
1 ت�سدر عن بنك ال�سمال الإ�سالمياإ�سدارة ن�سف �سنوية

قدرات  بتنمية  الم�صرفي  العمل  في  الريادة  لتحقيق  الإ�صالم  �صمولية  نبتغي 

في  والم�صاهمة  المتطورة  الم�صرفية  التقنية  وا�صتخدام  الب�صري  العن�صر 

تحقيق التنمية القت�صادية والجتماعية لتقديم حلول متكاملة تر�صي طموحات 

اأ�صحاب الم�صلحة.

ر�ســـــــالة البنك:

) نتطلع اأن يكون البنك فى مقدمة البنوك ال�صودانية (

الر�ؤيـــــــــــــــــا:



غ�سيل الأموال عبر النترنت

الآثار الإقت�سادية لل�سريبة

)VAT( علي القيمة امل�سافة 

�سد مروي..

التنمية املحلية وامل�ستدامة
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هيئــــــــــــــة التحرير

رئي�س التحرير

عبداهلل نور الدين اأحمد

مدير التحرير

د. عبده عجالن بابكر

حمررون

جمد الدين ماأمون العو�س

حمي الدين حممود التوم

حممد عبده حممد جودو

ت�سميم  وطباعة

�سينان العامليه للطباعة 

جملة ن�سف �سنوية

ت�سدر عن  اإدارة التخطيط والبحوث

 بنك ال�سمال الإ�سالمي
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الأزمة المالية العالمية

 فى ظل غياب مبادىء القت�ساد الإ�سالمي 

الأهمية العملية والقانونية لبوال�س ال�سحن البحري

 يف عمليات العتماد امل�ستندي للبنوك

في هذا العدد
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تلفــــــــــــون :

 – 83782925 – 83779474 – 83773111 

 83772179 – 83779078

فاك�س :

 – 83728586 – 83774277 – 83773585 

 83775531

تلك�س :

 22109 – 22888 نخيل )ا�س دي(

)isbssdkh( : الإ�سويفت

 �ص . ب : 10036 – الخرطوم

الرمز البريدي : 11111 

الموقع على الإنترنت :

 www.alshamalbank.com 

البريد الإلكتر�ني :

  info@alshamalbank.com 

بنك ال�سمال الإ�سالمي

ال�سيرفة الإ�سالمية

وتحديات الأزمة المالية العالمية 

اأخبار عربية وعاملية يف جمال امل�صارف 

الواحة.. تلتقي ال�صيد الباقر يو�صف م�صوي

جتارب عربية يف جمال اإدارة املخاطر  امل�صرفية

�صد مروي ..التنمية املحلية وامل�صتدامة 

مواقع ال�صرافات الآلية ونقاط البيع

اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
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بنك ال�ســــــــمال الإ�سالمي

�رشكة م�ساهمة عامة

تاأ�ص�س بنك ال�صمال الإ�صالمي يف 23/ يوليو/ 1985م التاأ�صي�س:  

افتتح ر�صمياً يف 2/ يناير/ 1990م الإفتتاح:  

يقوم بجميع الأعمال امل�صرفية والإ�صتثمارية على هدى الإ�صالم واأحكام        الن�صاط:  

ال�صريعة الإ�صالمية الغراء.    

90.000.000 جنيه �صوداين. راأ�س املال امل�صدق: 

75.934.323 جنيه �صوداين راأ�س املال املدفوع: 



5 ت�سدر عن بنك ال�سمال الإ�سالمياإ�سدارة ن�سف �سنوية

�إ�سم  لها  �أن تعلن عن ميالد جملة تخريت  �لتحرير  �أ�سرة  ي�سر  	•  

�أنبتت  �أن تطابق م�سماها ، فهي و�حة يف �سحر�ء �حلياة  �آملة  )�لو�حة( 

دوحة و�رفة هي بنك �ل�سمال �لإ�سالمي وما متثله من فروعه �ل�سبعة ع�سر 

�ملنت�سرة يف وليات �ل�سود�ن �ملختلفة ي�ستظل بها �لإن�سان حيثما حل و�أينما 

�سار ، يقتطف من ثمارها ما �أ�ستهته نف�سه وطابت ولذت به عينه ، م�سبعًا 

نهمه ، وينهل من معينها �لعذب �لزلل ر�ويًا ظماأه.

عن  بها  مروحًا  �لكرمي  �لقارئ  يتكئ  عندها  و�حة  )�لو�حة(  	•  

نف�سه ، م�ستخدمًا ب�سره وب�سريته لالإطالع علي حمتويات �لعدد �لأول ، 

مطلقًا لفكره �لعنان ��ستح�سانًا يف مو��سع �حل�سن و��ستهجانًا يف �ملو��سع 

�لتي لتروق له �أو ت�ستهويه وتلم�سًا ملا ليجده بالعدد �لأول ، مم�سكًا بري�عه 

حتريرها  لأ�سرة  �ملجلة  عنو�ن  على  ير�سلها  ثم  و�آر�ئه  مالحظاته  مبديًا 

تثبيت  يف  �لإطر�ء  مو��سع  مع  للتجاوب  �لإ�ستعد�د  �أمت  علي  هي  و�لتي 

و�إفر�د   ، �لقادمات  �لأعد�د  لتفاديها يف  �ل�سلبيات  ومو��سع   ، �لإيجابيات 

وجتويدً�   ، و�لأعمده  و�لأبو�ب  �ملو�سوعات  يف  تنويعًا  لالإبد�ع  م�ساحات 

للت�سميم و�لإخر�ج �لفني و�سوًل �إيل �مل�ستوى �لذي ت�ستاقه �لأعني وتطيب 

به �لنفو�س وتتغذي به �لأرو�ح وت�ستنري به �لعقول 

�لقارئ �لكرمي : هذه دعوٌة . منا جلذب م�ساهماتكم و�إبد�عاتكم،  	•  

تو�سيعًا ملو�عني �مل�ساركة ، و�إتاحة لفر�س ن�سر �ملفيد و�لأجدي ، بك ومعك 

نخطط لدروب �لرقي و�لتقدم لالأمام  .

�لقارئ �لكرمي : بهذ� �لعدد �لأول من جملة �لو�حة �أعلنا �سربة  	•  

��ستمر�رية  يف   – تعايل  �هلل  بعون   – كبريين  وثقة  �أمل  يحدونا  �لبد�ية 

�إ�سد�ر �ملجلة )ن�سف �ل�سنوية( يف هذه �ملرحلة وحلني �إ�سعار �آخر .

�إبد�ء  �آملني  �لأول  �لعدد  بت�سفح  معنا  تف�سل   : �لكرمي  �لقارئ  	•  

مالحظاتك و�آر�ئك حوله ومدنا بها .                                                                                                   

اأ�سرة التحرير

كلمة العــــــدد
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باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  ت�سبح  هل 

عا�سمة لل�سيرفة الإ�سالمية؟ هذا ال�سوؤال 

يكت�سب م�سروعيته من ت�سريحات هامة 

لم�سوؤول كبير ومخت�س في فرن�سا، فقد 

كري�ستان  الفرن�سي  المالية  وزير  اأكد 

عا�سمة  لت�سبح  تخطط  بالده  اأن  لقريد 

مقومات  واجتذاب  الإ�سالمية  ال�سيرفة 

لنمو  ا�ستجابة  الإ�سالمي  القت�ساد 

الإ�سالمية  المعامالت  من  النوع  هذا 

وقال  �سنوات.  ثالث  خالل   %15 بن�سبة 

الذي  التوتر  اأن  فرن�سيون  اقت�ساديون 

الأوربية  الفرن�سية  العالقات  ت�سهده 

من  يمنع  لن  الإ�سالمية  الدول  بع�س  مع 

الإ�سالمية  القت�ساديات  مع  التعامل 

من  اأكثر  بلغت �سناعتها  التي  المزدهرة 

700 مليار دولر اليوم . واأ�ساف خبراء 

اقت�ساديون فرن�سيون اأن الأزمة المالية 

العالمية التي ع�سفت بالقت�ساد العالمي 

والنظام  الإ�سالمية  ال�سيرفة  من  جعلت 

الم�سرفي الإ�سالمي مخرجًا من تداعيات 

نفق  من  للخروج  ومالذا  الحالي  الركود 

الئتمانات الخا�سرة .

القت�سادي  الخبير  بير�س  توبي  توقع    

البريطاني الذي �سبق وتنباأ بالأزمة المالية 

الأولى  �سراراتها  اندلع  قبل  العالمية 

النهيار  ال�سهير)  كتابه  في  اأ�سهر  باأربعة 

اأن   hsar C laniF eht >>النهائي

التمويل الإ�سالمي �سيعيد الن�سباط للنظام 

الم�سرفية  واأن   ،2010 العالمي في  المالي 

العالمي  المالي  النظام  �ستكت�سح  الإ�سالمية 

بحلول 2015 م.

  واأكد بير�س، في ندوة عقدت في جامعة دار 

العلوم �سرق الريا�س، اأن القوانين المنظمة 

الم�سلمين  لالقت�ساد الإ�سالمي والتي تمنع 

المال<<  من  المال  ><ا�ستن�ساخ  من 

جنبت على الأقل ربع ثروات العالم من التاأثر 

بالأزمة الراهنة التي تفجرت من الم�ستقات 

المالية وبيع الدين )المتاجرة بالديون( في 

اأوروبا واأمريكا.

قول  ال�سعودية  القت�سادية  �سحيفة  ونقلت 

الإ�سالمي يمكنه تو�سيع  التمويل  اأن  بير�س 

قاعدته  من  اأبعد  هو  ما  اإلى  جاذبيته  نطاق 

العالمية  المالية  الأزمة  اأعقاب  في  التقليدية 

الن�سباط  اإعادة  في  الم�ساعدة  يمكنه  كما 

واأكد  عاد  لكنه  العالمي،  المالي  النظام  اإلى 

وظهور  �سعبة  تكون  ما  دائما  البدايات  اأن 

الم�سرفية الإ�سالمية واإحاللها مكان النظام 

اإلى بع�س الوقت ومن جانبه  القديم يحتاج 

التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئي�س  نائب  قال 

عبد  ماليزيا(  )بيتك  ماليزيا  في  الكويتي 

لوكالة  ت�سريح  في  الرحمن  عبد  الجبار 

نظام  اأن  اأم�س  )كونا(  الكويتية  الأنباء 

نظام  يعد  لم  الإ�سالمية  الم�سرفية  الأعمال 

هو  بل  فح�سب  الراأ�سمالي  للنظام  بديال 

الخيار المثل لالأعمال الم�سرفية خا�سة في 

ظل هذه الأزمة المالية. 

هل ت�ســـــبح باري�س عا�سمة لل�سيرفة الإ�ســـــــــــــــالمية..؟؟

خبير اقت�سادي بريطاني:

الم�سرفية الإ�سالمية �ستكت�سح النظام المالي العالمي بحلول 2015م

اأخبار عربية وعاملية يف جمال امل�سارف
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     اإختتم الموؤتمر الرابع للم�سارف والموؤ�س�سات المالية 

باإ�سدار  م   2009 يونيو  في  بدم�سق  اأعماله  الإ�سالمية 

اخت�سا�س  اإدراج  اأهمها  من  وقرارات  عدة  تو�سيات 

واإيجاد  المناهج الجامعية  �سمن  الإ�سالمية  الم�سارف 

وال�سريعة  القت�ساد  كليتي  بين  م�سترك  اخت�سا�س 

لتخريج  كوادر موؤهلة م�سرفيًا و�سرعيًا.  

     ودعا الموؤتمر فى ختام فعالياته الذي �سارك فيها 800 

�سخ�سية  من محافظي وحكام م�سارف مركزية وروؤ�ساء 

لم�سارف  مالية  تنفيذيين  ومديرين  اإدارات  مجال�س 

اإ�سالمية وم�سارف تجارية وا�ستثمارية ورجال اأعمال من 

20 دولة عربية واأجنبية الى ايجاد بيئة قانونية 

تتوافق مع طبيعة عمل الم�سارف  الإ�سالمية.  

تحكيم  نظام  اعتماد  اأهمية  على  و�سدد       

المنازعات  المتعلقة  لت�سوية  م�سرفي 

بالعالقات الم�سرفية الإ�سالمية وتطوير �سيغ 

المخاطر  لتخفيف  ا�سالمية  جديدة  تمويل 

وزيادة العوائد.  

الإ�سالمية  الم�سارف  الموؤتمر      وطالب 

مع  الجتماعية والتعامل  بم�سوؤولياتها  القيام 

في  المالية  ال�سلطات  داعيا  المجتمع،  �سرائح 

القانونية  العقبات  تذليل  اإلى  الدول الإ�سالمية 

وال�سريبية اأمام عمل الم�سارف والموؤ�س�سات 

المالية الإ�سالمية فى مجال العقارات والتجارة.  

ن�سر  على  الإ�سالمية  التاأمين  �سركات  الموؤتمر      وحث 

عليا  هيئة  ت�سكيل  اأهمية  ،موؤكدا  التاأمين  التكافلى  ثقافة 

والعمل  التكافلي  اأعمال  التاأمين  على  ال�سرعية  للرقابة 

للعمليات  الم�سرفية  المنظمة  ال�سوابط  اإ�سدار  على 

اللكترونية.  

وفي  يومين  مدى  وعلى  ناق�س  الموؤتمر  اأن  يذكر       

ال�سناعة  تناولت  من  المحاور  عددا  جل�سات  �ست 

المحا�سبة  والمراجعة  ومعايير  الإ�سالمية  المالية 

الحكومية  وال�سندات  وال�سرعية  الأخالقية  وال�سوابط 

التكافلى  والتاأمين  ال�سيولة  وال�سكوك  واإدارة 

وال�سوابط الناظمة للعملية الم�سرفية اللكترونية 

على  وانعكا�ساتها  العالمية  المالية  والأزمة 

الم�سارف  ال�سالمية.

  اأو�سى الموؤتمر الرابع للم�سارف والموؤ�س�سات 

المالية الإ�سالمية باإدراج تخ�س�س اأكاديمي يعنى 

الجامعية  المناهج  �سمن  الإ�سالمية  بالم�سارف 

واإيجاد اخت�سا�س م�سترك بين كليتي القت�ساد 

م�سرفيًا  موؤهلة  كوادر  لتخريج  وال�سريعة 

اإلى تطوير �سيغ تمويل  و�سرعيًا، ودعا الموؤتمر 

وزيادة  المخاطر  لتخفيف  جديدة  اإ�سالمية 

العوائد. 

موؤتمر الم�سارف الإ�سالمية يدعو اإلى تطوير �سيغ تمويلية جديدة

اأخبار عربية وعاملية يف جمال امل�سارف
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هامة  تطورات  العربية  المنطقة  ت�سهد    

الداخلية  بالمراجعة  الهتمام  مجال  في 

ا�ستعر�س  فقد  اأدواتها،  وتطوير  بالبنوك 

ال�سماوي  عبدالرحمن  ال�سيد/اأحمد 

المبذولة  الجهود  المركزي  البنك  محافظ 

اأبرزها  ومن  المركزي  البنك  اأداء  لتطوير 

مجموعة  لتدريب  األماني  فريق  ا�ستقدام 

البنك حول كيفية الرقابة على  العاملين في 

من  فريق  وكذا  والأ�سغر  ال�سغير  التمويل 

�سندوق النقد الدولي يمولة البنك الإ�سالمي 

اإ�سدارال�سكوك  مجال  في  يعمل  للتنمية 

المركزي  البنك  محافظ  واأكد  الإ�سالمية. 

تطوير  اأهمية  ال�سماوي  عبدالرحمن  اأحمد 

تاأتي في قمة  المراجعة كونها  اإدارات  اأداء 

اأن  اإلى  الهياكل التنظيمية لأي بنك..م�سيرا 

الدفاع  خط  بمثابة  الداخليين  المراجعين 

هناك  كان  اذا  فيما  الول  والمنذر  الول 

اخطاء او اخطارتهدد البنك.

�سندوق  من  فريقًا  هناك  اأن  اإلى  ولفت    

النظام  تطوير  على  يعمل  الدولي  النقد 

المركزي وفريق  للبنك  والمالي  المحا�سبي 

تطوير  مجال  في  يعمل  ال�سندوق  من 

من  اآخر  وفريق  المدفوعات  ميزان  بيانات 

الخدمات  الأمريكيين في مجال  المتطوعين 

في  العاملين  تدريب  على  يعملون  المالية 

عن  البنوك..ف�سال  على  الرقابة  قطاع 

ا�ستقدام البنك لمجموعة من الخبراء من الـ 

)اونكتاد( لتطوير اإدارة الدين العام.

 وقال محافظ البنك المركزي اأن فريقا من 

انتهى  المتحدة  العربية  الأمارات  م�سرف 

الئتمانية  المخاطر  اإدارة  نظام  تركيب  من 

والذي يعد من اأحدث البرامج على م�ستوى 

اإدارة  من  فريق  اأن  اإلى  المنطقة..لفتا 

الخزينة في البنك الدولي يعمل على تطوير 

الدارة العامة لال�ستثمار وتركيب برمجيات 

البرمجيات  ذاتها  هي  ال�ستثمارات  لإدارة 

نف�سه  الدولي  البنك  في  المطبقة  والنظمة 

في وا�سنطن.

رويترز  من  فريقًا  اأن  ال�سماوي  وذكر    

مع  المركزي  البنك  ربط  على  حاليا  يعمل 

العمليات  لإجراء  العالمية  رويترز  �سبكة 

وتطبيق  رويترز  �سركة  عبر  ال�ستثمارية 

عمليات ال�ستثمارمن خاللها. 

للمراجعين  الأول  الملتقى  في  ذلك  جاء    

البنك  نظمه  الذي  بالبنوك  الداخليين 

معهد  مع  بالتعاون  اليمني  المركزي 

يوليو   26 بالأحد  الم�سرفية  الدرا�سات 

معهد  مدير  اأ�سار  حيث  ب�سنعاء   2009

في  القد�سي  يا�سين  الم�سرفية  الدرا�سات 

المراجعة  كون   ، الملتقى  اأهمية  اإلى  كلمته 

من  اأكثر  وا�سع  باهتمام  تحظى  الداخلية 

اأن  باعتبار  الأخرى  القت�سادية  القطاعات 

البنوك تمثل خزائن اموال المجتمع وتعتمد 

القطاعات  مختلف  ومدخرات  ودائع  على 

القت�سادية

الأخطاء  من  الحد  اإلى  الملتقى  ويهدف     

والتجاوزات والتقيد بالقوانين والت�سريعات 

ال�سادرة  التنفيذية  والتعليمات  الم�سرفية 

باللوائح  واللتزام  المركزي  البنك  من 

الداخلية في البنوك وتعزيز التن�سيق القائم 

بين الم�ساركين في الملتقى بما يمكنهم من 

وايجاد  التجارب  وتبادل  خبراتهم  تطوير 

متطلبات  مع  تتما�سى  مهنية  ممار�سات 

الممار�سات  تحكم  التي  الدولية  المعايير 

والمراجعة  التدقيق  لعملية  المهنية 

الم�سرفية. 

تطورات هامة في البنوك العربية
 في مجال الهتمام بالمراجعة الداخلية �تطوير اأد�اتها )اليمن نموذجا(

اأخبار عربية وعاملية يف جمال امل�سارف



الأخبار  ل�سبكة  اللكتروني  الموقع  على  ن�سر  تقرير  قال    

التي اجتاحت كبرى  العالمية  المالية  اأن تفاقم الأزمة  العربية 

�سعف  مدى  لتثبت  جاء  العالم  حول  المالية  الموؤ�س�سات 

الذي  الأمر  العالمي  التحكم بالقت�ساد  الراأ�سمالي في  النظام 

الآونة  الإ�سالمي حيث �سهدت في  المالي  للنظام  الطريق  مهد 

الأخيرة قبول وا�سعا من قبل موؤ�س�سات الأعمال و�سهد قطاع 

الخدمات المالية الإ�سالمية نموا كبيرا جعل منه قطاعا �سائدا 

بع�س  دفع  ما  العالم،  حول  الرئي�سة  المالية  الأ�سواق  في 

النظام  الإ�سالمية  الم�سرفية  تكت�سح  اأن  توقع  اإلى  الخبراء 

المالي العالمي بحلول 2015.

وفي هذا ال�سدد اأ�سارت ن�سخة منقحة عن ><دليل الخدمات 

المالي  دبي  مركز  �سلطة  عن  ال�سادر  الإ�سالمية<<  المالية 

العالمي اأم�س، اإلى اأن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية 

وهي  دولر،  وتريليون  مليار   800 بين  حاليا  يقدر  الإ�سالمية 

4 تريليونات دولر، ل �سيما في  قيمة مر�سحة لالرتفاع حتى 

ظل نمو القطاع بمعدل15 اإلى 20% �سنويا.

><الحياة<< اللندنية  �سحيفة  اأوردت  الذي  الدليل  توقع   

اأجزاء منه اأن ي�ستاأثر قطاع الخدمات المالية الإ�سالمية خالل 

ال�سيرفة الإ�ســــــــــــالمية 

تجتاح العـــالم با�ستثمارات

 تقدر ب 4 تريليونات دولر

اأخبار عربية وعاملية يف جمال امل�سارف

العالم  م�سلمي  مدخرات  بن�سف  المقبلة   10-8 الـ  ال�سنوات 

وعددهم 6،1 مليار ن�سمة

 وت�سعى هذه الأ�سواق اإلى اإطالق منتجات اإ�سالمية بم�سميات 

مع  المتوافق  التمويل  اأو  الإ�سالمي  التمويل  مثل  متنوعة، 

وباتت  البديل،  التمويل  حتى  اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام 

معظم الم�سارف العالمية تمتلك اإما �سركات فرعية اأو اأق�ساما 

متخ�س�سة في خدمات التمويل الإ�سالمي.

العالمي  المالي  دبي  مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار    

التمويل  خدمات  اعتمد  المركز  اأن  اإلى  العور،  محمد  اهلل  عبد 

الإ�سالمي من �سمن ن�ساطاته الرئي�سة قبل اأن تحظى بالنت�سار 

العالمي الوا�سع الذي حققته.

منها  القطاع،  ازدهار  في  عوامل  عدة  �ساهمت  للدليل  ووفقا   

الطلب على  نمو  اأمام  المجال  يف�سح  الذي  القت�سادي  التطور 

م�ساريع تتجه نحو اأ�سكال التمويل المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية، وارتفاع م�ستوى الدخل في الدول العربية، ما يعزز 

والتمويل  التاأمين  مثل  الإ�سالمية  المال  منتجات  اإلى  الحاجة 

العقاري وبرامج المعا�س التقاعدي، و�سناديق ال�ستثمار.

