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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

النملة :رَّ
املر�س ُح الأ ْقوى رَّ
ر�سي
للت ُّب ِع على ُك ِّ
الرئا�س ِة الق ِت�ساد رَّي ِة
ِّ
ني الدرَّو ِر رَّ
ات ال رَّر َقا َب ِة رَّ
هَ ي َئ ُ
رع ِّي
رع رَّي ِة َب َ
ال�س ِ
ال�س ِ
�ص ال َقا ُن ِ ِّ
ون ال رَّلج َن ُة رَّ
رع رَّي ُة ِل َلما ِل رَّي ِة
َوال رَّن ِّ
ال�س ِ
ن َ
غر ِب رَّي ِة َ ُ
وذج ًا
ال رَّت َ�سا ُر ِك رَّي ِة ِباملَم َل َك ِة املَ ِ
البنوك
رَّوافع الدِّين رَّي ُة لختيا ِر العمال ِء ف
الد ُ
ِ
الإ�سالم رَّي ِة  -درا�س ٌة ميدان رَّي ٌة
ري املَ َوا ِر ِد ال َب َ�س ِر رَّي ِة ِف َ َ
وع
دَ و ُر َت�سي ِ
اح املَ�س ُر ِ
ن ِ
يع
ِد َر َا�س ٌة ا�س ِتب َيا ِن رَّي ٌة َت ِلي ِل رَّي ٌة ِملَ ُ
جموعَ ٍة ِمنَ املَ َ�سا ِر ِ
ال َع ِام َل ِة ِف َول َي ِة َ�س ِعيد َة  -اجلزا ِئر

التوجه ن َْح َو اال�ستثمار يف ِبنى التكنولوجيا التحت َّية
َ�ضور ُة ُّ
ً ِ ِ
ُ ُ ِ نيَ ِ
جامعة ا ُ ّأم ال ُقرى  -اأمنُوذجا -
يف
ناعة امل َب ِم
ِ�س َ
ِ

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

َ�سروعا يُح ِّق ُق َر ْب ً
جامع ٌة عرب َّي ٌة م ً
ل َنعه ْد يف َ
اجلامع ِة واملُجت َم ِع؛ ِلت�ؤم َِّن
عاملنا
ِّ
طا ب َني ِ
العربي اأنْ اأطلقتْ ِ
لل�سباب ،و ِل ُت�ستث َم َر يف تط�ي ِر م�ار ِدها الب�سري ِة ِبطريق ٍة ِمهني ٍة َ
عاملي ٍة؛ وك أا َّنها
عمل
ِلبيئ ِتها املُحيط ِة ُف َ
ر�س ٍ
ِ
احلا�س َن ِة ل ُه.
ترويج الق ِت�سا ِد ا َملعر ِّيف ،واإيجا ِد البيئ ِة ِ
ت�سعى لتغي ِري طبيع ِة القاعد ِة الإنتاجي ِة؛ ِمن ِخ ِ
الل ِ
ربجمنيََ ،
ربجم َني
جامع ُة اأُ ِّم ال ُقرى
َ
فق ْد اأطلقتْ ِ
وو�سعتْ له ِ�سعار ًا ُم َّيز ًا�ِ :سناع ُة املُ ِ
برنامج �سناعَ ِة املُ ِ
ال�سناع ِة اخلدمي ِة،
اأق�ى ِمن �سناع ِة
ب��س ِفه دا َّل َة هذه ِّ
مامها بالع ُ
ُن�س ِر الب�سريِّ ْ
الربامج؛ ِلتد َّل على اه ِت ِ
ِ
حن َن ِث ُق ِب َك و ِب ُقدرا ِت َك ،و ُن َ
كما اأحلقت ُه بعبار ٍة حتفيزي ٍة قالتْ فيهاَ :ن ُ
نف�س َك
الكامل َة؛ ِل ُتثبتَ َ
عطيك ال ُفر�س َة ِ
يات َ
�سا�س ت�س ُّم ا َ
العاملي ِة.
حيح .اأ َّما َحماو ُر
بال�سكل َّ
أحدث ال ِّتق ِن ِ
�سامل ٌة ِ
فهي ِ
ِ
الربنامج؛ َ
وا�سع ٌة يف الخ ِت ِ
ِ
ال�س ِ
ما�س ٍة اإلي ِه؛ فق ْد �سارتْ ن�سب ُة
وهذا اأم ٌر مُتم ِّي ٌز ْل نع َه ْد ُه يف بيئ ِتنا العربي ِة ،مع ا َّأن ُجمت َمعا ِتنا يف حاج ِة َّ
ال�سباب الذين ِيَغلبُ علي ِهمُ التعلُّمُ والثقاف ُة ،اإ�ساف ًة
العمل ُت ِّث ُل َحيِّز ًا كبري ًا ب َني
ِ
ال َبطال ِة واملُت� ِّقف َني عن ِ
ُون اأنْ َ
يات؛ ول ِك َن د َ
فاع ٌل ،و ُم�ؤ ِّث ٌر فيها.
