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بنك ال�سمال الإ�سالمي

)تحقيق الريادة في العمل المصرفي اإلسالمي بتنمية قدرات العنصر البشري 
والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقديم حلول متكاملة 

ترضي طموحات أصحاب المصلحة(.

)نتطلع أن نكون في مقدمة المصارف العاملة في السودان، تميزًا في التنمية 
والرفاه االجتماعي وتعزيزًا للثقة في معامالتنا داخليًا وخارجيًا(.

)قيمنا نابعٌة من عقيدتنا  تقاليدنا  ثقافتنا: الصدق واألمانة والشفافية(. 
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يسرنا أن نضع بين يدى القارئ الكريم العدد الثالث 
بخطى  تخطو  وهى  الشمال(  )واحة  مجلته  من  عشر 
واثقة نحو عامها السابع واضعين في االعتبار الرسالة 
علمية  موضوعات  وتقديم  نشر  في  للمجلة  السامية 

متنوعة اقتصادية، مصرفية، مالية، إدارية وثقافية.
القارئ الكريم :

اشتمل هذا العدد على :
• أخبار البنك ونشاطاته المحلية واألقليمية.	
• العمل 	 مجال  في  وعالمية  إقليمية  محلية،  أخبار 

المصرفي.
• مقاالت في المجال المصرفي والمالي واإلداري.	
•  لقاءات وحوارات،	
• إلى 	 إضافة  البنك  فروع  من  فرع  على  إطاللة 

العدد  هذا  يحظى   أن  متمنين  الثابتة  األبواب 
بإعجابكم وينال رضاءكم.

القارئ الكريم :
كلنا ثقة وأمل كبير ين في مشاركتكم الفاعلة في المجلة 
بموضاعتكم وبمقترحاتكم  وبآرائكم في األعداد القادمة  

- باذن اهلل تعالى - .
أسرة التحرير
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بنك الشمال اإلسالمي
شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة.

5

23 يوليو 1985. التأسيس: 

2 يناير 1990م. االفتتاح: 

يزاول البنك نشاطاته المصرفية واالستثمارية  النشاط: 

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
250،000،000 جنيه سوداني. رأس المال المصدق: 

250،000،000  جنيه سوداني.  رأس المال المدفوع: 
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شهد السيد/ حسن محمد الحسن األمين، المدير العام، فعاليات 
المؤتمر المصرفي العربي السنوي في دورته الحادية والعشرين، 
اتحاد  وتنظيم  باشراف  بيروت  اللبنانية  بالعاصمة  ُعقد  والذي 
لتعاون  الدولي-  العربي  )اللوبي  شعار  تحت  العربية  المصارف 

عربي  تكتل  إيجاد  سبل  المؤتمر  بحث  حيث  أفضل(،  مصرفي 
مصرفي منظم يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية 
بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي ويؤمن منصة 

مشتركة تخدم  المؤسسات المصرفية و المالية العربية. 

السيد/ المدير العام يشارك في فعاليات المؤتمــــر 
المصـــرفي العربـــي الســـــنوي
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مشاركة السيد/ مساعد المديرالعــــــام لإلدارة والبحـوث 

والتخطيـط في منتـدي الصـيرفة اإلسالمية

شارك السيد/ عبد اهلل نور الدين أحمد ، مساعد المدير العام لإلدارة 
األسواق  في  اإلسالمي  )التمويل  منتدي  في  والتخطيط  والبحوث 
الحدودية( الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المجلس 
خالل  تونس  بمدينة  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العام 
نجاح  أسباب  المنتدي  ناقش  2016م،  سبتمبر   29-28 من  الفترة 
تجربة الصيرفة اإلسالمية وتوسعها المضطرد علي المستوي اإلقليمي 
والدولي، ومدي دور ونجاح الصيغ المعمول بها اآلن والتحديات التي 

تواجه التجربة ومقترحات الحلول.
التي  اإلسالمي  التمويل  صيغ  بعض  علي  الضوء  المنتدي  سلط  كما 
لعبت دورًا مهمًا في نجاح التجربة، إضافة الي تفعيل دور االستثمارات 

التي تحقق التنمية وتحسين المستوي المعيشي ألفراد المجتمع.  

البنك ُيشارك في ورشة إدارة التعرضات الكبيرة والمنهجيات الجديدة لقياس 
)IFRS9( التدنى وفقًا للمعيار الدولى

شارك البنك ممثاًل في السيد/ كمال الشيخ الطيب، مساعد 
في  والتقنية  المصرفية  والشؤون  لالستثمار  العام  المدير 
ورشة إدارة التعرضات الكبيرة والمنهجيات الجديدة لقياس 
اتحاد  نظمها  والتى   )IFRS9( الدولى  للمعيار  وفقًا  التدنى 
2016م  أكتوبر   19-17 من:  الفنرة  في  العربية  المصارف 

بدولة االمارات العربية المتحدة. وقد ناقشت الورشة أحدث 
والمعيار  الكبيرة  بالتعرضات  المتعلقة  الرقابية  المتطلبات 
وفقًا  المؤونات  تكوين  بكيفية  الخاص  الجديد  المحاسبى 
للخسائر اإلئتمانية المتوقعة )IFRS9( وتأثير هذه المتطلبات 

على عملية التخطيط الرأسمالى.

7



برامج إدارة التدريب ومراقبة الجودة للنصف الثاني لعام 2016م

نفذت إدارة التدريب ومراقبة الجودة عددًا من الدورات التعاقدية 
تدريب  مركز  داخل  2016م  العام  من  الثاني  النصف  خالل 
التي هدفت  الفعال(  اإلداري  )اإلشراف  دورة  إبتداءًا من  البنك 
إلي إكساب المشاركين في الدورة معارف ومهارات تمكن من 
واإلشرافي  اإلدارى  أدائهم  لتطوير  اإليجابية  االتجاهات  تعزيز 

لإلسهام في تحقيق أهداف المؤسسة والعاملين والمجتمع .
ُأقيمت دورة في محور العالقات الخارجية والنقد األجنبي باسم )العالقات 

الخارجية وعمليات الخزينة( ودورتان في محور االستثمار والتمويل:
)دراسة الجدوي وتقويم المشروعات ألغراض منح التمويل المصرفي(. 

ودورة )التحليل المالي ألغراض منح التمويل المصرفي(.

بالتعاون مع مركز  البنك  ُأقيمت دورة لنواب مديرى إدارات وفروع 
دورة   أقيمت  كما  القيادية(،  )تنميةالمهارات  بعنوان  اإلدارة  تطوير 
بعنوان )المصرفي الشامل(، وأخرى بعنوان )إدارة الجودة الشاملة 
المكتب  أعمال  علي  الجدد  الموظفين  تدريب  تم  المصارف(.  في 

األمامي والتسويق المصرفي والتميز في خدمة العمالء.
شارك البنك في دورات خارج مركز  تدريبه بالتنسيق مع عدد من 
مراكز التدريب الخارجية، منها:أكاديمية السودان للعلوم المصرفية 

والمالية واتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية.
اإلدارة  واصلت  االجتماعية  بالمسؤولية  البنك  إهتمام  إطار  في 
أقسام  الجامعات بمختلف  جهودها في منح فرص تدريب لطالب 

العمل بفروع البنك المنتشرة بوالية الخرطوم والواليات األخرى.

أقيمت عدد )4( ورش:
.MINIBANK األولى : عن تطبيق

الثانية : عن قانون االمتثال الضريبي األمريكي FATCA وقانون 
مكافحة غسل األموال.

الثالثة :عن صيغة المشاركة )المشاكل والحلول(.
الرابعة : منشور بنك السودان المركزي ) العمل بسياسة حافز 

النقد األجنبي (.

ورش العمل
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مواصلًة لدوره الرائد في قطاع الصادرات َنفذ بنك الشمال 
اإلسالمي مع مجموعة من المصدرين العديد من عمليات 
صادر منتجات سودانية خالل العام 2016م بلغ إجمالى 

حصائلها حوالى )153( مليون دالور أمريكى, شملت: 
ضأن حى: محققًا إجمالى حصائل صادر بلغ حوالي . 1

)80( مليون دوالر أمريكى.
سمسم أحمر وأبيض تجارى: محققًا إجمالى حصائل . 2

صادر بلغ حوالي )44( مليون دوالر أمريكى.

لحوم )ضأن، بقرى وإبل( :محققًا إجمالى حصائل . 3
صادر  بلغ حوالي )13(  مليون دوالر  أمريكى.

بلغ . 4 صادر  حصائل  إجمالى  محققًا  عربي  صمغ 
حوالى )2.6( مليون دوالر أمريكى.

5 . : أهمها  األخري،  الصادرات  من  لعدد  إضافة 
)الفول السوداني, زهرة الكركدي ، أمباز وأعالف 
الحيوان، السنمكة وغيرها( محققًا إجمالى حصائل 

صادر بلغ حوالى )13.4( مليون دوالر أمريكى.

إسهامات بنك الشمال اإلسالمي في قطاع الصادر
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أن  اإلسالمى  الشمال  بنك  يسر 
يزف البشرى لكافة المتعاملين معه 
بحرى  الخرطوم  مدينة  ولمواطنى 
فرع  بافتتاح  الخصوص  وجه  على 
فى  المزاد،  بشارع  الواقع  بحري 
إطار سعيه لتطوير وتوسيع خدماته 
المصرفية. وقد أكد االستاذ/هيصر 
محمود حسين، مدير الفرع أن كافة 
الفتتاح  أكتملت  قد  االستعدادات 
الفرع الجديد، مبينًا أن الفرع ُشيد 
تلبى  التى  المواصفات  أحدث  على 
ويتوقع  معه.  المتعاملين  متطلبات 
مصرفية  خدمات  الفرع  يقدم  أن 

إضافة  ويشكل  ومتطورة  راقية 
التنمية  مجال  فى  للمنطقة  حقيقية 
موضحًا  واالجتماعية.  االقتصادية 
مساهمة  يقدم  سوف  الفرع  أن 
مقدرة في إطار برنامجه للمسؤولية 
االجتماعية عبارة عن معدات طبية 
قاسم  أحمد  بحري،  لمستشفيات: 

وحاج الصافي.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا الفرع هو 
فروع  منظومة  فى   )23( رقم  الفرع 
بنك الشمال اإلسالمى على مستوى 
مستوى  على  والثالث  السودان 

مدينة الخرطوم بحرى الكبرى.  األستاذ/ هيصر محمود حسين
مدير الفرع
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رئيس  البشير،  أحمد  حسن  عمر  المشير/  بحضور 
الجمهورية، شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم مساء الخميس 
األول من سبتمبر 2016، حفل تدشين مشروع الدفع عبر 
أن  حيث  المركزي،  السودان  بنك  نظمه  الذي  الموبايل 

الخدمة  قد صارت من تلك اللحظة متاحة للجمهور.
شهد الحفل بروفيسور/ إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس 
الوطني ود./ بدر الدين محمود، وزير المالية ود./ تهاني عبد 
عبد  حسن  الرحمن  عبد  واألستاذ/  وزيراالتصاالت،  اهلل، 
الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي، ورئيس وأعضاء 
العام  وأمينه  السوداني،  المصارف  اتحاد  إدارة  مجلس 
وعدد من مديري المصارف، وشركة الخدمات المصرفية 
االلكترونية، وشركات االتصاالت وشركات القطاع الخاص 

العاملة بالمجال وغيرهم من المهتمين.
عبرالهاتف  الدفع  أن مشروع  الحفل  في  المتحدثون  أكد   
وأن  اإللكترونية،  الحكومة  مشروعات  أكبر  من  الجوال 
النظام قد تم اختباره عبر عدة مراحل للتأكد من جاهزيته، 
و اختير النموذج المركزي، ألنه األنسب وبذا يكون الهاتف 
الجوال قد تحول إلى محفظة نقود بغرض إبقاء النقد داخل 
الجهاز المصرفي، وتتمثل األطراف المشاركة في الخدمة 
القومية  والهيئة  والمصارف  المركزي  السودان  بنك  في 

بحضورالمشير/عمرحسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية تدشين مشروع 
الدفع عبرالهاتف الجوال

لالتصاالت وشركات االتصاالت والقطاع الحكومي والخاص.
تم تقديم عرض في الحفل أوضح أن الدفع عبر الهاتف الجوال 
هو استخدام األجهزة النقالة إلجراء المعامالت المالية حيث 
الهاتف  برقم  مرتبط  الكتروني  حساب  في  النقود  حفظ  يتم 
الجوال فهو متاح لكل شخص يحمله ويمكن استخدام النقود 
سحبًا  المالية  التحويالت  في  الجوال   الهاتف  في  المخزنة 

وإيداعًا والشراء وتسديد رسوم الخدمات وغيرها.  
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بنك السودان المركزي يشرع في تطبيق سياسة الحافز
 الجديدة القاضية برفع سعرالدوالر بالبنوك التجارية والصرافات

شرع بنك السودان المركزي في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، 
والصرافات.  التجارية  بالبنوك  الدوالر  سعر  برفع  القاضية 
وأوضح بنك السودان المركزي في تعميم صحفي أن االجتماع  
بنظام  العمل  إعادة  تتضمن  مهمة،  قرارات  إلى  خلص  قد 
وإلى  الصادرات  ودعم  المغتربين  تحاويل  الستقطاب  الحافز، 
جانب استمرار البنك المركزي في مراقبة أداء أعمال السوق 
المنظم حتى ال تحدث أي تشوهات أوانحرافات على السياسات 
والموجهات وعزا السياسة الجديدة لحفز واستقطاب تحويالت 
السياسات  مساهمة  متوقعًا  الصادرات،  ودعم  المغتربين 

تجعل  وأنها  المنظم  القطاع  في  الموارد  حشد  في  الجديدة 
وقد  مجزيًا.هذا  والصرافات  المصارف  لدى  الصرف  سعر 
بنك  محافظ  الرحمن،  عبد  حسن  الرحمن  عبد  األستاذ/  عقد 
نوفمبر2016م  من  الثالث  األربعاء  يوم  المركزي،  السودان 
اجتماعًا موسعًا مع مديري البنوك والصرافات وأطلعهم على 
األجنبي، ومن  النقد  بتنظيم سوق  المتعلقة  الجديدة  القرارات 
للمصارف  السماح  االجتماع  إليها  خُلص  التي  القرارات  بين 
باستغالل نسبة 5٪ من االحتياطي النقدي القانوني المحفوظ 

لدى بنك السودان في حالة تمويلها نشاطات الصادرات.
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النظام  مكونات  أهم  من  واحدة  اإلسالمية  البنوك  أصبحت 
في  متزايدة  أهمية  وتكتسب  العربي،  الوطن  في  المالي 
قارتي آسيا وأوروبا، وتحقق نموًا ملحوظًا في أفريقيا جنوب 
الصحراء وأمريكا. ويتميز القطاع المصرفي اإلسالمي بنسبة 
نمو سنوي  تتراوح بين 15٪ إلى 20٪ ، وهي نسبة كبيرة 

تشير إلى أن المصرفية اإلسالمية في تقدم كبير على مستوى 
إيجابية  سمعة  اإلسالمية  المصارف  إزدادت  وقد  العالم. 
الماضي،  العقد  في  العالمية  المالية  األزمة  أمام  بصمودها 
ويوجد اليوم أكثر من 400 مصرف إسالمي في أكثر من 60 

دولة بحجم أصول يبلغ 2،1 تريليون دوالر .

المصرفية اإلسالمية تحقق نموًا متزايدًا يتراوح  بين 15٪ إلى 20٪ سنويًا

أعد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( بتاريخ 31 
اكتوبر 2016م مسودة المعيار رقم 19 ) المبادئ اإلرشادية 
لمتطلبات اإلفصاح لمنتجات سوق رأس المال اإلسالمي( و 

الذي يهدف إلى تحقيق األهداف اآلتية:
لوضع . 1 واإلشرافية  الرقابية  للسلطات  أساس  توفير 

الخاصة  اإلفصاح  بمتطلبات  تتعلق  وإرشادات  قواعد 
وخصوصًا   ، اإلسالمي  المال  رأس  سوق  بمنتجات 

للصكوك وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي.
لتقييم . 2 واإلشرافية  الرقابية  للسلطات  أساس  تحديد 

مدى كفاية أطر اإلفصاح التي حددها اآلخرون. 
توفير إطار إفصاح شامل للمشاركين في سوق رأس . 3

المال اإلسالمي.

