ نس شْقات يَقم وـٔؾ محِ ٜافهُقك بٚفىِ ٛإػ محِٜ
افهُقك ب٘بداء رؽٌتٓؿ بٌٔع افهُقك ظذ افؼـ ٜافًًقدي ٜفُِٓربٚء (نيو
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عـٜ

شٚبؽ

دم

بُقك

شٚبؽ)

حًٛ

وظدق-ٚ

و إذا ؿرر محِ ٜافهُقك افٌٔع دم هنٚي ٜافًْ ٜاخلٚمً ٜحيهؾ ـؾ واحد مْٓؿ
ظذ الّـ افؼاء اد دد دم وظد افؼاء افهٚدر مـ افؼـ ٜافًًقديٜ
فُِٓربٚء (نيو عـ ٜشٚبؽ دم بُقك شٚبؽ) إوٚؾ ٜإػ افًٚئد اموٚدم
( %64مـ افَّٔ ٜايشّٔ ٜفِهؽ) افذي شَٔتىع مـ احلًٚب ايحتٔٚضل
فدى

ودم ح ٚظدم افٌٔع ؾًق

افؼـ-ٜ

تًتّر مُِٔ ٜادًت ّريـ فهُقـٓؿ افتل

شتْتٓل بْٓٚي ٜافًْ ٜافًؼيـ -ودم ح ٚعاء افؼـ ٜزء مـ افهُقك
نيالْٚء اددة ؾتٌَك قذه افهُقك اِقـ ٜفِؼـ ٜحُّٓ ٚدم ذفؽ حُؿ مٚفُل
ا خريـ-

افهُقك
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ويّ ؾ افًٚئد ظذ افهُقك نيـز حمٍز ظذ افدخق دم عاء افهُقك
وتداو  ،ٚإذ يتؿ تقزيع افًٚئد (افْٚت ٟظـ مقجقدات افهُقك) ظذ محِٜ
افهُقك دوري أل ٚوحيدد ظذ نيشٚس مٗع متٍؼ ظِٔف (شٚيٌقر  +قٚمش
ربح) -ودم ح ٚـقن افدخؾ نيـز مـ افًٚئد ادَسح تقزيًف ،ؾ٘ن افٍٚئض
يقوع دم احلًٚب ايحتٔٚضل -وإذا ـٚن افدخؾ نيؿؾ مـ افًٚئد ادَسح
تقزيًف ؾ٘ن افٍر

يٗخذ مـ احلًٚب ايحتٔٚضل إن وجد-

وشٌ ٛقذا افؼط ،نين ادًت ّريـ مقاؾَقن مَدم ً – ٚحً ٛتهّٔؿ
اد ٚمل ُِٔ ٜافهُقك  ,ظذ نين افًٚئد جي ٛدؾًف ؿ بنُؾ دوري ظذ
نيشٚس مٗع متٍؼ ظِٔف ،مع بَٚء افٍٚئض ـٚحتٔٚضل ،ودم حٚف ٜظدم وجقد
ظٚئد

ـٚ

ؾِـ

يُقن

قْٚفؽ

نيي

احتٔٚضل-

وبخهقص تقزيع ايحتٔٚضل ،يتؿ تقزيًف وؾَ ًٚفاموفقيٚت ا تٔ:ٜ
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 6حلِّ ٜافهُقك إذا مل حيهِقا دم نيي تٚري تقزيع دوري شٚبؼ ظذ مٌِغ
افتقزيع افدوري ادَرر نيو نيؿؾ مْف بام يٌىل مٌٚفغ افًجز افًٚبؼ

 2حلِّ ٜافهُقك إذا مل حيهِقا ظذ بٚدم افدخؾ افقاج ٛافدؾع دم افٍسة
احلٚفٔ-ٜ

 -8حلِّ ٜافهُقك دم هنٚي ٜـؾ شْ ٜخٚمً ٜمٌِغ إوٚدم يّ ؾ  %64مـ
إ ٚ

افَّٜٔ

ايشّٜٔ

فِهؽ

)

افًٚئد

ايوٚدم

)

 4ظْد تهٍٔ ٜافهُقك ُيدؾع بٚؿل ربٔد احلًٚب ايحتٔٚضل افٌٚؿل إػ
افؼـٜ

تَدير ًا

ظدائٓٚ

اخلدمٜ
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واذا

يتٌغ

مـ

تهّٔؿ

افهُقك

ا ر:

 )6نين مـ ؿٚم بتهّّٔٓ ٚمُٚت ٛحمٚمٚة ؽربٔ ٜفٔس فدهي ٚادًرؾ ٜافُٚؾٜٔ
بٚفوقابط افؼظٔ ،ٜوي ؾٓؿ فَِقإغ واظٕيّ ٜافًٚري ٜدم ادُِّ-ٜ

 ) 2يقجد ظدد مـ ايصساضٚت افتل تًٌٌ ٝدم إؾتٚء افُ ر مـ ؾَٓٚء
ادكؾٔ ٜامشالمٔ ٜبٖن قذه افهُقك ي تتىٚبؼ مع افؼوط افؼظٔ ،ٜؾًذ
اد : ٚ

شٌٔؾ

 ,تتًٓد بؼاء افهُقك ظْد هنٚي ٜـؾ شْ ٜخٚمً ،ٜنيي 24,65,64,5
بًًر مًْقب إػ افَّٔ ٜايشّٔ ،ٜوقذا اْقع بَرار جمِس جمّع افٍَف
امشالمل افدو ادٌْ ؼ مـ مْيّ ٜادٗمتر امشالمل رؿؿ )69.4( 678
افذي ٕص دم افٌْد الٚف ً ٚظذ م ٚيٖر )8( :ي جيقز إضٍٚء افهُقك بَّٔتٓٚ
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ايشّٔ ٜبؾ يُقن امضٍٚء بَّٔتٓ ٚافًقؿٔ ٜنيو بٚفَّٔ ٜافتل يتٍؼ ظِٔٓ ٚظْد
امضٍٚء ،ؾٚفٍَٓٚء ينسضقن دم تًٓد مهدر افهؽ دم ٕؼة إبدار
افهُقك ،بؼاء م ٚيًرض ظِٔف مـ قذه افهُقك بًد إمتٚم ظِّٔ ٜامبدار
نين يُقن بًًر افًق (ادًٚير افؼظٔ – ٜمًٔٚر  67بْد ،)2.2.5
وافهُقك ادقجقدة فامشػ يُقن وظد افؼاء بٚفَّٔ ٜايشّٔ ٜفِهؽ-
 ,إذا ـٚن افهؽ ا ال فامجرة ،ب ٔ ٞيّ ؾ ديقٕ ٚدم ذم ٜادًتٖجريـ ؾِٔزم
إخوٚظف حْٔئذ ظحُٚم ووقابط افتك
مًٔٚر

67

دم افديقن (ادًٚير افؼظٔ– ٜ
بْد

)6.2.5

 ,ايتٍ ٚادًٌؼ ظذ نين يُتٍك بًٌْ ٜحمددة مـ افربح (شٚيٌقر +قٚمش
يرحؾ إػ ايحتٔٚضل ،وإن َٕص افربح ظـ افًٌْ ٜاد ددة
ربح) ،وم ٚزاد ّ
ؾٔتؿ
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تٌىٔ ٜافَْص مـ ايحتٔٚضل إن وجد ؾٔف يشء ،وقذا ايتٍ ٚدٔؾ ظذ
افربح-

وامن

ودم مَ ٚؿٚدمٕ ،ت دث بٚفتٍهٔؾ ظـ نيبرز امصُٚيت ،وضريَ ٜحِٓ،ٚ
فتُقن حمؾ ؿٌق مـ ادختهغ دم ادكؾٔ ٜامشالمٔ-ٜ
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تًد اخلزيْ ٜفٌِْؽ بّ ٚب ٜافَِ ٛفٌِدن ،وقق لخر ظٌَٚت دق افٌْقك مـ
افْيٚم افتَِٔدي إػ افْيٚم ادتقاؾؼ مع افؼيً ،ٜوفذا ؾ٘ن ـ را مـ افٌْقك
افتَِٔدي ٜتًتخدم افُ ر مـ ادْتجٚت ادتقاؾَ ٜمع افؼيً ٜامشالمٔ ٜدم
مْتجٚت اظؾراد ومْتجٚت افؼـٚت ،وفُْٓ ٚتهدم بّْتجٚت اخلزيْ-ٜ
وي ٕذق ٛبًٔدا ،ؾ٘ن افٌْقك ادتقاؾَ ٜمع افؼيً ٜجتد نين مْتجٚت اخلزيْٜ
ؾٔٓ ٚدون ادٖمق  ،ؾٔ ٚترى م ٚقق افًٌٛ؟
ونيؿق مـ خزر دم افًّؾ ادكدم ،نيظتَد نين َٕص افُقادر دم تىقير
ادْتجٚت قق افًٌ ٛافرئٔس دم ذفؽ ،وؽٚف ٛافٌْقك تتجف إػ اشتَىٚب
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مىقري ادْتجٚت مـ صٌف افَٚرة ا ْدي ٜاـ ي يًر
فٌالدٕ ،ٚوي يًر

افَٔقد افؼظٔ ٜفالشت امر ،ؾَؾ

اظٕيّ ٜادكؾٜٔ
بربؽ مٚذا ترجق مـ

مقطػ م ؾ قذا؟
ونيظتذر فَِٚرئ افُريؿ دم افٌدء دم ادقوقع دون متٓٔد يٌغ نيظام اخلزيْٜ
فتتٌغ نيوجف افهًقبٚت افتل تقاجف مىقر ادْتجٚت مجيٚد افٌدائؾ افؼظٜٔ
فِّْتجٚت افًٚئدة دم افًق -
وبداي ٜؾ٘ن اخلزيْ ٜقل ا ٓ ٜافتل تدبر وتدير نيمقا ادك افَْدي-ٜ
ونيقدا اخلزيْ ٜقل:
,6تٖمغ وتقؾر وإدارة اظمقا افالزم ٜفدظؿ ظِّٔٚت ادك
وينّؾ ذفؽ إدارة نيبق وخهقم ادك (إدارة افًٔقف)ٜ
,2وتقؾر اظمقا فدظؿ اشساتٔجٔٚتف ادًتٌَِٜٔ
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,8تهّٔؿ وتٍْٔذ م ٚيِزم مـ خدمٚت ومْتجٚت فتًتخدم ـٖدوات
ووشٚئؾ مدارة ادخٚضر ،وينّؾ ذفؽ خمٚضر مًديت افربح وخمٚضر
ظِّٔٚت تٌٚد افَْد اظجٌْل-
وا ٓٚت افتل تتًٚمؾ مًٓ ٚاخلزيْ ٜقل:
,6ا ٓٚت افتٚبً ٜفِّك  ،وإدارات ادك

ادختٍِ ٜم ؾ إدارة

فِؼـٚت واظؾراد واحلقايت ---إف  ،وذفؽ فتٌِٔ ٜاحتٔٚجٚهت ٚفتّقيؾ
افًّالء وتقؾر افَْد اد ع واظجٌْل-
,2افٌْقك اظخرى-
,8خزائـ افؼـٚت افُزى ،مدارة ظِّٔٚت افت قط وتقؾر افًّالت،
وتٍْٔذ ظِّٔٚت ايشت امر ادًُقس (ايشت امر ادٌٚع) وقق افٌديؾ ادقجقد
ظـ افقدائع افربقي ٜدم افٌْقك افتَِٔدي-ٜ
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واظؿًٚم افرئًٔٔ ٜفِخزيْ ٜقل:
 )6ؿًؿ ايشت امر وإدارة ايبق واخلهقم ،وتتِخص نيظامفف ب ٚر:
,6احلهق ظذ اظمقا افَْدي ٜمـ اظضرا

اظخرى افْيرة افًٚمِ ٜدم

شق ادٚ
,2اشت امر افٍقائض افَْديٜ
وتًتًّؾ افٌْقك امشالمٔ ٜؽٚفٌ ً ٚافًِع افدوفٔ ٜفتٍْٔذ ظِّٔٚهت ٚايشت امريٜ
م ؾ ادًٚدن دم بقرب ٜفْدن نيو زي ٝافْخٔؾ دم مٚفٔزي ،ٚـام نيهن ٚتًت ّر دم
افهُقك امشالمٔ-ٜ
 )2ؿًؿ ظِّٔٚت تٌٚد افَْد اظجٌْل ،فتٌِٔ ٜوتٌىٔ ٜاحتٔٚجٚت ومتىٌِٚت
ظّالء ادك  ،فًد احتٔٚج ادك
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ومـ مٓٚمف إدارة خمٚضر ظِّٔٚت تٌٚد افَْد اظجٌْل وقق مىٌؼ دم افٌْقك
افتَِٔدي ،ٜوافٌْقك امشالمٔ ٜب ٚج ٜإػ بديؾ حََٔل-
 )8ؿًؿ مًٌٔٚت اخلزيْ ،ٜوقق مًٗو ظـ ا ر:
,6تقؾر افَْد فًِّٔٚت متقيؾ ظّالء افؼـٚت-
,2إدارة مًٌٔٚت ظِّٔٚت تٌٚد افَْد اظجٌْل وافتل تٍْذق ٚؾروع ادك
وإدارات افت قيؾ-
,8إدارة مًٌٔٚت امرشٚفٔٚت افَْدي-ٜ
 )4ؿًؿ إدارة افَْد ،وقق مًٗو ظـ ا ر:
,6حًٚب ادك

بٚفري ٚافًًقدي فدى ادك

ادرـزي (مٗشًٜ

افَْد افًريب افًًقدي) مـ حٔ ٞتٌذيتف وتٌىٔتف فًِِّٔٚت-
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,2تٌذئ ٜع احلًٚبٚت افَْدي ٜادٍتقح ٜبّختِػ افًّالت ظز افًٚمل،
مٌذي ٜظذ ٕ ق ـ ٚومالئؿ-
,8اشتخدام افٍقائض افَْدي ٜبٍُٚءة-
 )5ؿًؿ ادًٕٚدة وافدظؿ ،وينّؾ افدظؿ افَٕٚقين وافتَْل وافٍْل ،ومٚ
يتًِؼ بٚفدراشٚت وٕ ق ذفؽ-
وقذا افتًريػ يًىل تهقرا ظـ اخلزيْ ٜافتل مت ؾ افهْدو اظشقد
ادجٓقف ٜمًٚدف ودواخِف ،ودم مَٚيت ؿٚدمٕ ٜت دث ظـ تىقير مْتجٚت
اخلزيْ ٜواجتٚقٚت افٌْقك افداخِٔ ٜواخلٚرجٔ ٕ ٜقق-ٚ
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يًد افٌْؽ افزراظل افًريب افًًقدي نيو بْؽ تّْقي نيٕندٖتف افدوفد ٜافًدًقديٜ
فتّقيؾ ادزارظغ ومريب ادقايش فت َٔدؼ اظمدـ افٌدذائل وايـتٍدٚء افدذار مدـ
ادْتجٚت افزراظٔد ٜواحلٔقإٔد ،ٜوافتّْٔد ٜافرئٍد ٜودَٔدؼ مهدٚدر دخدؾ مْٚشدٌٜ
فِّجتّدع افريٍددل ظدـ ضريددؼ تَدديؿ ؿددروض مٔندة بدددون ؾقائدد فِّددزارظغ
فتٖمغ م ٚيِزم قذا افْنٚط م ؾ ادُٚئـ وادوخٚت وا يت افزراظٔ ٜومًددات
تربٔ ٜاظبَٚر وافدواجـ واظؽْٚم ومًدات تربٔ ٜافْ ؾ وايشامك وؽرق-.ٚ
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وؿد تٖشدس افٌْدؽ افزراظدل افًدريب افًدًقدي بّقجد ٛادرشدقم ادُِدل رؿدؿ
( )58وتٚري 6882.62.8قد فُٔقن مٗشً ٜائتامٕٔ ٜحُقمٔ ٜمتخهه ٜدم
متقيؾ خمتِػ جمٚيت افْنٚط افزراظدل دم ٔدع مْدٚضؼ ادُِّد ،ٜفًِّدٚظدة دم
تّْٔدد ٜافَىددٚع افزراظددل ورؾددع ـٍٚءتددف امٕتٚجٔدد ٜبٚشددتخدام نيؾوددؾ اظشددٚفٔٛ
افًِّٔ ٜوافتَْٔ ٜاحلدي .ٜ
وٕيددرا فِتىددقرات افتددل تًٔنددٓ ٚادُِّدد ٜؾَددد بدددر ٕيددٚم جديددد دم  29حمددرم
 6484قد بٚشؿ ٕ ":يٚم بْدو افتّْٔ ٜافزراظٔ "ٜفٔ دؾ حمدؾ ( ٕيدٚم افٌْدؽ
افزراظل افًريب افًًقدي ) ،برنيس م ٚؿدره  24مِٔٚر ري. ٚ
وؿد بددر امدر مُِدل بدٖن تدرتٌط ٔدع افهدْٚديؼ افتّْقيد ٜتْئّٔد ٚبهدْدو
واحد قق بْدو افتّْٔ ٜافقضْل ،وينّؾ ذفؽ:
()6

بْدو افتّْٔ ٜافًَٚري،ٜ

()2

وبْدو افتّْٔ ٜافهْٚظٔ،ٜ
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()8

وافهْدو افًًقدي فِتّْٔ،ٜ

()4

وبْدو افتّْٔ ٜافزراظٔ،ٜ

()5

وبْؽ افتّْٔ ٜايجتامظٔ،ٜ

وقذا يًٓؾ ظّؾ " بْدو افتّْٔ ٜافزراظٔ " ٜب ٔ ٞيٌتًد ظـ افٌروؿراضٔدٜ
احلُقمٔ ٜافتل تٗخر اختٚذ افَرارات ا ٚيتًٚرض مع نيظام افٌْدقك افتدل تتىِدٛ
افنظ-ٜ
وتتْقع ادنٚريع افتل يَدقم افهدْدو بتّقيِٓد ٚبىريدؼ مٌدٚع نيو ؽدر مٌدٚع،
ويُّـ حكق ٚب ٚر:
-6

منٚريع اخليوات وافٍقاـف

-2

منٚريع افٌٔقت اد ّٜٔ

-8

منٚريع افتّقر

-4

منٚريع ادْٚحؾ
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-5

منٚريع اف روة احلٔقإٔ( ٜامبؾ – اظبَٚر – افوٖن – ادٚظز)

-6

منٚريع افدواجـ

-7

منٚريع اظشامك وافربٔٚن

-8

مْتجٚت اظفٌٚن 4

-9

متقيؾ اشتراد احلى ٛظـ ضريؼ ايظتامد ادًتْدي

 -64متقيددؾ بًددض ادنددٚريع ادتخههدد ٜاظخددرى م ددؾ افددديؽ
افرومددل وافددٌط وتربٔدد ٜاحلددامم واظرإدد ٛوزراظدد ٜادؼددوم وزراظددٜ
اظًٕج ٜوؽرقٚ
ويِ ظ نين افْيٚم دم افٍَرة اخلٚمً ٜمـ ادٚدة افرابًد ٜشدّح فِهدْدو تَدٚيض
مَٚبؾ اخلدمٚت افتل يَددمٓ ٚدم شدٌٔؾ اٚرشدٕ ٜندٚضف ،مدع افًِدؿ بدٖن افْندٚط
افرئٔس فِهْدو قق تَديؿ افَدروض احلًدْ ،ٜوقدذه افرشدقم دتدٚج إػ ٕيدر
ؾَٓل ب ٔ ٞي يًّح بٍرض رشقم تدخؾ افَرض دم افرب ٚاد رم -وا ٚيٗـدد
رضورة ظرض تِؽ افرشدقم ظدذ ادختهدغ بٍَدف ادًدٚمالت ادٚفٔد ٜمد ٚورد دم
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ادٚدة اخلٚمً – ٜال – ٕٚٔٚافٍَدرة اف ٕٔٚد ٜبدٖن مدـ مهدٚدر افهدْدو افتّقئِد ٜمدٚ
يتَٚوددٚه افهددْدو مَٚبددؾ اخلدددمٚت افتددل يَدددمٓ ٚمددـ خددال اٚرشددٕ ٜنددٚضف
ب ً ٛم ٚيَرره ادجِس ،ومـ ادَرر دم افٍَف امشالمل نين افَرض مدـ ظَدقد
امرؾ ، ٚوافسبح بٚفرشقم ظذ افَرض حمؾ ٕير وحيتٚج إػ ب  ٞؾَٓل-
ـام نين افٍَرة افًٚدشد ٜمدـ اددٚدة افرابًد ٜشدّ  ٝفِهدْدو بٚشدت امر ؾدٚئض
نيمقافف بٚفىريَ ٜادالئّ ٜفْنٚضف ،وبام ي يٗالر ظِٔدف ،ويراظدل دم ذفدؽ مد ٚيُّْدف
مـ إٕنٚء ايحتٔٚضٔٚت افالزم ،ٜومـ ادًِقم نين ايشدت امرات افتدل تتًٚمدؾ ادٚ
خزائـ افٌْقك تنتّؾ ظذ تًٚمالت ي تَرق ٚافؼيً ٜامشالمٔ ،ٜم دؾ شدْدات
اخلزيْ ٜوبًض افهُقك ادتداوف ،ٜوافقدائع ظجؾ-
وا ٚيٗـد رضورة ايشتً ٜٕٚبٚدختهغ بٚفٍَف اد ٚمد ٚورد دم اددٚدة اخلٚمًد– ٜ
ال – ٕٚٔٚافٍَرة اخلٚمً ٜبٖن مـ مهدٚدر متقيدؾ افهدْدو إبددار اظورا ادٚفٔدٜ
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وؾددؼ افوددقابط افؼددظٔ ،ٜوووددع افوددقابط افؼددظٔ ٜمددـ اختهددٚص ؾَٓددٚء
ادكؾٔ ٜامشالمٔ ٜـام قق مًِقم-
ـام نين ادٚدة افًٚبً ٜمـ افْيٚم ٕه ٝظذ نين افهْدو يَدم ؿروو ٚإػ اظؾدراد
نيشٚشدد ٚدم افَىددٚع
وا ًّٔددٚت وافؼددـٚت وا ٔئددٚت وادددْيامت افتددل تًّددؾ ً
افزراظل دم ادُِّ ،ٜوفف نين يوّـ افَروض افتل يًَدق ٚادَسوقن مع افٌر-
ومـ ادالحدظ نين بًدض ادْندآت افزراظٔد ٜؿدد دهدؾ ظدذ ؿدروض مدـ بْدقك
تَِٔديدد ٜي تتقاؾددؼ مددع نيحُددٚم افؼدديً ٜامشددالمٔ ،ٜويتَدددمقن بىِدد ٛوددامن
بْدو افتّْٔ ٜافزراظٔ ،ٜوإبدار وامن دـ يَدسض ؿرود ً ٚتَِٔددي أل ٚحيتدٚج إػ
ٕير ؾَٓل ،وافهْدو نيشس ظذ نين يتقاؾؼ مع اظحُٚم افؼظٔ ،ٜوقذا يٗـدد
رضورة ظرض ـؾ ضِ ٛوامن فَرض بُْل ظذ مًتنٚر عظل دم ادكدؾٜٔ
امشالمٔ ٜفٔتؿ افتٖـد مـ نين افَرض افٌُْل متقاؾؼ مع افؼيً ٜامشالمٔ-ٜ
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وا ٚهيؿ ضٚف ٛافتّقيؾ نين حيرص ظذ إظداد ادٔزإٔٚت افًْقي ٜحتك يتًْك
فف ضِ ٛافَروض افتل تهؾ إػ نً ٜماليغ ريد ٚؾدٖـ ر ،وقدذا اد ٚيٌٍدؾ
ظْف افُ ر مـ ادزارظغ ،وفٔ ٝافهْدو افزراظدل يددظؿ اددزارظغ بٍريدؼ
مـ اد ٚشٌغ برشقم رمزي ٜفَِٔٚم ب٘ظداد ادٔزإٔٚت ادىِقب-ٜ
ـام نين دراشٚت ا دوى ادىِقب ٜفًٌض افَروض تُِػ ادْنآت افزراظٔ،ٜ
ويُّـ امؾٚدة مـ جترب ٜبدْدو افتّْٔد ٜافهدْٚظٔ ٜبقودع دراشد ٜجددوى
ّٕىٔ ٜيُقن دور ضٚف ٛافَرض تًٌئ ٜافٍراؽٚت و ع ادًِقمدٚت ،ويَدسح
نين يُقن ذفؽ إفُسؤٕ ٚظز ادقؿع ظذ افنٌُ-ٜ
ونيم ٚضريَ ٜمتقيؾ افهْدو ؾٕ٘ف يَدم افَروض بًْدٌ %75 ٜمدـ ِد ٜتُدٚفٔػ
ادؼوع حً ٛدراش ٜافهْدو ( بًد حًؿ امظ )ٜٕٚإذا ـدٚن افَدرض وحدده
نيو ـٚن جمّقع افَدرض ومد ٚبذمد ٜادًدت ّر الالالد ٜماليدغ ريد ٚؾٖؿدؾ  -ؾد٘ذا زاد
افَرض وحده نيو جمّدقع افَدرض ومد ٚبذمد ٜادًدت ّر ظدـ الالالد ٜماليدغ ريدٚ
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ؾتّق اف الال ٜماليغ اظوػ بًٌْ %75 ٜمـ ِ ٜافتُٚفٔػ (بًد حًؿ امظ)ٜٕٚ
وم ٚزاد ظـ ذفؽ يّق بًٌْ -% . 54 ٜوتًتز قدذه افَدروض متقشدى ٜاظجدؾ
وب د نيؿل ؿدرة ظؼ شْقات  .ويًىدل ضٚفد ٛافَدرض ؾدسة شدامح ختتِدػ
ب ً ٛافْنٚط ب ٔ ٞتساوح م ٚبغ شدْ ٜإػ الدالث شدْقات بدؾ ؿدد تهدؾ إػ
شٌع شْقات دم بًض احلدٚيت اظتٌدٚرا مدـ تدٚري تقؿٔدع افًَدد  ،يٌددني بًددقٚ
احتًٚب تًديد اظؿًٚط

ومددـ لخددر ادٌددٚدرات افرائًدد ٜافتددل نيضَِٓدد ٚافهددْدو ؾُددرة برٕددٚم ٟإؿددراض
احلى( ٛإؿراض اشتراد احلى ٛظـ ضريؼ ايظتامد ادًتْدي) ،وافتل إىَِٝ
مددـ ادددٚدة افًددٚبً ٜافتددل تددْص ظددذ نين يَدددم افهددْدو ؿروودد ٚإػ اظؾددراد
نيشٚشدد ٚدم افَىددٚع
وا ًّٔددٚت وافؼددـٚت وا ٔئددٚت وادددْيامت افتددل تًّددؾ ً
افزراظل دم ادُِّ ،ٜوفف نين يوّـ افَروض افتل يًَدق ٚادَسوقن مع افٌدر،
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ؾَد ضرح افهْدو مٌٚدرة فوامن ايظتامدات ادًدتْدي ٜيشدتراد احلىد ٛمدـ
اخلٚرج ،حٔد ٞتَدقم افٍُدرة ظدذ ؾدتح اظدتامد مًدتْدي يشدتراد احلىد ٛمدـ
اخلٚرج ،ظـ ضريؼ افٌْقك اد ِٔ ،ٜب ٔ ٞيُقن بدْدو افتّْٔد ٜافزراظدل قدق
افوٚمـ فًِّتقرد ،وقذا يًٓؾ ظذ افٌْقك اختٚذ افَرار بٍتح ايظدتامد فًِّٔدؾ
ا ديد نيو افًّٔؾ افذي فٔس فديف وامٕٚت-
وي زا افٍريؼ افَٚئؿ ظذ افهْدو يًًك فتىقير نيظامفف وتْقيدع ضدر خدمدٜ
ادزارظغ وؾَ ٚفَدراتف ،ـام نيٕف يتٌَؾ ادٌٚدرات وايؿساحٚت افتل ختدم نيقداؾف-
ونيمتْك مـ افنٌٚب افىٚمح فًِّؾ احلر ،نين يٍُدروا جددي ٚبىدر ايشدت امرات
افزراظٔدد ٜواحلٔقإٔدد ٜوخهقبدد ٚدم ادْددٚضؼ افرئٍدد ،ٜويًددتٍٔدوا مددـ خدددمٚت
افهْدو افذي يرح ٛاؿ وحيتقهيؿ وخيدمٓؿ-
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ـام نيمتْك مـ امدارة احلٚفٔ ٜفِهدْدو تنديع إجدراءات افَدروض ونيي تُدقن
تً رات ادَسوغ شٌٌ ً ٚدم امرضار بدٚدزارظغ ا ددد ،ؾدٚفقضـ ي زا ب ٚجدٜ
إػ خرات نيروف ،وشقاظد نيبْٚئف-
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ينُؾ بْؽ افتًِٔػ افًًقدي رـٔزة قٚم ٜدم ايؿتهٚد افًدًقدي دم نيؽدراض
إؿراض اد تٚجغ وافذي بددني ظِّدف مدـ بددور ٕيٚمدف بٚدرشدقم ادُِدل رؿدؿ
(م )44.وتددٚري 6896.9.26قددد ،ونيدى دورا حٔقيدد ٚدم تِددؽ ادرحِدد -ٜالددؿ
تقجٓد ٝافدوفد ٜدٍٓدقم جديددد بتىدقير افٌْدؽ ،ؾهدددر ٕيدٚم افٌْدؽ افًددًقدي
فِتًِٔػ وايدخٚر بٚدرشقم ادُِل ذي افرؿؿ (:م  ) 84 .وافتٚري . 6 . 6 :
 6427قد ،وايشؿ ا ديد يدقحل بتٌدر دم مْيقمتدف ،ب ٔد ٞبدٚرت نيقددا
افٌْؽ م ٚورد دم ادٚدة افرابً ٜمـ نين افٌْؽ هيد إػ م ٚيٖر:

