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مؤسشات التموين األصغر اإلسالمية
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األخالق املههية يف مؤسشات التموين األصغر

د.هاني التميمي

األخالقيات املههية يف مؤسشات التموين األصغر اإلسالمية
عٔ عا٥ع ١رض ٞاهلل عٓٗا قايت:
{ نإ خًُلُ ْيب اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝشًِ ايكرإٓ } رٚاَ ٙصًِ
املمخص:
ٜتطرررم ايث ر وض َٛضررٛي تخ٬قٝررا ا٭عُرراٍ ملٛصر ٘ َررٔ ا ٛضررٛعا
ا عاصر ٠اييت تهتصب تُٖٝتٗا َٚرااٖا َرٔ ٚاقرا راٍ ا٭شرٛام اوًٝرٚ ١ايعا ٝر١
ايرريت تصررعٗٝ ٢ررا ا ٓعُررا وض ايثكرراٚ ٤ا٫شررتُرار َررٔ خرر ٍ٬اَررت٬ى ا ٝررسا
ايتٓا صررر ١ٝا ايثعرررا ا٭خ٬قررر ٞشرررٛا ٤دبرررا ٙا صرررت ٝا ٜٔت ٚايعررراًَ
ايث

ٜٚرنرررس

عً ٢ا٭خ٬قٝا ا ٗٓ ١ٝاييت تطثط عٌُ ا ٪شصا اٱش ١َٝ٬ايعاًَر١

صباٍ ايتُ ٌٜٛا٭صغر
ظرا٥ح اجملتُا ٖرٞ

 ٝتْٗا  َٔٚخ ٍ٬تعاًَرٗا َرا ظررمَُٗ ١ر ١راا َرٔ
تَرض اسبا ر ١وض ٖرل ٙايطرٛاملط ا٭خ٬قٝر ١ايريت ذبرا غ

عً ٢منٖٛرا ٚاشرتُرارٜتٗا  ْ ٚرض ايٛقرت ذبُر ٞكرٛم ايعررم ١ايعرٜطرَ ١رٔ
اي كرا ٤ايلٜ ٜٔتعاًََ ٕٛعٗا.
ٚيكا اشتعرض ايثا

ععررَ ٠رٔ تٖرِ ا ثراأل ٨ا٭خ٬قٝر ١ايريت

رب تٕ

تهرر ٕٛورررارا عاَ را ٭ ٟمنرر ٛم َكرردو اْٚرر ١تخ٬ق ٝرا َٗٓرر ١ايتُٜٛررٌ ا٭صررغر
اٱشٚ َٞ٬اْتٗ ٢ايث

جبًُ َٔ ١ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝا اييت َ٪ٜرٌ َٓٗرا اٱشرٗاّ

ترشٝخ اٱرار ايٓعررٛ ٟضرٛي اياراشرٚ ١نرلا تعسٜرس ازباْرب ايعًُر ٞا تعًرل
ملت ٖ ٌٜٛل ٙا٭خ٬قٝا َٔ صبرأل شًٛنٝا محٝرا ٠وض َٓعَٛرَ ١رٔ ايٛا ثرا
ايٛظ ١ٝ ٝا هتٛملٚ ١ا ا.١ْٚ
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املـقــدمـة:
تعا تخ٬قٝا ا ٗٓ ١ختًف ا٭عُاٍ ٚا٭ْعط ١تَرا َُٗا ايٚ ّٛٝتصثح
ا ٓعر ٕٚ٭ ٟصباٍ َٔ صبا٫

ايعٌُ ٜث ثٕٛ

تشص٘ ا ٗٓٗ َٛٚ ١ٝات٘

ا٭خ٬ق ١ٝ٭ٕ ا٫يتساّ ملا٭شض ا ٗٓ ١ٝايصًٚ ١ُٝا ٗ ٛا ا٭خ٬ق ١ٝاييت تطثط
عٌُ ت َٔ ١َٓٗ ٟا ٗٔ ٜعا َتطًثا ضرٚرٜا يطُإ ظباو ايعٌُ

ذبكٝل

تٖاا ٘ ٚنليو ملا كاملٌ ٜطُٔ اشت األ ٠عٓاصر اجملتُا َٔ ٖلا ايعٌُ ٚعاّ
ذبٖ ٍٛلا ايٓعاط َٔ ْعُ ١وض ْكُ ١عً ٢تص امل٘ ٚاجملتُا عً ٢اٍ شٛا.٤
ْٚعاط ايتُ ٌٜٛا تٓاٖ ٞايصغر تَ ٚا ٜعرف ملايتُ ٌٜٛا٭صغر يًُعرٚعا
ايصغريٜ ٠عا ٚا اا َٔ صبا ٫ايعٌُ اسب ١ٜٛٝاييت ذبتام وض ايتساّ َ٪شصاتٗا
ملأخ٬قٝا ايعًُ ١ٝايتُٚ ١ًٜٝٛتشصٗا ا ٗٓ ١ٝايصً١ُٝ
ٚا ا َٔ ٠تِٖ ايكطاعا ا٫قتصاأل ١ٜاٯخل٠

 ٝتعترب ٖل ٙا ٪شصا

ايتٛشا ٚاْ٫تعار عًَ ٢صت٣ٛ

ايعامل ٚقا تألرنت نرب ٣ا ٓعُا اياٚي ١ٝا ٗتُ ١ملايعًُ ١ٝايتُٓ ١ٜٛتُٖ١ٝ
ٖلا ايكطاي ٚألٚر ٠ايرٜاألٟ

َها  ١اي كر ٚتعسٜس ايتُٓ ١ٝا٫قتصاأل ١ٜيًاٍٚ

ايٓاَٚ ١ٝا تكاَ ١عً ٢ا شٛاٚ ٤قا تصثح ايتُ ٌٜٛا٭صغر تٗ ٛا ألٚيٝا شا٥اا
ٝ

ألر ت ا ٓعُا ايعاًَ١

صباٍ ايتُٓ ١ٝتطُ ٘ٓٝشٝاشاتٗا ٚملراصبٗا

ْعرا ا ثثت عٔ ٖلا ايت َٔ ٘ ٛن ْ٘ٛا٭ألا ٠ا٭قٚ ٣ٛا٭نثر اعً ١ٝها ١
اي كر.
ٚتسألاأل ايكٓاع ١ملأُٖ ١ٝايتساّ ٖلا ايٓٛي َٔ ا ٪شصا

ايتُ١ًٜٝٛ

ملأخ٬قٝا ا ٗٓٚ ١تشٗٗا ا ٗٓ ١ٝو ا َا ْعرْا وض خصٛص ١ٝايعرا٥ح اجملتُع١ٝ
اييت تصتٗا ٗا ٖل ٙا ٪شصا

ٝ

تْٗا تكاّ خاَاتٗا ايتُ ١ًٜٝٛوض ١٦
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اي كرا ١٦ ٚ ٤ت كر اي كرا٤
َٔ ألاخٌ ٖل ٙا ٪شصا
ْعاط ٖل ٙا ٪شصا

اجملتُا ٖٚلا َا ٜصت ٛب ٛ ٚأل رقامل ١ات ١ٝتٓثا
ْ صٗا ملاٱضا  ١وض رقامل ١ازبٗا

َٚا ٣ايتساَٗا ملا ٗ ٛا

اٱظرا  ١ٝعً٢

ا٭خ٬قٚ ١ٝا٭شض ا ٗٓ١ٝ

يصٓاع ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر.
ٚقا شثل شبربا ٤ألٚي َٔ ٝاجملُٛع ١ا٫شتعار ١ٜياعِ اي كرا ٤تٕ لرٚا
ايعامل َٔ ملٛاألر تزَ ١األ ٠قا ٜعٝعٗا

َصٛ٦ي٪َ ٞشصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر

اْ٫طثاط ملكٛاعا

ايكطاي ملصثب تصاٌٖ ايهثري َٔ ٖل ٙا ٪شصا
ٚتخ٬قٝا صٓاع ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر.