ل�سوق  الختراق  ن�سبة  وتبلغ  ال�سالمية  للبنوك  كبير  انت�سار   

الخدمات المالية الإ�سالمية في الدول العربية حاليا نحو %20، 

و%60   50 اإلى  كبير  �سكل  في  لالرتفاع  مر�سحة  ن�سبة  وهي 

العالم على �سكل منتجات  الم�سلمين في  اإجمالي مدخرات  من 

متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

  وفي وقت ي�سهد التمويل التقليدي اأوقاتا ع�سيبة، فاإن الخدمات 

بالأ�سول  المدعم  التمويل  مبداأ  على  القائمة  الإ�سالمية،  المالية 

ولي�س الديون، توفر بديال حيويا تزداد �سعبيته في اأ�سواق المال 

العالمية مثل لندن، التي تم ت�سنيفها في المرتبة الثانية بعد دبي 

من حيث عدد ال�سكوك المدرجة.

  ويقدر الدليل قيمة الأ�سول المدارة من ال�سناديق الإ�سالمية 

بين 50 و70 مليار دولر، بينما ت�سل القيمة الإجمالية لل�سكوك 

)ال�سناديق الإ�سالمية( التي اأ�سدرت اإلى اأكثر من 88 مليارا، 

منها 13 مليارا مدرجة في بور�سة )نا�سداك( دبي وحدها.
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   افتتح الأمين العام لتحاد الم�سارف 

يوليو   28 في  �ساكر  فوؤاد  العربية 

ـ  بري�ستول«  »لو  فندق  في  م   2009

ينظمها  التي  العمل  ور�سة  بيروت، 

التحاد بالتعاون مع لجنة الرقابة على 

»تقنيات  بعنوان  لبنان  في  الم�سارف 

اختبارات ال�سغط في اإدارة المخاطر 

الم�سرفية«.

من  ح�سد  الور�سة  اأعمال  في  �سارك    

في  الرقابة  ولجان  الم�سارف  ممثلي 

لبنان وعدد من الدول العربية.

  ا�ستهلت جل�سة الفتتاح بكلمة ع�سو 

في  الم�سارف  على  الرقابة  لجنة 

اأن  اإلى  فيها  لفت  عواد،  اأمين  لبنان 

اإطار  �سمن  تاأتي  هذه  العمل  »ور�سة 

ا�ستراتيجية اتحاد الم�سارف العربية 

الم�سرفية  الثقافة  ن�سر  اإلى  الهادفة 

الم�سرفيين  اأو�ساط  في  المعا�سرة 

ور�سة  مو�سوع  »اإن  وقال:  العرب«. 

التي  الموا�سيع  اأبرز  اأحد  هو  العمل 

والهيئات  الم�سارف  بال  ت�سغل 

الوقت  في  العالم  في  الرقابية 

الراهن«. 

اختيارات  مفهوم  عن  عواد  وتحدث    

التقنيات  اإحدى  وتناول  ال�سغط 

التي  الختبارات  لهذه  الأ�سا�سية 

ثم  ال�ستراعية.  ال�سلطات  تجريها 

العالمية  المالية  الأزمة  �ساكر  عر�س 

وتداعيات  نتائج  من  اأفرزته  وما 

وارتدادات على القطاع المالي عموما 

والم�سرفي خ�سو�سا.

الأزمة،  هذه  لم�سببات  وعر�س    

»الذي  لبنان  في  الو�سع  اإلى  متطرقا 

الم�سكورة  الرعاية  بف�سل  نجح 

في  وال�سارمة  الحكيمة  وال�سيا�سات 

ولجنة  لبنان  م�سرف  قبل  من  اآن، 

على  وذلك  الم�سارف  على  الرقابة 

)اأي  ونيف  عامًا  ع�سر  �ستة  امتداد 

منذ تولي حاكم م�سرف لبنان ريا�س 

�سالمة مهامه واإلى جانبه طاقم عالي 

الرقابة  للجنة  الحالية  الهيئة  الكفاءة 

على  ترتكز  والتي  الم�سارف(،  على 

ال�سلطات  وظيفة  اأن  اآيديولوجية 

المخالف  ر�سد  في  لي�ست  الرقابية 

مح�سر  تنظيم  اأو  المخالفات  وقمع 

الإم�ساك  هي  بل  بالمخالف،  �سبط 

ون�سحها  وتوجيهها  الم�سارف  بيد 

في  القويم  الطريق  اإلى  واإر�سادها 

حماية اأموال المودعين. 

اأعمالها  الور�سة  بداأت  ذلك،  بعد 

تحدث  عمل  جل�سة  بعقد  الر�سمية 

تجاربهم  عن  الم�ساركون  خاللها 

العملية في مجال �سيا�سات اختبارات 

ال�سغط

اإحتاد امل�سارف العربية ينظم �ر�سة

)تقنيات اإختبارات ال�سغط يف اإدارة املخاطر امل�سرفية(

عّواد:

 اإختبارات �سغط 

اإدارة املخاطر 

اأبرز ما ي�سغل 

امل�سارف �هيئات 

الرقابة



في اإطار �سعيها ل�سقل الكادر الب�سري وتاأهيله �ساركت اإدارة 

التدريب والتطوير بالبنك في عدد من الدورات خارج ال�سودان  

على النحو التالي :

دورة التغيرات في معايير المحا�سبة الدولية بالأكاديمية  	•
العربية بالأردن وقد �سارك فيها:

ال�سيد / اأ�سامة علي اإبراهيم – مدير اإدارة ال�سئون المالية .

الم�سرفية  العمليات  لإدارة  الأمثل  الأ�سلوب  دورة  	•
من  كل  فيها  �سارك  وقد  بالقاهرة  العربية  بالأكاديمية 

ال�سادة :

اإبراهيم عبدالمنعم زايد – مدير الفرع الرئي�سي  .

�سالح الدين اإبراهيم �سيخ اإبراهيم – مدير فرع الق�سارف  .

مامون محمد كرار عثمان – مدير فرع ال�سوق المحلي. 	−
دورة الت�سنيفات الإئتمانية بالأكاديمية العربية بالأردن  	•

وقد �سارك فيها كل من ال�سادة :

�سالح الدين ح�سن اأحمد – مدير فرع الكالكلة  .

– مدير  محمد  عبدالودود  حيدر 

فرع اأم درمان  .

 – اأب�سر  الح�سن  محمد  عبداهلل 

مدير فرع الخرطوم  .

القيادية  المهارات  دورة  	•
بالأردن  العربية  بالأكاديمية 

وقد �سارك فيها:

ال�سيد / محمد الح�سين اأحمد جعل – 

مدير ال�سئون الإدارية.

الإعتماد  خطابات  دورة  	•
ال�ســـــــــــــــــــــــمان  وخطابات 

بلبنان  العربية  بالأكاديمية 

وقد �سارك فيها كل من  ال�سادة:

عبدالوهاب محمد عبدالكريم – مدير فرع ال�سوق العربي. 

مبارك مامون عبدال�سمد – مدير فرع كو�ستي  .

اآدم طاهر وقداب – مدير فرع �سوق ليبيا  .

اإدارة القرو�س المتعثرة لتعظيم الربحية  اأ�ساليب  دورة  	•
من  كل  فيها  �سارك  وقد  بالقاهرة  العربية  بالأكاديمية 

ال�سادة :

علي ح�سن حمد الح�سين – مدير اإدارة الإ�ستثمار والتمويل .

الخارجية  العالقات  اإدارة  مدير   – نور  حاج  �سعيد  عثمان 

والنقد الأجنبي  .

فرانكوبنتو  ب�سركة    NOD32 الحماية  نظام  دورة  	•
بالإمارات العربية المتحدة وقد �سارك فيها:

ال�سيد/�سعيد خليل �سعيد – اإدارة تقنية المعلومات.

واإعداد  والتخطيط  للتنبوؤ  المعا�سرة  الأ�ساليب  دورة  	•
بالأردن وقد �سارك فيها  العربية  بالأكاديمية  الموازنات 

كل من  ال�سادة :

مدير   – عوف  بن  عبدالحي  غازي 

اإدارة التدريب والتطوير.

 – اأحمد  محمد  عبدالحي  اأحمد 

الم�سرفية  ال�سئون  اإدارة  مدير 

والفروع.

خليفة العو�س العاقب – مدير فرع 

ال�سجانة .

اأخبار مركز التدريب خالل الن�سف الأول من العام 2009
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2009م  اأغ�سط�س   5 الأربعاء  بتاريخ       

اإدارة  الإ�سالمي برعاية  ال�سمال  بنك  اأقام 

بعنوان  عمل  ور�سة  والبحوث  التخطيط 

)تطبيق �سيغة عقد المقاولة بالبنك ( .

الحكيم  الذكر  باآيات من  البرنامج  اإ�ستهل 

تالها ال�سيد / محمد الح�سين اأحمد جعل، 

مدير اإدارة ال�سئون الإدارية. 

يو�سف  الباقر   / ال�سيد  الجل�سة   خاطب 

م�سوي ، رئي�س مجل�س الإدارة كاإفتتاحية 

علي  العمل  اأوراق  قدمت  ثم   ، للبرنامج 

النحو التالي:-

الفقهية  الأحكام  )حول  الأولي:  الورقة 

قدمها  المقاولة(  عقد  ل�سيغة  والقانونية 

تراأ�س  ، و  الدكتور / محمد علي يو�سف 

الح�سن  محمد  ح�سن   / ال�سيد  الجل�سة 

علي  وعقب  للبنك  العام  المدير   ، الأمين 

الورقة مولنا / مخاوي م�سوي مخاوي، 

بالبنك  ال�سرعية  الرقابة  هئية  رئي�س 

من  اإ�سماعيل  عثمان  الأمين   / وال�سيد 

اإدارة ال�سئون القانونية .

الورقة الثانية: بعنوان )اإجراءات درا�سة 

وت�سديق تمويل الم�سروعات ب�سيغة عقد 

عثمان  ال�سر   / ال�سيد  قدمها  المقاولة( 

ببنك  الإ�ستثمار  اإدارة  مدير   ، الح�سن 

الجل�سة  وتراأ�س  الإ�سالمي  الت�سامن 

ال�سيد / عبداهلل نورالدين اأحمد ، م�ساعد 

المدير العام لالإ�ستثمار والتخطيط وعقب 

علي الورقة ال�سيد / ح�سن محمد الح�سن 

الأمين ، المدير العام للبنك .

الورقــــــــة الثالثة: بعنـــــــــوان )المعايير 

المحا�سبية للتمويل ب�سيغة عقد المقاولة( 

قدمها ال�سيد / غازي عبدالحي بن عوف، 

وتراأ�س   ، والتطوير  التدريب  اإدارة  مدير 

اهلل  دفع  عبدالباقي   / ال�سيد  الجل�سة 

علي  وعقب  العام  المدير  نائب  الأمين، 

زايد  اإبراهيم عبدالمنعم  ال�سيد /  الورقة 

، مدير الفرع الرئي�سي .

الورقـــــــة الرابعـة: بعنوان )المعالجات 

المحا�سبية للتمويل ب�سيغة عقد المقاولة( 

قدمها ال�سيد / غازي عبدالحي بن عوف، 

وتراأ�س   ، والتطوير  التدريب  اإدارة  مدير 

الجل�سة ال�سيد / محمد ب�سري خلف اهلل، 

 ، والمالية  لالإدارة  العام  المدير  م�ساعد 

وعقب علي الورقة الدكتور / عبدالواحد 

الرقابة  هئية  ع�سو   ، م�سطفي  عثمان 

ال�سرعية بالبنك ، وال�سيد / كمال ال�سيخ 

لل�سئون  العام  المدير  م�ساعد   ، الطيب 

الم�سرفية والتقنية  .

تو�صيات ور�صة تطبيق �صيغة عقد 

المقاولة بالبنك 

هند�سية  �سركات  مع  التعاقد  	•
عقد  تطبيق  في  منها  ي�ستفاد  متخ�س�سة 

للبنك  تابعة  �سركة  اإن�ساء  لحين  المقاولة 

وتوفير المعينات الالزمة لها .

الأ�ستاذ  قدمه  الذي  النموذج  تطوير  	•
مدير   - عوف  بن  عبدالحي  غازي   /

وتقديمه   ، والتطوير  التدريب  اإدارة 

ال�سرعية  للرقابة  العليا  للهيئة  كمقترح 

لدرا�سته واإ�سدار قرار ب�ساأنه.

الإ�سالمية  ال�سيغ  لبقية  ور�س  اإقامة  	•
الإ�سالمي  ال�سمال  ببنك  الم�ستخدمة  غير 

الخ(   .. الإ�ست�سناع   ، )الإجارة  مثل 

الور�س  لإقامة  المنا�سب  المناخ  وتهيئة 

الفترة  زيادة  علي  والعمل  والندوات 

الزمنية لالأوراق المقدمة لإثراء النقا�س  .

يتعلق  فيما  الالزمة  المرونة  توفير  	•
ب�سالحيات الت�سديقات المالية والدارية 

التمويل  منح  فى  الخت�سا�س  لجهات 

ب�سيغة عقد المقاولة اإثراءًا للتجربة .

ت�سكيل لجنة مخت�سة من داخل البنك  	•
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  مع  بالتن�سيق 

الأوراق  تنقيح  فى  مهمتها  تنح�سر   ،

واإ�سافة  المقاولة  عقد  ل�سيغة  المقدمة 

المقترحات والتو�سيات         التى خرجت 

الفقهى  المر�سد  بها  ليكتمل  الور�سة  بها 

وطباعته وتوزيعه لجهات الإخت�سا�س .

ال�سغيرة  الم�ساريع  بتمويل  البدء  	•
المقاولة  عقد  ب�سيغة  والمتو�سطة 

لتكوين  وال�سعي  كافية  ب�سمانات 

متطلبات البني الأ�سا�سية م�ستقباًل . 

ور�سة عمل تطبيق  �سيغة المقاولة  بالبنك
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تتيح مجلة الواحة الفر�س لعر�س فتاوي اأ�سدرتها هيئات 

الرقابة ال�سرعية بالجهاز الم�سرفي حول تاأ�سيل المعامالت 

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  ليخالف  فيما  الم�سرفية 

ال�سمحاء.

ا�ستف�سار :
الإ�سالمي  ال�سمال  ببنك  ال�سرعية  الرقابة  لهيئة  ورد 

ا�ستف�سار من اإدارة ال�ستثمار والتمويل حول �سرعية قب�س 

 – – ا�ستيراد  بال�سراء  لالآمر  المرابحة  في  الأول  الق�سط 

قبل و�سول م�ستندات �سحن �سلعتها  .

الحيثيات :
اأن  اإلى  واإنتهت  ال�ستف�سار  مو�سوع  حول  الهيئة  تداولت 

المرابحة لالآمر بال�سراء ي�سترط ل�سحتها اإن كانت :-

محلية: القب�س الحقيقي ل�سلعتها.

– اأي ت�سلم م�ستندات  ا�صتيراد: القب�س الحكمي ل�سلعتها 

�سحن �سلعتها نظيفة وخالية من المخالفات  .

الفتوي :
بعد تحقق  اإل  بال�سراء  لالآمر  المرابحة  اإبرام عقد  ل يجوز 

�سرط القب�س : حقيقة اأو حكمًا ، عليه ليجوز اأخذ )تح�سيل( 

ق�سط مقدم ل�سلعة مرابحة لم يقم الماأمور بال�سراء بتملكها 

حقيقة اأو حكمًا  . 

فتــوي

العدد

اإختارها : محي الدين محمود التوم



 السيد/ الباقر يوسف مضوى
 رئيس مجلس إدارة بنك  الشمال اإلسالمي

الواحة تلتقي:

امليالد،  عن  اللقاء  هذا  بداية  فى  حتدثنا  اأن  نرجو   *

الن�ساأة،  والظروف التى ن�ساأت فيها !!

حديد  �سكك  بمرفق  يعمل  لأب  بربر  بمدينة  الدكة  بحى  ولدت 

ال�سودان، والدتي  هي الزوجة الأولى لوالدي، اأنجبا ولدهما الأول 

بع�سر  بعده  ولدت  اأنا،  والثانى  زواجهما،  من  �سنوات  ثالث  بعد 

�سنوات. زوجة والدي الثانية اأنجبت ولدين وبنتين. ات�سم التعامل 

بيننا باحترام وحب ومودة متبادلة فى ظل اأ�سرة متو�سطة الحال، 

فالوالد كان يعمل بال�سكة حديد، تدرج فى وظيفته حتى درجة ناظر 

محطة وتنقلنا معه لعدد من مدن ال�سودان، اأذكر منها:)ودع�سانا ، 

اأبو حمرة، درديب بال�سرق ، المحمية  بنهر النيل (، تعرفت خاللها 

على موروثات عادات وتقاليد مجتمعات وقبائل متباينة .

ن�ساأنا كاأ�سرة ممتدة فى حو�س اآل م�سوى الكبير والدنا واأعمامنا 

وعماتنا واأخوالنا  فجميعهم اإما اأب اأوعم اأو خال اأو والدة وذرياتهم 

اإما اأخ اأو اأخت،  معظم الرجال كانوا يعملون ب�سكك حديد ال�سودان 

وكان للجميع الأثر الوا�سح فى م�سيرة حياتنا فتجذرت فينا روح 

الحياة الجماعية  .

الكريم  القراآن  وتحفيظ  لتعليم  خلوة  توجد  م�سوى  اآل  بحو�س 

و�سيخها جدى عم والدى وكنت اأق�سى بها وقتًا تحت�سننى فيه حيث 

كان �سغر �سنى ليوؤهلنى لاللتحاق بها )كحوار( نظامى.

ترعرعنا فى هذه البيئة بين حب الحبوبات والعمات والإخوة الكبار 

والماأكل  والم�سرب  الملب�س  فى  الب�ساطة  على  حياتنا  فى  معتمدين 

الذى كان اأ�سا�سه الألبان ومنتجاتها والخ�سروالذرة الرفيعة .

اإلتقت الواحة ال�سيد/ الباقر يو�سف م�سوى  رئي�س جمل�س اإدارة بنك  ال�سمال الإ�سالمي من اأجل ت�سليط 

وكانت  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  العمل  جمال  يف  والرثة  الطويلة  جتربته  علي  ال�سوء 

ح�سيلة اللقاء كالآتي:
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الأكادميية  وللموؤهالت  الدرا�سية  للمراحل  معك  ننتقل 

التى ح�سلت عليها .

عند بلوغى ال�سن المنا�سبة التحقت بخلوة كان �سيخها مهابًا ا�سمه 

مبادئ  يديه  على  تعلمت   ،  ) المكى  ود   ( ب  يعرف  المكى  محمد 

القراءة والكتابة وحفظت الربع الأول من جزء عّم  ثم انتقلت اإلى 

خلوة ال�سيخ عبد الماجد تمهيدًا للدخول للتعليم النظامى المدر�سى.  

وكنا نحيى المولد النبوى العثمانى يومي الأحد والخمي�س من كل 

اأ�سبوع بخلوة جدنا ود الم�سوي بحو�س الم�سوي وعند فراغنا من 

لعب  نمار�س  الم�ساء  وفى  الدافورى  للعبة  ال�سبية  يتجمع  الخلوة 

�سليل و�سدت ، كما كنا نقوم بجنى ثمار الطماطم والبطيخ واللوبيا 

فى موا�سم اإنتاجها وكان ي�ستهوينا حلب اللبن من �سروع الأغنام 

ونتخذه ومنتجاته من ال�سمن والرايب غذاًء لنا ولأ�سرنا .

مبادئ  ودر�ست  الأولية  للمدر�سة  انتقلت 

الإ�سالمية  والتربية  العربية  واللغة  الح�ساب 

على اأيدى اأ�ساتذة مهابون و كانوا قدوة ح�سنة 

المثال  �سبيل  على  منهم  اأذكر   . كتالميذ  لنا 

المدر�سة  ناظر   ، اإبراهيم  عبدالواحد  ال�سيخ 

الأولية  ومحى الدين را�سخ .

انتقلت  الأولية  بالمدر�سة  الدرا�سة  اكمالى  بعد 

اللغة  مبادئ  بها  در�ست  التى  بربر  بمدينة  الو�سطى  للمدر�سة 

الإنجليزية ومن اأ�ساتذتى : )�سيخ الدين جبريل ، عزالدين الأمين، 

ومندور المهدى (، وكان لتفوق اأخى الأكبر فى درا�سته اأثر اإيجابي 

فى حياتى العلمية فحر�ست على التفوق مثله  .

داخليات  نظام  درمان  باأم  الثانوية  �سيدنا  وادى  بمدر�سة  التحقت 

الدين  عدا  المواد  معظم  فى  الإنجليزية  باللغة  الدرا�سة  وكانت 

واللغة العربية، يقوم بها اأ�ساتذة اإنجليز، وكنا كطلبة معجبين بهم 

وبطريقة تدري�سهم، اأذكرمنهم م�ستر لنق )L ang ( ، مديرالمدر�سة  

-Bu Smith (، ا�ستاذ التاريخ –  م�ستر بولن  )   -  م�ستر �سميث 

len ( ، ا�ستاذ الإنجليزى –  م�سترلق  ) Legg (، اأ�ستاذ العلوم. 

اأ�ستاذ اللغة   ، اأحمد  :  ) �سيخ ح�سن  اأ�ساتذتنا ال�سودانين      ومن 

 – الإ�سالمية  التربية  اأ�ستاذ   ، الم�سطفى  اأحمد  – ال�سيخ  العربية 

�سبيكة ، اأ�ستاذ تاريخ ال�سودان ( .

كان ذلك  اأول عهدى بنظام الداخليات وكنا في ال�سبح نمار�س تربية 

 . القدم  الع�سر نمار�س كرة  الدرو�س وفى  ريا�سية )جمباز(  قبل 

فالحياة كانت متح�سرة قوامها بث الروح الجماعي فهى تقوم على 

التربية العلمية والبدنية والأدبية والثقافية – الجمعيات الأدبية -  

مما مهد لغر�س بذرة العتماد على النف�س والعتداد بها .