85

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

ني  ,تَديؿ ؿروض بدون ؾٚئدة فِّْنآت افهٌرة وافْٚصئ ٜوظب ٚب احلدر
وادٓددـ مددـ ادددقاضْغ ،تنددجًٔ ٚددؿ ظددذ مزاوفدد ٜاظظددام وادٓددـ بًٍٖٕددٓؿ
وحلًٚاؿ اخلٚص-
ب  ,تَددديؿ ؿددروض اجتامظٔدد ٜبدددون ؾٚئدددة فددذوي افدددخق اد دددودة مددـ
ادقاضْغ دًٚظدهتؿ ظذ افتٌِ ٛظذ بًقبٚهتؿ ادٚفٔ-ٜ
ج  ,افَٔٚم بدور ادًْؼ ادُّؾ فرظٚي ٜؿىٚع ادْنآت افهٌرة وافْٚصئ-ٜ
د  ,افًّددؾ ظددذ تنددجٔع افتددقؾر وايدخددٚر فامؾددراد وادٗشًددٚت دم ادُِّدد،ٜ
وإجيٚد اظدوات افتل دَؼ قذه افٌٚي-ٜ
وؿد نيبدر مً ٚوزير افنٗون ايجتامظٔ ٜرئٔس جمِس إدارة افٌْؽ افًدًقدي
فِتًِٔػ وايدخٚر افدـتقر مٚجدد بدـ ظٌدداهلل افَهدٌل ؿدرار ًا وزاريد ً ٚيتودّـ
تُِٔددػ افدددـتقر افٍٚوددؾ ظٌددداهلل افِّْدد ٜمددديرا فٌِْ دؽ افًددًقدي فِتًددِٔػ
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وايدخٚر ،وؿد نيحًـ ايختٔدٚر ،ؾٚفددـتقر ظٌدداهلل ؿدٚد ؿىدٚع اظؾدراد دم نيـدز
مك دم ادُِّ ٜدم خدم ٜاظؾراد ،وـٚن فف ٕجٚحٚت منٓقدة ،وؿد دع بدغ
حًـ امدارة وحمٌ ٜادقطٍغ وـً ٛالَ ٜافزمالء واحسام افًّالء-
وبرنييددل نين افٌْددؽ افًددًقدي فِتًددِٔػ وايدخ دٚر حيتددٚج إػ ووددقح افرؤيددٜ
وتىقير ادْتجدٚت ومقاـٌد ٜافتىدقر ا ٚئدؾ دم ادُِّد ،ٜدم طدؾ افرؤيد ٜادْندقرة
فُِِّّ ،ٜـام حيتدٚج إػ تقطٔدػ نيم دؾ فامٕيّد ٜامداريد ٜواحلٚشدقبٔ ٜاحلدي د،ٜ
وقذه اظدوات متقاؾرة بُ ٚؾ ٜظْد افربٚن ا ديدد فٌِْدؽ ،وي صدؽ نيْٕد ٚشدْرى
تٌٔرا جذري ٚدم ظّؾ افٌْؽ-
ونيو دد فددارة ا ديد افتٖـد مـ تقاؾؼ ٔع نيٕنى ٜافٌْؽ دد ٚعضدف افْيدٚم،
ؾَد حرص ادْيؿ افًًقدي ظذ تٖـٔد ظدم إضال نيي برٕدٚم ٟإي بًدد افتٖـدد
مددـ مقاؾَتددف فِؼدديً ٜامشددالمٔ ،ٜؾٍددل ادددٚدة اخلٚمًدد :ٜخيوددع افٌْددؽ فرؿٚبددٜ
مٗشً ٜافَْد افًريب افًًقدي واظٕيّ ٜادكؾٔ ،ٜبدام ي يتًدٚرض مدع ٕيٚمدف،
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وبام يًْجؿ مع نيحُدٚم افؼديً ٜامشدالمٔ -ٜومدـ اظمدقر افتدل دتدٚج إػ ٕيدر
ؾَٓل م ٚورد دم اددٚدة افًدٚبً :ٜتتُدقن نيمدقا افٌْدؽ ومهدٚدره افتّقئِد ٜمدـ
ا ر--- :ج  ,افرشقم مَٚبؾ ادكوؾٚت افتل يتٌُدق ٚافٌْدؽ دم شدٌٔؾ اٚرشدٜ
ٕنٚضف حًدٌام يَدرره جمِدس امدارة ،ويًدت ْك مدـ ذفدؽ افَدروض ايجتامظٔدٜ
فددذوي افدددخؾ اد دددود -ودم افٍَددرة ح  ,شددْدات ايدخددٚر  ،ودم افٍَددرة ط ,
اظورا ادٚفٔد ٜوافودامٕٚت ظدذ خمتِدػ نيٕقاظٓدد -ٚـدام ورد دم اددٚدة افتٚشدً ٜمددٚ
ٕهف :جمِس امدارة قق افًِى ٜافًِٔ ٚادؼؾ ٜظذ نيظام افٌْؽ ودَٔدؼ نيقداؾدف،
وفددف ظددذ وجددف اخلهددقص مدد ٚيددٖر ---:و  ,ؾددتح حًددٚبٚت ودائددع وحًددٚبٚت
جٚري ٜفدى افٌْقك دم ادُِّد -ٜودم افٍَدرة ز  ,وودع ؿقاظدد مبددار شدْدات
ايدخٚر وافنُٔٚت -ودم افٍَرة ح  ,وودع ؿقاظدد فتِّدؽ افًَدٚرات وؽرقدٚ
مددـ ادَْددقيت واظشددٓؿ وافًددْدات بجّٔددع نيٕقاظٓدد ،ٚوبًٔٓدد ،ٚوتددداو ،ٚ
وافتًٚمؾ ا ،ٚورقْٓ ،ٚوافتك ا ٚظدذ نيي ٕ دق حيَدؼ مهدِ  ٜافٌْدؽ -ودم
افٍَرة ط  ,إؿدرار بدرام ٟفتندجٔع اددقاضْغ وادٗشًدٚت افٍرديد ٜوافؼدـٚت
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ظذ ادخٚر نيمقا ؿ فدى افٌْدؽ يشدت امرق ٚدم دَٔدؼ نيقددا افٌْدؽ مدع ودامن
تًددديدق ٚدم وؿدد ٝضٌِٓدد -ٚوقددذه اظظددام ادٚفٔدد ٜب ٚجدد ٜإػ ٕيددر مددـ ؾَٓددٚء
خمتهددغ دم ادًددٚمالت ادٚفٔدد ،ٜفْٔيددر دم مقاؾَتٓدد ٚفِددامدة اخلٚمًدد ،ٜوظْددد ظدددم
مقاؾَتٓ ٚيٌ  ٞظـ بديؾ مْٚش-ٛ
ومدددـ نيظيدددؿ افت دددديٚت ظددددم وجدددقد إدارة فتىدددقير ادْتجدددٚت افتّقئِدددٜ
فًِّتٍٔديـ ،ويُّـ فٌِْؽ افتًٚؿد مع جٓ ٜخمته ٜخٚرجٔ ٜريد ام يدتؿ تُدقيـ
ؾريؼ مْٚش ٛفِتىقير-
ـام يِ دظ نين ادْتجدٚت ايدخٚريد ٜفٌِْدؽ ؽدر ؾٚظِد ،ٜويُّدـ تىدقير نيدوات
متقئِ ٜمقاؾَ ٜفِؼيً ٜفت َٔؼ نيقدا افٌْؽ افتدل نيـدد ظِٔٓد ٚاددْيؿ ،ووودع
قد ايدخدٚر دم مًدّك افٌْدؽ ،وقدذه ادْتجدٚت مقجدقدة متدقاؾرة ،ويُّدـ
ايشتً ٜٕٚبٚٓ ٚت اخلٚرجٔ ٜفتنيع ذفؽ-
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وا ٚيِ ظ ظذ افٌْؽ نيٕدف ي يَددم اخلددمٚت ايشتندٚري ٜفًِّدتٍٔديـ بىريَدٜ
تٌِل احتٔٚج رواد اظظام  ،ونيقؿ قذه اخلدمٚت:
 ,6دراشٚت ا دوى ايؿتهٚدي ٜدؼوع رائدد اظظدام بىريَدٜ
احساؾٔ-ٜ
 ,2اخلددددمٚت افَٕٚقٕٔددد ٜمدددـ تٖشدددٔس فِؼدددـٚت ،وادهدددٕٚع
وٕ قق-ٚ
 ,8اخلدمٚت اد ٚشٌٔ ،ٜبدراش ٜمٔزإٔ ٜرائد اظظام وإظٕٚتف دم
إظداد مٔزإٔتف واحتًٚب اددؾقظٚت واميرادات-
 ,4ظدم تًٍٔؾ افٌْؽ فىريَ ٜافتّقيؾ بٚدنٚرـ ،ٜودم مندٚرـتف
دٍٔز فهٚح ٛادؼوع فًِّؾ بجد ،وؾٔٓ ٚؿدقة رؿٚبد ٜفْندٚضف،
ومد يد افًقن فف دم اختٚذ افَرارات -وؿد صٓدت افْامذج ادنٚاٜ
دم دو متًددة نين متقيؾ رنيس اد ٚا ريء حَؼ ٕتٚئ ٟمٌٓرة-
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 ,5نين افٌْدددؽ وودددع حددددا فِتّقيدددؾ ،ومدددع ارتٍدددٚع نيشدددًٚر
امٕنٚءات وافًامف ٜوتُٚفٔػ افتٖشٔس ،ونيظتَد نيٕف جي ٛإظدٚدة
افْير دم احلد اظظذ فِتّقيؾ وخهقب ٚدم ادددن افُدزى ذات
امجيٚرات ادرتًٍ-ٜ
 ,6ـام نين ادقؿع امفُسوين فٌِْؽ افًًقدي حيتٚج إػ مراجًدٜ
د تقاه ،وتىقير خلدمٚتدف ،ؾٓدق مدعء بٚظخىدٚء اممالئٔد ،ٜوي
يقجد بف ٕدص ٕيدٚم تٖشدٔس افٌْدؽ وي يئ تدف ،ـدام نين إودٚؾٜ
افتًّٔامت وافَرارات مٓؿ فِّىِع ظذ ادقؿع-
وا ّٔع متٍٚئؾ بٚفَٔٚدة ا ديدة فٌِْدؽ ،وْٕتيدر افتٌٔدر وافتىدقير بندٌػ
وتِٓػ ،وشْراه بّنٔئ ٜاهلل-
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ينددتُل إ ظدددد مددـ افريددٚديغ نيب د ٚب ادنددٚريع افهددٌرة وادتقشددى ٜمددـ
بًقب ٜتقؾر رؤوس نيمقا منٚريًٓؿ ،ومتقيؾ رنيس اد ٚافًٚمدؾ ،واظٕندىٜ
افتقشًٔ ،ٜومل يًِّقا بقجقد جٓٚت متقئِ ٜمتًددة تًٚظد افريدٚدي دم ٕندٚضف،
وبًوٓؿ يًِدؿ بقجقدقد ٚويًتهدً ٛافتَدديؿ ظِٔٓد ،ٚوفدذا ٕندٖت ٕندٚضٚت
فستٔدد ٛافتّددقيالت ،ومدد ٚنيحًددـ نين يتقيقدد ٚافريددٚدي بًٍْددف ،تددقؾرا فِجٓددد
واد ، ٚومـ نيصٓر ا ٓٚت افتّقئِ ٜؽر افرب ٔ ٜافهْدو افهْٚظل وبرٕدٚمٟ
ـٍٚفدد ،ٜوبْددؽ افتًددِٔػ وافٌْددؽ افزراظددل وبددْدو ادئقيدد ٜوبًددض افددزامٟ
افتّقئِ ٜافهٌرة اظخرى -وشٖحٚو نين نيؿدم بًض ادًِقمدٚت ادّٓد ٜحدق
قذه افزام ،ٟوتٚرخيٓ ،ٚونيقؿ م ٚنيراه مـ شٌؾ فتىقير نيظام  ٚوافرؿدل بْندٚضٓ-ٚ
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وؿدد اخددست برٕددٚم ٟـٍٚفدٕ ٜيددرا فُ ددرة افًددٗا ظدـ ضًٌٔدد ٜظِّددف ،وارتٌٚضددف
بٚفٌْقك مـ جٓ ،ٜوبٚفهْدو افهْٚظل مـ جٓ ٜنيخرى-
بداي :ٜبدرت افَقاظد افتْئّٔ ٜفِزٕٚم ٟافهٚدرة بَرار وزير ادٚفٔ ٜذي افدرؿؿ
 6666وافتٚري 6425.5.4ه ،وتًد قذه افَقاظدد بدايد ٜمدٔالد قدذه افٍُدرة
افرائدددة افتددل ؿدددم ٝفِددقضـ افُ ددر ،ودظّدد ٝافًديددد مددـ ادنددٚريع افهددٌرة
وادتقشى ٜفتٌدني مًرة افْجٚح ،ـام شٕٚدت افٌْقك فتًتٍٔد مـ شدق ادْندآت
افهدٌرة وادتقشدى ٜبّخددٚضر صدٌف مًدومدد ،ٜوإن اد ٚحيّدد فَددرار وزيدر ادٚفٔددٜ
افْص ظذ نين افٍُٚف ٜإٕام تُقن فِّْنآت افتل تؿ متقيِٓ ٚوؾَد ً ٚفهدٔغ افتّقيدؾ
افؼظٔ ،ٜوذفؽ دم ظدة مقاد ،ؾٍل اددٚدة احلٚديد ٜظؼدة مدـ افَقاظدد افتْئّٔدٜ
فِزٕددٚم ٟنيـدددت ظددذ نين " :يَدددم افزٕ دٚم ٟـٍددٚيت افتّقيددؾ وؾَ د ً ٚفهددٔغ
افتّقيؾ افؼظٔ ،"ٜودم اددٚدة افًٚدشد ٜمدـ "اتٍٚؿٔد ٜتًدٚون" نيفزمد ٝافٌْدقك
بٚفتّقيدؾ افؼددظل ،وٕهددٓ" :ٚيِتدزم افىددر اف ددٚين (ا ٓدٚت ادّقفدد )ٜبٚتٌددٚع
ادًٚير افٌُْٔ ٜادتًٚر ظِٔٓد ٚوؾَد ً ٚفهدٔغ افتّقيدؾ افؼدظٔ ٜدم مدْح افتّقيدؾ
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فِّْنآت افهٌرة وادتقشى ٜواشتٍٔٚء ـٚؾ ٜادتىٌِٚت ايئتامٕٔ ٜادًّق اد،"ٚ
ودم ادٚدة افًدٚبً( ٜؾَدرة  )2,7مدـ "امجدراءات وافتًِدٔامت ادْيّد ٜظظدام
برٕٚم ٟـٍٚف ٜمتقيؾ ادْنآت افهدٌرة وادتقشدى "ٜنيفزمد ٝبدٖن تًتّدد افًَدقد
افتّقئِ ٜمـ قٔئدٚت عظٔد ،ٜوٕهدٓ" :ٚتِتدزم ا ٓد ٜادّقفد ٜبتَدديؿ افتّقيدؾ
فِّْنآت افهٌرة وادتقشدى ٜوؾَد ً ٚفهدٔغ افتّقيدؾ ادجدٚزة مدـ ؿٌدؾ ا ٔئدٚت
افؼددظٔ ٜافتٚبًدد ٜدد ،ٚوتًددتقدم ا ٓدد ٜادّقفدد ٜـٚؾدد ٜادتىٌِددٚت افْيٚمٔدد ٜوافٍْٔددٜ
ادتًٌ ٜفدهي ٚدم ضٌِٚت احلهق ظذ افتّقيؾ وؾَ ً ٚفًٔٚشٚهت ٚادًِْ-"ٜ
وظْد افتٖشٔس فزٕٚم ٟـٍٚف ٜتُقٕد ٝادهدٚدر افتٖشًٔدٔ ٜفِزٕدٚم ٟمدـ مئتدل
مِٔقن ري ، ٚمْٓ ٚمئ ٜمِٔقن مَدم ٜمـ وزارة ادٚفٔ ،ٜومئ ٜمِٔقن مَدم ٜقٌ ٜمدـ
افٌْقك ،الؿ زادت بًد ذفؽ ،ويًّؾ برٕٚم ٟـٍٚفد ٜدد ٝإدارة بدْدو افتّْٔدٜ
افهْٚظٔ ٜافًًقدي ،وهيد إػ تنجٔع ا ٓٚت ادّقفد( ٜافٌْدقك) ظدذ تَدديؿ
متقيؾ فِّْنآت افهٌرة وادتقشى ٜوؾَ ً ٚفهٔغ افتّقيؾ افؼظٔ ،ٜحٔد ٞيَدقم
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افزٕٚم ٟبٍُٚف ٜتِؽ ادْنآت فدى ا ٓٚت افدائْ ٚ ٜادُ ٚيَ ِِّدؾ خمدٚضر افتّقيدؾ
ادَدّ م فتِؽ ادْنآت مـ افٌْقك ادنٚرـ-ٜ
وشددٌ ٛافِجددقء إػ افٍُٚفدد ٜبدددي ظددـ إؿددراض نيو متقيددؾ نيب د ٚب ادنددٚريع
افهٌرة وادتقشى ٜقق نين جترب ٜبْٚديؼ امؿراض احلُقمٔد ٜفًٔد ٝمندجً،ٜ
فُدقن افدًٌض ؿددد يًدتٓغ بددرد افتّقيدؾ إذا ـددٚن مدـ جٓدد ٜحُقمٔد ،ٜؾُٕٚددٝ
افٍُرة نين افٌْقك قل افتل متق  ،وافزٕٚم ٟيٍُؾ ،ويًٚظد ظذ ذفدؽ نين صدٌُٜ
افٌْددقك مْتؼددة دم ادُِّدد ،ٜؾُّْٔٓدد ٚافتًٚمددؾ مددع ادْنددآت دم ٔددع ادْددٚضؼ:
بخال افهْدو -
ونيضرا افًالؿد ٜدم برٕدٚم ٟـٍٚفد ٜقدؿ :ادٍُدق ظْدف :ويّ ِدف ادْندٖة (ظّٔدؾ
افٌْؽ) ،وادٍُق فف :ويّ ِف افٌْؽ ،وافٍُٔؾ :ويّ ِف افزٕٚم -ٟوتتُقن والٚئؼ
افزٕددٚم ٟمددـ تقؿٔددع "اتٍٚؿٔدد ٜتًددٚون" مددع افٌْددقك ،ويرؾددؼ ادد" ٚامجددراءات
وافتًِٔامت ادْيّ ٜظظام افزٕٚم ٟمع ظدة ٕامذج متًَِ ٜبذفؽ-
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وحيهددؾ افزٕددٚم ٟمَٚبددؾ ـٍٚفدد ٜادْنددآت افهددٌرة وادتقشددى ٜبَّٚبددؾ رمددزي
شْقي يٖخذه مـ افٌْؽ ادّق  ،ؾ٘ذا تَدم( ٝادْنٖة) بىِ ٛمتقيؾ مدـ افٌْدؽ،
وبًد افدراشد ٜتهددر مقاؾَد ٜافٌْدؽ ظدذ مْ دف متدقي ً
ال (ادقاؾَد ٜمددهت ٚشدْ،)ٜ
ؾَٔقم افٌْؽ ب٘رش ٚادقاؾَد ٜمدع افدراشد ٜوادًدتْدات إػ برٕدٚم ٟـٍٚفد ،ٜؾد٘ن
واؾؼ افزٕٚم ٟظذ ـٍٚف ٜادْنٖة يُقن ظذ افٌْؽ شداد نيجقر افزٕٚم% 6-5( ٟ
مددـ ؿّٔدد ٜافٍُٚفدد )ٜدم مدددة ي تتجددٚوز الالالدد ٜنيصددٓر مددـ مقاؾَدد ٜافزٕددٚم ٟظددذ
افٍُٚفد ،ٜؾًٌدد ميضد اف الالد ٜاظصدٓر يددؾع افٌْدؽ افرشدؿ ادًدت ؼ ،ؾد٘ذا نيخددذ
وّـ تِؽ اظجقر دم اف ّـ ام  ٚظدذ افًّٔدؾ،
افًّٔؾ افتّقيؾ ؾ٘ن افٌْؽ ُي ّ
فُـ ؿد حيهؾ مـ بًض افًّالء ظددم اشدتخدام افتًدٓٔالت ادّْقحد( ٜظددم
تٍْٔذ ظَد افتّقيؾ) ؾُٔقن افٌْؽ ؿد دؾع رشقم افزٕٚم ٟومل يًتٍد :إذ افًّٔدؾ
مل يٖخذ افتّقيؾ ،وفذا تَقم بًض افٌْقك بت ّٔؾ افًّٔؾ افرشقم دم ح ٚظددم
نيخذه افتّقيؾ ،ظٕف م ٚدؾع فٌِر ؾِؿ يُدـ نيجدرة ظدذ افودامن -ؾتُخهدؿ مدـ
حًددٚب افًّٔددؾ الددؿ تدددؾع فزٕددٚم ٟـٍٚفدد ٜمٌددٚعة :ؾددال يدددؾع افٌْددؽ ؿٌددؾ نين
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خيهّٓ ٚمـ افًّٔؾ ،وي خيهّٓ ٚافٌْؽ الؿ ي يدؾع فِزٕٚم-ٟ
وظْددد ضددرح افزٕددٚم ٟظددذ افٌْددقك امشددالمٔ ٜـددٚن نيـ دز إصددُ ٚعظددل دم
افزٕٚم ٟاصساضف ظذ ا ٓٚت ادّقف ٜنين تدؾع رشقم ٚشْقي ٜتتْٚش ٛمع مٌِدغ
افتّقيؾ فِزٕٚم ،ٟؾٓؾ قق مـ نيخدذ اظجدر ظدذ افٍُٚفد ٜافدذي قدق افودامن دم
حََٔتف ،افذي ني ع افًِامء ظذ دريؿ نيخذ اظجر ظِٔدف ـدام دم ـتدٚب امعا
يبـ ادْذر  ,رمحف اهلل ( ،52.2 ,ويْير َٕؾ افت ريؿ ظْد اددذاق ٛاظربًد،ٜ
ظددـ احلٍْٔدد :ٜادًٌددقط فِنخيس د  ،82.24وظددـ ادٚفُٔدد :ٜادْتَددك فٌِددٚجل
 ،84.6وظددـ افنددٚؾًٔ :ٜاحلددٚوي فِدداموردي  ،448.6وظددـ احلْٚبِدد :ٜادٌْددل
 )96.7؟
وؿد تقجٓ ٝا ٔئٚت افؼدظٔ ٜإػ إجدٚزة افزٕدٚم ٟفًددة اظتٌدٚرات ،ؾًٌودٓؿ
نيجٚزه فُقن اظجر ظذ افٍُٚفد ٜيددؾًٓ ٚافددائـ ،واد درم نين يُدقن افددؾع مدـ
ادديـ ،وبًودٓؿ نيجدٚزه فُدقن افرشدقم تددؾع بهدٍتٓ ٚرشدقم اصدساـٚت مدـ
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افٌْقك ،وقل مً ٜ ٚدم برٕٚم ٟـٍٚف ٜبًٌْ ،%54 ٜوافزٕٚم ٟجٓ ٜؽر رب ٔد،ٜ
وفٔس فف مالك حََٔٔقن ،ؾٔخرج ظذ افتُٚؾؾ ،م دؾ افتدٖمغ افتُدٚؾع ،دد ٚدؾدع
ايصدساك فِهددْدو بدٚر مُِدد ٚفِهدْدو  -وم ددؾ بدْدو افتُٚؾددؾ فًددداد
افددديقن ،فددٔس مددـ افربدد ٚظن ادٌددٚفغ اددؾقظدد ٜفددف دّددؾ ظددذ نيهندد ٚاصددساـٚت-
واخلالب ٜنين قدذا افزٕدٚم ٟبرٕدٚم ٟتُدٚؾع ،وتًدد ادٌدٚفغ افتدل دؾًتٓد ٚافٌْدقك
فتٖشًٔددف وادٌددٚفغ افًددْقي ٜافتددل تدددؾًٓ ٚافٌْددقك فِزٕددٚم ٟاصددساـٚت دم ذفددؽ
افزٕٚم ٟافتُٚؾع-
وينسط افزٕٚم ٟنين تُقن ادْنٖة مًٌٔٚهت.ٚجمّؾ إيداظٚهت ٚتَؾ ظـ  84مِٔقن
ريدد ٚشددًقدي ،وظدددد مقطٍٔٓدد ٚيَددؾ ظددـ  25مقطددػ ،وـددٖن قددذا احلددد قددق
افٍٚبؾ ظْد افزٕٚم ٟبغ ادنٚريع افٌُرة ،وبغ ادنٚريع افهٌرة وادتقشى-ٜ
ونيم ٚتَٔٔؿ ظّؾ افزٕٚم ٟدم افًْقات ادٚودٔ ،ٜؾزنييدل نين نيقدؿ نيوجدف افتىدقير
تُّـ دم ا ر:
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-6

يَقم افٌْؽ بّْح افًّٔؾ متقيؾ ب د نيؿل  2مِٔدقن ريد ٚويهددر

افزٕدٚم ٟـٍٚفد ٜفٌِْدؽ ي تتجدٚوز ؿّٔتٓد % 84 ٚمدـ ؿّٔد ٜافتّقيدؾ -وقدذا
ادٌِغ ي يٍُل وي يٍل ظؽراض ادندٚريع افهدٌرة وادتقشدى ٜمدع ارتٍدٚع
اظشددًٚر ،ؾُٖٕددف يْٚشدد ٛادنددٚريع ادتْٚقٔدد ٜافهددٌر وافهددٌرة ،ويَددسح
ادراؿٌقن نين يزاد ادٌِغ ظْد احلٚج ٜإػ  7ماليغ-
-2

بددٚفْير دم افتَريددر امحهددٚئل اظخددر ،يُّددـ نين ِٕ ددظ نين بًددض

افٌْقك متًٚوٕ ٜمع افزٕٚم ،ٟوبًوٓ ٚمل يًدط ادندٚريع افهدٌرة وادتقشدىٜ
اظ ٔ ٜافتل تًت َٓ ،ٚوي يقجد وٌط ـ ٚمدـ مٗشًد ٜافَْدد فِجٓدٚت
افتّقئِدد ،ٜوـٖهندد ٚتٍوددؾ نين تدددخؾ افٌْددقك برؽٌتٓدد ٚوحًدد ٛشٔٚشددتٓٚ
اخلٚبدد ،ٜويَددسح ادراؿٌددقن نين يددزداد وددٌط شددٚم ٚظددذ افٌْددقك فتًددٚقؿ دم
إٕجٚح افزٕٚم ٟبتخٍٔػ افؼوط ،ـْقع مـ ادًٗوفٔ ٜايجتامظٔ ٜفٌِْقك-
-8

تتْقع اظٕنى ٜافتل تؿ متقيِٓ ٚمدـ افٌْدقك بٍُٚفد ٜمدـ افزٕدٚم ٟإػ

افَىٚظٚت متًددة قدل افتندٔٔد وافٌْدٚء ادَدٚويت – افتجدٚرة  ,خددمٚت
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اد ٚواظظام واخلدمٚت اظخرى  ,افهْٚظ ٜافًٔٚحٔ ٜوافسؾٔف  ,خدمٚت
اجتامظٔ ٜو ٚظٔ ٜوصخهٔ ٜافَْدؾ وافتخدزيـ وافتزيدد  ,افُٓربدٚء وافٌدٚز
وادٚء وم ٚإفٔٓ , ٚادْٚجؿ وافٌسو وؾروظٓ , ٚافزراظد ٜوافهدٔد وؾروظٓد-ٚ
وتٌَددك ادْنددآت ايشتنددٚري ٜم ددؾ اد ٚمددٚة وافًٔددٚدات افىٌٔدد ٜوادُٚتددٛ
ا ْدشٔ ،ٜويَسح نيي ددد اظٕنى ٜإي ظذ شٌٔؾ افتّ ٔؾ-
-4

يٌغ افتَرير نين ظددد افٍُدٚيت افهدٚدرة دم ادْدٚضؼ اظؿدؾ ّٕدقا دم

ادُِّ ٜنيؿؾ بُ ر مـ ادْٚضؼ افرئًٔٔ ٜاظـ ر ّٕقا ،وقدذا يًدتدظل نين يْتٌدف
افزٕٚم ٟذا اخلِؾ ،بٖن يُقن ادؼوع افقاؿع دم مْٚضؼ نيؿؾ ّٕدقا فدف َٕدٚط
جتًؾ فف نيوفقي ٜظدذ ؽدره ،ي شدٔام نين مدـ نيقدؿ نيقددا افزٕدٚم ٟتقشدٔع و
تىقير نيظام ادْنآت افهٌرة وادتقشى ٜدم ادْٚضؼ افْٚئٔ-ٜ
-5

يىِ ٛافزٕٚم ٟبًد دراش ٜضِ ٛافٍُٚف ٜمدـ بدٚح ٛافْندٚط إودٚؾٜ

إػ افوامن افنخيصد فهدٚح ٛادْندٖة تَدديؿ افودامٕٚت افتدل يراقد ٚرضوريدٜ
(فهٚفح افزٕٚم )ٟبام دم ذفدؽ افدرقـ ظدذ ادقجدقدات -وقدذه افىٌِدٚت تًٔدؼ
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افُ ر مـ ادْنآت مـ ايشتٍٚدة مـ افزٕٚم ،ٟوفذا ؾَٔسح نين خيٍدػ افزٕدٚمٟ
دم افوامٕٚت وافرققٕدٚت دظدام ددـ ي يًدتىٔع تَدديّٓ ،ٚؾٚفزٕدٚم ٟخددمل ي
رب ل ،وهيد فِهٚفح افًٚم ،ومـ يِّؽ افودامٕٚت يًدتىٔع افتقجدف فٌِْدقك
دون ـٍٚف ٜافزٕٚم-ٟ
-6

تنسط افٌْقك ددـ يرؽد ٛدم ايشدتٍٚدة مدـ افزٕدٚم ٟنين ي يَدؾ ظّدر

افًّٔددؾ ظددـ  25ظٚمدد ،ٚوقددذا يّْددع افريددٚديغ افنددٌٚب اددـ دون قددذا افًددـ،
ونيظتَد نين شـ اف ٚمْ ٜظؼة ـ ٚإذا ـٚن ادْنٖة جمدي ٜمـ افْٚحٔد ٜايؿتهدٚديٜ
وادٚفٔ ٜوافٍْٔ ٜوامداري ،ٜوخهقب ٚاظظام ادْٓٔ-ٜ
-7

يندددسط افزٕدددٚم ٟنين يًدددٚقؿ ادؼدددوع بندددُؾ إجيدددٚيب دم ايؿتهدددٚد

افًددًقدي مددـ حٔدد ٞتقطٔددػ وتدددري ٛادددقاضْغ افً دًقديغ و .نيو إحددال
افًِع اد ِٔ ٜحمؾ ادًتقردة و .نيو إٕتٚج افًِع واخلدمٚت ادٌتُرة ذات ا دقدة
افًٚفٔ -ٜويَسح نين خيٍػ دم قذا افؼط-
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-8

ينسط افزٕٚم ٟنين يًٚقؿ افًّٔؾ ب د نيدٕك بًٌْ %25 ٜدم افْندٚط.

ادؼددوع ادددراد متقيِددف دم بددقرة نيمددقا َٕديدد ٜنيو دم بددقرة نيخددرى (نيب دق )،
ويَسح نين يٍتح بٚب ايشت ْٚء إذا ـٚن ادؼوع جمدي ً-ٚ
-9

تنسط افٌْقك فالشتٍٚدة مـ افزٕٚم ٟتَديؿ دراش ٜجدوى فِْندٚط نيو

ادؼوع ،ودراشٚت ا دوى فًٔ ٝدؿَٔ ٜفُقن ا ٓٚت افتدل تَددمٓ ٚتٍهدِٓٚ
مؿْٚع افٌْدقك وافزٕدٚم ٟفُدل يقاؾَدقا ظدذ افتّقيدؾ ،ـدام نين ترقدؼ افريدٚديغ
مٚفٔد أل ،ٚومدد ٚنيؾوددؾ مددٕ ٚتٓجددف افهددْدو افهددْٚظل مددـ إظددداد قُٔددؾ فدراشددٜ
جدوى ّٕىٔ ٜب ٔ ٞيَقم ضٚف ٛافتّقيؾ بتًٌئتٓ ٚبٔن وشٓقف ،ٜفتُدقن نيـ در
مهداؿٔ ٜوبال تٍُِ ٜظذ افريٚدي بٚح ٛادؼوع-
-64

تنددسط افٌْددقك فالشددتٍٚدة مددـ افزٕددٚم ٟتَددديؿ ادٔزإٔددٚت اددؿَددٜ

فًِْقات اف الالد ٜادٚودٔ( ٜادندٚريع افَٚئّد ،)ٜوافدذي يحيتدف نين اظـ دريـ ي
يدؿَقن حًدٚبٚهتؿ ،وخهقبد ٚادندٚريع افهدٌرة ،ونيظتَدد نين افتخٍٔدػ مدـ
قذا افؼط ؾٔف مهِ  ٜـٌرة وخهقب ٚإذا اشتقؾٔ ٝافؼوط اظخرى-
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ودم اخلتددٚم ،لن فِزٕددٚم ٟنين يىددقر ظِّددف ،ويراجددع مًددرتف ،بٚيشددتًٜٕٚ
بٚدختهدددغ دم افتّقيدددؾ وادٚفٔددد ٜوايؿتهدددٚد ،ـدددام يراجدددع مًدددرتف بٖخدددذ
مِ قطٚت افٌْقك وافريٚديغ نيبد ٚب ادندٚريع ،فُْدقن مًد ً ٚمتًدٚوٕغ دم
دظددؿ راؾددد مٓددؿ مددـ رواؾددد ايؿتهددٚد افددقضْل ادتّ ددؾ دم ؿىددٚع ادنددٚريع
افهٌرة وادتقشى-ٜ
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ي يُٚد خيِق جمِس يُقن وّـ حٚرضيف نيحد ادْتجغ فًِِع نيو اخلددمٚت إي
وجتد افنُقى مـ ودًػ افًدق  ،وافرـدقد افقاودح دم افٍدسة اظخدرة ،مدع
زيٚدة ايفتزامٚت ادٚفٔ ٜادتزايدة افتل زادت افىغ بِ ،ٜوظْد ضرح ؾُدرة افتقجدف
فِتهدددير ٕجددد ؿِدد ٜافددقظل فدددى افُ ددر بددٚحلقاؾز افتددل تَدددمٓ ٚا ٓددٚت ذات
افًالؿ ٜفِّْتجغ-
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وظجدؾ تْقيدع مهدٚدر افددخؾ نيشًد ٝادُِّد ٜافًربٔد ٜافًدًقدي ٜقٔئد ٜتّْٔددٜ
افهددٚدرات افًددًقدي " ٜافهددٚدرات افًددًقدي " ٜوافتددل ب ددنيت ٕنددٚضٓ ٚشددْٜ
6484ه ،ودم دظدؿ افتهددير بٔدٚن دُٕٚد ٜادْددت ٟافًدًقدي وتَقيد ٜـقٕدف راؾدددً ا
فالؿتهٚد افقضْل-
وتُّـ نيقدا ا ٔئ ٜؾٔام يٖر:
,6

زيٚدة افهٚدرات افًًقدي ٜؽر افٍْىٜٔ

,2

وتقطٔػ ـٚؾ ٜإمُٕٚٚهت ٚايؿتهٚدي ٕ ،ٜق دًغ ـٍٚءة بٔئٜ

افتهدير ظـ ضريؼ ووع افزام ٟوتَديؿ احلقاؾز فِّهدريـ،
,8

وتنجٔع ادْتجٚت افًدًقدي ٜدم اظشدقا افدوفٔد ،ٜوافرؾدع

مـ جقدهت ٚافتْٚؾًٔ ٜودَٔؼ وبق  ٚإػ اظشقا افدوفٔ-ٜ
ودم شدددٌٔؾ ذفدددؽ تَددددم ا ٔئددد ٜفِّهددددريـ افددددظؿ افِقجًدددتل وادًدددردم
فِّهدريـ ظز ورش افًّؾ وافتدري ٛادًتّر دم افتًقيؼ وؽره ،وتىقير
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إجراءات افتهددير بٚفتًدٚون مدع افددو اظخدرى ،وإجيدٚد احلِدق افْٚجًدٜ
فِت ددديٚت افتددل تقاجددف ادهددريـ -ـددام متددْح ادهدددريـ افٍربدد ٜحلوددقر
ادًٚرض افدوفٔ ٜوافًٌ ٚت افتجٚري ٜفتًقيؼ مْتجٚهتؿ-
ومدـ نيقددؿ مد ٚحيتددٚج إفٔددف ادْتجدقن افًددًقديقن مًرؾدد ٜاخلددمٚت افتددل يَدددمٓٚ
برٕددٚم ٟافهددٚدرات افًددًقدي ٜادْنددٖ شددْ6424 ٜقددد وافددذي يؼدد ظِٔددف
افهْدو افًًقدي فِتّْٔ ،ٜوقق مـ افزام ٟافقضْٔ ٜؽر ا ٚدؾ ٜفِربح وخيددم
ادهدريـ افًًقديغ وادًتقرديـ فًِِع واخلدمٚت افًدًقدي ٜإودٚؾ ٜفٌِْدقك
اد ِٔدد ٜواظجٌْٔدد ٜبددام خيدددم تّْٔدد ٜافهددٚدرات افًددًقدي -ٜويٌ ددني احلددد اظدٕددك
فِتّقيؾ بّئ ٜنيفػ ري ٚشًقدي-
وتْ ك نيقداؾف دم ا ر:


تّْٔ ٜافهٚدرات افًدًقدي ٜؽدر افٍْىٔد ٜوتْقيًٓد ،ٚبتَدديؿ

تًٓٔالت ائتامن ووامن شٚبَ ٜفِن ـ ويحَ ٜفف.
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زيدٚدة افَدددرة افتْٚؾًددٔ ٜفِهدٚدرات افًددًقدي ، ٜمددـ خددال

تقؾر عوط ائتامٕٔ ٜتْٚؾًٔ ٜفِّنسيـ مـ اخلٚرج.