ِل َ�س َغ ِف ِه ال�س ِت ِّ
يك�ن ل ُه دَو ٌر ِ
هالكي بال ِّتق ِن ِ
ُن�س ُر الب�سريُّ فيها يُ�س ِّك ُل ا ُ
يئات التي
امج ِ�سناع ٌة خدمي ٌة ،والع ُ
جل ْز َء ال َّ
ا ّإن ِ�سناع ِة َ
نا�سبُ ال ِب ِ
أهم ،وهي ُت ِ
الرب ِ
ُ�سيف لالأم ِر ا َ
�سالت ،وو�سا ِئ ِل الدَّف ِع اللكرتو ِّينِ ،ومّا ي ُ
حلي� َّي َة ،وال ُق َّ� َة
تت�اف ُر فيها ال ِبنى التحتي ُة لال ِت ِ
ً
برناجما كهذا باأُ ُ�س ٍ�س ِمهن َّي ٍة َ
ياجات
جامع ٍة عريق ٍة
عامل َّي ٍة ،مع َر ْب ِط ُخم َرجا ِته باح ِت ِ
الدّا ِف َع َة املُح ِّفز َة تب ِّني ِ
ال�س ِ�ق ا َملح ِّل َّي ِة َ
والعامل َّي ِة.
ُّ
ً
اجلامعاتُ
جامع ِة اأُ ِّم ال ُقرى لال�س ِتثما ِر يف اق ِت�سا ِد ا َملع ِرف ِة؛ فق ْد تط َّ�رتْ
جميعا َح ْذ َو ِ
ونتط َّل ُع اأنْ َحت ُذ َو ِ
ووا�س ٍع يف الآون ِة الأخري ِة ،ومع ا َّأن َ
كجامع ِة
عات العربي ِة ِ
اجلام ِ
بع�س ِ
ب�سكل كب ٍري ِ
ِ
ق�اع ُد ا َملعرف ِة ،واإدارا ِتها ٍ
ُ
ّ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
عارف املتط�ِّر ِة ِلطالبها؛ ِلكنهُم ل يتمك َ
ِهني ِب َ�س َب ِب
ِدمَ�سق؛ تق� ُم
ن�ن ِمن مُتابَع ِة طريق ِهم امل ِّ
بتدري�س هذه امل ِ
ِ
ً
احلا�سن ِة؛ ِل َي ْ�س َم َل
ول�ج ْ�ست َّي ٍة .وي َ ُ
ُ�س ٍ
ُعترب هذا الربنامجُ مَ�سروعا را ِئد ًا ،ونقرت ُح ت��سي َع بيئ ِته ِ
ع�بات ما ِّد َّي ٍةِ ،
البيئات العرب َّي َة ً
وخا�س ًة املُ ْبت ِك َ
رين
جميع
جميعا؛ ل َّأن ُ
الت�ا�س َل اللكرتو َّين يُح ِّق ُق التقارُبَ ب َني املُ�ست ْهدَفنيََّ ،
ِ
ُ
جم َني
جامع ِة اأ ِّم ال ُقرى
َ
منهم .وما يُ�سجِّ ُع على تطلُّ ٍع كهذا ع َد ُم َح�س ِر ِ
الربنامج ِب ُط ّال ِبها؛ ب ْل ي�س َم ُل املُ َ ْرب ِ ِ
املُهت ِّم َني ً
جميعا يف ُحم ِيطها ،وهذا ما يَج َع ُلنا نعتق ُد ا َ
بالتعاون
افرت ِا�س ّي ًا ،اأو
ت��س َع ِته؛ �س�ا ٌء ِ
ِ
إمكان ِ
بتنفيذه ِ
عات مَثيل ٍة؛ ِلي�سم َل ُّ
الط َّالبَ املُت َمي َ
ُّول العربي ِة ،والإ�سالمي ِة كا َّف ًة.