واأهم مميزات  لك  بالن�سبة  الالحقة  املراحل  كانت  كيف 

اجلامعة فى ذلك الوقت ؟

ـ بعد اأربع �سنوات ق�سيتها بمدر�سة وادى �سيدنا جل�ست لمتحان 

غردون  كلية  دخلت  نلتها  اأن  وبعد   ، البريطانية  كمبردج  �سهادة 

الجامعية  الخرطوم  كلية  ت�سمي  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  التذكارية 

وبها عدة كليات: 1/ كلية الإقت�ساد والآداب 2/ كلية العلوم   3/ 

الهند�سة  كلية   /4 الزراعية  �سمبات  كلية 

كلية   /6 للطب   كت�سنر  كلية   /5 والمعمار 

البيطرة 7/كلية القانون وكانت الكلية تمنح 

اأربع  نظام  والبكالريو�س   ، الدبلوم  درجتي 

�سنوات.  تعد الإمتحانات لدرجة البكالريو�س 

لندن  من  العلمية  الدرجات  وتمنح  وت�سحح 

فى  وت�سحح  تعد  الدبلوم  امتحانات  وكانت 

اأذكر  الأجالء  اأ�ساتذتى  ومن   . ال�سودان 

 ، ا�سحق  العزيز  عبد   ، النويهى  محمد   :

البروفي�سور/ عبداهلل الطيب ، اح�سان عبا�س ، عبدالمجيد عابدين 

ال�سودان  فى  العربى  الأدب  تاريخ  عن  كتبوا  الأخيرون  والثالثة 

�سعد  الدكتور/  هو  القت�ساد  تدري�س  تاريخ  في  اأ�ستاذ  اأول  وكان 

الدين فوزي  .

بمقت�ساه  منحت  لمتحان  جل�ست  بالكلية  �سنوات  اأربع  بنهاية 

المواد  لندن فى  الأم  الجامعة  External(( من  البكالريو�س  درجة 

كلية  ترفيع  تم  ثم لحقًا   ، العربية(  اللغة  الجغرافيا،   ، )القت�ساد 

الخرطوم الجامعية واأ�سبحت جامعة الخرطوم الحالية .

والتح�سيل  للدرا�سة  مهيئًا  الجو  وكان  بالداخليات  ال�سكن  كان 

هم  لدينا  كان  وما  والحياة  الدرا�سة  م�ساكل  من  نعاني  وماكنا 

في  والنقا�س  الفكري  الن�ساط  ثم  والأكاديميات  الدرا�سة  �سوي 

قهوة الن�ساط.
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وتدرجك  الوظيفى  بالعمل  التحاقك  بدايات  كانت  كيف 

فى الوظائف حتى اليوم ؟

متنقاًل  مالى  مفت�س  بوظيفة  1955م  عام  فى  المالية  بوزارة  عملت 

�سكرتيرًا  ثم   ، الخ...  والعملة  البنوك   - التخطيط  اأق�سامها:  بين 

لمكتب الوزير ال�سيد/اإبراهيم اأحمد )حزب اأمة(. خالل تلك الفترة 

عا�سرت الخطوات التمهيدية لقيام بنك ال�سودان المركزى واإ�سدار 

الجنيه(   ( الورقية  اآنذاك  الم�ستخدمة  العملة  لأن  الوطنية  العملة 

والمعدنية )القر�س( وكانت العملة الم�سرية هى عملة التداول، ومن 

الإنجليزية كنا ن�ستعمل )ال�سلن( . وكان البنك الأهلى الم�سرى هو 

بنك الحكومة وم�ست�سارها . ومن ق�سم البنوك والعملة بوزارة المالية 

ال�سودان  بنك  وقيام  الوطنية  العملة  لإ�سدار  الإعداد  لجنة  كونت 

المركزى �سميت لجنة العملة وتراأ�س اللجنة ال�سيد/مامون بحيرى 

، نائب وكيل وزارة المالية اآنذاك. �سمت اللجنة لع�سويتها ال�سيد/ 

لوزارة  ، ممثل  ا�سحق  اإبراهيم عثمان  وال�سيد/  �سعدالدين فوزى 

 / وال�سيد   ، اإنجلترا  بنك  ممثل   )Loombe والم�ستر)  التجارة 

  )Joag (م�سطفى ال�سقاف ، ممثل البنك الأهلى الم�سرى والم�ستر

ممثل البنك المركزى ال�سويدى  .

اأن  اأنك عا�سرت عملية حريق العملة ، نرجو  هل �سحيح 

حتدثنا بتف�سيل عن ق�سة تلك العملة وكيف مت حرقها؟

 خططت لجنة العملة واأجازت نموذج عملة ال�سودان الوطنية الورقية 

 . 1957م  عام  باإنجلترا  طبعها  وتم   ) ال�سودانى  )الجنيه  الأولى 

لنيل  اإنجلترا   اإلى  اأر�سلت  الفترة  تلك  خالل 

الإقت�سادية  التنمية  فى  الجامعى  فوق  دبلوم 

بعثت  قد  ذلك  اأك�سفورد وكنت قبل  من جامعة 

 . المركزى  اإنجلترا  لتلقي دورة تدريبية ببنك 

للعودة  وتهياأت  الهدفين  هذين  حققت  اأن  بعد 

حتى  اأ�سبوعًا  التاأخر  اإلّي  طلب  ال�سودان  اإلى 

 ) )الجنيه  الورقية  الوطنية  ال�سودان  عملة  �سحن  اإجراءات  تكتمل 

واأرافقها اإلى الخرطوم  .

فى طريق عودتنا للخرطوم قلتنا طائرة الداكوتا من مطار لندن – 

كنا بها فقط طاقم  الطائرة والم�سيفة  و�سخ�سى –  م�سطحبين 

معنا العملة وكان م�سار طائرتنا من لندن فى ال�سباح الباكر ثم  اإلي 

مدينة ني�س بفرن�سا ومنها اإلى مالطا حيث اأم�سينا الليلة هناك ومنها 

فى �سباح اليوم التالى اإلى طرابل�س بليبيا وو�سلنا مطار الخرطوم 

المخت�سون  ت�سلم  حيث  الثاني  اليوم  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 

 Strong Room (العملة الوطنية ونقلوها للحفظ بالغرفة المح�سنة

مواقيت  عن  التفا�سيل  هذه  اأ�سوق   . الم�سرى  الأهلى  بالبنك   )

الطيران ومحطات التوقف كى األقى بع�س ال�سوء عن كيف كان حال 

.بكل  هذا  زماننا  فى  حاله  اأ�سبح  وكيف  الزمان  ذلك  فى  الطيران 

مطار هبطت به الطائرة كنا نحاط والطائرة بحرا�سة م�سددة تاأمينًا 

لها والعملة التي تحملها .

اإ�سماعيل الأزهرى  اآنذاك ال�سيد/          اإن فخامة رئي�س الوزراء 

اأثار فيظة )  قد مهر عملة ال�سودان الوطنية الأولى بتوقيعه ، مما 

حزب الأمة ( المعار�س واعتبر هذا الإجراء دعاية ) لحزب الوطنى 

الإتحادى ( ف�سير)حزب الأمة( مظاهرة طالبًا حرق العملة مما حدا 

بال�سيد/ اإبراهيم اأحمد ، وزير المالية ممثاًل  ) لحزب الأمة ( فى 

الحكومة اأن يعد مذكرة لمجل�س الوزراء مبديًا فيها اعترا�سه على 

لحرق  م�سوغًا  حزبه  �ساقه  الذى  ال�سبب  ليرى  لأنه  حرقها  عملية 

العملة . ولكن رغم ذلك تم تنفيذ حرق العملة  و�سير موؤيدو الوطنى 

الإتحادى مظاهرة كان �سعارها )حريق العملة حريق ال�سعب ( .

وماذا  للخارج  ابتعاثك  فرتات  عن  حتدثنا  اأن  نرجو   

ا�ستفدت من تلك البعثات من درو�س؟

ابتعاثي من وزارة  ، حيث تم  للخارج ثالث مرات  ابتعاثي  لقد تم   

لبنك  والتح�سير  بال�سودان  الم�سرفي  للعمل  كتمهيد  المالية 

ال�سودان المركزي وكان معي الأخوان الطيب 

مهدي،  اأحمد  الرحمن  وعبد  الر�سول  ح�سب 

وق�سينا فترة في م�سرف انجلترا وم�سرف 

كان   ،  )  Midland Bank  ( لند  الميد 

بالو�سع  مقارنة  متقدمًا  الم�سارف  م�ستوى 

نحتك  مرة  اأول  تلك  كانت  وقد  ال�سودان.  فى 

ال�سودان  بيئة  عن  تماما  مختلفة  وببيئة  الخارجي  بالعالم  اأثناءها 

في الدين والثقافة ، وكانت وتيرة الحياة عندهم �سريعة ومرتبة في 

المواعيد وفي ال�سارع وفي ركوب ال�سيارات وكل �سئ وعرفنا نظام 

الحديد  ال�سكة  اأو  الب�سات  انتظار  في  �سواء  ال�سف  في  الوقوف 

اأننا جئنا من بيئة فيها  اأو ق�ساء الحاجات في ال�سوق  . ولحظنا 

العامة  الحياة  اأو  العمل  تقابله في  الجار وعلى كل من  انفتاح على 

ولكن النجليز غير ذلك . ولحظنا اأن النا�س هناك يلتزمون النظام 
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بها  التي  الق�سايا   بع�س  حل  في  الدولة  وي�ساعدون  والم�سوؤولية 

ومن  طيب  وال�سعب  المعامالت  �سدق  وهنالك   . للقانون  مخالفة 

اإذ  �سديدة  ده�ستنا  وكانت  �سئ  كل  عنك  يعرف  اأن  يريد  به  تحتك 

�سمنها  ومن  الأخرى  البلدان   عن  �سيئا  يعرفون  ل  اأنهم  اكت�سفنا 

عن جغرافية  الكثير  نعرف  يجدوننا  عندما  وي�ستغربون  ال�سودان، 

بلدهم وتطورات الأو�ساع ال�سيا�سية لديهم، واأ�سماء قادتهم .

 نرجو اأن حتدثنا عن اأو�ساع بنك ال�سودان يف فرتة عملك 

تلك ؟

  في عام 1960م تم اإن�ساء البنك المركزي . وعين ال�سيد/مامون 

بحيري ، رئي�س لجنة العملة اآنذاك محافظًا له .

المالية  بوزارة  والعملة  للبنوك  م�ست�سارها  الحكومة  عينت 

اليوغ�سالفى الجن�سية م�ستر )�سمينك�س( ، مديرًا عامًا لبنك ال�سودان 

المالية  بوزارة  الزمالء  الإخوة  الختيارعلى  ووقع  المركزى 

الفكى   ، الفكى  مهدى   ، اإبراهيم  الدرديرى  ب�سير،  ح�سن  ال�سادة: 

م�سطفى ، الطيب ح�سب الر�سول ، وعبدالرحمن مهدى . ومن اأمانة 

لجنة اإ�سدار العملة الوطنية وقع الختيار علي �سخ�سى وفى العام 

1960م انتقلت والإخوة المذكورين لبنك ال�سودان ، اأنتدبت للعمل 

بمكتب رئي�س الوزراء ال�سيد/محمد اأحمد محجوب عليه رحمة اهلل 

الوزراء لحظت  ال�سيد رئي�س  )65-1966م( وفى فترة عملى مع 

يح�سر  فبع�سهم  بالمواعيد  من�سبطين  غير  الوزراء  من  كثيرًا  اأن 

وليحمل  الوزراء  مجل�س  جل�سات  اإلى 

معه اأجندة الجتماع . ولكن كانت الخدمة 

المدنية من�سبطة تمامًا. �ساركت فى التمهيد 

لإن�ساء وزارة لل�سناعة لأول مرة فى تاريخ 

تدار  ال�سناعة  �سئون  كانت  اإذ   ، ال�سودان 

التجارة  )وزارة  ا�سمها  وكان  التجارة  وزارة  فى  ق�سم �سغير  من 

اإلى بنك ال�سودان مرة  وال�سناعة والتموين والتعاون ( ثم رجعت 

اأخرى وكنت قد تدرجت بوظائف البنك المركزى فى كٍل من : اإدارة 

الرقابة على النقد واإدارة النقد الأجنبى واإدارة البحوث –  ثم نائبًا 

للمدير العام للبحوث وال�سئون الإدارية والنقد الأجنبى . فى العام 

1969 م اأحالني نظام مايو للمعا�س وكنت وقتها نائبًا لمدير عام بنك 

ال�سودان المركزى وعينت اأول مدير عام    ل�سركة ال�سمغ العربي 

لفترة عامٍ ون�سفه ، وحينها حدث انقالب ها�سم العطا الذي  ف�سل 

، تزامن بعده اإعادة تعيينى ببنك ال�سودان المركزى نائبًا للمحافظ 

وكان ذلك عام 1970م  بعد ف�سل اإنقالب ها�سم العطا.  

)برنامج  الدولي  النقد  ب�سندوق  للعمل  اأنتدبت  1973م  عام  في   

اليمنى حيث عملت  المركزي  بالبنك  – للعمل   ) الفنية  الم�ساعدات 

اإدارتي الئتمان والرقابة علي الم�سارف ، ومن اليمن  اإن�ساء  علي 

التحقت بالموؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار بالكويت ، ثم بعدها 

التحقت ب�سندوق النقد العربى باأبوظبى وكلتا هاتين الموؤ�س�ستين 

كانتا اإقليميتين والحديث عن هاتين الموؤ�س�ستين يطول ويحتاج اإلى 

بنك  اإدارة  ل�ستالم  1979م  عام  لل�سودان  عدت  ثم   . اأكبر  م�ساحة 

في�سل.

كيف كانت تتم اإدارة النقد الأجنبي يف ذلك الوقت ؟

 كانت هناك اإدارتان لهما �سلة بالنقد الأجنبى الأولى هى اإدارة النقد 

الأجنبى والعالقات الخارجية وهى م�سئولة عن ادارة موارد البالد 

من  المرا�سلين  مع  الالزمة  الترتيبات  واإجراء  الأجنبى  النقد  من 

الموؤ�س�سات المالية الأجنبية ، والأخرى هى اإدارة الرقابة على النقد 

وهى م�سئولة عن مراقبة واردات البالد من النقد الأجنبى الناتجة 

عن ال�سادرات �سواء كانت �سلعية اأو خدمية اأو غيرها، كما اأنها اأي�ساَ 

اأو  ت�سرف على التحويالت للخارج �سواء كانت لال�ستيراد ال�سلعى 

الخدمي والتاأكد من اأنها قد تمت وفق الإجراءات المطلوبة . وكانت 

جعل  قوى  وطنى  ح�س  هناك  وكان  وم�ستدامة  ل�سيقة  جد  الرقابة 

المواطنين المعنيين يلتزمون باإدخال ح�سيلة ال�سادرات المختلفة 

اإلى داخل الوطن وقد كانت البالد تتمتع 

بح�سيلة وافرة من النقد الأجنبي، ولكن 

اأي�سا كانت هناك رقابة على النقد والتاأكد 

من اأن كل ح�سيلة ال�سادرات يتم توريدها 

للبنوك التجارية ثم منها لبنك ال�سودان . 

وكان هناك ان�سباط و�سدق في التعامل. وفي رقابة النقد الأجنبي 

كانت  �سواء  المنظورة  غير  للتحويالت  ر�سد  اأو  ح�سر  هناك  كان 

هناك  تكن  ولم  الأجانب  تحويالت  اأو  الترحيل  اأو  التاأمين  اأق�ساط 

مخالفات تذكر.

ماذا ا�ستفدت من فرتة عملك يف بنك ال�سودان على �سعيد 

املعرفة واملهارات الإدارية ؟

الكلى  القت�ساد  ب�سيا�سات  يتعلق  فيما  خا�سة  الكثير  تعلمت  ـ 
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وق�ساياه واإدارة ال�سيولة النقدية والإئتمان .

عملت في بنك ال�سودان المركزى في رقابة النقد الأجنبى واإداراة 

الرقابة على النقد الأجنبي واإدارة ال�سئون الإدارية واإدارة البحوث 

وتوليت من�سب نائب المدير العام  ثم من�سب نائب المحافظ.

�سئونها  لإدارة  المتميز  الإن�سباط  عرفت  الأجنبى  النقد  باإدارة 

اأو  تجاري  عمل  لكل  اإدارتى  فى  تطبيقًا  وا�ست�سحبته  فحذقته 

على  الرقابة  اإدارة  وفي   ، م�سوؤولياته  وتحمل  باأدائه  كلفت  اإدارى 

النقد الأجنبى تعرفت على �سادرات ال�سودان والم�ستوى المطلوب 

والبلدان  التجارية  و�سمعتها  ت�سديرها  وبيوتات  عالميًا  لجودتها 

الم�ستوردة ومن ثم اقت�ساد ال�سودان من خالل الإطالع على ميزان 

التبادل التجارى بين ال�سودان والدول الأخرى وميزان المدفوعات. 

القت�ساد  تطور  حول  مداركنا  تو�سعت  البحوث  اإدارة  وفي 

ال�سوداني وح�سيلة النقد الأجنبي وال�سادرات والواردات والبلدان 

التي نتعامل معها . وفى البحوث يتم تحليل القطاعات الإقت�سادية 

الموؤثرة  والعوامل  ال�سودانى  القت�ساد  ونمو  وتطور  المختلفة 

اأن العمل فى بنك  فيه وال�سيا�سات الكلية لالقت�ساد . وفى العموم 

ال�سودان يعلم الن�سباط وتجويد الأداء والحاطة عن قرب بجميع 

جوانب القت�ساد ال�سودانى الكلى .

     وكنت الم�سئول ال�سودانى اإلى جانب الخبراء الأجانب فى اإعداد 

م�سودة م�سروع اإن�ساء بنك الإدخار. واأي�سًا اإعداد م�سروع قانون 

الرقابة على الم�سارف الذى يدخل للعمل الم�سرفى ال�سودانى لأول 

مرة .

نرجو اأن حتدثنا عن فرتة عملك ب�سركة ال�سمغ العربي 

وما هي اأهداف اإن�ساء هذه ال�سركة التي اخت�ست بال�سلعة 

التي كانت حتتل املرتبة الثانية يف �سادرات ال�سودان بعد 

القطن؟

وانجازاتها  مايو  �سيا�سات  �سمن  العربي  ال�سمغ  �سركة  تاأ�س�ست 

التجارية  البيوتات  طريق   عن  ر  ُي�سدَّ العربي  ال�سمغ  كان  فقد   .

�سواء كانت وطنية اأو اأجنبية ك�سلعة من ال�سلع وكانت تعمل في هذا 

المجال �سركات بيطار واآفريكان تريدنق و�سركة جورج حداد ومن 

الغر�س  كان  وقد   . وغيرهم  العال  واأبو  �سالح  عثمان  ال�سودانيين 

تم  وقد   ، واحدة  جهة  في  ال�سمغ  �سادرات  ح�سر  ال�سركة  من 

كل  بم�ساهمة  عامة  م�ساهمة  ك�سركة  العربى  ال�سمغ  �سركة  اإن�ساء 

من كانوا يعملون في تجارة ال�سمغ بالإ�سافة اإلى عامة الجمهور، 

 . وتطويره وجودته  بالإنتاج  العتناء  ال�سركة  اأغرا�س  اأهم  كان  و 

واأن تهتم بالإنتاج والت�سدير بال�سافة اإلى �سمان و�سول ح�سيلة 

ال�سادر لخزينة الدولة. وقد كان لل�سركة اأثر اإيجابي وا�سح جدًا، 

واأمريكا  وانجلترا(  )األمانيا  اأوربا  في  الأجانب  والم�ستوردون 

بكل  يمدهم  واحد  م�سدر  لديهم  �سار  وغيرهم  ورو�سيا  وال�سين 

وقد  المختلفة  ودرجاته  والمخزون  الإنتاج  ال�سمغ:  معلومات 

اطماأنوا لل�سركة ووجدوا لديها اللتزام والجودة و�سهولة اإجراءات 

الموردون  واطماأن  للبالد  جيد  عائد  هناك  وكان  ال�سادر.  اأوراق 

على وجود جهة م�سئولة تمدهم ب�سفة معتمد عليها و �ستدامة بما 

يحتاجونه من �سلعة ال�سمغ . ولكن بالطبع موؤخرًا حدثت م�ساكل .

لقد عملت لفرتة يف �سندوق النقد الدويل.. ماذا ميكن اأن 

ي�ستفيد ال�سودان من ال�سناديق الدولية ؟

وفنية  اأنظمة من�سبطة  لهما  الدولي  والبنك  الدولي  النقد   �سندوق 

يطالبون  فهم  للدول،  ال�سيا�سية  بالجوانب  كثيرًا  لتهتم  �سرفة 

الدولة  بموارد  يتعلق  فيما  حازم  نظام  هنالك  يكون  باأن  الدول 

وا�ستخداماتها ويطالبون باإيقاف ال�سرف الحكومي على الكثير من 

الخدمات ويعملون باأفق اقت�سادي لي�س لل�سيا�سة فيه دخل.. ولكن 

الحكومات ل تقبل بذلك لأنها ل تريد م�ساكل �سيا�سية، وال�سودان 

يمكن اأن ي�ستفيد من هذه الموؤ�س�سات اإذا التزم ب�سيا�ساتها وا�ستطاع 

اأن يقنعها ب�سيا�ساته القت�سادية 

الإ�سالمي  في�سل  بنك  جتربة  عن  حتدثنا  اأن  نرجو 

باعتبارك قد عا�سرت بداياتها كلها وهي يف ذلك الوقت 

جتربة فريدة وجديدة.

          ـ ل يمكن اأن تختزل تجربة بنك في�سل فى حديث ق�سير فى 

م�ساحة ق�سيرة مثل هذه . ويجب اأن يفرد لها ملف كامل. تجربة 

ثقافى  وبعد  وبعد خارجي  بعد محلي  لها  الإ�سالمي  في�سل  بنك 

كبيرة   تحديات  هنالك  المحلي  ال�سعيد  فعلى   ، واجتماعى  دينى 

جديد  التنفيذي  فالموظف  بها.  نهتدى  تجربة  ت�سبقنا  لم  لأنه 

البنك  مع  والمتعاملون  ويخطئ  ي�سيب  وبالتالي  التجربة  على 

وقد  عليهم  لأنها جديدة  لهم  ل�سرحها  منا  ويحتاجون  يجهلونها 

اأخذ ذلك جزءًا كبيرًا من وقتنا.  وكان هنالك ت�سكيك من الي�سار 
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معين  �سيا�سي  اتجاه  لخدمة  تعمل   باأنها  واتهامها  التجربة  في 

مما اأخذ الكثير من وقتنا لتفنيد هذا الإتهام . اأما خارجيًا فقد كنا 

نتعامل مع نظم ربوية تقليدية بحكم ال�سرورة  . لقد اتفقنا معهم 

على األ ناخذ فوائد على اأر�سدتنا الأجنبية واأل ياخذوا منا فوائد 

اإذا ما ك�سفت ح�ساباتنا  وهذا مجال يطول فيه الحديث كثيرَا . تلك 

اأهم م�ساكل تلك التجربة في بداياتها بالإ�سافة اإلى عدم مواكبة 

ولكن  الإ�سالمى  القت�سادى  العمل  لمتطلبات  بالبالد  القوانين 

اليوم بالطبع �سارت هنالك قناعات بالنظام الم�سرفي الإ�سالمي 

اأو نوافذ تعمل بال�سيرفة الإ�سالمية  البنوك الإ�سالمية  ون�ساأت  

العملية  دورة  اإتمام  من  لبد  وكان   . العالم  بالد  من  كثير  فى 

الم�سرفية الإ�سالمية من اإيجاد جهة غير ربوية لتاأمين تعامالت 

البنك  لذلك تم اإن�ساء �سركة التاأمين الإ�سالمية كاأول �سركة تاأمين 

من هذا النوع لتخدم ن�ساطات البنك والمتعاملين معه وكذلك لأن 

البالد تخرج  تاريخ  اأول موؤ�س�سة فى  الإ�سالمى كان  بنك في�سل 

الزكاة - اأي تزكى اأموالها - اأن�ساأت الدولة ديوان الزكاة وكنت 

ممثل بنك في�سل الإ�سالمى فى مجل�س اأمناء ديوان الزكاة .