إظىٚء ادهدريـ افًًقديغ اف َ ٜدم دخق نيشدقا جديددة

وافٍْٚذ إفٔٓ ، ٚظـ ضريؼ احلد مـ خمٚضر ظدم افًداد.


تْنٔط مندٚرـ ٜادهددريـ ومَددمل اخلددمٚت افًدًقديغ

وزيٚدهت ٚدم ادؼوظٚت  ،افتل يّق  ٚنيو يديرق ٚافهْدو افًًقدي
فِتّْٔ.ٜ


ح ٞافٌْقك افتجٚري ٜاد ِٔ ٜظذ تقؾر ادزيد مـ تًدٓٔالت

ائددتامن افهددٚدرات  ،مددـ خددال اظددتامد بددرام ٟادنددٚرـ ٜدم تٌىٔددٜ
ادخٚضر.


ظّؾ افستٌٔٚت ادْٚشٌ ٜفِتًٚون افٍْل  ،وافتّقيؾ ادنسك ،

وظِّٔدددٚت إظدددٚدة افتدددٖمغ  ،مدددع ا ٔئدددٚت وادٗشًدددٚت امؿِّٔٔدددٜ
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وافدوفٔ ، ٜافتل تَدم خدمٚت متقيؾ افهٚدرات وودامهن ،ٚمدـ نيجدؾ
تًزيز متقيؾ افزٕٚم ،ٟواحلد مـ خمٚضر حٚؾي ٜافَروض وايئتامن-
ويَدم افزٕٚم ٟنيدوات متقئِ ٜمٌٚعة ونيدوات متقئِ ٜؽر مٌٚعة-
o

ؾٖم ٚاظدوات ادٌٚعة ؾتنّؾ متقيدؾ ادهددريـ افًدًقديغ

ومتقيددؾ ادنددسيـ اد ِٔددغ ظؽددراض افتهدددير ومتقيددؾ مًددتقرديـ
افًددِع افًددًقدي ٜمددـ ا ٓددٚت اخلٚبدد ٜنيو افًٚمدد ٜاظجٌْٔدد ،ٜإوددٚؾٜ
فتّقيدددؾ رنيس ادددد ٚافًٚمدددؾ واددددقاد اظشٚشدددٔ ٜفِتهدددْٔع وتَددددم
فِّْتجغ افًًقديغ فٌدرض إٕتدٚج افًدِع ؿٌدؾ تهدديرق -ٚوجددير
بٚفذـر نين متقيؾ افهٚدرات ينّؾ متقيؾ ادَٚوفغ افًدًقديغ افدذي
يٍْذون نيظامي دم اخلٚرج-
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o

ونيم ٚنيدوات افتّقيؾ ؽر ادٌٚعة ؾتنّؾ متقيؾ ايظدتامدات

ادًتْدي ٜب ٔ ٞيتقػ افزٕٚم ٟدهٔؾ اف ّـ مـ ادًدتقرد اظجٌْدل
بدي ظـ ادهدر افًًقدي-

ومع ـقن افزٕٚم ٟي هيد فِدربح إي نيٕدف يَددم خدمٚتدف ظدذ نيشدس
جتٚري ،ٜوفذا حيهؾ ظذ ؾقائد ظذ افتّقيالت افتل يَدمٓ ،ٚوقدذه افٍقائدد متْدع
افُ ر مـ ادًتٓدؾغ بٚفزٕٚم ٟمـ امؾدٚدة مدـ براجمدف ،فُدقن ظَدقد افزٕدٚمٟ
ونيظامفف مل تًرض ظذ ؾَٓٚء خمتهغ بٚدكؾٔ ٜامشدالمٔ ٜدً ٚد ٜنيي وجدف مدـ
نيوجف اخلِؾ ؾٔٓ-ٚ
وؿد بددر امدر مُِدل بدٖن تدرتٌط ٔدع افهدْٚديؼ افتّْقيد ٜتْئّٔد ٚبهدْدو
واحد قق بْدو افتّْٔ ٜافقضْل ،وينّؾ ذفؽ:
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()6

بْدو افتّْٔ ٜافًَٚري،ٜ

()7

وبْدو افتّْٔ ٜافهْٚظٔ،ٜ

()8

وافهْدو افًًقدي فِتّْٔ،ٜ

()9

وبْدو افتّْٔ ٜافزراظٔ،ٜ

( )64وبْؽ افتّْٔ ٜايجتامظٔ،ٜ
وقذا يًٓؾ ظّؾ قذه افهْٚديؼ ب ٔ ٞتٌتًد ظـ افٌروؿراضٔ ٜاحلُقمٔد ٜافتدل
تٗخر اختٚذ افَرارات ا ٚيتًٚرض مع نيظام افٌْقك افتل تتىِ ٛافنظ-ٜ
ومـ نيوجف افدظؿ ادَدم ٜفِّهدريـ افًًقديغ:
,6

وجدددقد نيشدددًٚر تندددجًٔ ّٔ ٜفنددد ـ افهدددٚدرات افزراظ ّٔدددٜ

وافهْٚظ ّٔ ٜافًًقد ّيٜ
,2

ختٍٔض نيجقر خدمٚت ادقاين ظذ افهٚدرات بَّدار % 54

ظام قق مَرر دم ٕيدٚم رشدقم ونيجدقر اددقار ومدْح افهدٚدرات ؾدسة
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شددامح مددـ ظقائددد اظرو د ّٔ ٜددددّ ة ظؼددة نييددٚم بًددد دخق دد ٚافدددائرة
ا ّرـ ّٔ-ٜ

ومـ اظ ٔ ٜبُّدٚن نين يًدل ادهددر نيٕدف تدؿ ظَدد اتٍٚؿٔدٚت اؿتهدٚدي ٜوجتٚر ّيدٜ
ٚظ ّٔ ٜوالْٚئ ّٔ ، ٜختدمف دم ح ٚافتهدير مـ ايتٍٚؿٔ ٜايؿتهٚدي ٜادقحدة فددو
جمِس افتًٚون اخلِٔجدل وايتٍٚؿٔدٚت اف ْٚئ ّٔد ٜفِتًدٚون ايؿتهدٚدي مدع بًدض
افددو افًرب ّٔد ٜواتٍٚؿٔدد ٜتًٔدر وتّْٔد ٜافتٌددٚد افتجدٚري بدغ افدددو افًرب ّٔدد، ٜ
و ايتٍٚؿٔٚت افدوف ّٔ ٜشقاء دم إضٚر مْيّد ٜاددٗمتر امشدالمل نيو مْيّد ٜاظمدؿ
ادت ددة فِتجدٚرة وافتّْٔد( ٜنيوُٕتدٚد) وادًدرو بٚفْيدٚم افندٚمؾ فامؾودِٔٚت
افتجٚر ّي ٜبغ افدو افْٚمٔ- ٜ
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ـام نيٕف يُّدـ امؾدٚدة دم متقيدؾ افتهددير مدـ جٓدٚت دوفٔد ٜفددظؿ افهدٚدرات
افقضْ ّٔ ٜم ؾ:
-

بددرام ٟافتّقيدؾ وايئددتامن –ادَدمدد ٜمددـ افٌْددؽ امشددالمل

فِتّْٔ ٜوادخهص فتّقيؾ افهٚدرات مـ افًِع ؽر افتَِٔدي ٜبدغ
افدو امشالم ّٔ-ٜ
-

وبرام ٟبْدو افَْد افًدريب افدذي يَددم برٕٚجمد ً ٚفتّقيدؾ

افتجٚرة بغ افدو افًرب ّٔ-ٜ
-

وبرام ٟادٗشً ٜافًرب ّٔ ٜفوامن ايشت امر افتل تَدم وامٕٚت

مٚف ّٔ ٜفِّهدريـ ودد ادخدٚضر افتجٚريد ٜوؽدر افتجٚريد ٜدم افددو
افًرب ّٜٔ
-

برٕٚم ٟمتقيؾ افتجٚرة افًربٔ ٜوافذي يّْح افزٕٚم ٟؿروو ًٚ

متقشددى ٜوضقيِدد ٜاظجددؾ فامؾددراد وادٗشًددٚت فتّقيددؾ افتٌددٚد
افتجٚري وبٍَٚت افَىٚع اخلٚص-
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ؾٔدد ٚنيهيدد ٚادددسددون مددـ نيب د ٚب ادهددٕٚع وادَددٚوفغ وؽددرقؿ ،اضرؿددقا بددٚب
افتهدددير ،وي ترـْددقا إػ افًددق اد ددع ؾَددط ،ؾددٖرض اهلل واشددً ،ٜوافدددظؿ
مقجقد ،وافْجٚح مًَقد ،فُْف حيتٚج إػ ظزيّ ٜوؿقة إرادة-
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تَدم عـ ٜنيرامُق افًًقدي ٜافًديدد مدـ ادٌدٚدرات ايجتامظٔد ٜفِدقضـ ،ومدـ
نيٕجح قذه ادٌدٚدرات مرـدز واظدد افدداظؿ فدرواد ايظدام دم تٖشدٔس او تقشدع
مْنددئٚهتؿ وينددّؾ ذفددؽ افدددظؿ اددد ٚبددٚفَرض نيو ادنددٚرـ ٜدم احلهددص ،ـددام
ينّؾ افدظؿ افِقجًتل بتَديؿ ادنقرة وافتدري ٛافالزمغ فُؾ رائدد نيظدام -
وظجددؾ قددذه ادٌددٚدرة نيشًدد ٝعـدد ٜنيرامُددق عـدد ٜنيشددّتٓ ٚمرـددز نيرامُددق
افًًقدي ٜفريٚدة ايظام وافذي ووً ٝفٌْٚتف اظوػ شْ2466 ٜم د تًزيز
ودظؿ ريٚدة ايظام بٚدُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي-ٜ
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وؿد اشتٍٚد مـ افزٕٚم ٟحتك ا ن نيـ ر مـ  28مؼوظ ً ،ٚوافزٕٚم ٟيتىقر مدع
مرور افقؿ ،ٝوخقض افتجٚرب افتّقئِ ٜبام حيَؼ اظقدا ادرجقة وقل:
-

تقضغ افهْٚظ ٜدم ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقديٜ

-

تقؾر ؾرص وطٍٔٔ ٜفًًِقديغ ضٚفٌل افًّؾ-

-

دظددؿ ايبتُددٚرات وايخساظددٚت ومنددٚريع افتخددرج فتُددقن ذات

ظقائد رب ٔ ٜفالؿتهٚد افقضْل ،ودٚفُٓ ٚبىًٌٔ ٜاحل- ٚ
-

دظؿ اظظام افتل ترؾع مًدتقى افتْٚؾًدٔ ٜدم ِ
افَىٚظدٚت ادٍتَدرة إػ

ذفؽ-
وينّؾ ذفؽ ظذ شٌٔؾ اد  ٚي احلك:
o

تَْٔ ٜادًِقمٚت وايتهٚيت

o

اخلدمٚت افىٌٜٔ

o

خدمٚت افىٚؿ( ٜومْتجٚهت ٚذات افهِ)ٜ
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o

افتهْٔع

o

افتًِٔؿ (ويَتك ظذ اظظام افتل هتدد إػ ابتُدٚر نيشدٚفٔ ٛوبدرامٟ

وحِق جديدة دم جم ٚاحلَؾ افتًِّٔدل وافتدل بددورق ٚتًدٚظد دم دظدؿ ظجِدٜ
افتََدم وافتَىقر دم ادُِّ)ٜ
o

ادقاد افُّٔٔٚئٜٔ

o

شًِِ ٜاممدادات واحلِق افِقجًتٜٔ

o

افٍرص افهْٚظٔ ٜادٌتُرة اظخرى

وؿد ـدٚن افزٕدٚم ٟدم بدايتدف يٌَدؾ ادندٚريع دون ؿٔدقد ـ درة ،الدؿ إٕدف دم افٍدسة
اظخرة اشتًٌد بًض ادنٚريع ٕيرا فتنٌع افًق ا ،ٚنيو فُ رة افتً ر دم ذفدؽ
ادج ، ٚنيو بًٌ ٛنيٕدف ي حيَدؼ نيقددا افزٕدٚم ٟمدـ تدقضغ فِهدْٚظ ٜوتَِٔدؾ
دًديت افٌىٚف ،ٜوينّؾ ذفؽ:
o

ادَٚويت افًٚم ٜوايشت امرات افًَٚريٜ
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o

اظظام افتجٚري( ٜايشتراد وافتقزيع ب)ِّٜ ٚ

o

ؿىٚع افؤٚؾ ٜافًٚمٜ

o

خدمٚت ؽًٔؾ ادالبس وافتْئػ

o

دور احلو ٜٕٚومراـز تقؾر افرظٚي ٜوافرظٚي ٜافْٓٚري ٜفامضٍٚ

o

حمالت افٌٔع بٚفتجزئٜ

o

نيظام اخلٔٚض ٜوتهّٔؿ اظزيٚء واظظام ذات افهِٜ

o

نيظام افًٔٚرات (بٕٔٚتٓ ٚوإبالحٓ ٚنيو تًديِٓ)ٚ

o

بٚفقٕٚت افتجّٔؾ وادراـز افه ٔ ٜوافْقادي افريٚؤدٜ

o

ادٗشًٚت وا ًّٔٚت ايجتامظٜٔ

o

ادنٚريع اف َٚؾٜٔ
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ويتّٔز قذا افزٕٚم ٟبّٔزات ِٔ ٜفرائد اظظام ني ٓ:ٚ
)6

نين ؿروض مرـز نيرامُق فريٚدة اظظام ؽر مؼوض ٜبقجقد رقـ-

)2

نيٕف يّق ادْنآت بٖٕقاظٓ ٚشقاء نيـٕٚد ٝادْندآت ادٌتدئد( ٜافْٚصدئ )ٜنيم

ادْنآت افَٚئّ ٜادْدرج ٜوّـ ادنٚريع افهٌرة وادتقشى-ٜ
)8

وجدقد مِٓد ٜشددداد دم بدايد ٜبدددء ادؼدوع ،يَدددره افٍريدؼ ادخددتص

بٚفزٕٚم-ٟ
)4

نين شداد اظؿًٚط يُقن خال ؾسة مْٚشٌ ٜفرائد اظظام -

)5

ينسط افزٕٚم ٟافتٍرغ افتٚم فِّؼوع ،وقذا يًغ ظذ إٕجٚحف-

)6

إمُٕٔٚدد ٜحهددق ؽددر افًددًقديغ ظددذ افَددرض عيىدد ٜنين يُقٕددقا

مَّٔددغ بهددٍ ٜؿٕٚقٕٔدد ٜدم ادُِّدد ٜافًربٔدد ٜافًددًقدي ٜونين يتَٔدددوا بٖٕيّددٜ
ايشت امر اظجٌْل ادًّق ا ٚمـ ؿٌؾ ا ٔئ ٜافًٚم ٜفالشت امر
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)7

ينسط افزٕدٚم ٟظدذ ادتَددم ادًد ٜ ٚبًْدٌ ٜمدـ افتٍُِد ٜام ٚفٔدٜ

فِّؼوع وادقالؼ مـ ؿٌؾ ؾريؼ ادرـز فِتّقيدؾ ،ظن رائدد اظظدام إذا دؾدع
جزءا مـ افتُٚفٔػ ؾٕ٘ف شٔتٍٕٚك دم إٕجٚح مؼوظف-
)8

يًٚظد افزٕٚم ٟرائد اظظام دم ووع خى ٜافًّؾ ودراش ٜا دوى

ظز افتدري ٛوتَديؿ ادنقرة-
)9

تُقن خى ٜافًّدؾ مًْٔد ٜفرائدد افًّدؾ ظدذ اختدٚذ ؿدرار امؿددام نيو

امحجٚم فنّق  ٚظذ ا ر:
o

مِخص تٍْٔذي ووبػ فامظام -

o

وبػ ادْت ٟنيو اخلدم-ٜ

o

دِٔؾ افًق -

o

خى ٜافتًقيؼ-

o

اظظام وافتٍٚبٔؾ افٍْٔ-ٜ

o

امدارة وادقطٍقن-
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o

افًْٚرص ادٚفٔ , ٜبٔٚن افدخؾ ادتقؿع وبٔٚن افتددؾَٚت افَْديد ٜوادٔزإٔدٜ

افًّقمٔ-ٜ
o

ادًتْدات افَٕٚقٕٔ ٜافداظّ-ٜ

وؿد يتًٚء افًٌض ظـ شٌ ٛتٖخر افَرض ،فدرج ٜنين ظددا مـ رواد اظظام
يًْ  ٛيٖش ً ٚمـ احلهق ظذ ؿرار هندٚئل مدـ افزٕدٚم ،ٟوبدد اهلل تًدٚػ دم
ؿقفف ":وـٚن امًٕٚن ظجقيً" ،واحلََٔ ٜنين مراحؾ افَرض تنّؾ ا ر:
-6

ظِّٔ ٜافٍرز اظوفٜٔ

-2

الؿ تَٔٔؿ ؾُرة افًّؾ

-8

وافتدري ٛظذ إظداد خى ٜافًّؾ،

-4

وبٚفت ٚاحلهق ظذ افتّقيؾ-
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ونيو بٍٚت رائد اظظام افْٚجح دِٔف بٚفهز وادهٚبرة ،وايًٕ ٚب ظالمٜ
افوًػ ودفٔؾ ؿِ ٜا دي-ٜ

وا ٚيِ ظ ظذ افزٕٚم ٟنيٕف ينسط شداد افرشقم امداري ٜؿٌؾ افتّقيدؾ نيو ظْدد
خدمٚت م ٚبًد افتّقيؾ ،وقدذا يندّؾ افَدروض وادندٚرـ ٜبٚحلهدص ،ومدـ
ادًِقم نين افَروض مـ ظَقد امرؾ ، ٚؾِٔزم نين ددد افرشقم امداري ٜبٚفتٍُِدٜ
افًٍِٔ ٜدون نيي ربح زائد حيهؾ ظِٔف افزٕٚم ٟوإي دخؾ دم دائرة افرب ٚاد رم-

ـام يِ ظ نين مَدر ادرـدز مْ كد دم ادْىَد ٜافؼدؿٔ ،ٜوقدذا يَِدؾ مدـ ؾدرص
امؾٚدة مدـ افزٕدٚم ،ٟويت دتؿ ظدذ مرـدز واظدد نين يٍدتح ظددة مراـدز دم ادددن
افُزى دم ادُِّ ٜفتًٓٔؾ افقبق إػ نيـز عحي ٜاُْ ٜمـ رواد اظظام -

121

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

ـام نين مـ نيٕجح ادٌٚدرات افتٚبً ٜفِّرـز إضال مرـز نيرامُدق فريدٚدة اظظدام
نيو حٚوددْ ٜفامظددام دم جٚمًدد ٜادِددؽ ؾٓددد فٌِددسو وادًددٚدن دم صددٓر يقفٔددق
2468م ،اد :
,6

رظٚي ٜاظؾُٚر افٍريدة وادٌتُرة

,2

وإضال ادنٚريع ا ديدة افَٚئّ ٜظذ افتُْقفقجٔ-ٚ

,8

إتٚح ٜمقؿع ادرـز دًتخدمٔف ايشتٍٚدة مـ مراؾؼ ا ٚمًد ٜومدقارد

ادًرؾ ٜؾٔٓ ٚدم تىقير منٚريًٓؿ،
,4

بٚموٚؾ ٜإػ ؾرب ٜافًّؾ مع نيصخٚص مقققبغ-

وـؿ ٕتّْك نين تُرر افتجرب ٜدم ٔع ا ٚمًٚت افًِّٔ ٜدم ادُِّ ،ٜدد ٚؾٔٓد ٚمدـ
ؾٚئدة ظذ اددى افًٌٔد دخرجٚت افتًِٔؿ وفالؿتهٚد افقضْل-
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مـ حغ بدور ؿرار جمِس افقزراء افًدًقدي بٕ٘ندٚء ا ٔئد ٜافًٚمد ٜفِّْندآت
افهٌرة وادتقشى ،ٜوا ٓدٚت افتٍْٔذيد ٜتًّدؾ ظدذ ؿددم وشد ٚفٌِ د ٞظدـ
افُددقادر افتددل جتّددع بددغ رـْددل افَٔددٚدة  ":إن خددر مددـ اشددتٖجرت افَددقي
اظمددغ" ،وؿددد وؾَدد ٝا ٓدد ٜادًددٗوف ٜظددـ قددذه ا ٔئدد ٜبُددٚدر وطٍٔددل صددٚب
ضّقح ،هيّف افرؿل بٚدْندآت افهدٌرة وادتقشدى ٜويدٗمـ بٖ ٔدف قدذا افَىدٚع
وفديف صٌػ بخدم ٜادًت ّريـ ؾٔف-
إن ادنٚريع افهٌرة وادتقشى ٜمتتِؽ افًديد مدـ اخلهدٚئص وادّٔدزات افتدل
تٌددغ فددؽ نيخددل افَددٚرئ افُددريؿ بددقابٔ ٜإٕنددٚء قٔئدد ٜداظّدد ٜفَِىددٚع وحددؾ
إصُٚفٔٚتف ،ومـ نيقؿ اخلهٚئص:
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 ,6إجيٚد ؾرص ظّؾ متْقظ ٜوجديدة ،حٔد ٞتندر نيـ در افدراشدٚت دم افددو
نين افدور اظـز دم إجيٚد ؾرص ظّؾ نيـز قق ـٚمـ دم ادؼوظٚت ادهدٍْ ٜظدذ
ـقهن ٚبدٌرة نيو متقشدى ،ٜؾٍدل افقييدٚت ادت ددة اظمرئُد ٜتدقؾر افؼدـٚت
ادتقشى %84 ٜمـ ؾرص افًّؾ ا ديدة ،ودم بريى ٕٚٔٚمت ؾ ادؼوظٚت افهٌر
 %86مـ إ  ٚؾرص افًّؾ ،ونيم ٚدم افٔٚبٚن ؾٚدؼوظٚت افهدٌرة وادتقشدىٜ
تَقم بتقطٔػ  %74مـ ِ ٜافًامف ٜافهدْٚظٔ ،ٜوقدذا وي صدؽ يدد ظدذ ني ٔدٜ
قذا افْقع مـ ادنٚريع مجيٚد ؾرص افًّؾ ا ديدة-
 ,2شٓقف ٜإٕنٚء قذه افؼـٚت وتٖشًٔٓ ٚا ٚيًٚقؿ دم دؾع ظجِ ٜايؿتهٚد-
 ,8بًدٚض ٜإدارة قدذا افْدقع مددـ افؼدـٚت ب ٔد ٞإهندد ٚي تُِدػ افُ در وإٕددام
يديرق ٚادٚفؽ وظدد حمدود مـ ادقطٍغ-
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 ,4نيٕف نيهع اشتجٚب ٜدتىٌِدٚت واحتٔٚجدٚت افًدق  :وذفدؽ فِّروٕد ٜافًٚفٔدٜ
افتل متتٚز ا ٚا ٚنيٕت ٟـقهن ٚنيهع تٍُٔ ٚمع ادتٌدرات ،فُقهند ٚمْندئٚت بًدٔىٜ
إي نيهن ٚؾٚظِ-ٜ
 ,5إخٍٚض تُٚفٍٔٓ ٚافتنٌِٔٔ :ٜؾٓل متتٚز بُقهند ٚي تُِدػ افُ در دم إدارهتدٚ
وي دم مًتقى إٕتٚجٓ ،ٚويًتز قذا نيـ ر مالئّ ٜفِدو افْٚمٔ-ٜ
 ,6افًالؿ ٜافقضٔدة مع ادجتّع اد ع ،ؾٌٚفٌ ٚم ٚتُقن قذه ادؼوظٚت فهدَٜٔ
بقاؿع افْٚس وم ٚيامرشقٕف دم حٔدٚهتؿ افٔقمٔد ،ٜوقدذا بددوره يدٗدي إػ إـًدٚب
حٚجٚت ادجتّع ،وتٌىٔ ٜحٚجٚتف-
إػ ؽددر ذفددؽ مددـ ادزايدد ٚافتددل ي ختٍددك ،ادد ٚيٗـددد ظددذ ني ٔدد ٜقددذا افْددقع مددـ
ادنٚريع---
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ودم ادَٚبؾ يقجد مًقؿٚت حََٔٔ ٜتقاجف ادنٚريع افهدٌرة وادتقشدى ،ٜوني ٓدٚ
ا ر:
ني ,ادًقؿددٚت امداريدد :ٜوذفددؽ فُددقن نيؽِدد ٛقددذه ادنددٚريع يددديرق ٚنيٕددٚس ذوو
ـٍددٚءة وددًٍٔ ،ٜونييدددي ؽ در مٗقِدد ٜوي مدربدد ،ٜادد ٚيددٗدي إػ تدددين مًددتقى
افٍُٚءة ،وقذا قق افذي جًؾ ـ را مـ ادؼوظٚت تْتٓل بٚفٍنؾ نيو افتً ر-
ب ,ادًقؿددٚت افتْئّٔدد :ٜتقاجددف ادؼددوظٚت افهددٌرة وادتقشددى ٜظددددا مددـ
افًراؿٔؾ افتْئّٔ ٜاحلُقمٔ ،ٜومـ ذفؽ افتًَٔدات ا ّرـٔ ،ٜوجٌٚي ٜافزـدٚة نيو
دؾع افيئٌ ٜوامجدراءات ادًَددة دم مدْح افساخدٔص وامظٍدٚءات ا ّرـٔدٜ
وافيدددئٌ ،ٜإودددٚؾ ٜإػ ظددددم وجدددقد مًٚمِددد ٜتٍودددِٔٔ ٜدم افَدددقإغ اخلٚبدددٜ
بٚفيائ ٛوافرشقم احلُقمٔ ٜومـ ني ٓ ٚافرشقم ا ّرـٔ-ٜ
ج ,ادًقؿٚت افتًقئَ :ٜؾٓل تًٚين مـ وًػ افتًقيؼ  ،ٚوذفؽ بًٌ ٛـ درة
ادْتجٚت ادنٚا ٜدم افًق اد ِٔد ،ٜوذفدؽ ظن افٌٚفد ٛظدذ قدذه ادؼدوظٚت
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ـقهند ٚؿٚئّد ٜظدذ نيشدِقب اد ٚـدٚة دم امٕتدٚج ،اد ٚيدٗدي إػ وجدقد ؾددٚئض دم
ادًروض مـ إٕتٚج ا ٚيًقد بٚفير ظذ قذه ادؼوظٚت-
د ,مًقؿدددٚت ا دددقدة :وذفدددؽ فودددًػ امدارات ،وؿِددد ٜمًدددتقى ادًددددات
ادًتخدم ٜدم امٕتٚج-
و ,مًقؿددٚت افتىددقر ددذه ادؼددوظٚت :وقددذا ظٚئددد إػ ـددقن افىددٚؿؿ امداري
ؤًػ ًٌٕٔ ٚدم قذا ا ٕٚد ٛاد ٚيتًدٌ ٛبٚفتًرؿدؾ دم تىدقير امٕتدٚج وتْقيًدف،
وتراـؿ ادخزون افًًِل دون افْير إػ افيدرو ايؿتهدٚدي ٜادًدتٌَِٔ ،ٜوظددم
إتٌددٚع شٔٚشددٚت مَْْدد ٜفتىددقير ـٍددٚءات اظيدددي افًٚمِدد ٜادد ٚيًددقد ظددذ ادْنددٖة
بٚفوًػ مـ افْٚحٔ ٜافتىقيري-ٜ
إن ادؼوظٚت افهٌرة وادتقشى ٜتٍتَر إػ ايحتٔٚج فِتّقيؾ دم ؾسات حٔٚهتٚ
ـِٓ ٚبدءا بتٖشٔس ادؼوع وإىالؿدف ،ونيالْدٚء ؿٔٚمدف وظِّدف ،يشدٔام نين تًدٓٔؾ
افتّقيؾ ذه ادؼوظٚت يدٗدي ظدذ افتقشدع دم افتقطٔدػ وافَددرة ظدذ تقفٔدد
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افدخؾ ومـ الؿ زيٚدة ايشتٓالك ،وقق بدوره يدٗدي ظدذ زيدٚدة ايشدت امر افتدل
تٗدي إػ زيٚدة افدخؾ-
وبٚفْير إػ افٌْقك دم افًًقدي ٜونيالرق ٚدم متقيؾ ادؼوظٚت افهٌرة وادتقشىٜ
ٕجدددد نيٕدددف ودددًٔػ جددددا ظن قدددذه افٌْدددقك تًتّدددد ظدددذ افْيدددٚم افرنيشدددام دم
افتّقيالت ،ا ٚيٗدي ظذ وًػ دِّٓ ٚفِّخٚضر ،حٔ ٞإٕف ي اشدتًداد فددى
قددذه افٌْددقك بددٖن تددربح مَٚبددؾ نين توددّـ ب ٔدد ٞنين يستدد ٛظِٔٓدد ٚجددزء مددـ
ادًٗوفٔ ٜـل تًت ؼ افربح ؾٌّدني ادندٚرـ ٜمًددوم ظْددق ،ٚوإٕدام تٖخدذ افًٚئدد
ب٘حدى ضريَتغ:
,6