ايتُ ٌٜٛا٭صغر اٱش ١َٝ٬تعدى َا غريٖا َٔ َ٪شصا

٪َٚشصا

ايتُ ٌٜٛا٭صغر ايتكًٝا١ٜ

َععِ ا٭شض ا ٗٓٚ ١ٝا ٗ ٛا ا٭خ٬ق ١ٝايطاملط١

يعًُٗا َا ت رأل ا ٪شصا

ملعض ازبٛاْب ا تعًك١

اٱش ١َٝ٬خبصٛصٝتٗا

ملايطٛاملط ايعرع ١ٝاييت  ٫تٓ و ور٬قا عٔ ذبكٝل َصً  ١اشبًل  ٚل ا ٓٗج
ايرملاْ ٞاسبه.ِٝ
ٖٚلا ايث

ٜٗاف وض تصًٝط ايط ٤ٛعً ٢تِٖ ا ٗ ٛا

ٚا٭شض ا ٗٓ ١ٝاييت تطثط عٌُ ا ٪شصا اٱش ١َٝ٬ايعاًَ١
ا٭صغر

ٝ

ا٭خ٬ق١ٝ

صباٍ ايتٌُٜٛ

تٕ ٖل ٙا ٪شصا ايتُ َٔٚ ١ًٜٝٛخ ٍ٬تعاًَٗا َا ظرم١َُٗ ١

اا َٔ ظرا٥ح اجملتُا ٖٞ

تَض اسبا  ١وض ٖل ٙايطٛاملط ا٭خ٬ق ١ٝاييت

ذبا غ عً ٢منٖٛا ٚاشتُرارٜتٗا ٚ

ْ ض ايٛقت ذبُٞ

كٛم ايعرم١

ايعرٜط َٔ ١اي كرا ٤ايلٜ ٜٔتعاًََ ٕٛعٗا ٚايل ٜٔدباٚز عاألِٖ ا إًَٛٝ ١٥
َصت ٝا َٔ خاَ ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر عًَ ٢صت ٣ٛايعاملٍ٬ٖ( .
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ٚشٛف ٜتطرم ٖلا ايث

كط يٮخ٬قٝا

ٚا٭شض ا ٗٓ ١ٝاشباص١

ملصٓاع ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر ٚئ ٜتطرم وض تخ٬قٝا ايعٌُ ايعاَٚ ١ا عدن ١مل
مجٝا ا٭عُاٍ ٚا ٗٔ ا ختً  ١نا٭َاْٚ ١ايصام ٚايع ا ٚ ١ٝاٱ صاو ٚاسب اظ
عً ٢تَإ ٚش ١َ٬ا ٛظ

ٚغري يو مما تعدى  ٘ٝنٌ ا ٗٔ ٚقطاعا

ايعٌُ ا ختً .١
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أوالً :مفهوم أخالقيات املههة
-

 -تعرٜف ا٭خ٬م:

يت اٜا َ ٗ ّٛا٭خ٬م ٫ملا َٔ ايعٛأل ٠وض َعاْٗٝا يا ٣تٌٖ ايًغ١
ٚاي ًص ١

 ٞايًغ ١ظبا تٕ اشبًل ٜعين مجً ١ايص ا اييت ٜتُتا ملٗا اٱْصإ

ٚاْعهاشٗا عً ٢شًٛن٘ ٚعاألات٘ ٚادباٖات٘ ا ختً ٚ ١تُعٓ ٢ا٭خ٬م

تملصط

َعاْٗٝا ملثٝإ َثاأل ٨ايصًٛى ا٭َثٌ ايلٜٓ ٟثغ ٞتٕ ٜصري عً ٘ٝت راأل
اجملتُا(.ايعًٟٛ

)

تَا َٔ ايٓا  ١ٝاي ًص  ١ٝكا اختًف َ ٗ ّٛا٭خ٬م ملاخت٬ف ايعصٛر
ايتارخيٚ ١ٝقا نإ ا عًِ ا٭ ٍٚارشط ٖٛ ٛت َٔ ٍٚعرف ا٭خ٬م ٖٓٚاى
َلاٖب طبتً ١

ًص  ١ا٭خ٬م

ا لٖب ايرٜ ٞ ٚرنس عًَ ٢ثايٝا

ٜطايب اٱْصإ ملٗا حبهِ ن ْ٘ٛتعً ٢ا خًٛقا ٚتر عٗا عً ٘ ٚ ٢ايثصٝط١
تَا ا لٖب ايعكً ٞرينس عً ٢ا ٓطل ايعكً ٞايل ٜ ٟرض ٛ ٚأل ا٭خ٬م
حبهِ ايطرٚر٠؛ ٭ٕ ا ٫تُاي ايثعر ٜ ٟدض ٛ ٚأل ضٛاملط ذباأل يًٓاط
كٛقِٗ ٚتعر ِٗ ملٛا ثاتِٗ ٜٚتِ ٖلا َٔ خَ ٍ٬ثاأل ٨عاَ ٖٞ ١اوٛر
يًٓعرٜا ا عاصر٠

اسبهِ ا٭خ٬ق(.ٞايتُُٞٝ

)

 - 2- 1االقتصاد الوضعي ومبادئ األخالق:
ٜكتط ٞذباٜا ايصً ١مل
خًك ١ٝتٕ ْ رم مل
تطثٝكٝا

ا٫قتصاأل َٚا تسخر مل٘ ا٭خ٬م َٔ قٛاعا

ا٫قتصاأل ملاعتثار ٙعًُا ْعرٜا ٚا٫قتصاأل ملاعتثارٓ ٙا

ُٝا ٜتعًل ملا٫قتصاأل نعًِ ْعرٟ؛ إْ٘  ٫ت ٛا ملٚ ٘ٓٝمل

ايكٛاعا اشبًك ١ٝت ١ٜع٬ق١

ٖلٙ

ٜٗ ٛكتصر عً ٬َ ٢ع ١ايعٛاٖر ا٫قتصاأل١ٜ
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ملكصا ايهعف عٔ ايكٛاْ
ذبكٝل ٖاف ملع٘ٓٝ

اييت ذبهُٗا أل ٕٚتٕ ٜرَٚ َٔ ٞرا ٤يو وض

ٜٗٓ ٛعر وض ٖل ٙايعٛاٖر

اتٗا أل ٕٚاسبهِ عًٗٝا َٔ

ايٓا  ١ٝا٭خ٬ق( ١ٝت ٚايك )١ُٝٝا٫قتصاأل َثٜ ٬ارط تشثاب تغري تمثإ
ا عرٚملا ايه ٛي( ١ٝاشبُٛر) ت ٚايتثغ أل ٕٚتٕ ٜاخٌ
تعار ٞا صهرا ت ٚاٱقثاٍ عً ٢ايتاخ
ا٫قتصاأل

اعتثارَ ٙا و ا نإ

تَرا َصت ثا تَ ٚصتٗجٓا

ظك٘ ايٓعرٜ ٟارط َا ٖ ٛنا ٔ٥ع٬

عًِ

تٕ ايكٛاعا اشبًك١ٝ

تارط َا ٜٓثغ ٞتٕ ٜهٚ ٕٛيلا إْ٘ ٜ ٫صح تٕ ٜكاٍ وٕ عًِ ا٫قتصاأل َا
ا٭خ٬م ت ٚضا ا٭خ٬م ٚيهٓ٘ عًِ ُ -ا ٜتعًل ملٗلا ايعل ايٓعر٫ – ٟ
ع٬ق ١ي٘ ملا٭خ٬م.
تَا ُٝا ٜتعًل ملا٫قتصاأل ن ٔ ت ٔ ٚا٫قتصاأل ايلٜ ٟعٌُ عً ٢ايتأثري
عً ٢ايعٛاٖر ا٫قتصاأل ١ٜت ٚتٗٗٝ ٛا َٔ خَ ٍ٬ا ٜرمس٘ َٔ شٝاشا
اقتصاأل١ٜ

إْ٘ ٫

ٛز ي٘ تٕ ٜغ ٌ َا ٜدتب عً ٢ايصٝاشا اييت قررٖا َٔ

ْتا٥ج تتصٌ ملايٓٛا  ٞا٭خ٬قَٚ ١ٝا ٜتثعٗا َٔ تأثريا ا تُاع ١ٝغري تٕ يو
ٜ ٫عين تٕ ايصٝاشا ا٫قتصاأل ١ٜتصار ألاُ٥ا َت كٚ ١قٛاعا ا٭خ٬م
ٜكاّ يٓا تَثً ١نثري ٠عً ٢شٝاشا

ايتارٜخ

اقتصاألٚ ١ٜضعت عً ٢تشاط اشتغٍ٬

ايععٛب ايطع ١ ٝت ٚايصغري ٠ت ٚا ٗس ٖٛٚ ١َٚتَر  ٫تكر ٙت ٟقاعا َٔ ٠قٛاعا
ا٭خ٬م( .ايعٝصاٟٚ

)