حدثت  ثم  مزدهرة  بداأت  ال�سمال  بنك  جتربة   

امل�سكالت، ولكن الآن ، مت اإنقاذ املوقف.. نريد حتليلك 

لتلك التجربة؟

بنك ال�سمال مر بفترات ع�سيبة . فقد ابتداأ مزدهرًا و�سق طريقه 

بنجاح ولكن ال�سيا�سة لعبت دورًا في جانب  النقد الأجنبي حيث 

على ح�ساب  لها  توفيره  وتم  الأجنبي  للنقد  بحاجة  الدولة  كانت 

الم�سرفية  ال�سالمة  لأ�س�س  مراعاة   بدون  الجمهور  ودائع 

فح�سل الخلل ثم جاء التع�سر مع بع�س العمالء وعدم الن�سباط 

الموؤ�س�سي و�سعف خبرة العمالء ، وبذلك حدثت انتكا�سة و�سار 

ال�ستقرار  عدم  هنالك  وكان   ، متراكمة  من خ�سائر  يعاني  البنك 

اأهم  فاإن  نحن  جئنا  وعندما   . التدهور  على  �ساعد  مما  الإداري 

متابعة  وعلى  المتع�سرات  معالجة  على  ركزنا  اأن  هو  به  قمنا  ما 

الناجحة   العمليات  على  والتركيز  ال�سرف  وتر�سيد  المع�سرين 

بنك  و�سيا�سات  وتوجيهات  الموؤ�س�سى  الن�سباط  وراعينا 

ال�سودان المركزى و�سرنا نعمل على اإطفاء الخ�سائر المتراكمة 

وفتحنا الكتتاب لزيادة راأ�س مال البنك  التزامًا بموجهات بنك  

ال�سودان  المركزى وحققنا الزيادة المطلوبة وتمكنا من توفيق 

التي طرحها  الأو�ساع  لتوفيق  الأولى  المرحلة  اأو�ساعنا ح�سب 

بنك ال�سودان المركزى. وفي ال�سنوات الأربع الأخيرة حقق البنك 

اأرباحًا �ساعدته في التقليل من حجم الخ�سائر المتراكمة وحجم 

المتع�سرات. وناأمل في هذا العام 2009م اأن نحقق انجازًا كبيرًا 

وكذلك  والمتع�سرات  الخ�سائر  من  كبير  حجم  اإطفاء  في  ي�ساعد 

ومخ�س�سات  مرتبات  تح�سين  من  العمل  ببيئة  اهتمامنا  كان  

العاملين وترقياتهم والتدريب واإ�سحاح البيئة... اإلخ

ال�سمال  ببنك  اليوم  للعاملني  توجهها  كلمة  من  هل 

الإ�سالمي ؟

اأ�سيد بمجهود العاملين بالبنك خالل ال�سنوات الما�سية حيث  اأوًل 

خرج البنك من الهاوية لل�سطح ول بد من المزيد من الجهد وتنفيذ 

الخطة المو�سوعة مما يجعل البنك في م�ساف البنوك المتقدمة في 

الجهاز الم�سرفي ال�سوداني. ونحثهم على بذل المزيد لكي ن�ستقطب 

موارد كبيرة وم�ستقرة ت�ساعد في تنمية القت�ساد ال�سوداني .

 نرجو اأن حتدثنا عن الأ�سرة الكرمية وهل تتحكم يف 

حياة اأبنائك اأم ترتك لهم حرية الختيار ؟

جامعة  من  متخرجة  والثانية  طبيبة  واحدة  وولد..  بنتان  لي   

الأحفاد  علم نف�س .. والولد تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 

ولكنه  بالم�سارف  عمل  فر�سة  له  اأجد  اأن  حاولت  عاد  وعندما 

في  تعمل  �سركة  فاأن�ساأ  الحر  الخا�س  العمل  واأ�سرعلى  رف�س 

مجال النقل . وفي م�ساألة الزواج تركت لهم حرية الإختيار وكلهم 

متزوج بحمد اهلل ولى من الأحفاد خم�سة . ثالث بنات وولدان .

بالعمل  املليئة  عربحياتك  هوايات  اأية  مار�ست  هل 

والن�ساط ؟

نربي  كنا  والو�سطى  الأولية  المرحة  فى  بربر  في  كنت  عندما 

الزمن  ذلك  فى  التقليدية  الألعاب  ونلعب  والدواجن..  الحمام 

وفي  لل�سباحة  اأميل  �سرت  �سيدنا  وادي  لمدر�سة  جئت  وعندما 

�سداقات  كّونا  وقد  التن�س.  بلعبة  اأت�سلى  اأحيانًا  كنت  الجامعة 

اأيام الدرا�سة وكنا نتالقى بعد التخرج ولكن بعد الزواج وكثرة 

ال�سودان  ال�سبل فى مدن  الأ�سرية وغيرها وتفرق  الم�سغوليات 

 ، وبالمنا�سبات  متباعدة  فترات  في  مالقاتنا  �سارت  المختلفة 

ولكن لم تنقطع اأوا�سر الأخوة والمحبة مع بع�سنا البع�س .
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  اإن طبيعة عمل البنوك كمقر�س للم�ستثمرين 

لمخاطر  معر�سة  تجعلها  التمويل  وطالبي 

ما  مع  بالمقارنة  العائد  قلة  اأو  الخ�سائر 

الم�سارف  تعر�ست  وقد  له،  مخطط  هو 

المخاطر  من  عالية  لن�سبة  ال�سودانية 

الكثيرين  وعجز  التع�سر(   ( جراء  من 

لف�سل  نتيجة  عليهم  البنوك  ديون  رد  عن 

م�سروعاتهم اأو ) للمماطلة ب�سوء نية(، وقد 

تم التوجه موؤخرا لإن�ساء اإدارات المخاطر 

درا�سات  وجرت   ، ال�سودانية  بالم�سارف 

يتعلق  ما  منها  كان  التع�سر،  لأ�سباب 

بالم�سرف نف�سه ومنها ما يتعلق بالزبائن 

ومنها ما يتعلق بالو�سع القت�سادي العام، 

وجرى تحديد المعالجات ب�سكل عام، ولكن 

الذي  التمويل  في  عالية  المخاطر  زالت  ل 

تمنحه البنوك ال�سودانية. 

  وفي تعريف المخاطر كتب ال�سيد/ فائق 

النجار في موقع )BAB( على النترنيت: 

تعر�س  احتمالية  باأنها  المخاطر  تعرف   (

وغير  متوقعة  غير  خ�سائر  اإلى  البنك 

المتوقع  العائد  تذبذب  و/اأو  لها  مخطط 

التعريف  هذا  اأن  اأي  معين.  ا�ستثمار  على 

اإلى وجهة نظر المدققين الداخليين  ي�سير 

الآثار  اإزاء  قلقهم  عن  للتعبير  والمديرين 

م�ستقبلية  اأحداث  عن  الناجمة  ال�سلبية 

التاأثير  على  قدرة  لها  الوقوع  محتملة 

على تحقيق اأهداف البنك المعتمدة وتنفيذ 

ا�ستراتيجياته بنجاح.

  هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في 

الداخلي  التدقيق  لأهداف  تحديده  معر�س 

الأهداف  هذه  ت�ستمل  اأن  �سرورة  بتاأكيد 

الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  تقويم  على 

العامة  وال�سوابط  الإداري  والتنظيم 

لالأعمال وفعاليتها.(

 )BAB( وكتب فائق النجار في موقع  

المخاطر  اإدارة  عنوان  تحت  الريا�س  من 

اإختبار ال�سغط تقنية 

جديدة لإدارة املخاطر 

�تقييم الآثار املحتملة على 

��سع البنك املايل.

يف جمال اإدارة املخاطر امل�سرفية

�لتجاين ح�سني

�سر�رة اإيجاد حزمة من الإجراءات 

ال�سارمة داخل املوؤ�س�سات املالية 

�امل�سرفية لتفادى اآثار الأزمة 

العاملية.
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فيها  الرقابة  واإجراءات  الم�سرفية 

في  المطرد  التقني  التطور  يقول:( اإن 

والتطور  ناحية،  من  الم�سرفية  ال�سناعة 

الإلكترونية  الو�سائل  ا�ستخدام  في 

اأخرى،  ناحية  من  الإلكترونية  والأموال 

الم�سرفية  الخدمات  زيادة  اإلى  اأدى 

وزيادة  وتنوعها،  البنوك  قبل  من  المقدمة 

�سوق  في  الم�سرفية  العمليات  تعقيد 

هذا  ولمقابلة  ال�سديدة.  المناف�سة  �سمته 

التطور والمخاطر المرتبطة به اأ�سبح من 

ال�سروري مراقبة م�ستوى المخاطر التي 

الرقابية  الإجراءات  بالعمل وو�سع  تحيط 

الالزمة لل�سيطرة على الآثار ال�سلبية لهذه 

المخاطر واإدارتها بطريقة �سليمة.(

التدقيق  مفاهيم  تطور  جاء   ( واأ�ساف:    

الم�سرفية  الموؤ�س�سات  في  الداخلي 

والحتياجات  التطورات  هذه  ليعك�س 

الداخلي  التدقيق  اأ�سبح  حيث  الخا�سة، 

في  ي�ساعد  وتوجيهًيا  ا�ست�سارًيا  م�سدًرا 

اإدارة المخاطر، وتقليل  تحمل م�سوؤوليات 

المخاطر اإلى حدود مقبولة. هذا وقد عّرف 

معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق 

الداخلي في عام 1999 باأنه »ن�ساط توكيد 

م�سمم  ومو�سوعي،  م�ستقل  وا�ست�سارات 

وتح�سينها،  ال�سركة  اأعمال  قيمة  لإ�سافة 

بطريقة  اأهدافها  تحقيق  على  ي�ساعد  وهو 

عمل نظامية ومن�سبطة لتقويم فعالية اإدارة 

واأن�سطة  وتح�سينها  وال�سبط  المخاطر 

الحكم وال�سيطرة في ال�سركة«. ونجد من 

الداخلي  التدقيق  ن�ساط  اأن  التعريف  هذا 

وتح�سين  المخاطر  اإدارة  بتقويم  مهتم 

فعاليتها، حيث يتم من خالل عملية التقويم 

تحديد المجالت التي تتطلب تركيًزا وعمًقا 

عند اإجراء عملية التدقيق.( 

من  العتماد  اإن   ( النجار:  فائق  ويقول   

قبل البنوك كلًيا على اآلية الرقابة الداخلية 

الت�سغيل،  مخاطر  لإدارة  التدقيق  ووظيفة 

اأ�سبح غير كاف حالًيا، فقد ظهرت الحاجة 

الملحة لبناء اأدوات وعمليات خا�سة تهدف 

)العمليات(،  الت�سغيل  مخاطر  اإدارة  اإلى 

خا�سة  برامج  بو�سع  البنوك  بداأت  وقد 

لإدارة المخاطر الت�سغيلية يمكنها اأن تقدم 

الأمن وال�سالمة للبنك.

  ويمكن القول اأن معرفة المخاطر وتقويمها 

واإدارتها هي من العوامل الرئي�سة في نجاح 

لأهدافها،  وتحقيقها  وازدهارها  البنوك 

فاإذا كان الدخول في المخاطرة المق�سود 

عدم  اأن  اإل  اأعلى  اأرباح  على  الح�سول  به 

اإدارة هذه المخاطر بطريقة علمية �سحيحة 

قد يوؤدي اإلى فقدان العائدات والف�سل في 

تحقيق الأهداف ال�ستراتيجية للبنك.( 

تجارب عربية في مجال اإدارة المخاطر: 

تقنية  ال�صغط  اإختبار  الكويت: 

جديدة لإدارة المخاطر:

  اختبار ال�سغط هو تقنية لإدارة المخاطر 

على  المحتملة  الآثار  لتقييم  ُت�ستخدم 

و�سع البنك المالي عبر درا�سة تاأتي بعدد 

ال�ستثنائية  ال�سغط  �سيناريوهات  من 

والمحتملة. وفي هذا ال�ساأن جاء في موقع 

الكويت  بنك  يعتبر   ( بيزين�س:  ارابيان 

المركزي بين عدد من هيئات تنظيم القطاع 

المالي في العالم التي قامت باإدخال تقنية 

اختبار ال�سغط اإلى البنوك في محاولة منها 

لتعزيز اإدارة المخاطر في هذا القطاع. غير 

يزال  ل  المحلية،  البنوك  اإلى  بالن�سبة  اأنه 

هذا التقييم الن�سف �سنوي الإلزامي يطرح 

»ديلويت«  قامت  وقد  التحديات.  من  عددًا 

بتنظيم ندوة مع الم�سوؤولين في بنوك دولة 

وتحديات  التقنية  بهذه  للتعريف  الكويت 

تطبيقاتها.(

ق�سم    وقال رامي وديع وهو م�سارك في 

ال�سرق  ديلويت  في  المخاطر  ا�ست�سارات 

ق�سم  اأن  من  الرغم  »على   : الأو�سط،  

جدول  لديه  البنوك  غالبية  في  المخاطر 

على  خا�س  ب�سكل  يتركز  وهو  هام  اأعمال 

اإدارة الأزمة العالمية، اإل اأن هذا لي�س كافيًا 

وهنالك �سرورة لتعزيز مراقبة المخاطر. 

والمفاهيم  والأدوات  المنهجية  اأثبتت  لقد 

التقليدية )على غرار ت�سنيف الموؤ�س�سات( 

المتاأزمة.  الأ�سواق  كبح  على  قدرتها  عدم 

جزءًا  ال�سغط  اختبار  �سي�سبح  وبالتالي، 

وطئة  من  تخف�س  التي  الأن�سطة  من  هامًا 

المخاطر والتي على البنك القيام بها. ومن 

اأحد  ال�سغط  اختبار  يكون  ان  المتوقع 

المترقبة،  الأ�سا�سية  المخاطر  موا�سيع 

بعد تطبيقه من البنوك الأميركية والإعالن 

في  اعتماده  عن  الأوروبي  لالتحاد  الأخير 

اأوربا.(

الأنباء  لوكالة  ت�سريح  في  واأ�ساف،    

الكويتية »كونا«، اأن المعيار المعدل الم�سار 

المال  راأ�س  كفاية  معيار  محل  يحل  اإليه 

ال�ساري حاليا على البنوك الإ�سالمية، واأنه 

قد اأخذ في العتبار الأ�س�س العامة لالإطار 

في  الواردة  المال  راأ�س  لكفاية  المعدل 

يونيوحزيران  حتى  بازل  لجنة  اإ�سدارات 

للبنوك  بالن�سبة  تنطبق  والتي   ،2006

مجل�س  اإ�سدارات  عن  ف�سال  الإ�سالمية، 

هذا  في  الإ�سالمية  المالية  الخدمات 

بالمعالجات  يتعلق  فيما  الخ�سو�س، 

بها  تخت�س  التي  للبنود  المخاطر  واأوزان 

البنوك الإ�سالمية.

القيا�سي  الأ�سلوب  اعتماد  تم  اأنه  وقال   



يعطي  بحيث  الئتمان؛  مخاطر  لقيا�س 

البنوك  لمطالبات  اأوزان مخاطر منخف�سة 

الجدارة  ذات  الجهات  على  الإ�سالمية 

البنوك  اإعطاء  وكذلك  العالية،  الئتمانية 

اأ�ساليب  من  ال�ستفادة  مزية  الإ�سالمية 

ذات  وهو  الئتمانية،  المخاطر  مخففات 

المعدل  المعيار  في  كذلك  المتبع  المنهج 

التقليدية  البنوك  على  المطبق   )2( بازل 

المحلية منذ دي�سمبر/كانون الأول 2005، 

راأ�سمالية  متطلبات  كذلك  يت�سمن  كما 

لمواجهة مخاطر ال�سوق ومخاطر الت�سغيل 

لدى البنوك الإ�سالمية.

وهو  المعيار،  من  الثاني  الركن  وحول    

عملية المراجعة الرقابية، قال المحافظ اإنه 

ي�ستند على اأربعة مبادئ اأ�سا�سية تتمثل في 

لديها؛  داخلية  اأنظمة  بتطوير  البنوك  قيام 

في  المال  راأ�س  كفاية  تقييم مدى  اأجل  من 

على  الموؤثرة  المخاطر  جميع  مواجهة 

البنك، والتي لم يتم التحوط لها في الركن 

ا�ستراتيجيه  المعيار، مع و�سع  الأول من 

منا�سبة  م�ستويات  على  للحفاظ  مالئمة 

لراأ�س المال.

  واأ�سار ال�سباح اإلى قيام ال�سلطة الرقابية 

المال  راأ�س  كفاية  تقييم  عمليات  بمراجعة 

بن�سبة  التزامها  من  للتاأكد  البنوك؛  لدى 

التي  للمخاطر  مالئمة  مال  راأ�س  كفاية 

يواجهها كل بنك على حدة، وتقييم فعالية 

اإدارة  في  البنوك  واإجراءات  �سيا�سات 

المخاطر.

  واأو�سح اأنه يمنح الركن الثاني من المعيار 

البنوك  لإلزام  الرقابية  لل�سلطة  �سالحيات 

المال،  لراأ�س  اأعلى  بم�ستويات  بالعمل 

من  مبكر؛  وقت  في  المبا�سر  والتدخل 

اأجل منع انخفا�س راأ�س مال اأي بنك دون 

المخاطر  لمواجهة  الكافية  الدنيا  الحدود 

التي يتعر�س لها البنك.

وقال اأن الركن الثاني من المعيار يت�سمن 

باإجراء  البنوك  قيام  اأهمية  على  التاأكيد 

اختبارات ال�سغط، باعتبارها من الجوانب 

لدى  المخاطر  اإدارة  نظم  في  المهمة 

البنوك.

المركزي  البنك  تعليمات  اأن  واأ�ساف   

بموجب الركن الثاني من المعيار ت�سمنت 

اإعداد  اأ�س�س  ب�ساأن  مف�سلة  توجيهات 

اأهمية  على  اأكدت  كما  ال�سغط،  اختبارات 

بال�سمولية  ال�سغط  اختبارات  تت�سم  اأن 

بحيث  المطلوبة؛  النتائج  لإعطاء  والدقة 

اتخاذ  في  منها  ال�ستفادة  للبنك  يمكن 

القرار المنا�سب من اأجل تقلي�س ومواجهة 

المخاطر الم�سرفية.

المعيار  من  الثالث  الركن  اأن  واأو�سح   

يت�سمن متطلبات في �ساأن الإف�ساح العام، 

تهدف اإلى توفير معلومات كافية و�ساملة، 

المهتمين  لكافة  المنا�سب  الوقت  وفي 

الإ�سالمي،  الم�سرفي  القطاع  ب�سوؤون 

في  ت�سهم  التي  المهمة  العنا�سر  من  وهو 

تحفيز البنوك الإ�سالمية على تطبيق اأف�سل 

ومراقبة  باإدارة  يتعلق  فيما  الممار�سات 

المخاطر المختلفة لديها.

اإلى  بالإ�سارة  ت�سريحه  المحافظ  واختتم 

اأن البنوك الإ�سالمية المحلية �ستظل ملتزمة 

المال  راأ�س  لكفاية  الأدنى  الحد  بن�سبة 

المركزي،  الكويت  بنك  قبل  من  المطبقة 

وهي 12%، في حين اأن الن�سبة المقترحة 

للرقابة الم�سرفية هي  من قبل لجنة بازل 

.%8

معايير  على  ي�صدد  المركزي  البنك 

اإدارة المخاطر

  كتبت اآمنة الحمادي في ) الجريدة(: �سدد 

معايير  على  الكويت  في  المركزي  البنك 

اإدارة المخاطر في البيانات ن�سف ال�سنوية 

اإ�سافية لقيم المخ�س�سات  للبنوك مراعاة 

المال وحقوق  راأ�س  في  واأثرها  والأ�سول 

اأن  اإلى  م�سادر  واأ�سارت  الم�ساهمين 

احت�ساب  البنوك  من  يطلب  )المركزي( 

تظهر  قد  التي  الحتمالت  اأ�سواأ  وقيا�س 

من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، 

وتح�سبًا من وقوع اأي اآثار �سلبية تظهر في 

ميزانيات البنوك في الن�سف الأول من هذا 

العام، والتي قد توؤثر �سلبًا في راأ�س المال 

الأ�سول،  وتقييم  الم�ساهمين،  وحقوق 

ودرجة الحماية والمخاطر.

لـ<الجريدة<  م�سرفية  م�سادر  ك�سفت    

من  �سيطلب  المركزي  الكويت  بنك  اأن 

عددًا  القادمة  الفترة  في  المحلية  البنوك 

تت�سمنها  اأن  يجب  التي  الإي�ساحات  من 

عن  �ستك�سف  والتي  البنوك،  ميزانيات 

�سبق  التي  ال�سغط<  >اختبارات  نتائج 

الثالثة  للمرة  >المركزي<  طلبها  اأن 

في  نتائجها  لتظهر   ،2009 عام  مدى  على 

الأول من  للن�سف  للبنوك  المالية  البيانات 

التعديالت  بع�س  مت�سمنة  الحالي،  العام 

»بازل  المال  راأ�س  كفاية  بمعيار  المتعلقة 

بعملية  الخا�س  الثاني  الركن  ب�ساأن   ،»2

المراجعة الرقابية.

