
بنك ال�سمال الإ�سالمي

)تحقيق الريادة يف العمل املرصيف اإلسالمي بتنمية قدرات العنرص 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  يف  واملساهمة  البرشي 

وتقديم حلول متكاملة تريض طموحات أصحاب املصلحة( .

السودان،  يف  العاملة  املصارف  مقدمة  يف  نكون  أن  )نتطلع 

متيزاً يف التنمية والرفاه االجتامعي وتعزيزاً للثقة يف معامالتنا 

داخلياً وخارجياً( .

ال�صدق  ثقافتنا:  تقاليدنا   عقيدتنا   من  نابعٌة  )قيمنا 

والأمانة وال�صفافية(.
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السيد/المدير العام يعلن عن احتفال البنك باليوبيل 
الفضى مطلع العام القادم:

تطبيق  سياسة  عن  عمل  ورشة  يقيم  البنك 
:)FATCA( قانون االمتثال الضريبي األمريكي

المحفظة اإللكترونية
عبقرية الخدمة.. وبؤس التسويق

واحة الشمال تلتقي الخبير المصرفي العريق: 
إسماعيل محمد عثمان
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 يرس أرسة مجلة ) واحة الشامل (، أن تلتقي قراءها 
املجلة  أكملت  وقد  العارش  العدد  إصدارة  عرب  الكرام 
العام  نهاية  مع  متزامناً  يجْى  الذي  الخامس  عامها 
2014م واسترشاف بواكري العام الجديد 2015م آملني 
أن يكون عام خري ومناء ورفعة وأمن وسالم عىل بلدنا 

واملحيطني اإلقليمي والدويل.
الخامس  عامه  البنك  أكمل  وقد  العدد  هذا  يصدر 
2015م  لعام  يناير  شهر  من  الثاين  يف  والعرشين 
العام  من  األول  النصف  يف  الفيض  بيوبيله  وسيحتفل 
2015م ، وتوثيقاً لهذا االحتفال يجئ هذا العدد مبرشاً 
تعكس  فعاليات  عدة  ستشهد  التى  املناسبة  بهذه 
مسرية البنك خالل الفرتة املاضية واسهاماته يف التنمية 
واالقتصاد الوطني ودوره يف إثراء تجربة العمل املرصيف 
التى  الشخصيات  فيه  وسيكرم  السودان،  يف  اإلسالمي 
كان لها كبري فضل يف تأسيس البنك وبذل جهٍد  مقدٍر 
أدائه  وترقية  وتطويره  البنك  ولبنات  دعائم  إرساء  يف 

واستمراريته.
خطة  من  الثاين  العام  انقىض  وقد  العدد  هذا  يأيت 
البنك اإلسرتاتيجية ) 2013م-2014م (، وقد هيأ - الله 
املرسومة  أهدافه  يحقق  أن  للبنك    - وتعاىل  سبحانه 
التنظيمي واإلدارى وانتشاره  املايل،    : أدائه  بعناية يف 
الجغرايف بافتتاحه فرع سوق )6( الحاج يوسف بتاريخ 

13يوليو 2014م.
اشتمل هذا العدد عىل باقة من املوضوعات املتنوعة 
العلمية والثقافية آملني أن تحقق الفائدة املرجوة منها 
وأن تنال رضا القارئ الكريم. تطلب أرسة تحرير املجلة  
من األخوة الزمالء وجمهور القراء الكرام تزويد املجلة 
للمشاركة  وندعوهم  آرائهم  مقرتحاتهم،  مبالحظاتهم، 
  - تعاىل  الله  -  مبشيئة  القادم  العدد  يف  مبوضوعاتهم 

لتكون خري معني لنا يف تقديم األفضل مستقبالً.
وبالله التوفيق والسداد

أرسة التحرير
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بنك ال�شــــــــمال الإ�شالمي

23 يوليو 1985م التأسيس: 
2 يناير 1990م االفتتاح: 
يزاول البنك نشاطاته املرصفية واالستثامرية وفقاً ألحكام  النشاط: 

الرشيعة اإلسالمية الغراء.
رأس املال املصدق:  250٫000٫000 جنيه سوداين
55رأس املال املدفوع:  125٫000٫000  جنيه سوداين
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السيد/المدير العام يعلن عن احتفال البنك باليوبيل الفضى مطلع العام القادم:

السيد/المدير العام يشارك في االجتماع السنوى التاسع والثالثين لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية:

محمد  حسن  السيد/  قال 
املدير  األمني،  الحسن 
العام  مطلع  أن  العام 
ذكرى  يشهد  القادم2015م 
عىل  عاماً{   25{ مرور 
تأسيس البنك، لذا فقد قررنا 
تكوين لجنة عليا لالحتفال 
بهدف  املناسبة،  بهذه 
الدور  عىل  الضوء  تسليط 
الذي قام به البنك يف خدمة 
خالل  الوطني  االقتصاد 
عاماً  والعرشين  الخمسة 
املاضية، ونسعى من خالل 
عالقاتنا  لتمتني  االحتفال 
معنا  املتعاملني  جميع  مع 
بأن  معهم،  العهد  ونجدد 

نقدم لهم األفضل ونحقق كل تطلعاتهم، و أضاف أن هذه 
املناسبة فرصة لعكس اسهامات الرعيل األول من املؤسسني 

وتكرميهم  والعاملني  والقياديني 
ما  عىل  بالجميع  يليق  تكرمياً 
من  وقدموه  جهد  من  بذلوه 
خالل  بالبنك  للنهوض  خدمات 

الفرتة املاضية.
أداء  السيد/املديرالعام  وصف 
الخمس  السنوات  خالل  البنك 
األخرية بأنه ممتاز، فقد استطاع 
مجال  يف  جيدة  نتائج  تحقيق 
الودائع وااليرادات والعائد عىل 
األداء  هذا  أن  وأبان  السهم، 
جهود  لتضافر  نتيجة  تحقق 
عىل  بالبنك  العاملني  جميع 
كام  كافة،  اإلدارية  املستويات 
خطة  وضع  البنك  أن  أوضح 
لألعوام  طموحة  اسرتاتيجية 
}2013م-2017م{ هدفت لتحقيق رؤيا ورسالة وقيم البنك 

وتلبى احتياجات جميع أصحاب املصلحة.

االجتامع  يف  العام  السيد/املدير  شارك   
البنك  ملجموعة  والثالثني  التاسع  السنوي 
اإلسالمي للتنمية والذي عقد يف الفرتة مابني 
االحتفال  مع  تزامناً  2014م  يونيو   26-24
البنك،  إنشاء  عىل  عاماً  أربعني  مبرور 
اجتامعات  عدة  عقد  الربنامج  وتضمن 
باإلضافة للندوات واملنتديات ذات األهمية 
مجلس  أن  بالذكر  الجدير  للمشاركني. 
انتخاب  إعادة  قرر  قد  البنك  محافظى 
للبنك  رئيساً  عيل،  محمد  أحمد  الدكتور/ 

ملدة خمس سنوات أخرى.
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السيد/المدير العام يشارك في ندوة البركة الخامسة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي:

االقتصاد  عن  الربكة  ندوة  يف  العام  السيد/املدير  شارك 
التى أقيمت تحت  الخامسة والثالثني  اإلسالمي يف دورتها 
رعاية االمري /مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة 
البارزة يف مجال االقتصاد.  وبحضور عدد من الشخصيات 

املعامالت  من  عدداً  ناقشت  يومني  ملدة  استمرت  وقد 
للتجارب  الجلسات عرض  تضمنت  وقد  املستجدة،  املالية 
عن  ورقة  فيها  قُدمت  كام  الوقف  استثامر  يف  املعارصة 

املرصفية اإليجابية كطريقة مبتكرة للتعامل املرصيف.

:)FATCA( البنك يقيم ورشة عمل عن سياسة تطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي

البنك ورشة عمل عن سياسة تطبيق قانون االمتثال  أقام 
الرضيبي األمرييك )FATCA(، برعاية السيد/ عبدالباقي دفع 
الله األمني، نائب املدير العام. شارك فيها عدد }50{ موظفاً 

االلتزام  مسئول  السيد/  قدمها  فروعه  ملختلف  ممثلني 
الفاتكا  قانون  تطبيق  مناهج  خاللها  من  أوضح  بالبنك 

ومايجب أن تفعله املصارف.
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البرنامج الخماسي لإلصالح االقتصادي)2015 ـ 2019م( يهدف إلى استعادة النمو االقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة:
الخاميس  الربنامج  الوزراء  مبجلس  االقتصادية  التنمية  قطاع  أجاز 
لإلصالح االقتصادي )2015 ـ 2019م( وأوضح وزير املالية واالقتصاد 
الوطني بدر الدين محمود أن الربنامج الخاميس يهدف إىل استعادة 
املتوسط  يف   %7 حدود  يف  ومستدامة  عالية  بوترية  االقتصادي  النمو 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  تحقيق معدل منو يف  يستهدف  سنويا، حيث 
ليصل يف نهاية الربنامج إىل 7,1%، وتنفيذ سياسات وإصالحات يف مجال 
التجارة الخارجية تؤدي إىل استعادة التوازن بني الصادرات والواردات 
وتحقيق فائض يف امليزان التجاري، كام يستهدف الربنامج زيادة قيمة 
املتوسط  يبلغ يف  والحيواين مبعدل منو سنوي  النبايت  الزراعي  اإلنتاج 

6,8%، ومضاعفة قيمة اإلنتاج الصناعي خالل فرتة الربنامج بنحو %112 
تخفيض  عن  فضالً  والتحويلية،  االستخراجية  الصناعات  عىل  بالرتكيز 
من  اإليرادات  زيادة  يتوقع  حيث  معدالالدخار،  ورفع  املوازنة  عجز 

59,4مليار جنيه يف عام 2015م إىل 173 مليار جنيه يف عام 2019م
للربنامج  الكلية  االستثامرات  أن حجم  إىل  محمود  الدين  بدر  وأشار 
 214 قدره  مليار جنيه مبتوسط سنوي   1069 بحوايل  تقدر  الخاميس 
العام منها نحو 17% يف املتوسط، بينام  القطاع  ، نصيب  مليار جنيه 
يبلغ نصيب القطاع الخاص املحيل واألجنبي نحو 83% مام يؤكد عيل 

قيادة القطاع الخاص للنمو االقتصادي خالل فرتة الربنامج.

رئيس اتحاد المصارف السوداني يوضح نتائج زيارة وفد االتحاد إلى نيويورك مساعد محمد أحمد: 
االتصاالت مع الجانب األمريكي سيكون لها األثر الكبير في تفهم الطرف اآلخر لألثر السالب 

للحظر األمريكي على المواطن السوداني وعلى القطاع المصرفي:
  أوضح األخ مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد املصارف السوداين، أن 
الحميد جميل  د.عبد  االتحاد  بجانب رئيس  الذي يضم  االتحاد  وفد 
املصارف  اتحاد  برنامج  يف  شارك  والذي  االتحاد،  إدارة  مجلس  عضو 
العربية بأمريكا خالل الفرتة من 11 ـ15 أكتوبر 2014 م، والذي انعقد 
عىل هامش اجتامعات صندوق النقد والبنك الدوليني يف واشنطن، قد 
التقى مسؤولني أمريكيني رفيعي املستوى يف وزارة الخزانة األمريكية 
وبنك االحتياط الفيدرايل األمرييك وبنك نيوريورك ومسؤولني سابقني 
بالخزانة األمريكية ذوي خربة، وذلك لفتح حوار فيام يتعلق بالحظر 
املرصيف عىل السودان وتقديم توضيحات عن القطاع املرصيف السوداين 
القطاع  وتأثري الحظر املرصيف عىل رشائح املجتمع بصفة عامة وعىل 
الخاص بصفة خاصة وكذا األفراد خاصة فيام ييل تحويالت السودانيني 
العاملني بالخارج، مع توضيح أن القطاع املرصيف السوداين مستوٍف لكل 
متطلبات املعايري الدولية خاصة تلك املتعلقة مبكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب واالمتثال الرضيبي ومتطلبات مجموعة العمل املايل 
 ،KYC متطلبات  MENAFATF وغريها من  وأفريقيا  األوسط  للرشق 
وشارك يف بعض اللقاءات معايل األخ عبد لرحمن حسن عبد الرحمن 
اتحاد  رئيس  بركات  محمد  واألستاذ  املركزي،  السودان  بنك  محافظ 

املصارف العربية واألستاذ وسام فتوح االمني العام لالتحاد.
  متت توضيحات من الجانب السوداين لكل القضايا املذكورة أعاله، وتم 
االتفاق عىل مواصلة الحوار حول وضع السودان وكيفية مساعدة املذكورين 

من الجانب األمرييك يف توضيح الصورة الكاملة عن املصارف السودانية.
IRC عىل  الرد من  أثري موضوع تأخري  أنه قد     وأوضح األخ مساعد 
البنوك بشأن الرقم التعريفي العاملي ووعد مسؤول الخزانة األمريكية 

مبراجعة ذلك مع الجهة املختصة بالوزارة. وأوضح أيضاً أنه سيتم 
عىل  واالطالع  الحوار  ملواصلة  األمريكيني  املسؤولني  مع  التواصل 
وضع  تبني  معلومات  من  ممكن  هو  ما  ومتليك  املستجدات 
ومملوكة  خاصة  مصارف  أغلبها  تعترب  التي  السودانية  املصارف 
وخدماتها  متويلها  وتقدم  املساهمني  صغار  من  واسعة  لقاعدة 
جانب  إىل  واملتوسطة  الصغرية  األعامل  وقطاع  الخاص  للقطاع 
التمويل الصغري ومتويل النشاط الزراعي الذي ميثل نحو 70% من 
للدولة هي  اململوكة  الحكومية  املصارف  أن  كام  السكان،  نشاط 
مصارف متخصصة أسست بغرض إحداث منو حقيقي يف القطاعني 

الزراعي والصناعي والتمويل األصغر.
 ومن ناحية أخرى أوضح األخ وسام فتوح األمني العام التحاد ملصارف 
الخزانة األمريكية والبنك  أنهم قابلوا كبار املسؤولني يف وزارة  العربية 
املركزي االحتياطي الفدرايل األمرييك وأوضحوا لهم سالمة أداء القطاع 
مبا  الدولية،  والقوانني  املعايري  بكل  الكامل  والتزامه  السوداين  املرصيف 
فاتكا  وقانون  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  معايري  ذلك  يف 
ومقررات لجنة بازل، وقد أكد لهم املسؤولون يف وزارة الخزانة األمريكية 
بأنهم عىل علم بأن أداء القطاع املرصيف السوداين ال غبار عليه، ولكن 
ما تم اتخاذه من إجراءات وعقوبات مصدره وزارة الخارجية األمريكية، 

لذلك فإن املوضوع يعترب سياسياً يف املقام األول.
 ومن جهته أوضح مساعد أن االتصاالت املتكررة والتفاكر مع الجانب 
السالب  لألثر  اآلخر  الطرف  تفهم  يف  الكبري  األثر  له  سيكون  األمرييك 
للحظر األمرييك عىل املواطن السوداين وعىل القطاع املرصيف املنوط به 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املنشودة.
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المصارف السودانية تشارك في مؤتمر اتحاد المصارف العربية ببيروت
جوزيف طربية: المصارف العربية أثبتت قدرتها على التكيف مع اختبارات الضغط المتنوعة ولم 

تهتز الثقة في قدرتها على مواجهة التطورات:

اللبنانية،  العاصمة  يف  العرىب،  املرصيف  املؤمتر  فعاليات  انعقدت 
فعاليات  وكانت  ينتظرنا(؟،  عريب  اقتصاد  )أي  عنوان  تحت  بريوت 
املؤمتر عىل مدار يومني )20 ـ 21( نوفمرب 2014، تحت رعاية رئيس 
ضم  بوفد  املؤمتر  يف  السودان  وشارك  سالم.  متام  اللبناىن  الوزراء 
رئيس اتحاد املصارف وأمينه العام وعدد كبري من مديري املصارف 

السودانية.. وشارك يف املؤمتر 700 مشارك من 24 دولة.
متام سالم،  اللبناين  الحكومة  رئيس  افتتحه  الذي  املؤمتر،  تم خالل 
طرح األفكار وعرض الخربات التي تساهم يف دعم وتصحيح مسار 
االقتصادات العربية، واعترب رئيس االتحاد الدويل للمرصفيني العرب 
جوزف طربية أن املصارف العربية أثبتت قدرتها عىل التكيف مع 
مواجهة  قدرتها عىل  الثقة يف  تهتز  ومل  املتنوعة  الضغط  اختبارات 
العربية والدولية. وتناول  السياسية واملالية واالقتصادية  التطورات 
املشاركون يف املؤمتر محاور )مستقبل العالقات االقتصادية العربية( 
و)االقتصاد العريب، مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة(، و)االحتياجات 
املتغرية يف االقتصاد العريب( و)التغريات السياسية وانعكاساتها عىل 
اإلسالمي(  لالقتصاد  املستقبيل  و)الدور  دول(  )تجارب  االقتصاد 

وتفعيل املبادرات الدولية والعربية لتعزيز املرشوعات.
واستعرض محمد بركات رئيس اتحاد املصارف العربية يف نهاية 
املصارف  دور  تعزيز  تضمنت  التي  املهمة  التوصيات  املؤمتر 
املايل  النظامية وحامية االستقرار  الحد من املخاطر  املركزية يف 
الكيل  املستويني  عيل  االحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ  خالل  من 
والجزيئ مدعمة بنظم مناسبة لالنذار املبكر تتالءم مع متغريات 
وتحفيز  املختلفة.  األزمات  مواجهة  بغرض  االقتصادية  البيئة 

رأس  لكفاية  الذايت  التقييم  بعملية  باالهتامم  العربية  املصارف 
املال ICAAP وتدعيمها بافرتاضات أكرث شموالً تغطي مجموعة 
التطلعية عند إعداد اختبارات  النظرة  من السيناريوهات ذات 
الضغط مبا يساهم يف تحسني جودة عملية التقييم ودعم املصارف 
يف مواجهة الظروف غري العادية.ورضورة اهتامم املصارف بإجراء 
وتحليل  دورية  وبصفة  مستويات  عدة  عيل  الضغط  اختبارات 
نتائجها وتطويرها يف ضوء دراسة التغريات املستقبلية املتوقعة. 
ملعايري  متعمقة  دراسة  إجراء  عيل  املصارف  حث  إىل  باإلضافة 
يف  لتطبيقها  واالستعداد   III بازل  إطار  يف  الجديدة  السيولة 

التواريخ املحددة وبالتنسيق مع املصارف املركزية.
املالية من  الرافعة  نسبة  لتطبيق  االستعداد  املصارف عىل  حث 
خالل تقوية وتدعيم نوعية رأس مال الرشيحة األوىل من القاعدة 
الرأساملية. وتعزيز دور اتحاد املصارف العربية من خالل تشكيل 
بالتنسيق مع املصارف  لجنة دامئة تختص مبقررات بازل وتقوم 
مبستحدثات  يتعلق  فيام  خاصة  بينها  الخربات  لتبادل  العربية 
عيل  املخاطر  إدارة  تحسني  بهدف  بازل  مقررات  وتطبيقات 
مستوي املصارف العربية، وتعزيز دور املصارف املركزية يف تقييم 
االتصال  رضورة  االعتبار  يف  أخذاً  الحوكمة  تطبيقات  ومتابعة 
التوصيات  وأكدت  العليا.  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مع  املستمر 
تعزيز دور مجلس اإلدارة العليا للمصارف يف ترسيخ ونرش ثقافة 
املخاطر ووضع اإلطار الفعال لها. وحث املصارف اإلسالمية عىل 
تعزيز دور إدارة مخاطر الصريفة اإلسالمية ووضع اإلسرتاتيجيات 

والسياسات التي تتالءم مع الطبيعة الخاصة لهذه املصارف.
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فاز تحالف يقوده البنك األهىل املرصي ويضم بنك أبوظبي 
مشرتك  قرض  برتتيب  يس  ىب.  اس.   . اتش  وبنك  الوطني 
بقيمة 1,5 مليار دوالر لسداد جزء من مستحقات رشكات 
تشجيع  تعمل عىل  التى  العاملة يف مرص  األجنبية  النفط 

االستثامر يف مجال الطاقة. وذكر بيان مشرتك للبنوك الثالثة 
الفائزة أنها ستتوىل ترتيب القرض املشرتك لحساب الهيئة 
املرصية العامة للبرتول وأن السداد سيتم عىل ثالث سنوات 

بأقساط ربع سنوية.

نمو المصارف اإلسالمية بنسبة 19٪ خالل الخمس سنوات القادمة:

اإلسالمية  للمصارف  العاملى  التنافسية  تقرير  أشار 
2014م-2015م إىل أن املصارف اإلسالمية ستنمو خالل األعوام 
املقبلة  الكبري  النمو  فرص  بواقع 19% محدداً  املقبلة  الخمسة 
يف أسواق رئيسية يف مقدمتها تركيا واندونيسيا إىل جانب دول 
نرشته  الدى  التقرير  ويظهر  السعودية  صدارتها  ويف  الخليج 
يف  اإلسالمية  املصارف  أن  املالية  يونغ«  أند  »أرنست  مؤسسة 
قطر واندونيسيا والسعودية وماليزيا واالمارات وتركيا متتلك ما 
يعادل 80% من إجاميل أصول املصارف اإلسالمية العاملية حتى 

عام 2013م مبا يعادل 628 مليار.
التى  اإلسالمية  املرصفية  األصول  قيمة  تتجاوز  أن  توقع  كام 

مليار   778 العاملية  األسواق  يف  التجارية  املصارف  متتلكها 
دوالر أمريىك بنهاية العام 2014م، وكشف التقرير أن األصول 
مركب  سنوى  منو  معدل  شهدت  العاملية  اإلسالمية  املرصفية 
وصل إىل 17% بني عامى 2009م و 2013م مبيناً أن حواىل %95 
من األصول املرصفية اإلسالمية العاملية لدى املصارف التجارية 
دول  منطقة  يف  منها  خمسة  رئيسية  أسواق  تسعة  يف  ترتكز 
مجلس التعاون الخليجى )السعودية، االمارات، قطر، الكويت 
والبحرين( وترتاوح حالياً حصة االصول املرصفية اإلسالمية من 
السوق يف كل من السعودية، االمارات، قطر، الكويت ، البحرين 

وماليزيا ما بني 20% و 49% علامً بأن التحليل اليشمل إيران.

 بقيمة 1,5 مليار دوالر لسداد ديون شركات أجنبية: 
ً
تحالف يضم البنك األهلي المصري يرتب قرضا
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الله عليه  الله صىل  لله والصالة والسالم عىل رسول  الحمد 
وسلم. زاول البنك أعامله املرصفية واالستثامرية يف الثاين من 
وعرشين  الخمسة  املرصيف  عمره  يبلغ  واآلن  1990م،  يناير 
عاماً وهو يعطي مثراته يف كافة املجاالت ونرى نفعه يف كل 
بقعة من بقاع السودان فحق علينا أن نحتفي مبيض ربع قرن 

من عمره املديد بإذن الله تحت فعاليات اليوبيل الفىض.
 يأيت االحتفال باليوبيل الفيض لبنك الشامل اإلسالمي عرب 
برنامجني: األول ميثل الشق الرسمي الذي تحرضه القيادات 
السياسية واالقتصادية واملؤسسون من الرشكات والهيئات 
واألفراد ثم رؤساء وأعضاء مجالس االدارات ومديرو العموم 
والعاملون الذين تعاقبوا عىل البنك عرب مسريه الطويل ويف 
قدموا ملسرية  الذين  الرعيل  تكريم هؤالء  يتم  اليوم  ذلك 

البنك ومل يستبقوا شيئاً.
بأرسهم  العاملون  فيؤمه  االحتفال  من  اآلخر  الشق  أما 
وأن  العمالق  البنك  لهذا  الوالء  معاين  ليؤكدوا  والضيوف 
الله خلفها  بإذن  التى تحققت وسوف تتحقق  النجاحات 

رجال أقوياء هم حملة العلم والحق والريادة.