 - 3- 1األخالق وارتباطها بهظام املعامالت يف االقتصاد اإلسالمي:
وٕ ارتثاط ا٭خ٬م ملٓعاّ ا عاَ٬

ا٫قتصاأل اٱشٜ َٞ٬عا َٔ ا صاٌ٥

ازبٖٛر ١ٜاييت ٜتُٝس ملٗا ايتعرٜا اٱش َٞ٬و ٜتجً ٘ٝ ٢يو عً ٢عبًَ ٛسّ
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عً ٢عهض َا ٖٛ َٛ ٛأل

ا٭ْعُ ١ايٛضع َٔ ١ٝتْ٘ و ا ق ٌٝتٕ قاعاَ ٠ا

تخ٬ق ١ٝألٍ يو عً ٢تْٗا غري ًَسَٚ ١ارتثاط ا٭خ٬م ملٓعاّ ا عاَ ٬عً٢
عبًَ ٛسّ

ايتعرٜا اٱش ٚ َٞ٬كٗ٘ ومنا ٜر ا وض تَر تشاش ٖٛ ٞتٕ

اٱش ّ٬عكٝاٚ ٠ظرٜعٚ ١ايعرٜع ١عثاألا َٚعاَٚ ٬تخ٬م.
عكٝاٚ ٠ظرٜع ٜٓ ٫ ١صُإ  ٜٓ ٫ٚهإ عٔ ملعطُٗا

ٜٚعُٕ٬

ْصل را٥ا

ٚتٛازٕ ألقٝل ٜاٍ عً ٢يو قٛي٘ تعاض" :قٌ وٕ ص٬تْٚ ٞصهٚ ٞضبٝاٟ
ٚممات ٞهلل رب ايعا

" ا٭ْعاّ/

ٚقٛي٘ تعاض" :وٕ ايص ٠٬تٓٗ ٢عٔ اي عاٚ ٤ا ٓهر" ايعٓهث/ ٛ
يليو نً٘ مل ٜععر ا صًُ ٕٛعًَ ٢ر ايعصٛر ملاسبا  ١وض ازباْب
اي ًص  َٔ ٞا٭خ٬م ٭ٕ ا ِٗ

ٚاقا

ًص  ١ا٭خ٬م اٱش ٖٛ ١َٝ٬ايعٌُ

اسبٝاٚ ٠ايصًٛى ايكَ ِٜٛا اشبًل َٚراقث ١اشبايل.
 - 4- 1أخالقيات املههة وحمدداتها:
وٕ تخ٬قٝا ا ٗٓ ١تعين َص  ١ ٛا عاٜري ا٭خ٬قٚ ١ٝايصًٛن ١ٝا ٗٓ١ٝ
ا طًٛب تٕ ٜتثعٗا ت راأل مجاعٚ ١َٝٓٗ ١تعرف ملأْٗا ملٝإ ا عاٜري ا ثاي١ٝ
ٚصبُٛع َٔ ١ايكٛاعا ٚا٭ص ٍٛا تعارف عًٗٝا عٓا تص اب ا ٗٓ ١ايٛا ا٠
حبٜ ٝهٕٛ

َراعاتٗا ضبا ع ١عً ٢ا ٗٓٚ ١ظر ٗاٖٝ( .جإ

ٜٚعرف (اسبٝارٟ

) تخ٬قٝا

)

ا ٗٓ ١ملا٭ هاّ ايك ١ُٝٝاييت

تتعًل ملا٭ عاٍ اٱْصاْ ١ٝاييت تته َٔ ٕٛصبُٛع َٔ ١ايكٛاعا اييت تث يٮ راأل
نٝف ٜتصر ٕٛ

اسباٚ ٫ا ٛاقف اييت تعرض هلِ
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ٚربتًف ا صٚ٪ي ١ٝا٭خ٬ق ١ٝعٔ ا صٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛملاخت٬ف تملعاألُٖا
ته ٕٛتَاّ ظخص ت ٚقاْ ٕٛيهٔ

ا صٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛتت األ ملتعرٜعا

ا صٚ٪ي ١ٝا٭خ٬ق ٞٗ ١ٝتٚشا ٚامشٌ َٔ ألا٥ر ٠ايكاْ ٕٛ٭ْٗا تتعًل ملع٬ق١
اٱْصإ خبايك٘ ٚملٓ ص٘ ٚملغريٙ

َٗ ٞصٚ٪ي ١ٝات ١ٝتَاّ اهلل ٚايطُري تَا ألا٥ر٠

ايكاُْ ٕٛكصٛر ٠عً ٢شًٛى اٱْصإ عب ٛغريٚ ٙتتغري صب ايكاْ ٕٛا عُ ٍٛمل٘
اجملتُا ٚتٓ لٖا شًط ١خار  َٔ ١ٝقطاٚ ٠ر اٍ تَٔ ْٝٚاملٚ ١شج ٕٛتَا
ا صٚ٪ي ١ٝا٭خ٬ق ٞٗ ١ٝثاملت ٫ٚ ١تتغري ٚمتارشٗا ق ٠ٛات ١ٝتتعًل ملطُري اٱْصإ
ايل ٖٛ ٟشًطت٘ ا٭ٚض ٖٓا ميهٔ ايك ٍٛتٕ ا٭خ٬م ملكٛتٗا ايلات ٫ ١ٝتهٕٛ
ملا ٬ٜعٔ ايكاْٚ ٕٛيهٔ ن َٔ ٬ا صٚ٪ي ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝا صٚ٪ي ١ٝايكاْ١ْٝٛ
َتهاًَتإ  ٫ٚميهٔ اي صٌ ملُٗٓٝا

تَُٗ ١َٓٗ ٟا ناْت.

 - 5- 1مدونات الشموك األخالقي:
ٚا ا ١ْٚا٭خ٬ق ١ٝ٭ َٔ ١َٓٗ ٟا ٗٔ ٖٚ ٞثٝك ١تٗاف وض ذب ٌٜٛتخ٬قٝا
ايعٌُ اشباص ١مبٗٓ َٔ ١ا ٗٔ َٔ صبرأل طاٚ ٌ٥شًٛنٝا محٝا ٠وض َٓع١َٛ
َٔ ايٛا ثا

ايٛظ ١ٝ ٝا هتٛمل ١حبٝ

ٜدتب عً ٢طباي تٗا

سا ً٤رثكا

٫عتثارا ألر  ١ا٭َُٖٚ ١ٝصت ٣ٛايطرر ايٓا ِ عٔ تًو ا خاي ا .
ٚقا تخل َاْٚا ايصًٛى ملايعٗٛر

ايث٬ثٓٝا َٔ ايكرٕ ا اضٞ

ايٜ٫ٛا ا ت ا ٠ا٭َرٜه ١ٝثِ اتثعتٗا ملعطا َٔ ا ٓعُا اياٚي ١ٝملكصا تٓعِٝ
ايع٬قا ا٫قتصاألٚ ١ٜايتجار ١ٜمل ا ٪شصا ٚايعرنا

ُٝا ملٗٓٝا َٔ ٗ ١ثِ

ُٝا ملٗٓٝا ٚمل ازبُٗٛر ٚاجملتُا ا اْ ١ٗ َٔ ٞتخر ٣نُا تصار ايعاٜا
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ايعامل َاْٚا

َٔ غرف ايتجارٚ ٠ايصٓاع١

َتعاألٚ ٠عً ٢رتشٗا غر  ١ايتجار ٠اياٚي١ٝ

شًٛى َتخصص١

َٝاألٜٔ

ملارٜض.

ٚيعٌّ َٔ تِٖ َاْٚا ايصًٛى ا ٛ ٛأل٠

ايعامل ايَ ّٛٝا :ًٜٞ

 -ا ا ١ْٚاشباص ١ملا٫شتثُار اياٚيٚ ٞايعرنا

َتعاأل ٠ازبٓص١ٝ

ٚايصاألرَٓ َٔ ٠عُ ١ايتعا ٕٚا٫قتصاألٚ ٟايتُٓ١ٝ
ملتارٜخ
 ا ا ١ْٚاشباص ١ملايعرنا/ /

ا ت ا ٠ملتارٜخ

/ /

َتعاأل ٠ازبٓصٚ ١ٝايصاألر َٔ ٠ا٭َِ

.