الرقابية والممارسات . 4 التنظيمات  بين  تعزيز االنسجام 
العملية في سوق رأس المال اإلسالمي. 

المالية اإلسالمية هو هيئة دولية تم   إن مجلس الخدمات 
افتتاحها رسميًا في الثالث من نوفمبر عام 2002م ، وبدأت 
أعمالها في العاشر من مارس عام 2003م . يهدف المجلس 
الخدمات  صناعة  متانة  وتعزيز  لتطوير  معايير  وضع  إلى 
معايير  بإصدار  وذلك  واستقرارها،  اإلسالمية  المالية 
احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة 
والتكافل  المال،  وأسواق رأس   ، المصارف  قطاعات  عامة 
)التأمين اإلسالمي(. هذا و قد طرح المجلس مسودة المعيار 
للنقاش العام  من قبل المختصين و المؤسسات المالية و 
من المتوقع اعتماد المعيار في صورته النهائية بنهاية العام.

مجلس الخدمت المالية اإلسالمية يعد مسودة المعيار 19 ) المبادئ اإلرشادية 
لمتطلبات اإلفصاح لمنتجات سوق رأس المال اإلسالمي(
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أبو رقيــــــــــــــةأفال يتدبرون القرآن

مسألة الخوارق هذه منها أن تتداخل قوانين العوالم فمثاًل 
إذا كنت فى غرفة ودخل عليك شخص من جدارها وليس 
فى  ولكنه  خارقًا  البشر  قانون  فى  يعتبر  فهذا  بابها  من 
عالم الجن شئ طبيعى. فعالم الجن وهم معنيون برسالة 
اإلسالم يتعايشون جنبًا إلى جنب معنا قال تعالى: ) ويَْوَم 
وَقاَل  اإلنِس  َن  مِّ اْسَتْكَثْرتمُ  َقِد  اجِلنِّ  َمْعَشَر  يَا  َجِميعًا  ْم  همُ رمُ يَْحشمُ
َنا بَِبْعٍض وَبَلْغَنا َأَجَلَنا الَِذي  َن اإلنِس َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعضمُ م مِّ همُ َأْولَِياؤمُ
ْم َخالِِديَن ِفيَها إالَّ َما َشاَء اللَّهمُ إنَّ َربََّك  ْلَت لََنا َقاَل النَّارمُ َمْثَواكمُ َأجَّ

َحِكيٌم َعلِيٌم ( سورة األنعام )128( .
قاتلت المالئكة مع المسلمين فى حروبهم فيراهم الكفار 
رؤية  إذن  )فيتكلون(.  المسلمون  واليراهم  )فيخافون( 
ليست  لهم  المسلمين  رؤية  وعدم  خارقة  تعد  لهم  الكفار 

منقصة لهم.
ومشى  الحجر  كتكلم  فيها  األمثلة  تكثر  األخرى  العوالم 
ذلك  فى  ألف شخص  الضب  بسبب كالم  وأسلم  الشجر 
َأْو  اأَلْرضمُ  بِِه  َعْت  طِّ قمُ َأْو  اجِلَبالمُ  بِِه  يَِّرْت  ْرآنًا سمُ قمُ َأنَّ  اليوم )ولَْو 
َّْو يََشاءمُ  وا َأن ل ِّلَِّه اأَلْمرمُ َجِميعًا َأَفَلْم يَْيَأِس الَِذيَن آَمنمُ لَِّم بِِه امَلْوَتى َبل ل كمُ
وا  م ِبَا َصَنعمُ همُ ِصيبمُ وا تمُ اللَّهمُ لََهَدى النَّاَس َجِميعًا وال يََزالمُ الَِذيَن َكَفرمُ

يَْأتَِي وْعدمُ اللَِّه إنَّ اللََّه ال  َقِريبًا مِّن َداِرِهْم َحتَّى  لُّ  َأْو َتمُ َقاِرَعٌة 
مجال للجميع أن يتداخل بالمنطق والمعقول.يمُْخلِفمُ املِيَعاَد(الرعد )31(  فإذا كان االمر هلل جميعا فال 
بأفضل  إلى  يتقرب  عبدى  زال  )ما  القدسى  الحديث  فى 
ممن أفترض عليه حتى أحبة فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
هذا  يفسر  فكيف   )..... به  يبصر  الذى  وبصره  به  يسمع 
التحويل للحواس حتى تكون ربانية والبد لها من نماذج 
فسيدنا عمر بن الخطاب على المنبر يطلب من سارية أن 
أذن سمع  وبأى  فمه  فبأى صوت صاح  الجبل  إلى  يميل 

سارية هذا النداء ولم يسمع غير سارية صوت عمر.
قد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  أن  قريش  كذبت  لما   
ذهب لبيت المقدس ورجع فى ليلته طلبوا منه أن يوصف 
المقدس  بيت  صورة  وصلته  المقدس  بيت  صورة  لهم 
بث مباشر ولم يرى غير النبى صلى اهلل عليه وسلم من 

الحاضرين هذا البث )كنت بصره(.
َأن  لَْوال  َف  يمُوسمُ ِريَح  ِّي أَلِجدمُ  إن ْم  َأبمُوهمُ َقاَل  الِعيرمُ  َفَصَلِت  )ومَلَّا 
الَقِدمِي( يوسف  َضاللَِك  لَِفي  ََّك  إن َتاللَِّه  َقالمُوا   )49( وِن  َفنِّدمُ تمُ
)95(   لم يشتم ريح يوسف غير يعقوب عليهما السالم.
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زار وفد من إدارة البنك ضم السيد/ حسن محمد الحسن 
األمين، المدير العام والسيد/ كمال الشيخ الطيب محمد، 
المصرفية  لالستثماروالشؤون  العام  المدير  مساعد 
والتقنية والسيد/أحمد عبد الحي محمد أحمد، مدير إدارة 
مدير  بشير،  محمد  والسيد/عارف  والتمويل  االستثمار 
)الجزيرة،   : واليات  والفروع  المصرفية  الشؤون  إدارة 

القضارف وكسال( 

وبالعاملين  بالمسؤولين  الزيارة  هذه  خالل  الوفد  التقى 
وبعمالء فروع البنك بالواليات الثالث، وتفقد المشروعات 
التنموية التي يساهم البنك في تمويلها وقد صرح السيد/ 
مدير إدارة الشؤون المصرفية والفروع، بأن الزيارة تاتي 
في إطار اهتمام اإلدارة العليا بالتواصل مع فروع البنك 
في مختلف الواليات من أجل ترسيخ واستمرارية العالقات 
المتميزة بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها بنك الشمال 

)الجزيرة، القضارف وكـــسال(
عن زيارة وفد البنك برئــــــاسة السيد/ المدير العام لواليات:
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)الجزيرة، القضارف وكـــسال(

اإلسالمي. وأفاد أن البنك سيتهدف تمويل الصادرات في 
اجتماعًا  الوفد  عقد  لذا  الجديد،  الزراعى  الموسم  بواكير 
مغلقًا بفرع البنك بمدينة القضارف مع منتجى ومصدرى 
لتمويل  استثمارية  عمليات  بتصديق  توج  الزراعية  السلع 

الصادرات بالفرع. 
والية القضارف:

فرع  مدير  عبدالكريم،  محمد  األنبياء  قمر  السيد/  أفاد 

القضارف، بأن وفدالبنك كان في استقباله عند مدخل المدينة 
مقدمتهم  في  بالوالية  المحلية  البنوك  فروع  مديرو  السادة/ 

السيد/ مدير بنك السودان المركزى فرع القضارف.
التقى الوفد بالسيد/ وزير مالية الوالية وأبلغه استعدادالبنك 
لتقديم خدماته المصرفية التي تدعم التنمية بها، بما في 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مشروعات  تمويل  ذلك 
إضافة  المحدود،  الدخل  ذات  للشرائح  األصغر  والتمويل 

عن زيارة وفد البنك برئــــــاسة السيد/ المدير العام لواليات:
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بالمؤسسات  العاملين  رواتب  صرف  برنامج  لتنفيذ 
مدير  السيد/  تحدث  اآللى،  الصراف  بطاقة  باستخدام 
الدخول  في  البنك  وإمكانية  رغبة  موضحًا  البنك  عام 
تمويل  محافظ  في  والمشاركة  تنموية  استثمارات  في 
بفندق  عشاء  وجبة  على  المساء  وفي  بالوالية  استثمارية 
وأكد  بالقضارف  الفرع  بعمالء  سيادته  التقى  المتوكل 
المستمر معهم موضحًا  التواصل  على  البنك  لهم حرص 
استعداد البنك لتقديم كل الخدمات المصرفية التي تلبي 
احتياجات العمالء، وتحدث السيد/ احمد عبدالحي محمد 
الفرع  تاريخ  عن  والتمويل  االستثمار  إدارة  مدير  أحمد، 
وعمالئه القدامى مركزًا على عمليات منح التمويل بأنواعه 
الصادر وقد وجد حديثه استجابة  المختلفة خاصة قطاع 
إيجابيًا أوجد  الزيارة مردودًا  لهذه  العمالء.كان  فورية من 

بين  صدى  لها  وكان  بالوالية  البنك  لفرع  تسويقيًا  حراكًا 
االجتماعي  الترابط  وزادت  المعنوية  روحهم  برفع  العاملين 
بينهم وأكد الوفد دور البنك في المساهمة الفعالة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
والية كسال:

التقى الوفد بالسيد/ وزير مالية الوالية وتم التشاور والتفاكر 
مجال  في  البنك  يمولها  أن   يمكن  التي  المشروعات  حول 
صرف  لتنفيذ  إضافة  االجتماعية  والتنمية  األصغر  التمويل 
رواتب العاملين في الوالية في مختلف المؤسسات باستخدام 

بطاقة الصراف اآللي.
والية الجزيرة:

بفرعه بودمدنى اسُتقبل وفد البنك القادم من مدينة القضارف 
أمانة  إلى  الوفد  توجه  ثم  2016/10/13م،  الخميس  صباح 
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حكومة الوالية واجتمع بالسيد/ تاي اهلل أحمد فضل اهلل، معتمد 
شؤون الرئاسة وقد ناقش االجتماع إمكانية التعاون بين البنك 
البنك  الوفد استعداد  ونقل  المناشط  الوالية في شتى  وحكومة 
مساهمات  واستعرض  مدنى  بود  فرعه  عبر  متاح  كل  لتقديم 

البنك في شتى المجاالت داخل والية الجزيرة وخارجها.
لبى وفد البنك الدعوة التى ُقدمت إليه لحضور حفل اإلفطار 
البنوك  مديرى  السادة/  الصيادلةبحضور  بدار  ُأقيم  الذى 
بعض  تبادل  وتم  الفرع  عمالء  من  وعدد  بالمدينة  العاملة 
المقترحات ورحب السيد/ مدير بنك المزارع والسيد/ مدير 
بنك السودان المركزى بحضور الوفد وتحدث السيد/ المدير 
العام، رئيس الوفد شاكرًا للجميع حضورهم وكرم حفاوتهم 

و حسن استقبالهم. 

لقاءًا  له  وُأعد  مدنى  بود  البنك  فرع  مبانى  إلى  الوفد  توجه 
العمل  ومعوقات  مشاكل  الحضور  وناقش  الفرع  عمالء  مع 
اإلستثمارى فوعد السيد/ المدير العام بالنظر في أمر حلها مع 

جهات االختصاص.
اجتمع الوفد مع كل العاملين بالفرع وتبادل عددًا من الزمالء 
والسيد/ المدير العام ومدير إدارة االستثمار والتمويل الكلمات 
ُمبدين مشاكل ومعوقات العمل المصرفي وعقب السيد/ المدير 
أجل  من  الصعاب  كل  لتذليل  بالسعى  ووعد  اللقاء  آخر  العام 

تحقيق أهداف البنك .
عائدًا  مدنى  ود  مدينة  الوفد  غادر  عصرًا  الرابعة  الساعة  عند 
العمالء   كل  نفوس  في  طيبًا  أثرًا  تاركًا  الخرطوم  مدينة  إلى 

والمتعاملين والعاملين.
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فرع أم درمان

مقدمة:
إفتتاحه في  بأم درمان قد تم  البنك  أن فرع  الفرع  ، مدير  الكريم  السيد/ صالح مصطفي عبد  أبان 
يوم الخميس 14مارس 1991م و تمت إعادة تأهيله واكتسى رونقًا وبهاءًا بشكله الحالي في: 14 مارس 
2016م تمثل ربع قرن من العطاء، تم تجهيز الفرع بكافة الوسائل الحديثة، مما جعله في مقدمة فروع 
البنوك في منطقة سوق أم درمان، ومنذ افتتاحه مثل الفرع إضافة حقيقية للبنك من حيث الودائع 

ومنح التمويل المصرفي وتحقيق األرباح في القطاع:
 )الزراعي، الصناعي والخدمي( والمساهمة في مشروعات التنمية االقتصادية بما يتماشي مع خطط 
وأهداف البنك وتقديمه خدمات مصرفية متنوعة خدمًة لجمهور المتعاملين معه واالقتصاد الوطني 

لتحقيق رسالة البنك السامية.
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الموقع:
في  درمان  أم  سوق  بتوسطه  الحالي  الفرع  موقع  يتميز 
من  بمجموعة  ويحاط  الزراعية  المحاصيل  سوق  منطقة 
الشركات االقتصادية الكبري وعدد من فروع المصارف 
المتعاملين  من  مزيد  استقطاب  من  مكنه  مما  األخرى، 
سريع  سلس  بتعامل  مصرفية  خدمات  أفضل  بتقديمه 

لتملك البنك أفضل نظام تقني مصرفي في السودان.
الخدمات المصرفية:

متجانسة  متعاونة  مؤهلة  بشرية  بعناصر  الفرع  يتميز 
علي  ايجابًا  إنعكس  مما  الفريق،  بروح  تعمل  بينها  فيما 
خبراتها  تقدم  تدريبية  مدرسة  ويعتبر  للفرع  العام  األداء 
للموظفين الجدد والطالب المتدربين ويقدم الفرع خدمات 

مصرفية متميزة لعمالئه، علي سبيل المثال ال الحصر:

والتحاويل . 1 الضمان  وخطابات  المستندي  التحصيل 
وإدارة حسابات العمالء.

يدير الفرع عدد )2( ماكينة صراف آلي واحدة بالفرع . 2
والثانية باألكاديمية العسكرية بأم درمان.

الموبايل . 3 عبر  القصيرة  الرسائل  خدمة  الفرع  يقدم 
لحسابات  اليومي  واإليداع  السحب  حركة  لمعرفة 

المودعين.
يقدم الفرع الخدمات االلكترونية عبر اإلنترنت )البنك . 4

رصيد  السيار-تغذية  الهاتف  فاتورة  سداد   - المنزلي 
الهاتف السيار- شراء الكهرباء- دفع الرسوم الدراسية-

دفع رسوم الجمارك(.
دول . 5 وبعض  الخليج  بدول  الفورية  التحاويل  خدمة 

العالم عبر )دبي رميت(.

السيد/ مدير الفرع يستقبل السيدين/ عبداهلل نورالدين وكمال الشيخ. مساعدي المدير العام بمباني الفرع الجديدة.
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السيد/ متوكل أحمد محمد صهيب مصرفي متمكن، ُولد 
بمدينة بربر. نشأ وترعرع بمدينة بورتسودان. في بدايات 
الشمال  ببنك  ثم  الخرطوم  ببنك  إلتحق  المصرفي   عمله 
اإلسالمى في عام 2009م ، إلتقته مجلة ) واحة الشمال( 

في لقاء عبر الهاتف وأجرت معه الحوار التالى:
نقف معك عند الميالد والنشأة والمراحل الدراسية:

والمراحل  النشأة  1955م،  عام  بربر  بمدينة  الميالد 
الدراسية بمدينة بورتسودان ثغر السودان الحبيب.

شخصية كان لها تأثير كبير عليك.
من  أصبح  رجاًل عصاميًا  كان  اهلل،   رحمة  عليه  والدي   
الجميل، ومن  الزمن  أيام  الكبار  بورتسودان  تجار مدينة 
الرجال الذين ُيلجأ إليهم لفض النزاعات الكبيرة في البلد، 

له الرحمة والمغفرة.
نود التعرف علي بدايات مسيرة حياتك العملية.