>المركزي<  اأن  اإلى  الم�سادر  واأ�سارت 

اأ�سواأ  وقيا�س  احت�ساب  البنوك  من  يطلب 

جراء  من  تظهر  قد  التي  الحتمالت 

وتح�سبًا  العالمية،  المالية  الأزمة  تداعيات 

في  تظهر  �سلبية  اآثار  اأي  وقوع  من 

ميزانيات البنوك في الن�سف الأول من هذا 

العام، والتي قد توؤثر �سلبًا في راأ�س المال 

الأ�سول،  وتقييم  الم�ساهمين،  وحقوق 

ودرجة الحماية والمخاطرة، بالإ�سافة اإلى 

في  ا�ستقطاعها  تم  التي  المخ�س�سات  اأثر 
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نهاية �سنة 2008 اأو الم�ستقطعة في الربع 

الأول من العام الحالي واأثرها في البيانات 

المالية ن�سف ال�سنوية.

التي �سياأخذها في  الإي�ساحات   وتت�سمن 

البيانات  في  المركزي(  )البنك  العتبار 

المالية ن�سف ال�سنويةما يلي:

ـ ح�ساب التراجع في قيم المخ�س�سات

ـ التراجع في قيم الأ�سول

ـ تاآكل راأ�س المال

ـ الأثر ال�سلبي في حقوق الم�ساهمين

اإدارة  لتعزيز  دعوة  الريا�س: 

المخاطر بالبنوك:

  دعا ملتقى »اآفاق ال�ستثمار« الذي انعقد 

تعزيز  اإلى   2009 اأبريل  في  الريا�س  في 

اإدارات المخاطر بالبنوك واإلى تبني فكرة 

بهدف  المركزية  للبنوك  الجزئي  التحرير 

زيادة  مع  النظامية  المخاطر  اإدارة  تعزيز 

القرا�س للقطاع العام الحكومي.

   وراأى نائب رئي�س اأول وكبير القت�ساديين 

�سعيد  الدكتور  التجاري  الأهلي  البنك  في 

قيام  اإلى  دفعت  المالية  الأزمة  اأن  ال�سيخ 

لعام  كبيرة  مخ�س�سات  بو�سع  البنوك 

2008 لترتفع بن�سبة 127 في المائة مقابل 

اأرباحها.  تدني  اإلى  اأدى  مما   2007 عام 

وراأى ال�سيخ اأن هذه الأزمة المالية اأبرزت 

للبنوك  الت�سغيل  نماذج  على  تحديات   3

خف�س  لتحقيق  ال�سعي  اأولها  ال�ستثمارية 

فئة تكاليف من غير الإ�سرار بحجم الأعمال 

الت�سغيل  نموذج  بين  المواءمة  وثانيها 

والخليط الجديد من الأعمال ويتمثل الثالث 

الت�سغيلية في ظل تدني  ادارة الأعمال  في 

وكذلك  المهارات  اكت�ساب  على  الإنفاق 

محدودية ال�ستثمار في مبادرات جديدة.

اإدارة  تحمل  ال�صعيد  هالة  م�صر: 

المخاطر بالبنوك الأزمة العالمية:

 30 بتاريخ  ال�سابع  اليوم  مجلة  في  جاء 

يناير 2009  بقلم نجالء كمال:

حملت هالة ال�سعيد المدير التنفيذى للمعهد 

فى  المخاطر  اإدارة  هيئات  الم�سرفى 

العالمية  المالية  الأزمة  م�سئولية  البنوك 

مع  التعامل  على  قدرتها  �سعف  ب�سبب 

الأزمة ب�سكل يالئم الحجم الحقيقى لها.

  واأكدت »هالة« اأن الأزمة ت�سببت فى خلق 

الم�سرى  الكلى  القت�ساد  على  م�سكالت 

ال�سغيرة.  المن�ساآت  على  اأثر  الذى  الأمر 

�سرورة  على  التنفيذى  المدير  و�سددت 

ال�سارمة  الإجراءات  من  حزمة  اإيجاد 

والم�سرفية  المالية  الموؤ�س�سات  داخل 

اإلى  اآثار الأزمة، م�سيرة  الم�سرية لتفادى 

الحالية  الأزمة  من  ال�ستفادة  �سرورة 

لمواجهة الأزمات القادمة، وطالبت ال�سعيد 

الموؤ�س�سات المالية ب�سخ مزيد من الأموال 

لدعم القت�ساد المحلى. 

تواجه  التي  المخاطر  ماهي  الأردن: 

الم�صارف الإ�صالمية:

في  ماج�ستير  ر�سالة  زيدان  رانية  اأعدت    

الإ�سالمية   والم�سارف  القت�ساد  ق�سم 

تحت عنوان اإدارة المخاطر في الم�سارف 

تعر�ست  الأردن(  حالة   ( الإ�سالمية 

الإ�سالمي  الم�سرفي  العمل  اأن  اإلى  فيها 

في  الم�ساركة  على  يقوم  عمل  باأنه  يتمّيز 

في  الم�ساركة  وبالتالي  والخ�سارة  الربح، 

المخاطرة، وبناًء عليه فاإن تحقيق فهم اأكبر 

الم�سارف  تواجه  التي  المخاطر  لطبيعة 

الأ�سا�سية  المتطلبات  اأحد  يمثل  الإ�سالمية 

للتمكن من ت�سميم الأ�ساليب التي تدار بها 

هذه المخاطر.

  وقد ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التعرف اإلى 

ماهية المخاطر، التي قد تواجه الم�سارف 

الإ�سالمية، وتجلية الختالفات بينها وبين 

مخاطر الم�سارف التقليدية، كما ا�ستهدفت 

التعرف اإلى مجموعة الأ�ساليب التي يمكن 

في  ت�ستخدمها  اأن  الإ�سالمية  للم�سارف 

اإدارة مخاطرها، بالإ�سافة اإلى اأنها هدفت 

اإلى معرفة ما تحقق للم�سارف الإ�سالمية 

مخاطرها،  مع  للتعامل  الأردن  في  العاملة 

اختالفًا  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 

جوهريًا بين مخاطر الم�سارف الإ�سالمية 

توفير  يتطلب  مما  التقليدية،  والم�سارف 

النوع  هذا  تنا�سب  الأ�ساليب  من  مجموعة 

العقيدي  الأ�سا�س  وتنا�سب  المخاطر،  من 

كما  الم�سارف،  هذه  عليه  قامت  الذي 

من  مجموعة  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت 

المخاطر  مع  للتعامل  المنا�سبة  الأ�ساليب 

في الم�سارف الإ�سالمية مثل بيع العربون، 

وخيار  الملزم،  والوعد  التوريد،  وعقد 

،والتاأمين  الموازية  والعقود  ال�سرط، 

ال�سخ�سية  وال�سمانات  التعاوني، 

والعينية، وكفاية راأ�س المال.

الإ�سالمية  الم�سارف  اأن  اأي�سًا  واأظهرت 

في  عالية  كفاءة  ذات  الأردن  في  العاملة 

اإدارتها للمخاطر، وقد تمثلت هذه الكفاءة 

على  المالي  اأدائها  اإبقاء  على  بحر�سها 

اأح�سن ما يرام، وذلك باتباع مجموعة من 

ال�سيا�سات المالية وتنفيذ اأوامر ال�سلطات 

بمقترحات  واأخذًا  لها  التابعة  الرقابية 

وابتعادها  المال  راأ�س  كفاية  في   Ii بازل 

مخاطر  ذات  ب�سيغ  التوظيف  عن  كذلك 

المرابحات  �سيغ  على  والتركيز   ، عالية 

ال�سلعي  ال�ستثمار  اأو  بال�سراء  لالآمر 

المخ�س�س.

المخاطر  اإدارة  موؤتمر  اليمن: 

الم�صرفية في بيئة متغيرة 

 قال ال�سيد/ اأحمد عبدالرحمن ال�سماوي 

في  اليمني  المركزي  البنك  محافظ   -
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الذي  الم�سرفية  المخاطر  اإدارة  موؤتمر 

انعقد في �سنعاء بتاريخ 2009/3/11م 

جهودًا  يبذل  اليمني  المركزي  البنك  اأن 

في  الم�سرفي  بالقطاع  لالرتقاء  كبيرة 

البالد والنهو�س باأدائه وتطوير الخدمات 

اأدواته  تفعيل  على  والعمل  يقدمها  التي 

الم�سرف  الجهاز  وحماية  لدعم  الرقابية 

في البالد.

 وتحدث ال�سماوي عن اأهمية عقد مثل هذا 

الم�سرفية  بالمخاطر  الخا�س  الموؤتمر 

ت�سببت  الذي  الوقت  في   متغيرة  بيئة  في 

فيه الأزمة المالية العالمية في تغيير كافة 

العتقاد  �سيما  ول  ال�سائدة  المعتقدات 

اأزمة  من  ماأمن  في  المتقدمة  البلدان  باأن 

الئتمان.

 واأ�ساف اأن البيئة المتغيرة األحقت اأي�سًا 

اأفدح الخ�سائر في العالم وجرت نف�سها اإلى 

القطاع الحقيقي واأ�سبح العالم كله يتحدث 

بالوقت  يقارن  والذي  الك�ساد  عن  الآن 

في  بداأ  الذي  العالمي  للك�ساد  الع�سيب 

مئات  فيه  ت�ساقطت  والذي  1929م  العام 

البنوك وال�سركات وفقد الماليين اأعمالهم.

 من جانبه اأكد الأخ اأحمد الخاوي - رئي�س 

جمعية البنوك اليمنية حاجة البنوك اليمنية 

جميع  في  الب�سري  العن�سر  تاأهيل  اإلى 

وا�ستكمال  الحالية  الم�سرفية  الأعمال 

مدرو�سة  ب�سورة  التحتية  بنيتها  تحديث 

والتقنيات  والمعدات  البرامج  لمواكبة 

الحديثة لالأداء الم�سرفي.

و�سدد رئي�س جمعية البنوك على اأن ما حدث 

ي�سرف  اأن  يجب  ل  العالمية  للم�سارف 

اليمنية  م�سارفنا  تحتاجه  ما  اإلى  نظرنا 

فهي تعاني من نق�س الكوادر الموؤهلة في 

مجال الئتمان واإدارة المخاطر والت�سويق 

والمجالت الأخرى، لفتًا اإلى �سعي جمعية 

وموؤ�س�سات  جهات  مع  بالتعاون  البنوك 

الئتمان  في  دورات  لإقامة  ودولية  محلية 

والتقنيات الحديثة في الت�سويق الم�سرفي 

لما لها من اأهمية لالرتقاء باأداء الم�سارف 

الأموال  جذب  على  تقت�سر  التي  المحلية 

اإعادة  لعمليات  الم�سبق  التخطيط  دون 

المبنية  الدرا�سات  �سوء  على  اإقرا�سها 

على التخطيط ال�ستراتيجي وتحليل البيئة 

الت�سويقية ومعرفة حجم الطلب للمنتجات 

الحديثة.

 وقال اإن بع�س البنوك اأكملت تحديث بنيتها 

على  الالزمة  التقديرية  الميزانيات  واإعداد 

الأن�سطة  لتمويل  المتاحة  الفر�س  �سوء 

ي�ستهدفه  الذي  العائد  لتحقيق  المختلفة 

طريق  عن  مخاطر  اأي  عن  والبتعاد  البنك 

اإقرا�س هذه الأموال ب�سورة غير مدرو�سة، 

مبينًا اأن بع�س الم�سارف الوطنية ل يوجد 

لديها حتى هذا التاريخ اإدارات متخ�س�سة 

ول كوادر موؤهلة ب�سورة يعتمد عليها في 

هذا المجال وهي م�سكلة عامة تعاني منها 

الوطن  في  الم�سرفية  الأجهزة  جميع 

العربي.

الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  ممثل  وقال 

ع�سو مجموعة البنك الدولي اأن الموؤ�س�سة 

الم�سارف  بين  الوعي  زيادة  على  تعمل 

اليمن  في  التنفيذيين  البنوك  وم�سوؤولي 

فهم  جانب  في  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 

في ظل  اأف�سل  نحو  على  المخاطر  واإدارة 

الأزمة المالية العالمية الآخذة في التفاقم.

البنوك...  فى  المخاطر  ال�سودان:اإدارة 

الفهم ال�صحيح لإدارة المخاطر:

  يقول فائق النجار : ) اإن الفهم ال�سحيح 

والتقويم  الم�سرفية،  المخاطر  لإدارة 

الذاتي للمخاطر واإجراءات الرقابة، تتطلب 

الإجابة عن العديد من الت�ساوؤلت حول:

ماهية المخاطر واأنواعها؟

 - معرفة المخاطر الرئي�سة للبنك وتحليلها 

وتقويمها.

وقوع  احتمال  واإدارة  وتقويم  قيا�س   -  

المخاطر وعالقتها بما يتحقق من عائدات.

على  المحتمل  التاأثير  وتقويم  فح�س   -  

الأعمال.

لتخفي�س  الفعالة  الرقابة  طرق  تحديد    -

المخاطر.

بها  تقوم  اأن  يمكن  التي  المهمات  ما   -  

اإدارة المخاطر في الم�سارف؟

-  ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر.

 - كيفية تطبيق اإجراءات الرقابة؟

 - ما دور اإدارة التدقيق الداخلي في اإدارة 

المخاطر؟

هذه  على  النجار  فائق  اأجاب  لقد    

في  نحن  ولكن  خبرته،  وفق  الت�ساوؤلت 

من  اإجابات  نعطي  باأن  مطالبين  ال�سودان 

واقعنا، ن�سل اإليها نحن من خالل الدرا�سة 

اأن  بل  وتجاربنا،  لواقعنا  الحية  الميدانية 

الإدارة  فيه  تجيب  اأن  بد  ل  م�سرف  كل 

المتخت�سة على هذه الأ�سئلة وفق تجربتها 

وحجم ونوعية تمويلها وال�سيغ المتبعة.. 

�سحيح اأن هنالك ما هو م�سترك بين البنوك 

على م�ستوى العالم، وهنالك ما هو م�سترك 

على م�ستوى البنوك الإ�سالمية، وهنالك ما 

هو م�سترك على �سعيد البنوك ال�سودانية، 

ولكن عندما ي�ست�سحب البنك معه كل ذلك 

في الإجابة على هذه الأ�سئلة وهو ي�سعها 

هذه  ففي  الذاتية(  تجربته  )قالب  في 

هو  ما  تحديد  في  دقة  اأكثر  ي�سبح  الحالة 

المطلوب.



بقلــم : د. ح�سن ب�سري حممد نور

التنمية املحلية وامل�ستدامة

�سد مر�ي..
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�سادرات  انتظام  بعد  ال�سودان  يف  الآن  اجلارية  التنمية  عمليات  اإطار  يف 

واأ�سواقه وتو�سع فر�س  التحتية  بنياته  وا�ستقرار  البرتول مبعدل جيد 

ال�ستثمار فيه مما يوؤ�رش اإىل ازدياد حجم ال�سادرات، من املهم الهتمام 

بالتنمية الريفية امل�ستدامة مبا فيها التنمية الزراعية –ال�سناعية وتنمية 

مردود  اأكرب  ل�سمان  البيئة  على  واحلفاظ  و�سيانتها  املتجددة  املوارد 

للتنمية يف احلا�رش وامل�ستقبل، مع اأهمية تنمية املجتمعات املحلية وتوطني 

التنمية فيها.

   يحتاج ذلك اإىل اإحداث تنمية اأفقية وراأ�سية، تهتم التنمية الأفقية بالتو�سع 

يف اإقامة امل�رشوعات على امل�ستوى املحلي الأقرب لل�سكان وهو ما يجري 

الآن يف جمال امل�رشوعات امل�ساحبة لإقامة �سد مروي.

الذي تعي�س فيه جمموعة  الأ�سغر  باملجال اجلغرايف  يتم هنا الهتمام     

من ال�سكان. هذا مع اإدراك اأن الهدف الأ�سا�سي ل�سد مروي هدف قومي 

ولكن هنالك خمرجات حملية يف اإطار تاأثري امل�رشوع على جماله اجلغرايف 

للمحيط  الأهمية  غاية  يف  تعترب  ثانوية  وم�رشوعات  تنموية  باأر�سيات 

من  اإفادته  بجانب  امل�رشوعات  تلك  من  مبا�رشة  ي�ستفيد  الذي  اجلغرايف 

الأهداف الكلية للم�رشوع.

   املجال اجلغرايف ميكن اأن يكون الوحدات الإدارية واجلماعات املحلية 

واملعتمديات التي يجب اأن يتم التعامل معها باإهتمام كبري خل�سو�سياتها 

والطبيعية(  )الب�رشية  اجلغرافية  اخل�سو�سيات  تلك  مثاًل(،  )املنا�سري 

قبل  لل�سكان  اجلماعية  الهوية  املرتبط  املحيط  املجال  ذلك  وي�سمل 

اإىل  ال�سكل  ذلك  يف  املحلية  التنمية  تهدف  ال�سكانية.  واجلماعات  القبائل 

القت�سادية  الأن�سطة  تنويع  عرب  املنطقة  ل�سكان  املعي�سي  امل�ستوى  رفع 

بتو�سيع وتفعيل وتن�سيط موارد وطاقات  والتجارية والجتماعية وذلك 

لل�سكان  املنظور  املدى  املجال اجلغرايف مما يحدث تغريات ملمو�سة على 

امل�ستوى  حت�سن  يف  روؤيته  ميكن  املنطقة  يف  وا�سح  تقدم  ذلك  ويحدث 

املعي�سي، البيئة احلياتية اليومية، حت�سن م�ستوى اخلدمات الأ�سا�سية يف 

الكم والنوع مثل ما حدث يف املدار�س وامل�ست�سفيات والطرق اإ�سافة لإمداد 

املاء والكهرباء، ويوؤدي ذلك اإىل تغيري منط الن�ساط القت�سادي واأ�سلوب 

يف  اجلارية  مثل  املحلية  التنمية  ال�سكل  بهذا  ت�ستهدف  اليومي،  احلياة 

منطقة �سد مروي، فك العزلة عن املناطق النائية اأو املهم�سة واإدماجها يف 

الن�سيج القت�سادي والجتماعي القومي.
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املعايري وال�رشوط الالزمة لإحداث  ي�سبح و�سع   

التنمية املحلية احلقيقية التي تتلخ�س ح�سب روؤيتنا يف:

املحليني  ال�سكان  من  الفاعلة  القطاعات  	 اإ�رشاك 
وموؤ�س�سات  نظم  وا�ستحداث  املحلية  التنمية  عمليات  يف 

لل�رشاكة املنتجة بني امل�رشوعات الكربى والو�سط املحلي.

املحلي وحتليله لكت�ساف  املجال  	 فح�س ودرا�سة 
وو�سع  واإجتماعيًا  اإقت�ساديًا  فيه  وال�سعف  القوة  مناطق 

خمطط تنموي يعتمد على امل�ساركة وينبثق من ذلك برامج 

عمل ح�سب الأولويات والإحتياجات امللحة وتقرتح الآليات 

ممكنة  مكا�سب  اأكرب  يحقق  ب�سكل  التنفيذ  على  امل�ساعدة 

من  وال�ستفادة  التنمية  م�رشوعات  حول  التوافق  ويحقق 

خمرجاتها ب�سكل ملمو�س. 

يف  املتبعة  الالمركزية  اأهداف  اأعاله  ذكرنا  ما  يرتجم 

بني  ويدمج  ال�سودان  يف  به  املعمول  الفيدرايل  احلكم  نظام 

متناغم.  ن�سيج  يف  املحلية  والتنمية  القومية  امل�رشوعات 

يعني ذلك التخل�س من مركزية قرارات التنمية وتركزها يف 

مناطق معينة مثل العا�سمة القومية واملناطق اجلغرافية مع 

اإهمال الريف مثل ما يالحظ يف ال�سودان من متركز الن�ساط 

مثل  املتطور  امل�ستوى  على  العامة  واملرافق  القت�سادي 

اخلدمات الطبية واملدار�س والبنيات الأ�سا�سية مثل املطارات 

واملوانئ، وينتج ذلك التمركز جملة من العيوب مثل:

وتاآكل  الريف  وخدمات  الزراعي  القطاع  	 انهيار 
يوؤدي  مما  الريفية  باملناطق  انعدامها  اأو  التحتية  البنيات 

يف  يحدث  كما  الطبيعية  للكوارث  ويعر�سها  تهمي�سها  اإىل 

مو�سم اخلريف ويوؤدي اإىل النزاعات امل�سلحة كما يحدث يف 

عدد من اأقاليم ال�سودان. وتوؤدي التنمية املحلية اإىل حر�س 

املواطنني على ال�ستقرار واملحافظة على مكا�سبهم احلياتية 

وتنمية مواردهم.

والطبيعية  الب�رشية  املوؤهالت  من  ال�ستفادة  	 عدم 
التي يزخر بها الريف ال�سوداين، اإذ مبجرد اأن ي�سل اأبناء 

وبنات املنطقة مل�ستوى معني من التاأهيل والتعليم ي�سبح من 

ا�ستيعابهم  على  قدرتها  لعدم  مبناطقهم  بقائهم  امل�ستحيل 

وطموحهم يف العمل ونوعية احلياة، وينطبق ذلك اأي�سًا على 

التاأهيل الفني والزراعي واخلدمي.

	 ي�ساعد التمركز على الهجرة والنزوح على م�ستوى 
ويتبع  اخلارج  اإىل  اأو  مثاًل(  )العا�سمة  الوطني  القطب 

الزوجات،  هجر  مثل:  الجتماعية  امل�ساكل  من  جملة  ذلك 

العنو�سة، تف�سي البطالة، تو�سع ال�سكن الع�سوائي يف املدن، 

انت�سار الأمرا�س الجتماعية مثل الت�سول والت�رشد والبغاء 

وانت�سار اجلرمية، وميكن ملثل امل�رشوعات الكربى مثل �سد 

مبا  اخلطرية  ال�سلبيات  تلك  من  احلد  يف  ت�ساعد  اأن  مروي 

تفرزه من اآثار جانبية مهمة لإحداث التنمية املحلية.

من املهم التاأكيد ح�سب روؤيتنا على اأن مثل هذه امل�رشوعات 

تدعم التنمية القت�سادية والجتماعية ال�ساملة عرب التنمية 

املناطق  جميع  وت�سمل  ال�سكان  كل  ت�ستوعب  التي  الأفقية 

املكونة للمجال املحلي وبتعميم مثل تلك امل�رشوعات ي�سبح 

البالد  م�ستوى  علي  املحلية  للمجتمعات  �ساماًل  ال�ستيعاب 

اإن  القت�سادية،  الدرا�سات  تفيد  ما  وح�سب  باأكملها. 

اإىل  توؤدي  واحد  اقت�سادي  ن�ساط  على  ما  منطقة  اقت�سار 

على  ذلك  يتوقف  ول  املنطقة  لتلك  �سامل  اجتماعي  انهيار 

الن�ساط املحلي واأمنا متتد تبعاته اإىل القت�ساد القومي.