 َا ١ْٚا٫شتثُارا ا٭ ٓث ١ٝا ثاظرٚ ٠ايصاألر َٔ ٠ايثٓو اياٚي ٞملتارٜخ/ /

( .اي سٜا

)

ثانياً :مفهوم التموين األصغر
ٜعترب َصطًح ايتُ ٌٜٛا٭صغر َٔ ا صطً ا
ايثا ث

اييت تصث ت تٛا ٘

صباٍ ايتُٓ ١ٝملعهٌ َتهرر  ٚيو ا هللا اجملاٍ َٔ تُٖ ١ٝملايغ١

َها  ١اي كر

ايتُ ٌٜٛا٭صغر تصثح خ ٍ٬ايعكٛأل ايث٬ث ١ا اضَٔ ١ٝ

تِٖ عٓاصر ايتُٓٚ ١ٝعً ٢ت ٓا ٠شٝاشا اياعِ ايتُٓ ٟٛايل ٟتكاَ٘ ازبٗا
ٚايا ٍٚا اعب ١يًا ٍٚايٓاَ ١ٝملُٓٝا ٪ٜنا ايعاٜا َٔ ايثا ث ملإٔ اٱقراض ملايغ
ايصغر ٜعترب َٔ ا٭ألٚا ايك ١ٜٛا صتخاَ ١يكٗر اي كر.
 - 1- 2مفهوم التموين األصغر:
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ٜعرف ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملأْ٘ تكا ِٜخاَا َايَ ١ٝثٌ اٱقراض ٚا٫ألخار ٚايتاَ
يً كراٚ ٤يل ٟٚاياخٌ ا ٓخ ض عرب آيٝا وقراض طبتً  ١مبا

يو ملااٌ٥

ايطُاْا .
وٕ َ ٗ ّٛايتُ ٌٜٛا٭صغر ٜعترب تنثر مش ّٛٗ َ َٔ ٫ٛاٱقراض ا٭صغر
كا مت تطٜٛر َ ٗ ّٛايتُ ٌٜٛا٭صغر ملاا َٔ ١ٜعاّ
ا اي ١ٝا كراَ ١يً كرا٤

اشباَا

ّ يٝعٌُ اْثإ َٔ

ُٖٚا اٱقراض ٚنليو اٜ٫ااعا

ا اي١ٝ

ا ختً  ١تَ ٚا ٜعرف ملا٫ألخار ملُٓٝا اٱقراض ملايغ ايصغر ٜعٌُ خاَ ١تكاِٜ
ايكرٚض ايصغري ٠كط

ايت  ٍٛاسباي َٔ ٞاٱقراض ا٭صغر وض ايتٌُٜٛ

ا٭صغر ٜعري وض ا٫عداف ملإٔ اي ٦ا اي كري٠

اجملتُا حبا  ١وض َص ١ ٛ

َتهاًَ َٔ ١اشباَا ا اي ٫ٚ ١ٝتكتصر ا تٗا عً ٢اٱقراض كط ٚيهٔ
ر ايعاأل٠

نثري َٔ ايهتاملا ٚا٭حباث تٕ ٜلنر ايٓٛعإ ا لنٛرإ

ملاشِ ايتُ ٌٜٛا٭صغر ٚقا ٜكصا مل٘ ت ٝاْا اٱقراض ا٭صغر يلا يسّ ايتٓ.ٜ٘ٛ
(ايتُُٞٝ

)

 - 2- 2مزايا التموين األصغر بالهشبة لمفقراء:
ٜكار ملإٔ ْصث١

 %كط َٔ كرا ٤ايعامل ِٖ ايل ٜٔتتاو هلِ شثٌ

اسبص ٍٛعً ٢اشباَا

َععِ ايث٬أل ايٓاَ١ٝ

ا اي ١ٝا صر  ١ٝا٭شاشٚ ١ٝ

ٜطٌ ٖلا ايكطاي ا٭ألْ َٔ ٢قطاعا ايصٛم ضبر َٔ ّٚخاَا ايثٓٛى ايتجار١ٜ
ملعهٌ نثري  ٕ٫ايكطاي ا صر

 ٜطٌ ايدنٝس عً ٢قطاعا

ايصٛم

ا٭غٓ ٢ن ٕٛطبارر ايتعاٌَ َعٗا تقٌ ٚرحبٗا تنثر.
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ٖٚلا ا ٛقف ا ت ٝس َٔ قثٌ ا ٪شصا ا اي ١ٝايتجارٜ ١ٜعٗر يٓا جب٤٬
تِٖ ا ساٜا اييت تتصِ ملٗا خاَا َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملايٓصث ١يًكطاعا
اي كري َٔٚ ٠تُٖٗا :
 ايدنٝس

ْعارٗا عً ٢اي كرا ٟٚ َٔ ٤اياخٌ ا ٓخ ض ايلٜٔ

 ٜتكر ٕٚوض وَهاْ ١ٝايٛص ٍٛوض ا ٪شصا ا اي ١ٝايتجار. ١ٜ
 وْٗا تكاّ ملراَج وقراض ت ّ٤٬عُٗ٥٬ا َٔ اي كراٚ ٤ضباٚأل ٟاياخٌ
 ٚيو ملاشتخااّ ملاا ٌ٥يًطُاْا اييت  ٫شث ٌٝيً ص ٍٛعً ٢ايكرض
ا ٪شصا

ا اي ١ٝا٭خر ٣ملاْٗٚا  َٔٚتَثًٖ ١ل ٙايثااَ ٌ٥ث٬

اٱقراض ملطُإ اجملُٛع ١ت ٚا اخرا اٱيساَ ١ٝيًعُ. ٤٬
 تكاّ َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر خاَا ا٫ألخار ايطٛع ٞا أَ ١ْٛحبٝ
تصتكثٌ ايٛألا٥ا ايصغريٚ ٠تكاّ عًُٝا ذبصَ ٌٝرمٚ ١ت ٛر شٗٛي١
اسبص ٍٛعً ٢ا٭َٛاٍ ا ٛألع. ١
 تكاّ ايهثري َٔ َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر سَ َٔ ١اشباَا اجملاْ١ٝ
ٚا صا ث ١شباَ ١اٱقراض

َثٌ ايتأٖٚ ٌٝايتارٜب

ا عرٚعا ايصغري ٠ا ار ٠يًاخٌ ٚنلا ا٫شتعارا

صباٍ
صباٍ وألار٠

ٖل ٙا عارٜا َٚصو ايا اتر اواشثٗٝ ١ٝا ٚتصٜٛل َٓتجاتٗا ٚغري
يو َٔ اشباَا ا صا ث( .١ملراْامسا

)

 - 3- 2املبادئ األساسية لمتموين األصغر:
 ٚنر خثري ٠ايتُ ٌٜٛاياٚي( ١ٝملراْامسا
ا٭صغر اييت تعترب تشاش١ٝ

) تِٖ َثاأل ٨ايتٌُٜٛ

صباٍ عٌُ ٖلا ايكطاي ا اي ٞاسبَٗٓٚ ٟٛٝا :
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تٕ اي كرا ٤متا  ٕٛوض راَ ١ ٥تٓٛع َٔ ١اشباَا
ايكرٚض

صب

ا اي ٫ ١ٝوض

ِٗ حبا  ١وض األخار ٚتأَ ٚخاَا ْكٌ ا٭َٛاٍ

وض اْب ا٥٫تُاْا .


ايتُ ٌٜٛا٭صغر ميهٔ تٕ ٜته ٌ ملٓ ص٘ اتٝا ملٌ ٫ملا ي٘ تٕ  ٜعٌ يو
و ا نإ ٜراأل ي٘ تٕ ٜصٌ وض تعااأل نثري َٔ ٠اي كرا٤

إ ا مل  ٜرض

َكاَ ٛايتُ ٌٜٛا٭صغر رشَٛا نا  ١ٝيتغط ١ٝتهاي ِٗ ٝصٛف ما
يو َٔ قاراتِٗ ملعهٌ نثري خاص١

ظٌ ظ  ١ا ٓح ٚاٱعاْا َٔ

ازبٗا ا اعب. ١


مكل ايتُ ٌٜٛا٭صغر تقص ٢ألر ا ظبا ٘ عٓاَا ٜكٝض تألا ٜٚ ٙ٤صح
عٓ٘

ايع ا ٚ ١ٝاٱمل٬غ ٜ ٫صاعاإ كط ازبٗا ا اعب ١يً هِ عً٢

َصت ٣ٛا٭ألاٚ ٤يهٓ٘ ٪ٜأل ٟتٜطا ملعهٌ اعٌ وض ذبص
 َٔٚاي٬زّ تٕ تعا َ٪شصا

ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملٝاْا

ا٭ألا٤

ألقٝكٚ ١قاملً١

يًُكارْ ١ملعإٔ ا٭ألا ٤ا ايٚ ٞقٝاط ا٭ثر ا ٫تُاع.ٞ


ايتُ ٌٜٛا٭صغر َعٓا ٙملٓاْ ٤عِ َاي ١ٝرباّ اي كراٚ ٤ئ مكل ايتٌُٜٛ
ا٭صغر وَهاْات٘ ايهاًَ ١و ٫و ا ألَج
ٜعٌُ