افٍٚئدة افربقي ٜبدون مَٚبؾ وقق حمض افرب ٚاد رم،

,2

افربح دم متقيالت ادراب  ،ٜوقذا حيّدؾ نيبد ٚب ادندٚريع

مًٗوفٕٔ ٜجٚح نيو ؾنؾ ادؼوع-
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وفددذا ؾددٚفٌْقك متٔددؾ دم افٌٚفدد ٛإػ متقيددؾ ادؼددوظٚت افٌُددرة فتددقؾر افوددامٕٚت
افُٚؾٔ ٜافتدل تودّ ؾ بًدٌ ٛوجدقد ادخدٚضر ،وقدذه افودامٕٚت دم افٌٚفد ٛي
تقجد ظْد نيب ٚب ادؼوظٚت ادتقشى ٜوافهدٌرة ،فدذا ي تِتٍد ٝافٌْدقك إػ
متقيِٓدد ٚإي بقجددقد وددامٕٚت ؿقيدد ،ٜوفددذا ووددً ٝاحلُقمدد ٜافًددًقدي ٜبرٕددٚمٟ
ـٍٚفدد ٜـّخٍددػ ددذه امصددُٚفٔ ،ٜوؿددد ـتٌدد ٝمَددٚي دم قددذه افه د ٍٔ ٜظددـ
تٍٚبٔؾ قذا افزٕٚم-ٟ
إن افتّقيؾ افذي يْٚشد ٛادندٚريع ادٌتددنية قدق افدذي يَدقم ظدذ مٌددني "اخلدراج
بٚفوامن" ؾٔدخؾ دم خمدٚضرة افدربح واخلًدٚرة ،وقدذا مد ٚجيًدؾ ادّدق يندٚرك
بخزتف دم دراش ٜومتٚبع ادؼوع وبٚفت ٚينٚرك دم افربح ،وقق ادْتؼد دم ـ در
مـ افدو دم متقيدؾ رنيس ادد ٚا دريء نيو ادٌدٚمر (،)Venture Capital
وفدذا ٕجددد نين افؼدديً ٜامشددالمٔ ٜتْٓددك ظدـ نين يددربح امًٕددٚن دم مدد ٚمل يوددّْف
اشتْٚد ًا إػ احلدي ٞافؼيػ افذي بح نيٕف  ,بدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ – هندك ظدـ
ربح م ٚمل يوّـ ،ومدـ افَقاظدد افٍَٓٔد( :ٜاخلدراج بٚفودامن) وقدذه مدـ نيظيدؿ
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ؿقاظد افؼيً ٜدم بٚب ادًٚمالت ،وقل نين امًٕٚن ي جيدقز فدف نين يٖخدذ افدربح
بدددون مَٚبددؾ ،وإٕددام يت ّددؾ افتًٌدد ٜـددل يًددت ؼ افددربح ،يشددٔام ونين مددـ نيقددؿ
نيوفقيددٚت افْيددٚم ايؿتهددٚدي امشددالمل إظىددٚء اظوفقيدد ٜفٍَِددر واد تددٚج،
ودقيؾ اظؾراد افَدٚدريـ ظدذ افًّدؾ إػ ضٚؿدٚت مْتجد ٜتًدٚقؿ دم دؾدع ظجِدٜ
ايؿتهٚد -وقذه اظدف ٜتد ظذ جدقاز افتّقيدؾ بٚدراب د ،ٜوفُْدف ؽدر مْٚشدٛ
فِّْنآت ادٌتدنية وافتّقيؾ بٚدنٚرـ ٜنيؾوؾ بْيري فِجٓدٚت ادّقفد ٜوفىدٚفٌل
افتّقيؾ وبٚفت ٚفالؿتهٚد افُع فُِِّّ-ٜ
إْٕل نيمتْك نين هيتؿ امخقة دم ا ٔئ ٜافًٚم ٜفِّْندآت افهدٌرة وادتقشدى ٜظـدز
دديٚت قذا افَىٚع ،وقق وجقد متقيالت ظٚدفد ٜبودامٕٚت مَددور ظِٔٓد ،ٚونين
يَدمقا دالك قذا افَىٚع م ٚحيتٚجقٕف مـ منقرة دم ضر افتّقيؾ وافتًٚمدؾ مدع
افٌْقك ،وؾٓؿ ظَقدق ٚوتٍٚبٔؾ عوضٓ ،ٚوحْٔٓ ٚيُّـ افَق بٖن قذا افَىٚع
ؿد جتٚوز نيـز ظٌَ ٜفالشتّرار دم افًق بّْٚؾً ٜؿقي ٜبٚمدة دم وجف افًٌَدٚت
اظخرى-
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دم بداي ٜافًْ ٜا جري ٜبدر ؿرار جمِس افقزراء افًدًقدي بٕ٘ندٚء ا ٔئد ٜافًٚمدٜ
فِّْنددآت افهددٌرة وادتقشددى ،ٜوقددل قٔئدد ٜذات صخهددٔ ٜاظتٌٚريدد ،ٜتتّتددع
بٚيشتَال اد ٚوامداري ،ويدرنيس جمِدس إدارهتد ٚوزيدر افتجدٚرة وايشدت امر،
وهتد إػ تْئؿ ؿىٚع ادْنآت افهدٌرة وادتقشدى ٜدم ادُِّد ٜوتّْٔتدف ،وؾَد ًٚ
ظؾوؾ ادامرشٚت افًٚدٔد ،ٜوذفدؽ فرؾدع إٕتٚجٔد ٜادْندآت افهدٌرة وادتقشدىٜ
وزيٚدة مً ٚتٓ ٚدم افْٚت ٟاد ع ام د ٚوزيدٚدة افىٚؿد ٜايشدتًٔٚبٔ ٜفالؿتهدٚد
افًدًقدي ،بددام يددٗدي إػ تقفٔدد افقطددٚئػ وإجيددٚد ؾدرص ظّددؾ فَِددقى افًٚمِددٜ
افقضْٔ ٜوتقضغ افتَْٔ-ٜ
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وؿد جًِ ٝمع بًض افَٚئّغ ظذ ا ٔئ ٜووجدت ؾٔٓؿ احلامس واحلرص ظذ
قذا افْنٚط ،وا ّٔع متٍٚئؾ بًّتٌَؾ مؼ فِّنٚريع افهٌرة وادتقشى ٜدم
طؾ قذه ا ٔئ- )1( ٜ
وي يندؽ مىِددع ظدذ اؿتهددٚديٚت افدددو نين ادؼدوظٚت ادتقشددى ٜوافهددٌرة
تددٗدي مّٓدد ٜـٌددرة دم ادًدد ٜ ٚدم دَٔددؼ افتّْٔدد ٜايؿتهددٚدي ٜوايجتامظٔدد ٜظددذ
مًتقى افًٚمل ،ؾٓل اد رك وافداؾع فًجِ ٜايؿتهٚد ،فدذا ؾد٘ن ـ در ًا مدـ افددو
تق ادؼوظٚت اقتامم ً ٚخٚب ً ٚوظْٚي ٜؾٚئَ ٜفَدرهت ٚظذ افتىقير فالؿتهٚد-
وبرنييل ؾ٘ن نيـز ددب فِٓٔئ ٜدم بداي ٜتُقيْٓ ٚقق دديدد مٚقٔد ٜادندٚريع افهدٌرة
وادتقشى ٜظن افهٌر نيمر ًٕدٌل خيتِدػ مدـ بِدد خدر ،وؿدد نيصدٚرت إحددى
زفررر ه )(SMEsهو ررر ه
()1وتختصرررذه رررشاهيع برررروف هإلررررع ذو هي
يختصرروهع صرح (ه()Small and medium-sized enterprisesه،ه
ومنهيع همهمعذف ه رشيهيصطرح لهع حر ريهع يرتم همرنهيع بررصغهإلرع ررغه
يألخذى ..ه
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افدراشٚت افهٚدرة ظـ مًٓد ويي ٜجقرجٔ ٚبٖن قْدٚك نيـ در مدـ ( )55تًريٍد ًٚ
فِّؼوظٚت افهٌرة وادتقشى ٜدم ( )75دوف-ٜ
ويتؿ تًريػ ادْنآت افهٌرة وادتقشى ٜاظتامد ًا ظذ جمّقظد ٜمدـ ادًدٚير مْٓدٚ
ظدد افًام  ،حجؿ رنيس ادد ، ٚنيو خِدٔط مدـ ادًٔدٚريـ مًد ً ،ٚوقْدٚك تًريٍدٚت
نيخرى تَقم ظذ اشتخدام حجؿ ادًٌٔٚت نيو مًٚير نيخرى-
وؿد وجدت ظدة تًريٍٚت متْقظ ٜذه ادنٚريع مْٓ ٚظذ شٌٔؾ اد : ٚ
ني ,ظرؾتٓ ٚمْيّ ٜافًّؾ افدوفٔ ٜبٖهن ٚتِؽ ادْندئٚت امٕتٚجٔد ٜواحلرؾٔد ٜافتدل ي
تتّٔز بٚفتخهص بٚمدارة ويديرق ٚمٚفُٓ ،ٚويهؾ ظدد افًٚمِغ ؾٔٓد ٚإػ 254
ظٚمال-
ب ,وظرؾتٓ ٚمْيّ ٜاظمؿ ادت دة فِتّْٔ ٜافهْٚظٔ )unid( ٜبٖهند ٚـٚؾد ٜافقحددات
امٕتٚجٔ ٜبٌرة احلجؿ افتل توؿ افهْٚظٚت افرئٍ ٜوافٔدوي ٜواحلرؾٔد ٜإودٚؾٜ
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إػ ادهٕٚع افهٌرة احلدي د ٜشدقاء افتدل تتخدذ صدُؾ ادهدٕٚع نيو تِدؽ افتدل ي
تتخذ قذا افنُؾ-
ج ,ونيم ٚافٌْؽ افدو ؾًرؾٓ ٚبٖهن ٚافتل تًدتخدم نيؿدؾ مدـ  54ظدٚمال دم افددو
افْٚمٔ ،ٜو 544ظٚمؾ دم افدو ادتَدم-ٜ
د ,بٔددْام افِجْدد ٜايؿتهددٚدي ٜوايجتامظٔدد ٜفٌددريب لشددٔ ٚظرؾتٓدد ٚبٖهندد ٚتنددّؾ ـددؾ
مؼوع ينٌؾ م ٚبغ  254 ,54ظٚمال-
ويالحظ نين نيؽِ ٛافتًريٍٚت تًتّد ظذ مًٔٚر افًامف ٜنيشٚشد ٚد ٚدم افتهدْٔػ،
وافًٌ ٛدم ذفؽ يرجع ظذ شٓقف ٜقذا ادًٔٚر مـ جٓ ٜوترـٔزه ظذ افًامفد ٜمدـ
جٓ ٜال ٜٕٔٚإي نين قْٚك بًض ايختالؾدٚت دم دديدد احلدد فتهدْٔػ ادؼدوظٚت
حً ٛحجّٓ ،ٚظِام بٖن اؽِ ٛادنٚريع افهدٌرة وادتقشدى ٜدم افددو افْٚمٔدٜ
تَقم ظذ قذا ادًٔٚر-
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وفذا ؾ٘ن ادًٚير اد ددة فِّنٚريع افهدٌرة ختتِدػ مدـ بِدد خدر ونيقدؿ قدذه
ادًٚير:
,6

مًٔٚر ظدد افًامف :ٜؾَد هنج ٝافًديد مـ افدو ظذ اظخذ بٚدًٔٚر

افًددي فًِامف ٜمٌدئٔ ً ،ٚؾٍل ايدٚد اظوريب م ال ادنٚريع افتل يًّؾ ؾٔٓ ٚمٚ
دون  54ظٚمال تًتز مـ ادنٚريع افهٌرة ،ونيم ٚادتقشى ٜؾٓل افتل يًّؾ
ا ٚم ٚدون  254ظٚمال ،ودم افقييٚت ادت دة اظمرئُ ،ٜوايىٚفٔ ٚوؾرًٕٚ
تًتز ادْنٖة بٌرة ومتقشى ٜإذا ـ ٕٝٚتقطػ حتك  544ظٚمؾ ،ودم
افًقيد فٌٚي 244 ٜظٚمؾ ،ودم ـْدا واشسافٔ ٚحتك  99ظٚمالً ،دم حغ نيهنٚ
دم افدٕامرك قل ادْنٚت افتل تقطػ فٌٚي 54 ٜظٚمالً -ودم تٚيقان تًد
ادؼوظٚت افهٌرة افتل يًّؾ ؾٔٓ ٚم ٚدون  24ظٚمال نيم ٚادتقشى ٜؾٓل
افتل يًّؾ ؾٔٓ ٚم ٚدون  244ظٚمؾ-
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إن اشتخدام ظدد افًام ـًّٔٚر فتًريػ ادْنآت افهٌرة وادتقشى ٜيّتٚز
بًدد مـ ادزاي ٚمْٓ:ٚ

أ)

يسهلعمليةاملقارنةبنيالقطاعاتوالدول .

ب) مقياسومعياراثبتوموحد Stable
،Yardstickخصوصاًأنهاليرتبطبتغرياتاألسعار
واختالفهامباشرةوتغرياتأسعارالصرف .

ج) منالسهولةمجعاملعلوماتحولهذااملعيار.
,2

مًٔٚر حه ٜافًق  :وبٔٚن ذفؽ نين افًٌض جيًؾ افَدرة افتْٚؾًٜٔ

دم افًق بْٚء ظذ حجؿ ادًٌٔٚت وتوخؿ احله ٜافًقؿٔ ٜقق ادًٔٚر افذي
تهْػ مـ خالفف ادنٚريع ؾام ـٚن مـ ادؼوظٚت يِّؽ  %64مـ حهٜ
افًق ؾام دون يهْػ ظذ نيٕف مـ ادنٚريع افهٌرة ،وم ٚـٚن مـ ادنٚريع
يِّؽ  %88ؾام دون ؾٓق مـ ادنٚريع ادتقشى ،ٜويًتًّؾ قذا ادًٔٚر دم
افقييٚت ادت دة اظمرئُ ٜحٔ ٞتهْػ ادنٚريع ظذ ذفؽ ،ونيم ٚدم افدو
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اظخرى ؾٓق نيؿؾ صٔقظ ً ٚظهنؿ يًتزوٕف نيًٕ ٛفِّؼوظٚت افتجٚري ٜمْٓٚ
فِّؼوظٚت افهْٚظٔ-ٜ
,8

مًٔٚر حجؿ ادًٌٔٚت :ؾام ـٚن مـ ادؼوظٚت ئٌع مـ إٕتٚجف مِٔقن

دوير ونيؿؾ يًتز مـ ادنٚريع افهٌرة ،وقذا مًٔٚر مًّق بف دم افقييٚت
ادت دة اظمرئُ ،ٜونيم ٚدم افقضـ افًريب ؾٓق ؿِٔؾ ايشتًام ظهنؿ يًتزون
بًّٚير نيخرى ،ويِ ظ نين افٌْقك افًًقدي ٜتٍوؾ قذا ادًٔٚر ظذ ؽره،
وبرنييل نيٕف ؽر دؿٔؼ د ٚيٖر:
 )6نين ادنٚريع ادٌتدنية افتل مل تٌدني دم امٕتٚج تًتدز ؽدر مهدٍْٜ
ظذ قذا ادًٔٚر ،و تهؾ رؤوس نيمقا  ٚإػ مئٚت اداليغ-
 )2نين حجؿ ادًٌٔٚت ي يًُس بٚفيدورة حجدؿ اظربدٚح وي
ظدد افًامف-ٜ
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,4

مًٔٚر جقدة امٕتٚج :ؾًّتقى جقدة امٕتٚج ظْد افًٌض مـ ادًٚير

فِتّٔز بغ ادؼوظٚت افهٌرة وادتقشى ،ٜؾام ـٚن مـ ادنٚريع إٕتٚجٓٚ
ظ ٚا قدة يهْػ ظذ نيٕف مـ ادنٚريع افٌُرة ،ونيم ٚم ٚـٚن مْٓ ٚمْخٍض
ا قدة ؾٔهْػ ظذ نيٕف مـ ادنٚريع افهٌرة ،وم ٚـٚن مْٓ ٚمتقشط ا قدة
ؾًٔتز مـ ادنٚريع ادتقشى ،ٜوقذا ادًٔٚر ي يٗخذ بف فقحده ،وفُْف مـ
اد ددات افتل يتؿ ايشتئْٚس ا-ٚ
,5

مًٔٚر ؿدر رنيس اد : ٚيًتز مًٔٚر رنيس اد ٚنيحد ادًٚير اظشٚشٜٔ

دم دديد حجؿ ادؼوع ظٕف يّ ؾ افًٚمقد افٍَري فِّؼوع ،ويٌغ ؿدر
افىٚؿ ٜامٕتٚجٔ ٜفِّؼوع ،وخيتِػ قذا ادًٔٚر مـ دوف ٜظخرى ،ومـ ؿىٚع
خر ،ؾًذ شٌٔؾ اد  ، ٚدم دو ع لشٔ ٚوا ْد ددد ادؼوظٚت افهٌرة
وادتقشى ٜبٖن يُقن رنيس م ٚ ٚنيؿؾ مـ  254نيفػ دوير-
وختتِػ قذه افدو دم حجؿ رنيس اد ٚادًد فِّؼوظٚت افهٌرة وادتقشىٜ
إػ نيشٚس درج ٜتَدم افدوف ٜاؿتهٚدي ٚؾُِام ـٚن اؿتهٚد افدوف ٜنيوى ونيوخؿ
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ـٚن افًْٚي ٜاذا نيـز -واشتخدام مًٔٚر حجؿ رنيس اد ٚفتًريػ ادؼوع
افهٌر وادتقشط يٗدي إػ بًقب ٜادَٚرٕ ٜبغ قذه افدو يختال نيشًٚر
رص افًّالت-
,6

مًٔٚر امٕتٚج :ؾًٌض افدو جتًؾ مَٔٚس امٕتٚج افذي يْت ٟظـ

ادؼوع قق ادًٔٚر افذي حيدد ـقن ادؼوع مـ ادنٚريع ادتقشى ٜنيو
افهٌرة-
وقْٚك مًٚير نيخرى ـٚفْير إػ إدارة ادْنٖة ومًدتقى تْيدٔؿ ادؼدوع ومًٔدٚر
مًددتقى امٕتددٚج إن ـددٚن يَددقم ظددذ اظشددٚفٔ ٛافًٌددٔى ٜذات ـ ٚؾدد ٜرنيشددامفٜٔ
مْخٍودد ،ٜوـ ٚؾدد ٜظامفٔدد ٜظٚفٔدد ،ٜنيو يَدددقم ظددذ مًددتقى ظدد ٚمددـ افتَددددم
افتُْقفقجل-
وافذي نيراه مًدٚظدا فِٓٔئد ٜافًٚمد ٜفِّْندآت افهدٌرة وادتقشدى ٜنين يْيدر إػ
ظدة ظقامؾ ومًٚير دم وؿ ٝواحد ،ونين درص ا ٔئد ٜظدذ بدٌٚر ادًدت ّريـ،
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د ٚدم ذفؽ مـ تدقؾر فٍدرص افًّدؾ ودريدؽ فًجِد ٜايؿتهدٚد وتْدقع دهدٚدر
افدخؾ-

142

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

وبِْل ظز وشٚئؾ افتقابؾ مَىع فنٚب يتِػ شٔٚرتف فٔ هؾ ظدذ ظدقض
افتٖمغ ،الؿ ب  ٝدم افٔقتٔقب ووجدت نين قذه افىريَ ٜمقجقدة بُ رة ،ومدع
م ٚدم ذفؽ مـ إفَٚء فٍِْس فِتُِٓ ٜوإتال فِام  ،وخدداع فؼدـٚت افتدٖمغ،
إي نين ا  ٕٛٚا خر وقق ا  ٕٛٚافَٕٚقين قدق افدذي هيدؿ افَدٚرئ افُدريؿ ،ودم
قذه ادَٚيت بٔٚن فرنيي صخيصد دم خٚرضد ٜضريدؼ مَٕدٚذ بدْٚظ ٜافتدٖمغ مدـ
ا ٓدد ٜافتْئّٔدد ٜوجٓدد ٜادًددٗوفٔ ،ٜوينددّؾ ذفددؽ مًددٗوفٔ ٜعـددٚت افتددٖمغ
ومًٗوفٔ ٜادٗمْغ-
تًٚين عـٚت افتٖمغ مدـ نيزمد ٜالَد ٜمدع ادجتّدع دم ادُِّد ٜافًربٔد ٜافًدًقديٜ
بًٌ ٛخمٚفٍ ٜـ ر مـ عـٚت افتٖمغ فٍِتقى افرشّٔ -ٜونيو مهٚدم ٜفِتٖمغ
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افتجٚري وؿً ٝنيمٚم افَودٚء ،ؾَدد بددر ؿدرار شدامح ٜرئدٔس افَودٚة ومٍتدل
افديٚر افًًقدي ٜافنٔ حمّد بدـ إبدراقٔؿ ل افندٔ بدرؿؿ ( )2.574وتدٚري
6888.8.68قددد بنددٖن تٖئددد حُددؿ بددٚدر مددـ حمُّدد ٜجدددّ ة بددٌىالن ظَددد
افتددٖمغ دم ؿوددٔ ٜمْيددقرة فدددى افَوددٚء -الددؿ حهددِ ٝمُٚتٌددٚت بددغ جمِددس
افقزراء وقٔئ ٜـٌٚر افًِامء دم ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜوظذ وقئٓ ٚبدر ؿرار
قٔئ ٜـٌٚر افًِامء ذو افدرؿؿ  56وافتدٚري 6897.4.4قدد  ،ومودّقٕف إجدٚزة
افتٖمغ افتًٚوين ودريؿ افتٖمغ افتجٚري ،وؿد نييدد قدذا افَدرار ادجّدع افٍَٓدل
افتدٚبع فرابىد ٜافًدٚمل امشددالمل بَدراره ذي افدرؿؿ ( )5دم دورتدف اظوػ ادًَْدددة
بتٚري  67,64صًٌٚن 6898قد ،ـام نييده جمّع افٍَف امشالمل افدو افتدٚبع
دْيّددد ٜاددددٗمتر امشدددالمل بَدددراره ذي افدددرؿؿ  )2.9( 9دم شدددْ6446 ٜقدددد,
6985م ،وؿد بدرت ؾتقى مـ افِجْ ٜافدائّد ٜفٌِ دقث افًِّٔد ٜوامؾتدٚء دم
ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜبرئٚش ٜافنٔ ظٌدافًزيز بـ بدٚز – رمحدف اهلل – بدٚفرؿؿ
( )8667وافتددٚري 6444.7.26قددد وموددّقهن ٚافتٖـٔددد ظددذ نين افتددٖمغ
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افتجددٚري بجّٔددع نيصددُٚفف حمددرم ددد ٚينددتّؾ ظِٔددف مددـ افٌددرر وافربدد ٚوا ٓٚفددٜ
وادَٚمرة ونيـؾ نيمقا افْٚس بٚفٌٚضؾ إػ ؽدر ذفدؽ مدـ اد دٚذير افؼدظٔ ،ٜـدام
توّْ ٝدريؿ افًّؾ دم عـ ٜافتٖمغ بًّؾ ـتدٚيب وؽدره ظن افًّدؾ اد ٚمدـ
افتًٚون ظذ امالؿ وافًدوان-
ود ٚـ ٕٝٚبًض افؼـٚت تذـر دم إظالٕٚهت ٚنيهن ٚؿٚئّد ٜظدذ افتدٖمغ افتًدٚوين،
بْٔام قل متٚرس افتٖمغ افتجٚري بدر دم 6467.2.22قدد ،بٔدٚن مدـ افِجْدٜ
افدائّ ٜفٌِ قث افًِّٔ ٜوامؾتٚء بٚدُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜبرئٚش ٜافندٔ ابدـ
بٚز –رمحف اهلل ,حق افتٖمغ افتجدٚري وافتدٖمغ افتًدٚوين فِدزاءة اد ٚؿٚمد ٝبدف
بًض ادٗشًٚت وافؼدـٚت دم افتٌِدٔس ظدذ افْدٚس وؿِد ٛاحلَدٚئؼ بتًدّٜٔ
افتٖمغ افتجٚري اد رم تٖمْٔ ً ٚتًٚؤٕ ً ٚوًٌٕ ٜافَق ب٘بٚحتف إػ قٔئ ٜـٌدٚر افًِدامء
مـ نيجؾ افتٌرير بٚفْٚس وافدظٚي ٜفؼـٚهتؿ-

145

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

وؿد حًّ ٝا ٓ ٜادْيّ ٜدم افدوف ٜمقوقع افتٖمغ ؾهدر ادرشقم ادُِل
ذي افرؿؿ (م )82.وافتٚري 6424.6.2قد بْيٚم مراؿٌ ٜعـٚت افتٖمغ
افتًٚوين ،ونيشْد افرؿٚب ٜوامعا ظذ ؿىٚع افتٖمغ إػ مٗشً ٜافَْد افًريب
افًًقدي ،وافذي ٕص دم ادٚدة اظوػ مْف ظذ نين" :يُقن افتٖمغ دم ادُِّٜ
افًربٔ ٜافًًقدي ٜظـ ضريؼ عـٚت تٖمغ مًجِ ٜؾٔٓ ،ٚتًّؾ بٖشِقب
افتٖمغ افتًٚوين ظذ ؽرار اظحُٚم افقاردة دم افْيٚم اظشٚيس فِؼـ ٜافقضْٜٔ
فِتٖمغ افتًٚوين ،افهٚدر دم صٖهن ٚادرشقم ادُِل رؿؿ (م )5.وتٚري
6445.4.67قد  ،وبام ي يتًٚرض مع نيحُٚم افؼيً ٜامشالمٔ -"ٜتؿ
تٖشٔس افؼـ ٜافقضْٔ ٜفِتٖمغ افتًٚوين ـؼـ ٜشًقدي ٜمتُِٓ ٚافدوف ٜاد
افتٖمغ ظذ ادؼوظٚت افُزى وايحتٍٚظ بًٌْ ٜـٌرة مـ نيؿًٚط افتٖمغ
داخؾ ادُِّ ٜوذفؽ بّقج ٛادرشقم ادُِل رؿؿ (م ،)5.وؿد إتٓجٝ
ّٕقذج ادوٚرب ٜدم إدارة افتٖمغ وؾَ ً ٚفْيٚمٓ ٚاظشٚيس :حٔ ٞـٚن قذا
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افّْقذج قق افنٚئع دم تِؽ افٍسة افزمْٔ ،ٜويًد افّْقذج اظو فْامذج إدارة
افتُٚؾؾ دم افًٚمل-
 ,فُـ مـ ادٗشػ نين افالئ  ٜافتٍْٔذي ٜفْيٚم مراؿٌ ٜعـٚت افتٖمغ افتًٚوين،
ؿد جٚءت بام يك افتٖمغ ظـ ذفؽ إػ افتٖمغ افتجٚري – بؾ إن افالئ ٜ
بْٔ ٝظذ افتٖمغ افتجٚري ،وتقؤح ذفؽ دم ادَ ٚافَٚدم-
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تَدددم دم ادَدد ٚافًددٚبؼ نين افالئ دد ٜافتٍْٔذيدد ٜفْيددٚم مراؿٌدد ٜعـددٚت افتددٖمغ
افتًددٚوين جددٚءت بددام يكد افتددٖمغ ظددـ ذفددؽ إػ افتددٖمغ افتجددٚري – بددؾ إن
افالئ  ٜبْٔ ٝظذ افتٖمغ افتجٚري ،ويقوح ذفؽ ا ر:
نيويً :نيهن ٚتْص ظذ إظٚدة  %94مـ افٍٚئض إػ نيبق ادً ٚغ (نيب ٚب
افؼـ )ٜوذفؽ دم ادٚدة افًًٌغ افٍَرة (.6قد) وٕهٓ":ٚتقزيع افٍٚئض
افهٚدم ،ويتؿ إم ٚبتقزيع ًٌٕ %64 ٜظؼة بٚدئ ٜفِّٗمـ ؿ مٌٚعة ،نيو
بتخٍٔض نيؿًٚضٓؿ فًِْ ٜافتٚفٔ ،ٜوترحٔؾ مًٌٕ ٚتف  %94تًًقن بٚدئ ٜإػ
ؿٚئّ ٜدخؾ ادً ٚغ" ،وقذه مًٚوو ٜظذ افٍٚئض جتًؾ افتٖمغ جتٚري ً:ٚ
وتَرر ظدد مـ جٓٚت افٍتقى نين مَت ٙافتٖمغ افتًٚوين نين يُقن افٍٚئض
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رحؾ إػ ظٚم لخر ّ
فتَؾ
فهٚفح محِ ٜافقالٚئؼ (ضٚفٌل افتٖمغ) بٖن يًٚد إفٔٓؿ نيو ُي ً
بف اظؿًٚط ادٖخقذة مـ ضٚفٌل افتٖمغ  ،نيو ُيْنٖ بف وؿػ ؿ نيو ؽر ذفؽ مـ
افتكؾٚت افًٚئدة دهِ  ٜمحِ ٜافقالٚئؼ-
ال :ًٚ ٕٔٚنين افالئ , ٜدم ادٚدة اظوػ اخلٚب ٜبٚفتًريٍٚت,ظرؾ ٝافتٖمغ بٖٕف
ادٗمـ ،وتًقيض مـ يتًرض مْٓؿ
(دقيؾ نيظٌٚء ادخٚضر مـ ادٗمـ ؿ إػ ِّ
فِير نيو اخلًٚرة مـ ؿٌؾ ادٗمـ) وظرؾ ٝافالئ  ٜايصساك (افًَط) دم
ادٗمـ
افٍَرة ( )68بٖٕف( :ادٌِغ افذي يدؾًف ادٗمـ فف
فِّٗمـ مَٚبؾ مقاؾَِّ ٜ
ِّ
ظذ تًقيض ادٗمـ فف ظـ افير نيو اخلًٚرة افتل يُقن افًٌ ٛادٌٚع دم
وؿقظٓ ٚخىر مٗمـ مْف) ،ـام ظرؾ ٝافالئ  ٜوالَٔ ٜافتٖمغ دم افٍَرة ()67
ادٗمـ بٖن يًقض ادٗمـ فف ظْد حدوث افير
بٖهن ( :ٚظَد يتًٓد بَّتوٚه ِّ
نيو اخلًٚرة ادٌىك بٚفقالَٔ ،ٜوذفؽ مَٚبؾ ايصساك افذي يدؾًف ادٗمـ فف)
وواوح مـ ـؾ قذا نين افالئ  ٜنيفٌ ٝافتًٚون وافتوٚمـ وافتُٚؾؾ بغ
ادٗمـ (بٚحٛ
ادٗمْغ (محِ ٜافقالٚئؼ) ،وظَِ ٝادٌٕٚؿ وادٌٚرم بذمِّ ٜ
ِّ
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بٚدٗمـ ـام
ادٗمـ -ويراد ِّ
افؼـ ،)ٜوبذفؽ ظٚد اظمر إػ مًٚوو ٜبْٔٓؿ وبغ ِّ
(ادٗمـ :عـ ٜافتٖمغ افتل تٌَؾ
جٚء دم تًريٍف دم ؾَرة  64مـ ادٚدة اظوػ
ِّ
افتٖمغ مٌٚعة مـ ادٗمـ ؿ) ويراد بؼـ ٜافتٖمغ ـام جٚء دم افٍَرة  68مـ
ادٚدة ًٍٕٓ( ٚافؼـ ٜعـ ٜادً ٜ ٚافًٚم ٜافتل تزاو افتٖمغ نيو إظٚدة افتٖمغ
نيو ـِٔٓام) -ويرى ادْتَدون فالئ  ٜنين ادٍسض دم افتٖمغ افتًٚوين نين يتوٚمـ
داؾًق نيمقا افتٖمغ :ب ٔ ٞيُقن افتًقيض مْٓؿ بّجّقظٓؿ :ويُقن دور
افؼـ ٜادً ٜ ٚإدارة افتٖمغ ؾَط بهٍتٓ ٚنيجر ًا ،وتٖخذ ظذ إدارهت ٚنيجر ًا ُحيدد
بًٌْ ٜمـ ـؾ ؿًط يدؾًف ادنسك-
ويٖمؾ ادختهقن دم افتٖمغ نين تِتٍ ٝا ٓ ٜافرؿٚبٔ ٜظذ بْٚظ ٜافتٖمغ  ,وقل
مٗشً ٜافَْد افًريب افًًقدي – إػ قذا افٍهٚم بغ افالئ  ٜوافْيٚم ،وقذا
يًقد بٚفٍٚئدة فؼـٚت افتٖمغ وادٗمْغ وا ٓٚت افرؿٚبٔ ٜوافَوٚئٔ-ٜ
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ودم ا زء افت ٚمـ ادَ ٚبٔٚن فًٌض ادِ قطٚت اظخرى ظذ افالئ ٜ
افتٍْٔذي ٜفْيٚم مراؿٌ ٜعـٚت افتٖمغ افتًٚوين-