   ومن الأمثلة على ذلك انهيار بع�س امل�رشوعات الزراعية اأو 

ا�ستغالل املناجم ونفاذ املعادن امل�ستخرجة اإذ يوؤدي ذلك اإىل 

اأخرى.  كبرية  واجتماعية  اقت�سادية  باأزمة  املنطقة  اإ�سابة 

اأن�سطة  واإدخال  القت�سادي  الن�ساط  تنويع  يلزم  بالتايل 

اقت�سادية جديدة وهذا ما بداأ يحدثه ال�سد بتنويع الن�ساط 

فر�س  خلق  مع  املنطقة  يف  وال�سناعي  واخلدمي  الزراعي 

عمل جديدة هنالك وحتديث البنية الجتماعية.

باإدخال  الريفية  التنمية  بنية  حتديث  اإىل  ال�سودان  يحتاج 

الري  يف  جديدة  بنيات  على  املعتمدة  الراأ�سية  التنمية  نظم 

وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها وتاأهيل الكفاءات 
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وحتديث اأ�ساليب الإر�ساد الزراعي وزيادة 

الإنتاجية يف القطاع الزراعي واإدخال املكننة 

املتطورة. يوؤدي ذلك اإىل حتويل املجتمعات 

الريفية اإىل جمتمعات زراعية بدًل اأن تكون 

جمرد جمتمعات قروية منعزلة عن بع�سها 

البع�س.

الزراعية  املجتمعات  بني  الفرق  يكمن     

والقروية يف اأن الأوىل هي وحدات اقت�سادية 

اجتماعية متكاملة كما كان عليه احلال   –
يفي  ازدهاره  اأيام  اجلزيرة  م�رشوع  يف 

اخلدمات  وتقدمي  الإنتاج  مبتطلبات 

الجتماعية الالزمة وميكن اأي�سًا اأخذ كنانة 

ن�سبة  اأقل  م�ستوى  على  ولكن  لذلك  كمثال 

لالختالف يف طبيعة الن�ساط بني امل�رشوعني 

اإذ يعترب م�رشوع اجلزيرة – اأيام نه�سته 

– م�رشوع زراعي متكامل بينما يعترب كنانة 
 – الزراعية  للمجتمعات  جدًا  جيدًا  مثاًل 

ال�سناعية التي نتحدث عنها. اأما املجتمعات 

القروية فهي متخلفة يف بنياتها وخدماتها 

وتعاين من الفقر املدقع ويعتمد النا�س فيها 

الزراعة  مثل  للرزق  متخلفة  م�سادر  على 

و�رشوب  املنظم  غري  والرعي  التقليدية 

من التجارة ال�سغري كما يعتمد �سكان قرى ال�سمال ب�سكل 

معترب على حتويالت املغرتبني اأو العاملني يف املدن.

املحلية  للتنمية  كبريًا  حمفزًا  ال�سد  اعتبار  ميكن  لذلك    

باعتبارها الو�سيلة املثلى لرفع م�ستوى املعي�سة للمجتمعات 

الريفية وحتديثها ما ي�سهم يف احلد من الهجرة نحو املدن 

الب�رشية  التنمية  اأهم �رشوط  من  ذلك  ويعترب  واإىل اخلارج 

فال ميكن حدوث تنمية ب�رشية بدون تنمية حملية وتتطلب 

هذه الأخرية تطوير جمتمع مدين حملي.

ال�سلطات  لإيرادات  حتفيزًا  ال�سد  يعترب  ثانية  جهة  من    

الولئية واملحلية باإنعا�سه للن�ساط القت�سادي وخلق موارد 

النهو�س  على  ي�ساعدها  مما  احلكومية  الإدارية  للوحدات 

بدورها يف التنمية املحلية. مع ازدهار الن�ساط القت�سادي 

وغريها  ال�رشيبية  الإيرادات  �ستزيد  الأ�سواق  ورواج 

امل�سلحية  الر�سوم  مثل  احلكومية  الإيرادات  م�سادر  من 

وي�سهم  احلكومية  املوارد  من  ينمي  مما  اخلدمات  ور�سوم 

املهم  من  هنا  اأكرب.  ب�رشعة  املحلية  التنمية  عملية  دفع  يف 

برامج  بو�سع  التطورات  احلكومية  الوحدات  تواكب  اأن 

التحتية  البنيات  وتطوير  التنمية  اأولويات  وحتدد  وخطط 

املحلية واخلدمات الجتماعية واأن تهتم باعتبارات الكقاءة 
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واملهنية وال�سفافية والتو�سع يف مبداأ امل�ساركة مع ال�سكان 

لتحقيق اأكرب مكا�سب ممكنة من تو�سع الن�ساط القت�سادي 

بالتزامن  الأفقية والراأ�سية  التنمية  خا�سة يف جمالت دعم 

مع مراحل تنفيذ �سد مروي.

بالتنمية  املتعلقة  الآثار  يتناول  ال�سد  من  الآخر  اجلانب     

امل�ستدامة، اإذ تعترب املياه اأهم عنا�رش تلك التنمية مبا يتطلب 

ال�سمالية  بالوليات  الزراعية  الأرا�سي  وحماية  تنمية 

وات�ساع  اجلغرايف  ملوقعها  ن�سبة  النيل(  ووادي  )ال�سمالية 

اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  املهم  ومن  هناك  ال�سحراء  م�ساحة 

العوامل  جتاهل  عدم  اإىل  يحتاج  امل�ستدامة  التنمية  اإحداث 

هناك  يكون  ل  واأن  بامل�رشوع  املرتبطة  البيئية 

مع  تغذيتها  واأمنا  الطبيعية  للموارد  ا�ستنزاف 

م�سدر  هي  التي  الب�رشية  املوارد  تطوير  اأهمية 

البنيات  وحتديث  تنمية  مع  التنمية  لتلك  وهدف 

ال�ستدامة  مفهوم  ويعترب  املنطقة،  يف  التحتية 

يحدث  ب�سكل  والطبيعة  الإن�سان  بني  تزاوجًا  هنا 

التوازن البيئي والتوافق بني الطلب املتزايد على 

املوارد الطبيعية وتلبية احتياجات التنمية القومية 

اأجل  من  العمل  اإىل  ال�سد  بيانات  وت�سري  واملحلية 

تنمية املوارد الطبيعية و�سيانتها.

 ون�سبة لتعقيد هذا املحور وت�سعبه نكتفي بالإ�سارة 

اأن املفهوم املنا�سب ح�سب وجهة نظرنا لدور  اإىل 

والبيئة  وال�سكان  التنمية  بني  العالقة  م�رشوعات 

ال�سكان  زيادة  من  كل  وتداخل  لرتباط  وذلك 

وم�ستوى معي�ستهم بالتكنولوجيا املتزايدة وكيفية 

من  هنا  وي�سبح  الطبيعية.  املوارد  ا�ستخدام 

الإنتاجية  ال�سد  عائدات  ا�ستغالل  مبكان  الأهمية 

يف  املحلي  امل�ستوى  وعلى  الوطني  القت�ساد  من 

كله  ذلك  يتم  والبيئي،  والجتماعي  الوقت  نف�س 

من خالل قاعدة ا�ستغالل املوارد الطبيعية يف حالة 

ال�سد من اأجل التو�سع يف الإمداد الكهربائي وحتفز 

ا�ستغالل املياه واإمكانية اإحداث نقلة نوعية يف حياة 

النا�س يف املنطقة من ناحية ترقية اخلدمات الأ�سا�سية ورفع 

امل�ستوى املعي�سي يف نف�س الوقت الذي تتم فيه املحافظة على 

املوارد الطبيعية وم�ساهمة ال�سد يف احلد من التدهور البيئي 

واإيقاف الزحف ال�سحراوي املتمدد نحو اجلنوب.

بذلك يكون قد متت ال�ستجابة للجوانب التنموية   

باأبعادها القت�سادية والجتماعية يف نف�س الوقت الذي يتم 

تتم  البيئية بكل مكوناتها وبالتايل  فيه الهتمام باجلوانب 

تلبية �رشوط التنمية امل�ستدامة.
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الآثار الإقت�سادية لل�سريبة

)VAT( علي القيمة امل�سافة 
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    لما كانت ال�سريبة علي القيمة الم�سافة  

ال�سرائب   مجال  في  حدثت  التي  التغيرات  واأكبر  اأهم  اأحد 

الآثار  درا�سة  تكون  اأن  لبد  كان   ، العالم  في  المبا�سرة  غير 

من  العديد  حوله  يدور  محورا  ال�سريبة  لهذه  القت�سادية 

لما تحدثه  ، وذلك   العامة  المالية  الكتاب والباحثين وعلماء 

هذه ال�سريبة من اآثار علي عدد من العوامل القت�سادية والتي 

عبئًا  بذلك  م�سكلة  القت�سادية  الأن�سطة  عبر  تاأثيرها  ينتقل 

اإقت�ساديًا عامًا  لذلك اأ�سبح من المهم دائمًا ت�سليط الأ�سواء 

على الآثار التي تتركها هذه ال�سريبة علي العديد من المتغيرات 

في  منها  ال�ستفادة  يتم  حتى  وتوجيهها  الكلية  القت�سادية 

القنوات التي تخدم عملية التقدم والنمو القت�سادي. 

أواًل : أثر الـ) VAT ( علي المستوي العام لألسعـار: 

التي  العوامل  اأكثر  من  لالأ�سعار  العام  الم�ستوى  على  الأثر 

يثار حولها الجدل وي�ستخدم في التخويف من هذه ال�سريبة 

، فكثيرا ما يتم الربط بين هذه ال�سريبة واإرتفاع م�ستويات 

الأ�سعار والأجور وازدياد معدلت الت�سخم . لكن الدرا�سات 

التطبيق  اأن  اأثبتت  العملية  التجارب  من  وكثيرا  النظرية 

ال�سحيح للـ)VAT ( ل يوؤدي الي اإرتفاع في منا�سيب الأ�سعار 

واإنما يعمل على توازن ال�سوق وا�ستقرار فى الم�ستوى العام 

لال�سعار على المدى البعيد بعد ه�سم ال�سريبة في الأقت�ساد 

عدم  فاإن  اأخري  ناحية  من  لكن   ، ال�سريبي  العبء  وتوزيع 

م�سار  عن  انحراف  اأي  حدوث  اأو  الإحالل  بمبداأ  اللتزام 

التطبيق ال�سليم �سيوؤدي الى عواقب وخيمة.

ال�سلع  على  الم�سافة  القيمة  علي  ال�سريبة  تطبيق  وعند 

في  انخفا�س  الى  يوؤدي  ذلك  فاإن  مثلى  ب�سورة  والخدمات 

اأ�سعار العديد من ال�سلع والخدمات المرتبطة بحياة المواطن 

وذلك لالآتي: 

�سرائب  األغى  الم�سافة  القيمة  علي  ال�سريبة  اإدخال  اأول: 

�سرائب  مثل  ال�ستهالكية  ال�سلع  اأ�سعار  ترفع  قائمة  كانت 

ال�ستهالك والمبيعات ور�سوم الإنتاج.

المنتجات  )مثل  للمواطن  الأ�سا�سية  ال�سلع  اإعفاء  ثانيا:   

الزراعية والأدوية ( من ال�سريبة على القيمة الم�سافة  وهذه 

 . الم�ستهلك  �سلة  في  الأوزان  70% من جملة  ت�سكل حوالي 

في  تنح�سر  الم�سافة  القيمة  علي  ال�سريبة  اأن  يعني  مما 

الدخول  اأ�سحاب  تهم  التي  الكمالية  و�سبه  الكمالية  ال�سلع 

العليا ب�سكل عام.

 ثالثا : تقوم ال�سريبة على القيمة الم�سافة باإزالة الزدواج 

�سدادها  �سبق  �سريبة  اأي  اإ�سافة  تتيح  ل  لأنها  ال�سريبي 

.)VAT(لعنا�سر التكلفة كما كان الحال قبل اإدخال الـ

ول  محايدة  الم�سافة  القيمة  على  ال�سريبة  اأن  بما  رابعا: 

تو�سع  فاإنها  محلي  منتج  هو  وما  م�ستورد  هو  ما  بين  تميز 

خف�س  اإلي  ن�سبيا  يوؤدي  مما  الأ�سواق  في  المناف�سة  فر�س 

الأ�سعار . 
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Value Added Tax

بها  قام  التي  الدرا�سات  بع�س  وفي 

دولة   35 في  الدولي  النقد  �سندوق 

على   )VAT(للـ الحقيقية  الآثار  لمعرفة 

علي  ال�سريبة  تطبيق  اأن  وجد  الأ�سعار، 

اإرتفاع  الي  يوؤدي  لم  الم�سافة  القيمة 

ملحوظ في الم�ستوي العام لالأ�سعار في 

الدول  من   %83 ن�سبة  ت�سكل  حاله   29

الم�سمولة في الدرا�سة ، واإن 6 دول فقط 

يمكن اأن تكون ال�سريبة قد �ساركت  في 

زيادة معدل الت�سخم فيها بالرغم من اأن 

ذلك كان مرتبطا في كل حاله بتو�سيع في 

الأجور      و�سيا�سة ال�ستدانة من الجهاز 

الم�سرفي. 

ثانيًا : اأثر الـ )VAT ( علي ال�سادرات: 

القيمة  �سريبة  على  يعول  ما  كثيرا       

ال�سادرات  قطاع  اإنعا�س  في  الم�سافة 

الأ�سواق  في  التناف�سية  قدرته  وتقويم 

ال�سادرات  قطاع  دعم  اأن  بل   ، العالمية 

يعتبر من اأهم المعطيات التي ا�ستوجبت 

فر�س  يتم  حيث  ال�سريبة.   هذه  فر�س 

القيمة الم�سافة على ال�سادرات  �سريبة 

ال�سعر  هذا  وميزة   ، ال�سفر(  �سعر   ( بـ 

وخدمات  �سلع  بت�سدير  يقوم  الذي  اأن 

من  باإعفاء  يتمتع  لل�سريبة  خا�سعة 

الـ)VAT( اإ�سافة الى ا�سترداد ما �سبق 

اأن دفعة من �سريبة في المراحل ال�سابقة 

باأنه تخفي�س  الكثيرون  ، وهو ما ي�سفه 

المبداأ  وهذا  ال�سادر.  لتكلفة  م�ستتر 

اأخذًا  النامية  الدول  معظم  به  اأخذت  

على  ي�ستند  وهو   ، المتقدمة  الدول  عن 

قاعدة دولة المق�سد اأو ) مبداأ المكانية( 

والتي اأقرتها التفاقية العامة للتعريفات 

والتجارة الـ)GATT ( الأمر الذي يزيد 

ال�سلعية  لل�سادرات  التناف�سية  القدرة 

الخارجية،  الأ�سواق  في  والخدمية 

التقليدية  الأ�سواق  تطوير  على  ويعمل 

وفتح اأ�سواق جديدة . وهو ما يجعل لهذه 

كبيرة  ن�سبية  ميزة   -VAT- ال�سريبة 

لقطاع ال�سادر.

الدخار  على   )  VAT  ( الـ  اأثر   : ثالثًا 

�ال�ستثمار: 

على  عامة  ب�سفة  ال�سرائب  توؤثر      

كان  �سواء  للعائالت  المتاحة  الموارد 

من  الدخل  م�سادر  علي  بالتاأثير  ذلك 

المبا�سرة )�سرائب  ال�سرائب  جهة عبر 

 ... الأعمال  اأرباح   ، ال�سخ�سي  الدخل 

من  العائالت  ا�ستخدامات  علي  اأو   ) الخ 

جهة اأخرى عبر ال�سرائب غير المبا�سرة  

)�سريبة ال�ستهالك ، المبيعات ، ر�سوم 

تركيز  حالة  ففي   .) الخ   ... الإنتاج 

الإنفاق علي ال�سلع والخدمات ال�سرورية 

تقلي�س  الى  عادة  ال�سريبة  فر�س  يوؤدي 

ا�ستهالك  اإت�ساع  حالة  في  اأما  الدخار، 

ال�سلع والخدمات الكمالية و�سبة الكمالية 

فاإن تاأثير ال�سريبة يكون ب�سكل اأكبر في 

ومن  باإنقا�سه  لال�ستهالك  الحدي  الميل 

ليدعم  الدخل  من  كبير  جزء  تحرير  ثم 

تكمن  بال�سبط  وهنا   ، الدخارية  القدرة 

الم�سافة في  القيمة  ال�سريبة على  ميزة 

ال�سرورية  )الخدمات(  لل�سلع  اإعفائها 

)الخدمات(  ال�سلع  علي  وتركيزها 

الكمالية و�سبه الكمالية وبالتالي ينح�سر 

الحدي  الميل  علي  كبير  ب�سكل  تاأثيرها 

لال�ستهالك ، ذلك بالإ�سافة اإلى تجنيب الـ 

VAT ( للدخل المدخر من ال�سريبة،   (

الأمر الذي يجعلها ت�ساهم ب�سورة فاعلة 

في زيادة معدل التراكم الراأ�سمالي.

 وازدياد معدل التراكم الراأ�سمالي يوؤدي 

ال�ستثمارية  القاعدة  تو�سيع  اإلى  بدوره 

اأ�ساًل  تفر�س   )VAT(الـ واأن  خا�سة 

المال  راأ�س  على  ولي�س  ال�ستهالك  على 

الم�ستثمر وبالتالي تزيد الطاقة الإنتاجية 

اإرتفاع  اإلى  بدوره  يوؤدي  الذي  الأمر 

يمكن  مما  والأجور  العمالة  معدلت 

العائالت مرة اأخري من زيادة مدخراتها 

وتحفيز التراكم الراأ�سمالي .. وهكذا في 

دائرة مغلقة يخدم كل من فيها الأخر .

رابعًا :  اأثر الـ) VAT ( في اإعادة تخ�سي�س 

الموارد: 

ال�سوق  نظام  تجعل  اأ�سباب  عدة  هنالك 

يف�سل في تحقيق تخ�سي�س مالئم للموارد 

القت�سادية ، من بينها اختالف التكاليف 

والمنافع  التكاليف  عن  الفردية  والنافع 

الم�سالح  اإختالف  بمعنى  الجتماعية 

الخا�سة عن الم�سالح العامة . وبناًء على 

الموارد  بالدولة مراقبة حركة  يناط  ذلك 

ب�سورة  اتجاهها  لت�سمن  الإقت�سادية 

القت�سادية  ال�سيا�سات  مع  تتنا�سب 

للدولة ، وفي هذا الإطار يمكن اأن تكون 

ال�سريبة علي القيمة الم�سافة اأداه فاعله 

الموارد  تحويل  في  الدولة  ت�ستخدمها 

عملية  تخدم  التي  القنوات  في  وو�سعها 

التنمية الإقت�سادية، وفقا لال�ستراتيجية 

المتبعة في البالد .

في   )VAT الـ  اإ�ستخدام  يمكن  حيث 

الإدخار  اأو ت�سجيع  الإ�ستهالك  الحد من 
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اإ�ستخدامها  يمكن  كما  والإ�ستثمار 

اإقت�سادية  قطاعات  اأو  اأن�سطة  لت�سجيع 

بتطبيقها  وذلك   ، منها  الحد  اأو  معينة 

بفئات متباينة على ما تنتجه هذه الأن�سطة 

فمثاًل   . وخدمات  �سلع  من  والقطاعات 

ال�سلع  على   )  VAT  ( الـ  فر�س  عند 

 ، الإجتماعي  التباهي  �سلع  اأو  الكمالية 

اإلى  ال�سريبة  هذه  فر�س  يوؤدي  بحيث 

زيادة التكاليف الحدية لالإنتاج ، و كانت 

ظروف المناف�سة هي التي ت�سود ال�سوق، 

فاإن المنتجون لل�سلع التي زادت تكلفتها 

 ، منتجاتهم  اأ�سعار  رفع  ي�ستطيعون  ل 

تحمل  اإلى  المنتجين  هوؤلء  و�سي�سطر 

جزء من العبء ال�سريبي ، وبالتالي فاإن 

النخفا�س  �ستاأخذ في  اأرباحهم  معدلت 

مع زيادة التكلفة ، و�سيوؤدي ذلك بدوره 

عوامل  اأ�سحاب  مكا�سب  تخفي�س  الي 

تلك  اإنتاج  في  الم�ستخدمة  الإنتاج 

نحو  لالتجاه  ذلك  فيدفعهم   . ال�سلع)1( 

الم�سروعات التي تعتبر مو�سوعا للتنمية 

بالإعفاء  عادة  تحظى  والتي  القت�سادية 

ال�سريبي  العبء  تقليل  اأو  ال�سريبة  من 

لت�سمن م�ستوى منا�سبًا من الأرباح.

�سهال  التحول  هذا  يكون  ل  قد  بالطبع   

عوامل  تحويل  يتعذر  م�سروعات  فهنالك 

ينطبق  لكن   ، فيها  المختلفة  الإنتاج 

المال  راأ�س  علي  كبير  ب�سكل  المبداأ  هذا 

المعد ل�ستثمار جديد ومن ثم ي�سب هذا 

التحول في اتجاه التنمية.

القيمة  على  لل�سريبة  يكون  وبذلك    

الم�سافة دور هام وحيوي في تخ�سي�س 

التي  الأن�سطة  نحو  وتوجيهها  الموارد 

و   ، الإقت�سادية  التنمية  عملية  تخدم 

مع  التكامل  اإطار  في  ذلك  يكون  اأن  لبد 

للدولة  والنقدية  المالية  ال�سيا�سة  اأدوات 

في  كبير  ب�سكل  الأهمية  هذه  وتزداد   .

التي  القت�سادي  التحرير  �سيا�سة  ظل 

اأ�سبحت تنتهجها معظم دول العالم. 

VAT ( على عوامل   ( الـ  اأثر    : خام�سًا 

ال�ستقرار القت�سادي)2(: 

المنظمة  بالقواعد  اللتزام  حالة  في   

لإدخال الـ ) VAT ( في النظام ال�سريبي 

خا�سة فيما يتعلق بنظام الإحالل ودرا�سة 

لم�ستوى  القت�سادى  العبء  مالئمة 

هذه  تطبيق  يوؤدي  ال�سريبية  الطاقة 

الإيجابية،  الآثار  من  عدد  اإلى  ال�سريبة 

ال�ستقرار  تحقيق  اتجاه  في  تدفع  التي 

الإقت�سادي ونذكر منها الآتي:

الحد  اإلى  ال�سريبة  توؤدي هذه  (1 )

المدخر  الدخل  وتجنب  ال�ستهالك  من 

من ال�سريبة مما يزيد م�ستويات الإدخار 

اإلى  ال�سائلة  المالية  الأ�سول  ودخول   ،

الموؤ�س�سات التمويلية مما يجعلها متاحة 

للم�ستثمرين.