ايٓعاّ ا اي ٞايعاّ يًثًا ايلٟ

ورار.ٙ

َُٗ ١اسبهَٛا
تكا ِٜتًو اشباَا

ٖ ٞمته

اٯخر َٔ ٜٔوقاَ ١خاَا

َثاظر ٫ٚ ٠تصتطٝا اسبهَٛا

َاي٫ ١ٝ
ايغايب تٕ

دبٝا َُٗ ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملعهٌ َثاظر ٚيهٓٗا تصتطٝا تٕ تٗ٧ٝ
مل ١٦ٝألاعُ ١هلا.
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 - 4- 2دور مؤسشات التموين األصغر يف ختفيف نطاق الفقر:
وٕ َٔ تِٖ اٱشٗاَا اييت قاَتٗا َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر
ٗٛأل َها  ١اي كر ٖ ٛألٚرٖا ايثارز

صباٍ

وألار ٠عًُ ١ٝاْ٫تكاٍ ملايعٌُ اشبريٟ

ٚا ٫تُاع َٔ ٞا ٗ ّٛاٱغاث ٞايتكًٝا ٟوض ا ٗ ّٛايتُٓ ٟٛايكا ِ٥عً ٢تشاط
ا٫عتُاأل عً ٢ايٓ ض ٚايتُه

ا٫قتصاأل ٟيً كراٖٚ ٤ل ٙايٓكً ١ايٓٛع١ٝ

َ ٗ ّٛايعٌُ اٱْصاْ ٞنإ هلا ألٚرا ملارزا

ت ٘ٝ ٛأل  ١ايعٌُ ا ٫تُاع ٞعبٛ

َ ٗ ّٛايتُٓ ١ٝايعاًَ ١اييت متا ٗا اي كرا ٤عرب ا عارٜا ايصغري ٠ا ار ٠يًاخٌ.
ٚقا تصثح اٱقراض َتٓاٖ ٞايصغر تٗ ٛا ألٚيٝا شا٥ااٝ ,
ا ٓعُا

اياٚي ١ٝايعاًَ١

ٚا ٪شصا

ألر ت

صباٍ ايتُٓ ١ٝتطُ ٘ٓٝشٝاشتٗا

ٚملراصبٗا ْعرا ا ثثت عٔ ٖلا ايت َٔ ٘ ٛن ْ٘ٛا٭ألا ٠ا٭قٚ ٣ٛا٭نثر عاي١ٝ
َها  ١اي كر ٚذبكٝل اهلاف ايل ٟاألت٘ قُ ١اٱقراض ملتخ ٝض ْصث١
اي كر وض

 %حبً ٍٛايعاّ

ّ( .يٝجر

)

يكا تثٓت َ٪شصا اٱقراض ايثايغ ايصغر ظعار ايٛص ٍٛوض نٌ
اي كرا٤

 ٚاٚيت ٖل ٙا ٪شصا

طبتًف تعبا ٤ايعامل تٓ ٝل ٖلا ايععار

ملٛاشط ١عًُٗا اياٚ٤ب  ٚعًت َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر يٓ صٗا ألٚرًا ملارزا
تُٓ ١ٝاجملتُعا اي كري.٠
وٕ ا عارٜا اٱْتا  ١ٝايصغري ٫ ٠تر ا َصتٜٛا َعٝع ١اي كراٚ ٤ايعاًَ
سبصاملِٗ اشباص

صب ملٌ ت ٛر تٜطًا رص ايعٌُ ٚتصِٗ

ومجاي ٞايٓاتج

اوًٚ ٞايُٓ ٛا٫قتصاألٚ ٟيليو إٕ تكا ِٜاشباَا ا اي ١ٝيً كرا ٤ايكاألرٜٔ
عً ٢تٓع ِٝا عرٚعا َٔ ظأْ٘ زٜاأل ٠ألخٌ ا٭شر ٠ا عٝعٚ ٞرب ٝض َعا٫
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ايثطايٚ ١خًل رًب عً ٢ايصًا ٚاشباَا ا٭خر٫ٚ ٣شُٝا خاَا ايتغل١ٜ
ٚايتعًٚ ِٝايص ٖٚ ١هلا تًعب َ٪شصا اٱقراض ايثايغ ايصغر ألٚرًا ٖاًَا
)

رب ٝض ا ٠اي كر (َانٛرأل

ثالجاً :أخالقيات مههة التموين األصغر
وٕ َ٪شصا

ايتُ ٌٜٛا٭صغر يٝصت نغريٖا َٔ ا ٪شصا

ا اي١ٝ

ٚا صر  ١ٝا٭خر ٣اييت تصع ٢وض ذبكٝل تٖاا ٗا ايتجار ١ٜعرب ملًٛغٗا تعً٢
َعا٫

ايعٛا٥ا ٚا٭رملاو كط

تخ٬ق ١ٝنْٗٛا

ٚيهٔ ذبهُٗا تشض َٗٓٗ َٛٚ ١ٝا

ا٭شاط يٝصت نٝاْا َايٖ ١ٝا ٗا ايٝ ٛا ذبكٝل تعً٢

َعا ٫ايرحب ١ٝملٌ ٖ ٞتألا ٠اعً َٔ ١تألٚا ايتُٓ ١ٝايعاًَٖ ١ا ٗا ا٭شاشٞ
ٖ ٛخًل ٚاقا ت طٌ ٦ا ا ٜ٬

َٔ كراٚ ٤ت كر كرا ٤ايعامل  ٖٞٚتصع٢

خبطٛا ألٚ٤ملَٚ ١تٓاَ ١ٝعب ٛايٛص ٍٛوي ِٗٝخباَاتٗا .
 َٔٚتِٖ ا٭شض ا ٗٓٚ ١ٝا ٗ ٛا ا٭خ٬ق ١ٝاييت

ب تٕ ذبهِ عٌُ

َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر َا ًٜر:ٞ
 عاّ ايتأثر ملايطغٛط ا ٫تُاعٚ ١ٝا صاحل ايعخص:١ٝوٕ َٔ تِٖ ا٫يتساَا

ا ٗٓٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝاييت ذبهِ وألار٪َ ٠شصا

ايتُ ٌٜٛا٭صغر َٚتخل ٟقرار ايصرف ٗٝا تٕ  ٫تتأثر قراراتِٗ تًو ملأٟ
َ٪ثرا ٚضغٛط ا تُاع ١ٝنإ رام ا٭قارب ٚا٭صاقاٚ ٤تشٛت َٔ يو ايتأثر
ملا صاحل ايعخص ١ٝا تثاأليَ ١ا ايطرف ا صت ٝا َٔ ايكرض ٭ٕ ٖلا ايصًٛى
ٜطر ملآخرِٖ ٜٔ
خاص١

تَض اسبا  ١يتًو اشباَا

ا اي ١ٝاييت ت ٘ ٛيغريِٖ

اي ١عاّ ايكار ٠عًَٛ ٢انث ١ا٭عااأل ايهثري َٔ ٠راييب ايكرٚض.
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 شر ١ٜملٝاْا ايعُٚ ٤٬ا داّ اشبصٛص:١ٝوٕ ا تكاَ

ملطًثا ايكرٚض ٚخاصَٗٓ ١ا ايكرٚض اٱغاثٜ ١ٝططرٕٚ

تثٓا ٤و را٤ا ايطًب ٚتعث ١٦ا٫شتُار ٠ا خصص ١يليو وض تكا ِٜملعض ملٝاْاتِٗ
ايعخصًٜٚ ١ٝج ٕٛ٦ت ٝاْا وض ظرو ظر ِٗ ٚاشباصٛ ١ظف اٱقراض مبا
ٗٝا ملعض تشرارِٖ ٚخصٛصٝاتِٗ ا تعًك ١مبٛضٛي ايغرض َٔ ايكرض ٖٓٚا
تربز تُٖ ١ٝا داّ َٛظ  ٞاٱقراض يًُعًَٛا