البنك – ممثالً يف مجلس إدارته وإدارته العليا والعاملني  أخذ 
االسرتاتيجي  التخطيطي  املنهج  يتخذ  أن  عاتقه  عىل   – فيه 
األوىل  االسرتاتيجية  بخطته  التزم  فقد  أهدافه.  لتحقيق  طريقاً 
)2008م-2012م( والتى وضعته عىل طريق االستعداد لالنطالق 
والتى متثل   }2017-2013{ الثانية  الخمسية  ثم جاءت خطته 
مرحلة االنطالقه ومن حسن الحظ أن يتزامن االحتفال باليوبيل 

الفيض مع خطتنا الخمسية الثانية دليل حسن الفأل.
أقول ملجموع املتعاملني إن البنك الذي صنعتموه وأودعتم 
يف  والصدق  الشفافية  من  النهج  ذات  عىل  ثقتكم  فيه 

التعامل واملهنية العالية فتعالوا ومعكم آخرون. 
 أما العاملني يا من صربتم وبذلتم وبادرتم بجيد األعامل 
واألفعال فإن اإلرث الذي تركه إخوانكم الذين سبقوا من 
فقد  املوظفني  وعموم  العموم  ومديرى  اإلدارات  مجالس 
نادرة  واقتصادية ومالية  وإدارية  أخالقية  أورثوكم فضائل 
اُهاماَ  فعضوا عليها بالنواجز لتحقيق قوله تعاىل:﴿قاَالاَْت إْحداَ
ِويُّ األاَِمني﴾ُ )26(  رْتاَ القاَ ِن اْستاَأْجاَ رْياَ ماَ ياَا أاَباَِت اْستاَأِْجرُْه إنَّ خاَ

صدق الله العظيم.

السيد/ مساعد المدير العام لإلدارة والبحوث والتخطيط
 في إفادات لمجلة الواحة بمناسبة االحتفال 

باليوبيل الفضى
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»السودانيون  سيستجيب«..  أحد  »ال 
متعودون عىل كذا وكذا ولن يتغريوا«.. 
عبارات مخذلة من هذه الشاكلة كثرياً 
ما ترتدد عىل أفواه مسئولني ومسوقني 
كساىل ال يقوون عىل التغيري وينتظرونه 
يستغلونه  ذلك  بعد  ثم  أوالً  ليحدث 
الواقع  أن  غري  بضاعتهم..  لتسويق 
بالجهود  تتغري  غري ذلك، واملجتمعات 
بالوسائل املؤثرة. رمبا  للتغيري  الحثيثة 
يكون التغيري بطيئاً يف بدايته لكنه ال 
يلبث ان يرسع وتريته ليشمل معظم 

الناس إن مل يكن كلهم..
نجاح رشكات االتصاالت يف تغيري منط حياه 
وانتشار  ذلك،  عىل  شاهد  أكرب  السودانيني 
وظائفه  الجوال مبختلف  الهاتف  استخدام 
وتنافس الناس عليه يؤكد أن الجديد ليس 
حتى  الناس  لخوف  مثرياً  أو  منبوذاً  دامئاً 
لسلوك  واملتابع  أموالهم.  كرائم  كلفهم  لو 
السنوات  املجال خالل  هذا  يف  السودانيني 
الحرية.  عىل  باعثاً  يجده  املاضية  القليلة 
الهواتف  أحدث  اقتناء  عىل  فتكالبهم 

االقتصادية  الظروف  رغم  مثناً  وأغالها 
العجب  لكن  العجب،  يثري  أمر  املعروفة 
يتالىش إذا ُعرف السبب. وهو تفاين الرشكات 
يف  االستهاليك  السلوك  هذا  من  املستفيدة 
وتخطيطها  وخدماتها  ملنتجاتها  الرتويج 
البديع الجتذاب اإلعجاب ودفع املستهلكني 
يف اقتناء الهواتف والخدمات الغالية، حتى 
رأينا راعي الضأن يف رسبه يستعمل الجوال 

كام يستعمله رجل األعامل يف مكتبه.
أقول هذا ، ويف بايل املحاوالت الفطرية التي 
يقوم بها الجهاز املرصيف وتوابعه يف الرتويج 
لخدمة غاية يف األهمية وذات أثر إيجايب كبري 
عىل النطاق الشخيص والقومي وهي خدمة 
E.( Purse(. ذلك هو  االلكرتونية  )املحفظة 
اسمها األصل قبل أن تُطلق عليها املصارف 
أدت  عديدة  أخرى  أسامء  الرشكات  وبعض 
وجعلهم   املستهلكني  أفهام  تشتيت  اىل 
مل  مختلفة  خدمات  إزاء  أنهم  يعتقدون 
يدركوا كنه أي منها نتيجة الرسائل اإلعالنية 
الغامضة والتعريفات غري املحكمة للخدمة.

كام أن الجهات الرسمية يف الدولة أخذت 
موقف املتفرج ومل تدعم الجهد التسويقي 
لهذه الخدمة الهامة التي تتعدى فائدتها 
من  توفره  مبا  نفسها  الدولة  إىل  املصارف 
االيجايب عىل  األثر  ناهيك عن  مال وجهد 
انتشار  إليه  يؤدي  الذي  القومي  االقتصاد 
استخدام املحفظة، وليس خافياً عىل أحد 
أن بيد الدولة الكثري مام ميكن أن تقدمه 
عنها  باإلعالن  ليس  للمحفظة،  الرتويج  يف 
تلزم  التي  واللوائح  بالقوانني  وإمنا  فقط 

املواطنني بالتعامل عرب املحفظة.   
 – االلكرتونية  املحفظة  يعرفون  ال  للذين 
إنها نظام الكرتوين بسيط  وهم كرث- نقول 

ودفعها  النقود  حفظ  ميزات  يوفر  للغاية 
وتلقيها بطريقة رسيعة وآمنة ودقيقة. فهي 
تكون  )ورمبا  الثمن  زهيدة  بطاقة  مجرد 
ما  فيه  تحفظ  هاتفك(  يف  مجانياً  حساباً 
متلكه من مال مهام كان قدره قليالً أو كثرياً 
وتستطيع أن تجري به كل معامالتك املالية 
بالبيع أو  أو  بالتحويل  بسهولة ويرس سواء 
بالرشاء. كل ذلك دون أن تضطر اىل التعامل 
حساب  فتح  إىل  أو  املصارف  املبارشمع 
مرصيف وتوقيع مستندات وغري ذلك، فليس 
عىل  الحصول  سوى  املحفظة  صاحب  عىل 
نقوده  أمن  له  يضمن  به  خاص  رسي  رقم 
تجنب  أنها  ميزاتها  أهم  ومن  ومعامالته. 
عند  إال  األموال  عىل  والتعدي  الرسقات 
فعىل  الرسي،  رقمه  يف  الشخص  تفريط 
سبيل املثال عند فقدان البطاقة أو الهاتف 
محفظته  تجميد  يستطيع  الشخص  فإن 

واستعادة نقوده الحقا بكل سهولة.
عند  املحفظة  إىل  امللحة  الحاجة  تربز 
اليومية.  تعامالته  يف  العادي  الشخص 
تعامالته  عند  أكرث وضوحاً  الحاجة  وتكون 
العقارات  وبيع  رشاء  مثل  الكبرية  املالية 
التي  نسبياً  الكبرية  والصفقات  والسيارات 
أكرث  فليس  العادي.  الشخص  بها  يتعامل 
ازعاجاً يف التعامالت املالية من حمل أكياس 
النقود وعدها ورقة ورقة وفحصها خوفاً من 
النهب،  او  الرسقة  التزوير ثم حاميتها من 
وكثرياً ما تربز معضلة السداد يف الصفقات 
املشرتي  أو  البائع  أرص  اذا  نسبياً  الكبرية 
عىل التعامل نقداً نتيجة الثقة الضعيفة يف 
الشيكات، وقد وفرت املحفظة االلكرتونية 
رسيعة  بعملية  ألنك  املعضلة،  لهذه  الحل 
مشرتيك  بني  الرصيد  تحويل  عملية  تشبه 

بقلم : خالد محمد آدم
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة
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لآلخر  تدفع  أن  تستطيع  االتصال  رشكات 
املبلغ الذي تريد دفعه قل أو كرث.

هذه  فوائد  من  كبري  نصيب  وللدولة 
الخدمة. أول فائدة منها توفري مبالغ طائلة 
الورقية،  النقود  طباعة  عىل  سنوياً  تنفق 
الذي  الكثري  واملال  الكبري  الجهد  وتوفري 
ينفق عىل مكافحة تزوير العملة. أضف اىل 
ذلك تقليص حاالت التعدى عىل املال العام 
ملا يكون السداد الكرتونياً يصب يف حسابات 
، وغري ذلك  من  الحكومية مبارشة  املصالح 
ليس  الحرص،  عىل  تستعيص  التي  الفوائد 
إثبات  وتيسري  الورقي  التعامل  تقليص  أقلها 

السداد عند التقايض وغريها.
وهكذا نرى أن املصارف رغم كونها الوحيدة 
التي تتوىل عبء التسويق للمحفظة اآلن، إال 
أنها ليست املستفيد األكرب من هذه الخدمة 
من  لها  فليس  استفادة.  األقل  كانت  ولرمبا 
من  إليها  املجتذبة  السيولة  سوى  نصيب 
جيوب وخزائن املواطنني. وهي سيولة ليست 
ثابتة بل متذبذبة قلقة دامئة الحركة. ويف كل 
األحوال فإن املصارف السودانية ال تعمل يف 
بيئة اقتصادية تجعلها ترحب دامئا مبوارد ال 
تجد سبيالً لتوظيفها يف ظل قوانني وقرارات 
إذن  فهي  التموييل،  نشاطها  من  كثرياً  تحد 
بواجبها  تقوم  إمنا  املحفظة  مع  بتعاطيها 
الطبيعي باعتبارها الجهة املختصة مبثل هذه 

الخدمات بغض النظر عن عوائدها.
للمصارف  بالنسبة  الوضع  ويزيد من سوء 
الفردي  التسويق  يف  املوفقة  غري  طريقتها 
للخدمة رغم أنها متوفرة يف جميع املصارف 
الذي  األمر  الخدمة،  من  املستوى  بنفس 
هباًء  تذهب  ونفقات  جهود  إىل  سيؤدي 
توصيل  عىل  تقوى  ال  ضعيفة  وحمالت 

املواطن  إقناع  تستطيع  وال  املعلومة 
جنوح  هو  بلة  الطني  يزيد  ما  بالخدمة. 
تلك الحمالت التسويقية الفردية إىل إطالق 
الواحدة  الخدمة  عىل  املختلفة  التسميات 
وضبابية  املتلقي  لدى  تشويشاً  يحدث  مبا 

حول املنتج قد تؤدي إىل العزوف عنه.
لو نظر أهل املصارف والحكومة بعمق إىل 
إحداث  يتطلب  أنه  لعرفوا  املرشوع  هذا 
لدى  متأصل  قديم  سلوك  يف  جذري  تغيري 
بهذا  وهي  باألموال،  تعاملهم  عند  الناس 
تناسب  تتطلب خطة  كربى  مهمة  الوصف 
ما  وهذا  متطلباتها،  يوافق  ومتويالً  حجمها 
ال يتوفر للمصارف منفردة مهام بلغت قوة 
حملة  من  العائد  كان  وملا  املالية،  مراكزها 
توعوية ترويجية كربى تطال الجهاز املرصيف 
فاألوفق  مؤسسساتها  كل  يف  والدولة  كله 
واألنسب أن تكون الحملة موحدة وموازنتها 
تضامنية وتنفيذها منسقاً ورسالتها بسيطة، 
سهلة الفهم ومؤثرة لرتسخ يف وعي املواطن 
ويتعرف عليها بكامل تفاصيلها ويقبل عىل 
أو  املصارف  تتجه  ذلك  بعد  ثم  مزاياها، 
أية جهة مستفيدة من الخدمة اىل الرتويج 

الفردى مبا تستطيع.
يتقدم ذلك كله الدعم الحكومي بالقرارات 
السلطات  اتخذته  ما  غرار  عىل  امللزمة 
أرقام  لنيل  املواطنني  دفعت  قرارات  من 
لدى  استحقاقاتهم  يستوفوا  حتى  وطنية 
تدعم  أن  الحكومة  بوسع  إذ  الدولة، 
بقرارات  االلكرتونية  املحفظة  مرشوع 
األمر  نهاية  يف  املحفظة  تجعل  متدرجة 
الوسيلة الوحيدة لسداد الرسوم الحكومية 

والحصول عىل الخدمات.
كونها  اإللكرتونية  املحفظة  ميزات  من 

تستطيع  و  ومكان  زمان  كل  يف  متاحة 
االنتشار يف أصقاع البالد ال يحبسها حابس، 
وميكنها أن تكون يف متناول الغني والفقري 
واملتعلم والجاهل والراعي يف الخالء ورجل 
األعامل يف املدن الكربى ليستفيد كل هؤالء 
من ميزاتها، وميكن لذلك أن يحدث إذا تم 

التسويق لها باحرتاف وفق خطة محكمة.
بنك  مثل   – املصارف  بعض  بادرت  لقد 
حملة  توحيد  باقرتاح   – اإلسالمي  الشامل 
وخاطبت  اإللكرتونية  للمحفظة  الرتويج 
بذلك إتحاد املصارف وبنك السودان املركزي 
إلنشاء صندوق مشرتك بني املصارف وبنك 
السودان املركزي ورشكة الخدمات املرصفية 
وتكوين لجنة مشرتكة من كل هذه الجهات 
حتى  ضاربة  تسويقية  لحملة  لإلعداد 
تكوين  املتمثل يف  املطلوب  الهدف  تحقق 
املحفظة  وأهمية  برضورة  جامهريي  وعي 
التقليدي  السلوك  وتغيري  اإللكرتونية 
إال  النقود،  مع  تعاملهم  يف  للمواطنني 
وانطلقت  النور  تر  مل  االقرتاحات  تلك  أن 
أحد  يعرف  ومل  للياله  يغني  كل  املصارف 

أنها )ليىل( واحدة يغني لها الجميع.
املصارف  بإمكان  بعد..  األوان  يفت  مل 
خطتها  مراجعة  األخرى  والجهات 
وإنشاء  اإللكرتونية  للمحفظة  التسويقية 
واسعة  حملة  إلطالق  بينها  قوي  تحالف 
خربة  ذات  رشكات  إىل  توكل  مدروسة 
تسويقية وسمعة يف هذا املجال، مع الرتكيز 
وأشكالها  اإلعالنية  الرسالة  فحوى  عىل 
حينها  املستويات.  جميع  تخاطب  بحيث 
تجد  أن  اإللكرتونية  للمحفظة  ميكن 
وقلوبهم  السودانيني  وعي  إىل  طريقها 

وتصبح وسيلة الدفع املفضلة لديهم.

13

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



بقلم : أحمد حسن أحمد الخرض 
إدارة الشؤون اإلدارية 

املقدمة:
 أضحت قضية األمن الغذايئ من أكرث القضايا التي تشغل دول العامل ملا لها من تأثري 
قوي عىل سيادة الدولة وأمنها القومى، ألن توفر الغذاء بشكل مستدام والقضاء عىل 
السكان  عدد  املضطردة يف  الزيادة  للبرشية يف ظل  ُمتجدداً  تحدياً  يُشكل   الجوع 
يتواصل  بالتايل  الضعيفة والفقرية،  البلدان  الغذائية خاصًة بني  املوارد  وسوء توزيع 
الطلب عىل الغذاء، فنجد أن حوايل )868( مليون شخص يف العامل يعانون من نقص 
التغذية املزمن )منظمة األغذية العاملية- حالة األغذية والزراعة 2013م(، وأن مناذج 
التنمية غري املستدامة تؤدي إيل زيادة تدهور البيئة الطبيعية وتهدد التنوع الحيوي 

التي سنحتاج إليها يف إمداداتنا الغذائية يف املستقبل.
أو تخصيص  الغذائية محلياً  السلع  إنتاج  أما بزيادة  الغذايئ يتم   إن تحقيق األمن 
جزٍء كاٍف من عائد الصادرات السترياد ما يلزم لسد النقص يف اإلنتاج املحيل، ويف كال 

املجالني البد من توفري مخزوٍن كاٍف من الغذاء. 
مفهوم األمن الغذايئ:

الغذاء  )تأمني  بأنه:  الغذايئ  األمن  )الفاو(  لألغذية  املتحدة   األمم  منظمة  تعرف 
للمواطنني كافة؛ يف أي مجتمع؛ ويف كل  األوقات والحصول عليه بكفاية ويرس وفق 
النظم االقتصادية واالجتامعية، عىل أن يكون مناسباً مع الحاجات البدنية للجسم، 

وبالنوعية املفضلة مبا يساهم يف تعزيز أنشطة جسم اإلنسان وصحته(.  
أما وزارة الزراعة األمريكية فتعرفه بأنه: )السبل امليرسة للناس كافة يف الحصول عىل الكمية 

الكافية من الغذاء ويف األوقات كافة مبا فيه تعزيز ألنشطة اإلنسان ودميومة صحته(.
وهنا ال بد من الفصل بني ما يُطلق عليه األمن الغذايئ املطلق واألمن الغذايئ النسبي؛ 
فاألمن الغذايئ املطلق: )يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أويفوق 
الطلب املحيل، أما األمن الغذايئ النسبي: فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول 

عىل توفري السلع واملوارد الغذائية كلياً أو جزئياً (. 
األمن الغذايئ يف السودان :

اهتم السودان باألمن الغذايئ منذ زمِن بعيد حيث وجدت وحدة حكومية متخصصة تُعنى 
به بوزارة الزراعة السودانية منذ أواخر العقد الخامس من القرن العرشين )1958(،وتدرج 
هذا االهتامم وتزايد لتكون لهذه الوحدة شخصيتها وإدارتها املستقلة بها يف إطار اإلدارة 
العام  يف  وزاري  قرار  صدر  حيث  الزارعة،.  بوزارة  الزراعي  واالقتصاد  للتخطيط  العامة 
كإدارٍة   Food Security Department - FSD الغذايئ  األمن  إدارة  عن  ليعلن  )2003م( 
مستقلٍة ومختصٍة مبتابعة أوضاع األمن الغذايئ يف السودان تتبع لوزارة الزراعة السودانية 

كأول مؤسسٍة حكوميٍة تعمل يف هذا اإلطار وتغطي بنشاطها السودان بأكمله.
تدرج االهتامم السوداين، ويف أطُر التعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزارعة 
 Special Program for Food الغذايئ  باألمن  الخاص  الربنامج  إنشاء  تم  )FAO(؛ 
الزراعة  بتبعيته لوزارة  الدولية،  Security )SPFS( بتمويل ودعم فني من املنظمة 
السودانية،لكن بصفة جديدة مل تكن تتمتع بها اإلدارة املختصة املنشأة يف )2003م(، 
كردفان،النيل  شامل  بواليات  له  فروعاً  مبوجبها  أُنشأ  تنفيذية  صبغة  أخذ  حيث 
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 )FSD( األبيض، نهرالنيل، الخرطوم والشاملية، بينام بقيت
لجهة  املتخصصة  تقاريرها  ترفع  االستشارية  بصفتها 
السودانية  الزراعة  إطاروزارة  يف  وتعمل  القرار،  متخذي 
وبإمكاناٍت محدودة.  تزايد اهتامم السودان بقضية األمن 
أفٍق جديٍد يف هذااملجال، حيث أنشأ  لينتقل إىل  الغذايئ، 
   Food Security Technical( الغذايئ  لألمن  الفنية  األمانة 
Secretariat FSTS( ، بدعم مايل وفني من االتحاد األورويب 
لألغذية  املتحدة  األمم  ومنظمة   European Union-EU
والزارعة )FAO( ،وكمؤسسة حكومية تنسيقية بني الجهات 
املتعددة العاملة يف مجال األمن الغذايئ يف السودان وقائد 
لإلسرتاتيجية الوطنية يف هذااملجال، وتأيت هذه األمانة نقالً 
لتجارب الدول األفريقية )كينيا، الصومال(  يف مجال تنسيق 

وتوحيد الجهود الوطنية العاملة يف املجال.
ضمن  السودان  الغذايئ،  لألمن  املؤرشالعاملي  يظهر 
جنوب  أفريقيا  دول   : هي  الدول  من  مجموعاٍت  ثالث 
الصحراء)Sub-Saharan Africa )28 ،الدول منخفضة الدخل 
الساحلية   والدول    Lower Middle Income  )26( املتوسط 
بني   )107/104( املرتبة  يف  السودان  ويظهر   Coastal  )85(

دول العامل التي يضمها املؤرش. 
قيام حضارته  قبل  بعيد  منذ زمن  الزراعة  السودان  عرف 
القدمية منذ  القدمية يف مروي وكوش وغريها من املاملك 
الري عىل  العرشين، حيث بدأت مرشوعات  القرن  مطلع 
مرشوع  قيام  بعد  من  والقاش  طوكر  ودلتا  النيل  ضفاف 
الجزيرة العمالق مبساحة )2,1( مليون فدان كأكرب مرشوع 
مروي يف العامل تحت إدارة واحدة يف ظل بلد زراعى ينتج 
 – القمح   – الشامية  الذرة   – )الذرة  الغذائية  الحبوب 
الدخن ( ، والحبوب الزيتية مثل )الفول السوداين – زهرة 
الشمس – السمسم - القطن( والفواكه )البطيخ – الشامم 

– الربتقال – القريب فروت.....الخ (.  
االقتصاد  قاطرة  والحيواين  النبايت  بشقيه  الزراعي  القطاع  مثل 
االقتصادية  التنمية  يف  محورياً  دوراً  يلعب  حيث  الوطني، 
واالجتامعية يف السودان ؛ ويساهم بنحو 43% من الناتج املحيل.
ارتبط الشعار )السودان سلة غذاء العامل( مبؤمتر روما عام 
ينتج  أن  باستطاعته  السودان  أن  مفهوم  وساد  1974م، 
الغذاء ويحقق االكتفاء الذايت وميد منه العامل العريب ويحل 
يختص  فيام  السودان  أن  برز  وقد  عاملياً.  الغذاء  مشكلة 

مساحات  وجود  مع  عالية  نسبية  مبيزات  يتميز  باإلنتاج 
شاسعة ميكن أن تستغل يف إنتاج كميات توفر الغذاء للعامل 

أجمع، خاصة املنطقتني )األفريقية والعربية(.
زراعة األرز الهوايئ يف السودان:

ميثل األرز الغذاء الرئييس ملعظم سكان العامل، وهو أرسع 
مصادر الغذاء منواً يف أفريقيا، كام أن له أهمية ملحوظة 
لألمن الغذايئ يف الدول ذات الدخل املحدود التي تعاين من 

نقص الغذاء والتي يتزايد عدد سكانها.
يعمل أكرث من ألف مليون شخص يف املناطق الريفية بالدول 
النامية يف أنظمة اإلنتاج املرتكزة عىل األرز ويف عمليات ما 
النامية  الدول  يف  املزارعني  صغار  ويتوىل   ، الحصاد  بعد  
إنتاج األرز  أربعة أخامس  الدخول املحدودة، زراعة  ذات 
واإلنتاجية  بالفعالية  تتسم  التي  األرز  وأنظمة   ، العامل  يف 
العالية رضورية للنمو االقتصادي وتطوير مستوى املعيشة 

لعدد كبري من سكان العامل.
 تتم زراعة األرز يف أنواع مختلفة من الرتبة الرطبة من الفيضان 

العميق إيل األرايض الجافة ويف مختلف ظروف الرتبة.
 متتد أنظمة اإلنتاج املرتكزة عىل األرز شامل الصني حتى 
املمطرة  االستوائية  النباتات  مناخ  ومن  اسرتاليا  جنوب 
بأفريقيا الوسطى إيل املنطقة املعتدلة يف روسيا اإلتحادية ، 
ومن املناخ الصحراوي والجاف يف دلتا النيل مبرص ومناطق 
مستوى سطح البحر يف غينيا بيساو إيل ) 2700(  مرت فوق 