المدى  على  تطبيقها  يوؤدي  (2 )

الإقت�ساد  في  ه�سمها  بعد   – البعيد 

وتوزيع العبء ال�سريبي – اإلى ا�ستقرار 

التكلفة  ت�سبح  وبالتالي   ، ال�سعار 

ذلك  ي�سجع   . م�ستقرة  لال�ستثمار  الكلية 

الإنتاجية  الطاقة  زيادة  على  المنتجين 

لتحقيق المزيد من الأرباح ، وهذا التو�سع 

في  للعمالة  ال�ستيعابية  الطاقة  من  يزيد 

الذي  الأمر  الخا�س  القطاع  موؤ�س�سات 

الكلي  ال�ستهالك  م�ستويات  من  يرفع 

وبالتالي زيادة مكا�سب المنتجين.

توفر الح�سيلة الكبيرة من هذه  (3 )

ال�سريبة موارد منا�سبة للدولة لمواجهة 

اأمام  المجال  وتفتح   . المختلفة  النفقات 

البنيات  علي  التنموي  لل�سرف  الحكومة 

لتو�سيع  الم�سروعات  واإقامة  التحتية 

النمو  معدلت  وزيادة  الإنتاجية  الطاقة 

الموؤ�س�سات  تمكن  كما   . القت�سادي 

جديدة  عمالة  ا�ستيعاب  من  الحكومية 

ورفع م�ستويات الأجور الحقيقية للعمالة 

ا�ستقرار  اإن  كما   . عام  ب�سكل  الحكومية 

من  �سيقلل  ال�سريبة  هذه  من  الإيرادات 

من  ويحد  الأ�سعار  �سيا�سة  في  الدولة  تدخل 

لجوئها لزيادة اأ�سعار اأنواع معينة من ال�سلع، 

مما ي�سجع الإ�ستثمارالمحلي والأجنبي.

ال�سادرات  حجم  ازداد  كلما    )4(

لهذه  ال�سفرية  للفئة  الأهمية  ازدادت 

للمنتجين  وم�سجع  كمحفز  ال�سريبة 

التناف�سية  القدرة  لزيادة  الوطنيين 

ل�سادراتهم في الأ�سواق الخارجية ، مما 

التجاري  الميزان  اإ�ستقرار  اإلى  يوؤدي 

وتوازنه.

وللو�سول للنتائج اأعاله ل بد من ا�ستقرار 

واحد  ن�سق  علي  ال�سريبي  النظام 

في  الم�ستمرة  التدخالت  عن  والبتعاد 

هيكل النظام ال�سريبي باإجراء التعديالت 

وتقديم الإعفاءات وفر�س ر�سوم جديدة ، 

كما اأن ذلك لن يحدث اإل في اإطار اإ�سالح 

اقت�سادي كلي.

)1( ح�سن ب�سير محمد نور ، ال�سريبة علي القيمة الم�سافة  واآثار تطبيقاتها في ال�سودان ، دار عزة للن�سر، الخرطوم، عام 4002م �س 113

)2( ح�سن ب�سير محمد نور ،  مرجع �سابق، �س 109
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�ل�سارع  في  ب�سيط  با�ستطالع  قمت  �إذ� 

�ل�سود�ني، و�ساألت عن م�سطلح “غ�سيل 

�ستدل  �لإجابات  معظم  فاإن  �لأمو�ل”، 

على �أنه غير معروف، ولعل هذ� �لجهل 

بالمو�سوع، هو �أحد �لم�ساكل �لأ�سا�سية 

دول  في  �لحكومات  منها  تعاني  �لتي 

�لعالم �لثالث، في محاربتها هذ� �لنوع 

من �لجر�ئم. فهذه �لجريمة تبدو وكاأنها 

بدون �سحايا، فهي تاأتي لدى �لكثيرين 

في منزلة متاأخرة، بعد عمليات �ل�سطو، 

 و�ل�سرقة، وغيرها من �لجر�ئم �أو �لجنح.

ما هو غ�سيل الأموال ؟

في  �لأمو�ل”  “غ�سيل  م�سطلح  ن�ساأ 

�ألفون�س  محاكمة  لدى   ،1931 عام 

بقلــم : �أحمد �لتهامي �سليمان

غ�سيل الأمــــــــوال
 عبر الإنترنت
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ي�سف  كابوني.  �آل  با�سم  �ل�سهير  كابوني، 

�لأطو�ر،  �أهم  من  و�حدً�  �لم�سطلح  هذ� 

لها  تح�سِّ �لتي  �لأمو�ل  بها  تمر  �لتي 

�أ�سا�سًا،  تتاأتى  و�لتي  �لمافيا،  ع�سابات 

و�لدعارة،  و�ل�سرقة،  �لبتز�ز،  �أعمال  من 

�لمخدر�ت.  تهريب  على  عالوة  و�لقمار، 

وبالتالي تحتاج هذه �لع�سابات، لأن ُتبين 

�لطائلة. �لأمو�ل  لهذه  قانونيًا  م�سدرً� 

 

وخلط  م�سروعة،  باأعمال  �لقيام  ويعتبر 

�لأمو�ل �لقذرة مع تلك �لتي تجنيها �لأعمال 

ب�سكل قانوني، و�حدً� من �لطرق �لتي كانت 

طويلة.  لفترة  �تباعها  على  قادرة   �لمافيا 

و�لطريف في �لأمر، �أن محاكمة �آل كابوني، 

كانت قد جرت لتهربه من دفع �ل�سر�ئب، 

ولي�س لالأعمال غير �لم�سروعة، �لتي كانت 

تدور �ل�سبهات حول �إد�رته لها.

تعريف قانوني �أوربي

�لتحاد  عرف   ،1990 مار�س/�آذ�ر  في 

كما  �لأمو�ل،  غ�سيل  م�سطلح  �لأوربي، 

�لممتلكات  نقل  �أو  تحويل  “هو  يلي: 

 The conversion or transfer(

بم�سادرها  �لعلم  مع   ،)of property
�لت�ستر  لأغر��س  �لخطيرة،  �لإجر�مية 

و�إخفاء �لأ�سل غير �لقانوني لها، �أو م�ساعدة 

�لأعمال”. هذه  مثل  يرتكب  �سخ�س   �أي 

غ�سل  في  �لحديثة  �لعالمية  �لتجاهات 

من  �لعديد  مالحظة  يمكن  �لأمو�ل 

بالخ�سائ�س  �لمتعلقة  �لعامة  �لتجاهات 

�أهمها: �لأمو�ل.  لغ�سيل   �لحديثة 

�لطبيعة �لعالمية لظاهرة غ�سيل �لأمو�ل، 

و�لتي تتجاوز �لحدود �لجغر�فية �لقومية. 

�إذ يميل غا�سلو �لأمو�ل، �إلى نقل ن�ساطاتهم 

م�سادة  �إجر�ء�ت  فيها  لي�س  �أماكن  �إلى 

�لإجر�ء�ت  هذه  �أن  �أو  �لأمو�ل،  لغ�سيل 

من  تعاني  �لتي  فيهاكالبلد�ن  �سعيفة 

 �لحروب كال�سومال و�فغان�ستان وغيرها.

�لأمو�ل  لغ�سل  جديدة  طرق  ر�سد  تم 

من  �أكثر  منذ  تعمل  بد�أت  �لإنترنت،  عبر 

عامين. �إن �ل�ستخد�م �لمتنوع لالإنترنت، 

�لم�سرفية  و�لن�ساطات  كالمقامرة، 

�لعمليات  على  عالوة  بها،  �لمقترنة 

يوفر  ذلك  كل  �ل�سبكة،  عبر  �لم�سرفية 

�لحركة  في  ��ستخد�مها  يمكن  �آلية 

بالمقارنة  �لإلكترونية،  للنقود  �ل�سريعة 

�لورقية. للنقود  �لتقليدي  �ل�ستخد�م   مع 

غا�سلي  لدى  �لمتنامي  �لتجاه 

�لبنوك،  عن  بعيدً�  للتحرك  �لأمو�ل، 

غير  �لمالية  �لموؤ�س�سات  قطاع  نحو 

�لعمالت �سرف  ك�سوق  �لم�سرفية، 

و�ســــــــــوق   

لالنتباه  �لالفت  ولعل  �لمالية.  �لحو�لت 

�لقطاعات  نحو  �لتجاه  هو  كبير،  ب�سكل 

غير �لمالية، من تجارة �لب�سائع �لثمينة، 

�إلى  �لفخمة،  و�ل�سيار�ت  كالمجوهر�ت، 

�لمحاماة  )كمكاتب  �لخدمية  �لموؤ�س�سات 

و�لمحا�سبة �لقانونية( ، و�لوكالت �لعقارية 

�لخيرة. �لونة  في  بكثرة  �نت�سرت   و�لتي 

�لتز�يد �لم�ستمر في كمية �لأمو�ل �لقذرة، 

عديدة،  بلد�ن  خارج  تهريبها  يجري  �لتي 

�لقت�سادي  �لهيكل  في  توظيفها  ليجري 

�لمالي في بلد�ن �أخرى.

�سريعة،  “�إنها  �لأمو�ل  وغ�سيل  �لإنترنت 

�لحدود  توقفها  ول  �لتوقيع،  ومغفلة 

�أحد  و�سف  هكذ�  �لجغر�فية”، 

�ل�سبكة. عبر  �لأمو�ل  حركة   �لباحثين 

�لإنترنت  من  تجعل  �لتي  ذ�تها  و�لجودة 

�لتقنيات  من  وغيرها  �لذكية  و�لبطاقات 

وترحيب  �سعبية  محل  �لحديثة، 

ترحيب  مو�سع  �أي�سًا  تجعلها  �لجمهور، 

يتوقون  �لذين  للمجرمين  وجاذبية 

معًا. و�سرعة  بهدوء  �أمو�لهم  لغ�سيل 

 

من  �سخ�س  �أي  يمنع  ما  حاليًا  يوجد  ل 

��ستخد�م �لإنترنت لإن�ساء بنك �فتر��سي، 

�سركات  �أو  �لعمالت،  ل�سر�فة  متجرً�  �أو 

�ل�سر�ئب،  عن  بعيدة  بلد�ن  في  ز�ئفة 

تغ�س فيها �لحكومات �لطرف عن عمليات 

غ�سل �لأمو�ل. وعلى هذ� �ستعاني عمليات 

بع�س  من  �لإنترنت  عبر  لالأمو�ل  غ�سيل 

�لبنوك  فيها  تكون  بلد�ن  في  �ل�سعوبات، 

وتقوم  �ل�سرطة،  مع  ومتعاونة  من�سبطة، 

ل  عمالءها  �أن  من  للتحقق  باإجر�ء�ت 

ن�ساطاتهم  لطم�س  قذرة  �أمو�ًل  يودعون 

غير �لقانونية. لكن، وبما �أنه ثمة موؤ�س�سات 

طريقة  بذ�ت  �سبطها  يمكن  ل  مالية، 

فاإنه  مثاًل،  �ل�سر�فة  كموؤ�س�سات  �لبنوك، 

كمية  مالحظة  �لنتيجة،  في  �لممكن  من 

�ل�سبكة،  عبر  تنتقل  �لأمو�ل  من  كبيرة 

موجود  بنك  في  �لنهاية،  في  لت�سب 

�ل�سريبي”. “�لتهّرب  بلد�ن  �أحد   في 

جر�ء  من  �لمحتملة  �لأخطار  �أن  �سك  ل 

ذلك كبيرة، لأن تعامالت غا�سلي �لأمو�ل 

تت�سف  �لإنترنت،  عبر  �لبنوك  مع 

بال�سرية.
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الأهمية العملية والقانونية 

لبوال�ص ال�سحن البحري
 يف عمليــــــــات الإعتماد امل�ستندي للبنـــــــوك
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  يعتبر النقل البحري للب�سائع العمود الفقري 

الن�ساط  �سروب  اأهم  ومن  العالمية  للتجارة 

الب�سري نفعًا للجماعة الدولية ؛ اإذ يحتل مركز 

ال�سدارة بين و�سائل النقل الأخرى في التجارة 

والموارد  ال�سلع  انتقال  لتي�سير  العالمية 

اأخرى  اإلى  بقعة  من  وتداولها  والمنتجات 

تعجز  بما  وا�سكالها  واحجامها  انواعها  ب�ستى 

التطور  بعد  خا�سة  الأخرى  النقل  و�سائل  عنه 

البحري  النقل  �سناعة  في  الهائل  التكنولوجي 

اهمية  وتاأتي   . الحديث  الع�سر  ي�سهده  الذي 
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تف�سيل ا�ستغالل ال�سفن في نقل الب�سائع باعتبارها و�سيلة ذات 

نقلها  ي�ستع�سى  التي  ال�سخمة  الب�سائع  نقل  على  فائقة  قدرة 

ا�ستيعابية  �سعة  من  ال�سفن   به  ماتتميز  اأن  كما   ، بالطائرات 

والحجام  النواع  المختلفة  الب�سائع  ا�ستقبال  من  تمكنها 

عدة  بين  الربط  بجانب   ، حاويات  في  منها  المو�سوعة  خا�سة 

ميزة  عليها  ي�سفي  مما  والمحيطات  البحار  بينها  تف�سل  امكنة 

 . التكلفة  رخ�س  بجانب   ، الأخرى  النقل  و�سائل  في  تتوافر  ل 

و�سائل  بين  ال�سدارة  مركز  للب�سائع  البحري  النقل  ويحتل 

وو�سائط النقل الأخرى اإذ يمثل حوالي 85% من حجم التجارة 

الدولية ، ثلثه في الدول العربية .       

  ولقد جرى العمل على اإثبات عقد النقل البحري للب�سائع باإحدى 

وثيقتين ؛اأما بم�سارطه اإيجار ال�سفينة في الحالت التي يحتاج 

فيها ال�ساحن اإلى تاأجير �سفينة باأكملها اأو جزء كبير منها ، اأو 

ببولي�سة ال�سحن وهي الم�سماة �سند ال�سحن البحري في حالة 

نقل ال�ساحن لب�ساعته على �سفينة �سمن ب�سائع اأُخرى خا�سة 

ُيكتفى  واإنما  بحري  نقل  عقد  ليبرم  الحالة  هذه  وفي  بالغير 

عقد  لإثبات  الأداة  هو  يكون  والذي  �سحن بحري  �سند  باإ�سدار 

البحري  للنقل  المعتادة  ال�سورة  البحري  وهي  النقل 

للب�سائع .

وقانونية  عملية  اهمية  البحري  ال�سحن  �سند  ويمثل   

اأ�سبح  اأن  بعد   ، الدولية  البحرية  التجارة  في  كبرى 

اأداة لثبات عقد النقل البحري ، واأداة لتمثيل الب�ساعة 

الرئي�سة  وظيفته  بجانب   ، عليها  والئتمان  وتداولها 

وهي كونه اأداة لثبات �سحن الب�ساعة على ظهر ال�سفينة 

. ولقد ن�ساأ العتماد الم�ستندي كو�سيلة لت�سوية البيوع 

البحرية ، واأ�سبحت عملياته عبر البنوك ت�سكل ع�سب 

التجارة البحرية الدولية ، ويعتبر �سند ال�سحن البحري 

من  الم�ستندي  العتماد  عمليات  م�ستندات  اأهم  من 

الناحية العملية والقانونيًة . وتت�سح هذه الأهمية ل�سند ال�سحن 

البحري في عمليات العتماد الم�ستندي من خالل وجود كل من 

اإما  هو  مايحدث  فاإن   ، مختلفين  بلدين  في  والم�ستري  البائع 

البائع  للبائع ويقوم  الب�ساعة  اأن يقوم الم�ستري بتحويل قيمة 

وهو  للم�ستري  الم�ستندات  وار�سال  الب�ساعة  ب�سحن  ذلك  بعد 

ماُيطلق عليه الدفع المقدم وماقد ي�ستتبع عنه من احتمال الخطر 

اأو   ، للم�ستري  والم�ستندات  الب�ساعة  المتمثل في عدم و�سول 

اأن يقوم البائع ب�سحن الب�ساعة وار�سال الم�ستندات للم�ستري 

وهو  للبائع  الب�ساعة  قيمة  بتحويل  ذلك  بعد  الم�ستري  ويقوم 

احتمال  من  عنه  ي�ستتبع  وماقد  المفتوح  الح�ساب  عليه  ماُيطلق 

اأن  اأو   ، للبائع  الب�ساعة  قيمة  و�سول  عدم  في  المتمثل  الخطر 

يقوم البائع ب�سحن الب�ساعة للم�ستري وتقديم الم�ستندات لبنكه 

لتقديمها لبنك الم�ستري لت�سليمها للم�ستري مقابل طريقة الدفع 

المتفق عليها وماقد ي�ستتبع عنه من احتمال الخطر المتمثل في 

رف�س الم�ستري ا�ستالم الم�ستندات ودفع قيمة الب�ساعة ل�سبب 

اأو لآخر كانخفا�س الأ�سعار اأو عدم الحاجة للب�ساعة . ولذلك فقد 

الح�سول على  البائع من  تتمثل في تمكين  لو�سيلة  التو�سل  تم 

المطلوبة  للم�ستندات  تقديمه  مقابل  الم�سحونة  الب�ساعة  قيمة 

للبنك دون اأي اعترا�س من الم�ستري ، وتت�سمن هذه الم�ستندات 

نقل  تفيد  التي  الب�ساعة(  ملكية  البحري)�سند  ال�سحن  بولي�سة 

باأن  للم�ستري  وت�سمن   ، للم�ستري  البائع  من  الب�ساعة  ملكية 

ماأتم خ�سمه من ح�سابه من قيمة الب�ساعة من قبل بنكه وتحويله 

تت�سمن  والتي  المطلوبة  الم�ستندات  مقابل  تم  قد  البائع  لبنك 

اأن  بولي�سة ال�سحن البحري )�سند ملكية الب�ساعة( التي تثبت 

اإليه ، وتعتبر  الب�ساعة قد تم �سحنها بالفعل واأنها في الطريق 

هذه الو�سيلة هي الأكثر اأمانًا في ت�سوية عمليات التجارة الدولية 

عبر عمليات العتماد الم�ستندي للبنوك .
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الأزمة الماليـــــة العــــــــــالمية

ي�صتند الإ�صالم الى  نظم اإجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية وثقافية متكاملة ومتداخلة مع بع�صها البع�س 

فى ن�صيج غاية فى الرقى حيث يوجد فى ال�صالم نظام مالى ونقدى متكامل فى نطاقه واأهدافه وموؤ�ص�صاته 

وقواعد العمل فيه واأ�صلوب تطوره. الأمر الذى جعل  عددًا من المفكرين القت�صاديين وال�صا�صة الأروبيين 

الحالية   العالمية  المالية  الأزمة  لمعالجة  كمنهج  الراأ�صمالى  النظام  قدرة  مدى  فى  ي�صككون  والأمريكان 

ويدعون لالإحتكام لحلول تكمن فى طيات القت�صاد ال�صالمى .

بقلــم : د. عبده عجالن بابكر
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الأزمة الماليـــــة العــــــــــالمية
        نح�سب اأن الذى اإعترى العالم من اأزمات 

مالية �ستى خالل الحقب التاريخية المتعاقبة 

فى  المتعاملين  اأيدي  ك�سبته  ما  ب�سبب  هى 

اأموال  واأكل  الربا  ممار�سة  من  الأ�سواق 

المالية  الأزمة  عنه  ونتجت  بالباطل  النا�س 

العامة  ال�سوابط  لإغفال  الحالية  العالمية 

حيث  ال�سالمى  المنظور  وفق  لل�سوق 

القت�سادى  النظام  فى  الأ�سواق  تحتل 

ال�سالمى مكانًا فريدًا ، لأن ال�سالم ليهتم 

كما  فح�سب  كموؤ�س�سة  الأ�سواق  بوجود 

يعتنى  بل  الأخرى  القت�سادية  النظم  فى 

بقواعد ال�سلوك فى تلك الأ�سواق وتحريمها 

الغ�س والإحتكار والمي�سر والربا  لممار�سة 

يكمن  لالأزمة  الناجع  العالج  اأن  ونح�سب   ،

فى تطبيق المنهج القت�سادى ال�سالمى فى 

بالعمليات  تتعلق  التى  تلك  خا�سة  التعامل 

ال�ستثمارية فى كافة اأ�سكال ال�سوق.

الغربية  الحكومات  عجز  على  يدلل  مما     

والأمريكية لحل الأزمة المالية التى اأ�سابت 

اإقت�سادياتها هو اإفال�س العديد من م�سارفها 

-Li  “ ليمانت م�سرف  اأمثال    الكبرى 

ant “ وبنك برذر�س “  “ Brothers فى 
المراحل الأولى من الأزمة ، هذا الى جانب 

الـ346  “ وفروعه  بنك  “ كولونيال  اإغالق 

وجورجيا  وفلوريدا  األباما  وليات  فى   “
اإفال�س  اأكبر  يمثل  ونيفادا وتك�سا�س والذى 

ذلك  واأعقب   ، 2009م  العام  م�سرفى خالل 

حيث  العمالقة  البنوك  من  المزيد  اإفال�س 

 84 عدد  اإغالق  الأمريكية  ال�سلطات  اأعلنت 

م�سرفًا بنهاية اأغ�سط�س 2009م وفقًا لبيان 

الهيئة الفيدرالية ل�سمان الودائع الم�سرفية 

المالية  الأزمة  تداعيات  مع  تزامن  الذى 

الم�سارف  من  العديد  دفعت  التى  العالمية 

الأمريكية الى اإعالن افال�سها منذ بداية العام 

تعلن  م�سارف  ثالثة  اآخر  وكان  2009م. 

اإفال�سها هى بنك “ برافورد “ فى بالتيمور 

ا�ستريت  مين   “ وم�سرف  الت�سعة  بفروعه 

اأوف فوري�ست ليك” بولية ميني�سوتا  بانك 

بنك  “اأفينيتى  وم�سرف  الثمانية  بفروعه 

اأوف فينتورا” بولية كاليفورنيا ذى الع�سرة 

الثالثة  الم�سارف  توقف  وكلف  اأفرع 

446 (  مليون  هيئة �سمان الودائع نحو ) 

الم�سارف  عمالء  و�سيتحول  اأمريكى  دولر 

ا�ستحوذت  التى  الموؤ�س�سات  الى  المنهارة 

عليها. ومع اغالق الم�سارف الثالثة ي�سبح 

خالل  العمل  عن  المتوقفة  الم�سارف  عدد 

العام 2009م ثالثة اأ�سعاف الم�سارف التى 

توقفت فى العام ال�سابق مما يمثل اأعلى عدد 

م�سارف اعلنت افال�سها منذ العام 1992م. 