اييت ترألِٖ ملاعتثارٖا تَاْ١

اشتأَٓٛا عًٗٝا ٚتٕ اٱ عا ٤ملٗا يٰخرٚ ٜٔي ٛحبصٔ ْٜ ١ٝعترب خٝاْ ١يٮَاْ.١
 َعارن ١اجملتُا اوً:ٞاتُٗت ملعض َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر
ٚرباّ

ْ صٗا

(َانايٝصد

تعثأ

٫ٚ

ملا تٝا ا

اٯ ١ْٚا٭خري ٠ملأْٗا َت جر٠
ْعر

عُٗ٥٬ا

ٗ ٚٚا

) ٖٚلا َا ٪ٜنا تُٖ ١ٝايتساّ َ٪شصا

اٱقراض

مبعاٜري رضا ايعُ ٤٬عٔ تألاٗ٥ا  ٚيو ٜتطًب شٝاشا ٚآيٝا

اعً١

َعازب١

ظها ٣ٚايعُ ٬َٚ ٤٬عاتِٗ حبٜ ٝعرف ا صتًٗه ملإٔ صٛتِٗ َصُٛي
 َٔٚايطرٚر ٟتٜطا تٕ ٜعر ٛا نٝف ميهِٓٗ وٜصاي٘ ٚملا ٕٚاشتخااّ ٖلا
ا ٓٗج  ٫ميهٔ ٭٪َ ٟشص ١مت ١ًٜٝٛتٕ ذبكل ايتطٛر ٚايُٓ ٛا ٓعٛأل .
 تٝصري اٱ را٤ا اٱألار:١ٜوٕ َٔ تنرب ا عه٬
َعهً ١تعكٝا ٚر ٍٛاٱ را٤ا
ايتُ ٌٜٛا٭صغر ا٫عتااٍ

اييت ترٖل ا تكاَ
ٚا عاَ٬

ملطًثا

ايكرٚض ٖٞ

اٱألار ٚ ١ٜب عً٪َ ٢شصا

ٖلا ازباْب ملا ٕٚو راط ٜرٖل ناٌٖ ا تكاَ

ايلَ ٟععُِٗ َٔ ضباٚأل ٟاياخٌ ٚايثصطاٚ ٤نليو ملا ٕٚت رٜط ٪ٜأل ٟوض
قصٛر ايثٝاْا اي٬زَ ١اييت ٜتِ عً ٢ضٗ٥ٛا اربا ايكرار ايصًٚ ِٝ
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متهٔ ا ٪شص َٔ ١تكا ِٜقرٚض يًُتكاَ
ٝجب تٕ ٜعتلر هلِ

تشري ٚقت حبٜ ٫ ٝتعًك ٕٛملآَاٍ اسبص ٍٛعً ٢ايكرض

ي دا ر ١ًٜٛأل ٕٚصٛهلِ عً ٢ظ٤ٞ
ا تكاَ

ملصثب نثر ٠ايطغط عًٗٝا
يو َٔ تثار شًث ١ٝعً٤٫٪ٖ ٢

ا

ايل ٜٔخيططٜٚ ٕٛرمس ٕٛعارٜا قا تثٓ ٢عً ٢صبرأل ممار ٬تٚ

ٚعٛأل  ٫ميهٔ ذبكٝكٗا.
 -عاّ ا ثايغ١

َتطًثا ا٫شتااَ: ١

وٕ ا٫شتااَ ١ا اي ١ٝتعترب َٔ ايٛشا ٌ٥اييت تصع٪َ ٢شصا
ا٭صغر يت كٝكٗا

ايتٌُٜٛ

ا هلا َٔ َرألٚألا و امل ١ٝتعٛأل ملايٓ ا ت ٫ٚعً ٢ا صت ٝأٜ

ٚايعُ ٤٬تْ صِٗ ٚيهٔ ٖل ٙايٛش ١ًٝعً ٢تُٖٝتٗا ايثايغٜٓ ٫ ١ثغ ٞذبًٜٗٛا
وض غاٖٚ ١ٜاف وشداتٝجٝ ٚ ٞا تصع ٢ا ٪شصا وض ملًٛغ٘ ٚي ٛنإ يو
عً ٢صاب ايعُ َٔ ٤٬ضباٚأل ٟاياخٌ حبٝ
مل رض رشٛ ٚ ّٛا٥ا َثايغ ٗٝا تتجاٚز

تك ّٛملعض ٖل ٙا ٪شصا

ملعض ا٭ ٝإ

ٚ %قا تصٌ وض

َ ٖٛٚ %ا ٫تأخل ٙتنثر ايثٓٛى ايتجار ١ٜارت اعا

تشعار اي ٛا٥ا

(ايتُُٞٝ

) ٖٚل ٙايصًٛى ايتجار ٟا ٓا ا ملا ٕٚتٛازٕ قا مكل

ا٫شتااَ ١ملٓجاو تاّ ٚيهٓ٘ ملا كاملٌ مرّ ٖل ٙا ٪شصا

َٔ ايغا ١ٜايٓث١ًٝ

ٚاهلاف ايصاَ ٞايل ٟقاَت َٔ ت ً٘.
 اسبرص عً ٢عاّ ايٛص ٍٛوض اوانِ :وٕ و ا ٣عَ٬ا اٱألار ٠ايٓا

٪ ١شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر ٖ ٛقارتٗا

عً ٢دبٓب و اي ١قطاٜا ايا ٕٜٛا تأخر ٠وض اوانِ و ٫و ا اشتاعت ايطرٚر٠
ايكص ٣ٛيليو ٜٚعٛأل شثب ٖلا وض رثٝع ١ا٭ٖااف ٚايرباَج ٚاي ًص ا اييت
تك ّٛعًٗٝا ٖل ٙا ٪شصا

ملاعتثارٖا ت ري تُٓ ١ٜٛرباّ اي ٦ا اي كريٚ ٠يٝصت
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ت ري تكٛألِٖ وض شا ا اوانِ ٚاق اص ايصجٖٚ ٕٛلا ا٭َر

ب تٕ ٜثات

اسبرص عً ٢ايٛص ٍٛوي ٘ٝاملتااَ َٔ ً٤ر ً ١تكا ِٜايطًب ٜٚه ٕٛيو ملأخل
ايطُاْا

ايها  ١ٝملاٱضا  ١وض رص ايثا

ا ٫تُاع ٞعً ٢ايٛصٍٛ

يًُعًَٛا ايص  ١ ٝاييت تعهض شًٛى ايعخص ا تكاّ يًكرض  َٔٚا٭ُٖ١ٝ
مبهإ عٓا صَ ٍٛثٌ ٖلا ايتأخر َٔ قثٌ ا كدض تٕ ذبرص ا ٪شص ١عً٢
ايكٝاّ ملعا ٠و را٤ا قثٌ ايًج ٤ٛيًُ انِ َٗٓٚا عً ٢شث ٌٝا ثاٍ ايطغط عً٢
ا كدض عرب تقارمل٘ ٚتصاقاٚ ٘٥غريِٖ ممٔ هلِ تأثري ا تُاع ٞق ٟٛعًٚ ٘ٝ
اي ١ايت كل َٔ عاّ قارت٘ عً ٢ايصااأل ُٔ ايطرٚر ٠مبهإ ايكٝاّ ملإعاأل٠
اٚي ١ا٭قصاط ملطرٜك ١تٓاشب ٚضعٝت٘ ٚغري يو َٔ اٱ را٤ا اي ٓ ١ٝاييت
دبٓب ا ٪شص ١ايًج ٤ٛوض اسبً ٍٛايصعث.١
 ايع ا ر: ١ٝعٓا نر ايع ا ٜ ١ٝتثاألر وض ت ٖإ ايهثريَ ٜٔثاظر ٠قط ١ٝاٱ صاو
عٔ ت اص ٌٝا ٛازْا ٚا ٝساْٝا ا اي ١ٝكط ٚيهٔ ايع ا ١ٝ
يٝض