بداية عملي التحقت ببنك الخرطوم أول دفعة من الجامعيين، 
وتدرجت بكل أقسام البنك حتي وصلت لدرجة مدير  ببنك 
الخرطوم وقد نهلت من هذه المؤسسة خبرات ثرة في مجال 

العمل المصرفي كانت لى زادًا حتي يومنا هذا.
حدثنا عن مسيرة حياتك العملية ببنك الشمال اإلسالمي.

2009م  العام  في  اإلسالمى  الشمال  ببنك   التحقت 
ولألمانة وجدت فيه الكثير  من القيم التي لم تكن موجودة 
للمؤسسة  وحب  صادق  إخاء  من  المصرفي  المجال  في 
والتفاني في خدمتها من جميع العاملين من أدنى فرد إلي 

أعلي مستويات اإلدارة.

األستاذ: متوكل أحمد محمد أحمد صهيـب
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األستاذ: متوكل أحمد محمد أحمد صهيـب
مدير فرع بورتسودان

لعدة  بتمويله مشروعات خدمية  الفرع نجاحات كبيرة  حقق 
أحياء سكنية بمدينة بورتسودان حدثنا عن هذه التجربة.

حقيقة هذه التجربة كانت رائدة وكانت بمبادرة من والي 
وتم  ايال،  طاهر  السيد/ محمد  آنذاك  األحمر  البحر  والية 
بداية  وفي  بالوالية  العاملة  المصارف  علي  األمر  عرض 
هناك  وكانت  التجربة  خوض  المصارف  تهيبت  األمر 
اختالفات في الصيغة التي يتم بها التمويل للجان التي يتم 

تكوينها من شرائح ضعيفة ومتوسطة الدخل، ولكن بفضل 
زمام  بورتسودان  فرع  اإلسالمي  الشمال  بنك  تولي  اهلل 
مع  المقاولة  بصيغة  تنفيذها  وتم  التجربة  لهذه  المبادرة 
وشيكات  المواطنين  من شيكات  الكافية  الضمانات  أخذ 
البنك  امام  المسؤولة  هي  اللجنة  تعتبر  حيث  اللجنة، 
وشيكات المواطنين ضمانًا للسداد أمام اللجنة، ولألمانة 
تخوفنا من التجربة في بداياتها ولكن بحمد اهلل لم تخذلنا 
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السداد  في  جدًا  ملتزمين  وكانوا  المواطنين  وال  اللجان 
لتنفيذ  تسارعت  حيث  األحياء  في  اللجان  لكل  قبلة  وأصبحنا 

مشاريعها الخدمية مع الفرع والحمد هلل كثيرًا علي ذلك.
ماهي أهم مالمح خطة الفرع للعام 2017م؟

إذ  - خطة طموحة  تعالي  باذن اهلل   - للعام 2017م   خطتنا 
أننا سوف نستهدف العاملين بمؤسسات الدولة والمؤسسات 
المجال  هذا  في  ولنا  المجموعات  تمويل  بغرض  الخاصة 
تجربة كبيرة مع العاملين بالضرائب والمواصفات والمقاييس 
ونستهدف ديوان الزكاة وشرطة الجمارك والموانئ البحرية، 

المؤسسات  لهذه  الخيرية  بالصناديق  االتصال  تم  حيث 
ووعدونا بالتنفيذ في مطلع العام 2017م - إن شاء اهلل - ، 
في  بورتسودان  مدينة  مجتمع  شرائح  كل  خطتنا  تستهدف 
مجال الخدمات والبني التحتية آخذين في االعتبار  أن مدينة 

بورتسودان مدينة خدمية ونسال اهلل التوفيق.
حدثنا عن صعوبات واجهتك في مجال عملك بالمصارف.

بحمد اهلل لم تواجهنى صعوبات تذكر  في مجال العمل المصرفي.
حكمة تؤمن بها وعملت ألجلها.

)إذا فقدت يومًا مكان بذورك التي زرعت، سيخبرك بها المطر(.
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مدينة زرتها وتركت بذاكرتك انطباعات مميزة.
مدينة الحصاحيصا بطيبة  أهلها وحلو معشرهم وأصالتهم 
عربيًا  أما  المواطنين،  بين  الفريد  االجتماعي  والترابط 

فمدينة عمان، وعالميًا جزيرة اوخرد بجمهورية كرواتيا.
ماذا عن أهدافك المستقبلية ؟

النهوض  أعيننا  نصب  يكون  سوف  األعمار  في  اهلل  أمد  إذا 
علي  نقف  وأن  العالمية  المؤسسات  مصاف  إلي  بالمؤسسة 
تشييد مباني الفرع الجديدة  لتكون من معالم مدينة بورتسودان 

لتتناسب والسمعة التي يتمتع بها البنك في المدينة.

نصيحة تهديها للعاملين ببنك الشمال اإلسالمي.
األمانة واإلخالص والتفاني في أداء أعمالهم وأن تكون عالقتهم 

مع رؤسائهم وزمالئهم عالقة احترام متبادل وإخاء في اهلل.

كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
الذين  اإلسالمي  الشمال  ببنك  العاملين  لكل  التحايا 
توطدت عالقتي بهم وأصبحوا لي أكثر من اإلخوة األشقاء 
ونسأل اهلل أن يديم الود والترابط وما التوفيق إال من عند 

اهلل سبحانه وتعالى.
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جنوب  أفريقيا  عن  تختلف  الصحراء  شمال  أفريقيا 
الصحراء في المكون الثقافي العربي اإلسالمي. 

أفريقيا جنوب  متأخرة في  تنشأ  الصيرفة اإلسالمية 
ببطء،  وتتوغل  أفريقيا(،  جنوب  )عدا  الصحراء 

ولكنها أصبحت واعدة:
المساحة  حيث  من  العالم  قارات  أكبر  ثاني  هي  :أفريقيا 
وتبلغ  بعد آسيا،  الثانية  المرتبة  في  تأتي  السكان،  وعدد 
مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع أي )11.7 مليون ميل 
وهي  المجاورة،  الجزر  المساحة  هذه  وتتضمن  مربع(، 
وتشغل  سطح األرض،  مساحة  إجمالي  من   ٪6 تغطي 
عدد  ويبلغ  اليابسة.  مساحة  إجمالي  من   ٪20٫4 نسبة 
2009م،  عام  لتقديرات  وفقًا  نسمة  مليار  أفريقيا  سكان 

وتبلغ نسبتهم حوالي 14٫8٪ من سكان العالم.
من  أنه  الدينية، إال  المعتقدات  من  عديدًا  األفارقة  يعتنق 

لموسوعة  الدينية، ووفقًا  لالنتماءات  إحصاء  إجراء  الصعب 
في  انتشارًا  األكثر  الدين  فإن اإلسالم هو  العالم،  كتاب 
أفريقيا، تليه الديانة  المسيحية، ووفقًا للموسوعة البريطانية، 
فإن 45٪ من السكان هم من المسلمين، ويشكل المسيحيون 
40٪ وأتباع الديانات األفريقية يشكلون حوالي 15٪. ويتركز 

المسلمون في شمال وغرب أفريقيا وشمال شرقها.
من  بأكثر  أفريقيا  شمال  في  يتركزون  المسلمين  أن  بما 
غيرها، وهم مسلمون عرب نجد أغلبية المصارف اإلسالمية 
قد نشأت في تلك المنطقة وبخاصة السودان ومصر ثم بدأت 
أفريقيا  أما  أفريقيا،  شمال  األخرى  الدول  إلى  الدخول  في 
جنوب الصحراء فقد بدأت الصيرفة اإلسالمية تتوغل فيها 
وتعتبر  اإلسالم.  أهلها  يعتنق  التي  البلدان  حتى  )برفق(، 
وقت  من  اإلسالمية  الصيرفة  نشأة  في  رائدة  دولة  مصر 
مبكر، أما السودان فهو الدولة الوحيدة التي تم فيها أسلمة 
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إعداد: التجاني حسين دفع السيد
المستشار اإلعالمي التحاد المصارف

القطاع المصرفي بالكامل في أفريقيا بل في العالم كله.
السوداء ،  الكبرى، أو أفريقيا  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
لوصف  المستخدم  المصطلح  هو  الزنجية  أو أفريقيا 
جنوب الصحراء  تقع  التي  األفريقية  القارة  من  المنطقة 
الجنوبية  الحافة  الفاصل من  الحد  وُتعد جغرافيًا  الكبرى 
من الصحراء الكبرى.وتختلف أفريقيا شمال الصحراء عن 
تغلب  حيث  الثقافي  المكون  في  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
الصحراء،  شمال  أفريقيا  على  اإلسالمية  العربية  الثقافة 
بينما نجد الثقافة األفريقية هي السائدة في أفريقيا جنوب 
الصحراء مع سيادة اإلسالم في بعض الدول التي تقع في 
القمر  جزر  مثل  الصحراء  جنوب  ألفريقيا  الشمالي  الخط 
هذا  الدول،   من  وغيرها  ونيجيريا  وجيبوتي  والصومال 
وقد نشأت الصيرفة اإلسالمية متأخرة في أفريقيا جنوب 
الصحراء ولكنها أصبحت واعدة وذلك كما يلي:اإلسالمية

يوجد في جيبوتي أحد عشر بنكًا، منها أربعة بنوك إسالمية 
هي بنك سبأ اإلسالمي اليمني، وبنك سالم األفريقي وبنك 
ذهب شيل العالمي اإلسالميْين التابعين لتجار صوماليين 
وجيبوتيين، إضافة إلى بنك شورى اإلسالمي. ويعتبر بنك 
سبأ اإلسالمي بجيبوتي الذي افتتح فرعه في جيبوتي يوم 
26 يوليو 2006م أول بنك إسالمي في الجمهورية. أما بنك 
سالم فقد تأسس في 29 ديسمبر 2008م ، بينما افتتح 
بنك دهب شيل فرعه الرئيسي في العاصمة جيبوتي يوم 
20 مارس2010م.وتستحوذ البنوك اإلسالمية في جيبوتي 
وتحظى البنوك  المحلية.  السوق  من   ٪20 نحو  على 

اإلسالمية بإقبال كبير من قبل المجتمع الجيبوتي.
الصيرفة اإلسالمية في جنوب أفريقيا:

  تأسس بنك البركة في جنوب أفريقيا في العام 1989م، 
ويقول أعضاء في هيئة الرقابةالشرعية في بنك البركة في 
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) كيب تاون ( : إن الصيرفية اإلسالمية في جنوب أفريقيا 
تالقي إقبااًل كبيرًا على الرغم من أن المسلمين يشكلون 
إلى  ذلك  البلد،مرجعين  لهذا  السكاني  النسيج  في  أقلية 
التعامل  في  األخرى  المعتقدات  ذوي  من  السكان  رغبة 
اإلسالمية  المصرفية  والنماذج  اإلسالمي  المالي  بالنظام 
يثقون في هذا النظام لخلو منتجاته من التعامالت الربوية، 
ويرون أن التعامل دون الفوائد الربوية هو التعامل العادل.
يضيف خبير جنوب أفريقي: إن رواج الصيرفة اإلسالمية 
قد تخطىالنطاق الشعبي إلى الرسمي، حيث تؤيد الحكومة 
والبنك المركزي عملية انتشار هذه العمليات المصرفية، 
مشيرًا إلى الخطوات اإليجابية التي تقوم بها وزارة المالية 
بعض  بتأسيس  أخيرًا  قامت  والتي  أفريقيا  جنوب  في 
اللجان التي من مهامها تكثيف البحث وتوفير المعلومات 
اإلسالمية  والمصارف  اإلسالمية  الصيرفة  نشاط  حول 

والعمل على إزالة العوائق التي تواجهها خاصة القانونية. 
العاملة في جنوب  وأما المؤسسات المصرفية اإلسالمية 
بفروعه  البركة  بنك  هو  واحد  بنك  في  فتنحصر  أفريقيا، 
لبعض  إسالمية  نافذة  بفتح  أبسا  بنك  بدأ  وقد  الستة، 

المنتجات اإلسالمية.
الصيرفة اإلسالمية في كينيا:

تتطلع كينيا إلى لعب دور مركز المصرفية اإلسالمية في 
أفريقيا خالل األعوام الخمسة المقبلة. ويوجد حاليًا بنكان 
يعمالن وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية بشكل كامل في 
الخليج  )بنك  و  كوميونيتي(  )فيرست  بنك  وهما  كينيا، 
نوافذ  فتح  على  التقليدية  البنوك  وتتسابق   ، اإلفريقي( 

إسالمية في مسعى الستقطاب المودعين.
وفقًا  تعمل  التي  المحلية  البنوك  اقترحت  أخرى،  جهة  من 
ألحكام الشريعةاإلسالمية في كينيا تشكيل مجلس قومي 
مستقل للرقابة على البنوك اإلسالمية، وعلىالبنوك التقليدية 
التي تقدم منتجات إسالمية. وتوجد )5( بنوك تقليدية تقدم 

منتجات تتوافق مع أحكام وتعاليم الشريعة اإلسالمية.
الصيرفة اإلسالمية في بوركينا فاسو:

في أكتوبر عام 2014م أعلن بنك كوريس أحد أكبر المصارف 
في بوركينا فاسو نيته افتتاح أول فرع إسالمي له ، في تطور 
على  واألوروبية  األفريقية  الدول  إقبال  تزايد  بسياق  يأتي 

المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
  ذكرت تقارير صحفية محلية أن البنك أعلن نيته افتتاح 
أن  إلى  مشيرة  2015م،   العام  مطلع  اإلسالمي  الفرع 
لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة  مع  بالتعاون  يأتي  المشروع 

القطاع الخاص، التابعة لبنك التنمية اإلسالمي.
الصيرفة اإلسالمية في نيجيريا:

  تسعى نيجيريا لالنفتاح تدريجيًا على التمويل اإلسالمي 
في خطوة قد توفر منتجات مصرفية غير قائمة على الفائدة 
ألكثر من 80 مليون مسلم، وتسهم في تطوير واحد من 
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أسرع األسواق المصرفية نموًا في أفريقيا. وتعيش أكبر 
في  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  في  مسلمة  مجموعة 

نيجيريا التي تسعى إلقامة مركز للتمويل اإلسالمي.
مبادرات  مجموعة  نيجيريا  أصدرت  األخيرة  الشهور  وفي 
اإلسالمية  كالسندات  منتجات  إلطالق  كركيزة  تنظيمية 
)الصكوك( والتأمين التكافلي ومنتجات اإلقراض بين البنوك، 

رغم أن عدد الفاعلين في السوق المحلية ال يزال صغيرًا.
عبر  نيجيريا  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  تتاح 
نافذة إسالمية تابعة ) لبنك ستانبيك ( وهو وحدة تابعة ) 
لستاندرد بنك ( في جنوب أفريقيا و ) بنك جيز اإلسالمي 

المتكامل ( الذي دشن أعماله العام الماضي.
من ناحية أخرى بدأ البنك المركزي النيجيري تطوير 
في  اإلسالمية  البنوك  لمساعدة  إقراض  منتجات 
إدارة احتياجاتها التمويلية قصيرة األجل. ويعد البنك 
المركزي النيجيري مساهمًا في المؤسسة اإلسالمية 
لتوفير  تسعى  التي  بماليزيا  السيولة  إلدارة  الدولية 

حلول دولية إلدارة السيولة قصيرة األجل.

الصيرفة اإلسالمية في النيجر:
عام  والصناعة(  للتجارة  اإلسالمي  النيجر  )بنك  ُأسس 
1997م شراكة بين ) البنك اإلسالمي للتنمية - جدة( و )بيت 
بواقع  النيجر  ( في جنيف وحكومة دولة  المال اإلسالمي 
الثلث للكل ويبلغ رأس المال ثالثة ماليين يورو  )17.43( 
في  اإلسالمية  المعامالت  أن  الحقيقة  وفي  ريال.  مليون 
البنك ال تخدم ما هو مطبق في البنوك اإلسالمية األخرى 
أوالبيئة  االقتصادي  المحيط  منها  اعتبارات  لعدة  تمامًا 
التمويل  تقنيات  تطبيق  فيها  يصعب  إذ  فيها،  نحن  التي 
من  هذا  العالية.  الشفافية  إلى  تخضع  التي  اإلسالمي 
جانب، ومن جانب آخر، فإن البنك ال يمول أي مشروعات 

تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.
الصيرفة اإلسالمية في غامبيا وغينيا والسنغال:

الذي  اإلسالمي  الغامبي  العربي  البنك  بها  يوجد  غامبيا 
تأسس عام1994م ومصرف سبأ اإلسالمي.