جام ٍ
مع ِ
ِّزين ِمن الد ِ
َ
ربجم َني املُت َمي َ
ِّزين ،وا َمل�ساري َع املُت َميِّز َة ،اإ�ساف ًة
ا ّإن ما ُي ِّي ُز ا َمل�سرو َع مُرو َنت ُه؛ فق ْد
ا�ستهدف الربنامجُ املُ ِ
فكانت ال ِفئاتُ
ِلفئ ٍة عا َّم ٍة ُت ُنح
فتح طريقها يف ُ�س ِ�ق ال َع ِمل ُ
ب�س� َر ٍة اأف�س َلِ ،
ٍ
�سهادات ِمهني ًة ُت ِ
�ساعدُها يف ِ
كال َّتايل:
 tاملُت َم َّي َ
عل�مات
أبحاث ِّ
َركز الب ِتكا ِر ال ِّت ِّ
قني ِل ُن ُظ ِم ا َمل ِ
َركز ال ِ
زون :يَت ُّم ِ
اخلا�س مب ِ
ت�ظي ُفهُم يف م ِ
ا ُ
والتطبيقي يف
حثي
ِّ
للجامع ِة ،ويَعت ِم ُد ا َملرك ُز يف ع َمل ِه على اجلا ِنب ِني؛ ال َب ِّ
جلغراف َّي ِة التاب ِع ِ
عل�مات.
َجم ِال َ
الرب َجم ِة ،و ِتقني ِة ا َمل ِ
و�سركات
الربنامج :ويت ُّم دع ُمها ماد ًِّيا ،وحت�ي ُلها اإىل م�ساري َع حقيقي ٍة،
 tامل�ساري ُع املُت َم ِّي َز ُة يف
ٍ
ِ
للتنفيذ ِتاري ًَّا.
حال كان امل�سرو ُع قاب ًال
ِ
ِ
نا�سئ ٍة؛ يف ِ
الت�ج ُه ِل ُ�س ِ�ق ال َع ِمل.
 tحُ �س� ُل املُتدرِّبُ على �سهاد ٍة ُيك ُنه بها ُّ
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أعمال
ال�س ِ�ق؛ ف َن ِج ُد ُه
الربنامج مع
اأ ّما تكا ُم ُل
احتياجات ُّ
ِ
ِ
أعمال ،ور ْب ِطها بال ِ
بتدريب املُتدرِّب َني على م�ا�سي ِع رياد ِة ال ِ
ِ
وت�س�يق مُنتجا ِتهم ،وغ ِريها ِمن الأم� ِر
إقناعهم،
ال�س ِ�ق،
َ
الربجم َّي ِة ،اإ�ساف ًة ِلتعلي ِم ِهم ِد َ
را�س َة ُّ
واحل�س�ل على العُمال ِء وا ِ
ِ
ِ
املُتن�ِّعة ِو املُخت ِلفة.
اإذ ًا فا َمل�سرو ُع يُح ِّق ُق ا ً
الربجميات ،فهُ� ي�س َعى اإىل:
ِّري
ِ
أهدافا عديد ًة؛ فبالإ�ساف ِة لال�س ِتثما ِر يف املُ ِ
ربجم َني ومُط� ِ
أف�سل املُط� َ
عل�مات
الل ت�ظي ِف ِهم يف مَركز الب ِتكا ِر ا ِّل ِّ
 tال�س ِت ِ
تقني ِل ُن ُظ ِم ا َمل ِ
ح�اذ على َخ ِ
دمات ا ِ
ِّرين؛ ِمن ِخ ِ
ا ُ
الت
ُربجم َني يف َجم ٍ
جامع ِة اأُ ِّم ال ُقرى؛ ِلل َع ِمل مَع ِ
أعمال يف ِ
باحث َني وم ِ
جلغرافي ِة ،اأو يف مَعه َِد الإ ْبدا ِع و ِرياد ِة ال ِ
عديد ٍة مُتق ِّد َم ٍة.
�اح
بتح�ي ِلها اإىل
الرب َجمي ِة التي َ�س ُت ْن َتجُ ِمن
الربنامج؛ ْ
أف�سل ا َمل�ساري ِع َ
ٍ
دعم ا ِ
ِ
�سركات نا�سئ ٍة ،ودَع ِمها ِمن َن ٍ
ِ  t
عَ ديد ٍة.
هات ا ُ
نامج؛ ِمن
عات الأُخرى؛ ِم ِثل
رجات َ
ك�م َّي ِة لال�س ِتفاد ِة ِمن ُخم ِ
حل ِ
واجل ِ
ِ
 tت�ف ِري ُفر�س ٍة ِلل ُمجت َم ِ
ال�سركاتِ ،
الرب ِ
الربنامج.