151

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

تَدم دم ادَ ٚافًٚبؼ بٔٚن ظقؿ إصُ ٚدم افالئ  ٜافتٍْٔذي ٜفْيٚم مراؿٌٜ
عـٚت افتٖمغ افتًٚوين ،ودم قذا ادَ ٚبٔٚن فًٌض م ٚإتَده افَٕٚقٕٔقن دم
بٔٚؽ ٜافالئ  ٜوموّقهن-ٚ
ؾَد ورد دم ادٚدة ( )66نين ادٗشً ٜدم ح ٚظدم مقاؾَتٓ ٚظذ برٕٚم ٟايشت امر
ادَدم  ٚمـ افؼـ ٜؾ٘ن ظذ افؼـ ٜنين تِتزم بٚظوظٔ ٜوافًْ ٛافقاردة
ب ٚدو رؿؿ ( ،)6وؿد جٚء دم ا دو رؿؿ ( :)6ودائع فدى بْقك حمِٔ%24 ٜ
ظذ اظؿؾ ،شْدات حُقمٔ %24 ٜظذ اظؿؾ ،ـام اصتّؾ ا دو ًٍٕف ظذ
ايشت امر دم شْدات حُقمٔ ٜنيجٌْٔ ٜوشْدات مهدرة مـ عـٚت حمِٜٔ
وعـٚت نيجٌْٔ ٜبًٌْ %5 ٜدم ـؾ مْٓ ،ٚوقذا حمؾ إتَٚد ـٌر ،فُقن افًْدات
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تَقم ؾُرهت ٚظذ افًقائد اف ٚبت ٜظبؾ افًْد ،وقذا ي يتقاؾؼ مع نيحُٚم
افؼيً -ٜويُّـ تًديؾ ذفؽ بٚشت امرات ؿِِٔ ٜادخٚضر دم ؽر افًْدات-
ويَسح نين يْص دم ادقاد ( )62 ، 66 ، 64 ، 59ادتًَِ ٜبٚشت امر نيمقا عـٜ
افتٖمغ ونيمقا ايصساك بٖن يُقن وؾَ ً ٚفِوقابط افؼظٔ-ٜ
ـام نيٕف مل يرد دم افالئ  ٜتًريػ فِتٖمغ افتًٚوين ووقابىف ،مع نين افْيٚم ؿٚئؿ
ظذ افتٖمغ افتًٚوين-
ويِ ظ ادختهقن دم افتٖمغ نين ادٚدة اف  ٜٕٔٚواظربًغ افتل تت دث ظـ إظٚدة
افتٖمغ مل يْص ؾٔٓ ٚظذ نين يُقن إظٚدة افتٖمغ بٖشِقب افتٖمغ افتًٚوين حتك
يتٍؼ مع ادامرش ٜادًّقح إ ٚيٚم ً ٚدم ادُِّ ،ٜبؾ إٕف ؾتح افٌٚب دامرش ٜإظٚدة
افتٖمغ مع عـٚت افتٖمغ افتجٚري-
إوٚؾ ٜإػ ذفؽ ؾَد ٕه ٝافالئ  ٜدم ادٚدة افرابً ٜمْٓ ٚظذ عوط افسخٔص
ومل تقرد نيي بْد ينر إػ ووع ا فٔٚت افتل تٍُؾ إوٌٚط ظّؾ عـٚت
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افتٖمغ بام حيَؼ ادٚدة اظوػ مـ افْيٚم -ـام ددال ٝادٚدتٚن احلٚدي ٜواخلًّقن
واف  ٜٕٔٚواخلًّقن ظـ والٚئؼ افتٖمغ افّْقذجٔ ٜمع إؽٍ ٚنيي مًٔٚر عظل-
ونيفزم ٝادٚدة اف  ٜٕٔٚظؼة افؼـٚت ونيب ٚب ادٓـ احلرة بّامرشٕ ٜنٚضٓؿ
وؾؼ اظبق ادْٓٔ ٜومل تتىر فامبق افؼظٔ-ٜ
وتزز ني ٔ ٜته ٔح مًٚر افتٖمغ دم تقاؾؼ افالئ  ٜمع افْيٚم افهٚدر بٚدرشقم
ادُِل ،وووع افِقائح افتٍْٔذي ٜبهٌٔتٓ ٚاحلٚفٔ ٜخمٚفػ افْيٚم دم جدققره -ودم
تًديؾ ادًٚر دٍٔز ظؾدراد ادجتّدع بتٌَدؾ مْتجدٚت بدْٚظ ٜافتدٖمغ ،اد ٚحيَدؼ
ازدقددٚر بددْٚظ ٜافتددٖمغ دم ادُِّدد ٜافًربٔدد ٜافًددًقدي -ٜظن ـ ددرا مددـ افْددٚس
نيظرض ظـ مْتجٚت افتٖمغ دخٚفٍتدف افٍتدٚوى افؼدظٔ ٜمدـ ا ٓد ٜادًتّددة دم
افدوف ،ٜوؿد نيفزم ٝافدوف ٜبٚفتٖمغ دم بًدض ادجدٚيت ،ؾكدًٕٕ ٚدّع ؾتدٚوى
ؾدٖمـ وامالدؿ ظدذ مدـ نيفزمدؽ) ،وقدذا ؾٔدف تندقيف
ٕهٓ( :ٚإذا نيفزم ٝبٚفتدٖمغ ّ
فًدًّ ٜمٗشًد ٜافَْدد ،وإحدراج د ٚنيمدٚم افْدٚس ،مدع وجدقد افٌدديؾ افؼدظل
ادْٚش ٛوادٌَق -
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وخالب ٜقذا ادَ ٚنين ظذ ا ٓ ٜادْيّ ٜفِتدٖمغ مًدٗوفٔ ٜـٌدرة دم ختهدٔص
مٚدة دم بداي ٜافالئ  ٜتقودح مًْدك افتدٖمغ افتًدٚوين وودقابىف -وإودٚؾ ٜمدٚدة
تْص ظذ افتزام عـ ٜافتٖمغ بٖن تُدقن ٔدع نيظام د ٚونيؽراودٓ ٚواشدت امراهتٚ
ظمقا  ٚظمقا ادٗمْغ وؾدؼ نيحُدٚم افؼديً ٜامشدالمٔ -ٜمدع رضورة تًدديؾ
افتًريٍٚت دم افالئ  ٜبام يتالءم مع حََٔ ٜافتٖمغ افتًدٚوين وتًدديؾ اددقاد افتدل
تتًٚرض مع مٌدني افتٖمغ افتًٚوين-
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ٕؼت افه ػ خز رؾع عـٚت افتٖمغ دم ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقديٜ
فٌقافص افتٖمغ ،ويتًٚء افًٌض ظـ مدى خمٚفٍ ٜقذا افًٍؾ فْيٚم ادْٚؾًٜ
افًًقدي ،ودم قذا ادَ ٚبٔٚن فقجٕٓ ٜيري دم تك مٗشً ٜافَْد ظْدمٚ
وجٓ ٝعـٚت افتٖمغ نين ددد نيشًٚرق ٚبْٚء ظذ افدراشٚت ايـتقاري،ٜ
ونين يٌتًدوا ظـ حرب اظشًٚر بْٔٓؿ.
ودم افٌدايٕٗ ٜـد م ٚذـرٕ ٚدم مَ ٚشٚبؼ مـ ـقن عـٚت افتٖمغ مِزمٜ
بٚفتَٔد بْيٚم ادْٚؾً ٜؾَد نيـد ٕيٚم ادْٚؾً ٜافًًقدي ظذ نين نيحُٚم افْيٚم
تىٌؼ ظذ ٔع ادُْنآت افًٚمِ ٜدم اظشقا افًًقدي ٜم ٚظدا ادٗشًٚت
افًٚم ٜوافؼـٚت ادِّقـ ٜبٚفُٚمؾ فِدوفٕ( ٜيٚم ادْٚؾً ٜافًًقدي م،)8
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وقذا افًّقم يدخؾ ؾٔف عـٚت افتٖمغ ،وفق ـ ٕٝٚدم نيظام  ٚاظخرى
مراؿٌ ٜمـ مٗشً ٜافَْد.
وفذا ؾ٘ن م ٚـ ٕٝٚمتٚرشف عـٚت افتدٖمغ مدـ افَٔدٚم بٚفتًدًر افًددواين نيو
ايؾسايس ) ( Predatory Pricingبٍرض نيشًٚر مْخٍو ٜجدا ،ؿد
تهؾ إػ نيؿؾ مـ شًر افتٍُِ -ٜوقذا خمٚفػ فَقإغ ادْٚؾًدًٓٔ ٜدٕ( ٚيدٚم
ادْٚؾً ٜافًًقدي م ،6,5ؿٕٚقن محٚي ٜادْٚؾً ٜومْع ادامرشدٚت ايحتُٚريدٜ
ادكي م ,8ح ،افَٕٚقن اممٚرار ايدٚدي فِّْٚؾًد ٜم,6,6ب ،وؿدٕٚقن
ادْٚؾًدد ٜافّْٔددل م,8ب ،6,ؿددٕٚقن تْيددٔؿ ادْٚؾًدد ٜومْددع ايحتُددٚر فًددْٜ
 2449افًددقداين م,2,6و ،افَددٕٚقن افَىددري فِّْٚؾًدد -64,4 :ٜؿددٕٚقن
ادْٚؾً ٜافُقيتل  ،6,4ؿٕٚقن ادْٚؾً ٜادٌريب  ,م .(.7
وؿد حيرت افُ ر مـ اظٕيّ ٜوـذفؽ افالئ  ٜافتٍْٔذي ٜفْيٚم ادْٚؾًٜ
افًًقدي ظذ ادْنٖة ذات افقوع ادّٓٔـ إشٚءة اشتٌال ا ّْٔ ٜفدخال
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بٚدْٚؾً ٜنيو احلد مْٓ ٚنيو مًْٓ ،ٚومـ ذفؽ افَٔٚم بًِقك يٗدي إػ ظرؿِٜ
دخق مْنٖة نيخرى إػ افًق نيو إؿهٚئٓ ٚمْف نيو تًريوٓ ٚخلًٚئر بام دم
ذفؽ اوىرارق ٚفٌِٔع بٚخلًٚرة( -افالئ  ٜافتٍْٔذي ٜفْيٚم ادْٚؾًٜ
افًًقدي ,م  ،2,7وتْير ادٚدة  -5,4وظذ قذا افُ ر مـ ؿقإغ
ادْٚؾً ،ٜيْير ظذ شٌٔؾ اد  : ٚؿٕٚقن ادْٚؾً ٜاظردين م ،6ؿٕٚقن ادْٚؾًٜ
ومْع ايحتُٚر افًقري م -6ؿٕٚقن ادْٚؾً ٜافُقيتل . )62,4
وافٌٔع بًًر نيؿؾ مـ شًر افًق ظجؾ امرضار بٚدْٚؾًغ نيمر خمٚفػ
فِؼيً ،ٜظن افؼيً ٜامشالمٔ ٜدٚؾظ ظذ حَق ادْتجغ وادًتُِٓغ دم
لن واحد ،ؾُام ي جيقز امرضار بٚدنسيـ ـذفؽ ي جيقز إرضار افتجٚر
بًٌوٓؿ ،ومـ ذفؽ ختٍٔض افٌٚئع اظشًٚر ا ٚيي افٌٚظ ٜا خريـ ،ؾَد
ورد ظـ شًٔد بـ ادًٔ ٛنين ظّر بـ اخلىٚب  ،مر ب ٚض ٛبـ نييب بِتًٜ
وقق ئٌع زبٌٔ ٚفف ،بٚفًق  -ؾَ ٚفف ظّر بـ اخلىٚب  :إم ٚنين تزيد دم
افًًر ،وإم ٚنين ترؾع مـ شقؿْ( ٚرواه مٚفؽ دم ادقضٖ برؿؿ ( 2899ضًٌٜ
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اظظيّل) ،ومـ ضريَف ظٌدافرزا دم مهٍْف برؿؿ  ،)،64945ودم روايٜ
ظٌدافرزا نين ظّر بـ اخلىٚب وجد ابـ نييب بِتً ٜئٌع افزبٔ ٛبٚدديْ،ٜ
ؾَ : ٚـٔػ تٌٔع ي ٚحٚضٛ؟ ؾَ : ٚمديـ ،ؾَ : ٚتٌتٚظقن بٖبقابْ ،ٚونيؾْٔتْٚ
ونيشقاؿْ ،ٚتَىًقن دم رؿٚبْ ،ٚالؿ تًٌٔقن ـٔػ صئتؿ ،بع بٚظ ،ٚوإي ؾال تٌع
دم شقؿْ ،ٚوإي ؾًروا دم اظرض واجٌِقا ،الؿ بًٔقا ـٔػ صئتؿ( -رواه
ظٌدافرزا دم مهٍْف برؿؿ  ).64946ودم رواي ٜنين ظّر مر برجؾ ئٌع
ضًٚم ٚؿد َٕص شًره ،ؾَ: ٚاخرج مـ شقؿْ ،ٚوبع ـٔػ صئ( -ٝرواه
ظٌدافرزا دم مهٍْف برؿؿ . ).64944
ودم ا  ٕٛٚادَٚبؾ ،ؾ٘ن افدوف ٜإذا رنيت دم عـٚت افتٖمغ جْقح ٚفٌِّٚية
وادٌٚفٌ ٜدم اظشًٚر ؾ٘ن  ٚنين تتدخؾ بٚفتًًر افًٚد  ،وؿد بح ظـ نييب
قريرة ظْد نيمحد ونييب داود ؿ" : ٚجٚء رجؾ ؾَ : ٚي ٚرشق اهلل ،ش ًِّر،
ؾَ" : ٚبؾ نيدظق اهلل " ،الؿ جٚء لخر ؾَ : ٚي ٚرشق اهلل ،شًر ،ؾَ" : ٚاهلل
خيٍض ويرؾع( -نيخرجف نيمحد دم "ادًْد" ( 887.2رؿؿ  ،)8448ونيبق
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داود دم "شْْف" ،ـتٚب امجٚرة ،بٚب دم افتًًر ( ،)8454وافٌَٔٓل دم
"شْْف" ( ،)29.6مـ ضريؼ شِٔامن بـ بال  ،ونيبق يًذ دم "مًْده"
( ،)6526وافٌٌقي دم "عح افًْ ،)2625( "ٜمـ ضريؼ إشامظٔؾ بـ
جًٍر ،وافىزاين دم "اظوشط" ( ،)427مـ ضريؼ نييب نيويس ،وابـ مْده
دم "افتقحٔد" ( ،)274مـ ضريؼ حمّد بـ جًٍر بـ نييب ـ رًٓٔ ،ؿ
(شِٔامن ،وإشامظٔؾ ،ونيبق نيويس ،وحمّد بـ جًٍر) ظـ افًالء بـ ظٌد
افرمحـ ،ظـ نيبٔف ،ظـ نييب قريرة ،بف ،وقذا فٍظ شِٔامن بـ بال  -وحًـ
إشْٚده ابـ حجر دم "افتِخٔص احلٌر" ( ،)962 .8وافًخٚوي دم
"ادَٚبد احلًْ ،)544( "ٜوب

ف اظفٌٚين دم "ب ٔح نييب داود"

( ،" ) .8454وذـر ظِامء امشالم ذـروا نيٕف يتًغ افتًًر دم نيحقا  ،مْٓٚ
نين يّتْع بٚح ٛافًًِ ٜافتل يوىر افْٚس  ٚإػ بًٔٓ ٚبٖـ ر مـ ؿّٜٔ
اد ؾ ،ؿ ٚاممٚم ابـ تّٔٔ , ٜرمحف اهلل  ":,و ذا ـٚن ظذ افقا اظمر نين
يُره افْٚس ظذ بٔع م ٚظْدقؿ بَّٔ ٜاد ؾ ظْد رضورة افْٚس إفٔف( -جمّقع
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افٍتٚوى  ). 75 .28ودم ؾَف ذفؽ يَق ابـ تّٔٔ , ٜرمحف اهلل  ---":,م ؾ
نين يّتْع نيربٚب افًِع مـ بًٔٓ ٚمع رضورة افْٚس إفٔٓ ٚإي بزيٚدة ظذ
افَّٔ ٜادًروؾ ،ٜؾْٓ ٚجي ٛظِٔٓؿ بًٔٓ ٚبَّٔ ٜاد ؾ( -احلًٌ ٜيبـ تّٔٔ– ٜ
دار افُت ٛافًِّٔ ٜص -).22
وينّؾ ذفؽ افًِع واخلدمٚت ،يَق ابـ تّٔٔ , ٜرمحف اهلل  ":,ومـ ذفؽ
نين حيتٚج افْٚس إػ بْٚظٕٚ ٜس م ؾ حٚج ٜافْٚس إػ افٍالح ٜوافًْٚجٜ
وافٌْٚي :ٜؾ٘ن افْٚس ي بد ؿ مـ ضًٚم يٖـِقٕف والٔٚب يًٌِقهن ٚومًٚــ
يًُْقهن ---ٚؾ٘ذا ـٚن افْٚس حمتٚجغ إػ ؾالح ٜؿقم نيو ًٕٚجتٓؿ نيو بْٚئٓؿ
بٚر قذا افًّؾ واجٌ ٚجيزقؿ و اظمر ظِٔف إذا امتًْقا ظْف بًقض اد ؾ
وي يُّْٓؿ مـ مىٚفٌ ٜافْٚس بزيٚدة ظـ ظقض اد ؾ وي يُّـ افْٚس مـ
طِّٓؿ بٖن يًىققؿ دون حَٓؿ( -جمّقع ؾتٚوى صٔ امشالم ابـ تّٔٔ– ٜ
ًٓ ٚظٌدافرمحـ ابـ ؿٚشؿ -)82.28

161

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

وفذا ؾ٘ن ظذ مٗشً ٜافَْد وجمِس ادْٚؾً ٜنين يُقن بْٔٓام تًْٔؼ فدراشٜ
رؾع عـٚت افتٖمغ فٌِقافص افتٖمْٔٔ ٜب ٔ ٞي تيِؿ افؼـٚت وي ييِؿ
ادًتِٓؽ ،ظن ادًتِٓؽ مل يٍؼ مـ بدم ٜايرتٍٚظٚت ادتتٚفٔ ٜدم وؿٝ
وجٔز حتك تٍٚجٖ برؾع بقافص افتٖمغ ،وقذا يست ٛظِٔف ارتٍٚع نيجرة َٕؾ
افًِع وافٌوٚئع ،وقق افذي شٔت ّؾ دم افْٓٚي ٜـؾ ارتٍٚع.
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ي صؽ دم نين احلُقم ٜرصؾ ٝافُ ر مـ ا ٓقد واظمقا فِّندٚريع اخلدمٔدٜ
وافٌْك افت تٔ ،ٜإي نين تِدؽ ادندٚريع ي تُدقن بٚفندُؾ افدذي يدريض ا ٓدٚت
احلُقمٔ ٜبًٌ ٛتٖخر افُ ر مْٓ ،ٚووجقد ودًػ مِ دقظ دم ا دقدة ،وقدذه
ادنددٚريع حمُقمدد ٜبْيددٚم ادْٚؾًددٚت وادنددسيٚت احلُقمٔدد ٜافهددٚدر بٚدرشددقم
مُِل ذي افرؿؿ  ( :م ) 58 .وتٚري  6427 . 9 . 4 :قد ،ويئ تدف افتٍْٔذيدٜ
افهٚدرة بَرار وزير ادٚفٔ ٜذي افرؿؿ ( )862وافتٚري 6428.2.24ه-
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ويًددد ايقددتامم بّرحِدد ٜإظددداد ادقابددٍٚت افٍْٔدد ٜفِّْٚؾًدد ٜاخلىددقة اظوػ
فِقبق إػ افتٍْٔذ افًِٔؿ فِّؼوع ،ونيقؿ اظشس فذفؽ م ٚيٖر:
 ,6ايقتامم ب٘ظداد ادقابٍٚت افٍْٔ ٜبدؿ ٜبٚفتًدٚون مدع ادًدتخدم اظخدر
 ،)Eب ٔ ٞتهٚغ بىريَ ٜاحساؾٔ ٜوؾَ ٚفًِّٚير افًٚدٔ-ٜ
ndU
(ser
 ,2وحٔ ٞإن افتٖقٔؾ افُٚدم فِّقطٍغ افدذيـ يودًقن عوط
ادْٚؾًدد ٜويراجًقهندد ٚمددـ نيقددؿ نيشددس ٕجددٚح خمرجددٚت تِددؽ
ادْٚؾًدد ،ٜؾدد٘ن ايقددتامم بددذفؽ وتًّٔددد مًٓددد امدارة بتٍْٔدددذ
افدورات افالزم ٜؿ نيمر حيتٚج إػ تٖـٔد وتًزيز واشتّرار-
 ,8جيدد ٛووددع شٔٚشددٚت ونيدفدد ٜإجددراءات واو د  ٜفُددؾ مددٚ
يتًِؼ بٚدْٚؾًٚت وادنسيٚت احلُقمٔ-ٜ
 ,4يِ ظ نين ادندٚريع ادتندٚا ٜفِجٓدٚت احلُقمٔد ٜم دؾ افىدر وادٌدٚين
واحلدددائؼ ،ختتِددػ مقابددٍٚهت ٚحًدد ٛا ٓدد ٜاحلُقمٔدد ٜادؼددؾ ٜظِٔٓدد،ٚ
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ويٍددسض ووددع نيـددقاد مقحدددة فتِددؽ ادنددٚريع مددـ ؿٌددؾ قٔئدد ٜخٚبددٜ
فِّْٚؾًٚت وادنسيٚت احلُقمٔ-ٜ
 ,5يِ ددظ نين افؼددوط افدراشدد ٜافٍْٔدد ٜدم منددٚريع ادَددٚويت ي تتوددّـ
افتٍٚبٔؾ افتدل تدٗالر دم تَدديؿ افًدرض بدؿد ،ٜم دؾ دراشد ٜافسبد ،ٜووجدقد
بقر ـٚؾٔ ٜفِّقؿع ،ومقاؿع افتٍْٔذ ظز اخلٚرضد ٜحتدك يُّدـ فِّتْٚؾًدغ
زيددٚرة ادقاؿددع وافتٖـددد مددـ إمُٕٔٚدد ٜافتٍْٔددذ فُددؾ متْددٚؾس ،وافًددًر ادالئددؿ
فِتَددديؿ ،وفددذا ؾدد٘ن ادْٚؾًدد ٜإذا توددّْ ٝتٍٚبددٔؾ ادؼددوع ؾدد٘ن اظشددًٚر
شتُقن مْٚشٌ ،ٜوشَٔؾ افتً ر مـ ادَٚوفغ بًٌ ٛبًقب ٜافتٍْٔذ نيو بًٌٛ
امرق ٚاد ٚؽر ادتقؿع-
 ,6دم بًض احلٚيت ،يدتؿ ضدرح ادْٚؾًد ٜفتٍْٔدذ مؼدوع ظدذ نيرض ،الدؿ
يتٌغ نين اظرض إ ٚزاع دم ادُِٔ ،ٜنيو ي تتقاؾر نيرض فِّؼوع وفذا جيدٛ
ؿٌؾ ضدرح ادْدٚؾس افتٖـدد مدـ تدقاؾر نيراض فتٍْٔدذ ادندٚريع ،وخِققد ٚمدـ
افًقائؼ-
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 ,7اد ٚيِ دظ ظْدد تَدديؿ افًددروض ،نين بًدض افًدروض تُدقن دم ؽٚيددٜ
ايٕخٍدٚض ،ب ٔدد ٞيٌِدد ٛظدذ افيددـ نين ادتَدددم بدٚفًرض ادددْخٍض ظددـ
افتَدير اظو بُ ر شٔتقؿػ دم مْتهػ ادؼوع ،ا ٚيد ظذ وجقد خِؾ
دم افتًًر ،وؿد يحي ٝنين افؼدـٚت افُدزى د ٚضريَدِٔ ٜد ٜدم تهدٍٜٔ
افًروض ،وقل نين يًِـ افتَدير اظو فِّْٚؾً ،ٜمـ ا ٓ ٜادخته ٜنيو مدـ
ادختهددغ بٚدنددٚريع ادامالِدد ٜدم افَىددٚع اخلددٚص ،ويًِددـ ذفددؽ نيالْددٚء ؾددتح
اديددٚريػ بنددٍٚؾٔ ،ٜب ٔدد ٞيًددتًٌد افًددرض افددذي يَِددؾ ظددـ  % 24مددـ
افتَٔددٔؿ ،نيو يزيددد ظددـ  ،% 24وقددذا يَِددؾ افتً ددر ،وتَِٔددؾ ا ددقدة فتٌىٔددٜ
اخلًٚئر افْٚجت ٜظـ افتَٔٔؿ اخلٚضئ-
 ,8ا ٚصٚع فدى ادَٚوفغ افتقاضدٗ بتَدديؿ نيشدًٚر ؽدر حََٔٔدٜ
وتًَٔؿ ادنٚريع بغ ادتْٚؾًغ ،وقذا م ٚحيٚربف جمِس ادْٚؾًد،ٜ
وفددذا يِددزم افتدددؿٔؼ دم ادْٚؾًددٚت حتددك ي حيهددؾ افتقاضددٗ بددغ
ادَٚوفغ وادتًٓديـ دم تَديؿ اظشًٚر بام خيٚفػ ٕيدٚم ادْٚؾًد،ٜ
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وإفزام ادتْٚؾًغ بتقؿٔع ّٕقذج امؿرار بًددم وجدقد نيي تقاضدٗ
بغ ادتَدمغ-

ونيم ٚزيٚدة تُٚفٔػ ادْٚؾًٚت دم افًًقدي ٜظـ افًًر ادًَق  ،ؾُّٔـ تَِٔؾ
افتُٚفٔػ ظز ا ر:
 ,6دتدددٚط ا ٓدددٚت ادتْٚؾًددد ٜفًٍْدددٓ ٚمدددـ تدددٖخر افددددؾًٚت
(ادًتخِهٚت) احلُقمٔ ،ٜوفذا ترؾدع نيربٚحٓد ،ٚدًدٌ ٚفدذفؽ،
وفق تًِّ ٝحَقؿٓ ٚنيوي بٖو فَدم ٝنيشًٚر ًا نيؿؾ ،ويَسح نين
تؼك افٌْدقك دم متقيدؾ احلُقمد ٜفًدداد حَدق ادَدٚوفغ وقدق
اجتٚه مقجدقد فددى افُ در مدـ افددو ب ٔد ٞيًىدك ادَدٚو نيو
اد دقرد خىددٚب اشددتالم ،وخىٚبدد ً ٚمقجٓدد ٚإػ افٌْددقك بتًددِّٔف
افدؾً ،ٜالؿ تًدد ا ٓ ٜاحلُقمٔ ٜفٌِْؽ ؾقر إتٓدٚء امجدراءات
وتقاؾر ادٌِغ ،ودم قذه افىريَ ٜإجيٚبٔٚت ـ رة مـ ني ٓ:ٚ
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أ)

مْع فتً ر ادنٚريع-

ب)


وتَِٔؾ فتٖالر ادَٚوفغ وادتًٓدديـ بًدٌ ٛافتدٖخر دم

ادًتخِهٚت-
ت)


وٍٕع فٌِْقك بٚيشتٍٚدة مـ ادنٚريع احلُقمٔ-ٜ

مع مراظٚة نين تُقن افىريَ ٜافتل يتؿ افتًٚمؾ ؾٔٓ ٚمع افٌْقك تتقاؾؼ مدع نيحُدٚم
افؼيً ٜامشالمٔ-ٜ
 ,2يِ ددظ نين اصددساط خىٚبددٚت افوددامن ايبتدائٔدد ،ٜي تنددجع
افُ ر مـ ادَٚوفغ وادقرديـ دم افدخق فِّْٚؾًٚت إم ٚبًٌٛ
تًْدد ٝافٌْددقك ،نيو وجددقد ٕزاظددٚت بددغ ادتَدددم وافٌْددؽ افددذي
يتًٚمؾ مًف ،ونيظتَد نين شدٌِٔٚت عط افودامن ايبتددائل نيـ در
مـ إجيٚبٔٚتف ،ومـ افٌري ٛنين ا ٓٚت احلُقمٔ ٜي تٌَؾ افنٔؽ
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ادكدم ظقو ً ٚظـ افوامن افٌُْل ظْد ظددم ؿددرة ادَدٚو ظدذ
احلهق ظِٔف بًٌ ٛؤؼ افقؿ ٝنيو تًْ ٝافٌْؽ-
 ,8ومـ نيقدؿ مد ٚيرقدؼ ادَدٚوفغ اصدساط افًدًقدة دم اظظدام
افتل ي يتقؾر ا ٚشدًقديقن م دؾ نيظدام افتندٔٔد وتٍْٔدذ افىدر
وافْيٚؾدد ،ٜادد ٚيْنددئ بٔئدد ٜخهددٌ ٜفًِددًقدة افق ٔدد ،ٜودّٔددؾ
ادَددٚوفغ تُددٚفٔػ إوددٚؾٔ ٜي مددزر دد ،ٚودم افْٓٚيدد ٜتت ِّٓددٚ
احلُقم ٜدم ادٌِغ ادَدم فِّْٚؾً ،ٜؾَٔسح اشت ْٚء اظظدام افتدل
ي يًّؾ ا ٚافًًقديقن حٚفٔ أل ،ٚمع تًديؾ قذه اظظدام ادًدت ْٚة
دوري أل-ٚ
 ,4ونيظتَددد نيْٕدد ٚدم قددذا افقؿدد ٝنيـ ددر حٚجدد ٜفقجددقد افٌْددقك
ادتخههد ٜافتددل ختددم ادَددٚوفغ ،وفزامدد ٚظدذ نيبد ٚب افَددرار
افًًل مٕنٚء بْقك فَِّٚوفغ ،تَقم بتّقيِٓؿ افتّقيؾ ادقاؾؼ
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فِؼيً ٜامشالمٔ ،ٜوتَديؿ افوامٕٚت دؿ ،ـدام قدق مقجدقد دم
افُ ر مـ افدو -
ونيم ٚاظمقر افتْئّٔ ٜفِ هق ظذ مْٚؾًدٕٚ ٜج د ٜؾدُّٔـ دَٔدؼ ذفدؽ ظدز
ا ر:
)6

ووع والٚئؼ ّٕقذجٔ ٜمًتّدة فتَديؿ افًروض-

)2

ووع مدوٕد ٜـٚمِد ٜفَقاظدد افًدِقك ،يقؿدع ظِٔٓد ٚادتَددم

فِّْٚؾًدد ،ٜوقددق ادًّددق بددف فدددى ـددزى افؼددـٚت دم افًددًقدي،ٜ
ووجقدق ٚدم ادْٚؾًٚت احلُقمٔ ٜنيبٌح حتّٔد ألٕ ٚيدرا فِتقجدف افًدٚم
فِنٍٚؾٔ ٜومْع تًٚرض ادهٚفح وؾَ ٚفرؤيد ،2484 ٜوفدذا جيد ٛنين
ترؾددؼ بقالددٚئؼ ـددؾ مؼددوع افددْامذج اخلٚبدد ٜبٚمؾهددٚح وتًددٚرض
ادهٚفح واحسام افني ،ٜوّٕدقذج إؿدرار بًددم وجدقد نيي اتٍد ٚنيو
تقاضٗ فت ديد اظشًٚر مع ادَٚوفغ ا خريـ-
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)8