غينيا: يوجد بها مصرف إسالمي واحد هو البنك اإلسالمي الغيني. 
السنغال: يوجد بها مصرف إسالمي واحد هو بنك السنغال اإلسالمي.
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مقدمة:
الودائع :هي األموال التي تودع في المؤسسات المالية من قبل 
شكل  في  سواء  والحكومة  والمستثمرين  والمؤسسات  األفراد 

 .)claims( نقد أو خالفه مثل الشيكات أو أي مطالبات أخرى
المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي ُتمنح حق قبول الودائع 
تسمى  و  التجارية  المصارف  مثل  المركزية  المصارف  قبل  من 

 .)deposits taking institutions(
االستثمارات  في  توظيفها  و  استقطابها  هو   : الودائع  تعبئة 

المختلفة و سوف يقتصر حديثنا هنا على استقطاب الودائع.
إدخار  فهي  االقتصادي  للنظام  بالغة  أهمية  ذات  الودائع  تعتبر 
المالية  المؤسسات  تقوم  التي  المالية  وأصولهم  المودعين 
في  تفيد  كما  منتجة  استثمارات  شكل  في  توظيفها  و  بحفظها 
تسهيل إجراء المدفوعات و المعامالت المصرفية المختلفة، حيث 

أن للمصارف التزام تعاقدي بالدفع للمودعين عند الطلب.
بالنسبة للمصارف تعتبر الودائع مصدر أساسي لألموال التي 
الدراسات  بينت  وقد  اإليرادات  على  في حصولها  تستخدمها 
الودائع تشكل حوالي 75٪ من أموال المصارف وتعتبر  أن 
المصارف الوسائط المالية )financial Intermediaries( بين 
ذات  االقتصادية  الوحدات  بين  المستثمرين،أي  و  المودعين 
الفائض )surplus economic units( والوحدات االقتصادية 
لتقديم  إضافة   ،)deficit economic units( العجز  ذات 
األوراق  شراء  في  الودائع  تستخدم  المصارف  فإن  التمويل، 
المالية )securities( فضاًل عن االستثمارات األخرى و مقابلة 

سحوبات العمالء النقدية.

لعرض  األساسي  المكون  الودائع  تعتبر  لالقتصاد  بالنسبة 
النقود ولها دور بارز في تعزيز النمو االقتصادي و خلق الثروة.

النظريات المرتبطة بالودائع:
فهم  إلى  تودي  ومبادئ  نظريات  عدة  شرح  يمكن  العنوان  هذا  تحت 
أفضل لمفهوم الودائع و دورها في خلق الثروة و توزيعها في االقتصاد:

1 .:Financial Intermediation theory نظرية الوساطة المالية
تصف نظرية الوساطة المالية أربعة وظائف اقتصادية يمكن 

أن تقوم بها المصارف كمؤسسات لقبول الودائع و هي:
• الوساطة المالية.	
• توفير المعلومات المالية.	
• وكالء للعمالء.	
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• تقديم الخدمات المصرفية و المالية.	
بين  كوسيط  تعمل  مالية  كمؤسسات  المصارف  وضع  إن 
المدخرين والمستثمرين يمكنها من الحصول على معلومات 
الوحدات  احتياجات  مقابلة  في  منها  تستفيد  قيمة  و  سرية 
لوظيفتها  بالنسبة  أما  العجز.  أو  الفائض  ذات  االقتصادية 
كوكيل مفوض من قبل المودعين، فإنها تقوم بحفظ ودائعهم 
إلى  يؤدي  اهمال  أو  قيمتها  انخفاض  حصول  عدم  لضمان 
ضياعها وتعرضها للمخاطر العالية، اذ أن المصارف مطالبة 
التي  العالقة  أن  كما  تامة،  سرية  في  العمالء  ودائع  بحفظ 
عمليات  وتقييم  دراسة  عليها  تحتم  العمالء  بهؤالء  تربطها 
وكيل  بإعتبارها  تمويل صائبة  قرارات  الى  للوصول  التمويل 

مفوض في إدارة ودائع العمالء.
2 .:Information Asymmetry   theory نظرية تباين المعلومات

إن مقدرة المصارف على تقييم عمليات التمويل تعتمد بشكل 
ال  قد  المصارف  أن  إذ  المعلومات،  توفر  مدى  على  أساسي 
التوزيع  هذا  المطلوبة،  المعلومات  كل  إلى  الوصول  تستطيع 
المتفاوت في المعلومات يعرف بتباين المعلومات والذي يؤدي 

أحيانًا إلى اتخاذ قرارا ت تمويل خاطئة.
3 .:Diversification theory نظرية التنوع

تفترض نظرية التنوع أن محفظة التمويل األفضل تنوعًا تؤدي 
والتنوع  التمويل،  عمليات  عن  الناجمة  المخاطر  خفض  إلى 
جغرافية  مناطق  أو  مالية  أصول  شكل  في  يكون  أن  يمكن 
والمناطق  والقطاعات  الصيغ  حسب  التمويل  توزيع  بمعنى 
الجغرافية فضاًل عن العمالء. التنوع يؤدي إلى خفض تعرض 

البنك للمخاطر و بالتالي زيادة أمان المودعين.
نظرية التنوع تنطبق أيضًا على الودائع بمعنى أن يحتفظ البنك 

31



بعدة أنواع من الودائع بما يؤدي إلى خفض تعرض البنك إلى 
مخاطر السيولة.

4 .:Segmented market theory نظرية تجزئة السوق
المالية  األوراق  يفضلون  المستثمرين  فإن  النظرية،  لهذه  طبقًا 
فإن  لذا  النقدية.  احتياجاتهم  لتغطية  توقعاتهم  تحقق  التي 
المصارف تحتفظ بأوراق مالية قصيرة اآلجل لمقابلة التزامات 
قصيرة اآلجل. هذه االستراتيجية تمكن البنك من إدارة أصوله 
وخصومه بصورة مثلى ويساعد في نجاحها اختيار المستثمرين 
المالية  احتياجاتهم  تحقق  التي  والخصوم  المالية  لألصول 
يمكن  الحالة  هذه  وفي  يفضلونها،  التي  اآلجال  وفق  المختلفة 
خياراالحتفاظ  بأن  علمًا  تجزئته،  تمت  قد  السوق  أن  القول 
بأصول مالية قصيرة أو طويلة اآلجل حسب هذه النظرية تحدده 

االحتياجات وليس التوقعات المستقبلية وفق العائد.
5 .:liquidity premium theory نظرية امتياز السيولة

هذه النظرية تفترض أن بعض المستثمرين يفضلون االحتفاظ 
باوراق مالية قصيرة اآلجل بداًل عن أوراق مالية طويلة اآلجل 
لسيولتها. وفي المقابل يمكن أن يحتفظوا بأوراق مالية طويلة 
عائد  شكل  في  مناسبًا  تعويضًا  تعويضهم  تم  إذا  اآلجل، 
إضافي مقابل القبول بدرجة سيولة أقل، و مع ذلك فإن تفضيل 
االحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية قد يتغير مع الزمن 
على  الطلب  كان  إذا  يتغير  العائد  منحنى  فإن  لذلك،  تبعًا  و 

معينة،  زمنية  نقطة  عند  كبير  اآلجل  قصيرة  المالية  األوراق 
مسببًا صعود منحنى العائد إلى األعلى مما يؤدي إلى زيادة 

عالوة السيولة.
الودائع المصرفية وفق مبادئ الشريعة:

الودائع  بان  التقليدية  تلك  عن  اإلسالمية  المصارف  تختلف 
في األولى تخضع ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، بينما 
المصارف التقليدية تمنح فوائد ربوية على الودائع نجد أن ذلك 
الودائع  على  العائد  أما  اإلسالمية،  المصارف  على  ينطبق  ال 

فيها يكون على أساس المشاركة في الربح و الخسارة.
أنواع الودائع في المصارف اإلسالمية:

تنقسم الودائع في المصارف اإلسالمية إلى أربعة أقسام هي:
1 .:Demand deposits )الودائع تحت الطلب )الجارية

هذا النوع من الودائع كما هو معروف يمكن العميل من فتح 
خدمات  بتقديم  اإلسالمية  المصارف  وتقوم  جاري  حسب 
ألصحاب هذه الحسابات برسوم بنكية كما هو معمول به في 

المصارف التقليدية بدون منح أي فوائد ربوية.
2 .:Saving deposits ودائع اإلدخار

تقدم المصارف اإلسالمية هذا النوع من الودائع على أساس 
مفهوم الوديعة في الشريعة اإلسالمية من أجل حفظها. بعض 
المصارف اإلسالمية تقوم بفتح  حسابات ودائع اإلدخار على 

أساس صيغة المضاربة.
3 . :Investment deposits الودائع االستثمارية

هي ودائع ألجل تستثمر في المصارف اإلسالمية وفق صيغة 
 ، الخسارة  و  الربح  في  المشاركة  أساس  على  المضاربة 
واليوجد ضمان على أصل الوديعة أو أرباحها وهنالك نوعان 
الودائع  اإلسالمية،  المصارف  في  االستثمارية  الودائع  من 

االستثمارية:)العامة و الخاصة( .
4 . Negotiable instruments ودائع الصكوك القابلة للتداول

:of deposits
يوجد في بعض المصارف اإلسالمية نوعان من هذه الصكوك 
آجل وصكوك  بثمن  البيع  وفق مفهوم  الدين  و هي شهادات 

التداول اإلسالمية وفق صيغة المضاربة.
وظائف الودائع في االقتصاد:

الوظائف الرئيسية للودائع في االقتصاد تتمثل في اآلتي:
محدد رئيسي لعرض النقود:. 1

أحد مكونات عرض  بإعتبارها  االقتصاد  للودائع دور هام في 
الجمهور  لدى  العملة  تمثل   )M1( أن  نجد  أننا  حيث  النقود 
النقود  شبه   +  )M1( تمثل   )M2(و الطلب،  تحت  والودائع 
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)ودائع اإلدخار والودائع ألجل وودائع الصكوك القابلة للتداول 
 + )M2( تمثل )M3( و )واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف

الودائع ألجل والصكوك القابلة للتداول لدى شركات التمويل.
مما سبق نجد أن أي تغير في الودائع يؤثر مباشرة على عرض 

النقود و السيولة في االقتصاد.
الودائع عامل مهم لإلنتاج:. 2

الوحدات  لدى  المال  لراس  إدخارًا  تمثل  الودائع  أن  بما 
الفائض، فإنها تمثل فرص تمويل للوحدات  االقتصادية ذات 
االقتصادية ذات العجز لتحقيق احتياجاتها الراسمالية إلنتاج 

السلع والخدمات.
وسيلة استثمارية لعمالء المصارف:. 3

استثمارية  فرص  المختلفة  بأنواعها  المصرفية  الودائع  تمثل 
لعمالء المصارف تحقق تطلعاتهم حسب اآلجال التي يفضلونها.

استقطاب المصارف للودائع:
أساسية  وظيفة  تعتبر  المصارف  بواسطة  الودائع  استقطاب 
والمصارف  واستمراريته،  المصرفي  العمل  متطلبات  تحقق 
تسعى الستقطاب الودائع بإعتبارها مصدر ًا أساسيًا لمواردها 
المالية. وهي تقوم بقبول الودائع من األفراد والمؤسسات حسب 
نوع الوديعة وفقًا للوائح والنظم التي تنظم هذه العملية. وتوجد 
عدة إعتبارات تؤثر في مقدرة المصارف على استقطاب العمالء 
وجذب الودائع أهمها الثقة والمصداقية التي يتمتع بها مصرف 

وجودتها،  للعمالء  يقدمها  التي  المصرفية  خدماته  ومالءمة 
إضافة للعالمة التجارية والعائد على الودائع االستثمارية. علمًا 
من  أساسًا  المصارف  طرف  بودائعهم  يحتفظون  العمالء  بأن 

أجل الحفظ اآلمن و إجراء المعامالت المصرفية.
نجد أن المصارف تتنافس فيما بينها للحصول على الودائع، 
و  العائد  هي  الصدد  هذا  في  األساسية  الجذب  عوامل  و 
تقدم  مصارف  وتوجد  الخدمات،  وجودة  الجغرافي  الموقع 
منتجات  تطوير  طريق  عن  المستهدف  بالسوق  خاصة  مزايا 
محددة لتناسب عمالء السوق، كما نجد أن بعضها تقدم هدايا 
للعمالء أو تؤسس برامج مثل )Staff get customers(، بعض 
المصارف تقوم بربط الودائع بالتأمين أو البطاقات المصرفية.

العوامل المحددة لحجم الودائع:
المحددات الداخلية:

المحددات الداخلية تشمل المتغيرات تحت سيطرة المصرف و 
التي يمكن لإلدارة استخدامها في التاثير على حجم الودائع ،

اهمها اآلتي:
العائد على الودائع:. 1

تؤثر نسبة العائد على الودائع التي يمنحها المصرف للمودعين 
على حجم الودائع فكلما ارتفعت النسبة أدى ذلك إلى زيادة

معرفة  المصرف  إلدارة  المهم  فإنه من  لذا  لديه،  الودائع  حجم 
مدى العائد الذي يؤثر على قرارات المودعين، علمًا بأن الدراسات 
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برهنت على االرتباط الوثيق بين معدل العائد وحجم الودائع.
جودة الخدمة:. 2

عمالء  مع  دائمة  عالقة  لتأسيس  مهم  عامل  تعتبر  الخدمة  جودة 
أصبح  قد  و  العمالء،  لرضا  الهامة  العناصر  من  وتعتبر  المصرف 
ضمن  أساسي  جزء  المصارف  بعض  في  العمالء  رضا  قياس 
خدمات  عن  العمالء  رضا  الن  التسويقية،  المصرف  استراتيجية 
العكس  و   ، المصرف  مع  التعامل  لتكرار  دافع  يعتبر  المصرف 
صحيح في حالة عدم تحقيق رضا العمالء، لذا فإن جودة الخدمة 
تنافسية  مزايا  تحقيق  من  يمكنها  للمصارف  نجاح  عامل  تعتبر 
خالل  من  الخدمة  جودة  تتحقق  و  االخرى،  بالمصارف  مقارنة 
الميزات التي تتصف بها وسرعة تقديمها في كل مصرف ، و نجد أن 

بعض المصارف تقدم مزايا جديدة و مبتكرة و مجزية للمودعين.
عدد الفروع:. 3

ودائعه  زيادة  إلى  ذلك  أدى  المصرف  فروع  عدد  زاد  كلما 
إلى  الوصول  تحسين  في  يساهم  الفروع  عدد  أن  باعتبار 
خدمات المصرف، كما يقلل تكلفة الحصول عليها، هذا إضافة 
إلى أنه وجد أن قرب الفروع المصرفية للعميل عامل ذو أهمية 

في جذب العمالء للتعامل مع المصرف المعني.
حجم المصرف:. 4

الحجم  اقتصاديات  مفهوم  أن  تفترض  االقتصادية  النظرية 
المؤسسات  فإن  لذا   ، التكلفة  يقلل  و  الكفاءة  يزيد  الكبير 
الكبيرة تكون اكثر كفاءة و تقدم خدماتها بتكاليف اقل مقارنة 
بالمؤسسات صغيرة الحجم، عليه فإن المصارف التي تعمل 
ومنتجات  خدمات  تقديم  على  المقدرة  لها  المفهوم  هذا  وفق 

مصرفية بكفاءة وأسعار تنافسية مقارنة بالمصارف صغيرة 
الحجم، وبالتالي فإن المصارف الكبيرة لها المقدرة على جذب 

العمالء وزيادة ودائعها مقارنة بالمصارف صغيرة الحجم.
هيكل رأس المال:. 5

رأس المال يشكل حماية للمودعين االمر الذي يشجع العمالء 
على التعامل مع المصارف ذات راس المال الكبير، مما يودى 

الى زيادة ودائعها.
عوامل أخرى:. 6

من العوامل األخرى التى توثر على حجم الودائع  مالئمة موقع الفرع 
المصرفي للمتعاملين معه، أسعار الخدمات التي يقدمها المصرف، 

المعاملة الحسنة للعمالء من قبل الموظفين وسمعة البنك.
من  تختلف  الودائع  زيادة  في  العوامل  هذه  أهمية  بأن  علمًا 
على  اعتمادًا  آخر  إلى  جغرافي  موقع  ومن  آخر  إلى  مصرف 

مستوى العمالء التعليمي، العمر، مستوى الدخل والوظيفة.
المحددات الخارجية:

هي تلك العوامل التي تقع خارج سيطرة المصرف و ال يمكنه 
التحكم فيها مثل:

1 .:Gross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي
يعبر الناتج المحلي االجمالي )GDP( عن مستوى الدخل إذ 
حجم  وبالتالي  االدخار  ومستويات  الدخل  بين  عالقة  توجد 
االدخار  مستوى  زاد  الدخل  مستوى  زاد  فكلما  الودائع، 

وبالتالي حجم الودائع.
2 .:Inflation التضخم

أن  باعتبار  االدخار  مستويات  على  التضخم  معدل  يؤثر 
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المستهلكين  يدعو  مما  التأكد،  عدم  حالة  عن  يعبر  التضخم 
وقد  االحتياط.  بدافع  ودائعهم  وبالتالي  مدخراتهم  زيادة  إلى 
التاكد  عدم  ظروف  ظل  في  أنه  الدراسات  بعض  توصلت 
وتوقعات االفراد السالبة والتأثيرات المناوئة على الدخل فإن 

ارتفاع مستوى التضخم يؤدي إلى زيادة الودائع.
3 .:Regulations القوانين والنظم اإلدارية

المصارف من أكثر المؤسسات التي تخضع الجراءات الرقابة 
والنظم االدارية بهدف تحقيق سالمة الجهاز المصرفي وعمليات 
تحقق  والنظم  القوانين  أن  كما  الجيدة،  المالية  الوساطة 
 ، المصرفية  والخدمات  المنتجات  فيه من  المرغوب  المستوى 

األمر الذي يشجع العمالء على التعامل مع المصارف.
4 .:Demographic Factors العوامل الديمغرافية

وهي تشمل معدل  التحضر أو التمدن، العمر، توزيع السكان 
وتوقع الحياة.