سطح البحر كام هو الحال يف جبال الهاماليا بنيبال. 
هذا  وسمي  السودان،  يف  الهوايئ  األرز  بزراعة  اإلهتامم  بدأ 
االسم لتميزه عن األرز املروي ، وهذا النوع من األرز تستعمل 
وإزالة  للرتبة،  وتسوية  جيد،  وتحضري  محسنة؛  تقاوي  فيه 
الحشائش، وتوفري مياه الري، واختيار أنسب األوقات للزراعة 

والتسميد والحصاد ، كام تتم زراعته يف مساحات صغرية.  
 بدأ السودان مرشوع زراعة األرز الهوايئ منذ العام 2010م  يف 
ست واليات  بدًءبوالية الجزيرة  ، حيث متت زراعة مساحات 
صغرية يف العام 2010 م مل تتجاوز )5( أفدنة ومل تحقق أي 
تحقيق  شهد  الذي  2011م  العام  خالف  عىل  يذكر؛  نجاح 
يف  التوسع  عىل  شجع  مام  للفدان؛  طن   )2( بلغت  إنتاجية 
التجربة خالل العام 2013م مبرشوعي الجزيرة والرهد بإنتاج 

)2,7( طن للفدان بعائد بلغ )3,600( جنيه سوداين للفدان.
تُعُد اليابان السودان واحدة من أهم الدول لتحقيق السالم 
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واالستقرار يف أفريقيا والعامل، لذا التزمت حكومتها بدعم 
ولكن  الدولية  املنظامت  طريق  عن  فقط  ليس  السودان 
وعملت  الثنائية.  اإلمنائية  املساعدات  طريق  عن  أيضاً 
اإلنسانية  االحتياجات  السالم وتغطية  توطيد  عىل ترسيع 
العام  منذ  للسودان  مساعداتها  مجموع  ويبلغ  األساسية؛ 

2005 م  أكرث من )1,1( مليار دوالر أمرييك. 
للبالد  ودعمها  األرز  زراعة  يف  اليابانية  التجربة  إىل  استناداً 
األفريقية األخرى يف هذا املجال قامت الوكالة اليابانية للتعاون 
الزراعية  النهضة  قدرات  بناء  بتنفيذ مرشوع    )JICA( الدويل 
وعملت مع الحكومة السودانية عىل ترقية زراعة األرز الهوايئ 
األبيض  والنيل  الجزيرة  واليتي  يف  التجريبية  املزارع  وإنشاء 
الحكومة  إسرتاتيجية  االعتبار  يف  واضعًة  2010م  العام  منذ 
السودانية يف هذا املجال، وقد تم توسيع هذا املرشوع يف العام 
2012م ليشمل واليات: )سنار- القضارف، نهرالنيل والشاملية(.
السودان مع  التي دخلها  الرشاكات  األرز من ضمن  ويُعُد 
دولة باكستان إلنتاج الصنف )بسمتي( الذي حقق نجاحاً 
كبرياً  غري أن التعويل يبقى عىل الصنف )NERICA4( وهي 

عبارة عن نتاج عملية تهجني بني أنواع األرز يف آسيا وأخرى 
يف أفريقيا ؛ وأصلها: NEW  RICE FOR  AFRICA؛  الذي 
نجاح  بفضل   ) )جايكا  الدويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  تنتجه 

تجاربها يف الواليات مام شكل حافزاً لألهتامم  بهذا املحصول. 
األرز وحسب  من  فداناً   )40( نحو  حالياً  الجزيرة  والية   تزرع   
خرباء الزراعة ميكن  تحقيق نحو )70( ألف طن بوالية الجزيرة 
مبتوسط )3( أطنان للفدان مام يعني تحقيق اإلكتفاء الذايت للبالد.

وتخطط اليابان للوصول إلنتاجية )300( ألف طن بحلول 
التقاوي  تأمني  بتحدي  مواجهة  الله،  بإذن  2018م  عام 
وامليكنة ، وتتجه والية الجزيرة يف ظل مشاكل التقاوي إيل 

االسترياد من يوغندا بغرض التوسع يف املساحة. 
جاءت الفلسفة اليابانية يف زراعة مساحات صغرية للحصول 
فدان،   )2,5( املساحة  التتجاوز  بحيث  عالية  إنتاجية  عىل 
متكامل  ملنهج  تخضع  للفدان،  أطنان   )8( إنتاجية  مقابل 
من مزارع، حقول إيضاحية تجريبية ، بناء قدرات املزارعني 
املتعلقة  الالزمة  واملهارات  املعارف  ومتليكهم  واملنتجني 
للرتبة،  الجياَد  اإلعداد  النقية،  البذرة  بجانب  باملحصول 

اإلهتامم بالري وبعمليات الري. 
املصدر:  الدليل املرشد لزراعة األرز غري املغمور، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )جايكا( ؛ )2013م(.

شكل يوضح مراحل منو األرز
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جدول يوضح زراعة األرز يف السودان : املساحة )بالفدان( ؛ اإلنتاج 
)األلف طن( ؛ اإلنتاجية )كيلو جرام / فدان (

اإلنتاجيةاإلنتاجاملساحة املحصودةاملساحة املزروعةاملوسم

11/20121670016700362155٫69م

12/20138799879925٫72920٫79م

35٫5-28٫6-47٫3-47٫3معدل التغري %

املصدر : التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذايئ يف السودان للعام 2013م ، اإلدارة العامة للتخطيط واإلقتصاد الزراعي ، 
الخرطوم ، يونيو 2014م ، ص23.

ختاماً: 
القطاعات  أهم  أحد  أصبح  الزراعي  القطاع  أن  القول  ميكن 
اإليرادات  يف  الفراغ  تسد  أن  ميكنها  التي  الواعدة  االقتصادية 
الذي  نتج عن إنفصال جنوب السودان وخروج نفط الجنوب ؛ 
جاءت تداعيات االنفصال بحدوث عجز يف موارد النقد األجنبي 
تسبب يف قلة املعروض من العمالت الحرة، مام أدى إيل انخفاض 
زيادة  ومع   ، األخرى  العمالت  مقابل  السوداين  الجنيه  قيمة 
معدالت االسترياد من الخارج أصبح الطلب عايل جداً عىل موارد 
السياسات  من  عدداً  السودان  حكومة  نفذت  األجنبي،  النقد 
حيث  واضحة،  بأهداف  الزراعي  القطاع  لرتقية  االسرتاتيجية 
املتوقع تصديرها  االسرتاتيجية  املحاصيل  أهم  أحد  األرز  أصبح 
من السودان للدول املجاورة من بني مختلف املنتجات الزراعية.
 تشري الدراسات االقتصادية وتوقعات الخرباء يف هذا املجال إىل 
زادت  الذي  القمح  من  بكثري  أكرب  دخالً  يوفر  سوف  األرز  أن 
فجوته بني إنتاجه واملستهلك منه حتى صار استرياده من الخارج 
لتغطية هذه الفجوة يُشكل عبئاً متزايداً عىل موارد السودان من 
النقد األجنبي وأداة ضاغطة عىل مصالح الوطن، مام دفع البالد 
للعمل عىل التوسع يف إنتاجه  محلياً للوصول إيل االكتفاء الذايت.
ليك تحقق زراعة األرز إنتاجية  عالية تساهم يف تحقيق األمن 

الغذايئ يف السودان، ال بد للدولة أن تهتم باآليت:
من  والتخلص   – واملبيدات   - الرش  لعمليات  الالزم  التمويل  توفري 
القدرة عىل  أقوى من األرز من حيث  الحشائش  الحشائش، وتعترب 
جايكا  دراسة  )حسب  والرتبة  واملاء  الغذائية  العنارص  إمتصاص 
األرز  منو  حالة  يف  أنه  املغمور(؛  غري  األرز  لزراعة  املرشد  الدليل   –
والحشائش معاً يف نفس الحقل ، فإن الحشائش فقط هي التي سوف 
تنمو وليس األرز، لذا فإنه يتطلب جهداً من املزارع، ولدفع املزارع 
لزراعة هذا املحصول، فعىل الدولة  تحديد سعر رشاء املحصول يف 

قِت مبكر من الحصاد تفادياً ملا حدث مبحصويل القطن، والقمح. 

توفري مياه الري الكافية لزراعة األرز، وإال ُضعف منو املحصول.
عىل الدولة تدريب أكرب عدد من املهندسني الزراعيني ، عىل زراعة 

هذا املحصول بتقنيات متكنه من االستقرار وزيادة اإلنتاجية.
مرص  جمهورية  مثل  األخرى  الدول  تجارب  من  االستفادة 
والتعاون   ، املجال  لديها خربات كبرية يف هذا  والتي  العربية 

املشرتك معها يف مجال التدريب واالستشارات.
املحصول  هذا  زراعة  بأهمية  وتثقيفهم  املزارعني  توعية 
املحيل،  الناتج  يف  بها  سيساهم  التي  االقتصادية  ومكانته 
من  التحتية  البنيات  مشاريع  بتنفيذ  وتحفيزهم  وتشجيعهم 
)مدارس – مستشفيات – طرق...الخ ( يف مناطق اإلنتاج ، وبذا 
نضمن استقرار املزارع وأرسته ، ويحد ذلك من هجرة الريف 
للمدن ، وإذا توفرت للمزارع كل هذه األشياء فإنه سيحقق 
أعىل إنتاجية ممكنه بجهده ومثابرته بعد توفيق الله عزوجل. 

املصادر: 
ودور  العريب  الغذايئ  األمن  األرسج،  املطلب  عبد  حسن   -
القطاع الخاص يف تحقيقه ؛ إتحاد املصارف العربية ، 2014م.

القمح  وتصنيع  إنتاج  محمد عجيمي،  أحمد  اللطيف  عبد   -
القومي، مطابع  األمن  لتعزيز  إسرتاتيجية  رؤيا   ، السودان  يف 

السودان للعملة ، الخرطوم ، 2009م.
- يعقوب أبو شورة، تحقيق األمن الغذايئ العريب من السودان، 

مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم، 2013م.
يف  السودان  ودور  العربية  الغذائية   الفجوة   – دراسة   -
 ،  405 العدد   ، العربية  املصارف  اتحاد  مجلة  معالجتها، 

أغسطس 2014م.
- سعودي حسن سامل عز الدين، األمن الغذايئ العريب وأهمية 
دور السودان، مطايع السودان للعملة ، الخرطوم ، 2009م.
األمم  منظمة   ، املفهوم  وثيقة  لألرز،  الدولية  السنة   -

املتحدة لألغذية والزراعة ، 2013م. 
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وعطر  والرتحاب،  بالود  مفعم  جو  يف  منزله،  يف  به،  لقاؤنا  كان 
عصارة  من  عنده  ما  يعطينا  أن  قصدنا  وقد  الشجية،  الذكريات 
الخربات والتجارب، لننقلها لألجيال الجديدة، ومل يبخل علينا بشئ، 
إنه الخبري املرصيف العريق إسامعيل محمد عثامن الذي تجول بني 
الشامل  بنك  يف  املقام  به  وطاب  واليمن،  السودان  يف  املصارف 
مضابط  فإىل  2003م..  عام  وحتى  تأسيسه  بدايات  منذ  اإلسالمي 

هذا الحوار الشجي..

نقف معك عند امليالد.. النشأة.. واملراحل الدراسية؟
ـ أنا من مواليد وادي حلفا )املديرية الشاملية(، قرية رسة غرب، وذلك 
عام 1946م، وقد نشأت بها ودرست املرحلة االبتدائية يف مدرسة أرقني 
االبتدائية من عام )1954م ـ 1958م(، ثم إىل حلفا األمريية الوسطى 
1966م(.  ـ  )1962م  الثانوية  عطربة  إىل  ومنها  1962م(،  ـ  )1958م 
بعدها عملُت ملدة عام ونصف يف رشكة تجارية ضمن )بند العطالة( 
الذي طرحه الرشيف حسني الهندي ثم التحقت بجامعة القاهرة فرع 

الخرطوم كلية التجارة وتخرجت فيها عام 1972م.
أين كانت محطات عملك بعد تخرجك من الجامعة؟

ـ يف عام 1972م التحقت بالعمل يف البنك التجاري حتى عام 1982م، 
كان  1988م  عام  ويف  اإلسالمي،  فيصل  بنك  إىل  منه  انتقلت  حيث 
انتقايل للمشاركة يف تأسيس بنك الشامل اإلسالمي بطلب من الدكتور 

عبد الوهاب عثامن )عليه رحمة الله(.

ًانطالقة بنك الشمال اإلسالمي كانت قوية 
وممنهجة ومرتبة والتأسيس كان سليما

التقنية المصرفية تطورت في السودان ولكن 
هنالك نقص في التدريب
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مرحلة  عرب  اإلسالمي  الشامل  بنك  يف  عملك  فرتة  سارت  كيف 
التأسيس ثم االنطالقة؟

ـ جئت إىل بنك الشامل اإلسالمي لنبدأ املرحلة التأسيسية من 
العصمة(،  )دار  البلدية  بشارع  عثامن  الوهاب  د.عبد  مكتب 
مجلس  ورئيس  العام  املدير  منصب  الجاز  د.عوض  وتوىل 
أذكر  عثامن  الوهاب  د.عبد  إىل  باإلضافة  وبجانبه  اإلدارة.. 
عزالدين السيد وحسن صربي واملرحوم /فتحى خليل وسليم 
عىل أحمد وعمر محمد عىل عمراب ، وقد كان هذا هو أول 
مجلس إدارة للبنك.. وبرفقة ثلة من الخريين قمنا بالتأسيس، 
وكان يقع عيّل العبء األكرب يف الجانب املرصيف، وجاء آخرون 
من بنك التضامن اإلسالمي لتويل الشؤون اإلدارية والقانونية، 
بينام توليت أنا الجانب املرصيف املتعلق بتصميم النظام املرصيف 
واملستندات واملشاركة مع إدارة العاملني يف تعيني املوظفني يف 

الدرجات املختلفة حسب خربتهم، وكان عيّل تقييم األشخاص 
من حيث خربتهم املرصفية، خاصة مديري اإلدارات.

ومن ناحية أخرى تم تكليفي بطرح األسهم عىل املغرتبني 
هنالك  بقيت  حيث  والسعودية  الخليج  يف  السودانيني 
جمعية  مائة  من  أكرث  بلقاء  فيها  قمت  أشهر  ثالثة  ملدة 
بالسعودية وتجمعات أبناء الشاملية بالخليج لطرح األسهم 
واستقطاب رأس املال، وفعالً كانت هنالك مساهمة مقدرة 

منهم إىل أن تم افتتاح البنك يف يناير 1990م.
ماهو املوقع الذي كنت تتواله يف تلك الفرتة، كيف سار العمل 

طيلة فرتة وجودك بالبنك ؟
عن  أنوب  كنت  كام  للبنك  الرئييس  للفرع  مديراً  كنت  ـ 
املدير العام د.عوض الجاز يف حالة غيابه، ومل يكن هنالك 
الفرع  الرئييس هو  الفرع  الوقت، وكان  مساعدين يف ذلك 
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الوحيد. افتتحنا البنك يف عامرة التأمينات )عزالدين السيد( 
إقبال كبري  العمل وكان هنالك  الحرية واستمرينا يف  بشارع 
ثم  مشاربهم،  السودانيني مبختلف  املواطنني  من  البنك  عىل 
انتقل األخ د.أبو الجاز إىل وزارة التجارة وزيراً وكلفت بتسيري 
البنك قرابة سبعة أشهر إىل أن جاء األخ/ حسن سايت مديراً 
العام  للمدير  نائباً  محمد  الشيخ  محمد  األخ/  واصبح  عاماً 
وأصبحت مساعداً للمدير العام، وأصبح رئيس مجلس اإلدارة 
سايت  حسن  األخ/  وبعد  برتجي.  عبدالعزيز  عادل  الشيخ/ 
أصبح االخ/محمد الشيخ محمد مديراً عاماً للبنك، وجاء بعده 
العام.  املدير  نائب  أنا  وكنت  القادر،  عبد  طه  محمد  األخ/ 
أخذت  ذلك  وبعد  2003م.  عام  حتى  البنك  يف  واستمريت 

توكيل محطة بنزين يف شارع 15 حتى عام 2012م.
كيف تنظر النطالقة البنك يف بدايته وكيف تنظر ملستقبله؟

ـ كانت انطالقة بنك الشامل اإلسالمي منذ البداية انطالقة 
سار  ولو  سليامً،  كان  والتأسيس  ومرتبة  وممنهجة  قوية 
بنفس النهج الذي انطلق به لكان اليوم يف املقدمة، ولكن 
مر البنك بظروف صعبة أقعدته قليالً، ولكنه تعايف وانطلق 

ويسري اآلن لألفضل.
هل عملت يف بنوك خارج القطر؟

ـ عندما كنت يف بنك الشامل اإلسالمي تم انتدايب لليمن لتأسيس 
بنك سبأ اإلسالمي، وكنت فيه نائب املدير العام ومدير الفرع 
والنظام  املستندات  بتصميم  قمت  سبأ  بنك  ويف  الرئييس، 
املحاسبي ، وقد جاءنا يف اليمن االخ/ محمد آدم عبد الله )اآلن 
معنا  وقىض  بالكمبيوتر  الخاص  للعمل  السودان(  السالم  ببنك 
فرتة شهرين. وقد كانوا يرغبون يف بقايئ بالبنك باليمن، ولكن 

بنك الشامل طلب رجوعي ففعلت. 
كيف تنظر لتطور الجهاز املرصيف السوداين يف مجال التقنية؟

ـ تطورت التقنية املرصفية يف السودان عام كانت عليه من 
اليوم عىل  القامئني  لصالح  يحسب  وهذا  كبرياً  تطوراً  قبل 
املصارف، ولكن هنالك نقص يف جانب التدريب، إذ ال يكفي 
تطور األجهزة. إن الكادر البرشي هو األساس، وال بد من 
رفع القدرات، وهنالك قصور يف جانب التسويق للخدمات 
يتطلب  وهذا  منافسة،  أجنبية  بنوك  ظل  يف  املرصفية 
التدريب يف  الكوادر.. وقد عملت يف  العمل عىل تدريب 
من  الكثري  تنقصهم  املوظفني  بأن  وشعرت  البنوك  بعض 
املعلومات. وهنالك من ال يهتمون بالتدريب، ويضعون له 

عىل  التدريب  أن  نجد  الحقيقة  يف  ولكن  امليزانيات،  أقل 
املدى البعيد يعود بالنفع عىل البنوك.. ونالحظ أن الطاقم 
يف  كنا  ألننا  مثيل  له  ليس  اإلسالمي  فيصل  بنك  يف  األول 
ذلك الوقت نهتم اهتامماً كبرياً بالتدريب.. ويف اعتقادي أن 

االهتامم بالتدريب هو مفتاح النجاح يف القطاع املرصيف.
مباذا تنصح العاملني حالياً ببنك الشامل اإلسالمي من الجيل الجديد؟

التي  أن هذه هي مؤسستهم  بأنهم طاملا  أنصحهم  أوالً  ـ 
وإدارته،  للبنك  مطلقاً  والًء  لهم  يكون  أن  معيشتهم  بها 
مع االلتزام باإلجراءات املرصفية السليمة وخطوات العمل 
أن  والبد  واملنشورات،  اللوائح  يف  عليها  املنصوص  املرصيف 
تكون لديهم الرغبة يف التعلم واكتساب املزيد من املعارف 
والخربات، وال بد من التنقل بني األقسام ملعرفة العمل يف 
كل أقسام البنك حتى أن الواحد منهم عندما يصري مسؤوالً 

كبرياً بالبنك يكون ملامً بكافة جونب عمله.
هل تشعر بأنك حققت أمنياتك يف الحياة؟

كثرية،  علينا  وتعاىل  سبحانه  الله  أفضال  إن  لله،  الحمد  ـ 
واإلنسان دامئاً ال يجد كل ما يتمناه، وال تسري األمور حسب 
اليوم  جعلني  أن  فضله  وأشكر  الله  أحمد  ولكن  رغبته، 
مرتاح البال ومرتاح الضمري، وقد حققت الكثري من تطلعايت 

وربيت أوالدي  وزّوجتهم والحمد لله.
مدينة سودانية يف الذاكرة؟

ـ حلفا القدمية، ألن فيها مراتع الطفولة والصبا ولها نكهة 
والعادات  والقيم  الحضارات  فيها  متأصلة  وكانت  خاصة 

النوبية وتراث أجدادنا وآبائنا..
مدينة عربية يف الذكرة؟

ـ زرت العديد من املدن العربية، ولكن رسخت يف ذهني 
والرقي  والتقدم  التطور  فيها  أعجبني  وقد  ديب  مدينة 
واإلنجازات، وكلام تغيب عنها تم تأيت إليها تصاب باالنبهار.

الحكمة التي تؤمن بها؟
ـ قل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا.

هل من كلمة أخرية؟
ـ أشكر أرسة واحة الشامل والقامئني عليها.. وأشكر لكم حضوركم 
الله أن يوفقكم ملا فيه الخري.. وأنا عىل  وترشيفكم يل وأسأل 
التدريب  مجال  يف  عندي  ما  أعطي  أن  وقت  أي  يف  استعداد 
لبنك الشامل والجهاز املرصيف، وذلك من أجل تطوير األجيال 
الجديدة.. وتحيايت أيضاً وشكري التحاد املصارف والعاملني به.
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املعرفة،  وانفجار  املعلومات  ثورة  عرص  اإلنسانية  تعيش 
عرص القول: إىل مجتمعات املعلومات التي تزداد اندماجاً 
الشبكية  املنظومات  البيانات،  اتصاالت  شبكات  بفضل 
للحاسب اآليل والبث املبارش أو البث االنتقايئ عرب األقامر 
االصطناعية والتحوالت الجوهرية التي جعلت العامل أشبه 

ما يكون قرية صغرية.
الزمان  التي ألغت حواجز  التحوالت  لقد رافقت كل تلك 
واملكان تغريات نوعية وجذرية يف بيئة األعامل واملنافسة 
يف السوق الكونية، فضالً عن التعقيد املتزايد يف املتغريات 
التي  والدولية  الثقافية  االجتامعية،  االقتصادية،  التقنية، 
منظامت  كل  عىل  ومستمرة  مختلفة  تحديات  فرضت 
األعامل مهام اختلفت أحجامها ومواردها، بغض النظر عن 

املوقع الريادي أو الحصة السوقية. 
لنظم  االسرتاتيجي  الدور  أهمية  تزداد  الوضع  يف ظل هذا 
وأهمية  حيوية  من  انطالقاً  ورضورتها  اإلدارية  املعلومات 
املعلومات كمورد مثني من موارد كل منظمة، ومن كونها أداة 
ال غنى عنها المتالك أو تحقيق امليزة التنافسية اإلسرتاتيجية 
املؤكدة تطوير وتنمية املنظمة، تحسني النوعية املستمرة، 
وتطبيق  صياغة  األعامل،  هندسة  إعادة  التقنى،  اإلبداع 
وفعالية  بكفاءة  العمليات  وإدارة  األعامل،  اسرتاتيجيات 

وتعظيم اإلنجاز يف كل أنشطة وفعاليات املنظمة. 
أبعاد الدور االسرتاتيجي:

 : يف  تتمثل  تقليدية  وظائف  اإلدارية  املعلومات  لنظم   
جمع، تحليل، تخزين، معالجة البيانات، اسرتجاع املعلومات 
وإعداد التقارير املفيدة لإلدارة الرضورية إلتخاذ القرارات 
غري الهيكلية وشبه الهيكلية ودعم وإسناد وظائف اإلدارة 
األخرى من تخطيط، تنظيم، تنسيق، توجيه، رقابة وسيطرة 
املهمة  الوظائف  لهذه  إضافة  والعمليات  األنشطة  عىل 
املتاحة يف جميع أمناط نظم املعلومات اإلدارية، فإن بعض 
الشبكية  البنية  وذات  الذكية  اإلدارية  املعلومات  نظم 
بتنفيذ  تقوم  والنامذج  البيانات  قواعد  عىل  تستند  التي 
الدور  يتضح  األعامل.  ومنظمة  لإلدارة  إسرتاتيجية  أدوار 
تأثريها  خالل  من  اإلدارية  املعلومات  لنظم  االسرتاتيجي 

الجوهري يف املجاالت واألنشطة الرئيسية التالية:
1 - املشاركة يف صياغة الرؤيا اإلسرتاتيجية للمنظمة:

العمق،  الوضوح،  البساطة،  خصائص  إضفاء  خالل  من 
أعىل  تحقيق  يف  واملساعدة  الرؤيا  هذه  عىل  والشمول 
قدر من املشاركة الفاعلة يف عملية صياغة وانضاج الرؤيا 

اإلسرتاتيجية.
2 - دعم عملية صياغة رسالة املنظمة: 

وتقديم  الجوهرية  األنشطة  أنواع  تحديد  يتم عن طريق 
معلومات عن األسواق املستهدفة.