جي ٛتَديؿ ّٕقذج مًدٗوفٔ ٜادتَددم فِّْٚؾًد ٜظْدد الٌدقت

ظدم ب  ٜمًدتْداتف نيو تزويدره ظي مًدتْد ،ويت ّدؾ ادتَددم ـدؾ
اظرضار احلٚبِ ٜبًٌ ٛتَديّدف بٕٔٚدٚت ـٚذبد ٜمدع ظَقبد ٜتًزيريدٜ
مالئّ-ٜ
ونيم ٚافرؿٚب ٜظذ افتٍْٔذ ؾت تٚج إػ اقتامم نيـ ر بٖن يُقن وّـ افٍريدؼ ادراؿدٛ
فِّؼوع مْٓدس جقدة تٚبع مدارة رؿٚب ٜا دقدة (،)Quality Control
ويًّؾ مراؿ ٛا قدة بٚفتًٚون مع ادْٓدس ادؼ -
وحتك يُتّؾ إبالح واؿع ادْٚؾًٚت دم ادنٚريع احلُقمٔ ،ٜي بدد مدـ تًدديؾ
اظٕيّ ٜافتل  ٚظالؿ ٜبْيدٚم ادْٚؾًدٚت وادندسيٚت احلُقمٔد ٜووودع فدقائح
وتْئامت خٚب ،ٜوبٔٚهن ٚؾٔام يٖر:
نيويٕ :يدٚم تٖقٔددؾ ادَددٚوفغ ،حٔدد ٞي يقجددد نيشددٚفٔ ٛمْىَٔدد ٜفِتٖقٔددؾ ،ؾًددذ
شٌٔؾ اد ، ٚ
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ي يْير فتً ر ادَٚو ظْد تهٍْٔف،
وي يْير فَقتف ادٚفٔ ٜوافٍْٔ ٜوافٌؼي،ٜ
وي يْير فًَقده مع افَىٚع اخلٚص-
ال :ٕٚٔٚظَد اظصٌ ٚافًٚم ،ٜوقق بٚدر بتًّٔؿ مـ وزير ادٚفٔ ،ٜويْتَد ظِٔف:
نيٕف ي يتٍؼ مع ٕيٚم ادْٚؾًٚت اظخر ويئ تف افتٍْٔذي-ٜ
نيٕددف يتوددّـ إصددٚرة إػ ٕيددٚم مٌِددل ،ادد ٚيددد ظددذ نيٕددف حيتددٚج مظددٚدة
بٔٚؽ-ٜ
نيٕف ظَد ؽر متقازن حً ٛرنيي ادختهغ-
نيٕف ـ ر افتًديالت ،وادٍسض إظٚدة بٔٚؽتف بٚفُٚمؾ-
الٚف دد :ٚيِ ددظ نين احلُقمدد ٜتًددتخدم ظَددد  BOTبتقشددع ،وي يقجددد تْيددٔؿ
خٚص بف ،ؾٓق حيتٚج إػ تْئؿ يًٚظد ظذ افتقشع دم تىٌَٔف وقق م ٚيتقاؾؼ مدع
رؤي- 2484 ٜ
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رابًددد ً :ٚيِ دددظ نين ادندددٚريع افٌُدددرة دتدددٚج إػ مددد ٚيًدددر بٚددددٚد افتجدددٚر ,
افُقًٕددقرتٔقم  Consortiumوي يقجددد تْيددٔؿ فددف ظددذ ني ٔتددف دم تٍْٔددذ
ادنٚريع افٌُرة ،ويٍسض نين يتؿ تْيدٔؿ ذفدؽ دد ٚؾٔدف مدـ مهدِ  ٜتًدقد ظدذ
ادنٚريع ب ٚقدة وافًًر وادالئؿ-
خٚمً :ٚيِ ظ نين ضريَ ٜافتوٚمـ دم ادْٚؾًٚت ،يّْع نين يُدقن مدـ يٍْدذ نيحدد
ادتْٚؾًغ دون ا خر ،بؾ جي ٛنين يًّؾ افٍريَٚن مً ً-ٚ
إن ٕيٚم ادْٚؾًٚت وادنسيٚت ويئ تف افتٍْٔذي ٜب ٚج ٜإػ تًدديؾ مًدتّر
مـ ؾريؼ قْديس وؿٕٚقين ،مع امؾٚدة مـ جتٚرب افددو اظخدرى ،وافىدر
ادًتخدم ٜدم منٚريع افَىٚع اخلٚص ،بؾ يُّـ نين يَ ٚبدٖن افْيدٚم حيتدٚج
إػ إظٚدة بٔٚؽ ٜـٚمِ ،ٜوي ئٍُف افتًديؾ ،وفدي بًض افَْدٚط افتٍهدِٜٔٔ
فتًديؾ افْيٚم ،لمؾ نين تتٚح افٍرب ٜفٌٔٚهن ٚدم مْٚشٌ ٜؿٚدم-ٜ
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ورد دم ادٚدة اظوػ :نيقدا افْيٚم ،ونيؽٍؾ ظْٚرص مّٓ ٜقل:
ورد دم افٍَددرة (ب) نين مددـ نيقدددا افْيددٚم دَٔددؼ نيؿلدد درجددٚت افٍُٚيددٜ
ايؿتهٚدي ٜفِ هق ظذ ادنسيٚت احلُقمٔ ٜوتٍْٔذ مؼوظٚهت ٚبجقدة ظٚفٔدٜ
ونيشدًٚر تْٚؾًدٔ ٜظٚدفد -ٜوتدؿ إؽٍد ٚا دقدة ،وادٍدسض احلدرص ظدذ ا ددقدة
افًٚفٔ ٜإوٚؾ ٜإػ افًًر ادْٚش-ٛ
تو ٚؾَرة :مُٚؾ  ٜـؾ م ٚيٗدي فًٍِٚد دََٔ ً ٚفْيٚم قٔئ ٜمُٚؾ  ٜافًٍٚد-
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تو د ٚؾَددرة :دظددؿ ادْنددآت وادْتجددٚت افقضْٔدد ،ٜودظددؿ ادْنددآت افهددٌرة
وادتقشى ٜبام ئًْٓ ٚظذ ادْٚؾً-ٜ
ادٚدة اف ٚف  : ٜنيظى ٝادْٚؾً ٜادتًٚوي ٜونيؽٍِد ٝشدجؾ ادْندٖة وفدق ـدٚن شدٔئ،ٚ
ويٍسض نين تَٔد ب ٚر ":مع مراظٚة شجؾ ادَٚو نيو ادتًٓد دم ادنٚريع افتدل
شٌؼ نين تَدم  ،ٚوحجؿ ادنٚريع افتل فديف مَٚرٕ ٜبقوًف اد ٚوتقاؾر افىدٚؿؿ
افٍْل فديف"-
دم لخر ادٌٚدئ اظشٚشٔ ٜيٍسض نين تِزم ا ٓ ٜافىٚرح ٜفِّْٚؾً ٜنين تَدر
تٍُِ ٜادؼوع ،وي يًّح بٚفًروض ادتدٕٔ ٜـ را وادرتًٍ ٜـ را افًٌٔدة ظـ
افتَدير ،ويَسح نين تهٚغ ظذ افْ ق ا ر :تو ٚؾَرة:
يتؿ تَدير تٍُِد ٜاظظدام وادندٚريع وؾَد ً ٚفامشدًٚر افًدٚئدة بًّرؾد ٜخدزاء دم
ادجًٍٕ ٚف ،وينسط دم افًروض ادٌَقف ٜنين تُقن ؿريٌ ٜمـ اظشدًٚر ادَددرة
إػ  %24زيٚدة وَٕه ً-ٚ
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يٍسض ووع قٔئ ٜمًتَِ ٜوتىرح ادْٚؾًٚت مدـ خدال بقابد ٜوضْٔد ،ٜويٌِدك
عاء افُراشٚت تىٌَٔ ٚفِ ُقم ٜامفُسؤٕ-ٜ
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دم افَِدٚء افًددْقي دجّقظدد ٜمددـ خرجيددل جٚمًد ٜادِددؽ ؾٓددد ؿٌددؾ نييددٚم ،افددذيـ
زامِددتٓؿ دم افٍددسة مددـ  6998إػ 6998م ،تددؿ افتىددر ظشددٌٚب اخلِددؾ دم
ادندٚريع احلُقمٔد ،ٜمدـ تدٖخر وودًػ دم ا دقدة ،ؾٖدفٔد ٝبددفقي مدـ واؿددع
اخلزة نيالْٚء ظّع دم افًّؾ احلُقمل الدؿ افَىدٚع اخلدٚص ،مدـ وجٓد ٜقْدشدٜٔ
وؿٕٚقٕٔ ،ٜؾىِ ٛمْدل نيحدد زمدالء افدراشد ٜنين نيـتد ٛخالبد ٜوجٓدٕ ٜيدري،
واحلََٔ ٜنين ٕيٚم ادْٚؾًٚت وادنسيٚت احلُقمٔ ٜيًتز حدي  ،ًٌٕٚٔ ٚؾَد بدر
بّرشددقم مُِددل رؿّددف  ( :م ) 58 .وتددٚري  6427 . 9 . 4 :قددد ،وبدددرت
يئ تدددددف افتٍْٔذيددددد ٜبَدددددرار وزيدددددر ادٚفٔددددد ٜذي افدددددرؿؿ ( )862وافتدددددٚري
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6428.2.24قد ،وؿد نيظدت ْ ٜخٚب ٜمـ افٌْؽ افدو تَريرا تَّٔٔٔ ٚظـ
افْيٚم وبدر دم ٕقؾّز شْ2466 ٜم ،الؿ بددر اؿدساح تًدديالت ظدذ افْيدٚم
وظددرض ظددذ جمِددس افنددقرى ،ؾهدددرت افتًددديالت مددـ جمِددس افنددقرى
6487قدد ،ؾٚفْيددٚم حيتددٚج إػ تًددديؾ مًددتّر مدـ ؾريددؼ قْددديس وؿددٕٚقين ،مددع
امؾدٚدة مددـ جتددٚرب افدددو اظخدرى ،وافىددر ادًددتخدم ٜدم منددٚريع افَىددٚع
اخلٚص ،بؾ يُّـ نين يَ ٚبٖن افْيٚم حيتٚج إػ إظٚدة بٔٚؽ ٜـٚمِد ،ٜوي ئٍُدف
افتًديؾ-
وا ٚيِ ظ ظذ ضرح ادْٚؾًدٚت احلُقمٔد ٜنين ـدؾ مْٚؾًد ٜتهددر مدـ ـدؾ
جٓ ٜحُقمٔ ٜحً ٛايحتٔٚج ،وفذا ختتِػ ادقابٍٚت حً ٛؿقة افٍريدؼ
افذي نيظد ادْٚؾً ،ٜوقذا خِؾ ـٌر ،ظن بًدض ا ٓدٚت ؿدد ي يتدقاؾر ؾٔٓدٚ
افٍريؼ افٍْل ادتَـ فتٍٚبدٔؾ ادقابدٍٚت افٍْٔد ٜفِّْٚؾًد ،ٜاد ٚجيًدؾ ا ٓدٜ
احلُقمٔ ٜؾريً ٜشِٓ ٜفَِّدٚو افدذي يَدقم بٚفًّدؾ ظدذ احلدد اظدٕدك مدـ
ا قدة-
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إن ووع قٔئ ٜخٚب ٜبٚدْٚؾًٚت وادنسيٚت احلُقمٔ ،ٜؿد لن نيوإف ،ب ٔدٞ
متِؽ افتٖقٔؾ افٍْدل وادد ٚمدـ نيبْدٚء افدقضـ ،وتىدرح ٔدع ادْٚؾًدٚت مدـ
خال  ٚظز بقاب ٜإفُسؤٕ ،ٜوتًتّد ادقابٍٚت افٍْٔد ٜوعوط ادْٚؾًد ٜمدـ
خال  ٚبٚظتامد ادًدٚير افدوفٔد ،ٜوافرؿٚبد ٜافًدٚبَ ٜوافالحَد ٜظدذ ادْٚؾًدٚت
وظددذ تٍْٔددذ ادنددٚريع ،وَٕددؾ مدد ٚيتًِددؼ بٚدْٚؾًددٚت مددـ ضددرح ورص
مًت َٚت ورؿٚب ٜمدـ ا ٓدٚت افتدل تتًٌٓد ٚادْٚؾًد ٜووزارة ادٚفٔد ٜوديدقان
ادراؿٌ ٜافًٚم ٜإػ ا ٔئ ٜادَسح ،ٜوامجيٚبٔٚت افتل حيهؾ ظِٔٓد ٚافدقضـ مدـ
قذه ا ٔئ ٜـ رة ني ٓ:ٚ
-6

ظْددد تقحٔددد ا ٓدد ٜادًددٗوف ٜظددـ ادْٚؾًددٚت وادنددسيٚت

احلُقمٔ ،ٜشَْيض ظذ افٌروؿراضٔ ٜادرقَ ٜفِّندٚريع افتدل شدٌٌٓٚ
تددداخؾ نيظددام وزارة ادٚفٔدد ٜوا ٓدد ٜادًددٗوف ٜظددـ ادْٚؾًدد ٜوديددقان
ادراؿٌ ،ٜحٔ ٞإن تقحٔد ا ٓ ٜادًٗوف ٜظـ ادْٚؾًدٚت وادندسيٚت
نيهع إٕجٚزا فامظام ونيجقد دم ادخرجٚت-
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-2

شددتُقن افٌقابدد ٜامفُسؤٕدد ٜمْٓٔدد ٜفًِّٕٚددٚة افدائّدد ٜمددـ

احلهق ظذ إظالٕٚت ادْٚؾًٚت احلُقمٔ ٜظز افهد ٍٔ ٜافرشدّٜٔ
بدد ٍٔ ٜنيم افَددرى حٔدد ٞإهندد ٚؽددر متددقاؾرة بنددُؾ ـدد ٚفدددى
ادُتٌٚت ،وتًتخدم نيشٚفٔ ٛبٚئدة دم تًِؿ امخىٚرات ظز افزيدد
ا ٚيدٗخر امظالٕدٚت ،ـدام نين افٌقابد ٜامفُسؤٕد ٜفِّْٚؾًدٚت ؾٔٓدٚ
تىٌٔؼ فِ ُقم ٜامفُسؤٕ ٜافتل تنجًٓ ٚافدوف ٜدم رؤي-2484 ٜ
-8

يُّـ نين يُقن افدخق فٌِقاب ٜبرشقم شدْقي ،ٜوقدذا يزيدد

مـ ادْنآت ادتْٚؾً ٜا ٚيزيد افتْٚؾس ظذ اظشًٚر ادْٚشٌ ٜوا دقدة
افٍٚئَ-ٜ
-4

يُّددـ افت َددؼ مددـ افتددٚري افٍْددل وايئددتامين فَِّددٚوفغ

وادقرديـ ظز ووع ؿٚظددة بٕٔٚدٚت فُدؾ ادتًٓدديـ وادَدٚوفغ مدـ
خال افٌقاب ٜادَسحد ،ٜيُّدـ مدـ خال د ٚمًرؾد ٜافًدجؾ ايئدتامين
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وافٍْل وظدد افتً رات وـّٔتٓ ٚوجقدة افتٍْٔذ وافَوٚي ٚافتل شدٌؼ
نين ـٚن ضرؾ ً ٚؾٔٓ-ٚ
-5

يُ ر افنُقى مـ ادَٚوفغ وادتًٓديـ مـ بدًقب ٜحودقر

ؾتح اديٚريػ ،ـام نين حوقرقؿ فِجٓدٚت احلُقمٔد ٜدم قددر مدٚ
فَِّٚوفغ وإصٌ ٚا ٓٚت احلُقمٔ ٜب٘جراءات دخق ؿ ،مدع ظددم
ادزر فذفؽ ،وفذا ؾ٘ن افٌقاب ٜامفُسؤٕ ٜشتَيض ظذ ـؾ ذفؽ ظز
افٌ ٞادرئل فٍدتح افًدروض نيالْدٚء تَّٔٔٓد ٚظدز افٌقابد ٜامفُسؤٕدٜ
ادَسحدد ٜودم ذفددؽ مْتٓددك افنددٍٚؾٔ ٜافددذي ٕىّددح إفٔددف وؾَدد ٚفرؤيددٜ
-2484
-6

يُّدـ تًدتخدم افٌقابد ٜفتٖقٔدؾ ادَدٚوفغ وادتًٓدديـ بٔند

وشدٓقف ،ٜبددٖن تَدددم افقالدٚئؼ ادىِقبدد ٜظددز افٌقابد ٜامفُسؤٕدد ،ٜالددؿ
ترشؾ رشٚف ٜبريدي ٜظذ افًْقان ادًجؾ بتًِؿ افىِد ،ٛالدؿ حٚفتدف
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ظْددد ؿٌددق نيوراؿددف نيو ردقدد ٚمددع افًددٌ ،ٛوذفددؽ تىٌَٔدد ٚفِ ُقمددٜ
امفُسؤٕ-ٜ
-7

تتجددف ادًددٚير احلدي دد ٜإػ إتٚحدد ٜنيـددز ؾربدد ٜفِّتَدددمغ،

ب ٔدد ٞإٕددف ي حٚجدد ٜإػ عاء ـراشددٚت افؼددوط ،ؾٓددل دهددٔؾ
ظمقا ادَٚوفغ بال مدزر ،وؿدد تُدقن ظٚئَد ً ٚنيمدٚم ادتَددمغ ،ومدـ
ادهددِ  ٜافًٚمدد ٜتُ ددر افًددروض فِْيددر دم نيجقدقدد ٚمددـ حٔددٞ
ادقابٍٚت وافًًر واخلدمٚت -واذه افىريَ ٜيتؿ افَوٚء ظذ ظذر
إتٓٚء ًٕ ـراشٚت افؼوط ،نيو ايظتدذار بقجدقد تًدديالت ظدذ
افُراش ،ٜوي تتٚح إي ؿٌؾ إتٓٚء اشتٌَ ٚافؼدوط بٔدقم نيو يدقمغ،
ا ٚقق مِ قظ فدى ا ٔئ ٜافقضْٔ ٜدُٚؾ  ٜافًٍٚد-
إن منٚريع افقضـ ي تتقؿػ ،ومًٕٚٚة ادقاضـ ي تُٚد تًُـ ،وقذا
يتىِ ٛافٌ  ٞظـ وشٚئؾ جديدة فىرح ادْٚؾًٚت وافرؿٚب ٜظِٔٓ،ٚ
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ودم طْددل نين ا ٔئدد ٜادَسحدد ،ٜوافٌقابدد ٜادْنددقدة دَددؼ افُ ددر مددـ
اظقدا افتل قل دم افهٚفح افًٚم-
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الخصخصت ( )Privatization

دم بداي ٜاف امْٕٔٚت ادٔالدي ٜبدني اشدتخدام مهدىِح اخلهخهد ،ٜالدؿ إتؼد بًدد
ذفددؽ دم دو افًددٚمل ،ويُّددـ تقوددٔح اخلهخهدد ٜبٖهندد ٚدقيددؾ افَىٚظددٚت
ايؿتهٚدي ٜواخلدمٚت ايجتامظٔ ٜافتدل ي تدرتٌط بٚفًٔٚشد ٜافًِٔد ٚفِدوفد ،ٜمدـ
افَىٚع افًٚم إػ افَىٚع اخلدٚص -ب ٔد ٞتَدقم افدوفد ٜبدٚمعا ظدذ اظمدقر
افًٔٚشٔ ٜوامداري ٜواظمْٔ ٜوايجتامظٔ ٜافتدل تدرتٌط بًٔٚشدتٓ ٚافًِٔد ،ٚوإشدْٚد
افٌَٔد ٜفَِىدٚع اخلدٚص -ود تُدقن اخلهخهدد ٜبٌٔدع نيبدق اِقـد ٜفِدوفدد ٜإػ
افَىٚع اخلٚص ،ـام تُقن بتقؿٍٓ ٚظـ تَديؿ خددمٚت ـٕٚد ٝتَدقم اد ٚفُٔدقن
ايظتامد ظذ افَىٚع اخلٚص دم تَديؿ تِؽ اخلدمٚت -وؿدد ضٌَد ٝاخلهخهدٜ
دم دو متَدم ٜوٕج  ٝم ؾ بريى ٕٚٔٚوافٔٚبٚن ،بْٔام ي تزيد ًٌٕ ٜظِّٔٚت افٌٔع
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دم دو افًددٚمل افْٚمٔدد ٜظددـ  %62مددـ ِدد ٜاخلهخهدد ٜدم افًددٚمل -وؿددد ـددٚن مددـ
نيشددٌٚب ٕجددٚح افتجربدد ٜافزيىٕٔٚدد ٜنيهندد ٚمتدرجدد ٜوإتَٚئٔدد ٜؾِ دؿ تتًددد ظِّٔددٚت
اخلهخه ٜنيبٚبع افٔد خال حُقمد ٜاد دٚؾيغ افتدل تٌّْد ٝقدذه افًٔٚشد ٜدم
ظٓد رئًٔ ٜافقزراء مٚرجري ٝتٚتؼ-

ويفاململك ةةةالعربي ةةةالس ةةعوكيةصبق ةةتا كوم ةةةص ةةورارا ع ةةةم ةةن شة ةرا 
القطةةاااصةةان،عةةنصريةةش عطةةاةشةةر ةخاصةةةا ةةشببعةةاةو كارةامل ةةروا
ملةةدةمعيعةةةعةةرعقةةد،BOTوهةةواختصةةارللكلمةةات( Build,
.)Operate Transferويكونالعا دللحكومةمنالرسة السةعو 
املدفوامنال ةر ةالةتتةديرامل ةروا ةافة قانتقةالملكيةةامل ةروا ةا
عليه قا كومة ذاانتهىالعقد .
ـام ضٌَ ٝاخلهخه ٜافتدل تًْدل بٔدع احلهدص فِجّٓدقر ،إىالؿد ٚمدـ ؿدرار
جمِددس افددقزراء رؿددؿ ( )64افهددٚدر بتددٚري 6468.4.6قددد ،وادًددد بَددرار
جمِس افقزراء رؿؿ ( )257دم 6426.66.66قددد ،وؿدد بدغ افَدرار نيقددا
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افتخهٔص وقل رؾع ـٍٚءة ايؿتهٚد افقضْل وزيٚدة ؿدرتدف افتْٚؾًدٔ ٜدقاجٓدٜ
افت ديٚت وادْٚؾً ٜامؿِّٔٔ ٜوافدوفٔ -ٜوتًزيز افٍُٚءة ايؿتهٚدي ٜمدـ خددال
إخوٚع ادنٚريع فَقى افًق  -إوٚؾ ٜإػ دؾع افَىٚع اخلدٚص ٕ دق ايشدت امر
وادنٚرـ ٜافٍٚظِ ٜدم ايؿتهٚد افقضْل وزيٚدة حهتف دم افْٚت ٟاد دع بدام حيَدؼ
ّٕق ًا دم ايؿتهٚد افقضْل ،وتقشٔع ٕى ٚمنٚرـ ٜادقاضْغ دم اظبق ادْتجدٜ
دم ادْنآت وادنٚريع افًٚمد ٜمدـ خدال اشدتخدام نيشدِقب ايـتتدٚب افًدٚم دم
افتخهٔص وافذي يًتز نيقؿ نيشٚفٔ ٛافتخهدٔص دم تىدقير شدق رنيس اددٚ
اد ددع -ـددام يًددتٓد تنددجٔع رنيس اددد ٚافددقضْل واظجٌْددل فالشددت امر حمِٔد ًٚ
إوٚؾ ٜإػ تىقير شدق ادد ٚوإجيدٚد لفٔدٚت جديددة فتًٌئد ٜرنيس ادد ٚوجدذب
رؤوس اظمقا افقضْٔ ٜادقجقدة دم اخلٚرج ،وجذب رؤوس اظمقا اظجٌْٔدٜ
ومدخرات ادَّٔغ دم ادُِّ ،ٜوزيٚدة ؾرص افًّؾ وافتندٌٔؾ اظم دؾ فَِدقى
افقضْٔ ٜافًٚمِ ٜومقابِ ٜدَٔؼ زيٚدة ظٚدف ٜدم دخؾ افٍرد-
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وؿددد ووددع ادجِددس ايؿتهددٚدي اظظددذ ؿٚئّدد ٜتوددؿ  24مددـ ادراؾددؼ ونيٕددقاع
افْنٚط واخلدمٚت ادًدتٓدؾ ٜبٚفتخهدٔص  ،وتت ددد ٕقظٔد ٜوحجدؿ وتقؿٔدٝ
قذه ادنٚرـ ٜضٌَ ً ٚفالشساتٔجٔ ٜوني ٓد ٚادٔدٚه وافكد افهد ل ودِٔد ٜادٔدٚه
ادٚحل ،ٜوايتهٚيت ،وافَْؾ ا قي وخدمٚتف واخلىقط احلديدي ٜوافىر م ؾ
إدارة افىر افنيً ٜافَٚئّ ٜافتل  ٚبددائؾ وتندٌِٔٓ ٚوبدٕٔٚتٓ ٚوإٕندٚء ضدر
هيًدد ٜجديدددة وتنددٌِٔٓ ٚبٚموددٚؾ ٜإػ خدددمٚت ادىددٚرات وخدددمٚت افزيددد
وبقامع افٌال ومىٚحـ افدؿٔؼ وخدمٚت ادقإئ وخددمٚت ادددن افهدْٚظٜٔ
وحهص افدوف ٜدم افؼـٚت ادًد ٜ ٚوحههدٓ ٚدم مهدٚدم افٌدسو اد ِٔدٜ
ورؤوس نيمددقا عـددٚت ايشددت امر افًربٔدد ٜوامشددالمٔ ٜادنددسـ -ٜوـددذفؽ
افٍْددٚد احلُقمٔدد ٜواظٕديدد ٜافريٚوددٔ ٜوخدددمٚت بِديدد ٜم ددؾ إٕنددٚء ادًددٚف
وتنٌِٔٓ ٚوإٕنٚء نيشقا افٍْع افًٚم ومراـدز افٌٔدع وتندٌِٔٓ ٚوإٕندٚء احلددائؼ
وادتْزقٚت وتنٌِٔٓ ٚوبٕٔٚتٓ ٚوخدمٚت افَْؾ واحلرـد ٜودهدٔؾ اميدرادات
افٌِدي ٜوخدمٚت افْيٚؾ ٜوافدتخِص مدـ افٍْٚيدٚت ،واخلددمٚت افتًِّٔٔد ٜم دؾ
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إٕنددٚء ادٌددٚين افتًِّٔٔدد ٜوبددٕٔٚتٓ ٚو ضٌٚظدد ٜافُتدد ٛافتًِّٔٔدد ٜوافَْددؾ اددددريس
وامشُٚن افىاليب وتٖجر مراؾؼ اددارس وا ٚمًدٚت وتندٌِٔٓ -ٚواخلددمٚت
ايجتامظٔددد ٜم دددؾ إدارة مٗشًدددٚت خددددمٚت افرظٚيددد ٜايجتامظٔددد ٜوتندددٌِٔٓٚ
وخدمٚت تقطٔدػ افًدًقديغ دم افَىدٚع اخلدٚص  -واخلددمٚت افزراظٔد ٜم دؾ
خدددمٚت اد ددٚجر افهدد ٔ ٜوخمتددزات افتنددخٔص وافًٔددٚدات افٌٔىريدد - ٜو
اخلدددمٚت افه د ٔ ٜم ددؾ إؿٚمدد ٜادْنددآت افه د ٔ ٜوتنددٌِٔٓ ٚوخدددمٚت َٕددؾ
ادرى-
وٕ ـ افٔدقم دم َٕىد ٜددق وضْٔد ٜبزيدٚدة إعاك افَىدٚع اخلدٚص ظدز برٕدٚمٟ
افت ق افقضْل افذي يَدقده بدٚح ٛافًدّق ادُِدل اظمدر حمّدد بدـ شدِامن،
نيشٖ اهلل نين يُِؾ جٓقده بٚفْجٚح-
ومـ ا ٓٚت ادَسح ٜفٌِدء ا ٚدم اخلهخه:ٜ

188

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

,6

اخلىددقط افًددًقدي ،ٜوؿددد ٕج دد ٝمٚفٔزيدد ٚدم خهخهددٜ

خىقضٓ ٚا قيد ،ٜوشدٚقؿ ذفدؽ دم رؾدع مًدتقاق ٚوزيدٚدة افندٍٚؾٜٔ
ؾٔٓدد ،ٚوي نيظِددؿ مددزرا دم تددٖخر اخلىددقط افًددًقدي ٜظددـ رـددٛ
اخلهخه-ٜ
,2

افْددقادي افريٚوددٔ ،ٜؾٓددل ظٚفدد ٜظددذ احلُقمدد ٜمددع إمُٚهنددٚ

اشدتٌال مد ٚفددهي ٚمدـ إمُٕٔٚدٚت فالـتٍدٚء ظدـ افددظؿ احلُددقمل،
بتَِٔددؾ افٌددذخ دم عاء افالظٌددغ ،وايظددتامد ظددذ افىددٚؿؿ افتدددريٌل
اخلٚرجل بٌٚقظ افًَقد دون جدوى ،وؿد لن اظوان خلهخهتٓ-ٚ
,8

إشدْٚد إدارة ادًتندٍٔٚت فَِىددٚع اخلدٚص ،ب ٔدد ٞتت ّددؾ

افدوف ٜظالج ادقاضْغ ،بٌىٚؿٚت تٖمغ تُٚؾع ضٌل-
,4

إشْٚد ٕيٚؾ ٜوبٔ ٜٕٚاحلدائؼ وادٓرجٕٚٚت افًٔٚحٔ ٜفَِىٚع

اخلٚص ب ٔ ٞحيهؾ ظذ نيجرتف ب َق اشت امر ٕقاؾذ افٌٔدع داخدؾ
احلدائؼ ،ودهٔؾ رشقم رمزي ٜفِدخق -
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,5

خمٚفٍددٚت ادددرور ،ؾِددق نيشددْد دهددٔؾ خمٚفٍددٚت افقؿدددق

اخلددٚضئ ،وافتجددٚوز اخلىددر ،وؽرقدد ٚمددـ خمٚفٍددٚت ادددرور فَِىددٚع
اخلٚص فرنييْ ٚتٌرا ـٌرا دم ايفتزام بْيدٚم اددرور ،مدع افتٖـٔدد ظدذ
ني ٔ ٜافرؿٚب ٜظذ افَىٚع اخلٚص ادنٌؾ حتك ي ييِؿ بدريء تىًِدٚ
مـ ادنٌؾ فتُ ر ادخٚفٍٚت-
,6

خمٚفٍٚت افٌِدي ٜووزارة افتجٚرة ،وقذا مًّق بف دم افُ در

مـ افدو  ،ونيالٌٕ ٝجٚح ٚبٚقر ًا-
واخلهخه ٜافٍٚظِ ٜتُقن بٚتٌٚع اخلىقات ا تٔ ٜؾٓل:
,6

تهددددْٔػ ادٗشًددددٚت افًٚمدددد ٜب ًدددد ٛمًددددتقى اظداء

ايؿتهٚدي واد ٚب ٔ ٞيٌدني بٚدْنآت ذات اظداء ادّتٚز-
,2

نيظٚدة قُِٔ ٜادْنآت ادراد خهخهدتٓ ٚظدز إبدالح افٌٔئدٜ

افتْئّٔ ٜفِّْنٖة داخِٔ ٚبتًديؾ ٕيٚمٓ ٚافدداخع وشٔٚشدٚهت ٚونيدفدٜ
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إجددراءات افًّددؾ ،وخٚرجٔدد ٚبتًددديؾ اظٕيّدد( ٜافَددقإغ) افتددل
فِّْنٖة ظالؿد ٜاد ، ٚوتَقيد ٜا ٕٚد ٛافرؿدٚيب دم ادْندٖة ،ـدام يندّؾ
ذفؽ اختٔٚر امدارة ادْٚشٌ ٜفِّْنٖة دم مرحِ ٜافتخهدٔص ،وإظدٚدة
ا ُِٔ ٜادٚفٔ ٜوامداري ،ٜومً ٜ ٚافسقؾ افقطٍٔل ؿٌؾ َٕدؾ ادُِٔد،ٜ
ب٘ظىٚء مُٚؾدآت مٌريد ٜفدسك اخلدمد ،ٜومتِٔدؽ اددقطٍغ ًٕدٌ ٜمدـ
نيشٓؿ افؼـ ،ٜإذ مـ نيقؿ ادخدٚو مدـ ظِّٔد ٜاخلهخهد ٜختدق
مددقطٍل افَىددٚع افًددٚم مددـ افتندديح افَنددي ،ويُّددـ تىّٔددْٓؿ
ب٘ظىٚئٓؿ نيوفقي ٜدم عاء نيشًٓؿ افَىٚع افذي يًِّدقن ؾٔدف ـدام دم
جتربدد ٜبريىٕٔٚدد ٚظْدددم ٚبٚظدد ٝمٗشًدد ٜؾريدد ٝافقضْٔددد %82 ٜمددـ
نيشددّٓٓ ٚإػ افًددام افًددٚبَغ وا دددد ،ؾٔخددػ ظددذ ادْنددٖة ادددراد
خهخهدددتٓ ٚافودددٌط بخدددروج اددددقطٍغ افزائدددديـ ظدددـ احلٚجدددٜ
بٚفنُٔٚت افذقٌٔ ٜنيو مْ ٓؿ نيشٓام دم ادْنٖة نيو إظىٚئٓؿ نيوفقيد ٜدم
عاء اظشٓؿ ؿٌؾ ضرحٓ ٚفالـتتٚب افًٚم-
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,8

افتَٔددٔؿ ،ومٓددام ـددٚن افتَٔددٔؿ مددـ بٔددقت خددزة ؿقيدد ٜإي نين

افًددق دم افْٓٚيدد ٜقددق احلُددؿ ،ويْهددح بٌٔددع جددزء مددـ اظشددٓؿ دم
افًق  ،دًرؾ ٜؿّٔتٓ ٚاحلََٔٔ-ٜ
,4

َٕؾ ادُِٔ ٜظز افٌٔع مـ خدال شدق اظورا ادٚفٔد ٜوقدق

ادٍوؾ فُقٕف يقشع ؿٚظدة ادًدتٍٔديـ مدـ دقيدؾ ادُِٔد ،ٜوإتٚحدٜ
افٍرب ٜفتىقير افؼـ ٜواشتّرارق-ٚ
إْٕدد ٚب ٚجدد ٜإػ تُٚمددؾ ا ٓددقد فِ هددق ظددذ نيؾوددؾ افْتددٚئ ٟمددـ ظِّٔددٚت
اخلهخه ،ٜبّنٚرـ ٜادختهغ دم افَٕٚقن يدا بٔدد مدع نيقدؾ ايؿتهدٚد وادٚفٔدٜ
واد ٚشٌ ،ٜونيٕ ٚظذ الَ ٜبٖن افْجٚح شُٔقن حِٔػ افقضـ دم إرادة افت دق إػ
مزيد مـ افْجٚح وافتْقع دم مهٚدر افدخؾ-

192

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

ضٚفًتْ ٚب ٍٔ ٜظُٚظ دم ظددق ٚذي افرؿؿ  5855افهٚدر يقم اظحد
6487.5.5قد 2466.2.64 ,م بَّٚبِ ٜمع مً ٚافقزير اخلِق
ؾؤِ ٜافدـتقر وفٔد افهًّٚين ،وزير افًد رئٔس ادجِس اظظذ فَِوٚء،
وافذي ز

ؾٔف ظدة بنٚرات مْٓ ٚخهخه ٜبًض افَىٚظٚت افتٚبًٜ

فقزارة افًد حٚفٔ ّ-ٚ
ونيشتٖذن ؿٚرئل افُريؿ دم قذه ادَٚف ٜايشتَرائٔ ٜفقاؿع افًّؾ افَوٚئل دم
تٚرخيْ ٚافًد امشالمل ،ؾٍٔٓ ٚمًِقمٚت تد ظذ شٌؼ افَوٚء امشالمل
دم افستٌٔٚت افَوٚئٔ ،ٜوـالم ظـ وجف ٕير افُٚت ٛدم قذا ادقوقع-
احلََٔ :ٜنين الّ ٝاجتٚه فدى بًض افتْئامت افَوٚئٔ ٜدم دو صتك بٖن
تًْد نيظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ ٜمـ نيظام افًْ وافتٌِٔغ وافٌٔع افَوٚئل،
وٕ قق ٚمـ اظظام ادْدرج ٜد ٝنيظام نيظقان افَوٚة إػ افَىٚع اخلٚص،
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ودِّٔٓ ٚظذ اخلهقم ،ودم قذه افقرؿ ٜبٔٚن ـالم نيقؾ افًِؿ دم مـ يت ّؾ
قذه افتُٚفٔػ ،واحلؾ افؼظل دم ح ٚؿِ ٜمقارد افدوف ٜورؽٌتٓ ٚدم تق
اظضرا تُٚفٍٔٓ-ٚ
ودم افٌدايٕ ،ٜذـر ادَهقد بٚظظام افَوٚئٔ ٜادًٕٚدة وـالم نيقؾ افًِؿ
ظِٔٓ ،ٚالؿ يْير فًِّٖف ٜحمؾ افٌ  ،ٞوافتل يُّـ تًَّٔٓٚب ً ٛنيحقا
مـ يَقم بٖظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ ٜإػ نيحقا -
تقؤح ادَهقد بٖظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ:ٜ
ذـر افًِامء بٚفند نيظقان افَٚيض وحُؿ ـؾ واحد ،ولدابف وعوضف،
وافذي هيّْ ٚقق بٔٚن ادَهقد بف ومّٓتف وحُؿ اختٚذه ،ورزؿف (راتٌف)-
ويٌْف إػ نين ـالم افٍَٓٚء دم م ٚيك ظذ نيظقان افَوٚة إٕام قق ظذ شٌٔؾ
افرز  ،ؿ ٚافَرادم م ٚيك