ا٭َٛر ا اي ١ٝكط ٚومنا

نٌ ايصٝاشا

ايصٝام تعين ايٛضٛو ٚايصام ٚا هاظ  ١شٛا٤
َٚرٚ٩شٗٝا تٚ

ٖلا ايصٝام

وٕ ايع ا ١ٝ

ٖلا

َٛا ٗ ١اٱألارٛ ٠ظ ٗٝا

َٛا ٗ ١ايرت ٟايعاّ ٚاجملتُا ت ٚاسبه ١َٛت ٚازبٗا

ا ُٛيٚ ١نليو ايع ا ٚ ١ٝاٱ صاو يًُكدض عٔ آي ١ٝا تصاب اي ٛا٥ا عً٢
ايكرٚض ٚايك ِٝاي عً ١ٝيٓصث ١اي ٛا٥ا ايدانُ ١ٝعً ٢ايكرض ٚتكاَ ِٜعًَٛا
َهتًُ ١َٛٗ َٚ ١ملعإٔ ايتهايٝف اي عً ١ّٝاييت ُٜصاألْٗٚا َكاملٌ ايكرٚض
ٚخاَا ايعًُّٝا ٚا ثايغ اييت ٜتكاضْٗٛا يكا ٤ا اخرا
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ايثٝاْا ملعهٌ َثصط ٜتٓاشب َا َصت ٣ٛاي ٦ا اي كري ٠اييت تتعاٌَ َا ٖلٙ
)

ا ٪شصا ( .قٓاٌٜ

 ايتعثٝو ٚملٓا ٤ايعران:١َٓل ملاا ١ٜايتصعٝٓٝا عً ٘ ٚ ٢اشبصٛص ذبكل ايلٜٛي ٚاْ٫تعار ّٗٛ
ايعثهٚ ١ايتعثٝو ٚألخٌ ٖلا ا صطًح ازباٜا نتعثري عٔ ٚا ا َٔ ٠تِٖ
ا٭شض ا ٗٓ ١ٝاييت ٜتطًثٗا ْعاط ا ٓعُا
ا ٗ ّٛصبُٛع َٔ ١ايعًُٝا

غري اسبهٜٚ ١َٝٛعهض ٖلا

ٚا٭ْعط ١اييت تك ّٛملٗا ٖل ٙا ٓعُا

يت كٝل

ايتطأَ ٚايتٓصٝل ُٝا ملٗٓٝا ٪َٚشصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر ذبتام نغريٖا َٔ
َٓعُا اجملتُا ا اْ ٞوض ايتعثٝو ُٝا ملٗٓٝا ٚوض ملٓا ٤ايعران ١اي اعً١
يتثاألٍ اشبربا
ٚملراصبٗا

ٚذبكٝل ْٛي َٔ ايتٓصٝل ٚايتهاٌَ

َ ٖٛٚا

اييت تٓعأ عاأل٠

تألٚارٖا ٚتعُاهلا

ٓثٗا نثريا اٱظها ٫ايٓٛعٚ ١ٝايهُٚ ١ٝا هاْ١ٝ

ظٌ ت ٛا ٤اْعااّ ت ٚضباٚألٖ ١ٜل ٙايعران ١ا ُٗٚ ١اي اعً.١

 ايدنٝس عً ٢ايغرض َٔ ايكرض:ملعض ايصًٛنٝا

يكا تأل

ايغري َارٚش ١يثعض َ٪شصا

ايتٌُٜٛ

ا٭صغر وض تٛشٝا ألا٥ر ٠اي كر ٚيٝض ايعهض ٚقا ملرز ٖل ٙايعاٖر ٠ملعهٌ
ضباٚأل يا ٣ملعض ا ٪شصا اييت ٫تاقل
٭ ً٘

ٝ

ايغرض ا راأل اسبص ٍٛعً ٢ايكرض

ٜتكاّ ايهثري َٔ ا٭شر ٚا٭ راأل وض ٖل ٙا ٪شصا ي٬قداض

٭ ٌ تغراض اشتٗ٬نٚ ١ٝنُاي ٫ ١ٝذبكل ت ٟألخٌ وضا
اي كريٖٓٚ ٠ا ٜربز اياٚر اسب ٟٛٝيطثاط اٱقراض
ت ٘ٝ ٛايكرٚض

اجملا٫

هلل ٙا٭شر

ٖل ٙا ٪شصا

٭ ٌ

اٱْتا  ١ٝا ار ٠يًاخٌ ٚا٫ملتعاأل عٔ مت ٌٜٛتٟ
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د.هاني التميمي

نُايٝا تسٜا َٔ تعثا ٤ا٭شر اييت تعاْٞ

ا٭شاط َٔ ايعجس ايهثري

ت ٛري تشاشٝا اسبٝا.٠
 ت األ ٟا ا ١ْٜٝٛا رر: ١وّٕ َٓٗج ١ّٝايتُ ٌٜٛا٭صغر يٲقراض َصُُ ١يً اّ َٔ َا ١ّْٜٝٛا كدض
ا رر ٖٞٚ ١ترنس عً ٢قار ٠ايسمل ٕٛعً ٢ايتصاٜا َٔ خ ٍ٬تك ِٝٝايتا ل
ايٓكا ٟعرٚع٘ وض اْب تك ِٝٝايعخص ١ّٝوٕ َٛظ  ٞايكرٚض ٜعٝعٕٛ
تكًٝاًّٜا

ت ٝاٜ ٤عًُٗٝ ٕٛا ُٜ ٚر ح تٕ ٜعٛا َعانٌ ا ا ١ّْٜٝٛا رر ١اوتًُ١

يسملاٚ ِٗٓ٥يً ا َٔ ايٛقٛي
ملعض ا ٪شصا ايٓا

َعهً ١ا ا ١ْٜٝٛا رر ١يً ٦ا اي كري ٠تًجأ

 ١وض شٝاش ١عاّ وقراض َٔ يا ٜ٘ايتساَا

٪شصا

َاي ١ٝتخرٚ ٣نليو ذباٜا ق ١ُٝايكرض ملصكف ٜتٓاشب َا َصت ٣ٛاياخٌ
ايعٗرٚ ٟغري يو َٔ اسبً ٍٛا ثتهر.٠
راملعا :ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝا
ت / ٫ٚايٓترا٥رررج:
َٔ خ ٍ٬ايعرض ٚايت ً ٌٝايصاملل ميهٓٓا اشتخ٬ص ايٓتا٥ج ايتاي:١ٝ
 وٕ نٌ َٗٓ َٔ ١ا ِٗ ذبتام وض صٝاغَٝ ١ثام تخ٬ق ٞخاص ملٗا نٕٛا٭خ٬م ٚايك ِٝيٝصت نًٗا ْٛي ٚا ا

نٌ ا٭عُاٍ ٚا ٗٔ ومنا ٖٞ

تتٓٛي حبصب رثٝع ١ايعٌُ ٚايٛا ثا ايٛظ ١ٝ ٝا رتثط ١مل٘.
 -رغِ ايتٓٛي

ا٭خ٬قٝا

ا ٗٓ ١ٝو ٫تٕ ا ثاأل ٨ا٭خ٬قَٓ ١ٝع١َٛ

َتهاًَٜ ٫ ١صتغين ملعطٗا عٔ ملعض ٗ ٞمبثامل ١ازبصا ايٛا ا.
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د.هاني التميمي

  ٫ميهٔ ٪شصاٚتغٝري ا املٞ

ايتُ ٌٜٛا٭صغر اٱش ١َٝ٬تكا ِٜوشٗاّ كٝكٞ
اي كري ٠عرب ايتساَٗا ملا عاٜري ا اي١ٝ

ٚاقا اي ٦ا

ٚايطٛاملط ا ٗٓ ١ٝكط ملا ٕٚايتساَٗا ايصارّ ملتطثٝل تخ٬قٝا ا ٗٓ.١
 وٕ َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملعهٌ عاّ ٚاٱشَٗٓ ١َٝ٬ا ملعو خاصَطايث ١اي ّٛٝتنثر َٔ تٚ ٟقت َط ٢ملايعٌُ عً ٢ر ا َصت ٣ٛايتساَٗا
ملا ٗ ٛا ا٭خ٬قٚ ١ٝايعرع ١ٝيصٓاع ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر.
 -وٕ ا ٪شصا

اٱش ١َٝ٬ايعاًَ١

صباٍ ايتُ ٌٜٛا٭صغر ميهٓٗا

تطثٝل ا عاٜري ٚا ٛاثٝل اياٚي ١ٝا ٓعُ ١يعٌُ َ٪شصا اٱقراض َا ٛ ٚأل
اشتثٓا٤ا

ضباٚألُٝ ٠ا ٜتعًل ملاي ٛا٥ا ايرملٚ ١ٜٛغريٖا َٔ ا خاي ا

ايعرع.١ٝ
 عاّ تٛا ر ٗا رقامل ١ٝتعرف عًَ ٢صت ٣ٛايتساّ َ٪شصا ايتٌُٜٛا٭صغر اٱش ١َٝ٬ملا عاٜري ا ٗٓٚ ١ٝا٭خ٬ق.١ٝ
 وٕ ايتساّ ا٭خ٬قٝا ا ٜٗٓ ٫ ١ٝعين ور٬قا ذب٪َ ٌٜٛشصا ايتٌُٜٛا٭صغر وض ٗا خري ١ٜنٖ ٕٛلا اياٚر َٓٛط ملا ٓعُا اشبري ١ٜتَا
َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر ا طًٛب َٓٗا ألٚر تُٓ ٟٛعرب مته عُٗ٥٬ا
َٔ اي ٦ا

اي كريٚ ٠اْ٫تكاٍ ملِٗ وض رٛر ا٫عتُاأل عً ٢ايلا

قاراتِٗ اْ٫تا ٚ ١ٝألصبِٗ

ٚتعسٜس

شٛم ايعٌُ.