3 - صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة:
من خالل تحليل عنارص القوة والضعف يف داخل منظمة 
يف  واملتوقعة  واملهدداتالحالية  بالفرص  ومقارنتها  األعامل 
مع  النتائج  ملقارنة   )SWOT( وتحليل  الخارجية  البيئة 
املوارد الجوهرية والقدرات التنظيمية املوجودة لديها من 

بينها بالطبع موارد املعلومات الثمينة.
الشاملة من  4 - املساعدة يف اختيار إسرتاتيجية األعامل 

بني البدائل اإلسرتاتيجية املمكنة:
إضافة إىل االندماج البنيوي مع األنشطة الجوهرية للرقابة 
الكيل  األداء  نحومعايرة  املوجه  االسرتاتيجي  والتقييم 
لها يف  املنافسة  املنظامت  بأداء  ومقارنته  األعامل  ملنظمة 

قطاع الصناعة.
امليزة  تحقيق  عىل  اإلدارية  املعلومات  نظم  تعمل    -  5

التنافسية:
تحليل  يف  املثىل  األداة  هى  اإلدارية  املعلومات  نظم  إن 

مصادرامليزة التنافسية داخل املنظمة وخارجها.
نظم املعلومات اإلدارية وامليزة التنافسية 

تعمل نظم املعلومات عىل تحقيق امليزة التنافسية املؤكدة 
من خالل ما تقدمه من معلومات عن قوى املنافسة الرئيسية 
التنافسية  للميزة  الخارجي(  )املصدر  الخارجية  البيئة  يف 
واملعلومات الخاصة بأنشطة سلسلة القيمة. امليزة التنافسية 

هي استخدام املعلومات الكتساب نفوذ يف السوق. 
 )Value Chain  Model( :منوذج سلسلة القيمة

هو   )porter(بورتر قدمه   الذي  القيمة  سلسلة  منوذج 
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Service
خدمات
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Operations
العمليات
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Outbound
Logistics
املخرجات

سية
امليزة التناف

محيي الدين محمود التوم محمد
إدارة التخطيط والبحوث

يف  الداعمة  واألنشطة  الرئيسية  األنشطة  لتحليل  يستخدم  تقني  اسلوب 
وبالتايل  التنافسية  للميزة  الداخيل  املصدر  تحليل  بهدف  األعامل  منظمة 
تحديد عنارص القوة والضعف الداخلية املوجودة حالياً أواملحتملة.  تعترب 
منظمة األعامل  من منظور سلسلة القيمة بأنها سلسلة من األنشطة التي 

تضيف قيمة إىل منتجاتها وخدماتها. 
التكلفة  ومتابعة  تكلفته  وتحليل  فهم  يتطلب  نشاط  كل  قيمة  تحليل 
من  املخرجات  قيمة  بقياس  التحليل  هذا  الرتباط  مصادرها  وتحديد 
املخرجات  قيمة  تكون  عندما  أرباحاً  املنظمة  تحقق  وخدمات.  منتجات 
وهي حصيلة القيمة املضافة لكل أنشطة األعامل أكرب من التكاليف التي 
تحملتها منظمة األعامل نظري كل أنشطة سلسلة القيمة كام هو موضح يف 

الشكل التايل: شكل رقم )6 - 1 ( سلسلة القيمة لبورتر.

Source: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael E. Porter 1980, pp. 45
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يتكون منوذج سلسلة القيمة من األنشطة الرئيسية وهي :
) Inbound Logistics ( ::1.  اإلمدادات الداخلية

يُقصد بها كل األنشطة ذات العالقة بنقل واستالم وتحريك 
الالزمة  املدخالت األخرى  املواد وعنارص  وتخزين ومناولة 

للنظام اإلنتاجي.
) Operations (:2.  العمليات

بتحويل  الخاصة  وغريها  الصناعية  األنشطة  كل  هى 
املدخالت إىل مخرجات منتجات )سلع وخدمات(.

)Marketing and Sales ( :3.  التسويق واملبيعات
يرتبط هذا النشاط بحقل إدارة التسويق وما يتضمنه من 
الوظائف  وتنفيذ  التسويقي  للمزيج  إسرتاتيجي  تخطيط 

التسويقية األخرى.
4.  األنشطة املساندة / الداعمة:

      تتمثل يف جميع األنشطة اإلدارية الداعمة لعمل نظام 
التوجيه  وظائف  ذلك  يف  مبا  األعامل  منظمة  يف  األعامل 

والتنسيق الخاصة باألنشطة املحاسبية واملالية فيها.
)Technology Development ( : 5.  تطوير التقنية

بالتقانة،  املعرفة  املنتج،  وتصميم  تحسني  أنشطة  هي 
املعرفة بإجراءات العمل، املدخالت التقنية الرضورية لكل 

نشاط يف سلسلة القيمة.
) Procurement Of Resources (: 6.  رشاء املوارد

من  النظام  عمل  موارد  توفري  أنشطة  هو  املوارد  رشاء 
مع   )... طاقة  مكونات،   أجزاء،   خام،   مادة   ( مدخالت 

ضامن توفري موارد املعرفة الرضورية بوسائل مختلفة.
7.  تأثري نظم املعلومات اإلدارية عىل سلسلة القيمة:

خالل  من  القيمة  سلسلة  عىل  اإلدارية  املعلومات  نظم  تؤثر 
اندماجها مع األنشطة الرئيسية الداعمة التي تتكون منها سلسلة 

القيمة ويف بعض الحاالت تستخدم نظم املعلومات اإلدارية 
) مبختلف أنواعها ( كأدوات فعالة لدعم وإسناد األنشطة 
الرئيسية التي تضيف قيمة إىل منتجات وخدمات منظمة 
األنشطة  وتنفيذ  تخطيط  يف  أدوارها  إىل  إضافًة  األعامل 
اإلداري،   والتنسيق  الدعم  املساندة عىل مستوى خدمات 
إدارة املوارد البرشية،  تطوير التقنية ودعم وظيفة الرشاء.
نظم  أنواعها  أهم  بني  ومن   - اإلدارية  املعلومات  نظم 
املعلومات اإلسرتاتيجية -  تتوىل تنفيذ األنشطة الداعمة يف 
سلسلة القيمة من خالل نظم املعلومات التي تستند عىل 
األعامل  تدفقات  األعامل إلدارة  ملنظمة  الداخلية  الشبكة 

املنسقة إضافًة إىل دعم أنشطة إدارة املوارد البرشية من 
النظم  من  وهي  البرشية،  املوارد  معلومات  نظم  خالل 
نفس  ينطبق  اإلداري.  املعلومات  لنظام  املهمة  الوظيفية 
األمر عىل وظائف تطوير التقنية من خالل استخدام النظم 
التي تستند عىل الشبكة الخارجية ملنظمة األعامل ألنشطة 
الهندسة والتصميم بالحاسوب وعىل وظيفة الرشاء، حيث 
متكن نظم املعلومات اإلدارية املستندة إىل املوقع اإللكرتوين 
االلكرتونية  التجارة  أنشطة  وتنفيذ  تخطيط  من  )الويب( 
إذا كانت هذه النظم ترتبط مبوقع املنظمة االلكرتوين مع 
 )DataWarehouse( وجود قاعدة بيانات أومستودع بيانات

لتخزين ومعالجة بيانات أنشطة التجارة االلكرتونية.
القيمة  سلسلة  يف  الرئيسية  األنشطة  دعم  مستوى  عىل  أما 
املعلومات  نظم  تقنيات  من  مهمة  أمناط  وجود  املالحظ  فمن 
اإلدارية املستخدمة يف مجاالت وتطبيقات إمداد منظمة األعامل 
العمليات  وتنفيذ  إدارة  أو   )inboundLogistics( مبدخالتها 
اإلنتاجية باستخدام نظم التصنيع املرنة بالحاسوب أودعم نظام 
التحليلية  املعالجة  بنظم  النظام  املخرجات من خالل ربط هذا 
ألوامر  الفورية  واملعالجة  االلكرتونية  البيع  أوبنقاط  الفورية 
التسويق  وألنشطة  الزبائن  لخدمات  بالنسبة  وهكذا  الرشاء 
واملبيعات. ويف بعض األحيان تستخدم نظم املعلومات التنظيمية 
التي   )Inter Organizational Information Systems( املتداخلة  
تربط املنظمة باملوردين واملشرتين واملوزعني من خالل تقنيات 
شبكات )IntranetInternet,Extranet( ومن خالل استخدام تقنية 
 Data( البيانات  ومستودعات   )Client/Server( الزبون  املزود/ 
Warehouse(، حيث يوضع املزود  Server يف رشكة موزع األدوية 
مثال ويربط املزود مبحطات عمل يف الصيدليات املستفيدة لتقديم 

طلبات رشاء األدوية بشكل مبارش وعىل الخط املفتوح.
نجد أن لنظم املعلومات اإلدارية  لها تأثري جوهري عىل سلسلة 
القيمة من خالل تأثريها التكويني عىل األنشطة الرئيسية والداعمة 
أو من خالل ما تحدثه من تحويل يف أسلوب تنفيذ أنشطة القيمة. 
 Physical( مادي  القيمة عنرص  نشاط يف سلسلة  لكل  إن 

Component( وعنرص معلومات
املهام  يضم  املادي  )Information Component(.فالعنرص 
املعلومات  عنرص  أما  النشاط  لتنفيذ  املطلوبة  املادية 
املعلومات  وانتاج  البيانات  معالجة  مهام  كل  فيتضمن 
املعلومات  نظم  وتلعب  القيمة.  نشاط  لتنفيذ  الرضورية 
اإلدارية دوراً مهام يف تعزيز أنشطة الدعم واإلسناد فمثالً 
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ميكن لنظم أمتتة املكاتب أن تساعد يف تسهيل التفاعل بني 
خالل  من  األعامل  منظمة  يف  كافة  التنظيمية  املستويات 

استخدام الربيد االلكرتوين والربامج التطبيقية األخرى. 
اتخاذ  عمليات  دعم  يف  القرارات  مساندة  نظم  تساهم 
القرارات الخاصة باألنشطة الرئيسية والداعمة التي تتكون 

منها سلسلة القيمة.
نظم  املعلومات واإلسرتاتيجيات التنافسية العامة:

أن  عامة ميكن  إسرتاتيجيات  ثالثة   )Porter( بورتر  يقرتح  
هذه  مؤكدة.  تنافسية  ميزة  األعامل  ملنظامت  تحقق 

اإلسرتاتيجيات، هى :
 Cost Leadership( التكاليف:  قلة  قيادة  إسرتاتيجية 

)Strategy
هي اإلسرتاتيجية التي تضع منظمة األعامل كأقل املنتجني 
تكلفة يف قطاع الصناعة من خالل االستثامر األمثل للموارد 
واإلنتاج مبعايري عاملية. إ ن منظمة األعامل التي تستطيع 
يف  اإلنجاز  متوسط  فوق  ستكون  التكلفة  قيادة  تحقيق 
الصناعة. إن نظم املعلومات اإلدارية عىل مختلف أمناطها 
التخزين،  اإلنتاج،   تكاليف  خفض  يف  تُسهم  الرئيسية 

التسويق، النقل والتوزيع وخدمات ما بعد البيع.
فإذا أخذنا نظم املعلومات املرصفية التي تستند عىل شبكة 
األعامل  تقنيات  وتستخدم   ) )االنرتنت  الدولية  املعلومات 
االلكرتونية  املصارف  إىل  وصوالً  واملصارف  االلكرتونية 
)E-Banking(  ميكنها ببساطة توفري الجهد،الوقت والتكلفة 
للعملية املرصفية عىل مدار اليوم بسبب مزايا استخدام شبكة 
االنرتنت وضامن التسليم الفوري للخدمة يف الوقت الحقيقي.

)Differentiation Strategy(  :إسرتاتيجية التمييز
هي إسرتاتيجية البحث عن التميز، الفرادة، أواإلنفراد بخصائص 
استثنائية يف مجال الصناعة. يف ضوء هذه اإلسرتاتيجية تسعى 
منظمة األعامل إىل تكوين صورة ذهنية محببة حول منتجاتها 
وخدماتها نظراً ملزاياها الفريدة )Unique Features( و تكوين 

عالقة حسنة للمنظمة بني املستفيدين والزبائن.
إن وجود نظم معلومات مرصفية شبكية عىل موقع خدمات 
وجود  يعني  الزبائن  لجميع  متكاملة  إلكرتونية  مرصفية 
لزبائن  املقدمة  املرصفية  الخدمات  توليفة  يف  ومتيز  فرادة 
املرصف، ألن تسهيالت العمل املرصيف االلكرتوين يوفر الوقت 
والجهد واملال للزبائن من جهة واملرصف من جهة أخرى كام 

تدل كل الدراسات امليدانية التي أجريت يف هذا الصدد.

)Focus Strategy( :إسرتاتيجية الرتكيز
تستند هذه اإلسرتاتيجية عىل أساس اختيار مجال تنافيس يف 
داخل قطاع الصناعة أونشاط األعامل، بحيث ميكن الرتكيز 
عىل جزء معني من السوق وتكثيف نشاط املنظمة التسويقي 
من  ومنعهم  اآلخرين  استبعاد  عىل  والعمل  الجزء  هذا  يف 
التأثري يف الحصة السوقية ملنظمة األعامل. يف هذا السياق 
ميكن أن توفر نظم املعلومات اإلدارية معلومات مثينة حول 
ربحية قطاعات سوقية معينة لتمكني منظامت األعامل من 
تصميم وتسويق منتجات وخدمات تتوافق مع احتياجات 

ورغبات هذه القطاعات السوقية التى تم تشخصيها.
تعزيز  يف  اإلدارية  املعلومات  نظم  تساهم  تقدم  ما  إىل  إضافة 
األعامل  منظامت  إن  لذا  الجديدة،  األعامل  فرص  واستكشاف 
عنها  تبحث  األحيان  معظم  يف  بل هي  الفرص  تنتظر  ال  الكبرية 
وتخصص موارد ضخمة لخلق الفرصة واستثامرها وتعظيم املنافع 
املرتتبة عىل امتالكها من خالل الدخول بتقنيةجديدة إىل السوق.

وأخرياً تفيد نظم املعلومات اإلدارية يف تحقيق التعاضد االسرتاتيجي 
وفق تطبيق مفهوم التعاضد الداخيل والخارجي بكفاءة وفعالية. 
من  حزمة  تشكيل  عن  الناتج  هواألثر   )Synergy( التعاضد 
داخل  يف  أعامل  مجاالت  أو  أنشطة  بني  الجديدة  االرتباطات 
املنظمة، أو بناء عالقات وارتباطات مع منظامت أخرى يف نفس 

ميدان الصناعة والتي تعمل يف نفس السوق املستهدف. 
يتحقق األثر الناتج عن التعاضد بحجم القيمة املتحققة من تكوين 
روابط من داخل نظام القيمة بني األنشطة التي مل تكن مرتابطة 
من قبل أو أن ارتباطاتها كانت من منط آخر مختلف عن السابق.

إن تطبيق مفهوم التعاضد يف مجال أنشطة األعامل بصورة عامة 
يعني أن منظمة األعامل ككل متكامل من نظم وظيفية فرعية مبا 
يف ذلك نظم املعلومات وهي أكرب من مجموع األجزاء واملكونات 
الوظيفية الفرعية. وميكن التعبري عن هذا املفهوم ببساطة بأن 

2+2= 5 من حيث التأثري وتفاعل املكونات بالنتيجة.
املراجع:

http://faculty.yu.edu.jo 1. موقع جامعة الريموك
http://www.ao- h 2

academy.org
http://stst.yoo7.com/ 3. موقع إسرتاتيجية البحث العلمي

t2255-topic
http://www.ao- h 4

academy.org
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أصبحت الصريفة اإلسالمية التي نشأت يف السبعينيات من 
القرن املايض أداة مهمة يف عامل املال واألعامل ليس قط يف 
العامل اإلسالمي، إمنا العامل الغريب غري اإلسالمي أيضاً، وصارت 
بل  توافق  شعبها  ثقافة  عن  النظر  بغض  الدول  جميع 
تتطلع لنشوء مصارف إسالمية، أو نوافذ إسالمية ملصارف 
املالية  األزمة  بعد  أكرب  بصورة  الفكرة  وانترشت  تقليدية، 
أفضل  اإلسالمية  الصريفة  أن  أثبتت  التي   )2008( العاملية 

من الصريفة التقليدية يف امتصاص األزمات أو تفاديها.
ومع انتشار الصريفة اإلسالمية عاملياً، وغزوها آلسيا وأوربا وأمريكا، 
العريب والعامل اإلسالمي، نشأت عدة مؤسسات  الوطن  فضالً عن 

إسرتاتيجية من أجل دعم الصناعة املرصفية اإلسالمية تتمثل يف:
ـ هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

ـ مجلس الخدمات املالية اإلسالمية )ماليزيا(. 
ـ املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية )البحرين(. 
.)LMC ـ مركز السيولة املالية للمصارف اإلسالمية )البحرين

ـ املركز الدويل للتحكيم واملصالحة )ديب(.
وحول هذه املؤسسات قال د.عزالدين خوجة األمني العام 
)الصناعة  واملرصفية:  املالية  للمؤسسات  العام  للمجلس 
أن  يف  مبادرة  كانت  الرسيع  منوها  مع  اإلسالمية  املالية 
الداعمة  املؤسسات  أوىل  خالل  من  بنفسها  نفسها  تنظم 
للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  أنشئت وهي هيئة  التي 
انترشت  ذلك  بعد  ثم   1991 بداية  يف  اإلسالمية  املالية 
عدد  ازداد   2000 بداية  ومع  وأكرب.  أكرب  بشكل  الصناعة 
الدول املهتمة بتجربة البنوك اإلسالمية والساعني الحتضان 
هذه التجربة وتكاثر عدد املؤسسات اإلسالمية والتقليدية 
التي تقدم خدمات مالية إسالمية وكان ال بد من تأسيس 
عدد آخر من املؤسسات الداعمة، كان منها املجلس العام 
عن  عبارة  هو  الذي  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  للبنوك 
مظلة رسمية لهذه الصناعة ينضوي تحته جميع املؤسسات 

العامل،  دول  مختلف  املنترشة يف  اإلسالمية  املالية  والبنوك 
الذين  الرواد  من  رائد  وهو  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك 
تأسيس  يف  الفضل  وله  اإلسالمية  البنوك  تجربة  احتضنوا 
املجلس العام كام له الفضل يف تأسيس مختلف املؤسسات 
اإلسالمية  املالية  الخدمات  مجلس  مثل  األخرى  الداعمة 
الذي يعترب هو اإلطار األسايس الذي تنضوي تحته البنوك 
املركزية ومحافظو البنوك املركزية والذي يقوم باإلرشاف عىل 
إعداد معايري الرقابة واإلرشاف والحوكمة وإدارة املخاطر. 
للجهات  تؤطر  فهي  جداً  مهمة  املجلس  هذا  وعضوية 
اإلرشافية وتيرس لها وتقدم لها منرباً للتالقي بني املسئولني 
والجهات اإلرشافية لتبادل الخربات ومناقشة آليات الرقابة 
وآليات تنظيم العمل املرصيف اإلسالمي يف حني أن مجلس 
والجهات  املركزية  البنوك  ميثل  اإلسالمية  املالية  الخدمات 
اإلرشافية. واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية يعنى 
اإلسالمي  والتمويل  البنوك  حقل  يف  العاملة  باملؤسسات 
وأعضاؤه من املؤسسات الفاعلة يف هذا اإلطار. أيضاً يتميز 

املجلس العام باالنتامء إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي.)1(
 مؤسسات البنية التحتية الداعمة للعمل املرصيف اإلسالمي:
من إعداد )Iman.B  and Salma arnabeh( جاء يف املوقع 
العاملي لالقتصاد اإلسالمي بتاريخ 2009/4/7.. تحت عنوان 
مؤسسات البنية التحتية الداعمة للعمل املرصيف اإلسالمي:

التحتية  البنية  مؤسسات  عن  بسيط  تعريف  ييل  )فيام 
املؤسسات  كتاب  من  االسالمي  املرصيف  للعمل  الداعمة 

اإلسالمية للدكتور صالح العيل )باختصار(
البنك اإلسالمي للتنمية:

 أنشئ البنك اإلسالمي للتنمية من قبل املؤمتر األول لوزراء 

)1( د.عزالدين خوجة األمني العام للمجلس العام للمؤسسات املالية واملرصفية 

اإلسالمية يف حوار مع مجلة املصارف السودانية عدد أبريل 2010
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مالية الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
أعامله  البنك  بدأ  وقد  )1393هـ/1973م(،  عام  جدة  يف 

رسمياً عام )1395هـ/1975م(.
هدف البنك: دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتامعي 
العامل  أرجاء  يف  اإلسالمية  واملجتمعات  األعضاء  الدول  يف 

املختلفة وفقاً ملبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحة.
املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص:

وهي مؤسسة تابعة للبنك اإلسالمي للتنمية، وهي مؤسسة 
مالية دولية متعددة األطراف، أنشئت لتحقيق التنمية يف 
املالية للقطاع  دولها األعضاء عن طريق تقديم الخدمات 

الخاص يف تلك الدول.
الصادر من مجلس  القرار  املؤسسة مبوجب  أنشئت هذه 
)1420هـ/1999م(  عام  للتنمية  اإلسالمي  البنك  محافظي 

يف جدة، وبدأت نشاطها يف العام التايل.
أهداف املؤسسة:

الكفيلة  الخاص  القطاع  املتاحة يف  الفرص  التعرف عىل   *
بتحريك النمو االقتصادي.

* تقديم طائفة واسعة من املنتجات والخدمات املالية التي 
تتفق ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وأحكامها.

الدول  يف  الخاص  القطاع  رشكات  وصول  فرص  توسيع   *
األعضاء إىل أسواق رأس املال اإلسالمية.

ولتحقيق هذه األهداف، فإن املؤسسة تسعى إىل االضطالع 
بدور هام يتمثل يف اآليت:

ـ تعبئة األموال واملوارد للقطاع الخاص يف مجال االستثامر.
ـ العمل كجهة حافزة يف مجال برامج الخصخصة، وإعادة 
تقديم  طريق  عن  األعضاء  الدول  يف  الرشكات  هيكلة 
الخدمات االستشارية للقطاعني العام والخاص عىل السواء.
ـ التشجيع عىل إنشاء أسواق رأس املال اإلسالمية وتطويرها.