5 .:Competition المنافسة
هيكل السوق يؤثر في رغبة المصرف على التنافس من اجل 
الحصول على العمالء و بالتالي فإننا نجد أن احتكار مصرف 

لسوق معين يؤثر ايجابًا على زيادة حجم الودائع لديه.
6 . زيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور:

المصرفي لدى  الوعي  المصرفية و زيادة  الثقافية  انتشار  يؤثر 
الجمهور ايجابًا على نمو الودائع عن طريق اقبال العمالء للتعامل 
مع المصارف، وعلى الرغم من أن زيادة الوعي المصرفي تعتبر 
من العوامل الخارجية المؤثرة على حجم الودائع إال أننا نالحظ 

أن للمصارف دور يمكن أن تلعبه في هذا الشأن.

7 .االستقرار السياسى واالقتصادي:
إن االستقرار السياسي واالقتصادي في بلد ما يلعب دورًا بارزًا 
في نمو حجم الودائع لدى المصارف، ويدلل على ذلك اقبال 
بعض المودعين على إيداع اموالهم في المصارف الخارجية، 
أو لدى فروع المصارف المحلية في بعض الواليات المستقرة. 

العوامل المؤثرة على استقرار الودائع:
تسعى المصارف الى استقطاب الودائع بالحجم المناسب النشطتها 
وتعمل على استقرارها حتى تضمن مستوى تشغيل و توظيف يحقق 

أهدافها  وهنالك عدة عوامل تؤثر على استقرار الودائع اهمها:
1. المنافسة بين المصارف:

تؤدي المنافسة بين المصارف الى إعادة توزيع الودائع بينها، 
لذا قد تتاثر بعض المصارف بانخفاض وتذبذب الودائع لديها.

2 . التقلبات الموسمية:
تتعرض فروع المصارف التي تعمل في مناطق جغرافية يعتمد 
النشاط االقتصادي فيها على قطاع واحد مثل الزراعة ، الى 

تقلبات موسمية تودي الى تذبذب الودائع خالل العام.
3 . االنشطة الحكومية في المنطقة:

انشطة  فيها  تقل  التي  الجفرافية  المناطق  في  الودائع  تقل 
الحكومة وإنفاقها العام في حين أن الودائع تزيد في المناطق 

التي توجد فيها الوزارات والمصالح الحكومية.
المصارف  تنتهج  أن  البد  للمصارف  الودائع  وألهمية  ختامًا 
وزيادة حجمها،  الودائع  استقطاب  في  تساعدها  استراتيجيات 
امكانياتها  مع  تتناسب  التي  االستراتيجيات  تختار  أن  وعليها 

ورؤيتها المستقبلية.
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ثانيًا: مفاهيم وتعريفات المراجعة البيئية: 
للمراجعة  دقيق  مفهوم  لتحديد  محاوالت  عدة  توجد 
تحديد  إلي  التوصل  يتم  لم  أنه  نالحظ  ولكن  البيئية، 
مفهوم دقيق للمراجعة البيئية. ويرجع السبب في ذلك 
للتعبير  المالئمة  المصطلحات غير  إلي وجود عدد من 
عن المراجعة البيئية، حيث يطلق هذا التعبير علي الكثير 
المراجعة  بصفات  بعضها  يتصف  التي  الخدمات  من 

والمحاسبة وبعضها اآلخر ال يتصف بتلك الصفات. 
تعريف المراجعة البيئية : 

وسيلة . 1 هي   : التعليمية  التجارة  غرفة  تعريف 
دوري  موثق،  منظم،  تقييم  تتضمن  إدارية 
واإلدارية  البيئية  النظم  أداء  عن  وموضوعي 
في  اإلدارة  بغرض مساعدة  للمنظمة  والفنية 
وتقويم مدي  البيئية  الممارسات  الرقابة علي 

االلتزام بالسياسات والتشريعات البيئية.
هي . 2 األمريكية:  البيئة  حماية  وكالة  تعريف 

ودوري  وموثق  منظم  موضوعي  فحص 
وممارسات  لعمليات  قانونية  هيئة  بواسطة 
بالوفاء  المتعلقة  االقتصادية  الوحدة 

بالمتطلبات البيئية.
موثق . 3 موضوعي  فحص  هي  خاص:  تعريف 

أو  داخليين  مراجعين  بواسطة  ودوري 
االلتزام  مدي  من  التحقق  بغرض  خارجيين 

بالنظم والتشريعات البيئية. 
ثالثًا: أسباب االهتمام بالمراجعة البيئية وأنواعها: 
إن االهتمام بالمراجعة البيئية يرجع إلى اإلهتمام 
الثالثة  العقود  في  العالمي  المستوي  علي  بالبيئة 

الماضية بشكل كبير ألسباب عدة منها :

أواًل: النشأة والتطور:
االجتماعي  األداء  مراجعة  ضمن  البيئي  األداء  قياس  يتم  كان  الماضي  القرن  من  السبعينات  في 
الثمانينات  أواخر  وفي  السنوية.  بالتقارير  أو  لها  المتممة  وااليضاحات  المالية  بالقوائم  للمنشآت 
اهتمامًا  الفترة  هذه  شهدت  حيث  البيئية،  للمراجعة  الحقيقة  البداية  كانت  التسعينات  وبداية 
متزايدًا من قبل وكالة حماية البيئة االمريكية ، ولجنة تداول األوراق المالية بالبورصة، بالمعلومات 
البيئية التي يجب أن تفصح عنها الشركات إجباريًا كشرط للتسجيل في البورصة. وكان االهتمام 
متزايدًا من قبل المستثمرين ونقابات العمال وتنظيمات حماية المستهلك ومانحي االئتمان وشركات 
المنظمات  تقوم  أن  الطبيعي  من  كان  لذا  األعمال.  لمنشأت  البيئي  باألداء   ٍ كبير  حٍد  إلي  التأمين 
المهنية بإصدار العديد من اإلرشادات واإلصدارات المهنية التي تنظم القياس واإلفصاح البيئي، 
وصارت إدارة المنشآت تعمل علي تحقيق التوازن البيئي واالقتصادي وتبني مداخل تتميز بالمبادرة 

وتعتمد علي مفاهيم سوقية لألمور البيئية وهذا ما يعرف اآلن بالمراجعة البيئية .

36



عابدين محمد على
فرع كسال

ثقب طبقة األوزون في الغالف الجوي.. 1
ظاهرة االحتباس الحراري.. 2
حوادث البيئة مثل )انفجار المفاعل النووي لالتحاد . 3

المعايير  من  العديد  إصدار  تم  وعليه  السوفيتي(، 
والنشرات المحاسبية، وهنالك ضغوط متزايدة علي 
الوحدات االقتصادية من قبل أطراف متعددة بغرض 
تحسين األداء البيئي وتتمثل هذه األطراف في اآلتي: 

المستهلكون: إن تزايد الوعي البيئي لدي المستهلكين . 1
من قبل الجمعيات البيئية صار له تأثير قوي في سوق 
االستهالك )استهالك المنتجات الصديقة للبيئة(، مما 

أدي إلى االهتمام بالقضايا البيئية.
المساهمون والمستثمرون: أصبح لدى المستثمرين . 2

إلي  تؤدي  السيئة  البيئية  الممارسات  بان  قناعات 

زيادة االلتزامات وبالتالي زيادة المخاطر.
قوانين حماية البيئة: نتيجة لآلثار السالبة للوحدات . 3

لحماية  دولية  إجراءات  اتخاذ  تم  فقد  االقتصادية، 
البيئة وصدر العديد من القوانين والسياسات البيئية.

الممولون )المقرضون(: أصبح العديد من الممولين . 4
شروطًا  يضعون  التمويل  وبيوتات  )المقرضين( 
لطالبي التمويل، مثل ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية 

بواسطة طرف ثالث.
الجمعيات . 5 أصبحت  البيئي:  الضغط  جماعات 

الوحدات  علي  فعالة  ضغط  وسائل  تشكل  البيئية 
نظر  توجيه  باستخدام  والحكومات  االقتصادية 
التي  الوحدات  إلي  والمستهلكين  اإلعالم  وسائل 

تسبب أضرار ًا للبيئة.
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رابعِا: أنواع المراجعة البيئية:
مدي . 1 من  التحقق  إلى  تهدف  االلتزام:  مراجعة 

والقوانين  بالتشريعات  االقتصادية  الوحدة  التزام 
الوحدات  في  خاصة  البيئي  األداء  ومتطلبات 

الصناعية.
إدارة . 2 نظام  استحداث  إلي  تهدف  النظم:  مراجعة 

البيئة من قبل المنشآت بغرض التحقق من الكيفية 
الوحدات  في  البيئية  اإلدارة  نظام  بها  يعمل  التي 

االقتصادية.
سالمة . 3 من  التأكد  إلى  تهدف  مالية:  مراجعة 

الممارسات  الناتجة عن  القياس واإلفصاح لآلثار 
البيئية وأثرها علي القوائم المالية.

المراجعة الفنية:. 4
تشمل اآلتي:

1. مراجعة إنتقال األصول )الموجودات(.
2. مراجعة التخزين والتصرف في مستلزمات اإلنتاج. 

3. مراجعة منع التلوث البيئي. 

خامسًا: مبادئ ومعايير المراجعة البيئية: 
تتمثل مبادئ المراجعة البيئية في اآلتي:

نظرة شمولية  متعددة :يجب أن تعكس المراجعة . 1
البيئة وجهات نظر كل المستخدمين المتأثرين في 

المنشأة.
التحسن . 2 مدي  المراجعة  تعكس  أن  يجب  شامل: 

في األداء البيئي واالجتماعي وغيره.
مقارن: يجب مقارنة األداء البيئي للوحدات االقتصادية . 3

مع سنوات سابقة،  أو مع معيار الصناعة.
منتظم: يجب أن تتم عملية المراجعة البيئية بشكل . 4

منتظم ودوري وليس مؤقتًا.
مراجعة وفحص )تقييم(: يجب أن تكون تقارير المراجعة . 5

البيئية متاحة ومعلنة لكل المجتمع بشكل عام.
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معايير المراجعة البيئية: 
يمكن تقسيم معايير المراجعة إلي ثالثة مجموعات كما يلي: 

األولي: المعايير العامة )الشخصية(:
تشمل اآلتي:

المراجع . 1 يكون  أن  والعملي:يجب  العلمي  التأهيل 
مؤهاًل إلنجاز مهام المراجعة : )المالية والبيئية(.

المراجع . 2 يكون  أن  :يجب  واالستقاللية  الحياد 
والعاملين  والمالك  جهة  من  اإلدارة  بين  محايدًا 

والمجتمع من جهة آخري.
المراجعة . 3 معايير  أهم  من  هي  المهنية:  المسؤولية 

والمسؤوليات المهنية للمراجع البيئي بموجب القانون.
الثانية: معايير العمل الميداني:

المراجع . 1 علي  يجب  المراجعة:  لعملية  التخطيط 
البيئي  األداء  فحص  بغرض  للمراجعة  خطة  رسم 

للمنشأة.
المراجع . 2 علي  الداخلية:  الرقابة  نظام  فحص 

من  للتأكد  الداخلية  الرقابة  نظام  فهم  الخارجي 
فاعلية  ومدي  البيئية  بالمراجعة  إهتمامه  مدي 
المراجع الداخلي في فحص األداء البيئي وتدريبه 

علي ممارسة المراجعة البيئية.
اإلثبات . 3 وسائل  جمع  المراجع  علي  االثبات:  أدلة 

المناسبة والموضوعية لتصبح أساسًا للرأي الذي 
سيبديه حول األداء البيئي للمنشأة.

الثالثة: معايير التقرير واالفصاح:
 يجب ان يشتمل التقرير علي العناصر التالية:

• مدي التزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئية.	
• مدي فعالية وكفاءة األنشطة البيئية.	
• تقويم الممارسات البيئية ذات الصلة بأنشطة المنشأة. 	
• مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية علي تنفيذ المتطلبات البيئية. 	
• مدي كفاية االفصاح في القوائم والتقارير البيئية.	

سادسًا: خطوات وإجراءات المراجعة البيئية:
أ-  الخطوات:

• تحديد أهداف مراجعة األداء البيئي.	
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• تحديد مجال مراجعة األداء البيئي.	
• تشكيل فريق المراجعة.	
• تحديد وتعيين موقع المراجعة.	
• وضع خطة المراجعة.	

ب- اجراءات عملية المراجعة:
• دراسة نظام الرقابة.	
• اختبار نظام الرقابة.	
• تقويم نظام الرقابة.	
• تنفيذ اختبارات فحص العمليات.	
• تقويم إجراءات المعالجة وتحديد مدي فاعليتها.	
• اإلفصاح عن التكاليف البيئية.	

ج- متطلبات االفصاح البيئي:
في الغالب يحتاج المراجع البيئي إلي:

1. خلفية معقولة عن قوانين البيئة المعمول بها. 
2. االستفسار عن مدي التزام المنشأة بتلك القوانين. 

3. االستفسار عن المخالفات البيئية للمنشأة وتاريخها.

4. االستفسار عن التزام المنظمات القائمة علي حماية البيئة.

5. االستفسار عن القضايا البيئية المرفوعة ضد المنشأة.
6. الحصول علي دورات تدريبية في مجال البيئية.

7. التأهيل المهني الكافي.
سابعًًا: خصائص وأهداف المراجعة البيئية:

استنتاجها  يمكن  بخصائص  البيئية  المراجعة  تتميز 
من التعاريف السابقة:

أ- أنها جزء من نظم اإلدارة البيئية.
ب-  أنها تعمل علي تقييم نظم اإلدارة البيئية.

ج- أنها تقوم بفحص انتقادي للعمليات التي تقوم بها المنشأة.

د- يقوم بعملية المراجعة هيئة أو جهاز مستقل بشكل دوري.
هـ- يشارك في عملية الفحص )قانونيون، مهندسون، 
عالقة  ولهم  إختصاص  ذوو  وآخرون(  محاسبون، 

بالمراجعة البيئية.
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أهداف المراجعة البيئية:
• التأكد من االلتزام بالقوانين والتشريعات.	
• التأكد من فعالية نظام  االدارة البيئية.	
• علي 	 تساعد  مناسبة  بيانات  قاعدة  توافر  من  التأكد 

تحسين المراجعة.
• ترشيد استخدام المواد الخام والطاقة.	
• تحقيق التشغيل األمثل داخل المنشأة.	
• تقليل التكاليف من خالل حماية البيئية.	