مـ جٓ ٜاحلُٚم فًَٚم افًَٚر بغ اخلهقم ،

ودسجؿ افُت ٛظْد افَوٚة وفُٚت ٛافَٚيض  ،وظمْٚء افَٚيض ظذ اظيتٚم،
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وفِخراص ظذ خرص اظمقا افزـقي ٜمـ افدوا نيو افْخؾ  ،وفًًٚة
ادقايش وافًام ظذ افزـٚة  ،وٕ ق ذفؽ مـ ادًٚئؾ رز جيري ظِٔف نيحُٚم
اظرزا دون نيحُٚم امجٚرات( -هتذي ٛافٍرو -)68 . 8
-6

ـٚت ٛافَٚيض وقق مـ يَقم بُتٚب ٜم ٚيد بف اخلهقم مـ

حج ٟوم ٚيًتنٓدون بف مـ افنٓقد ،ونيو مـ اختذ ـٚتٌ ً ٚنيبق
مقشك اظصًري ريض اهلل ظْف دم خالؾ ٜافٍٚرو ريض اهلل ظْف ـام
دم نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع  ،286.6وؿد ذق ٛا ّٓقر إػ اشت ٌٚب
اختٚذ ـٚت ٛفَِٚيض( -بدائع افهْٚئع  ، 62 . 7مٌْل اد تٚج . 4
 ، 889 ، 888ادٌْل  ،)72 . 9وذق ٛادٚفُٔ ٜدم افراجح ظْدقؿ
إػ وجقب اختٚذ افُٚت( -ٛافؼح افهٌر  ،)242 . 4وظّؾ
ادًِّغ مـ نيزمٚن متىٚوف ٜظذ وجقد ـٚت ٛدم ـؾ جمِس ؿوٚء-
-2

اخلٚزن :وقق مـ يَقم بستٔ ٛافًجالت وحٍيٓ ،ٚفتًٓٔؾ

افرجقع إفٔٓ ٚظْد احلٚج ،ٜوؿد ـ ٕٝٚقذه افقطٍٔ ٜمقجقة مْذ
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افَدم ،و  ٚلداب مذـقرة دم ـت ٛنيقؾ افًِؿ( -نيدب افَٚيض
فِاموردي  ،78.2ادْتيؿ يبـ ا قزي-)64.7
-8

ادزـل :وقق مـ يت رى ظـ افنٓقد ،ويْير دم ظدافتٓؿ،

وؿد ـ ٕٝٚاحلٚج ٜؿٚئّ ٜذه افقطٍٔ ،ٜوددث ظْٓ ٚؾَٓٚء ادذاق،ٛ
وي يقجقد  ٚا ن دم افقاؿع -يْير بدائع افهْٚئع ، 66 ، 64 . 7
تٌكة احلُٚم  ،258 . 6مٌْل اد تٚج ،448 . 4عح مْتٓك
امرادات  - 472 . 8وؿد ـٚن يًّك دم بداي ٜافًٓد اظمقي
بٚح ٛادًٚئؾ ـام دم نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع  ،688.8وؿد يًّك
افَٔٚم ،ـام دم نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع -685.8
-4

ادسجؿ :وقق مـ يَْؾ افُالم مـ فٌ ٜإػ فٌ ،ٜوحيتٚج إفٔف

افَٚيض ظْد وجقد نيحد اخلهقم اـ ي حيًـ افَٚيض فٌتف ،وؿد
اختٍِقا دم ادسجؿ قؾ قق صٚقد نيم خمز ،وظِٔف قؾ يٍُل مسجؿ
واحد نيم ي بد مـ االْغ ،وفٔس قذا مقوع ذـر اخلال  ،وفُـ
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افذي هيؿ نين وجقد مسجؿ يًغ افَٚيض ظذ تر  ٜـالم اخلهقم
مؼوع ظْد ٔع افٍَٓٚء( -بدائع افهْٚئع  ، 62 . 7حٚصٜٔ
افدشقؿل  ، ، 689 . 4مٌْل اد تٚج  ، 889 . 4ادٌْل 644 . 9
-) 646 ،
-5

اظمْٚء :ع نيمغ وقق افذي يتقػ حٍظ نيمقا اف َُك

وتّْٔتٓ ،ٚوحٍظ افسـٚت ،ونيو مـ اشتخدم اظمْٚء ونيجرى
ظِٔٓؿ اظرزا افَٚيض شقار بـ ظٌداهلل دم ظٓد نييب جًٍر ادْهقر-
(نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع -)58.2
-6

حٚج ٛافَٚيض :وقق مـ يَقم ب٘دخ ٚاخلهقم ظذ

افَٚيض ويرتٌٓؿ ،وقق مًٗو ظـ ترتٔ ٛجمِس افَوٚء ومْع
افٌِط ؾٔف وافتداؾع ،وؿد اشتَر ـالم افٍَٓٚء ظذ اشت ٌٚب ذفؽ
بًد خال

شٚبؼ ،ؿ ٚابـ نييب افدم افنٚؾًل  ,رمحف اهلل ,

":افه ٔح نيٕف يًت  ٛفَِٚيض نين يتخذ حٚجٌٚي شٔام دم زمْٕٚٚ
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قذا مع ؾًٚد افًقام  ،وفُؾ زمـ نيحقا ومراشؿ تَتؤف وتْٚشٌف
"( -نيدب افَوٚء ص  ،)646وؿد يًّك احلٚج :ٛب ٚذن ـام دم
نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع -87.2
-7

ادْٚدي :وقق مـ يْٚدي اخلهقم ،ويًٖ  :نييُام اددظل ،وؿد

نيصٚر وـٔع إػ قذه افقطٍٔ ٜدم ظدة مقاوع مـ ـتٚبف نيخٌٚر افَوٚة
 -847.2 ،648.2ويًّك دم اظٕدفس بٚ ٚتػٕ( -يٚم احلُؿ دم
افؼيً ٜفيٚؾر افَٚشّل  449.2ظـ ؿوٚة ؿرضٌ ٜفِخنْل ص
-)88
-8

ا ِقاز :ا ِقاز مـ يتقػ وٌط جمِس افَوٚء ويَقم

بتٖدي ٛمـ يَؾ نيدبف ؾٔف ،وؿد طٓرت قذه افقطٍٔ ٜدم ظٓد ظع
ريض اهلل ظْف ـام دم نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع -265.2
-9

اد ِّي :اد ي قق مـ يٌِغ اددظك ظِٔف بٚحلوقر دجِس

افَوٚء ،ؾ٘ن نيبك نيحيه إجٌٚرا ،وؿد طٓرت قذه افقطٍٔ ٜدم ظٓد

198

نظرة إصالحية للمؤسسات املالية

ادٖمقن ـام دم نيخٌٚر افَوٚة فقـٔع  ،642.2وؿد اصتٓر دم بدايٜ
افًك امشالمل تًّٔتف بٚدًٚون ،وؿد ذـر افىزي دم تٚرخيف
 655.5نيٕف ـٚن مـ مٓٚم ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْف دم ظٓد ظع
ريض اهلل ظْف نيظام ادًقٕ ،ٜوقل نيؿرب إػ افؼض ٜافَوٚئٔ ٜافتل
تُقن د ٝإمرة افَٚيض-
 -64افَٚشددؿ :افَٚشددؿ مددـ يًَددؿ ادقاريدد ٞوشددٚئر احلَددق بددغ
مًت َٔٓ ،ٚوؿد يًّك احلًٚب ،وؿد نيصدٚرإػ قدذه افقطٍٔد ٜوـٔدع
دم نيخٌٚر افَودٚة  7.8وابدـ ا دقزي دم ادْدتيؿ  ،64.7وؽر د،ٚ
وفف نيخُٚم ولداب ،وبٍٚت مذـقرة دم ـت ٛافَودٚء ،ـدام دم نيدب
افَوددٚء فِدداموردي  -65.2وؿددد ٕددص ادددٚوردي دم احلددٚوي افٌُددر
 482.66ظذ نين نيجر افًَٚم مـ بٔ ٝاد ، ٚالؿ نيصٚر إػ نين مًدٖفٜ
نيخذ افَٚشؿ مـ اخلهقم نيخدؼ مدـ مًدٖف ٜنيخدذ افَدٚيض نيجدرا ظدذ
ؿوددٚئف ،وٕددص ـالمددف":ؾدد٘هنؿ  ,نيي اف ًَُددٚم  ,خيددٚفٍقن حُددٚم
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اظحُٚم مـ وجٓغ  :نيحدد  : ٚنين حُدؿ افًَدٚم خمدتص بدٚفت ري
دم متٔٔددز احلَددق وإؿرارقدد ، ٚوحُددؿ احلُددٚم خمددتص بٚيجتٓددٚد دم
نيحُٚم افديـ وإفزامٓ - ٚواف ٚين  :اشتًداء اخلهقم يُقن إػ احلُٚم
دون افًَددٚم  :ظن فِ ُددٚم وييدد ٜيًددت َقن ادد ٚإجٚبدد ٜادًددتًدي
وفٔس فًَِٚم ويي ٜوي ظدوى  -وإٕام يًَّقن بدٖمر احلُدٚم دؿ نيو
فسايض افؼـٚء اؿ ؾهٚروا دم افًَّ ٜنيظقان احلُٚم " الدؿ ؿد ٚدم
":485.66ويٌٌْل نين تُقن نيجقر قٗيء افًَٚم مـ بٔد ٝادد: ٚ
ظن ظِٔ ٚرزؿٓؿ مْف  ،وظهنؿ مْددوبقن فِّهدٚفح افًٚمد ، ٜؾٚؿتٙد
نين تُقن نيجقرقؿ مـ نيمقا ادهٚفح  -ؾ٘ن ـ رت افًَّ ٜواتهِٝ
ؾرو ٝنيرزاؿٓؿ منٚقرة دم بٔ ٝاد ٚمـ شدٓؿ ادهدٚفح وإن ؿِدٝ
نيظىقا مْف نيجرة ـؾ ؿًّ - ٜؾ٘ن ظد ادًَّقن ظْٓؿ إػ ؿًّ ٜمدـ
تراوقا بف مـ ؽرقؿ جٚز  ،ومل يًسض ظِٔٓؿ  ،وجٚز نين يُقن مـ
ارتوقه ظٌدا  ،نيو ؾٚشَ ، ٚوـ ٕٝٚنيجرتف دم نيمقا ؿ ومل تُـ دم بٔدٝ
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ادد - ٚؿدد ٚافنددٚؾًل  " :وإن مل يًىدقا خددع بٔددْٓؿ وبدغ مددـ ضِددٛ
افًَددؿ واشددتٖجرقؿ ضٚفدد ٛافًَددؿ بددام صددٚء ؿددؾ نيو ـ ددر "  -ؿددٚ
ادٚوردي  :وقذا ب ٔح  ،إذا نيظقزت نيجقر افًَٚم مـ بٔ ٝادد، ٚ
إمدد ٚفًدمددف ؾٔددف  ،وإمدد ٚحلٚجدد ٜادَٚتِدد ٜإفٔددف ـٕٚدد ٝنيجددقرقؿ ظددذ
ادتَٚشددّغ إن مل جيدددوا متزظدد - ٚوي متْددع ٕٔددٚبتٓؿ ظددـ افَوددٚة نين
يًتٚوقا ظذ افًَّ ٜبخال افَوٚة ادّْقظغ مـ ايظتٔدٚض ظدذ
اظحُٚم مـ اخلهقم فقؿقع افٍر بْٔٓام مـ وجٓغ  :نيحدد  : ٚإن
دم افَوٚء حَ ٚهلل تًٚػ يّْع بف افَدٚيض مدـ ايظتٔدٚض  ،وافًَدّٜ
مـ حَق ا دمٔغ اد و ٜؾجٚز فَِٚشؿ ايظتٔٚض ظْٓ - ٚواف دٚين
 :نين فَِٚشددؿ ظّددال يٌددٚع بًٍْددف ؾهددٚر ـهددْٚع اظظددام دم جددقاز
ايظتٔٚض ظْٓ ، ٚوخٚفػ افَوٚة ادَتكيـ ظذ اظوامر وافْدقاقل
افتل ي يهح ايظتٔٚض ظْٓ - ٚوإٕدام يٖخدذ افَدٚيض رزؿدف مدـ بٔدٝ
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اد ٚيَٕىٚظف إػ احلُؿ وفٔس بٖخذه نيجرة ظذ احلُؿ ـام َٕقفف دم
نيرزا اظئّ ٜوادٗذٕغ -
 -66احلدٚرس افَوددٚئل :ونيو حٚدالد ٜحراشدد ٜؿودٚئٔ ٜـٕٚدد ٝدم
ؿه ٜمقت نيشٔد بـ احلور ريض اهلل ظْدف ،ؾًدـ ابدـ ظّدر ؿد : ٚددٚ
قِؽ نيشٔد بـ احلور ،وؿٚم ؽرمٚؤه بام ؿ ،شٖ ظّر دم ـؿ يدٗدى
الّرقدد ٚفٔددقدم مدد ٚظِٔددف مددـ افددديـ-ؾَٔؾ فددف :دم نيربددع شددْغ ،ؾَددٚ
فٌرمٚئف :م ٚظُِٔؿ نين ي تٌٚع ،ؿٚفقا :احدتُؿ ،وإٕدام َٕدتص دم نيربدع
شْغ ،ؾروقا بذفؽ ،ؾٖؿر ادٚ

ؿ ،ؿ : ٚومل يُدـ بدٚع ٕخدؾ نيشدٔد

نيربع شْغ مًٌْد افرمحـ بدـ ظدق  ،وفُْدف وودًف ظدذ يددي ظٌدد
افرمحـ فٌِرمٚء( -شر نيظالم افٌْالء -)842.6

حُؿ خهخه ٜنيظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ:ٜ
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بٚفْير دم ـالم نيقؾ افًِؿ ٕجد نيٕف يٍرؿقن بغ م ٚإذا ـ ٕٝٚافدوف ٜؿٚدرة ظذ
دّؾ ٍَٕٚت ادًٕٚدة افَوٚئٔ ،ٜوم ٚإذا ـ ٕٝٚظٚجزة فَِ ٜمقاردق ،ٚوبٔٚن
ذفؽ دم م ٚيٖر-
احل ٚاظوػ :نين تُقن افدوف ٜؽْٔ ٜبٚذفٜ
اتٍؼ افٍَٓٚء ظذ نين نين مـ مًٗوفٔٚت افدوف ٜإظىٚء افَوٚة ونيظقاهنؿ مٚ
ئٍُٓؿ مـ رز  ،ؿ ٚافًّْٚين احلٍْل (ت499:قد) دم روو ٜافَوٚة ص
 682وقق يتُِؿ ظـ بقاب افَٚيض:

ويُقن رزؿف مـ بٔ ٝم ٚادًِّغ ب ً ٛـٍٚيتف ،وـذفؽ شٚئر
نيظقان افَٚيض-"---
وؿ ٚادقبع احلٍْل دم ايختٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر ظْد ـالمف ظـ افَوٚة

يّقهنؿ مـ بٔٝ
ونيظقاهنؿ " :ويُقن رزؿف وـٍٚيتف وـٍٚي ٜنيقِف ونيظقإف ومـ ّ
اد ، ٚظٕف حمٌقس حلؼ افًٚم ، ٜؾِقي افٍُٚي ٜربام ضّع دم نيمقا افْٚس "-
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ودم افٍتٚوى ا ْدي " :829.8 ٜجقاز ـٍٚي ٜافَٚيض مـ بٔ ٝاد ٚجتًؾ
ـٍٚي ٜظٔٚفف ومـ يّقٕف مـ نيقِف ونيظقإف دم م ٚبٔ ٝاد-" ٚ
ودم عوح خمتك خِٔؾ (جقاقر امـِٔؾ  ، 228 . 2ومقاق ٛا ِٔؾ . 6

 ،) 664ؿ ٚنيبٌغ :حؼ ظذ اممٚم نين يقشع ظذ افَٚيض دم رزؿف  ،وجيًؾ فف
ؿقم ٚيَقمقن بٖمره  ،ويدؾًقن افْٚس ظْف  :إذ ي بد فف مـ نيظقان يُقٕقن حقفف
يزجرون مـ يٌٌْل زجره مـ ادتخٚبّغ -
وؿ ٚابـ ؾرحقن ادٚفُل دم تٌكة احلُٚم دم نيبق اظؿؤ ٜومْٚق ٟاظحُٚم

 :87.6ونيرزا اظظقان افذيـ يقجٓٓؿ دم مهٚفح افْٚس ورؾع اددظك ظِٔف
وؽر ذفؽ مـ حَق افْٚس تُقن مـ بٔ ٝاد ٚـٚحلُؿ دم نيرزا افَوٚء
وؿ ٚادٚوردي افنٚؾًل دم احلٚوي " :289.66وـذفؽ نيرزا نيظقإف مـ
ـٚت ، ٛوحٚج ، ٛوٕٚئ ، ٛوؿٚشؿ  ،وشجٚن حتك ي يًتجًؾ واحد مْٓؿ
خهام  -ؿ ٚافنٚؾًل  :وجيًؾ مع رز افَٚيض صٔئ ٚفَراضًٔف  ،ظٕف ي
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يًتٌْل ظـ إالٌٚت احلج ٟواد ٚـامت  ،وـت ٛاد ٚرض وافًجالت  ،وقل
مـ ظّقم ادهٚفح ؾُٚن شٓؿ ادهٚفح مـ بٔ ٝاد ٚنيحؼ بت ِّٓ-"ٚ
وؿ ٚابـ ؿدام ٜادَديس احلٌْع دم ادٌْل  " :664.64وظذ اممٚم نين يرز
افَٚشؿ مـ بٔ ٝاد : ٚظن قذا مـ ادهٚفح  ،وؿد روي نين ظِٔ ٚريض اهلل ظْف
اختذ ؿٚشام  ،وجًؾ فف رزؿ ٚمـ بٔ ٝاد-" ٚ

احل ٚاف  :ٜٕٔٚنيي يك ظظقان افَٚيض يشء مـ بٔ ٝادٚ
وقذا ينّؾ م ٚـٚن بًٌ ٛمؼوع مـ ؿِ ٜمقارد افدوف ،ٜنيو بًٌ ٛشقء تدبر
افَٚئؿ ظذ افدوف ،ٜوفٍَِٓٚء ـالم واوح ؾّٔـ يت ّؾ تُٚفٔػ ادًٕٚدة
افَوٚئٔ ،ٜؾٍل افٍتٚوى ا ْدي:829.8 ٜ
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" ونيم ٚنيجر ـتٚب افَٚيض ونيجر ؿًٚمف ؾ٘ن رنيى افَٚيض نين جيًؾ
ذفؽ ظذ اخلهقم ؾِف ذفؽ وإن رنيى نين جيًؾ ذفؽ دم م ٚبٔ ٝادٚ
وؾٔف شً ٜؾال بٖس بف-
وظذ قذا افه ٍٔ ٜافتل يُت ٛؾٔٓ ٚدظقى اددظغ وصٓٚدهتؿ إن
رنيى افَٚيض نين يىِ ٛذفؽ مـ اددظل ؾِف ذفؽ وإن ـٚن دم بٔٝ
اد ٚشً ٜورنيى نين جيًؾ ذفؽ دم بٔ ٝاد ٚؾال بٖس بف -ودم افْقاز
ؿ ٚإبراقٔؿ شًّ ٝنيب ٚيقشػ رمحف اهلل تًٚػ شئؾ ظـ افَٚيض إذا
نيجري فف الالالقن در  ٚدم نيرزا ـٚتٌف والّـ ب ٍٔتف وؿراضًٔف
ونيظىك افُٚت ٛظؼيـ در  ٚوجًؾ ظؼة فرجؾ يَقم مًف
وـِػ اخلهقم افه ػ نييًًف ذفؽ ؿ ٚم ٚنيح ٛنين يك صٔئٚ
مـ ذفؽ ظـ مقوًف افذي شّك فف "-
وؿ ٚافىرابِيس احلٍْل رمحف اهلل دم مًغ احلُٚم ؾٔام يسدد بغ اخلهّغ مـ

اظحُٚم :ؿ ٚدم عح افنخيس ظدب افَٚيض  :افَٚيض إذا بً ٞإػ اددظك
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ظِٔف بًالم ٜؾًرو ٝظِٔف ؾٚمتْع ونيصٓد ظِٔف اددظل ظذ ذفؽ والٌ ٝذفؽ
ظْده ؾٕ٘ف يًٌ ٞإفٔف ال ٕٚٔٚويُقن مٕٗ ٜافرجٚف ٜظذ اددظك ظِٔف  ،وي يُقن ظذ
اددظل يشء بًد ذفؽ  -ؿ ٚجمد اظئّ ٜافس ٚين  :ؾٚحلٚبؾ نين مٕٗ ٜافرجٚفٜ
ظذ اددظل دم ايبتداء  ،ؾ٘ذا امتْع ؾًذ اددظك ظِٔف  ،وـٚئـ قذا اشت ًٚن
م ٚإفٔف فِزجر  ،ؾ٘ن افَٔٚس نين يُقن ظذ اددظل دم احلٚفغ حلهق افٍْع فف
دم احلٚفغ "-
وؿد تدرج ابـ ؾرحقن ادٚفُل دم قذه احل ٚإػ ظدة احتاميت ،وـؾ احتام
فف حُؿ ،ؾَد ؿ ٚابـ ؾرحقن دم تٌكة احلُٚم دم نيبق اظؿؤ ٜومْٚقٟ

اظحُٚم  87.6ظْد حدي ف ظـ حميي اخلهقم :ؾ٘ن مل يك

ؿ يشء

مـ بٔ ٝاد: ٚ
 ,6دؾع افَٚيض فِىٚف ٛضٚبً ٚيرؾع بف اخلهؿ إػ جمِس
احلُؿ ،
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 ,2ؾ٘ن مل يرتٍع واوىر إػ اظظقان ؾِٔجًؾ افَٚيض ؿ صٔئٚ
مـ رزؿف إذا نيمُْف وؿقي ظِٔف إذا رؾع ادىِقب ا ٚيِزمف ،
 ,8ؾ٘ن ظجز ظـ ذفؽ ؾٖحًـ افقجقه نين يُقن افىٚف ٛقق
ادًتٖجر ظذ افْٓقض دم إحوٚر ادىِقب ورؾًف ؾٔتٍؼ مع
افًقيـ ظذ ذفؽ بام يراه ،
 ,4إي نين يتٌغ فدد ادىِقب بٚدىِ ٛونيٕف امتْع مـ احلوقر
بًد نين دظٚه  ،ؾ٘ن نيجرة افًقيـ افذي حييه ظذ ادىِقب ،
وم ِف افؼط افذي يًغ افَٚيض دم جمِس احلُؿ ،ؿ ٚابـ ؾرحقن ادٚفُل دم

تٌكة احلُٚم دم نيبق اظؿؤ ٜومْٚق ٟاظحُٚم  :876.6ؿ ٚابـ رصد دم
افٌٔٚن  :إذا مل يُـ فِؼط ادتكؾغ بغ نييدي افَوٚة  ،رز مـ بٔ ٝاد، ٚ
ـٖن ُجًؾ افٌالم ادتك بغ اخلهّغ ظذ افىٚف ، ٛإي نين يِد ادىِقب
وخيتٍل تًْٔت ٚبٚدىٚف ، ٛؾُٔقن ا ًؾ دم إحوٚره ظِٔف -
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ودم حٚصٔ ٜافَِٔقيب افنٚؾًل  :864.4ؿقفف  ( :ومٕٗتف ) نيي ادرت ٛظذ
افىٚف ٛحٔ ٞذق ٛبف ابتداء ـام قق افٍرض  -----ؾ٘ن ذق ٛبف بًد امتْٚظف دم
اخلتؿ ؾّٕٗتف ظذ ادىِقب فتًديف بٚمتْٚظف  -----وحمؾ وجقب مٕٗ ٜادرت ٛإن
مل يرز مـ بٔ ٝاد ٚؿ ٚبًوٓؿ ويٌٌْل نين جيري قْ ٚم ٚمر دم إحوٚر افًغ ،
نيٕف إذا مل ي ٌ ٝاحلؼ ؾٚدٕٗ ٜظذ افىٚف ٛمىَِ ٚومل يرتوف صٔخْ- ٚ
وظِٔف :ؾتُقن افتُٚفٔػ ظذ اددظل إي نين ي ٌ ٝنين اددظك ظِٔف اٚضؾ دم
احلوقر-
وؿد ٕيّٓ ٚمٔٚرة بَقفف :

ونيجرة افًقن ظذ ضٚف ٛحؼ **** ومـ شقاه إن نيفد تًت ؼ
ؿ ٚصٚرح افْيؿ :افًقن واحد اظظقان وقؿ وزظ ٜافَٚيض نيي خدامف افذيـ
يٍْذون نيحُٚمف ويدؾًقن اخلهقم ظْف ويرؾًقهنؿ إفٔف ؿ ٚافنٚرح وفق نيمُْف
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إٍٕٚذ اظحُٚم دوهنؿ فُٚن نيوػ وفُْف ي يُّْف ذفؽ ؾال بد مْٓؿ واظبؾ دم
م ؾ نيرزا قٗيء نين يُقن مـ بٔ ٝم ٚادًِّغ ـٚفقاج ٛدم رز احلٚـؿ
افذي يكؾٓؿ ظهنؿ يَقمقن بٖمقر فًٔ ٝيزم ٜؿ بٖظٔٚهنؿ ومـ ؿٚم بّ ؾ
ذفؽ مـ مهٚفح ادًِّغ ؾرزؿف مـ بٔ ٝم ٚؿ
ود ٚتًذر إجراء ذفؽ مـ مقوًف ٕير افٍَٓٚء بام يقجٌف ايجتٓٚد
ظذ مـ تُقن نيجرة قذا افهْػ ؾٚؿت ٙافْير نيٕف ظذ مـ حيتٚج إػ
إحوٚر خهّف وإمًٚـف وبً ف إػ مقوع إتهٚؾف مْف بَوٚء م ٚفف
ظِٔف نيو إظىٚء رقـ نيو محٔؾ نيو اؿتوٚء يّغ نيو حٌس ،قذا إن مل
ييٓر مـ ادىِقب مىؾ وي ٚج ؾ٘ن طٓر ذفؽ مْف نيفزمف افٍَٓٚء
نيجرة قذا افًقن فُقٕف واهلل نيظِؿ طٚد ٚوافيٚمل نيحؼ نين حيّؾ ظِٔف
وظذ ـقن نيجرة افًقن ظذ افىٚف ٛإي إذا تٌغ مىؾ وفدد مـ
ادىِقب ؾ٘ن امجٚرة حْٔئذ تُقن ظِٔف ٌٕف افْٚطؿ اذا افٌٔ- ٝ
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وؿد َٕؾ افىرابِيس احلٍْل دديد افًِامء اف َٚت دم زمٕٚف ظجرة اد ؾ افتل
يدؾًٓ ٚاددظل بام قق نيؿرب إػ افًد دم زمٚهنؿ وبام ي ينؼ ظذ اددظل ،ؾَد

ؿ ٚرمحف اهلل دم مًغ احلُٚم ؾٔام يسدد بغ اخلهّغ مـ اظحُٚم " :ؾ٘ن مل
يتٍؼ افًقيـ واددظل ظذ يشء ونيحيه ؾَد ذـر دم افَْٔ " ٜنين فهٚحٛ
ادجِس افذي ٕهٌف افَٚيض مجالس افْٚس وإؿًٚدقؿ بغ يديف نين يٖخذ مـ
اددظل صٔئ : ٚظٕف يًّؾ فف ب٘ؿًٚد افنٓقد ظذ افستٔ ٛوؽره  ،فُـ ي يٖخذ
نيـ ر مـ افدر غ افًدفٔغ افدإَغ مـ افدراقؿ افرائج ٜدم زم ، ْٕٚٚوفِقـالء
نين يٖخذوا اـ يًِّقن فف مـ اددظغ واددظك ظِٔٓؿ  ،وفُـ ي يٖخذوا فُؾ
جمِس نيـ ر مـ در غ  ،وافرجٚف ٜيٖخذون نيجقرقؿ اـ يًِّقن فف وقؿ
اددظقن  ،فُْٓؿ يٖخذون دم ادك مـ ٕهػ درقؿ إػ درقؿ  ،وإذا خرجقا
إػ افرشٚتٔؼ ي يٖخذون بُؾ ؾرش نيـ ر مـ الالال ٜدراقؿ نيو نيربً ، ٜقُذا
ووًف افًِامء اظتَٔٚء افٌُٚر وقل نيجقر نيم  ٚؿ -
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وفذا ؾال بد مـ تدخؾ افدوف ٜدم دديد اظجرة مًْ ٚمـ اشتٌال اخلهقم،
وطِّٓؿ بدؾع م ٚي َؾ ـقاقِٓؿ-
عوط خهخه ٜنيظام ادًٕٚدة افَوٚئٜٔ
مل نيجد مـ ع عوط نيخذ اظجرة مـ اخلهقم دم نيظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ،ٜ
وفُـ يُّـ افتخري ٟظذ عوط نيخذ افَٚيض مـ اخلهقم نيجرة ظذ افَوٚء،
مع م ٚتؿ تٌْٔٔف مـ اختال بْٔٓام ،وفُـ بْٔٓام تنٚبف ًٌٕل،وؿد ذـر ادٚوردي
مًٖف ٜنيخذ افَٚيض نيجرة مـ ادتَٚؤغ ،دم احلٚوي  ،289.66ومـ قذه
افؼوط يُّـ ختري ٟجقاز نيخذ نيظقان افَٚيض نيجرة مـ اخلهقم بٚفؼوط
ذاهت ٚبًد وقل:
 ,6نين يًِؿ اخلهامن بَّدار اظجرة افتل يٖخذق ٚادًغ-
 ,2نين تُقن اظجرة ظذ اددظل ،م ٚمل ي ٌ ٝنين اددظك ظِٔف
اٚضؾ ،ؾِٔزمف دؾع اظجرة-
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 ,8نين يُقن ذفؽ ظـ إذن اممٚم-
 ,4نين ي جيد اممٚم متىقظ ، ٚؾ٘ن وجد متىقظ ٚمل جيز -
 ,5نين يًجز اممٚم ظـ دؾع رزؿف ؾ٘ن ؿدر ظِٔف وج ٛظذ
اممٚم إظىٚء نيظقان افَوٚة م ٚئٍُٓؿ-
 ,6نين تُقن اظجرة ؽر مية بٚخلهقم-
 ,7نيي يًتزيد نيظقان افَٚيض مـ اظجرة ظـ ؿدر احلٚج-ٜ
 ,8نين يُقن ؿدر ادٖخقذ منٓقرا يتًٚوى ؾٔف ٔع اخلهقم ،
وإن تٍٚوِقا دم ادىٚفٌٚت  :ظٕف يٖخذ ظذ زمٚن افْير ؾِؿ تًتز
مَٚدير احلَق  ،ؾ٘ن ؾٚوؾ بْٔٓؿ ؾٔف مل جيز إي نين يتٍٚوِقا دم
افزمٚن ؾٔجقز ،وظِٔف :ؾال جيقز نين يٖخذوا ًٌٕ ٜمـ مٌِغ
افدظقى-
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حِق مَسح ٜظْد رؽٌ ٜافدوف ٜدم خهخه ٜاظظام افَوٚئٔ:ٜ
يذـر اممٚم ادٚوردي رضورة إزاف ٜقذا افقاؿع إن وجد ؾَٔق رمحف اهلل دم

احلٚوي  :289.66وفئـ جٚزت ؾٔف افيورات ؾقاج ٛظذ اممٚم وـٚؾٜ
ادًِّغ نين تزا مع اممُٚن إم ٚبٖن يتىقع مْٓؿ بٚفَوٚء مـ يُقن مـ نيقِف،
وإم ٚنين يَٚم ذا بٍُٚيتف :ظٕف د ٚـ ٕٝٚويي ٜافَوٚء مـ ؾروض افٍُٚيٚت ،
ـٚن رز افَٚيض بّ ٚب ٜوييتف  -ؾ٘ن اجتّع نيقؾ افٌِد  ،مع إظقاز بٔ ٝادٚ
ظذ نين جيًِقا فَِٚيض مـ نيمقا ؿ رزؿ ٚدارا جٚز  ،وـٚن نيوػ مـ نين يٖخذه مـ
نيظٔٚن اخلهقم -