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:

املحاسبة  هيئة  إنشاء  تم 
املالية  للمؤسسات  واملراجعة 
اتفاقية  مبوجب  اإلسالمية 
قبل  من  املوقعة  التأسيس 
اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
عام 1990 يف الجزائر، وقد تم 
تسجيلها عام 1991م يف دولة 
البحرين بصفتها هيئة عاملية 

ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح.
الصريفة  مصداقية  بتحسني  الهيئة  هذه  أسهمت  لقد 

اإلسالمية، وصناعة التمويل.
أهدافها:

املرصفية  املجاالت  يف  واملراجعة  املحاسبة  فكر  1.تطوير 
ونرش  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  بأنشطة  العالقة  ذات 
ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب، وعقد الندوات، 
وغريها. البحوث...  وإعداد  الدورية،  النرشات   وإصدار 
املؤسسات،  لهذه  واملراجعة  املحاسبة  معايري  2.إعداد 
وإصدارها، وتفسريها، ومراجعتها، وتعديلها، مبا يتفق مع 

أحكام الرشيعة اإلسالمية.
املتعلقة  واإلرشادات  املعايري  هذه  لتطبيق  3.السعي 
التي  التأمني  وأعامل  واالستثامرية،  املرصفية  باملامرسات 

تصدرها الهيئة.
واملعايري  واملراجعة  املحاسبة  معايري  توافق  4.تحقيق 

األخالقية والرشعية والحكومية.
بني  للتوفيق  رقابية؛  وهيئة  للمعايري،  كضابط  5.العمل 

املامرسات املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسالمية.
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية:

وهو هيئة ترشف عىل الخدمات املالية واملرصفية اإلسالمية، 
التزام  وضامن  اإلسالمية،  للمؤسسات  معايري  وضع  مهمته 

التجاين حسني
املستشار اإلعالمي التحاد 

املصارف السوداين
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تلك املؤسسات بأحكام الرشيعة اإلسالمية. وتتألف عضويته 
وإيران،  والسعودية،  والبحرين،  واندونيسيا،  ماليزيا،  من: 

والسودان، والكويت، وباكستان، ومقره كواالملبور مباليزيا.
أهداف املجلس:

املفاهيم  ونرش  اإلسالمية،  املالية  بالخدمات  التعريف  ـ 
والقواعد واألحكام املتعلقة بها، والعمل عىل تنمية وتطوير 

الصناعة املالية اإلسالمية.
ـ تعزيز التعاون بني أعضاء املجلس واملؤسسات املشابهة 
يف املجاالت التي تخدم األهداف املشرتكة بالوسائل املتاحة.
ـ العمل عىل توفري املعلومات املتعلقة بالبنوك، واملؤسسات 

املالية اإلسالمية، والهيئات اإلسالمية ذات الصلة.
ـ العمل عىل رعاية مصالح األعضاء، ومواجهة الصعوبات 
األعضاء  بني  فيام  التعاون  وتعزيز  املشرتكة،  والتحديات 
األخرى، وعىل  والجهات  األعضاء  وبني  بعض،  مع  بعضهم 

وجه الخصوص الجهات الرقابية.
السوق املالية اإلسالمية الدولية:

تأسست يف البحرين؛ لتوفري ما تحتاجه البنوك اإلسالمية الدولية من 
سيولة، ومنتجات مرصفية إسالمية. فقد وقعت البحرين اتفاقية عام 
2001 مع ماليزيا, واندونيسيا، والسودان، وبروناي، والبنك اإلسالمي 
2002م،  نيسان/أبريل  يف  وتأسست  السوق.  هذه  إلنشاء  للتنمية؛ 
املال  لرأس  البحرين، وأنشئت كمؤسسة داعمة ومروجة  ومركزها 

اإلسالمي، ومطورة لسوق النقد يف صناعة التمويل اإلسالمي.
مفهوم السوق املالية اإلسالمية: يطلق مصطلح السوق املالية 
مبعناه الضيق عىل سوق، أو بورصة األوراق املالية، كام يطلق 

املجتمع،  يف  املالية  التدفقات  مجموع  عىل  الواسع  مبعناه 
أفراده  بني  أو طويلة  أو متوسطة،  كانت آلجال قصرية،  سواء 
فإن  الواسع،  املعنى  هذا  ضوء  ويف  وقطاعاته،  ومؤسساته 
معامالت  يف  وإمنا  محدد،  مكان  يف  تنحرص  ال  املالية  السوق 
محددة، ومن هنا، فإن مصطلح: السوق املالية اإلسالمية، ميكن 

أن يتضمن املعامالت املالية املنضبطة بالضوابط الرشعية.
أهدافها:

هو  الدولية  اإلسالمية  املالية  للسوق  املبديئ  الهدف  1.إن 
عىل  ترتكز  دولية  مالية  سوق  وتنظيم  وتطوير  تأسيس 

أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.
املالية  املؤسسات  بني  التعاوين  العمل  إطار  2.تحسني 

اإلسالمية عاملياً.
3.تنسيق وتحسني السوق بتحديد الخطوط العامة ملصدري 

القرار، وتسويق املنتجات واألدوات املالية اإلسالمية.
املؤسسات  من  كالً  ستشجع  التي  البيئة  إلنشاء  4.السعي 
املالية اإلسالمية وغري اإلسالمية لتشارك بفاعلية يف السوق.

البلدان  بني  التعاوين  العمل  إطار  تحسني  عىل  5.العمل 
اإلسالمية ومؤسساتها املالية.
مركز إدارة السيولة املالية:

هو رشكة مساهمة بحرينية، تأسست عام 2002م، وحصلت عىل 
ترخيص كمرصف استثامر إسالمي، وتهدف إىل متكني املؤسسات 
املالية اإلسالمية من إدارة سيولتها من خالل استثامرات قصرية 
ومعالجة  اإلسالمية،  الرشيعة  ملبادئ  وفقاً  األجل  ومتوسطة 
مشكلة زيادة أو نقص السيولة لدى تلك املؤسسات باستخدام 
السيولة.  إدارة  مركز  مع  التعامل  وتشجيع  االستثامر،  صكوك 
السيولة،  إلدارة  إسرتاتيجية  إعداد خطط  يف  املركز  يسهم  كام 

واملوازنة بني موارد البنوك مع السيولة واستخداماتها.
الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف:

من  بدعوة  البحرين،  مقرها  مساهمة  كرشكة  تأسست 
البنك اإلسالمي للتنمية يف املنامة عام 2000م. وتعد وكالة 
متخصصة يف تصنيف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، 
وتحديد مدى اعتامدها عىل مؤسسات مالية دولية تقليدية. 
ألنها  اإلسالمية؛  املالية  لألنشطة  مكمالً  دورها  يعد  لذلك 

تهتم بتقويم املؤسسات املالية اإلسالمية ومنتجاتها.
أهدافها:

ـ تصنيف الكيانات العامة والخاصة.
الكيان  خسائر  عن  الرأي  وإبداء  مستقل،  تقويم  إجراء  ـ 

املصنَّف املحتملة مستقبالً.
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األداة  أو  الكيان  اتفاق  مدى  عن  مستقل  تقويم  إجراء  ـ 
املالية مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ـ بث البيانات واملعلومات التي تساعد عىل تطوير سوق 
رأس املال اإلسالمية.

من  املزيد  تحقق  معايري  إلدخال  فاعلة  أداة  تكوين  ـ 
اإلفصاح والشفافية.

الدولية,  اإلسالمية  املال  رأس  تعزيز سوق  يف  املساهمة  ـ 
واألدوات املالية اإلسالمية.

ـ تعزيز البنية األساسية للسوق املالية اإلسالمية مبا يُضفي 
اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  أعامل  عىل  والشفافية  القوة 

ومتكينها من تقدير حجم املخاطر التي تواجهها.
ـ تطوير النشاط املرصيف اإلسالمي، وجعل منتجاته مقبولة 

أكرث عىل الصعيد العاملي.
 الهدف من إنشاء هذه الوكالة مساعدة املصارف اإلسالمية 
عىل تنمية أعاملها، وطرح أوراقها يف السوق الدولية، بعد 
أن تتمكن من الحصول عىل تصنيف دويل من قبل هذه 
تضفي  أنها  كام  األجنبية،  املصارف  مع  خصوصاً  الرشكة، 
الشفافية املطلوبة عىل أعامل املؤسسات املالية اإلسالمية، 

ومتكنها من تقويم حجم املخاطر التي تواجهها.
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية:

البنوك  من  مجموعة  بإنشائها  قامت  دولية،  إسالمية  هيئة 
املركزية يف الدول األعضاء إضافة إىل: البنك اإلسالمي، والبنك 
الدويل، وعدد من املؤسسات املالية الدولية، كأعضاء مشاركني، 
 ومقره يف ماليزيا، تم افتتاحها يف ترشين أول/نوفمرب 2002م.

تأسس املجلس نتيجة لعملية استشارات واسعة دامت سنتني، 
التي بدأت من قبل مجموعة من املحافظني، وكبار موظفي 
مجتمعة،  بلدان  لعدة  النقدية  والسلطات  املركزية  البنوك 
الويل،  النقد  وصندوق  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  من  بدعم 

وهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
أهداف املجلس:

1. دعم تطور صناعة الخدمات املالية اإلسالمية االحرتازية والشفافة؛ 
من خالل إدخال معايري دولية جديدة، أو تبني املوجود منها مبا 

يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، والتوصية بتبني هذه املعايري.
2. تأمني اإلرشاد يف اإلرشاف والتنظيم الفعال للمؤسسات املقدمة 
املالية  الخدمات  صناعة  وتطوير  اإلسالمية،  املالية  للمنتجات 
اإلسالمية فيام يخص: التعريف، والقياس، واإلفصاح عن املخاطر، 
بالتقويم،  يتعلق  فيام  الدولية  املعايري  بالحسبان  األخذ  مع 

وحساب الدخل واإلنفاق، واإلفصاح.
3. التواصل والتعاون مع منظامت ضبط املعايري الحالية ذات 
الصلة بثبات وقبول النقد الدويل واألنظمة املالية، وكذلك مع 

املنظامت الخاصة بالدول األعضاء.
واإلجراءات  األدوات  لتطوير  املبادرات،  وتنسيق  دعم   .4

للتشغيل الفعال وإدارة املخاطر.
تطوير صناعة  األعضاء يف  الدول  بني  املشاركة  تشجيع   .5

الخدمات املالية اإلسالمية.
6. تسهيل التدريب، وتطوير املهارات الشخصية يف املناطق 
املالية  الخدمات  لصناعة  الفعال  بالتنظيم  الصلة  ذات 

اإلسالمية، واألسواق التابعة لها. 
7. االلتزام بالقيام باألبحاث، ونرش الدراسات واالستقصاءات 

عن صناعة الخدمات املالية اإلسالمية.
8. تأسيس قاعدة بيانات عن البنوك اإلسالمية، واملؤسسات 

املالية، وخرباء الصناعة.
9. أي أهداف أخرى قد توافق عليها الهيئة العامة ملجلس 

الخدمات املالية اإلسالمية من وقت آلخر.
تلك هي أهم املؤسسات اإلسرتاتيجية الداعمة للصناعة املرصفية 
املالية  الخدمات  صناعة  تطور  دعم  عىل   وهيتعمل  اإلسالمية، 
اإلسالمية؛ من خالل إدخال معايري دولية جديدة، أو تبني املوجود 
هذه  بتبني  والتوصية  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  يتوافق  مبا  منها 
الفعال  والتنظيم  اإلرشاف  يف  اإلرشاد  تأمني  و  املعايري، 

للمؤسسات املقدمة للمنتجات املالية اإلسالمية.
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املوعد  يوليو2014م 
لبداية  ُحدد  الذي 
االمتثال  قانون  تطبيق 
األمرييك  الرضيبي 
أصدرته  الذي  )فاتكا( 
يف  األمريكية  الحكومة 
ال  ومام  2010م،  مارس 
شك فيه أن تطبيق هذا 
القانون سيكون له تأثري 
األفراد،  كل  عىل  سلبى 
واملؤسسات  الرشكات 
التى تقوم بأعامل تجارية، خاصة تلك التى 
مستوردين  من  األجنبي  بالنقد  تتعامل 

ومصدرين وطالبى التحاويل النظيفة.
بحكمة  السودانية  املصارف  تتعامل  مل  ما 
الذي  الرضر  فإن  القانون،  وروية مع هذا 
يكون  لن  معها  واملتعاملني  سيصيبها 
جراء  أصابها  الذي  الرضر  من  شأناً  أقل 
اإلدارة  فرضته  الذي  الحصاراالقتصادي 
األمريكية عىل السودان منذ حواىل عرشين 

سنة.
قامت  قد  كلها  السودانية  املصارف  لعل 
الرضائب  مصلحة  مع  العقد  بتوقيع 
التى  املصارف  لكن   ،)I R S( االمريكية 
هذا  ألنظمة  الدخول  رقم  عىل   حصلت 
اليد  أصابع  تتعدى  ال   )G T N( القانون 
املصارف  حصول  عدم  حالة  يف  الواحدة. 
فإنها  املناسب  الوقت  يف  الرقم  هذا  عىل 

تكون عرضة ملخاطر كثرية منها :

عالقات  خلق  استحالة  أو  صعوبة   .1
واحتامل  األجنبية  املصارف  مع  مراسلة 
مام  باقية  زالت  ال  التى  العالقات  فقدان 
يعد تكبيالًً لعمليات التجارة الخارجية بكل 

أنواعها.
واملؤسسات  العاملية  املصارف  توقف   .2
الدولية عن منح خطوط متويل للمصارف 
السودانية، مام يعنى أن يتم التعامل فقط 
تكلفة  من  كثرياً  يزيد  مام   ،%100 بهامش 
أسعارالسلع  زيادة  يف  ويساعد  االسترياد 

والخدمات.
لوكاالت  جديد  رشط  إضافة  سيتم   .3
التصنيف العاملية وهو مدى التزام املرصف 
مام  األمرييك،  للرضيبة  االمتثال  بقانون 
هذا  عن  يكون  ما  أبعد  مصارفنا  يجعل 

التصنيف مام كانت عليه من قبل.
4. يفرض القانون، لغايات االلتزام بنصوصه، 
األرصدة  جملة  من   %30 نسبة  حجز 
املراسلني  طرف  للمصارف  املوجودة 
القانون، وهذه من  امللتزمني بتطبيق هذا 
تواجهها  أن  ميكن  التى  املهددات  أخطر 
املصارف السودانية ما مل يتم املوافقة عىل 
منحها رمزالدخول )G T N(  ويتم تعميم 

هذا الرقم عىل مراسليها األجانب.
كل  عىل   %30 نسبة  خصم  يرسى   .5
األجنبية  بالعمالت  تتم  التى  املعامالت 
املراسلني  (عرب  يورو،....الخ  )دوالرأمريىك، 
املرصف  إخطار  يتم  مل  ما  األجانب. 
و   )G T N(رمز عىل  بحصولنا  املراسل 

العمالء  القانون عىل كل  التزامنا بتطبيق  
املستهدفني.

حق  من  فإنه  القانون  هذا  ألغراض   .6
مصلحة الرضائب األمريكية طلب السامح 
لفرق من موظفيها القيام بالتفتيش ملراجعة 
أى مرصف  يف  لدى  مستندات  أو  بيانات 
منه  املطلوب  املرصف  وعىل  بل  العامل، 
هذه البيانات أن يقوم بإعدادها وإرسالها 
يف أقل من )72( ساعة، وإال يكون عرضة 

للمساءلة ورمبا العقوبة.
األجنبى  املراسل  املرصف  حق  من   .7
داخل  يعمل  مرصف   أى  من  يطلب  أن 
السودان أن يزوده بأى بيانات أو مستندات 
مؤيدة ألغراض تطبيق هذا القانون، وليس 
ألي مرصف حق االعرتاض ما دام املتعامل 
تفيد  التى  االستامرة  مبلء  قام  قد  معه 
الرسية املرصفية عىل  بتنازله عن حقه يف 

أرصدة حساباته و معامالته املالية.
من  تجعل  املهددات  من  وغريه  ذلك  كل 
الخارجية  التجارة  مجال  املعامالت يف  أمر 
يتم  مل  ما  خطراً،  وأشد  تعقيداً  أكرث  أمراً 
يتم  مل  وما  وكبريٍة،  صغريٍة  لكل  التحسب 
تدريباً  املجال  هذا  يف  املوظفني  تدريب 

دقيقاً متخصصاً.
ثوابتنا  عن  التنازل  توابع  بعض  هذه 
العرىب  بني وطننا  الوثيق  التعاون  وانعدام 
واإلسالمي، أن يُسلط علينا من يسومنا هذا 
الهوان وهم يتامدون يف إذاللنا بأن نرىض 

عن خدمتهم.

أسامة الطيب الفىك
مديرإدارة العالقات الخارجية 

والنقد األجنبى
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األنبياء  سيد  عيل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 
املستقيم   الرصاط  إيل  الهادي  دين  بخري  املبعوث  واملرسلني 
املنزل عليه من رب العاملني )املال والبنون زينة الحياة الدنيا( 
وهو القائل يوم الحج )يوم عرفه( إن دمائكم وأموالكم حرام 

عليكم كحرمة يومكم هذا أال هل بلغت اللهم فاشهد(
مع  التعامل  وهو  أال  مبكان  األهمية  من  موضوع  عن  نكتب  إننا 
املوظفني   من  معينه  فئه  يتطلب  النقدية  مع  فالتعامل  النقدية 
يكون بني الحزم واللني )الرفق( ما كان الرفق يف شئ إال زانه ومانزع 
أن  بد  ال  فاملوظف  سليامً   إعداداً  يعدون  وأن  إال شانه(  من شئ 
يكون ذا شخصية قويه يجيد الترصف، لهذا درجت بعض البنوك أن 

تجعل رشوطاً لهذه الوظيفة، من هذه الرشوط:
1- العلم مبتطلبات الوظيفة وهذا هو املعيار الحقيقي لشغل 

هذه الوظيفة.
2- اإلتقان مع الرسعة  لو كان متقناً لهذه الوظيفة ولكنه بطئ 

يف عمله فإنه يكون أداة لتنفري العمالء.
3- البشاشة وحسن االستقبال )تبسمك يف وجه أخيك صدقه(
4- طاعة رؤساء األقسام عيل حسب لوائح البنك وال يسمح بتعديلها

النقديه  مع  التعامل  يأيت  للموظف  السليم  اإلعداد  هذا  بعد 
االستالم يف  أو رصاف دفع. فرصاف  استالم   كان رصاف  سواء 
حالة اإليداع يتأكد من شخصية املودع  االسم ورقم الحساب 

واملبلغ الذي يراد إيداعه عيل حسب الفئات.
مع  الكمبيوتر  املبلغ يف جهاز  بإدخال  يقوم  التأكد جيداً  بعد 
إعطاء العميل صورة واالحتفاظ بنسخة البنك مع ختم الصورة 

واإلمضاء عليها.
اليوم يجمع  نهاية  النقدية، يف  اإليداعات  يتعامل مع جميع   وهكذا 
جميع املبالغ املستلمة وتسليمها إيل رئيس قسم الخزينة عىل حسب 
الفئات مع إعطاء  الرصاف صورة باستالم يف حالة اإليداعات املتعددة 

يف أثناء ساعات العمل.
 أما رصاف الدفع فيقوم بإستالم النقديه من الخزينة وبعد التأكد من 
املبالغ املستلمة يقوم بإدخال املبلغ املستلم يف جهاز الكمبيوتر عيل 

حسب الفئات وإعطاء رئيس الخزينة إفاده باالستالم. 
بإثبات  املستفيد  الشخص  التأكد: من   عند الرصف ال بد من 
شخصية سواء كان ذالك بالبطاقة الشخصية أو رقم وطني أو 
جوز سفر ساري وأن يتأكد من املستند الذي يراد رصفه )شيك 

– إذن رصف – أمر دفع –مع مراعاة التاريخ – املبلغ بالحروف 
واألرقام – مطابقة التوقيع(.

تصديق الجهة املسؤولة يف حالة املبالغ الكبرية مع مراعاة الرشكات اإلعتبارية
مع  املستند  تفقيطه خلف  من  بد  ال  املبلغ  العميل  إعطاء  عند 
إمضاء املستفيد عىل املبلغ بعد الخصم وهكذا يتعامل مع جميع 
تجمع  اليوم  نهاية  يف  الدفع  وأوراق  الرصف  وأذونات  الشيكات 
املبالغ املدفوعة ويف حالة وجود نقدية متبقية تودع إىل الخزينة 

عىل حسب الفئات وتسلم إىل رئيس الخزينة.
مالحظات:

 يف حالة وجود عجز أو زيادة ال يسمح مبغادرة البنك حتى يتأكد 
ضبط الخزينة حتى ولو يبقى املوظفني إىل ساعات متأخرة.

ال يسمح برصف الشيكات النقدية إال عرب القنوات الرسمية.
ال يسمح بالرصف خلف الخزينة.

الكبرية  املبالغ  خاصة  باملعرفة  الشيكات  برصف  يسمح  ال 
للموظفني والعامل.

القسم  رئيس  عرب  بل  الصيارفة  بني  النقدية  بتبادل  يسمح  ال 
مبارشة تفادياً للمشاكل التي تنجم عن هذا الترصف. 

مراقبة االشخاص الغرباء الذين يرتددون عىل البنك والتبليغ عنهم فوراً.
إذا أشكل عىل الصيارفة أمر شك يف ُعملة أنها مزورة أو إثبات الشخصية 

غري مطابقة فعليهم بالرجوع إيل جهات االختصاص للبت فيه.
بعض األشياء التي تعني عىل أداء هذه املهنه: 

بأن بعض  الرغم  املهنة عىل  أداء هذه  أشياء تعني عىل  هناك 
الناس ال يعطونها اهتامماً وأن ديننا أعطاها اهتامماً:
املحافظة عىل صالة الصبح وصالة العشاء يف جامعة.

قال صيل الله عليه وسلم )من صيل الصبح يف جامعة والعشاء 
يف جامعة كان يف ذمة الله(.

عند جلوسك يف مكتبك ال بد من هذا الذكر )بسم الله الذي ال يرض 
مع اسمه شئ يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم ( فإنه ال 

يرضه شئ بإذن الله.
االصطباح بسبع مترات عجوة فإن مل يجد فبأي متر شاء لحديث النبي 
صىل الله عليه وسلم )من اصطبح بسبع مترات مل يرضه سم وال سحر(.
ويف الصياغ جاء كلمة )متر( واملالحظ أنها نكرة فإن األمر يفيد 
اإليجاب مبعنى أي متر ألن هناك أشياء خفية ال تعلمها، ويف 

هذا وقاية لك.

محمد يوسف حسن )أبو يوسف(
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د. محمد عيل يوسف
الهيئة العليا للرقابة الرشعية

بنك السودان املركزي

 تعريف اإلجارة:
امللك نوعان: ملك رقبة وملك منفعة. ملك الرقبة )العني( 
أصيل وملك املنفعة )فرعي(، فمن ملك الرقبة ملك منفعتها 
تلقائياً ويسمي هذا بامللك التام، أما من ملك الرقبة  دون 
الرقبة )العني( فيسمى  املنفعة دون  منفعتها أو من ملك 
هذا بامللك الناقص)1( وعيل هذا تتضح التفرقة التامة. بني 

عقدي البيع واإلجارة.
فعقد البيع من األسباب الرشعية املتفق عليها للملك التام، 
أما عقد اإلجارة من األسباب الرشعية املتفق عليها للملك 
البيع هو مبادلة )األعيان باألمثان( يف  الناقص. ألن عقد 
حني أن عقد اإلجارة هو مبادلة )املنافع باألمثان( والثمن 

هنا يسمي أجرة.
ماهية اإلجارة:

هي متليك منفعة بعوض، فاملستأجر يتملك بعقد اإلجارة 
... إلخ، وله أن  أو دابة أو عقاراً  منفعة املأجور – إنساناً 
أو  العقد  املنصوص عليه يف  الوجه  بنفسه عيل  يستوفيها 
يقصد  واستيفاؤها  عوض.  بغري  أو  بعوض  لغريه  ميلكها 
التى  العني  بقبض  املنفعة  تقبض  األعيان  ويف  قبضها،  به 
عني  مستأجر،  مؤجر،  هي  فأركانها  املنفعة.  منها  تستويف 

مؤجرة وأجرة.
وعليه تستحق األجرة باستيفاء املنفعة التى تستويف باآليت:

بلوغ الغاية.	 
بقبض العني املؤجرة.	 
بإنجاز العمل.	 
بإنتهاء األجل )مياومة، مشاهرة، معاومة(، من اليوم 	 

والشهر والعام.
فمن اشرتى عقاراً )منزالً( ملك عينه )رقبته( ومنفعته، ويثبت 

له رشعاً مطلق الترصف فيه، بالهبة واإلجارة وغريهام.