ثامنًا: متطلبات المراجعة البيئية :
• المراجعة 	 نطاق  يحدد  متكامل  تشريعي  اطار  وجود 

البيئية وصالحيات القائمين بها.
• وجود نظام للمحاسبة البيئية بالمنشآت محل المراجعة.	
• توافر معايير محدد للمراجعة البيئية. 	
• توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة.	
• اقتناع المسؤولين بدور وأهمية المراجعة البيئية.	

• وجود سياسة بيئية محددة بخطة زمنية يمكن متابعتها. 	
• ضرورة أن تكون المراجعة البيئية إلزامية. 	

تاسعًا: تأثير المراجعة البيئية علي البيانات المالية:
• خطة 	 إعداد  في  بالدولة  المختصة  األجهزة  مساعدة 

طويلة األجل للموارد الطبيعية.
• توفير البيانات التي تساعد الدولة في إعداد البيانات 	

اإلحصائية الخاصة بالموارد الطبيعية.
• إعداد التقارير والمؤشرات البيئية الالزمة لتحقيق الرقابة.	
• توفير البيانات المحاسبية والمالية لألنشطة البيئية.	

عاشرًا: معوقات تقويم االداء البيئي :
• عدم وجود نظام موحد مناسب لتقييم األداء البيئي.	
• عدم وجود معايير واضحة للتقرير عن األداء البيئي.	
• لقياس 	 انعدام طريقة واحدة مقبولة تستخدم كمعيار 

األداء البيئي.
• المسائل واألنشطة البيئية معقدة وصعبة التحليل الكمي.	
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1. مصادر ضغوط العمل:
اإلنسان  لحياة  األساسية  األركان  أحد  العمل  يمثل   .  1/1
على األرض وقد وردت في الذكر الحكيم آيات كثيرة تحث 
يقول  ذلك  وغير  بالجزء  العمل  وعالقة  وإتقانه  العمل  على 
اهلل : )وقل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون( 
عامة  بصفة  العمل  أن  به  المعترف  من  أصبح  لقد   .2/1
على قدر من الضغوط ويعتبر أحد مصادرها الرئيسية وقد 
تواجه  من ضغوطات  وما صاحبه  العمل  هذا  على  ترتب 
اإلنسان عديد من المخاطر والتحديات في حياته واستطاع 

أن يتكيف مع بعضها ويسخر البعض اآلخر لصالحه.
ومصادرها  العمل  ضغوط  موضوع  لقدأصبح   .3/1
محل إهتمام كثير من األفراد والمؤسسات، فيما يتعلق 
الدالئل  فإن  الضغوط،  هذه  على  المترتبة  باألمراض 
من  أنها  إلى  تشير  العمل  ضغوط  بدراسة  المرتبطة 

الممكن أن تؤدي إلى عدم الشعور بالرضاء 
1/-1 المصادر التنظيمية للضغوط: 

1/1/1.عالقات وخصائص الدور:
هى توقعات معينة يتوقعها الرؤوساء والزمالء من الفرد 
بحكم مركزه في وظيفته ودوره الذي يؤديه في المنظمة 
وله سمات، هي: أن دوره ال يتم تحديده، إال على أساس 
شخصي وأن التوقعات تتعلق بتصرفات سلوكية مرتبطة 
نظرًا  دوره  أبعاد  تحديد  في  صعوبة  وتوجد  بالوظيفة 

لوجود اختالفات كبيرة في تصورنا لما يريده الغير منا، 
وتصورهم لما ينبغي أن تقوم به في الواقع العملي.

2/1/1. خصائص الوظيفة:
العمل  بتصميم   األخيرة  األونة  في  الباحثون  إهتم  لقد 
وأثره على الدافعية والرضا الوظيفي واألداء وهذا يجعلهم  
يركزون اهتمامهم على جوانب أو خصائص معينة للوظائف 

تبدو ذات تأثير على كيفية استجابة األفراد لعملهم.
3/1/1. العالقات الشخصية في العمل :

للعالقات الشخصية غير الرسمية بين األفراد في العمل دور 
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هام في حياة الفرد، بما يمكن أن تتيح له من فرص إشباع 
بعض حاجاته  االجتماعية الهامة كالُشهرة والصداقة ، لذا 
درجة  عن  كبيرة  بدرجة  يعتمد  الحاجات  هذه  إشباع  فإن 

وقوة العالقات الشخصية بين األفراد ببعضهم.
4/1/1. صراع الدور:

إذا تعرض الفرد  ألحد المواقف في مجال العمل الذي أدى 
فيه إرضائه شخصًا معيٍنًا إلى إغضاب شخص آخر، فإنك 
في الواقع قد تتعرض في هذا الموقف إلى ما يسمى )صراع 
الدور(، كأن أن يطلب منك مدير اإلنتاج بصفته مسؤواًل عن 
جنيه  ألف   )5( بمبلغ  إنتاج  مستلزمات  تشترى  أن  الشراء 
على الرغم من أن التعليمات الصادرة إليك من مديرالتمويل 

عدم شراء خامات بأكثر من )3( ألف جنيه يوميًا.
5/1/1. غموض الدور:

يقصد به عدم وضوح متطلبات الوظيفة التي يشغلها الفرد، 
وهذا يؤدي إلى حدوث نوع من العشوائية في إتخاذ القرارات 

المرتبطة بهذه الوظيفة وإلى سوء استغالل وقت العمل.
6/1/1.أعباء الدور:

من  فيها  يطلب  ثقيلة  تكون  قد  كمية  أعباء  إلى  تنقسم 
كاٍف  غيُر  وقت  في  جدًا،  كثيرة  أعمال  أداء  العامل 
كانت  إذا  ثقيلة  تكون  قد  نوعية  أعباء  أو  إلنجازها، 
الدرجة  على  خبرته  مع  تتناسب  ال  الوظيفة  متطلبات 
المقبولة، مما يؤدى إلى صعوبة تكيفه مع هذه الوظيفة.

7/1/1. عدم المشاركة في إتخاذ القرارات:

تأثير  يحفف  القرارات  إتخاذ  عمليات  في  المشاركة  إن 
الضغوط على الفرد بينما يشعر الفرد بوطأة الضغوط عندما 

تكون أعباء العمل ثقيلة وحرية التصرف حيالها محدودة.
8/1/1. المسؤولية عن آخرين:

يختص  فيما  مرؤوسيه  تجاه  مسؤولية  لديه  يكون  المدير 
بالعالوات، الترقيات، النقل والفصل ويتفق المديرون على 

أنه أصعب قرار يواجه المدير قرار الفصل من الخدمة.
9/1/1. ضغوط االستبدال:

  تتمثل في التهديد المستمر بالفصل من الخدمة وتؤثر 
هذه الضغوط على الفرد عندما ترتفع حاجته إلى الوظيفة 

في الوقت الذي يصعب عليه استبدالها بسهولة.
10/1/1. ضغوط التكيف:

يقابلها  التي  واإلزدراء  اإلستياء  عالمات  مظاهرها  من 
وهذا  العمل،  في  السائدة  للتقاليد  انتهاكه  عند  الفرد 
حديثًا  الملتحقين  األفراد  يواجهه  الضغوط  من  النوع 

بالعمل أو المنقولين إلى وظائف جديدة.
1/-2  المصادر البيئية للضغوط: 

1/2/1. الحرارة:
قد تؤثر درجة الحرارة على أداء الفرد بصفة خاصة عند 
الحرارة  شديد  جو  في  المباني  خارج  العمل  يكون  ما 
أوالبرودة، وعندما تتجاوز درجة الحرارة الحدودالقصوى 
المطلوبة  بالدقة  تكون  لن  قراراته  فإن  الفرد،  لتحمل 

ويصبح أكثر تعرضًا للحوداث.
2/1/ 2 الضوضاء:

محي الدين محمود التوم 
إدارة التخطيط والبحوث 
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للعاملين  كبيرة  صحية  مشكلة  الضوضاء  تسبب  قد   
واسعة  المشكالت  إحدى  السمع  فقدان  مشكلة  وتعد 
أن  يجب  لذا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  اإلنتشار 
مستويات  عن  إرشادات  الصحية  الرقابة  جهات  تحدد 
الضوضاء المقبولة في المهن المختلفة وقد يتطلب األمر 

في بعض األماكن إرتداء األفراد أجهزة حماية األذن.
3/2/1. تلوث الهواء:

في بعض المناطق تكون رحلة الذهاب إلى العمل والعودة 
األفراد  له  يتعرض  ما  بسبب  للضغوط  مصدرًا  منه 
يؤدي  الهواء  وتلوث  السيارات،  بعوادم  ملوث  هواء  من 
مدينة  ففي  التنفسي،  الجهاز  بأمراض  إصابتهم  إلى 
المكسيك أصبحت هذه المشكلة من المشكالت الكبيرة 
المرضى  يقف  حيث  المدينة،  سكان  منها  يعاني  التي 
على  للحصول  المستشفيات  أمام  طويلة  صفوف  في 
األوكسجين الالزم حتى تحين مواعيد الفحص الخاص 

ألي مريض منهم منفردًا.
4/2/1. اإلضاءة:

يحتاج األفراد في بعض المهن كالجراحة إلى كمية من 
الضوء تساوي ستة أضعاف الكمية التي نحتاجها لنقرأ 
غير  المهن  لهذه  المتاحة  اإلضاءة  كانت  فإذا  بإرتياح، 
وتسبب  باإلرهاق.  العين  إصابة  إلى  ذلك  أدى  كافية، 
اإلضاءة الضعيفة  في قضاء الفرد وقت أطول في العمل 
يؤدي إلى شعوره باإلحباط، وإن كانت اإلضاءة المتاحة 
العين باإلرهاق، كأن  إلى إصابة  أقوى من الالزم أدت 

تعد  الكمبيوتر.  شاشات  أمام  طويلة  فترة  الفرد  يعمل 
اإلضاءة إذا كانت زائدة أو غير كافية من بين مصادر 

الضغوط في العمل. 
5/2/1. االرتجاج:

إن الحركة السريعة تؤدي إلى إرتجاج الجسم أثناء العمل 
وتعد مصدرًا من مصادر ضغوط العمل،ويحدث ذلك عند 
العمل على معدات ثقيلة مثل اآلليات الرافعة، حيث تولد 
ارتجاجًا شديدًا يصيب الجسم، إن قضاء  المعدات  هذه 
الثقيلة   المعدات  العمل على إحدى  فترة طويلة في  الفرد 
يؤدي إلى اصابته بأمراض:) الكلى واألذن(، لذا يكون من 

المفيد أن يتناوب األفراد العمل على مثل هذه المعدات.
3/1. المصادر الفردية للضغوط:

 إن الفرد العامل في أي منظمة يمثل جانبًا من العمل 
الذي يؤديه ويكون أحد مصادر الضغوط الوظيفية عليه، 
وهذا يتوقف كثيرًا على الفرد إلدراكه هذه الجوانب. من 

مصادر الضغوط الناشئة عن عمل الفرد :  
1/3/1. عبء العمل الزائد كثيرًا أو القليل جدًا.

ومهام  األعمال  إنجاز  وجوب  زمنية،  ضغوط   .2/3/1
معينة في فترة زمنية محددة.

3/3/1. تلقى إشراف غير فعال.
4/3/1. فقدان سيطرة الفرد على عمله.

5/3/1. المسؤولية عن الناس بسبب وجوب التفاعل الكبير 
مع الناس.

6/3/1. مناخ عمل غير آمن.
7/3/1. عدم التمتع بسلطات  تناسب مسؤوليات الفرد.

8/3/1. غموض وتنازع  العمل الذي يؤديه الفرد.
9/3/1. عدم توافق قيم الفرد مع قيم المنظمة.

10/3/1. اإلحباط.
أو  العمل  فقدان  يعني  العمل:  من  الحرمان   .11/3/1

نقص األمن الوظيفي.
لكل مهنة خصائصها، لذا تختلف مصادر الضغوط من 
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مهنة إلى أخرى.
خصائص العمل: تتمثل درجة الخطورة والتعقيد والتكرار 
واالستقاللية والمسؤولية المرتبطة بممارسة مهنة معينة.
صحية  مشاكل  الليلي  العمل  يسبب   : العمل  جداول 

واضطرابات في النوم والحياة العائلية.
الشكل التالى )2-2( الضغوط البيئية التنظيمية الفردية:

الضغوط التنظيميةالضغوط البيئية

الضغوط الفردية

المصدر: سيد محمد جاد الرب، السلوك التنظيمي )اإلسماعيلية: 
مطبعة الشعرى للنشر والتوزيع 2005م(، ص 518

2. مسببات ضغط العمل :
القول  ويمكن  أسباب متعددة،  العمل من  تنشأ ضغوط 
والقلق  للتوتر  مصدرًا  يكون  العمل  داخل  شئ  أي  أن 
ويعتمد هذا علي إدراك الفرد لهذه األسباب وعلى أبعاد 
العمل والبئية المحيطة به، ومن أهم االسباب في العمل 
والقلق  بالتوتر  الشعور  زيادة  إلي  تؤدي  التي  بيئته  أو 

وضغوط العمل، هى:
1/2. صعوبة العمل :

تسبب صعوبة العمل شعور الفرد بعدم االتزان وترجع صعوبته،إما 
لعدم معرفة الفرد لجوانبه أو لعدم فهمه لهذه الجوانب.

2/2. مشاكل الخضوع للسلطة: 
يوجد بالمنظمات هيكل سلطة رسمية متدرج، فكل مدير 

يمارس نفوذه وسلطاته علي مرؤسيه.
3/2. عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم: 

    تمثل المنظمات كبيرة الحجم وتأخذ شكل البروقراطية 
نظم  علي  المعتمدة  رسمية،  وإجراءات  بلوائح  المتقيدة 
إشراف متشددة أحيانًا عدم توافق بين شخصية الفرد 

العامل ومتطلبات التنظيم المهنى الذى يمارسه.
4/2. التنافس علي الموارد:  

ننظر دائمًا للموارد علي أنها نادرة أو محددة وتتنافس األقسام 
و اإلدارات واألفراد للحصول علي أكبر قدر من هذه الموارد .

5/2. اختالل ظروف العمل المادية:
وحرارة  إضاءة  من  المادية  العمل  ظروف  اختالل  إن 
من  وغيرها  العمل  مكان  وترتيب  وضوضاء  ورطوبة 
بعدم  الفرد  شعور  إلي  تؤدي  أن  يمكن  التي  الظروف 
مناسبة العمل وظروفه يؤدي  كل هذا الي زيادة شعور 

الفرد بالتوتر والضغوط النفسية. 
6/2. المسببات الشخصية للضغوط:

األفراد هي مجموعة سمات وإتجاهات وقيم   شخصية 
وأن  بيئتهم،  مع  تعاملهم  في  يظهرونها  سلوك  وأنماط 
إدراك الذات يوثر في أداء األعمال ويؤثر علي االستجابة 
فهم  كلما  ألنه  ذلك،  علي  المترتبة  واألمراض  للضغوط 
الموقف كانت استجابتهم  أنهم مسيطرون علي  األفراد 
أو  بالعجز  الشعور  أن  يعني  وهذا  عنفًا  أقل  للضغوط 
نقص القوى الالزمة إلحداث تغيير في بيئة فرد قد تكون 
أسباب رئيسة للضغوط. التجارب أثبتت أن مجرد إقناع 
األفراد بأنه كلما زاد عدد مرات محاوالتهم أصبحوا أقل 
تعرضًا  للصدمات وأظهروا بالفعل انخفاضًا في مستوى 

تأثير الضغوط عليهم كما يلى:
-4 غموض دور الفرد في المؤسسة : 

1/4. عدم فهم الفرد أبعاد وجوانب عمله.
2/4. عدم توفر المعلومات التي يحتاجها الفرد في عمله.