 -وٕ ايتساّ ا٭خ٬قٝا ا ٗٓ١ٝ

َ٪شصا ايتُ ٌٜٛا٭صغر اٱشٜ ١َٝ٬عا

ٚا اا َٔ تِٖ تألٚاتٗا اي عاي١

ايتعاٌَ َا ذباٜا ايع ١ ٛا عاصر.٠
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د.هاني التميمي

ثاْٝا  /ايتٛصررررٝا :
ض ٤ٛايٓتا٥ج ايصاملك ١إْٓا ْٛص ٞملاٯت:ٞ
 ايعٌُ عً ٢وعااأل َٝثام ظرف ٭خ٬قٝا َٗٓ ١ايتُ ٌٜٛا٭صغر حبٝاٱش ١َٝ٬ايعاًَ١

ٜٓعِ شري عٌُ ا ٪شصا

ٖلا ايكطاي ا اي ٞملايغ

ا٭ُٖ.١ٝ
 -ضرٚر ٠قٝاّ ازبٗا

اسبه ١َٝٛا ختصٚ ١مجعٝا

ا اعبٚ ١ازبٗا

محا ١ٜا صتًٗو ملايعٌُ عً ٢ت ٛري ورار رقاملٜ ٞطُٔ ايتساّ َ٪شصا
ايتُ ٌٜٛا٭صغر ملا ٗ ٛا ا٭خ٬ق ١ٝا٭شاش١ٝ
 -وملراز ايُٓا م ٚايتجارب اياٚي ١ٝايٓا

١

ٖلا اجملاٍ.
ايتساّ َٓع ١َٛا٭خ٬قٝا

ا ٗٓ ١ٝا تعًك ١ملٓعاط ايتُ ٌٜٛا٭صغر.
َ٪شصا

 -اٖ٫تُاّ ملايهٛاألر ايٛظ١ٝ ٝ

ايتُ ٌٜٛا٭صغر اٱش١َٝ٬

ٚايعٌُ عً ٢تثك ِٗ ٝاياا ِ٥ملايك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝا ٗٓ ١ٝاييت تًتسَٗا ٖلا
ا ٪شصا .
 -عً٪َ ٢شصا

ايتُ ٌٜٛا٭صغر اٱش ١َٝ٬تٕ تٓٗض مبصٛ٦يٝاتٗا

ا ٫تُاع ١ٝدبا ٙايعاًَ

ٗٝا رصا عً ٢ت ٛري ايثك ٚ ١سا عً ٢اٱْتام

ايغسٜر ٚايصًٚ ِٝتثثٝتا يك ِٝايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًُ٪شصٚ ١رشايتٗا.
 ٜتع عً ٢نٌ َ٪شص ١مت ١ًٜٝٛتٕ تطا يٓ صٗا  ١ ٥٫تتطُٔ َامل تٓصعً ١ٝقٛاْ ايعكٛملا ٚايعٌُ ٚايعُاٍ َٔ ٚا ثا ٚظ ١ٝ ٝتعهض خصٛص١ٝ
عًُٗا ٚتْعطتٗا ا ختً ٚ ١ازبسا٤ا
ايٛا ثا

اييت تدتب عً ٢ا خاي ا

ايٛظٚ ١ٝ ٝا٭خ٬قٚ ١ٝملليو تٓجح ٖل ٙا ٪شصا

هللٙ
ذبٌٜٛ

ا٫يتساَا ا٭خ٬ق ١ٝوض ٚا ثا ٚظ ١َٝٓٗ ١ٝ ٝتعهض خصٛصٝتٗا ٜٚدتب
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د.هاني التميمي

عً ٢طباي تٗا سا٤ا تأألٜث ١ٝتطُٔ هلا ا ٫داّ ٚذبكل هلا ايتطثٝل ايصًِٝ
ٚايرظٝا.
ٚاهلل شث اْ٘ ٚتعاض تشأٍ تٕ ٜهتب يعرٜعت٘ اشتهُاٍ ايتطثٝل
ٓثا ا٭رض ٚتٕ ٜهتب يًعاًَ ملٗا ٚايكا ُ٥عًٗٝا ايتٝ ٛل ٚايصااأل وْ٘
قرٜب مسٝا صبٝب اياعا.٤
ٚآخر ألعٛاْا تٕ اسبُا هلل رب ايعا
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د.هاني التميمي

ا ررا ررا:
 -ملراْررامسا

ٛألٜرر

ايثًرراإ ايعرملٝرر ١ألراشررَ ١عررا٠

ايتُٜٛررٌ ا٭صررغر

يصاحل صٓاٚم ا٭َِ ا ت ا ٠يتُٓ ١ٝرتط ا اٍ ايٜ٫ٛا ا ت ا٠

.

 قٓرررا ٌٜظرررانر ْعرٜررر ١ا ٓعُرررٚ ١ايتٓعررر ِٝألار اي هرررر ايعرملررر ٞيًٓعررررٚايتٛزٜا ايكاٖرَ ٠صر
 -يٝجررر

.

رر ٕٛتكررا ِٜاشبرراَا ايثٓهٝرر ١يً كررراَ ٤ررٔ وصرراارا

ايثٓو اياٚي ٞايٜ٫ٛا ا ت ا. ٠
َ -انايٝصد ملاترٜو ملٓا ٤ايثك َٔ ١خ ٍ٬ايع ا ١ٝ

ايتُٜٛرٌ ا٭صرغر

ظثه ١تعجٝا ٚتثكٝف َ٬ى ا عرٚعا ايصغري ٠ايٜ٫ٛا ا ت ا. ٠
 َررانٛرأل َاٜهررٌ ذبص ر ا٫شررتجامل ١يًعُررَٓ ٤٬عُرر ١ررٛرألايٜ٫ٛا ا ت ا ٠ا٭َرٜه١ٝ

.

 ٖرر ٍ٬وألرٜررض ر ررا ايكررارا ا ٪شصرر٪ ١ٝشصررا ايتُٜٛررٌ ا٭صررغرايص٬شٌ يًطثاعٚ ١ايٓعر ايهٜٛت

ا

.

ٖٝ -جررإ عثرراايرمحٔ تُٖٝرر ١قرر ِٝا رراٜرٜٔ

تعرره ٌٝثكا رر ١ا ٓعُررا

ايصعٛألَ ١ٜعٗا اٱألار ٠ا ًُه ١ايعرمل ١ٝايصعٛأل. ١ٜ
 ايتُٖ ُٞٝاْ ٞتك ِٝٝا٭ألا ٤ا ٪شص٪ ٞشصا ايتُ ٌٜٛا٭صرغر ايُٝٓٝر١رشايَ ١ا صتري غري َٓعٛر٠

اَع ١تّ ألرَإ اٱش ١َٝ٬ايصٛألإ

.

 اسبٝررررار ٟضبُررررٛأل تخ٬قٝررررا ا ٗٓرررر ١ألار اي هررررر عُررررإا٭رألٕ

.
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د.هاني التميمي

 ايعًٖٓ ٟٛا اسبا ر ١وض تخ٬قٝرا َٗٓر ١ا٭رظر َ ١هتثر ١تّ.

ايثٛاق ٞازباَع ١ٝازبسا٥ر

 ايعٝصا ٟٚضبصٔ اسبكرٛم ا٫قتصراألٚ ١ٜايتُٓٝر١اي هر رراملًض

ايرا ٍٚايعرملٝر ١ألار

.

 اي سٜرررا تْرررٛر َررراْٚا ايصرررًٛى ٚا ٪شصرررا ا ايٝررر ١اٱشررر ١َٝ٬ملٝرررتايتُ ٌٜٛايهٜٛيت ايهٜٛت

.
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