)1( من أسباب امللك الناقص: االعارة ، الوقف والوصية باالضافة لالجارة.
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فاذا أجره )باع منفعته( لغريه فإنه يكون بذلك قد فصل 
للرقبة  مالكاً  فيكون هو  املنفعة،  ملكية  العني عن  ملكية 
مالكاً  املستأجر  ويكون   . ناقص  ملك  وهذا  املنفعة،  دون 
امللك  من  الثاين  القسم  هو  وهذا  الرقبة،  دون  للمنفعة 

الناقص.
بدت  وإن  إيجاره(  )بعد  العقار  هذا  ملكية  أن  يالحظ 
أجل  بانتهاء  التامم  إيل  ستؤول  حتامً  فهي  ناقصة  للعيان 
حالة  ويف  ناقص  ملك  فانها  املنفعة  ملكية  عكس  اإلجارة 
متام  أو  اإلجارة  عقد  اجل  بانتهاء  العدم  إيل  تصل  تناقص 
عقد  إن  ثقة  بكل  القول  هناميكن  ومن  املنفعة  استيفاء 
امللك  أسباب  التام بل من  امللك  أسباب  اإلجارة ليس من 
عقد  أن  يعني  وهذا  بالعدم  املنتهي  املتناقص  الناقص 
اإلجارة سبب أو طريق مرشوع لتملك املنافع والخدمات 
وعليه  األعيان.  لتملك  أو طريقا  سبباً  يكون  أن  وال ميكن 
ميكن الجزم أنه ليس يف الفقه اإلسالمي ما يعرف باإلجارة 
املنتهية بالتمليك }أو البيع االيجارى{ كام يحلو أن يسميه 

بعض املتأثرين بالقانون اإلنجليزي. 
مدى  بعنوان:  2004/13م  رقم  الفتوى  يف  جاء  ما  هذا  يعضد 
الوطني،  أبوظبى  الصادر عن بنك  البيع االيجارى  رشعية عقد 
التاىل:  النص  فيام يعرف عندهم بعقد }سيارىت{، نقتبس منها 
“ليس يف الفقه اإلسالمي أو القانون السوداىن السارى املفعول 
ما يسمى بعقد البيع االيجارى بهذه الصيغة، ولكن البيع عقد، 
واإلجارة عقد، والجامع بينهام أنهام من عقود املعاوضات املالية، 
بيد أن األول يكون لتمليك رقبة املبيع-ومن ملك الرقبة ملك 
املنفعة- والثاين اإلجارة-بتمليك منفعة املبيع دون رقبته-. عليه 
ال يجوز أن يستعمل عقد اإلجارة لتمليك عني املبيع }سيارة{ 
إليه بعقد اإلجارة وماذهب  ألن ملكية املبيع أصل ال يتوصل 
يف  أمانة  املبيع  وكون  له.  أصل  ال  الوطني  أبوظبى  بنك  إليه 
يد املشرتي – املستاجر- كام نص يف عقده-لحني استيفاء آخر 
قسط ال حجة فيه رشعاً وال قانوناً، ألن هذه املعاملة عقد بيع 

بالتقسيط بال منازع.
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الفتوى:
ملا سبق ترى الهيئة أن عقد البيع االيجارى }سيارىت{ الذي 
صاغه بنك أبوظبي الوطني عقد ملفق )يجمع( بني البيع 
واإلجارة، وخلط للحقوق وااللتزامات، ومراعاة تامة لحقوق 
البنك عىل حساب العميل، وهو ال يصلح صيغة للتمويل. 
واحتياطاً لحقوق العمالء الذين ما زالت لهم عقود سارية 
مع البنك ترى الهيئة أن يحكم العالقة بينهم وبني البنك 

عقد البيع بالتقسيط أو املرابحة وأن يلتزم البنك بذلك. 
ومستقبالً عىل بنك أبوظبي أن يعامل زبائنه يف هذا الشأن 
البيع  للرقابة الرشعية.  العليا  الهيئة  التى صاغتها  بالعقود 
لآلمر  املرابحة  بيع  املرابحة،  بيع  بالتقسيط،  البيع  اآلجل، 
بالرشاء. }انظر الكتاب الرابع من فتاوى الهيئة ص 94-93{.

هل هنالك إمكانية لتملك االعيان عن طريق اإلجارة؟
بنك  بدليل ما ذكرته عن  حسب ما هو واقع وجاٍر نعم، 
أبوظبى الوطني، وهنالك بنوك أخرى، بل ورشكات اجارة 
متخصصة يف التعامل بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك يف 
التى ذكرتها أعاله  األعيان، ترد عليها االعرتاضات الرشعية 

باإلضافة لالعرتاضات التالية:
امللك  أسباب  من  سبب  أنه  اإلجارة  عقد  يف  األصل  1.إن 
الوقت  ذات  ويف  أعلم-  فيام  الفقهاء  باتفاق   – الناقص 

متناقص يؤول للعدم بانتهاء االجل.
بطريقة  األجرة  يدفع  وظل  سنة   40 عقاراً  استاجر  من  2.إن 
منتظمة الميكن أن يفكر يف متلكه بالتقادم، الن مجرد تفكريه يف 
متلك العني املستأجرة فيه تعد عىل حق مالك الرقبة الذي تنازل 
عن املنفعة مبقابل }أجرة{. وهذا ال تسمع دعواه يف كل املحاكم 
}بإسقاط  يعرف  ملا  أعامل  فيه من  ملا  السودان وخارجه  داخل 

امللكية بالتقادم{ الذي متنعه أحكام الرشيعة اإلسالمية.
3.وبناء عىل التجربة العملية يرد السؤال التاىل: إذا هلكت 
العني يف اإلجارة املنتهية بالتمليك بعد دفع اجرة 30 شهر 
يتحمل  ومن  تهلك؟  من  فعىل  شهراً{   36 مدتها  }وكانت 

الخسارة إذا كانت العني }عربة خاصة مثالً{ غري مؤمنة؟
املصارف  به  ماتقوم  أن  تبني  أعاله  السؤال  عىل  اإلجابة   
مبلكية  االحتفاظ  مع  بالتقسيط  بيع  مجرد  هو  السودانية 
العني –كضامن للعملية- لحني دفع آخر قسط، الن القسط 
املدفوع املسمى باألجرة يتضمن يف حقيقته التى ال مغالطة 

فيها –كام جاء بالفتوى املذكورة- أمرين هام:
أ.جزء منه مثن للعني.

ب.جزء منه أجرة.
تعاملها بهذه  اعتمدت يف  السودانية قد  املصارف  أن  بيد 
بجواز  الرشعية  للرقابة  العليا  الهيئة  فتوى  عىل  الصيغة 
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اإلجارة املنتهية بالتمليك، وقد اعتمدت فيها الهيئة صحة 
اشرتط  الذي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عن  الصادرة  الفتوى 
لجوازها أن ال يكون عقد اإلجارة ساتراً لعقد البيع. وهذا 
وبني  بينه  فرق  وال  املبدأ،  حيث  من  فهو  مستحيل  رشط 
الخياط، وما تعلق مبستحيل  اشرتاط ولوج الجمل يف سم 
باألغلبية،  الفتوى  هذه  إلجازة  هذا  أدى  وقد  مستحيل. 

وهذا يعنى أن هناك من يعارضها  وشخيص منهم.
بالرشاء  لآلمر  باملرابحة  وعالقته  }اإلجارة{  املنافع  بيع 

ومتويل تذاكر السفر االلكرتونية وغريها.
اإلجارة بيع املنافع، وقد ترد عىل عني معينة وقد ترد عىل الذمة.
بذمة  متعلقة  منفعة  ترد  التى  هى  الذمة  يف  واإلجارة 
املؤجر، فهى تقع عىل عني موصوفة يف الذمة فليس هناك 
هو  وامنا  بقبضها  املنفعة  هذه  تقبض  حتى  معينة  عيناً 
التزام عىل الذمة واستيفاء املنفعة من أى عني يتوافر فيها 

الوصف املتفق عليه.
ال مانع رشعاً من بيع األعيان مرابحة، أو مرابحة لآلمر بارشاء 
إبرام  قبل  حكامً  أو  حقيقة  العني  قبض  وأهمها  برشوطه، 
عقد املرابحة لآلمر بالرشاء. وهذا ال نزاع فيه فهل يجوز بيع 

املنافع املوصوفة يف الذمة بصيغة املرابحة لآلمر بالرشاء؟.
الذمة{ متاماً  }إجارة يف  بيعها  الذمة يجوز  املوصوفة يف  املنفعة  إن 

الذمة  يف  املوصوفة  العني  بيع  إن  ثم  الذمة  يف  املوصوفة  كالعني 
يحكمه عقد السلم، فهل بيع املنفعة املوصوفة يف الذمة يخرج عن 
كونه عقد سلم؟ كال. بل إىن أوكد أن اإلجارة يف الذمة سلم يف املنافع.

أوالً: النصوص الفقهية:
املالكية:

ال يجوز تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة. قال 
عند  النقد  يُعجل  أن  الذمة  إجارة  رشط  »ومن  رشد  ابن 

مالك ليخرج من الدين بالدين)1(.
الشافعية:

قال الرشبينى »يشرتط يف صحة إجارة الذمة تسليم األجرة يف املجلس 
املنافع،  ألنها سلم  السلم،  مال  كرأس  السلم  بلفظ  إن عقدت  قطعاً 
وكذا إن عقدت بلفظ اإلجارة يف األصح نظراً إىل املعنى، فاليجوز تأجري 
األجرة وال االستبدال عنها وال الحوالة بها وال عليها وال االبراء منها«)2(.

الحنابلة:
قال البهوىت: ورشط – يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة - استقضاء 
صفات سلم موصوفة بذمة الختالف األغراض باختالف الصفات، 
فإن مل توصف مبا يضبطها أدى إىل التنازع، فإن استقصيت صفات 

)1( بداية املجتهد 190/2.

)2( مغنى املحتاج 334/2.
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السلم كان أقطع للنزاع وأبعد من الغرر. وإن جرت اجارة عىل موصوف بذمة بلفظ 
سلم، كأسلمتك هذا الدينار يف منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثالً، وقبل 

املؤجر، اعترب:
قبض أجرة مبجلس عقد لئال يصري بيع دين بدين.

املنافع  يف  يكون  السلم  أن  فدل  كالسلم.  معلوم  أجل  نفع  تأجيل  واعترب 
كاألعيان... ثم أضاف »فإن مل تكن بلفظ سلم وال سلف مل يعترب ذلك«)1(.

الرأي الرشعي:
ال يجوز بيع املنافع املوصوفة يف الذمة مرابحة لتعذر قبضها بسبب تعذر تعيني 
العني التى تستويف منها. إذ من الرشوط املتفق عليها يف بيع املرابحة لآلمر بالرشاء 
وقبض  أو حكمياً  حقيقياً  قبضاً  مرابحة  بيعها  املراد  للعني  بالرشاء  املأمور  قبض 
ألنه ملا كان قبض  الذمة متعذر حقيقة وحكامً  املنفعة يف اإلجارة املوصوفة يف 
املنافع يف اجارة األعيان يكون بقبض االعيان التى تستويف منها، استلزم ذلك أن 
يكون قبض املنفعة املوصوفة يف الذمة بقبض ما تستويف منه وهو العني املوصوفة 
يف الذمة، وكونها موصوفة يف الذمة فهى عني غري معينة رغم أنها قابلة للتعيني 
بالوصفوما كان غري معني الميكن قبضه، وما ال ميكن قبضه فال يجوز بيعه مرابحة 
أداة  متثل سوى  ال  وهى  تذاكر  أرقام  يقبض سوى  مل  هنا  والبنك  بالرشاء  لآلمر 
استيفاء للمنفعة من عني غري معينة وأن سلمنا جدالً أن هذه االرقام متثل منفعة 
فهى عىل ذمة رشكة الطريان، فهل يجوز بيع ما يف ذمة الغري مرابحة لآلمر بالرشاء؟ 

ال أرى ذلك.
أما التعامل يف هذه التذاكر بصيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة فال يجوز أيضا، 
باب  فمن  السلم،  عقد  يحكمه  الذمة  املوصوفة يف  االعيان  بيع  كان  اذا  ألنه 
أوىل أن يحكم بيع منافع األعيان املوصوفة يف الذمة وهذا رأي جمهور الفقهاء 
وبذلك تكون املنفعة املوصوفة يف الذمة مسلم فيه، واذا كان بيع املسلم فيه 
قبل قبضه اليجوز وإن كان عيناً، فمن باب أوىل أن ال يجوز إن كان منفعة 
موصوفة يف الذمة. أما التفرقة اللفظية التى ذكرها السادة الحنابلة فرند عليها 
بأن العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين كام ورد بقانون أصول األحكام 
القضائية السوداين. وهو اختيار ويل األمر. وهو الذي اراه راجحاً وصحيحاً. والله 

تعاىل أعلم وأحكم.
الختام:

الرشعية رقم 2011/2م  للرقابة  العليا  الهيئة  بفتوى  هل فيام ذكرته عالقة 
بعنوان: }متويل خدمة التعليم بصيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة{ أو ما تسميه 
القارئ، وملزيد من  الدراسية. اترك هذا لفطنة  الرسوم  البنوك متويل  بعض 
الدفع ولإلطالع، والعامل الذهن يف فهم فتاوى الهيئة بالدقة املطلوبة، فقها 

وتطبيقاً. وإلثارة النقاش.
هذا وبالله التوفيق.

)1( رشح منتهى االرادات 360/2.
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االفتتاح:
أكتوبر  شهر  من  والعرشين  الثاين  اليوم  يف  الفرع  ُفتتح  أ 
لعام 1992م وهو سابع فرع للبنك ترتيباً وثاىن فرع مبنطقة 
يف  افتتاحه  تم  الذي  درمان  أم  فرع  سبقه  إذ  درمان  أم 
اليوم الرابع عرش من شهر مارس لعام 1991م. لقد أختري 
آنذاك وتنبؤ  للواقع  بقراءة سليمة  ليبيا  موقع فرع سوق 
أكرب  بها  يوجد  فاملنطقة  املرشق،  والغد  للمستقبل  سليم 
تلبى احتياجات  التى  املتعددة  التجارية  للنشاطات  سوق 
منطقة  وتشمل  واملحلية.  املستوردة  السلع  من  املواطنني 
موارد  وبهام  املويلح  وسوق  أبوزيد  الشيخ  سوق  الفرع 

مالية مقدرة.
املوارد والخدمات املرصفية باملنطقة:

الجهاز  خارج  تداولها  يتم  مقدرة  نقدية  كتلة  بالسوق 
للغاية  وصوالً  استقطابها  جاهدين  ونحاول  املرصيف، 
توظيفها  وحسن  املالية  املوارد  جذب  وهى  املنشودة 
بهدف تعظيم الربحية. لذا نهتم جداً بعملية التسويق وقد 
استطعنا تنويع وزيادة عدد املتعاملني معنا وجذب موارد 

مقدرة للفرع.

أداء الفرع:
يف  عالية  منو  معدالت  األخرية  الثالثة  األعوام  يف  الفرع  حقق 
وحسن  واملدخرات  الودائع  جذب  حيث  من  املايل  أدائه 
أن يكون  أرباحاً مبعدل 163% ونتوقع  الفرع  توظيفها وحقق 
املعدل أكرث من 100% للعام 2014م، وذلك نتيجة للجهود التى 
بذلها العاملون بالفرع ودعم اإلدارة العليا واإلدارات املختصة. 
والنقد  الخارجية  العالقات  إدارة  الصدد نشيد بدعم  ويف هذا 

األجنبى ألعامل الفرع يف التجارة الخارجية وفتح االعتامدات.
اهتاممات  بعض  عىل  الضوء  أسلط  التالية  النقاط  يف 

ومجاالت نشاط الفرع:
الفرع  صدر  إذ  املصدرين،  من  عدد  الفرع  استقطب 
حواىل ألف طن من حب البطيخ وأربعة ألف طن صمغ 
العربية  اململكة  الهند،  لدول:  السمسم  من  وألفني  عريب، 

السعودية وأملانيا.
القطاعات  يف  االستثامرية  العمليات  بتنويع  الفرع  يهتم 
التمويل:  صيغ  من  العديد  ويستخدم  كافة  االقتصادية 
متويل  فدعم  وغريها،  املقاوالت  املشاركات،  املرابحات، 
الحبوب الزيتية ومعارص الزيوت وصغار املنتجني والعاملني 

مبزارع الدواجن.
نسعى لزيادة حصة الفرع من حيث جذب املوارد املالية 
ذهنية  الربحية وخلق صورة  وتعظيم  استخدامها  وزيادة 
وتجذب  تعاملهم  استمرارية  توكد  البنك  مع  للمتعاملني 

الراغبني يف التعامل معه مستقبالاَ.
متميزة  مرصفية  خدمة  لتقديم  تام  استعداد  عىل  الفرع 

تشبع رغبات املتعاملني وتلبى احتياجاتهم.
ختاماً:

 أتقدم بالشكر للعاملني بالفرع ذوى الهمة العالية والبذل 
والعطاء الرث أفراداً ومجموعة متجانسة وأشد عىل أيديهم 
بالتهنئة واالشادة املستحقة لهم لتميزهم وتقدميهم خدمة 

مرصفية متميزة أقنعت املتعاملني مع الفرع. 

إضاءة على فرع
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واجهة فرع سوق ليبا

الصالة املرصفية لفرع سوق ليبيا
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مقدمة:
املستقبل،  اتجاهات  لتحديد  القرارات  اتخاذ  عملية  هو  التخطيط 
وهذه العملية تتطلب تحديد املوقع الحايل للمؤسسة واملوقع الذي 
تطمح يف الوصول إليه مع تحديد الكيفية لذلك. أما االسرتاتيجية فهي 
، كام  الذي تريد  الحايل إىل املوقع  الذي تعرب به من موقعها  الجرس 
أو  للعمل  أنها طريقة  اخرى عىل  ناحية  االسرتاتيجية من  ميكن فهم 
تعرب عن  التي  االهداف  تحقيق  إىل  يؤدي  الثبات عىل سلوك  معني 

مستقبل مرغوب فيه.
أهمية التخطيط االسرتاتيجي:

البد  للتذكري  ولكن  حولها،  يُختلف  ال  االسرتاتيجي  التخطيط  أهمية 
أشياء عن  تحقيق عدة  إمكانية  ويتمثل ذلك يف  ملاذا نخطط؟  بيان 

طريق التخطيط هي:
وضوح الرؤيا و تحديد األهداف.

استخدام أمثل للموارد سواًء كانت مادية أو برشية.
تحقيق التكامل و التنسيق.

تحديد االولويات مبا يتفق مع االحتياجات.
السيطرة عىل مشاكل التنفيذ.

تخفيض املخاطر.
من ناحية أخرى نالحظ دامياً أن التخطيط هو األساس ، فالتخطيط 
األهداف  لتحقيق  توضع  واللوائح  الهياكل  ألن  التنظيم  أساس  هو 
النابعة من التخطيط، وهو اساس التوجيه ألن القيادة هي التي تحرك 
الناس نحو األهداف، و هو اساس الرقابة حيث أن الرقابة هي التأكد 

بدر محمد الجاك العباس
مدير إدارة التخطيط والبحوث
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من أن املؤرشات املحددة باألهداف قد تم تحقيقها فعالً. 
الخطة االسرتاتيجية لبنك الشامل:

اإلسرتاتيجي  التخطيط  أهمية  البنك  إدارة  استشعرت    
للفرتة  للبنك  االوىل  االسرتاتيجية  الخطة  فوضعت 
الحالية  االسرتاتيجية  بالخطة  وأعقبتها  2008م-2012م، 
لخمس  البنك  إسرتاتيجية  متثل  وهي  2013م-2017م 
سنوات، عىل أن تقوم وحدات البنك بوضع خطط تشغلية 
سنوية مرتكزة عىل الخطة االسرتاتيجية الخمسية، علامً بأن 
االهداف االسرتاتيجية للبنك هي أهداف حيوية وهامة ال 
ميكن التخيل عنها ومع ذلك ميكن أن يكون هنالك قدر من 
املرونة يف تحقيقها. من أجل إعداد الخطة بالصورة املثىل 
الرسالة،  القيم والرؤيا وتشكيل  قام فريق الخطة بتحديد 
الداخلية  البيئة  بتحليل  الراهن  الوضع  تشخيص  وتبنى 
الخارجية  البيئة  وتحليل  والضعف،  القوة  جوانب  ملعرفة 
و صاغ  الفجوة  ثم حدد  ومن  واملهددات،  الفرص  ملعرفة 

األهداف االسرتاتيجية للبنك.
تحقيق  إىل  )2013م-2017م(  االسرتاتيجية  الخطة  تهدف 
يف  العاملة  املصارف  مقدمة  يف  يكون  أن  يف  البنك  رؤية 
الريادة عن  تحقق  إسرتتيجية  تبني  استلزم  السودان، مام 
طريق رفع حصة البنك يف السوق بالنمو عىل كافة محاور 

الخطة  اعتامداً عىل:
تحقيق األهداف املرغوب يف تحقيقها.. 1

تطوير املنهجيات التي تساعد عىل تحقيق األهداف.. 2
املختلفة خطط تشغلية فرعية . 3 البنك  تتبنى وحدات 

سنوية متوافقة مع الخطة االسرتاتيجية.
القياس والتقييم الدوري من خالل مؤرشات األداء.. 4

نجاح  عليها  يعتمد  التي  العوامل  تغفل  مل  الخطة  أيضاً 
الخطة بدرجة كبرية وتتمثل يف:

بني 	  و  البنك  يف  العاملني  جميع  مع  الفعال  االتصال 
اإلدارات  تشمل  والتي  الفرعية  الوحدات  مختلف 
الحسبان  يف  تاخذ  هذه  االتصال  وعملية  والفروع، 

االتصال أفقياً ورأسياً.
املحافظة عىل العمالء واإلهتامم بهم من حيث تقديم 	 

الجاذبة  املرصفية  البيئة  وخلق  املتميزة  الخدمات 
والتعويل عىل مقرتحاتهم وآرائهم يف اشباع احتياجاتهم.

رضورياً 	  أمراً  االلكرتونية  املرصفية  الخدمات  أصبحت 
العرص  هذا  يف  العمالء  احتياجات  و  لتطلعات  الستجابتها 
لذا فإن ترسيخ ثقافة   ، بالتطور والنمو الرسيع  الذي يتسم 
لنجاح  رضوري  أمر  اإللكرتونية  املرصفية  الخدمات  تقديم 

هذه الخطة و تحقيق رؤية البنك.
التسويق الجيد عامل حاسم يف جذب العمالء وتحقيق االهداف.	 
متتني العالقات مع كل رشكاء النجاح مثل العمالء ومقدمي 	 

أمراً  تعترب  والتي  البنك  بأعامل  الصلة  ذات  الخدمات 
رضورياً يساعد يف تحقيق أهداف الخطة االسرتاتيجية.
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رؤيا البنك:
قام  وقد  املنشود،  للمستقبل  ذهنية  صورة  هي  الرؤيا 
فريق الخطة بصياغة الرؤيا بعد الحصول عىل املعلومات 
الرضورية واالتصال بالعاملني من خالل االستبيان ليشكل 
بعد ذلك رؤيا تعرب عن حلم املستقبل و تحقيق طموحات 
تم  وقد  واملجتمع  العاملني  املساهمني،  العمالء،  وآمال  
التالية )نتطلع أن نكون يف مقدمة  الكلامت  اختزالها يف 
والرفاه  التنمية  يف  متيزاً  السودان،  يف  العاملة  املصارف 

االجتامعي وتعزيزاً للثقة يف معامالتنا داخلياً خارجياً(.
ما هي رسالة البنك:

من املعلوم أن الرسالة تتضح من طبيعة عمل املؤسسة ، 
و بنك الشامل اإلسالمي يسعى لتحقيق الريادة يف العمل 
بناءاً  الرسالة  بتشكيل  الفريق  قام  لذا  االسالمي.  املرصيف 
مستفيداً  معه  املتعاملني  لكافة  البنك  يقدمه  ما  عىل 
املرصفية  التقنية  و  لديه  البرشي  العنرص  قدرات  من 
الرسالة  بناء  تم  حيث  واملتميزة  املتطورة  املستخدمة 
كاآليت )تحقيق الريادة يف العمل املرصيف اإلسالمي بتنمية 
التنمية  تحقيق  يف  واملساهمة  البرشي  العنرص  قدرات 
تريض  متكاملة  حلول  وتقديم  واالجتامعية  االقتصادية 

طموحات أصحاب املصلحة(.