3/4. قصور قدرات الفرد.
4/4. توتر العالقات بين األفراد.
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االستصناع لغة:  معناه طلب الصنعة.
واصطالحًا: هو عقد مع صانع على عمل شيء معين 
في الذمة، او العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون 

العين والعمل من الصانع .
ينعقد االستصناع باإليجاب والقبول من المستصنع والصانع 
كأن يقول المستصنع لصانع )اصنع لي كذا فيقبل ( ويقال 
) مصنوع(  وللشيء  )صانع(  وللبائع  )مستصنع(  للمشتري 
كإتفاق شخصين على صنع أحذية أو آنية ونحوهما فهو ال 

يكون إال فيما يتعامل فيه الناس بالصنعة. 
هنالك شبه بين عقد االستصناع والسلم، ألن السلم بيع 
ويتحقق   . غالبًا  تسليمه  على  مقدور  الذمة  في  موصوف 
ذلك في الشيء المصنوع، ألنه ملتزم به عند العقد في ذمة 
الصانع )البائع(  وأنه من صور بيوع المعدوم التي أجيزت 

للحاجة والتعامل بين الناس .
واالستصناع  السلم  عقدي  بين  فروق  ثمة  هناك  ولكن 

تتمثل فيما يلي: 
مكيل  إما  فهو  الذمة،  تتحمله  دين  السلم  في  المبيع  أن 
في  البيع  متقارب،أما  عددي  أو  مزروع  أو  موزون  أو 
أو حذاء  أثاث  دين، كاستصناع  ال  فهو عين  االستصناع 
بعكس  أجل  وجود  السلم  في  ويشترط  ثوب  أوخياطة 
أما   ، الزم  السلم  عقد  حنيفة.  أبي  رأي  على  االستصناع 
عقد االستصناع فهو غير الزم عند الجمهور، ولكننا نري 
أن الراجح واألولى بالقبول هو ما أقره أبو يوسف صاحب 
الستقرار  االستصناع   عقد  بلزوم  القول  من  حنيفة  أبي 
المسلم  مال  رأس  قبض  السلم  في  ويشترط  المعامالت. 
مجلس  في  قبضه  يشترط  وال  العقد  مجلس  في  فيه 
االستصناع، ويشبه عقد االستصناع أيضًا عقد اإلجارة، 
ولكنه يختلف عنه من حيث أن الصانع يصنع مادة الشئ 
االستصناع  وعقد  غيره،  مال  من  أو  ماله  من  المصنوع 
في قانون المعامالت المدنية 1984م يدخل في إطار عقد 

أحكامه الشرعية وتطبيقاته العملية
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د.صابر عباس محمد أبودقن
هيئة الرقابة الشرعية

المقاولة، حيث تنص المادة 378 من القانون على اآلتي:
 )المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بأن يصنع 

شيئَا أو يؤدي عماًل لقاء مقابل يتعهد به الطرف اآلخر( . 
ذهب الجمهور من القانونيين إلى تكييف عقد االستصناع بأنه عقد 

مقاولة من قبل الصانع وبيع عند تسليم المصنوع  للمشتري(.

مشروعية االستصناع )جوازه(: 
محله  ألن  االستصناع،  عقد  جواز  عدم  القياس  يقتضي 
)الشئ المراد صنعه( وقت التعاقد معدوم، وبيع المعدوم 
ال يجوز لنهيه صلي اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس في 
ملك اإلنسان، ولكن جوز عقد االستصناع استحسانًا، ألن 
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الناس تعاملوا به في جميع العصور من غير إنكار فكان 
ذلك إجماعًا على الجواز ، ولو لم يجَوز عقد االستصناع  
لوقع الناس في الحرج والمشقة )يريد اهلل بكم اليسر وال 
يريد بكم العسر( وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ال 
تجتمع أمتي علي ضالل( وقال إبن مسعود رضي اهلل عنه 

)ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن( . 
شروط صحة عقد االستصناع: 

يشترط لجواز عقد االستصناع  بيان جنس المصنوع ونوعه 
والعلم  معلومًا،  يكون  أن  فالبد   ، مبيع  ألنه  وصفته،  وقدره 
ال يحصل إال ببيان الجنس و النوع والمقدار و الصفة منعًا 

للجهالة المفضية للنزاع.
فيه  )المطلوب صنعه( مما يجري  المعقود عليه  يكون  أن 
التعامل بين الناس ، كاألحذية واألواني فإن كان فيما ال 
يجري تعامل الناس باستصناعه كان سلمًا ويشترط فيه 

عندئذٍ جميع شروط السلم. 

إلى  مؤجاًل  يكون  أال  االستصناع  في  حنيفة  أبو  يشترط 
أجل يصح معه أن يكون كالسلم,  فإن حدد أجل لتسليم 
العقد سلمًا، وعندئذٍ يشترط فيه شرائط  إنقلب  المصنوع  
السلم، مثل قبض البدل في المجلس،  فإنه ال خيار ألحد 
العاقدين إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط 
أتي  فقد  أجاًل  حدد  إذا  العاقد  أن  ودليله  العقد،  في  عليه 
بمعني السلم، والعبرة في العقود بمعانيها ال لصور األلفاظ 
فيها، ولهذا إذا حدد أجل فيما ال يجوز االستصناع فيه كأن 
يستصنع حائكًا أو خياطًا لينسج أو يخيط قميصَا بغزل يغزله 
بنفسه ينقلب العقد سلمًا باالتفاق، وقال بعضهم ليس هذا 
بشرط في عقد االستصناع علي كل حال إن حدد فيه أجل 
أو لم يحدد، ألن العادة جارية بتحديد األجل في االستصناع 
والذي يبدو راجحًا وأولي بالقبول هو رأي البعض ألن قولهم 

هو المتمشي مع ظروف الحياة العملية. 
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صفة عقد االستصناع: 
هو عقد غير الزم قبل البيع، وبعد الفراغ من الصنع، ولكل 
أو فسخه والعدول  العقد  الخيار في إمضاء  العاقدين  من 
عنه قبل رؤية المستصنع للشئ المصنوع، فلو باع الصانع 
غير  العقد  ألن  جاز،  المستصنع  يراه  أن  قبل  المصنوع 
الزم والمعقود عليه ليس هو عين المصنوع وإنما مثله في 
الذمة، فإذا جاء الصانع بالشئ المصنوع إلى المستصنع 
فقد سقط خياره، ألنه رضي لكونه للمستصنع ، حيث جاء 
به إليه ، وحينئذ إذا رآه المستصنع فله الخيار، إن شاء 
ألنه  حنيفة،  أبي  عند  العقد  وفسخ  تركه   شاء  وإن  أخذه 

إشتري شيئًا لم يره، فكان له خيار الرؤية.
وقال أبو يوسف ، العقد الزم إذا رأي المستصنع المصنوع، 
مبيع  ألنه  والشروط.  للطلب  موافقًا  جاء  إذا  له،  خيار  وال 
بمنزلة المسلم فيه، فليس له خيار الرؤية، لدفع الضرر عن 
الصانع في إفساد المواد المصنعة التي صنعها وفقًا لطلب 
المستصنع، وربما ال يرغب غيره في شرائها على تلك الصفة.  

يبدو راجحًا وأولي بالقبول هو ماذهب إليه أبو يوسف )لزوم 
عقد االستصناع( منعًا من وقوع المنازعات بين المتعاقدين، 
تختلف  الناس  أغراض  أن  إذ  الصانع،  عن  للضرر  ودفعًا 

بإختالف الشئ المصنوع حجمًا ونوعًا وكيفية. 
كيفية التعامل باالستصناع كصيغة من صيغ التمويل: 

لحاجة  ُأجيز  قد  االستصناع   عقد  أن  عرفنا  تقدم  مما 
للبنك  التمويل  طالبى  أحد  يأتي  قد  ثم  ومن  إليه،  الناس 
)المصنوع(  السلعة  البنك  له  يوفر  أن  في  راغبًا  بطلبه 
الذي ال يمتلك ثمنها حاضرًا ، حتي يشتريها مباشرة من 
الصانع )أحذية( مثاًل، فيقوم البنك بموجب ذلك بعمل عقد 
لطالب  وتقديمه  المطلوب  بتوفير  الصانع  مع  استصناع 
التمويل وفق المواصفات التى طلبها به وقدمها إلى البنك، 
ويقوم طالب التمويل بشراء المصنوع مرابحة أو الدخول 
مراعاة  مع  المناسبة  الصيغة  حسب  مشاركة  البنك  مع 

الشروط والضوابط الشرعية والمحاسبية . 
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مقدمة:
 التضخم )Inflation( من ظواهر االقتصاد الكلي التي شغلت 
فترتي  في  وأكثرها  الزمن  من  طويلة  لفترات  االقتصاديين 
السالبة  لآلثار  الماضي  القرن  من  والثمانينات  السبعينات 
التي تخلفها هذه الظاهرة على االقتصاد بشكل عام، وال زال 
األسعار  استقرار  على  والمحافظة  التضخم  محاربة  هدف 
يعد  حيث  تحقيقه،  إلى  الحكومات  تسعى  أساسيًا  هدفًا 

مقياسًا لفشل ونجاح الحكومات.
مفاهيم التضخم:. 1

يعد التضخم من الظواهر االقتصادية التي لم توصف بتعريف 
تعريفات  تعددت  والباحثين، حيث  المفكرين  واحد ومحدد من 
التي  الكتابات  من  العديد  في  االقتصادي  الفكر  في  التضخم 

تناولت هذه الظاهرة، من هذه المفاهيم اآلتي:
1/1. التضخم هو : )ارتفاع واضح مستمر في المستوى العام 
في األسعار دائم وعام ، وهي زيادة تغذي نفسها بنفسها وتتفاقم 

باستمرار وترتبط عادة بانخفاض مستمر في قيمة النقود (.
2/1. التضخم هو : )الزيادة النسبية في المستوى العام لألسعار 
خالل فترة من الزمن، ويمكن النظر إليه من ناحية أخرى على 
هو  أو  األسعار  في  ارتفاع  كل  مع  النقود  كمية  انخفاض  أنه 

االنخفاض في القوة الشرائية لكمية ملموسة من النقود (. 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم:. 2

المجتمع  فئات  على  ومتنوعة  كبيرة  آثارًا  للتضخم  إن 
أصحاب  أغنياء،  فقراء،  مقترضين،  مقرضين،   ( المختلفة 
دخول ثابتة، أصحاب دخول متغيرة ( وتختلف آثاره على كل 

50



مدثر عبدالحافظ حمودة موسى
فرع السجانة

فئة من هذه الفئات بسبب التأثير على توزيع الدخل، وتتمثل 
تلك اآلثار في اآلتي :

1/2. أثر التضخم على توزيع الدخل:
تصيب  اقتصادية  إختالالت  بسبب  ويستمر  يبدأ  التضخم  إن 
النشاط االقتصادي بأكمله وفئات المجتمع المختلفة، إما بسبب 

اإلنتاج،  تكاليف  زيادة  بسبب  أو  الفعلي  الكلي  الطلب  زيادة 
ويصيب هذا النوع من التضخم مجموعة من فئات المجتمع، 

ونفرق هنا بين أربع من هذه الفئات وفقًا لتأثرهم بالتضخم:
دخول  لها  فئة  الثابتة: هى  النقدية  الدخول  أصحاب  فئة  أ- 
ثابتة تنخفض دخولها الحقيقية بنفس معدل التضخم ، وهم 
اإليجارات  أصحاب  مثل  منه،  ضررًا  المجتمع  فئات  أكثر 

الثابتة والمحددة بالقانون.
تزداد  فئة  الثابتة: وهي  النقدية شبه  الدخول  فئة أصحاب  ب- 
العام  المستوى  في  االرتفاع  نسبة  من  أقل  بنسبة  دخولها 
لألسعار،  وتنخفض دخولها الحقيقية بالفرق بين معدل التضخم 

ومعدل الزيادة في دخولهم، وهم مثل أصحاب المعاشات.
ج- فئة أصحاب الدخول الحقيقية الثابتة: وهى فئة تزداد دخولها 
تظل  لذا  لألسعار،  العام  المستوى  في  الزيادة  بنفس  النقدية 
مثل  وهم   ، التضخم  من  تستفيد  وال  تضار  فال  ثابتة  دخولها 
طبقات العمال في الدول المتقدمة والتي لها نقابات عمال قوية.

: وهى فئة تزداد  المتغيرة  النقدية  الدخول  د- فئة أصحاب 
العام  المستوى  في  االرتفاع  نسبة  نفوق  بنسبة  دخولها 
لألسعار، لذا تزداد دخولها الحقيقية وتستفيد من التضخم، 

مثل: التجار ، أصحاب األعمال، والحرفيين والمهنيين.
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2/-2 آثار التضخم على االستثمار:
ارتفاع المستوى العام لألسعار ال يصيب السلع االستهالكية 
السلع  من  مجموعة  يشمل  ولكنه  فحسب،  والخدمات 
الرأسمالية والوسيطة ويمثل اإلنفاق عليهما نسبة كبيرة من 
مما   ، والجديدة  االستثمارية  للمشروعات  الكلية  التكاليف 
يؤثر سلبًا على قدرة الكثير من رجال األعمال والمستثمرين 
في  توسعات  عمل  أو  جديدة  استثمارية  مشروعات  لتنفيذ 

الطاقة اإلنتاجية الموجودة فعاًل.
في  أموالهم  استثمروا  قد  أعمال  رجال  من  كثيرًا  أن  نجد 
أنشطة تتسم بسرعة دوران رأس المال مثل : )تخزين السلع 
توجيه  عن  فضاًل   ،) والعقارات  األراضي  على  والمضاربة 
استثمارات إلى إنتاج سلع وخدمات ترفيهية وكمالية يطلبها 
إلى  التضخم  ويؤدي  المرتفعة،  الشرائية  القدرة  أصحاب 
ضعف قدرة الدولة على جذب االستثمارات األجنبية، وكل 
هذه األمور تعرقل عمليات االستثمار والتنمية في المجتمع.

2/-3 اآلثار السالبة للتضخم:
االجتماعي  المستويين  على  الضارة  اآلثار  بها  يقصد 

واالقتصادي، ويمكن حصرها في اآلتي :
أ. فقدان الثقة في الوحدة النقدية المتداولة بسبب تدهور مستمر 
اإلدخار  على  الحافز  تقليل  إلى  يؤدي  مما  النقود،  قيمة  في 

وارتفاع األسعار إضافة إلى استخدام عمالت أخرى أجنبية.
وإحداث  المدفوعات  ميزان  إختالل  على  التضخم  يعمل  ب. 
العجز فيه، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع أسعار الصادرات وبالتالي 

انخفاض حصيلتها إلى جانب زيادة الطلب على الواردات بسبب 
انخفاض األسعار العالمية مقارنة باألسعار المحلية.

ج. اختالل التخطيط القومي بسبب اختالل تنفيذ مشروعات 
تكاليف  دفع  على  القدرة  لعدم  نتيجًة  االقتصادية  التنمية 
خالل  عناصرها  تكاليف  ارتفاع  بسبب  المشروعات  إنشاء 
الموارد  على  الحصول  في  عجز  ويصاحب  التنفيذ  فترة 

الالزمة إلتمام مشروعاتها.
د. يخلق التضخم آثارًا اجتماعية وعادات دخيلة  مستحدثة 
على طبقات الفقراء كالسرقة، وقد تلجأ بعض الفئات الضعيفة 

منهم إلى التسول ومسألة الناس في الشوارع والطرقات.
االجتماعي  التمايز  احتدام  إلى  إضافة   – التضخم  يعمل  هـ. 
بين الطبقات – على خلق هجرة الكفاءات الفنية والبشرية إلى 
الخارج حيث ترتفع فيها معدالت األجور النقدية الحقيقية، وال 
نظرًا  للبالد،  القومي  االقتصاد  كبيرة على  أنهم خسارة  شك 
في  التنمية  لدفع عجالت  هامًا  احتياطيًا  يمثلون  كانوا  ألنهم 
العائلية  الروابط  وانحالل  األسري  التفكك  عن  فضاًل  البالد، 

واالجتماعية والتأثير سلبًا على تربية األبناء والقيم العائلية.
إليها  يلجأ  إداري  انتشار رشوة وفساد  التضخم  و. يصاحب 
كأسلوب   – غالبًا  الموظفون  وهم   - الثابتة  الدخول  أصحاب 
كبيرًا  جزءًا  يفقدون  ألنهم  التضخم،  حدة  من  يخفف  مضاد 
من دخولهم لما يحدثه التضخم من ارتفاع حاد في األسعار، 
فيلجأون إلى الرشوة كأسلوب مساعد لمواجهة هذه الظاهرة.