ُنا�سب ٍة ِخل ِّريجي
درات املُتدرِّبنيَ؛ ِلت�ف ِري ُف َر ِ�س عَ َم ٍل م ِ
الل ال�س ِتفاد ِة ِمن ُق ِ
ِخ ِ
ِ
ال�سركات َ
التطبيقات
اجلامع َّي ِة يف ِ�سناع ِة
العاملِي ِة،
درات حقيق َّي ٍة ِلل َع ِمل يف بيئ ِة
ا ّإن تك َني املُتدر ِِّب ِل َيت َم َّل َك ُق ٍ
ِ
والبيئات ال َبحثي ِة ِ
ِ
ِ
ر�س ٌة َ
الربجم ِة الأمريكي ِة ال ِعمالق ِة ُتق ِّد ُم ح�ا ِف َز مُغري ًة ِلل ُم ْرب ِجم َني
عامل َّي ٌة ،ف�سركاتُ َ
املُختلف ِة اأم ٌر يف غاي ِة الأهم َّي ِة؛ لأ َّنه ُف َ
ربجم َني َ
يعمل�ن باأق ِّل الأُج� ِر على
ال�سرا ُع ُم� َّؤخر ًا ب َني هذه
العال .وقد ا�س َّت َد ِّ
ِ
ال�سركات يف ال ِه ِند؛ ل َّأن املُ ِ
يف اأنحا َء �ستى ِمن َ ِ
ُربجمي الكمبي�تر
خدمات الإنرت ِنت ت�س َم ُح
العال؛ َف ُ�س ُ�ق
لل�سركات اإنا َز اأعما ِلها ع َرب الإنرتنت .وي َ ُ
ِ
ِ
ُعترب ِ ٪70من م ِ
مُ�ست�ى َ ِ
ت�سميم .وقد ْاجتذبَت �سركاتُ (مايكرو�س�فت) و(�سن) و(انتل) ِمنهُم َن ْح َ�  9000م َُ�س ِّم ًما .وقال
الهن� ِد هُ ْم مُه ْن ِد ُ�س�
ٍ
الهند هذا العام يرتاو ُح ب َني  500و 550ا ً
ألفا ،بينما بَل َغ
كب ُري مُديري
ربجم َني يف ِ
الت�س�يق يف (مايكرو�س�فت) :ا َّإن عد َد املُ ِ
ِ
ُربم ٍج.
ربجم َني يف
ال�ليات املُ َّت ِح َد ِة  550ا َألف م ِ
ِ
عد ُد املُ ِ
ت�س ُل ِحلدو ِد
ا ّإن
ال�سركات ا َملح ِّلي َة يف البال ِد العربي ِة املُن ِت َج ِة ِللتكن�ل�جيا لي�ستْ كثري َة العد ِد ،ول كثري َة ال َعتا ِد ،كما أا َّنها ل ِ
ِ
ذلك �سي ْبقى ُن ُّ�ها َحمدود ًا ،ومُرت ِب ً
أ�سخا�س؛ ِل َ
طا ُمب� ِّؤ�س�سيها ِمن
ت��سط ِة؛ ب ْل يغلبُ عليها طا َب ُع
ال�سركات املُ ِّ
ِ
ِ
�سركات ال ِ
ً
ّ
ُ
َ
َّ
َ
أ�س�اق العربي ِة
ربجمنيَ ،ومَن اأرا َد ِمنها الن َ
ُبي ْ
ب��س ِفه ُّ
ال�س�ق الأكرث ان ِفتاحا ،اأما �سا ِئ ُر ال ِ
املُ ِ
جاح فرتا ُه ينتقل اإىل ُ�س�ق د ّ
ف ُتعاين ً
نق�سا �سديد ًا ِمن َ
ال�سركات.
تلك
ِ
أعمال َ�س َ
هريين بداأتْ بالتفك ِري لال�س ِتثمار ِفع ًال يف ِقطا ِع التكن�ل�جيا؛
فيد ِذ ْك ُره ا ّأن
ولع َّل ِمن املُ ِ
ٍ
رجال ا ٍ
�سركات عربي ًة َمل�ك ًة ِل ِ
َ
التدوين ت�يرت ،ويف ال�سرك ِة ال�سيني ِة للتجار ِة الإلكرتوني ِة ،وتن�ي ال�س ِتثما َر
ف�سرك ُة ا َململك ِة القا ِب�س ِة مَث ًال ا�ستث َمرت يف م�ق ِع
ِ
يف تطبيق (�سناب �سات  )Snap Chatوهذا ُم� ِّؤ�س ٌر ج ِّيدٌ.
ثمارات العربي ِة والإ�سالمي ِة كبري ًة يف َجمال التكن�ل�جيا؛ َ
ويبقى الأم ُل مَعق�د ًا باأنْ َ
وذلك بال َّت�جِّ ِه
تك�ن ِح َّ�س ُة ِقطا ِع ال�س ِت ِ
ُ
ُت��سط ٍة وكبري ِة ا َ
حل ْج ِم ُ
ِّنات الأجهز ِة املُخت ِلف ِة ،واهلل ِمن ورا ِء
َن ْح َ� بنا ِء
�سركات َحمل َّي ٍة م ِّ
تك�ن مُن ِت َج ًة َ
ٍ
يات ،وملِ ُك� ِ
للرب َجم ِ
الق�سد.
ِ
(حماها ُ
اهلل)
حماة َ
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