ما هي القيم لدى البنك:
هنالك قيم يعتمد عليها بنك الشامل اإلسالمي ويتبناها يف 
اتخاذ القرارات الخاصة مبامرسات العمل لديه ألنها نابعة من 
تعاليم العقيدة وتقاليد وثقافة أهل السودان وهي الصدق 
البنك  مع  املتعامل  يجد  أن  يتوقع  لذا  والشفافية.  واألمانة 
هذه القيم مرتجمة من خالل أقوال وأفعال جميع منسوبيه.

األهداف اإلسرتاتيجية للبنك:
للبنك  األسايس  التوجه  االسرتاتيجية  األهداف  متثل   
وضع  ثم  ومن  لتحقيقها،  يسعى  التي  النهائية  والنتيجة 
املايل،  املجال  تشمل  متوازنة  اسرتاتيجية  أهدافاً  البنك 
املجال  ففي  واملجتمع.  العاملني  العمليات،  املتعاملني، 
املايل وضع أهداف لزيادة املوارد املالية بالعملة املحلية 
العنارص  أهم  هي  املالية  املوارد  أن  بإعتبار  واألجنبية 
الخاصة  االسرتاتيجيات  أيضاً  للبنك،  النجاح  تحقق  التي 
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اهداف  فإن  لذا  مبكان،  األهمية  من  املوارد  بتوظيف هذه 
شتى  يف  للتوظيف  أهدافاً  تضمنت  املايل  املجال  يف  البنك 
القطاعات االستثامرية من أجل تحقيق الكفاءة يف التشغيل. 
القومية  البنك االسرتاتيجية باألهداف  لقد تم ربط أهداف 
التي تساهم يف تحقيق السياسة املرصفية للدولة مثل تطوير 
التقنية املرصفية،  استكامل مشاريع   ، األداء املرصيف  وترقية 

زيادة الوعي واالنتشار املرصيف وغريها من األهداف. 
كانت  لذا  النجاح،  يعرب عن  الذي  واملؤرش  األهم  املحور  الربحية هي 
أهداف تحقيق الربحية و تعظيم حقوق املساهمني من أولويات هذه 
الخطة، حيث تم وضع أهداف تضمنت اجاميل اإليرادات، العائد عىل 

االستثامر، عائد أصحاب الودائع االستثامرية و صايف األرباح.
يف مجال املتعاملني وضع البنك اهدافاً للمحافظة عىل العمالء 
الحاليني واستقطاب عمالء جدد، وتقديم منتجات وخدمات 
متميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. أيضاً اهتم البنك مبجال 
العمليات فوضع أهدافاً  لتطوير الخدمات املرصفية وتحسني 

أساليب تقدميها.
العنرص البرشي يعترب العنرص املكمل للعنرص املايل يف تحقيق 
وتنمية  لتطوير  أهداف  بوضع  الخطة  فاهتمت  النجاح، 
املسئولية  صعيد  عىل  أما  ووالئه.  رضائه  وكسب  قدراته 
االجتامعية فوضعت الخطة أهدافاً تؤكد مسئولية و التزام 

البنك باملسئولية تجاه املجتمع.

التنفيذ:
تعترب مرحلة التنفيذ من أصعب املراحل التي متر بها الخطة 

االسرتاتيجية، وأهم املتطلبات يف هذه املرحلة هي:
إعداد خطة لتوصيل ورشح الخطة االسرتاتيجية وتوفري الدعم لذلك.
استيعاب رؤيا ورسالة البنك وحفظهام من جميع العاملني.

البنك  وحدات  لكل  االسرتاتيجية  الخطة  من  نسخ  توزيع 
لالسرتشاد بها عند وضع الخطط التشغيلية.

يبدأ التنفيذ بتطبيق الخطط التشغيلية املتوافقة مع الخطة 
االسرتاتيجية.

مراجعة كل قرار اسرتاتيجي وكل تغيري يف خطط العمل بناًء 
عىل الخطة االسرتاتيجية.

يف الختام املرونة أمر رضورى فيام يتعلق بالخطة االسرتاتيجية، 
لذا افرتض يف هذه الخطة املرونة ليتم تعديلها كلام حدثت 

متغريات لتحقق الرؤيا و الرسالة.
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 )Money Laundering( األموال  غسل  جرمية  طبيعة  إّن 
واملصالح الهائلة املرتبطة بها يجعل من الصعوبة استئصالها 
بهذه السهولة، إال إذا تحقق التعاون اإلقليمى والدويل عىل 
املستفيدة  والقوى  العصابات  إضعاف  فيتم  نطاق،  أوسع 
تحتاج  األموال  أّن محاربة جرمية غسل  نجد  منها، وعليه 
إىل تضافر جهود األطراف كافة ، وسد الثغرات حتى يصبح 
نطاق  أضيق  عىل  الجرمية  هذه  حرص  يتم  أن  باإلمكان 
ليتسنى القضاء عليها، ولكن ما دامت هنالك ثغرات كبرية، 
قانونية  وثغرات  الفوىض  اإلقليمية،  الحروب  يف:  تتمثل 

دوماً  سيجدون  الجرمية  هذه  متعهدي  فإن  وهناك،  هنا 
نشاطهم  يف  قدماً  وامليض  الثغرات  تلك  الوسيلة الستغالل 
الذي تغلغل عملياً يف كل نواحي املجتمعات، مبا يف ذلك 
الخصائص  توضيح  من  بّد  ال  لذا  املتقدمة،  املجتمعات 
من  غريها  عن  األموال  غسل  جرمية  متيِّز  التي  العديدة 
تحركاتها  طبيعة  عىل  تؤثر  والتي  األخرى،  املالية  الجرائم 

وأهدافها، ومن أهم هذه الخصائص: 
الخصائص املرصفية:

1- تعترب جرمية غسل األموال عملية مرصفية، لاِم للبنوك من 

لة ألنشطة رئيسية سابقة  مِّ
َ
جريمة غسل األموال من األنشطة المك

أسفرت عن تحصيل كميات كبيرة من األموال غير المشروعة

الدوافع الرئيسية لجريمة غسل األموال تتمثل في البحث عن مأوى 
بقصد تطهيرها واإلفالت من المطاردة القانونية

44

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



دور اسرتاتيجي يف أن يتم القيام فيها مبثل هذه العمليات، حيث توجد الكثري من 
جرائم غسل األموال يف املؤسسات املالية واملرصفية نسبة إىل متيُز هذه املؤسسات 

بخاصية الرسية والكتامن املفروضة عىل أعاملها بحكم طبيعة النشاط.
2.البنك مجرد مستودع لهذه األموال القذرة التي تنتج من عمليات جرمية غسل 
األموال، بل قد يصل األمر إىل قيام البنك باستثامر هذه األموال القذرة يف شتى 

املجاالت ومتويل العديد من األنشطة االقتصادية.
الخصائص االقتصادية:

لة ألنشطة  1. يف أغلب األحيان نجد أن جرمية غسل األموال من األنشطة املكاَمِّ
رئيسية سابقة أسفرت عن تحصيل كميات كبرية من األموال غري املرشوعة - أي أن 
هذه األموال القذرة التي تنتج عن أنشطة االقتصاد الخفي – حيث أكدت التقارير 
أن األموال التي تنتج من جرائم غسل األموال متثل ما بني )30% إىل 50%( من هذا 
االقتصاد الخفي الذي يوجد يف معظم دول العامل، علامً بأن هذه النسب متفاوتة 

بني الدول املختلفة.
2. تعود جرمية غسل األموال بالفائدة )ظاهرياً إىل حٍد ما( عىل الدولة املستقِبلة 
لألموال املهربة بقصد غسلها، وتقنني وضعها، ومن ثم إعادة ضخ هذه األموال من 

جديد يف االقتصاد الوطني.
تشهد  حيث  واملعلوماتية،  التقنية  الثورة  مع  األموال  غسل  جرمية  تتواكب   .3
تلك الجرائم تطوراً كبرياً يف التخطيط والتنفيذ، وباملقابل نجد التطور يف الوسائل 
الدول  عرب  وتحويلها  القذرة  األموال  هذه  نقل  يف  تستخدم  التي  التكنولوجية 

املختلفة.
التحرير  أنشطة  عمليات  مع  طردية  بعالقة  األموال  غسل  جرمية  ترتبط   .4

االقتصادي.
الخصائص االجتامعية:

عاىل  اختصاص  ذوى  أشخاص خرباء  بواسطة  األموال  تنفيذ جرمية غسل  يتم   .1
من  بها  يوجد  وما  الدول،  يف  واإلرشاف  الرقابة  بقواعد  تام  علم  وعىل  الكفاءة، 
الثغرات التي مُتاَِكن من النفاذ من خاللها، وأيضاً عىل دراية ووعى تام بكل الفرص 
املتاحة ومجاالت االستثامر والتوظيف واألصول التي يتم استخدامها لتوفري األمان 

لهذه األموال القذرة .
2. إّن جرمية غسل األموال تساعد عىل زيادة معّدل الجرمية املنظمة عىل نظاق 

املستوى املحيل واإلقليمى والدويل.

مبارك مامون عبدالصمد
مسؤول االلتزام
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3.  تتسم جرمية غسل األموال برسعة االنتشار الجغرايف.
أركان جرمية غسل األموال:

تتكون جرمية غسل األموال كغريها من الجرائم من ركنني :
أو  الجرمية  ماديات  املادي  بالركن  ويقصد  املادي:  الركن 

املظهر الخارجي.
الركن املعنوي: ويقصد به الحالة النفسية الواقعة من وراء 

ماديات الجرمية. 
من املعروف أن الركن املادي يتحقق باالعتداء عىل املصلحة 
للبحث  األسايس  الرشط  الخاصة، وهو  املصلحة  أو  العامة 
عن مدى توافر الجرمية من عدمها. يعتمد هذا الركن عىل 
عنارص السلوك والنتيجة اإلجاملية والعالقة السببية بينهام. 
والتمويه  اإلخفاء  فعل  يف  ينحرص  السلوك  أن  نجد  حيث 
يعني  بذلك  وهو  املرشوعة،  غري  األموال  هذه  ملصادر 
الحيلولة دون كشف الحقيقة عن أمر الجرمية األصلية التي 
القذرة،  الحصول عىل هذه األموال  عىل ضوء حدوثها تم 
كام يجب فهم اإلخفاء عىل أنه يشمل كل عمل من شأنه 
منع كشف حقيقة املصدر غري املرشوع، و بأي شكل كان، 
و بأي وسيلة سواء كان هذا اإلخفاء مستوراً أو علنياً، كرشاء 
به  فيقصد  التمويه  أما فعل  الرسقة.  املتحصل عن  اليشء 
اصطناع مصدر مرشوع غري حقيقي لألموال غري املرشوعة، 
عن  الناتجة  األرباح  ضمن  القذرة  األموال  هذه  كإدخال 

كأنها  األموال  هذه  لتظهر  القانونية  الرشكات  إحدى  أداء 
الرشكة  لهذه  املرشوع  النشاط  عن  ناتجة  أرباح مرشوعة 

القانونية.
أسباب جرمية غسل األموال:

 إّن جرمية غسل األموال قد منت وترعرعت عن طريق عدة 
اقتصادية عاملية،  أن تكون جرمية  أسباب جعلت منها يف 
يف  تتمثل  وراءها  تكمن  التي  الرئيسية  الدوافع  أّن  ونجد 
من  واإلفالت  تطهريها  بقصد  ملجأ  أو  مأوى  عن  البحث 
املطاردة القانونية، وعليه سنحاول ذكر أهم وأبرز األسباب 
التي أدت إىل ظهور هذه الجرمية واتساع نطاقها، وهي:  

أ. أسباب اقتصادية:
يحاول  االقتصادية:  األنشطة  ورسوم  رضائب  ارتفاع   .1  
البعض التهرب من العبء الرضيبي، خاصة إذا ساد املجتمع 
شعور بأن حصيلة الرضائب ال تنفق يف املنافع العامة، وال 
أنه  أو  املطلوبة،  الخدمات  تقديم  يف  االستثامر  إىل  توجه 
د  ال توجد عدالة يف توزيع الدخل الوطني بشكل عام. يُعاَ
التهرب الرضيبي والتوسع يف القروض بدون ضامنات من 
غسل  جرمية  حجم  زيادة  إىل  تؤدي  التي  األسباب  أهم 
يف  واضح  بشكل  الرضيبي  التهرب  ظاهرة  تنترش  األموال. 

الدول النامية، وهي أيضاً توجد يف الدول املتقدمة.
2. التجارة يف املحرمات: وعىل رأسها املتاجرة يف املخدرات 
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والتي تشكل أكرب مصدر للدخل غري املرشوع بشكٍل عام، 
الدوالرات  مبليارات  تتم  التي  األسلحة  املتاجرة يف  وكذلك 

عىل املستوى العاملى.
3. املنافسة فيام بني البنوك: يف بعض األحيان يحدث ذلك 
من  املزيد  لجذب  التسابق  ِحدة  واشتداد  احتدام  عند 
األرباح،  لزيادة  العمالء  األموال واالستحواذ عىل عدد من 
املنافسة  وجود  وكذلك  املرصفية.  بالعوملة  يرتبط  ما  وكل 
آل خليفة يف  بنك  البنوك كام حدث يف  بني  الرشيفة  غري 

الجزائر عام 2003 م.
4. زيادة التوجه نحو التحرر املايل واإلقتصادي: من خالل 
االلتزامات الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية وتحرير 
مام  الخصوص،  وجه  عىل  املالية  البنكية  الخدمات  تجارة 
غسل  بقصد  الرأساملية  التحركات  أمام  املجال  يفسح 
الدول  بعض  تسعى  كام  والخارج،  الداخل  يف  األموال 
املالية  األسواق  وتحرير  األجنبية  االستثامرات  جذب  إىل 
إلحداث املزيد من االنتعاش والنمو االقتصادي بغض النظر 

عن مخاطرة تزايد جرمية غسل األموال.
ب. أسباب غري اقتصادية:

املطاردة  خشية  املرشوعية  واكتساب  األمان  عن  البحث 
األعامل  ملرتكبي  أساسياً  دافعا  ميثل  وهذا  القانونية: 
اإلجرامية والفساد، إذ كلام زادت املتحصالت املتولدة عنها 

كلام قوي وجود السبب الدافع لغسلها بصفة عامة وعرب 
الدراسات  أن  نجد  الصدد  هذا  يف  خاصة.  بصفة  الحدود 
تولد  التي  اإلجرامية  األنشطة  يف  الكبري  التزايد  إىل  تشري 
املخدرات  إنتاج  يف  يعملون  الذين  لدى  ضخمة  دخوالً 

وتوزيعها، والتهريب التجاري، وتجارة األسلحة.
الترشيعيات  وضع  يف  النامية  الدول  بعض  وترّدد  تواطؤ 
إتجاه  مع  متعارضاً  ذلك  يكون  أن  من  خوفاً  والضوابط 
املالية  املؤسسات  وكذلك  العامل  يف  الرئيسية  االقتصاديات 
ما  إطار  يف  األموال  رؤوس  تحركات  تحرر  نحو  العاملية 
بل  املالية،  األسواق  وعوملة  املالية  العوملة  بظاهرة  يعرف 
أكرث من ذلك، ما يحدث عند التسابق فيام بني الدول ملنح 
من  املزيد  جذب  أجل  من  والضامنات  االستثامر  حوافز 
رؤوس األموال األجنبية لضامن التدفق باستمرار االستثامر 
النظر  بغض  االقتصادي  والتقّدم  التنمية  تحقيق  يتم  لىك 

عام إذا كانت تلك التدفقات مرشوعة أو غري مرشوعة.
املسؤولني  بعض  يقوم  والسيايس: حيث  اإلداري  الفساد   .3
عىل  والحصول  سلطاتهم  باستغالل  العامل  بالد  مختلف  يف 
إعطاء  أو  معينة،  صفقات  مترير  مقابل  وعموالت  رشاوي 
عىل  املوافقة  أو  استثامري،  نشاط  لبدء  حكومية  تراخيص 
تقديم الخدمات عامة مثل الكهرباء، الهاتف، واملياه وغريها.
4. تعقيدات النظم اإلدارية: من املعروف أنه كلام زادت 
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اإلجراءات  وطالت  وكرثت،  الحكومية  اإلدارية  التعقيدات 
لدى  الدوافع  زادت  كلام  عمل،  ألي  املنظمة  والقواعد 
األشخاص لإلتفاق حول مخالفاتها، وبالتاىل يتم دفع املقابل 
لتذليلها، كام أن الحواجز املانعة تؤدي بالعديد من األفراد 
إىل البحث عن الثغرات للتحايل لىك يتم تجاوز هذه القيود. 
والرقابة:  اإلرشاف  وقواعد  الترشيعات  وتباين  اختالف   .5
وذلك بني الدول املختلفة، مام يُِفسح املجال لوجود بعض 
األموال  هذه  خاللها  من  تنفذ  أن  تستطيع  التي  الثغرات 
القذرة، خاصة وأن جرمية غسل األموال تتم بواسطة خرباء 
متخصصني وعىل علم تام بقواعد الرقابة واإلرشاف يف الدول، 

وما يوجد فيها من ثغرات متكِّن من النفاذ من خاللها. 
أساليب جرمية غسل األموال:

تزداد آليات جرمية غسل األموال وتتعدد وتتنوع باكتشاف 
مجاالت جديدة يلجأ إليها املجرمون إلجراء عمليات غسل 

األموال، ولقد كان التهريب هو أبسط وأقدم الطرق التي 
يف  أما  أخرى.  طرق  جانب  إىل  األموال  غاسلوا  استخدمها 
عرصنا الحايل فقد أصبح للتكنولوجيا دوراً كبرياً وخطرياً يف 
أجل  من  األموال.  لغسل  تستخدم  التي  األساليب  تطوير 
تقريب هذا املفهوم أكرث عمدنا إىل تقسيم هذه التقنيات 

واألساليب إىل جرئني عىل النحو التايل:
أ. األساليب البسيطة لجرمية غسل األموال:

 يتم تنفيذ جرمية غسل األموال بأساليب وأشكال عديدة 
بسيطة بحسب ظروف وطبيعة العملية، نوجزها فيام يىل:
1. الرشاء نقداً: لقد لجأ غاسلوا األموال إىل رشاء العديد من 
األموال العينية كالذهب، املجوهرات، العقارات واللوحات 
النادرة كخطوة أوىل، ثم يقومون يف مرحلة تالية ببيع ما تم 
رشاؤه، مقابل الحصول عىل شيكات مرصفية بقيمة األشياء 
هذه  تستخدم  الثالثة  الخطوة  يف  ثانية.  كخطوة  املباعة 
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فتحها  يتم  الشيكات املرصفية يف شكل حسابات مرصفية 
من ِقباَل غاسلوا األموال يف البنوك املختلفة املسحوب عليها 
هذه الشيكات، ثم بعد ذلك يقوم أصحاب هذه الحسابات 
تلك  طريق  عن  املرصفية  التحويالت  من  العديد  بإجراء 
التعتيم  بقصد  الشيكات  هذه  عليها  املسحوب  البنوك 
التحوطات  يف  كزيادة  أنه  بل  املشبوهة،   العمليات  عىل 
بعد  األموال  غاسلوا  يعمد  قد  التمويه  لحلقات  وإحكاماً 
أن يتم إيداع حصيلة بيع األشياء العينية لدى البنوك إىل 
ومن  اإليداعات،  هذه  بضامن  أخرى  بنوك  من  االقرتاض 
أو  األسهم  القروض يف رشاء  مبالغ هذه  استخدام  يتم  ثم 
مرشوعات  يف  املساهمة  أو  الخزانة  أذونات  أو  السندات 
وطنية أو دولية ثم تحويل األرباح إىل مواطنهم األصلية أو 

إىل أي مكان آخر يف العامل.
يتم  التي  األساليب  أبرز  من  التهريب  كان  التهريب:   .2

العمليات  هذه  يف  املتورطون  يقوم  إذ  األموال،  غسل  بها 
اإلجرامية بتهريب املتحصالت النقدية من جرامئهم بأنفسهم 
يتم  ذلك  يتم  البالد،حيث  خارج  آخرين  طريق  عن  أو 
الجيوب  يف  الورقية  النقود  إخفاء  مثل  بسيطة  بأساليب 
األطفال.  حفاظات  علب  يف  بوضعها  أو  للحقائب  الرسية 
التي تؤدي إىل نقل  التهريب من الطرق  وعليه يتضح أن 

األموال إىل خارج البالد إما براً أو بحراً أو جواً.
 3. التجارة البحرية: حيث تقوم السفن البحرية التي ترفع 
قذرة  أموال  بإخفاء  خاصة  تسجيل  عالمات  أو  دولتها  علم 
أنها أموال منقولة من  بقصد إدخالها إىل إحدى الدول عىل 
دول أخرى بصفة تجارة مرشوعة. علامً بأنه قد تضمنت املادة 

)17( من إتفاقية فييّنا لعام 1988م إجراءات خاصة ملنعها.
الحصول عىل  مجاالت  أهم  من  املالهي  تعد  املالهي:   .4
تنترش  التي  والتسلية  اللهو  مجاالت  لتعدد  نظراً  النقود 
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داخل املالهي مع تعدد مستخدمي األلعاب، والتي عادة 
الطابع  املناسبات ذات  أعامالً متكاملة خاصة يف  ما تضم 
الخاص بكل منطقة إدارية. وأياً كانت هذه املجاالت التي 
تدفقات  لتوليد  جيِّد  مصدر  فإنها  املالهي  مدينة  تضمها 
نقدية متعددة ومتنوعة عادة ما تكون النقدية من فئات 
صغرية، ولكنها كبرية الحجم والقيمة، ومن ثّم يتم مزجها 
باألموال التي من املراد أن يتم غسلها، ومن ثّم يتم إيداعها 

بشكل يومي يف فروع البنوك املختلفة القريبة.
وبالتحديد  األموال  غاسلوا  يعمد  قد  الواجهة:  5. رشكات 
إنشاء رشكات  إىل  واملنتظمة  الكربى  الدولية  العمليات  يف 
الرشكات  األحيان  بعض  يف  عليها  يطلق  صورية  أجنبية 
الصورية. ونجد أن هذه الرشكات ال تجتهد وتنهض يف أن 
يتم تحقيق األغراض املنصوص عليها يف عقود تأسيسها أو 
غسل  عمليات  يف  بالوساطة  تقوم  بل  األساسية،  أنظمتها 
األموال. وغالباً ما يصُعب تعُقب النشاط غري املرشوع لهذه 
الرشكات، خاصة إذا كانت تقوم مبثل هذه األنشطة يف ذات 
فإن  ذلك  املرشوعة. عالوة عىل  العمليات  بجانب  الوقت 
أداء  يف  إجراءاتها  تخضع  ال  كثرية  بالد  يف  الرشكات  هذه 

البنوك. ومن  لها  التي تخضع  الرقابة  لنفس درجة  العمل 
السياحة واالسترياد والتصدير،  صور تلك الرشكات رشكات 

رشكات التأمني ورشكات محالت املجوهرات الكربى.
6. نقل األموال عن طريق مؤسسات مالية غري مرصفية: 
ويقصد بها تلك املؤسسات التي تشرتك يف عمليات تبادل 
رصف  أو  للنقود،  الربقية  بالتحويالت  القيام  مثل  النقود، 
الشيكات، أو بيع أوامر الدفع، أو بيع الشيكات السياحية. 
ومن أمثلة تلك املؤسسات املالية رشكات الرصافة، رشكات 
سمرسة األوراق املالية. تعترب تلك املؤسسات منفذاً هاماً 
خاضعة  غري  كونها  إىل  نظراً  األموال  غاسيل  لدى  وخطرياً 

لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك.
ب. األساليب الحديثة  لجرمية غسل األموال:

إّن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت مهمة يف خدمة غسل 
األموال، خاصة وأن هذه الوسائل جعلت عملية الكشف عن 

الجرمية يف غاية الصعوبة والتعقيد، ومن هذه األساليب:
األمريكية  السلطات  تبني لدى  الرصاف اآليل: فقد  1. أجهزة 
من خالل تقارير العمليات املشبوهة وجود استخدام متزايد ألجهزة 
الرصاف اآليل داخل البالد وخارجها من ِقباَل غاسلوا األموال، وذلك 
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تجنباً  املبارش،  النقدي  واإليداع  السحب  عمليتى  تفادى  يتم  لىك 
لرصدهم أو اكتشاف تحركاتهم من قبل السلطات األمنية املختصة .
2. الخدمات البنكية اإللكرتونية: يالحظ التزايد الكبري يف 
خطوات  لتنفيذ  اإللكرتونية  البنكية  الخدمات  استخدام 
محدودة يف دورة جرمية غسل األموال، خاصة يف مرحلتي 
)Integration(، حيث  الدمج  )Layering( ومرحلة  التمويه 
تقوم البنوك التي تعرض هذه الخدمات باستخدام شبكات 
اإلنرتنت كقناة لتوصيل هذه الخدمات لعمالئها لتسهيل 
التنفيذ ألداء العمليات املختلفة، مثل تحويل األموال، دفع 
الفواتري، االستفسار عن األرصدة. خاصة وأن هذه األنظمة 
ال تحتاج إىل أكرث من جهاز حاسوب أو ما يسمى بخادم 
الحاسوب )Server( وجهاز وسيلة االتصال، فنجد أنه عند 
تقديم هذه الخدمات االلكرتونية توجد صعوبة إىل حٍد ما 
يف عمليات التحقق من الهوية الحقيقية للشخص املنفذ 

للعملية املالية.
التكنولوجية  الوسائل  وأخطر  أهم  من  االنرتنت:  بنوك   .3
يف  وهي  االنرتنت،  عرب  بنوك  أو  بنظام  يُعرف  ما  الحديثة 
حيث  واملألوف،  الشائع  الفني  باملعنى  بنوك  ليست  الواقع 

أنها ال تقوم بقبول الودائع مثالً، ولكنها عبارة عن وسيط 
فيقوم  البيوع،  وعمليات  املالية  العمليات  ببعض  للقيام 
املتعامل معها بإدخال الشفرة الرسية من أرقام وطباعتها 
عىل الحاسوب، ومن ثم يستطيع تحويل األموال بالطريقة 
التي يأمر بها الجهاز.  نجد أن هذه الوسيلة تتيح لغاسيل 
برسعة  األموال  من  ضخمة  كميات  وتحويل  نقل  األموال 
يف  تعمل  البنوك  أّن  فنجد  النظري.  منقطع  وأمان  فائقة 
فيها  املتعاملون  يكون  ال  حيث  الشاملة  الرسية  محيط 

معلومي الهوية.
الكارت الذيك: هناك أسلوب تكنولوجي حديث يُعرف   .4
باسم “الكارت الذيك” ، وهو عبارة عن تكنولوجيا نشأت يف 
إنجلرتا والواليات املتحدة ، حيث يقوم هذا الكارت برصف 
النقود التي كان قد سبق أن تم تحميلها من العميل مبارشة 
إىل القرص املغناطييس عن طريق ماكينة تحويل آلية. ومام 
االحتفاظ  خاصية  الذيك  للكارت  أن  خطورة  األمر  يزيد 
مباليني الدوالرات يتم تخزينها يف القرص الخاص به ، وهو 
ميكن من سهولة نقل الرسائل االلكرتونية الرسيعة بهدف 

تجنب أي مالحقة أو كشف أمر هذه الرسائل.
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صالح الدين حسن أحمد
مدير إدارة التدريب

 ومراقبة الجودة

أنا يل يوبييل الفيض الخاص يب مقروناً مع 
يوبيل بنك الشامل اإلسالمي ... حيث أننى 
التحقت بالبنك بعد افتتاحه بعدة أسابيع 
الحلوة  الذكريات  بعض  أذكر  زلت  وال 

والحلوة جداً عن تلك الفرتة.
كان البنك موقعه يف عامرة الرشكة السودانية 
عامرة  مبنى  بجواره  معامل  وأشهر  للتأمني 
الجنوبية  الناحية  من  له  املواجه  الرضائب 
الجنوبية  الجهة  من  الساقية  صينية  ثم 
الرشقية وجنوب هذه الصينية كان هنالك 
محل }عامري{ أظنه من النوع املمتاز ألن 

املحل دامئاً مانراه مكدساً بأهل الكيف.
يف  الرئاسة  فرع  أو  الخرطوم  فرع  كان 
األرىض  بني  الطابق  }أي  امليزانني  طابق 
واألول{ والطابق األول به مكاتب الرئاسة 
)كل الرئاسة( وكانت الرئاسة حينها مكونة 
اإلدارية،  العاملني،  شئون  إدارات:  من 
واملالية  الخارجية  العالقات  االستثامر، 

}التي كانت يف طابق أعىل{. ومبا أن العمل كان يدوياً فقد كنا نقوم مبساعدة 
الزمالء بفرع الخرطوم بالعمل يف ضبط الحسابات يف الكروت مع االستامرات 
املعدة لكل حساب وذلك مرتني يف الشهر. أذكر من األخوه الزمالء الذين كانوا 
بالفرع وتركوا العمل اآلن مدير الفرع/ اسامعيل محمد عثامن ونائبه/ مصطفي 
سعد واملوظفني، أحمد جعفر بتيك، فتح الرحمن إدريس، ثابت، إبراهيم كرم 

الله، بابكر ومحمد يوسف امللقب بأيب يوسف وغريهم.
يف ذلك الوقت كانت البداية صعبة من ناحية تهيئة الجو املناسب للعمل 
حيث أنه ليس للبنك مولد كهرباىئ خاص وكنا نعتمد عىل املحول الضخم 
الخاص بالعامرة وقطوعات الكهرباء متكررة يف اليوم أكرث من مرة وأذكر أننا 
يف الشئون اإلدارية كنا نقوم برشاء الشمع ونضعه عىل الكاونرت حتى منكن 
إخوتنا الرصافني من العمل تحت أضواء هذه الشموع. وحتى نتمكن من 
أداء صالة الظهر كان يتحتم علينا الذهاب ملحل }ود عامري{ ذاك ونتوضأ 

ونرجع للصالة بالصالة وأنوفنا بها بقية من ريحة )متباك(.
مل يكن هنالك فرق بني موظف الرئاسة وموظف الفرع الوحيد فكلنا كنا نعمل 
بالفرع وبحب غامر. وأذكر أننا كنا نقف بالكاونرت ونقوم باستالم الشيكات من 
العمالء ونسجل بظهر الشيك بيانات العميل ونحول الشيك ملطابقة التوقيعات 

حسب النظام، كل هذا دون أن يطلب منا أحد القيام بذلك.
كان بالبنك عدد من الزمالء من خارج العاصمة لذلك تم إيجار منزلني األول 
كميز  تخصيصهام  وتم  بالخرطوم  الراقي  الحي  بالرياض  والثاين  درمان  بأم 

لهؤالء الزمالء.
صعد  الرياض  مبيز  إخوتنا  من  واحداً  أن  ىل  ُحكيت  التى  الطرائف  من   
للسطوح ألداء صالة الفجر ووضع السجادة تجاه القبلة ورفع يدية لتكبرية 
اإلحرام فإذا به يشاهد إحدى الفتيات يف املبنى أمامه وهىي مبالبس الرياضة 
تقوم بتامرين رياضية وبالطبع أخونا ذلك فر بجلده ومصالته وصار يحيك 

طول اليوم ويتعجب عن لبس الفتاة للبنطلون.
الرياض أن أهل الحي تذمروا من  التي أذكرها عن ميز  أيضاً من القصص 
وجود هذا العدد من العزابة يف وسطهم وكان بينهم ضباط رشطة وشكوا أن 
امليز به مامرسات خاطئة. تم مداهمة امليز ما بني املغرب والعشاء وكانت 
بامليز  }القروب{  لكل  القرآن  لقراءة  حلقة  هنالك  أن  وجدوا  أن  املفاجأه 

وبالطبع عادوا وهم يعتذرون بشدة.
تلك أيام خلت وال نعتقد أنها سوف تعود ويالها من أيام.
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بقلم/ حامد يوسف عبدالله

 ربما في األمر )إن(
إَن في األمر )إن(

التى  االنتشار  النحل( واسعة  به )مؤسسة  الذي تعمل  الفريد  النظام  لهذا  عجبت 
وتبوأت  ذاع صيتها  فقد  وصوامع،  بيوتاً  منها  فاتخذت  الجبال  أعىل  نشاطها  وصل 
- بفضل الله - ثم بفضل نشاطها الذي ال يفرت وحرصها عىل تجويد العمل وإتقانه 

أعىل األماكن.
بالطبع لتلك املؤسسة مجلس إدارتها ومديرها العام ومساعدوه وبقية القوى العاملة 
الذين يُشكلون أكرب عددية عىل اإلطالق، وعىل الرغم من هذه األعداد  »املليارية«،  
تجد أن املهام موزعة عليهم بدقة متناهية، فال يُوجد بينهم متقاعس أو عاطل عن 
عمل، لذا يسري دوالب العمل كام ينبغى له أن يسري دون تعرث أو تذمر من العاملني، 

فجميعهم راضون، حيث ال يُوجد يف قاموسهم ظاملٌ أومظلوم ٌ.
فكرت الصحفية الجريئة يف الولوج إىل عامل هذه املؤسسة املتامسكة وسرب أغوارها 
لنرش بعض«الشامرات« كام قالت، ففوجئت بحائط صٍد منيعٍ من الجنود املدربني 
يُحبونها  التى  مؤسستهم  عىل  محتمٍل  هجوٍم  أى  لصد  ردٍع  كقوة  خاصاً  تدريباً 

ويدافعون عنها بكل قوٍة ورشاسة.
سأل حكمدار الجنود الصحفية عن اسمها وعنوانها وبطاقتها وسبب مجيئها إىل هذا 
املكان البعيد، فاستجابت لجميع أسئلته، وأوضحت له أنها تُريد أن تجرى حواراً مع 
املدير العام ملعرفة رس النجاح الذي حققته املؤسسة، فتم لها ما أرادت، فالتقت به 

وحاورته، فلخص لها أسباب النجاح يف اآليت:
حل مشاكل كل العاملني ي.. 1
إنصافهم و ييإعطاء كل ذى حٍق حقه.. 2
توفري احتياجاتهم جميعاً لتكون يدهم هي العليا.. 3

قبل أن تُغادر الصحفية املؤسسة الحظت أن غالبية العاملني بها من )اإلناث(.  
سألت: من ميسك مبفتاح النجاح )الجنس األول( أم )الجنس اآلخر( ؟

األول( و)الجنس اآلخر( وجهان  )الجنس  االثنان  أن  كافية وشافيًة:  اإلجابة  جاءتها 
لعملة واحدة ومكمالن لبعضهام البعض، ولو افرتقا لكان الفشل واإلفالس نصيبنا.

إتاحة فرص عم)للجنس اآلخر(  الذكورية يف  إدارات املؤسسات  تُفكر مجالس  هل 
وجعلها مواتيةله  ليساهم مع نظريه )الجنس األول( يف تالقح األفكار وتبادل التجارب 

( ؟ وإكساب الخربات وصقل املهارات؟ أم  أن  يف األمر )إناَاَ
 رمبا يف األمر )إن(.

)و يا لطيف ألطف (    
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التقديم والتأخري:
قاَالاَ إينِّ  َُّهنَّ  فاَأاَمتاَ ٍت  ِبكاَلِاماَ بُُّه  راَ إبْراَاِهيماَ  ابْتاَىلاَ  ﴿وإِذ 
يَِّتي قاَالاَ ال ياَناَاُل  قاَالاَ وِمن ُذرِّ اماً  اِعلُكاَ لِلنَّاِس إماَ جاَ

﴾ )124( سورة البقرة ْهِدي الظَّالِِمنياَ عاَ
وهو  الفاعل  عىل  }إبراهيم{  به  املفعول  تقدم 
)ربه( بسبب الجملة التالية والتى تقول )فامتهن( 

لريجع الضمري يف امتهن لربه وليس البراهيم.
بُّناَا  قٍّ إالَّ أاَن ياَُقولُوا راَ رْيِ حاَ ﴿الاَِذيناَ أُْخرُِجوا ِمن ِدياَارِِهم ِبغاَ
اِمُع  واَ ْت صاَ ماَ ُهم ِبباَْعٍض لَُّهدِّ لاَْوال داَفُْع اللَِّه النَّاساَ باَْعضاَ اللَُّه واَ
لاَياَنرُصاَنَّ  اِجُد يُْذكاَُر ِفيهاَا اْسُم اللَِّه كاَِثرياً واَ ساَ ماَ لاَواَاٌت واَ ِبياٌَع واَصاَ واَ

ِزيٌز﴾ )40( سورة الحج ِويٌّ عاَ ن ياَنرُصُُه إنَّ اللَّهاَ لاَقاَ اللَُّه ماَ
مع أن العظمة للمساجد فتأخريها لعبارة ليذكر فيها اسم 

الله وهى احق يف ذلك من الصوامع والبيع والصلوات.
أاَن  قاَبْلاَ  رِْشهاَا  ِبعاَ ياَأْتِيِني  أاَيُُّكْم  املياَألُ  أاَيُّهاَا  ياَا  ﴿قاَالاَ 
أاَناَا  الِجنِّ  ناَ  مِّ ِعْفِريٌت  قاَالاَ   )38( ُمْسلِِمنياَ  ياَأْتُويِن 
ِويٌّ  لاَيِْه لاَقاَ اِمكاَ وإينِّ عاَ قاَ آتِيكاَ ِبِه قاَبْلاَ أاَن تاَُقوماَ ِمن مَّ
أاَناَا  الِكتاَاِب  ناَ  مِّ ِعلٌْم  ُه  ِعنداَ الاَِذي  قاَالاَ   )39( أاَِمنٌي 
آتِيكاَ ِبِه قاَبْلاَ أاَن ياَرْتاَدَّ إلاَيْكاَ طاَرْفُكاَ فاَلاَامَّ راَآُه ُمْستاَِقراً 
أاَْم  أاَأاَْشُكُر  يِن  لِياَبْلُواَ راَيبِّ  فاَْضِل  ِمن  ا  ذاَ هاَ قاَالاَ  ُه  ِعنداَ
راَ فاَإنَّ  ن كاَفاَ اَا ياَْشُكُر لِناَْفِسِه وماَ كاَراَ فاَإمنَّ ن شاَ أاَكُْفُر وماَ

راَيبِّ غاَِنيٌّ كاَِريٌم﴾ )40( سورة النمل
اليوجد حرف العطف )الواو( بني }قال عفريت{.. ، ﴿قال 
الذي عنده علم من الكتاب﴾ وبعدم وجود واو العطف 
من  علم  عنده  الذي  أن  الكالم  فيصبح  الرتتيب  ينتفي 
العفريت  العفريت وأن كالم  الكتاب كان قوله قبل قول 
يقدر )لو كلفت بذلك التيت به قبل أن تقوم من مقام. 
وىك ال يلتبس يف من أىت بعرشها إذ لو تقدم قول الذي عنده 
علم من الكتاب لتوهم السامع أن الذي أىت به العفريت.

السامع  فهم  العربية عىل  اللغة  }تعتمد  املحذوفات 
يف محذوفاتها(:

ا باَلاَداً آِمناً واْرزُْق  ذاَ ْل هاَ ﴿وإْذ قاَالاَ إبْراَاِهيُم راَبِّ اْجعاَ

ناَ ِمْنُهم ِباللَِّه والْياَْوِم اآلِخِر  ْن آماَ راَاِت ماَ أاَْهلاَُه ِمناَ الثَّماَ
اِب  تُِّعُه قاَلِيالً ثُمَّ أاَْضطاَرُُّه إىلاَ عاَذاَ راَ فاَأُماَ ن كاَفاَ قاَالاَ وماَ

النَّاِر وِبئْساَ املاَِصرُي﴾ )126(سورة البقرة
يف اآلية دعا سيدنا إبراهيم عليه السالم ربه أن يجعل هذا 
بلداً أمنا فاستجاب ربه بقوله : )قال و من كفر( فبداية 
القول بواو العطف يدل عىل أن املعطوف عليه محذوف 

وهو )ساستجيب لدعائك وأما من كفر فأمتعه(. 
ناَ  مِّ ظُلاٍَل  يِف  اللَُّه  ياَأْتِياَُهُم  أاَن  إالَّ  ياَنظُُروناَ  ْل  ﴿هاَ
ُع  تُرْجاَ اللَِّه  وإىلاَ  األاَْمُر  وقيُِضاَ  الئِكاَُة  والْماَ ِم  اماَ الغاَ

األُُموُر﴾ )210( سورة البقرة
اليفهم السامع )النابه(أن الله سبحانه وتعاىل سيأىت 
يف ظلل من الغامم ومعه املالئكة  فاملحدوف كلمة 
)امر( ليقرأ معنى اآلية هل ينظرون اال أن يأتيهم 

)أمر( الله يف ظلل من الغامم.
اِء  ْذناَا أاَْهلاَهاَا ِبالْباَأْساَ ن نَِّبيٍّ إالَّ أاَخاَ لْناَا يِف قاَْرياٍَة مِّ ا أاَرْساَ ﴿وماَ

﴾ )94( سورة االعراف َُّعوناَ لَُّهْم ياَرضَّ َّاِء لاَعاَ والرضَّ
نبى  من  قرية  يف  بالباساء  قريًة  الله  ياخذ  كيف 

)فكذب أهلها( اال أخذنا أهلها بالباساء والرضاء.
ن يِف  ماَ واَاِت واَ ماَ ن يِف السَّ ﴿أاَلاَْم تاَراَ أاَنَّ اللَّهاَ ياَْسُجُد لاَُه ماَ
ُر  جاَ الِْجباَاُل واَالشَّ النُُّجوُم واَ ُر واَ ماَ الْقاَ ْمُس واَ األاَرِْض واَالشَّ
اُب  ذاَ لاَيِْه العاَ قَّ عاَ ناَ النَّاِس واَكاَِثرٌي حاَ واَابُّ واَكاَِثرٌي مِّ الدَّ واَ
ا  ُل ماَ ْكرٍِم إنَّ اللَّهاَ ياَْفعاَ ن يُِهِن اللَُّه فاَاماَ لاَُه ِمن مُّ ماَ واَ

اُء﴾ )18( سورة الحج ياَشاَ
لله  يسجد  عمن  اآلية  من  األول  الجزء  يتكلم 
جزء  الناس  أن  املعلوم  ومن  بالدواب  واختتمت 
من الدواب ويتكلم الجزء الثاين من اآلية عن كثري 
من الناس وكثري حق عليه العذاب ففي هدا الجزء 
الجنة(  )يدخلون  الناس  من  كثري  وهو  محذوف 

وكثري حق عليه العذاب. 
املصدر: تفسري القرطبى.

والله ورسوله أعلم بالصواب  

أبو رقية
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محمد عبده محمد جودو
إدارة التخطيط والبحوث

وزيادة  التخسيس  الربد ويساعد عىل  نزالت  يعالج  الليمون 
تعرفها.  لليمون ال  الحرق، و لكن هناك فوائد أخرى  رسعة 

اكتشف 8 أرسار أخرى لليمون.
التوتر والقلق:

الليمون  زيت  وخاصة  الليمون،  أن  الدراسات  بعض  أثبتت 
عىل  ويساعد  واإلرهاق  التوتر  من  التخلص  عىل  يساعد 
االنتعاش وزيادة الرتكيز، لذا ميكنك استخدام معطر الليمون 

إذا كنت تشعر بالتوتر أو العصبية.
قرحة الفم:

الليمون يساعد عىل التخلص من الفريوسات والبكرتيا وخاصة يف 
حالة قرحة الفم. كل ما عليك فعله هو وضع القليل من الليمون 
عىل كوب من املاء الفاتر ثم مضمضة الفم ثالث مرات أسبوعياً.

ارتفاع درجة الحرارة:
إذا شعرت بارتفاع درجة حرارة جسمك، كل ما عليك فعله 
تهدئة  عىل  يساعد  والذي  الليمون  من  كوب  رشب  هو 

األعصاب وخفض حرارة الجسم.
التخلص من رائحة الفم:

 للقضاء عىل رائحة الفم مام تم تناوله أثناء اليوم من رشب 
السجائر واإلكثار من التوابل. شطف الفم عدة مرات يف اليوم 
مباء فاتر يحتوي عىل ليمونة واحدة ينعش رائحة الفم. مضغ 

رشيحة من الليمون قد يساعد أيضا بعد كل وجبة.
التخلص من سقوط الشعر:

لقد أثبتت الدراسات ان الليمون يساعد عىل تقوية الشعر 
من  كوب  تناول  عليك  ولذا  املقسف،  الشعر  من  والتخلص 

الليمون يومياً وشاهِد الفرق.
الحفاظ عىل البرشة:

الليمون يحتوي عىل عنارص تساعد عىل التخلص من الحروق 
الناتجه عن الشمس، بل يعمل أيضاً عىل تهدئة الجلد بعد 

التعرض للسعات الحرشات مثل النحل والنمل.
ارتفاع ضغط الدم:

الليمون يحتوي عىل نسبه عالية من البوتاسيم والتى تعمل 
عىل  ويعمل  بالدوخة  والشعور  الدم  ضغط  انخفاض  عىل 

تهدئة األعصاب بشكل عام.
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قال الربيع بن صبيح رحمه الله: قلنا للحسن: يا 
الصحيح منكم  يتوقع  إمنا  فقال:  أبا سعيد عظنا، 
والشيخ  يفنيه،  هرماً  منكم  والشاب  يصيبه،  داًء 
تسمعون  ما  العواقب  أليس  يرديه،  موتاً  منكم 
غداً  املسلوب  الجسد؟  الروح  تفارق  غداً  أليس 
أهله وماله، امللفوف غداً يف كفنه، املرتوك غداً يف 
كان  الذين  أحبته  قلوب  من  غداً  املنيس  حفرته، 
سعيه وحزنه لهم، ابن آدم نزل بك املوت فال ترى 
تعرف  وال  قريباً  تكلم  وال  زائراً  تجيء  وال  قادماً 
قد  تعقل،  فال  وتسمع  تجيب،  فال  تنادى  حبيباً، 
األوالد،  وأيتمت  العشار  وعطلت  الديار  خربت 
قد شخص برصك وعال نفسك واصطكت أسنانك 

وضعفت ركبتاك وصار أوالدك غرباء عند غريك.

فضل  يف  اعتقاداً  أقواهم  حامقًة  الناس  »أشدُّ 
نفسه وأثبُت الناس عقالً أشدهم اتهاماً لنفسه«

قال ود الدكيم:
دمك صايف تحوير املعردب لونك
بدر الكون جبينك والضلمه قرونك
ما دام إنتى ذى نجف الخواجه عيونك
كيف يداوى من أمله ويطيب مجنونك

فجاراه ود شوراين قائالً:
قمرالسبعتني نورك مضوى دجونك
يقل ويفقد الحياء والصرب مسجونك
واعى الناس يضيع ما بني قسام وهونك
كل املايل مركزو صار قتيل مسنونك
.....
عودك قامته مربوعة وكحيلة وجونك
خدك دكن الشف والفدى الفي اذونك
ديسك كاىب خمر وصندلية دهونك
ماهو غريب عىل لوكان ساهرن ىب طعونك
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