2/-4 اآلثار اإليجابية للتضخم:
على الرغم من السلبيات التي أحاطت بالتضخم، إال أنه ال 

يخلو من اإليجابيات التي يعكسها على بعض فروع
النشاط االقتصادي وبعض الفئات الجزئية من أفراد المجتمع، 

ويمكن حصر هذه اآلثار في اآلتي :
مديونياتهم  أعباء  تخفيف  في  المدينين  التضخم  يساعد  أ- 
ارتفاع  الناجم عن  للنقود  الحقيقية  القيمة  نتيجة النخفاض 
ديونهم  يسددون  يجعلهم  مما  لألسعار،  العام  المستوى 
كانت  مما  أقل  شرائية  بقوة  ولكن  اإلسمية،  القيمة  بنفس 

عليه في الفترة التي اقترضوا فيها.
ب- يؤدي التضخم إلى حصول إدخار إجباري ناتج عن قيام 
يصاحبها  جديدة  نقود  بإصدار  الموازنة  بتمويل  الحكومة 
عدم  إلى  يؤدي  مما  لألسعار،  العام  المستوى  في  ارتفاع 
هم  يجبر  و  بأسعار جديدة  الشراء  على  المستهلكون  قدرة 

التضخم هــــو: )ارتفـــــــــاع 
المستوى  في  مستمر  واضح 
العام في األسعار دائم وعام، 
نفسها  تغذي  زيادة  وهي 
باستمرار  وتتفاقم  بنفسها 
بانخفاض  عادة  وترتبط 

مستمر في قيمة النقود(.

52



حتى  مدخراتهم  وزيادة  استهالكهم  مستوى  خفض  على 
يتمكنوا من جمع نقود تواكب أسعار المنتجات.

السلع  إنتاج  مجاالت  في  االستثمار  عمليات  التضخم  يشجع  ج- 
التي ترتفع أسعارها لتحقيق أرباح إضافية ناجمة من هذا االرتفاع.

والتجارمن  كالمنتجين  المتغيرة  الدخول  أصحاب  يستفيد  د- 
اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  تعويض  يستطيعون  ألنهم  التضخم، 
برفع قيمة السلعة التي يبيعونها متعللين بسبب ارتفاع األسعار. 

2/-5 اآلثار المحاسبية للتضخم:
آثار محاسبية ناتجة عن تجاهل التضخم في القوائم المالية 

للشركات، وتتمثل هذه اآلثار في اآلتي :
أ-  أرباح المنشآت التي تظهر بالقوائم المالية أرباح صورية:
التاريخية تظهر اإليرادات معبرًا عنها  التكلفة  في ظل مبدأ 
بوحدة النقد الحالية السائدة خالل العام ، بينما تظهر بعض 
عنها  معبرًا  المبيعات(  وتكلفة  )كاالستهالك  المصروفات 
بوحدات نقدية غير متماثلة معها، لذا حتى يتم قياس أرباح 
المشروع على أساس سليم ينبغي تعديل اإليرادات للتعبير 

عما يقابلها من سلع وخدمات استخدمت في سبيل الحصول 
القياسية  األرقام  أحد  الغرض  لهذا  يستخدم  حيث  عليها، 
العامة أو الخاصة لتعديل كل مفردة من مفردات مصروفات 
الربح  لصافي  الحقيقية  القيمة  لقياس  المنشأة،   وإيرادات 

والتغير الحقيقي الذي يطرأ عليه.
ب- عدم قابلية األرقام للمقارنة والتنبؤ وعدم تجانسها:

ويظهر ذلك لألسباب اآلتية :
أ- نظرًا لعدم تجانس البيانات المحاسبية التي تحتويها القوائم 
المالية عن فترات زمنية مختلفة، فإن هذه البيانات تكون غير 
قابلة للمقارنة حتى ولو كان كل منها صحيحًا ودقيقًا في تاريخه 
مما  للنقود،  الشرائية  القوة  وضعف  التضخم  ظاهرة  بسبب 
إجراء  المستحيل  ويصبح من  زائفة مضللة  نتائج  عليه  يترتب 
متجانسة،  تكن  لم  ما  الكمية  البيانات  بين  سليمة  مقارنات 

وتصعب مقارنات نتائج المنشأة في فترات متتابعة.
ب- إن عدم قابلية األرقام المحاسبية - ذات التواريخ المختلفة 
- للمقارنة على جانب كبير من الخطورة فيما يتعلق بدراسة 
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وحتى  الزمنية،  السالسل  في  المختلفة  االتجاهات  سلوك 
أن  يجب  نتائجها  في  مضللة  غير  صحيحة  المقارنة  تكون 
تكون قيم المتغير موضوع التحليل ُمقاسًة بنفس الوحدات 
وأعدت بنفس الطريقة في الفترات الزمنية المتتابعة حتى ال 

تتغير طبيعتها وصفاتها التي تميزها.
ج-  سداد الضرائب على أرباح صورية :

إن إخضاع األرباح المحققة - وفقًا ألساس التكلفة التاريخية  
للضرائب يعني جزئيًا فرض الضريبة على رأس المال، وهو 
أمر يتسم بالخطورة، ألنه يعني تعريض رأس المال للنقص 

وتعريض الشركة في نهاية األمر للخطر.
د- عدم سالمة معدل االستثمار:

يقاس معدل الربح أو االستثمار بإيجاد النسبة بين صافي 
الربح ورأس المال المستثمر أحيانًا وبين مجموع األصول 
التاريخية  التكلفة  مبدأ  إتباع  على  ويترتب   ، أخرى  أحيانًا 
في فترات ارتفاع األسعار أن تصبح معدالت االستثمار غير 
سليمة، ألن قيمة األرباح التي تتضمنها قوائم األرباح تظهر 
مبالغًا فيها وقيمة رأس المال لمجموع األصول تظهر كلها أو 
بعضها بقيمتها التاريخية وهي تقل كثيرًا عن قيمتها الحالية.

هـ - تحديد سعر بيع في ضوء تكاليف تاريخية:
في  إساءة  يتضمن  معدلة  غير  تاريخية  تكلفة  استعمال 
تعكس  أنها  حيث  لإلنتاج،  المخصصة  التكلفة  مالئمة 
مستويات أسعار ماضية بإيرادات لمستويات أسعار جارية 
مما يجعل سعر البيع ال يمثل التضحية االقتصادية الحقيقية 

التي تقدمها الوحدة االقتصادية للمنتج.
3 - طرق عالج التضخم من الناحية االقتصادية:

السياسات  أهداف  أهم  من  واحتوائه  التضخم  على  القضاء 
في  سالبة  كظاهرة  منه  تعاني  التي  الدول  في  االقتصادية 
أثر  لها  المركزية سياسات  بنوكها  تعد  لذا  القومي،  اقتصادها 
كبير في عالج مثل هذه الظواهر السالبة التي تصيب االقتصاد.

وتتمثل هذه السياسات في اآلتي:
أ- السياسات النقدية:

تعرف بأنها: )هي تلك السياسة ذات العالقة بالنقود والجهاز 
بزيادة حجمه  إما  النقود  تؤثر على عرض  والتي  المصرفي 
أو اإلقالل منه(. تستخدم هذه السياسة في عالج التضخم 
الناتج عن الطلب إلمتصاص فائض العرض النقدي بالقدر 
الذي يضبط معدالت التغير في كمية النقود بهدف المحافظة 

السياسة  هذه  وتستخدم  األسعار  مستويات  استقرار  على 
مجموعة من األدوات متمثلة في اآلتي:

ب. سعر أو معدل الخصم:
هو السعر الذي تتعامل به البنوك التجارية مع البنك المركزي 
وهو أعلى بقليل من سعر الفائدة، فيعمل البنك المركزي على 

زيادة نسبة هذا السعر للتقليل من عرض أو سيولة  النقود.
ج. نسبة االحتياطي القانوني:

وهي نسبة يحتفظ بها البنك المركزي من كل وديعة تودع 
للتقليل من  النسبة  بزيادة هذه  المركزي  البنك  يقوم   ، فيه 

نسبة الزيادة في السيولة النقدية المتاحة لالستخدام.
د. عمليات السوق المفتوح:

 يتحكم البنك المركزي في بيع السندات الحكومية واالحتفاظ 
بقيمتها المقابلة،مما يساعد في تقليل سيولة النقود ، وعليه 
في  للتحكم  الهامة  الوسائل  من  النقدية  السياسات  تعتبر 

التضخم أو االنكماش عمومًا.
ب- السياسات المالية:

هي سياسة حكومية تتبعها الدولة في تحديد مصادر مختلفة 
لألدوات العامة للدولة وتحديد أهميتها من جهة والكيفية التي 
يتم بها االستخدام من جهة أخرى، لتمويل اإلنفاق العام بحيث 
تستخدم  لذا  للدولة،  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  تحقق 
أدوات السياسات المالية في خفض التضخم الناتج عن الطلب 
بخفض اإلنفاق الحكومي وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.

بإستخدام  التكاليف  ارتفاع  عن  الناتج  التضخم  معالجة  تتم 
وفقًا  األجور  في  الزيادة  معدالت  وضبط  اقتصادية  سياسات 
العمل، وهذا من شأنه أن يخلق  إنتاجية  الزيادة في  لمعدالت 

تعتبر السياسات النقدية من 
في  للتحكم  الهامة  الوسائل 
التضخم أو االنكماش عمومًا 

مستمر في قيمة النقود(.
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مساواة بين أسعار خدمات عنصر العمل مع إنتاجيته الحدية، 
مما يؤدي إلى زيادة الكفاية اإلنتاجية لعنصر العمل.

4 - طرق عالج التضخم من الناحية المحاسبية:
عند  - خصوصًا  الحسابات  على  التضخم  آثار  معالجة  يتم 
قياس الدخل – من أجل الوصول إلى القيمة الحقيقية للمركز 

المالي بمجموعة من المعالجات تتمثل في اآلتي:
4/-1 المعالجات الجزئية:

يتم وفق هذه المعالجات إجراء تعديالت على بعض عناصر 
طريقة  تتضمن  حيث  المالي،   والمركز  الدخل  كشوفات 

اإلهالك وطريقة التكلفة المباعة.
  4/-2 طريقة اإلهالك )االندثار(:

الموجودات  في  التضخم  لمعالجة  الطريقة  هذه  تستخدم 
)األصول( الثابتة وفقًا لآلتي :

أ. معالجة اإلهالك عن طريق استخدام طريقة القسط المعجل:
باستخدام هذه الطريقة يتم احتساب اإلهالك بنسب عالية 
الثابت، ثم  في السنوات األولى من العمر اإلنتاجي لألصل 
أن هذه  بمعني   ، األخيرة  السنوات  النسب في  خفض هذه 
العمر  من  األولى  السنوات  في  التضخم  أثر  تعالج  الطريقة 
حينها،  قلياًل  يكون  األثر  هذا  أن  باعتبار  لألصل  اإلنتاجي 
وعند زيادة معدالت التضخم يقلل هنا اإلهالك لضآلة المبلغ 

المتبقي من تكلفة األصل الثابت.
ب. احتساب اإلهالك على أساس التكلفة االستبدالية لألصول الثابتة:
الثابتة  الموجودات  تقدير  إعادة  بعد  اإلهالك  احتساب  يتم 
على أساس التكلفة االستبدالية “السوقية”، حيث تعرف بأنها 
: )هي تكلفة إحالل الخدمات المتوقعة للموجودات الممتلكة، 
نفس  على  للحصول  دفعها  يمكن  التي  النقدية  مقدار  أو 
األصول “ الموجودات “ الالزمة ألعمال الشركة(، ثم يرحل 
والتكلفة  التاريخية  التكلفة  بين اإلهالك على أساس  الفرق 
االستبدالية إلى حساب احتياطي زيادة التكلفة االستبدالية.

ج. احتساب اإلهالك على أساس التكلفة التاريخية المعدلة:
باستخدام  الثابت  األصل  تقييم  بعد  اإلهالك  احتساب  يتم 

يرحل  ثم  األسعار،  لمستويات  العامة  القياسية  األرقام 
الفرق بين اإلهالك بالتكلفة المعدلة والتاريخية إلى حساب 

احتياطي زيادة التكلفة التاريخية.
4/-3 طريقة تكلفة البضاعة المباعة :

من أهم الطرق المتبعة للحد من التضخم في تكلفة البضاعة 
كمعالجة جزئية هي طريقة ما يرد أخيرًا يصرف أواًل، حيث 
تتضمن هذه الطريقة احتساب التكلفة على أساس البضاعة 
المشتراة أخيرًا، ألنها تكون أقرب إلى أسعار المبيعات ولكن 
شرطًا أال يكون هنالك فارق زمني بين وقت شراء البضاعة 

وبين تاريخ بيعها.
الشركات  مع  خصوصًا  الطريقة  هذه  إيجابيات  من  بالرغم 
المخزون  تقييم  عند  الموضوعية  توفر  ال  إنها  إال  الصناعية، 
السلعى الظاهر في الميزانية، لذا ظهرت طرق أخرى لتقييمه، 

تتمثل في اآلتي :
أ- التكلفة االستبدالية:

يتم احتساب تكلفة البضاعة على أساس التكلفة االستبدالية 
والسوقية  التاريخية  التكلفة  بين  الفرق  “بإيجاد  السوقية   “

للبضاعة ثم تحويلها إلى حساب االحتياطي.
ب- استخدام األرقام القياسية العامة:

بموجب هذه الطريقة يتم استخدام المستوى العام لألسعار لتعديل 
والمعدلة  التاريخية  التكلفة  بين  الفرق  يرحل  ثم  البضاعة  تكلفة 

للبضاعة إلى حساب احتياطي التكلفة التاريخية المعدلة.
ج- المعالجات الخاصة:

الشرائية  القوة  إلى محاسبة  التي وجهت  نتيجة لالنتقادات 
الدخل  مفهوم  بين  الربط  الطريقة  هذه  قدمت  فقد  العامة، 
قياس  وحدة  باستخدام  االقتصادي  والدخل  المحاسبي 
تتوفر فيها المالءمة والعقالنية ، وتتم التعديالت على أساس 
والمخزون  الثابتة  الموجودات  لتشمل  االستبدالية  التكلفة 
بكونها تفصح  التكلفة  ، وتتميز هذه  السلعى والمصروفات 
مع  حالية  إيرادات  مقابلة  خالل  من  الحقيقي  الدخل  عن 

مصروفات حالية.

البضاعة  للحد من التضخم في تكلفة  المتبعة  من أهم الطرق 
كمعالجة جزئية هي طريقة ما يرد أخيرًا يصرف أواًل.
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أمران ينفعان كل مؤمن:
حسن الخلق  وسماحة النفس.

أمران يرفعان شأن املؤمن:
التواضع وقضاء حوائج الناس.

أمران يدفعان البالء:
الصدقة وصلة الرحم.

عبارة تختصر الكثير:
إحذر أن يشتكيك أحد إلى اهلل.

حكم عن العلم:
خير العلم ما ينفع.

شر العلم علم ال ُيعمل به.
لسان العلم الصدق.

ثمرة العلم الحياة وحسن الخلق.
من استرشد بالعلم أرشده.

كالم من ذهب:
في الشدة ُيقاس الصبر .  

في النقاش ُيقاس العقل.
في املواقف ُيقاس البشر.

يغتاب  وأال  يظلم  أال  يحرص  ملن  هنيئًا 
وأاليجرح أحدًا واليرى نفسه فوق أحد 

فكلنا راحلون.

السعادة الحقيقية:
السعادة لم ترد في القرآن إال مرتني:

قوله تعالى: )َيْوَم َيأِْت ال َتَكلَُّم  األولى: 
وَسِعيٌد(  َشِقيٌّ  َفِمْنُهْم  ِبإْذِنِه  إالَّ  َنْفٌس 

اآلية )105( سورة هود.
ُسِعُدوا  الَِذيَن  ا  )وَأمَّ تعالى:  قوله   : الثانية 
َمَواُت  َفِفي الَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ
واألَْرُض إالَّ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َمْجُذوذ( 

اآلية )108( سورة هود.
األولى بينت زمن السعادة وهو يوم القيامة 

والثانية بينت مكان السعادة وهو الجنة.

عمر اإلنسان:
التى  السنني  بكثرة  العبرة  ليست 
بكيف  العبرة  لكن  اإلنسان.  يعيشها 
يقضيها؟ فسعد بن معاذ أسلم وعمره 
31سنة ومات وعمره 37سنة، أى أنه 
أمضى ست سنوات فقط في اإلسالم 

ومع ذلك إهتز ملوته عرش الرحمن..
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