وخالب ٜرنيي افُٚت ٛدم قذه ادًٖف:ٜ
 ,6نين يٌَك افًّؾ افَوٚئل ادًٕٚد جمٚين ،فُقن ظّؾ ادًِّغ
ظذ دّؾ افدوف ٜتُٚفٔػ افَوٚء وم ٚيتهؾ بف مـ نيظام
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تًٕٚده ،ؾٖرى نين يٌَك افقوع ظذ م ٚقق ظِٔف مـ دّؾ افدوفٜ
–وؾَٓ ٚاهلل – تُٚفٔػ نيظام ادًٕٚدة افَوٚئٔ،ٜ
 ,2يُّـ افتكيح فَِىٚع اخلٚص فًّؾ بًض اظظام
بٚفتقازي مع ادقطٍغ افتٚبًغ فِّ ُّ ،ٜوفِخهقم حريٜ
ايختٔٚر بغ افَىٚع اخلٚص ،وافَىٚع افًٚم ،ويًتٍٔدوا مـ
افَىٚع اخلٚص هظ ٜافتٍْٔذ-
 ,8نين تراؿ ٛوزارة افًد اظشًٚر ،حتك ي يتؿ اشتٌال
افقوع برؾع اظشًٚر بام ي َؾ ـٚقؾ ادساؾًغ-
 ,4نين يت ّؾ ادديـ ادامضؾ وافيٚمل نيي تُٚفٔػ فَِؤٜ
بهدور بّدني ؿوٚئل مًتَر-
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ينُق افُ ر مدـ رجد ٚاظظدام مدـ اخلًدٚئر افتدل ؿدد تِ َٓدؿ جدراء مقجدٜ
افرـقد ايؿتهٚدي دم ادْىَ ،ٜمع ارتٍٚع ادقاد اظوفٔد ٜوودٌط ا ٓدٚت ادًْٔدٜ
بتقضغ افقطٚئػ ،ؾَِ ٝظحدقؿ :نيي تٍُر بٚيٕدمٚج مع ؽرك ،ؾىِد ٛمْدل
افُتٚب ٜدم قذا ادقوقع-
ؾَد ظر ايٕدمٚج بٖٕف ظَد توؿ بَّتوٚه مْندٖة ( )Enterpriseنيو نيـ در
إػ مْنٖة نيخدرى ؾتدزو افنخهدٔ ٜادًْقيد ٜفِّْندٖة ادْودّ ،ٜوتَْدؾ نيبدق ٚ
وخهددقمٓ ٚإػ ادْنددٖة افوددٚم ،ٜنيو متتددزج بَّتوددٚه مْنددٖتٚن نيو نيـ ددر ؾتددزو
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افنخهٔ ٜادًْقي ٜفُدؾ مدْٓام ،وتَْدؾ نيبدق  ٚوخهدقمٓ( ٚديقهند )ٚإػ مْندٖة
جديدة(-)6
وافددذي نيراه نين يًددر ايٕدددمٚج بٖٕددف إوددامم مْنددٖة جتٚريدد ٜنيو نيـ ددر إػ مْنددٖة
نيخرى بّقج ٛظَد ب ٔ ٞتزو افنخهٔ ٜادًْقي ٜفِّْندٖة ادْودّ ،ٜوتَْدؾ
حَقؿٓ ٚوافتزامٚهت ٚإػ ادْنٖة افوٚم ،ٜنيو امتزاج مْنٖتغ جتٚريتغ نيو نيـ ر بًَد
ب ٔدد ٞتددزو افنخهددٔ ٜادًْقيدد ٜفُددؾ مددْٓام ،وتْتَددؾ حَقؿٓدد ٚوافتزامٚهتدد ٚإػ
مْنٖة جديدة-

) (1إدماج الرشـكات وإَسـامٓا ،لِـدكتور حسـْي ادرصـي ص  ،8; -8:االٕـدماج ادرصـيف،
تٖلٔف الدكتور حمسن أمحد اخلوـري ص  ،8:اجلوإـب الَإؤٕـة لـدمل البْـوك الُويتٔـة دراشـة
قإؤٕة مَارٕة ،لِدكتور ضًّة النّري ،جمِة احلَوق الهادرة عن جامًة الُويـت ،الًـدد األول
شْة  ،1:يف صًبان من شْة 1911هـ ادوافق مارس شْة 1>>1م ،صٍحة >;.1
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وظِٔف :ؾٚدْنٖة ادْدجمد ٜقدل ادْندٖة افتدل تدزو مدـ افقجدقد وؾَد ً ٚفدجدراءات
افَٕٚقٕٔددد ،ٜودم قدددذه احلددد ٚتودددؿ ٔدددع مقجقداهتددد ٚوحَقؿٓددد ٚومىِقبٚهتدددٚ
وافتزامٚهت ٚإػ مقجقدات وحَق ومىِقبٚت وافتزامٚت مْنٖة نيخدرى تًدّك
ادْنٖة افداجم-)6(ٜ
وتندّؾ ادْندٖة ـدؾ مٗشًد ٜنيو عـد ٜنيو جمّقظد ٜمدـ افؼدـٚء افىًٌٔٔدغ نيو
ايظتٌٚريغ وافتل يُقن ٕنٚضٓ ٚافرئٔس مٌٚعة اظظام افتجٚري-)2( ٜ

) (1ادادة األوىل من قإون تسٓٔل إـدماج ادهـارف الِبْـا  ،رقـم  1>8بتـاريخ 1>>8/1/9م
ومدتــه ــس شــْوات ،وأعٔــد الًّــل بــه يف 111:/1/19م .دــدة ــس شــْوات مــن شــْة
1>>8ف إىل =>>1ف ،وكام تم متديد الًّل بـه دـدة ـس شـْوات إةـافٔة تْتٓـي يف 1118م،
وأعٔد الًّل به يف 111:/1/19م.
( )1الْيام الَإو لًِّٔات السكز االقتهادي يف قإون ادْافسة  -أشـامة فتحـي عبـادة يوشـف
ص .18
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ويتٌغ مـ تًريػ ايٕدمٚج:
 ,6نيٕف ظَد روٚئل دم اظبؾ-
 ,2نين افذم ٜادٚفٔ ٜفِؼـ ٜادْ ِ ٜتْتَؾ إػ عـ ٜنيخرى-
 ,8نيٕف يٗدي إػ إتٓٚء مْنٖة نيو نيـ ر دون تهٍٔ ٜنيبق -)6(ٚ

ؾ٘ن ـ ٕٝٚادْنآت ادْدجم ٜتٖخذ صُؾ افؼـ ٜؿٕٚقٕ ً ،ٚؾَد حددد افَدٕٚقن ظدددا
مددـ افؼددـٚت افتددل جيددقز دد ٚنين تْدددم ٟوقددل عـددٚت ادًدد ،ٜ ٚوعـددٚت
افتقبددددٔ ٜبٚظشددددٓؿ ،وافؼددددـٚت ذات ادًددددٗوفٔ ٜاد دددددودة ،وعـددددٚت
افتوٚمـ(-)2

) (1االٕدماج ادرصيف دراشة قإؤٕة – عبدالستار اخلويِدي – حولٔة الزكة .18=/9
) (1الالئحة التٍْٔذية لَإون الرشكات ادرصي  -م ==.1
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ويتٌغ ا ٚشٌؼ نين فالٕدمٚج مٍٓقم ً ٚحمدد ًا ،ؾال يهح إدخ ٚبًدض افتكدؾٚت
افَٕٚقٕٔ ٜد ٝميِ ٜايٕدمٚج ،إذ ؿد تِتدٌس بًدض افهدقر بٚيٕددمٚج وفًٔدٝ
داخِ ٜؾٔف ،ومـ تِؽ افهقر:
 -1تْٚز عـ ٜظـ جزء مـ نيبق  ٚفؼـ ٜنيخرى ،مع بَٚئٓ ٚدون إ ال -
 -2عاء عـ ٜنيشٓ ًام دم عـ ٜنيخرى-
 -3بٔع ادهٍل مقجقدات عـ ٜبًد حِٓ ٚإػ عـد ٜنيخدرى تًدٓٔ ً
ال فًِّٔدٜ
افتهٍٔ-)6(ٜ
 -4افؼـٚت افتٚبً ٜافتل تتّتع بٚفنخهٔ ٜادًْقي ٜادًتَِ-)2(ٜ

)(1

ادوشوعة التجارية النامِة .919/8

ادوشوعة التجارية النامِة .91=/8

)(1
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وفالٕدمٚج بقر ،ؾَد يُقن بىريؼ افوؿ وؿد يُقن بىريؼ اددزج ،ـدام يُّدـ
نين يُقن ايٕدمٚج نيؾَٔ ٚويُّـ نين يُقن رنيشٔ أل ٚنيو خمتِى ً ،ٚـام يُّـ نين يُدقن
ايٕدمٚج ضقظٔ أل ٚنيو بٚمـراه مـ شِىٚت افدوف-ٜ
وايٕددمٚج ؿدقة ،وخهقبد ً ٚدم ؾدسة ـ درة افت دديٚت واظزمدٚت ايؿتهدٚدي،ٜ
وينّؾ ذفؽ ايشت قاذ ،ظن ايٕدمٚج وايشت قاذ بْٔٓام تَٚرب دم ادًْك مـ
جٓدد ٜنيٕددف حيهددؾ ظْددد تقبددؾ ادْنددآت إػ اتٍدد ٚودي وإرادي ظددذ ظِّٔددٜ
ايٕدمٚج نيو ايشت قاذ ( ،)6وإن ـٚن بْٔٓام اختال دم احلََٔ ٜوافىريَ-ٜ
وإن ا ٚيِ ظ دم مديْ ٜافريٚض – ظذ شٌٔؾ اد  , ٚـ رة ادىٚظؿ افتدل تْدٚؾس
افٌَٚيت ـ رة وإتنٚر ًا وتقزع حمالت افُامفٔٚت افتل ـ ٕٝٚتًّك حمالت ـؾ
يشء بريٚفغ ،وافتل مامت افنقارع افرئًٔٔ ،ٜوي حيهِقن ظدذ ظقائدد تدقازي

)(1الًودة واقتهاديات البْوك ،عبد ادىِب عبد احلّٔد ص.1:9
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خًٚئرقؿ ،إوٚؾ ٜإػ نيب ٚب ادهدٕٚع افهدٌرة وافدقرش وؽرقد ،ٚوي حدؾ
ٗيء إي افتٍُر ا ٚد دم ووًٓؿ وافٌ  ٞظدـ اشدساتٔجٔ ٜظِّٔد ٜفِخدروج
مـ افت ديٚت افتل قؿ ؾٔٓ-ٚ
ودم ادَدد ٚافَددٚدم بٔددٚن ني ٔدد ٜايٕدددمٚج ،وـٔددػ يُددقن ح د أل
ال فِوددقائؼ ادٚفٔددٜ
وامداري ٜوافتًقئَ-ٜ
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ـْ ٝنيددث مع بًض ادًت ّريـ اـ يًٚين مدـ بدًقبٚت مٚفٔد ،ٜونيحدٚو نين
نيؿًْٓؿ بٚيٕدمٚج ،ظن افًدق ي يدرحؿ ،ؾَد ٚنيحددقؿ :إذا إددجم ٝعـتدٚن
تًٕٚٔٚن مـ ذات افيرو افهًٌ ،ٜؾ٘ن افقوع شٔهٌح نيـ ر بدًقب ،ٜودم قدذا
وؿرارا اشساتٔجٔ ألٕٚ ٚج -ٚ
ادَ ٚبٔٚن فِ ٚيت افتل يُقن ايٕدمٚج ؾٔٓ ٚمٍٔدا
ً
إن نيقؿ ؾٚئدة فالٕددمٚج دَٔدؼ مزايد ٚاؿتهدٚديٚت احلجدؿ افٌُدر ،واد ٚقدق مدـ
نيبجديٚت ايشت امر نين ادٗشًٚت ظْدم ٚتتقشع دم إٕتٚجٓ ٚؾ٘ن ذفدؽ يدٗدى إػ
زيٚدة تُٚفٔػ امٕتٚج وفُـ بًّد نيؿؾ مـ مًد تزايد امٕتٚج ،وبٚفت ٚتتجدف
افتٍُِدد ٜادتقشددى ٜإػ ايٕخٍددٚض دم اظجددؾ افىقيددؾ ،ويْددت ٟظددـ ايٕدددمٚج
تْٚؿص ٕهٔ ٛافقحدة مدـ ظْدٚرص افتُدٚفٔػ اف ٚبتد ٜافتدل يتًٌٓد ٚإخٍدٚض دم
جٕٚدد ٛافتُددٚفٔػ افُِٔدد ٜومددع زيددٚدة اميددرادات تًٌ د ً ٚفددذفؽ ،ؾ٘هندد ٚتددًُْس
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بٚمجيٚب ظذ مًديت رب ٔ ٜافؼـ ٜا ديدة -وتنّؾ افقؾقرات افْٚجتد ٜظدـ
ايٕدمٚج:
 ,6افقؾقرات افداخِٔ ٜـٚظٕيّ ٜاحلٚشقبٔ ٜواد ٚشٌٔ ٜوٕ قق ،ٚوتدريٛ
ادددقطٍغ ،وافَدددرة ظددذ افتقشددع دم افٍددروع بتُددٚفٔػ مْخٍودد ،ٜظن ـددؾ
عـ ٜؿٌؾ ايٕدمٚج يُقن  ٚظذ شٌٔؾ اد  ٚؾرع واحد دم اددن افهدٌرة ،
وبًد ايٕدمٚج يُتٍك بٍرع واحدد فِؼدـ ٜا ديددة ،وقدذا يُّّدـ افؼدـٜ
ا ديدة مـ ايٕتنٚر ا ٌرادم ظذ مًتقى افدوف ٜوخٚرجٓ ، ٚوـذفؽ تْقع
اخلدمٚت افتل يَدمٓ ٚا ٚيًٚظده ظذ تقزيع ادخٚضر وزيٚدة مًتقى اظمٚن-
ـام يست ٛظذ ايٕدمٚج إمُ ٜٕٔٚاتٌٚع افؼـ ٜا ديدة نيحدث نيشٚفٕٔ ٛيدؿ
افًّؾ امداري وافًّؾ ظذ ايرتَٚء ا ٚإػ مًتقى نيؾوؾ بت ٍٔز وتنجٔع
افًددٚمِغ بت َٔددؼ نيقددداؾٓؿ وضّقحددٚهتؿ  ،وذفددؽ يددٗدى إػ رؾددع درجددٜ
ويئٓؿ وإتامئٓؿ  ،ا ٚيزيد مـ اشتَرار مًديت دوران افًامف ٜوزيٚدة افًٚئد
فِؼـ ٜا ديدة( -يْير :حمًـ نيمحدد اخلودرى  ،افًقدد ٜايجتٔٚحٔد ، ٜط6
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(مديْددٕ ٜكدد  ،افَددٚقرة  ،جمّقظدد ٜافْٔددؾ افًربٔدد ) 2446، ٜص ص826
-)-827،
 ,2وافقؾقرات اخلٚرجٔ ٜو تتّ ؾ دم إمُ ٜٕٔٚاحلهق ظذ عوط نيؾوؾ دم
افتًٚمؾ مع ادقرديـ ا خريـ وافٌْقك ادّقف-ٜ
 ,8ـام ينّؾ افقؾقرات امداري ٜمدـ خدال اشدتَىٚب نيؾودؾ افٍُدٚءات
وادٓٚرات امداري ٜوايشتٍٚدة مْٓ ٚوافًّؾ ظدذ تددريٌٓ ٚوتدقؾر اخلددمٚت
افالزم ٜوقذا يًُْس ظذ شدر افًّدؾ بٚمجيدٚب ودًدغ امٕتٚجٔد ٜورؾدع
مًتقى اظداء وافرؿٚب ٜافداخِٔ ٜدم افؼـٚت-
إوٚؾ ٜإػ ذفؽ ؾد٘ن زيدٚدة ظددد ادْندآت ادتندٚا ٜدم امٕتدٚج دم ٕىد ٚجٌدرادم
حمدد يَِؾ ؾرص احلهق ظذ افًّدالء ،ظن ؾدتح ؾدرع جديدد حيتدٚج إػ جٓدد
ووؿ ٝفِقبق إػ ظّالء جدد ،وفُـ افؼـ ٜاددمقجد ٜد ٚظّدالء شدٚبَغ
ومع دًغ مًتقى خدمٚهت ٚادَدم ٜمـ افؼـ ٜا ديددة افْٚجتد ٜمدـ ايٕددمٚج
ؾ٘ن ذفؽ يدٗدى إػ تًزيدز مقؿدع افؼدـ ٜدم افًدق وزيدٚدة حهدتٓ ٚوٕندٚضٓٚ
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بىريؼ نيشٓؾ  ،وبذفؽ يزيد حجدؿ افتًدٓٔالت ادَدمد ٜفًِّٔدؾ وزيدٚدة افّْدق
وافتقشع فِؼـ-ٜ
وإذا ٕيرٕد ٚإػ افقوددع احلددٕ ٚجددد نين بًدض ادْنددآت زادت تُٚفٍٔٓدد ٚبىريَددٜ
هتدددد بَٚءقدد ٚدم افًددق م ددؾ عـددٚت افتددٖمغ وعـددٚت افَْددؾ وادَددٚويت
وادْنآت افه ٔ ٜوافتًِّٔٔ ،ٜوفذا تِجٖ بًض ادْنآت افؤًٍ ٜوؽر افَدٚدرة
ظذ تٖمغ تٌىٔ ٜافزيٚدة دم رنيشام  ٚادٍروض ظِٔٓد ٚبًدٌ ٛخدٚرج ظدـ إرادهتدٚ
إػ ايٕدمٚج مع جٓٚت نيؿقى مْٓ ،ٚنيو تًٕٚدق ٚفت ّؾ ادهٚريػ-
وتًد ادْنآت افهْٚظٔ ٜمـ ادْنآت افتل يُ ر ؾٔٓ ٚافتً ر بًٌ ٛـٍِد ٜخىدقط
امٕتٚج ،وـٍِ ٜبدٕٔٚتٓ ،ٚوظددم افَددرة ظدذ إدارة رنيس ادد ٚافًٚمدؾ بٍُدٚءة،
وافقرش وادهٕٚع افهٌرة ي تًتىٔع اؿتْٚء ادًددات احلدي د ٜنيو دّدؾ بدٜٕٔٚ
افَديّ ٜظن تٍُِتٓ ٚظٚفٔد -ٜوبددون تٌٔدر خىدقط امٕتدٚج بًدد إتٓدٚء ظّرقدٚ
ايؾسايض ي تًتىٔع قدذه ادهدٕٚع جمدٚراة اظشدقا افًٚدٔد ٜواد ِٔد ٜوافَددرة
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ظذ ادْٚؾً ٜوايشتّرار نيو افٌَدٚء وبدذفؽ يًدد إددمٚج قدذه ادهدٕٚع افهدٌرة
حد ً
ال نيو إحدددى وشددٚئؾ خٍددض افتُددٚفٔػ ووددامن ايشددتّراري ٜدم اظشددقا
بٚدقابٍٚت افٍْٔ ٜوافتُْقفقجٔ ٜادىِقب-ٜ
ومـ مزرات ايٕدمٚج افرؽٌد ٜدم تُٚمدؾ ادْتجدٚت ،ؾَدد جتدد عـد ٜتدٖمغ ي
تَدم افتٖمغ افىٌل ،وي دًدْف ،ويُدقن مدـ احلِدق ادىروحد ٜنين تْددم ٟمدع
عـددٕٚ ٜج دد ٜدم افتددٖمغ افىٌددل ،وم ِٓدد ٚافَىٚظددٚت افهددْٚظٔ ٜوافهدد ٜٔ
وافتًِّٔٔ ٜوافتجٚري ٜاظخرى-
ـام نيدت بًض منٚـؾ امرث دم افؼـٚت افًٚئِٔ ٜدم بًض افددو اظوروبٔدٜ
إػ افِجقء إػ ايٕددمٚج نيو ايشدت قاذ حلدؾ تِدؽ ادندٚـؾ وخقؾد ً ٚظدذ تِدؽ
افُٕٔٚددٚت ايؿتهددٚدي ٜمددـ ايهنٔددٚر (يْيددر فالشددتزادة واظم ِدد :ٜدمدد ٟوعاء
افؼـٚت –برايٚن ـقيؾ ص -)62
ويُّـ تِخٔص إجيٚبٔٚت ايٕدمٚج دم ا ر:
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 ,6نين ايٕدمٚج يدٗدي إػ تقطٔدػ رنيس مد ٚنيـدز ،اد ٚيَدقى بدّقدا نيمدٚم
ادهدٚظ ،ٛوؿقهتدد ٚدم تقطٔدػ رنيس اددد ٚفِؼددـ ٜا ديددة بددسوي ٟايشددت امر
وإدارة افًِّٔٚت بٍُٚءة نيـ ر-
 ,2نين ايٕدمٚج يٗدي إػ افَوٚء ظذ ادْٚؾً ٜافَٚئّ ٜبغ افؼدـٚت ادْدجمد-ٜ
حٔدد ٞإن ايٕدددمٚج بددغ افؼددـٚت يَِددؾ ادخددٚضر جددراء تًروددٓ ٚفِّْٚؾًددٜ
افنددديدة افتددل مددـ صددٖهن ٚتًددريض افؼددـٚت افهددٌرة دخددٚضر افتً ددر وحتددك
امؾالس ،وقْ ٍِٕٝ ٚايٕتٌٚه إػ رضورة نيخذ مقاؾَ ٜجمِس ادْٚؾً ٜظذ ظِّٜٔ
ايٕدمٚج-
 ,8ـددام نين ايٕدددمٚج يددٗدي إػ تَِٔددؾ افٍَْددٚت افًٚمدد ٜفِؼددـٚت ادْدجمدد،ٜ
وتقحٔد إداراهت ،ٚوتَقي ٜائتامهن-ٚ
 ,4نين ايٕدمٚج يٗدي فت َٔؼ نيظام مل تُـ تًتىٔع افؼـٚت ؿٌدؾ ايٕددمٚج
افَٔٚم ا ٚبٍّردق-ٚ
 ,5يٗدي ايٕدمٚج فتْقع اخلدمٚت ،واشتٓدا عائح نيـز مـ افًّالء-
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 ,6ـددام يددٗدي إػ ؿددقة اخلدددمٚت امفُسؤٕدد ٜفِؼددـٚت ادْدجمدد ،ٜظن ـٍِددٜ
ايشددت امر دم تىددقير اخلدددمٚت امفُسؤٕدد ٜظٚفٔدد ،ٜوؿددد ي تَددقى افؼددـٚت
افهٌرة ظِٔٓ ،ٚنيم ٚافؼـٚت افُزى ؾُّْٔٓد ٚرنيس ادد ٚافَدقي ظدذ تىدقير
اخلدمٚت امفُسؤٕ ٜبٍُٚءة ظٚفٔ-ٜ
 ,7إودٚؾ ٜإػ ذفدؽ ؾدد٘ن ايٕددمٚج يدٗدي إػ تَِٔددؾ اظيددي افًٚمِد ،ٜوإتَددٚء
افٍُٚءات امداري ٜافَقي-ٜ
 ,8ونيخرا يتٔح ايٕدمٚج فِؼـٚت افدخق دم اظشقا افًٚدٔ ٜافتل تتىِدٛ
ؿقة ائتامٕٔ ٜوتًقئَ ٜظٚفٔ-ٜ
ودم مَدد ٚؿددٚدم ٕت دددث  ,إن صددٚء اهلل  ,ظددـ إجيٚبٔٚتددف فًِددِىٚت افرؿٚبٔددٜ
احلُقمٔ ،ٜوـٍٔٔ ٜافتٌِ ٛظذ شٌِٔٚتف-
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تٗشٍْل افْيرة افًٌِٔ ٜوافتنٚؤمٔ ٜمـ بًض رج ٚاظظدام ظْدد ذـدر احلِدق
ادْٚشٌ ٜفِتٌِ ٛظذ ادهٚظ ،ٛومـ ذفؽ ايٕدمٚج ـ ؾ فُِ ر مـ ادْندآت،
ؾًٌد نين تؼح فف ني ٔتف وؾقائدة ،يهددمؽ بَقفدف :وفُدـ نيخندك مدـ اخلًدٚئر
بال جدوى ،وادقطٍقن فـ يتٌَِقا افقوع بًٓقف ،ٜوجمِس ادْٚؾً ٜؿدد يدرؾض
 --وقُذا دم شٔؾ مـ افًٌِٔٚت ادتق  ٜنيو افوئِٔ ٜا ٚفف حِق ظِّٔ-ٜوؿد تَدم دم مَ ٚشٚبؼ نين ا ٚيًٓؾ ظذ ا ٓٚت افرؿٚبٔ ٜوافتّقئِ ٜظِّٓد ٚنين
تُقن افؼـٚت دم نيووٚع مٚفٔ ٜوإداري ٜجٔدة ،ؾًذ شٌٔؾ اد  ٚـ رة عـدٚت
افتددٖمغ دم شددق م ددؾ ادُِّدد ٜافًربٔدد ٜافًددًقدي ،ٜنيمددر حيتددٚج إػ إظددٚدة ٕيددر،
وته ٔح فامخىٚء افًٚبَ ٜدم مْح افساخٔص ،وقذا مـ نيشٌٚب تً ر بًودٓ،ٚ
ومدـ احلِدق تَدديؿ افًدقن فِؼدـٚت ادتً درة فتًدٓٔؾ ظِّٔد ٜايٕدددمٚج ،ودم
ذفددؽ تًددٓٔؾ افرؿٚبدد ٜظِٔٓدد ،ٚفُقهندد ٚتتًٚمددؾ مددع عـددٚت ـٌددرة وؿقيدد -ٜإن
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ايٕدمٚج يَل مـ وجقد عـٚت ودًٍٔ ٜؿدد تتًدرض فدؾدالس فًددم ؿددرهتٚ
ظددذ ادْٚؾًدد ٜمددع افؼددـٚت افَقيدد ،ٜودم ذفددؽ حٍددظ فاممددقا  ،ومحٚيدد ٜفَِددقة
ايؿتهٚدي ٜفٌِِد ،والَ ٜرج ٚاظظدام واددقدظغ ايشدت امر دم ادُِّد ٜافًربٔدٜ
افًًقدي( ٜيْير فامم ِ ٜوايشتزادة :افدم ٟوافتِّؽ ادكدم دم افٌِدان افًربٜٔ
ص -)26
وؿد ي ٚر تًٚؤ ظـ افتًٚمؾ مع شٌِٔٚت ايٕدمٚج ،ؾٓق ؿد يٗدي إػ ايحتُٚر
وارتٍٚع نيشًٚر اخلدمٚت وادْتجٚت ،مع ؿِ ٜافرؽٌد ٜدم افتىدقير وافت ددي ،ٞإذ
ؿد تست ٛظدـ ظِّٔد ٜايٕددمٚج افقبدق فِّْٓٔد ٜوافًدٔىرة ويْدت ٟظْٓد ٚؿِدٜ
ايختٔدٚرات ادتٚحد ٜنيمددٚم افًّٔدؾ  ،ويدٗدى ذفددؽ إػ ارتٍدٚع نيشدًٚر اخلدددمٚت
وافًِع ادَدم ٜمدـ قدذه افؼدـٚت واحلدؾ دم ذفدؽ ظْدد جمِدس ادْٚؾًد ،ٜؾٕ٘دف
يددرس ايٕدددمٚج ويهددر ؿددراراه بندٖٕف بُقٕددف ي يدٗدي إػ ا ّْٔدد ،ٜنيو يقاؾددؼ
مقاؾَ ٜمؼوض ،ٜوؿد يرؾض ايٕدمٚج ،ـدام نين افرؿٚبد ٜظدذ اظشدًٚر مدـ ؿٌدؾ
افًِى ٜيٌُح ٚح افىّع فدى افؼـٚت-
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ـام نين مـ شٌِٔٚت ايٕدمٚج نيٕدف ؿدد يدٗدي إػ تنديح ظددد مدـ اددقطٍغ ،ادٚ
يزيد مدـ افٌىٚفد ،ٜوذفدؽ نين افؼدـ ٜا ديددة شدتختٚر مدـ مدقطٍل افؼدـتغ
افٍُٚءات ا ٔدة ،مع ايشتٌْٚء ظـ افٌَٔ -ٜوٕيٚم افًّدؾ ؾٔدف محٚيد ٜفًِدام مدـ
افتنيح ا زادم دون حَق  ،وفذا ؾ٘ن دم مُٚؾآت هنٚيد ٜاخلدمد ٜمد ٚخيٍدػ مدـ
رضر تنيح ادقطٍغ -إودٚؾ ٜإػ ذفدؽ ؾٕ٘دف دم مراحدؾ ايٕددمٚج اظوػ يزيدد
ختق افٍُٚءات وافَٔٚدات دم افؼـتغ مدـ قُِٔد ٜافؼدـ ٜا ديددة ،وـقٕدف
شٔٗدي إػ تَِٔؾ بالحٔٚت افًٌض وؾَداهنؿ افقطٚئػ امعاؾٔ ،ٜوربام تَدؾ
ظقائدقؿ افنٓري ٜومٔزاهتؿ ،ومٔزة ادقطدػ ا ٔدد الَتدف بًٍْدف ،وظدذ ادقطدػ
افوددًٔػ نين يزيددؾ وددًٍف بٚفتدددري ٛوافتٖقٔددؾ ،ؾدد٘ن افٌَددٚء فامؿددقى ـددام قددق
مًِقم-
ومددـ ادخددٚضر افٌُددرة فالٕدددمٚج مدد ٚيْددت ٟظددـ إخٍددٚء ادًِقمددٚت وافٌٕٔٚددٚت
فِؼـٚت ادْدجم ،ٜا ٚؿد يٗدى إػ زيٚدة اظخىٚء وظدم تددارـٓ ٚوتهد ٔ ٓٚ
دم افقؿ ٝادْٚش ،ٛواحلؾ دم قذا ظْدٕ ٚمًٚع اد ٚمغ ،ؾٚد ٚمل ا ٔد افدذي
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يتقػ ا  ٕٛٚافَٕٚقين فالٕدمٚج يتٖـد مـ افٌٕٔٚٚت ،ويهقغ افًَدقد ومدذـرات
افتٍددٚقؿ وخىٚبددٚت افْقايدد ٚبىريَدد ٜاحساؾٔدد ٜدّددل اظضددرا وتَيضدد ظددذ
افتدفٔس ا ٚيُّـ اديور مـ حمٚشٌ ٜادًٗو ظـ إخٍٚء افٌٕٔٚٚت ادىِقب-ٜ
ـام نين بًض افتُٚفٔػ ادستٌ ٜظذ ايٕدمٚج تدؾع بًض ؿهري افْير فرؾوف،
م ؾ إفٌٚء بًض افٍروع دم إضٚر افتًْٔؼ ا ٌدرادم فٍِدروع ،اد ٚيًدٌ ٛخًدٚئر
إظٚدة افٍدروع إػ مالـٓد ٚـدام ـٕٚد ،ٝوؾًد ظَدقد امجيدٚرات ؿٌدؾ نيواهند ٚادٚ
يرت ٛعوض ٚجزائٔ ٜوخًٚئر افديُقرات -وتُدٚفٔػ ايٕددمٚج مدـ دراشدٚت
ا دوى وتهّٔؿ افنًٚر وإظٚدة مىٌقظدٚت افؼدـ ٜا ديددة ـٚمِد ،ٜوضٌٚظدٜ
افتهّٔؿ ظذ فقحٚت افؼـ ٜا ديدة -وقذا ـام شٌؼ مـ افْير افَدٚرص ،ؾٓدل
مهٚريػ ؿِِٔ ٜمَٚرٕ ٜد ٚشٔت َؼ مـ ؾقائد حمًقش ٜدم اظجؾ افَري-ٛ
إن ـؾ تِدؽ ا الدٚر افًدٌِٔ ٜافْٚجتد ٜظدـ ظِّٔدٚت ايٕددمٚج ادكددم يُّدـ نين
تُقن ب ٔ  ٜدم اظجؾ افَهر مـ ؾسة ايٕدمٚج  ،إي نيهن ٚيُّـ نين تتْدٚؿص
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وختتٍل دم اظجدؾ ادتقشدط وافىقيدؾ وتدزز ادزايد ٚوا الدٚر ايجيٚبٔد ٜفالٕددمٚج
ادكدددم  ،وفُددـ فُددل ٕتٌِدد ٛظددذ قددذه ا الددٚر افًددٌِٔ ٜجيدد ٛنين خيوددع ؿددرار
ايٕدمٚج ادكدم إػ دراش ٜمتٖٕٔ ٜوظَّٔ ٜوبٚيشتً ٜٕٚبّ دٚمل خمدتص ،ومدـ
الؿ رضورة تقؾر عوط ووقابط ممتٚم ظِّٔد ٜايٕددمٚج بْجدٚح (يْيدر بًدض
اظم ِ :ٜظٌد ادىِ ٛظٌد احلّٔد  ،افًقد ٜواؿتهٚديٚت افٌْقك  ،ص -)672
دم ختٚم ادَ ، ٚنيشتىٔع نين نيؿق بٖن ايٕددمٚج حدؾ رائدع فُ در مدـ إخٍٚؿدٚت
افؼـٚت ،ودم ا ًٌ ٜافُ ر ،وفُـ يٍُل قذا ادِخدص فتٌْٔدف رجد ٚاظظدام
افذيـ يُ رون افنُقى مـ اظووٚع ادٚفٔد ٜوامداريد ٜوي يودًقن وؿتد ً ٚـٚؾٔدٚ
فٌِ  ٞظـ احلِق افًِّٔ-ٜ

* * *
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