، علمًا باأنه العام الذى ي�سادف ال�سنة التى 

فى  العاملة  البنوك  بازل  لجنة  فيها  األزمت 

ال�سوق الم�سرفية العالمية بتطبيق مقررات 

لجنة بازل للرقابة والممار�سات الم�سرفية.

      رغم المجهودات التى بذلتها الحكومة 

فى ظل غياب مبادىء القت�ساد الإ�سالمي
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الأمريكية لمعالجة الأزمة المالية ب�سخ ما ليقل عن )700( 

مليار دولر اأمريكى لالإقت�ساد المريكى ف�ساًل عن اإتباعها 

الم�سارف  بع�س  اإدارة  فى  الحكومى  التدخل  �سيا�سة 

اإ�ستخدام  التجارية لإدارة القت�ساد القومى الأمريكى مع 

مثل  الزمة  لحل  كاآليات  الكلى  القت�ساد  موؤ�سرات  بع�س 

التحكم فى �سعر الفائدة وخف�س ال�سرائب على الدخل ، اإّل 

اأن هذه المجهودات باءت بالف�سل فى ظل اإنهيار المزيد من 

م�سرفًا  الثمانين  تجاوزت  والتى  الم�سرفية  الموؤ�س�سات 

كما ذكرنا عاليه.

التوجه  ذات  العظمى  الأوربية  الدول  بع�س  �سعت      

التاأميم  �سيا�سة  تطبيق  الى  كبريطانيا وفرن�سا  الراأ�سمالى 

لبع�س الموؤ�س�سات الم�سرفية والمالية الكبرى ذات التاأثير 

الحيوى على اقت�ساداتها ، مما يتعار�س مع نظرية العر�س 

تحريك  على  تقوم  والتى  الراأ�سمالى  النظام  فى  والطلب 

ال�سوق وفق ما ي�سمى باليد الخفية دون تدخل الدولة فى 

ال�سئون القت�سادية. 

        ل عجب اأن نرى الأموال بما فيها العقارات التى نبعت 

منها م�سكلة الزمــة المالية العالمية قد تداولها الم�سلمون 

المتعاقبة  ال�سالمى  التاريخ  مراحل  خالل  وي�سر  ب�سهولة 

ال�سريعة  مبادىء  على  قائم  اقت�سادى  نظام  وفق  ولكن   ،

ال�سالمية ال�سمحاء.

المالية  الأزمة  تداعيات  عن  نجمت  التى  الم�سكالت  لعل 

الراأ�سمالى  النظام  اآليات  حلها  عن  عجزت  والتى  العالمية 

والخبراء  القت�ساديين  المفكرين  من  بالعديد  دفعت  الحر 

لمبادىء  الحتكام  �سرورة  الى  الغربيين  الم�سرفيين 

ال�سريعة ال�سالمية. حيث يرى العالم القت�سادى الفرن�سى 

القت�ساد  فى  نوبل  جائزة  على  الحائز  وهو  اآليه  موري�س 

 “ بعنوان  كتبه  الذى  المقال  خالل  من  1988م  العام  فى 

ال�سروط النقدية لإقت�ساد الأ�سواق .... من درو�س الأم�س 

الى اإ�سالحات الغد “ والذى �سَطر فيه اإنتقادات حادة الى 

الراأ�سمالى  المالى  والنظام  المالية  الأ�سواق  عمل  اأ�سلوب 

وتنباأ بحدوث اأزمات حادة اذا لم تتغير الآليات ، وقد اإقترح 

مجموعة من ال�سالحات تتفق مع ما جاء به الإ�سالم .

-Le Jou )   كتب ) رولند لك�سين ( ، رئي�س تحرير �سحيفة 

nal des Finance ( بتاريخ 25/�سبتمبر2008م مقاًل 
بعنوان “ حان الوقت لإعتماد مبادىء ال�سريعة ال�سالمية 

فى وول ا�ستريت “ يقول فيه : ) اإذا ما كان قادتنا ي�سعون 

حقًا للحد من الم�ساربة المالية التى ت�سببت فى الأزمة فال 

�سىء اأكثر من تطبيق مبادىء ال�سريعة ال�سالمية (.

 “ �سحيفة  تحرير  رئي�س  فين�ست  بوفي�س  ال�سيد/  كتب   

اأوربا  فى  القت�سادية  ال�سحف  “ كبرى   Challenger
 : فيه  جاء   “ القراآن  اأم  البابا   “ بعنـوان  اإفتتاحيًا  مقاًل 

القراآن  قراءة  الى  الأزمة  هذه  فى  اأكثر  بحاجة  اأننا  )اأظن 

القائمون  حاول  اإذا  لأنه   ، وبم�سارفنا  بنا  يحدث  ما  لفهم 

على اأمر ال�سيا�سة المالية اإحترام ما ورد فى القراآن الكريم 

الكوارث  من  بنا  حًلت  لما   ، وطبقوها  وتعاليم  اأحكام  من 

والأزمات .... وغيرها (.

المالية من  الأزمة  اأهم حلول  اأن       وفق ما تقدم نح�سب 

وجهة نظر الإقت�ساد الإ�سالمى تكمن فى اإجماع راأى عدد 

راأى  مع  اأ�سلفنا  كما  الغربيين  الإقت�ساديين  الخبراء  من 

اأ�سباب  اأهم  اأن  على  الإ�سالمى  الإقت�سادى  الفكر  اأ�سحاب 

الأزمة تتلخ�س فى الآتى:-

- ممار�سة الربا )�سعر الفائدة ( المحرمة فى كل الأديان 

وحّرم  البيع  اهلل  واأحل   “ تعالى  اهلل  لقول  ال�ســـماوية 

الربا“.

اهلل  �سلى  محمد  الر�سول  نهى  حيث  بالدين  الدين  بيع   -

عليه و�سلم عن بيع الكالىء بالكالىء اأى الدين بالدين وهو 

-ove المك�ســـــوف ) بال�سحب على   ما يعرف م�سرفيًا 

.)  draft
	اإت�ساع الهوة بين الأغنياء والفقراء لقوله تعالى:) لكى  •
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ل يكون دولة بين الأغنياء منكم(.

	ال�سيطرة على اأدوات وو�سائل وعنا�سر الإنتاج  •
لدى قلة من اأفراد المجتمع.

	�سوء توظيف الموارد المالية بالمجتمع. •
يمكن  تنفيذها  واآليات  الحلول  اأن  نح�سب  بينما 

تلخي�سها فى الآتى :-

العمليات  تمويل  فى  بالربا  التعامل  تحريم  1 .

ال�ستثمارية وال�ستعا�سة عنها ب�سيغ التمويل 

الإ�سالمية والتى تقوم على مبداأ “ الغنم بالغرم 

والخ�سارة.  الربح  فى  الم�ساركة  “ اأى 
بح�سن  والفقراء  الأغنياء  بين  الهوة  تقليل  2 .

اإعادة توزيع  توزيع الثروة ، وذلك عن طريق 

الدخل بين اأفراد المجتمع بما يخدم القت�ساد 

الكلى.

النتاج  وعنا�سر  و�سائل  توزيع  على  العمل  3 .

بين اأفراد المجتمع بحيث يكونوا �سركاء فيه 

اأخذ  من   (: ال�سريف  الحديث  اإ�ست�سحاب  مع 

الأجر حا�سبه اهلل بالعمل (.

ال�سيطرة  اأولويات القت�ساد من حيث  ترتيب  4 .

على  يعود  بما  برمتها  الإنتاجية  العملية  على 

اإطار  فى  وذلك  المجتمع  اأفراد  لكل  النفع 

ا�ستراتيجى لعمليات الن�ساط القت�سادى.

و�سناديق  الإجتماعية  ال�سناديق  اإن�ساء  5 .

التمويلية  والمحافظ  الإجتماعى  ال�سمان 

لتنفيذ م�سروعات البنية التحتية الكبرى.

تعديل القوانين والت�سريعات بحيث تكون مرنة  6 .

بما يحقق الأهداف الكلية لالإقت�ساد القومى. 
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مواقع ال�سرافات الآليــة العــاملة

بنك ال�سمال الإ�سالمي

المنطقةالموقع

الخرطوم
�سارع الحريةاإ�سبيرات عبدالمجيد قر�سي

�سارع الحريةخيال لالإ�ستثمار – معدات كهرباء

�سارع الحريةاإ�سبيرات بو�سان �سنتر

�سارع الحريةمجاهد لزجاج ال�سيارات

�سارع الحريةاإ�سبيرات اأعمال العواجي

�سارع ال�سيد عبدالرحمنمحمد نور للب�سريات

�سارع ال�سناعاتالف�سيلة للتجارة – اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتوادي الجندي – اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتالكرو للتجارة – اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتال�سيدابية – اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتعبدالمجيد قر�سي - اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتاأقالع للتجارة - اإ�سبيرات

�سوق اللفة�سيدلية الها�سمي

�سوق اللفة�سيدلية الو�سيلة

�سارع عبيد ختممطعم �سيدي بيه

الكالكلة �سرق�سيدلية البردة

�سارع �سوباالكلية الوطنية

�سارع القندولالم�سنع الحديث للثالجات

مواقع نقاط البيع

الخرطـــــوم

�سارع ال�سيد عبدالرحمن 	 �سراف فرع البرج – •

الميناء  �سرق  	 • – المحلي  ال�سوق  فرع  �سراف 

البري علي ال�سارع الرئي�سي

	�سراف م�ست�سفي �سوبا •
	�سراف فرع الكالكلة •

اأم درمان:

	�سراف فرع اأم درمان •
	�سراف فرع ال�سوق ال�سعبي اأم درمان •

	�سراف فرع �سوق ليبيا •
المنطقة ال�سناعية  	 �سراف م�سنع ليبهر للثالجات – •

اأم درمان

ماكينات   5 اإلي  الآلي  ال�سراف  ماكينات  عدد  بزيادة  الحالي  العام  نهاية  اإطار خطتنا حتي  الكرام وفي  زبائننا  نب�سر  كما 

و�ستكون �سربة البداية باإذن اهلل بفرعي دنقال وبورت�سودان
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�سارع �سركة التايوتاوادي الجندي – اإ�سبيرات

�سارع الغاليالق�سر لالإ�ستثمار – اإ�سبيرات

�سارع البرلمانوكالة تراي اإم لل�سفر وال�سياحة

�سارع 15 العماراتديكور هاو�س

�سارع اإمتداد نا�سر�سركة كاولين لمواد البناء

�سارع جبرةال�سنبالية – �سوبر ماركت

�سارع الخوروادي الجندي – اإ�سبيرات

الخرطوم بحري

�سارع ال�سناعاتار�سدان للتجارة - اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعاتهانكو للتجارة - اإ�سبيرات

�سارع ال�سناعات�سرابيل للتجارة - اإ�سبيرات

�سارع ال�سيد علي�سيدلية الميرغنية

�سارع المعونة�سيدلية ال�سنجك

�سارع المعونةاأعمال العواجي – اإ�سبيرات

�سارع �سمبات جنوبيا�سمين �سنتر – دواجن والبان

�سارع البلديةالم�سنع الحديث للثالجات

�سارع حلة كوكوالم�سنع الحديث للثالجات

اأم درمان

�سارع الدكاترة�سيدلية المدينة

�سوق ليبيا�سيدلية المتكاملة

المنطقة ال�سناعيةالم�سنع الحديث للثالجات

�سوق ليبيا�سيدلية اليقين

�سارع ال�سنقيطيمحطة وقود - بترونا�س

�سارع ليبيااأ�سواق ليبيا المركزية – �سوبر ماركت

الوليات

كو�ستي – �سارع البو�ستة�سعيد بادي – مواد بناء

كو�ستي – �سارع ال�ساغةمجوهرات الرزيقي

كو�ستي – �سارع المنطقة ال�سناعيةفوؤاد �سيد علي – مواد بناء

كو�ستي – �سارع الم�ست�سفي�سيدلية ال�سهيد

دنقال – �سارع الدرجة الأوليبقالة ف�سل الحديثة

دنقال – �سارع الم�ست�سفي�سيدلية البل�سم

دنقال – �سارع الم�ست�سفي�سيدلية الم�سطفي

دنقال – �سارع التلفزيونمعر�س �سرور لالأثاث

بورت�سودان – �سارع الم�ست�سفي�سيدلية يا�سر
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واقعا  اأمرا  الإ�سالمية  البنوك  اأ�سبحت    

في الحياة الم�سرفية والدولية خا�سة في 

�سقت  اأن  بعد  ولكن  الراهنة،  الأزمة  ظل 

م�سرفية  بيئات  في  ب�سعوبة  طريقها 

بعيدة كل البعد في اأ�س�سها واآليات عملها 

عن روح ال�سريعة الإ�سالمية.

تواجه  زالت  وما  واجهت  فقد  ذلك  رغم   

ال�سيرفة الإ�سالمية حتى الآن العديد من 

تقدمها  م�سيرة  تعتر�س  التي  التحديات 

وتحد من تو�سعها.

امتحانا  الراهنة  العالمية  الأزمة  وتمثل   

لل�سيرفة الإ�سالمية فهل �ستنجح في هذا 

النظام  اأنها  كله  للعالم  لتثبت  المتحان 

تمر  اأزمات  اأي  لمواجهة  والأنجع  الأمثل 

على هذا العالم .

كل  خاطر  في  تدور  عديدة  ت�ساوؤلت    

م�سرفي وكل اقت�سادي عن قدرة النظام 

المالي الإ�سالمي في اأخذ دوره المنا�سب 

والحقيقي في هذه المنظومة العالمية وفي 

الك�سف عن رداءة النظام المالي التقليدي 

وهذه  الأزمة،  هذه  مواجهة  عن  وعجزه 

التالي  التقرير  عنها  �سيجيب  الت�ساوؤلت 

تواجه  التي  التحديات  �سيو�سح  الذي 

باأنواعها  الإ�سالمي  الم�سرفي  النظام 

وكيفية مواجهتها.

ال�سيرفة  تواجه  التي  التحديات  اأنواع 

الإ�سالميية :

الداخلية  بالبيئة  المتعلقة  •التحديات 
والخارجية الحالية:

ينتمي  التي  الفقهية  المدار�س  اختالف  ـ 

الهيئات  اأع�ساء  الف�سيلة  اأ�سحاب  اإليها 

المالية،  الموؤ�س�سات  لهذه  ال�سرعية 

التحديات  اأخطر  التحدي من  ويعتبر هذا 

هذا  اأن  حيث  ال�سناعة  هذه  تواجه  التي 

الختالف قد ي�سل لدرجة التحريم فتجد 

تمنع  مالية  لموؤ�س�سة  ال�سرعية  الهيئة  اأن 

التمويل  اأو  ال�ستثمار  اأدوات  من  اأداة 

اأخرى  مالية  موؤ�س�سة  هيئة  تبيحها  التي 

الموؤ�س�سات  هذه  بين  التعاون  يجعل  مما 

الخالف  محل  في  م�ستحيال  المالية 

ال�سريفة الإ�سالمية 

وتحديات األزمة المالية العالمية
) موقع المركز العام للبنوك والموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ـ مركز اأخبار ال�سناعة المالية(

*المركز العام للبنوك 
والمؤسسات المالية 
اإلسالمية يشخص التحديات 
والحلول

من التحديات األساسية 
قدرة البنوك اإلسالمية على 
مواكبة الصناعة المصرفية 
العالمية من ناحية تطوير 
أنظمتها وخدماتها 
ومنتجاتها
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خبرات  من  وال�ستفادة  الموؤ�س�سات  هذه  بين  يحول  وبالتالي 

المدر�سة  بين  الآن من اختالف  البع�س كما هو حا�سل  بع�سها 

في  الفقهية  والمدر�سة  ماليزيا  في  الإ�سالمية  لل�سيرفة  الفقهية 

ال�سرق العربي. 

المالية  الموؤ�س�سات  طبيعة  تنا�سب  دولية  معايير  وجود  عدم  ـ 

المحا�سبة  هيئة  وجود  من  الرغم  على  بازل،  كمعيار  الإ�سالمية 

لديها  والتي  الإ�سالمية  المالية  للموؤ�س�سات  والمراجعة 

ال�سالحيات لإ�سدار معايير ت�سبط عمل هذه الموؤ�س�سات.

ـ عدم التزام بع�س البنوك بال�سريعة الإ�سالمية.

قبل  من  لطبيعتها  المالئمة  والقوانين  الت�سريعات  وجود  عدم  ـ 

التي  القوانين  اأن  والم�سكلة  الإ�سالمية،  الدول  في  الحكومات 

اأن�سطة الم�سارف الإ�سالمية وخا�سة التي تنظم عالقتها  تحكم 

بالبنك المركزي مثل معدل الحتياطيات وال�سيولة النقدية وقيود 

التمويل ... الخ قد و�سعت على نمط القوانين الغربية والتي ل 

القوانين  بهذه  اإلزامها  وان  الإ�سالمي،  ال�ستثمار  طبيعة  تالئم 

يعرقل من دورها ال�ستثماري والتنموي.

العمل  يتطلب  حيث  الموؤهلة،  والكوادر  الكفاءات  اإلى  الفتقار  ـ 

الم�سرفي تاأهيال خا�سا وكفاءات اإدارية مدربة تكون على اإلمام 

الم�سارف  عن  تختلف  اأنها  اعتبار  على  الم�سرفية  بطبيعتها 

التقليدية، حيث اأكد الكثير من الخبراء على �سرورة اإعداد كوادر 

الناحية  من  تر�سيح  اأ�سا�س  على  تختار  الإ�سالمية  للم�سارف 

�سرورة  وعلى  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اإ�سراف  تحت  الإ�سالمية 

اأق�سام  لإن�ساء  ال�سريعة  الإدارة وكلية  دمج خبرات كل من كلية 

القت�ساد  وعلم  ال�سرعي  العلم  مابين  تجمع  الجامعات  بجميع 

لإعداد كوادر تفهم العمل الم�سرفي الإ�سالمي.

التنمية  في  ر�سالتها  بين  التوفيق  ت�ستطيع  لآليات  حاجتها  ـ 

واإعمار الأر�س والتي تتطلب توظيف المدخرات في م�سروعات 

في  المودعين  رغبات  وبين  مرتفعة  مخاطر  وذات  الأجل  طويلة 

�سهولة ت�سييل الودائع مع قلة المخاطر.

تعتبر  حيث   ،) المال  راأ�س   ( الإ�سالمية  البنوك  اأحجام  �ساآلة  ـ 

روؤو�س اأموال البنوك الإ�سالمية العاملة حاليا �سئيل جدا مقارنة 

بالم�سارف العالمية حيث اأظهرت الدرا�سات اأن قرابة 75 % من 

البنوك الإ�سالمية يبلغ راأ�س مال كل منها اأقل من 25 مليون دولر 

اأمريكي فقط، مما يحول دون تحقيقها الأهداف التي اأ�س�ست من 

اجلها ويعبق من نموها.

العمل  على  الظاهر  من  اأنه  حيث  والتحالف،  التن�سيق  �سعف  ـ 

التعاون  عدم  العاملة  الم�سارف  بين  الإ�سالمي  الم�سرفي 

والتكاتف والتحالف فيما بينها .

ـ  هناك اختالف كبير بين العلماء في جواز التعامل مع النوافذ 

الإ�سالمية، حيث اأن بع�سهم ل يحبذ التعامل مع مثل هذه النوافذ 

وذلك لحتمال اختالط الحرام بالحالل.اأما الفريق الثاني فيرى 

جيدة  وفر�سة  جديدة  تجربة  يمثل  النوافذ  هذه  مثل  فتح  اأن 

الإ�سالمي  القت�ساد  و�سيادة  الإ�سالمية  للم�سرفية  للترويج 

ن�ستغلها  ل  فلماذا  الجديد،  العالمي  المالي  النظام  في  ومبادئه 

التي  التقليدية  البنوك  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  تطبيق  ونحاول 

بداأت بفتح نوافذ تطبق نوعا ما مبادئ ال�سريعة؟؟؟!

ـ غياب الروؤية وا�ستعجال النتائج وهذا ناتج عن  قلة دعم البحوث 

والدرا�سات المتعلقة بال�سيرفة الإ�سالمية.

اأن  حيث  الإ�سالمية،  الم�سارف  �سد  الإعالمية  الحمالت  ـ 

تجربة  يتاأمل  الربا  علي  القائم  الغربي  القت�سادي  النظام 

اأعداء الت�سامن  البنوك الإ�سالمية بوعي بالغ وحذر �سديد وكل 

الإ�سالمي ل يريدون اأن يتحد الم�سلمون اقت�ساديا واإنما يحبون 

اأن يظلوا علي انق�سامهم القت�سادي مثلما هم منق�سمون �سيا�سيا 

ومذهبيا.

وهذا الهجوم علي البنوك الإ�سالمية ل ي�سفر عن وجهه �سراحة 

واإنما يختبئ خلف اأقنعة تبدي الخوف من التجربة وهي ت�سعي 



لقتالعها . وكانت معظم الحمالت التي ت�سنها ال�سحف والإذاعات 

تحمل اأجندة خفية تركزت علي عدة محاور : 

ا�سم  واإطالق  بالربا  تتعامل  باأنها  الإ�سالمية  البنوك  *و�سف 

بنوك ) اإ�سلربوية( عليها *اتهام البنوك الإ�سالمية باأنها ت�ستثمر 

اأموالها بالفائدة في دول الغرب .

المودعين  اأموال  علي  هيمنت  باأنها  الإ�سالمية  البنوك  *اتهام 

وا�ستغلت عواطفهم واأخذت تت�سرف باأموالهم وفقا لأهوائها.

هذه  رغم  تثبت وجودها  اأن  ا�ستطاعت  الإ�سالمية  البنوك  لكن     

الحمالت الت�سويهية بف�سل العلماء الأجالء وال�سحوة الإ�سالمية 

اأن  بل  حمايتها  علي  وعملت  البنوك  هذه  قادت  التي  المباركة 

الت�سهير بها كان �سببا رئي�سا في رواجها وات�ساع نطاقها .

حيث  الإ�سالمية  للبنوك  المالئم  الموؤ�س�سي  الإطار  اكتمال  عدم  ـ 

بين  التفاعل  تكفل  التي  الموؤ�س�سات  وا�سحة  بدرجة  عنها  تغيب 

البنية  ا�ستكمال  عدم  اأي  مرجعية  كموؤ�س�سات  مكوناتها  مختف 

التحتية لالأعمال الم�سرفية المحلية والدولية.

ـ عدم تمكن البنوك الإ�سالمية من نقل مدخرات من بلدان غربية 

بهذا  القيام  بو�سعها  لي�س  الإ�سالمية  فالبنوك  م�سلمة  بلدان  اإلى 

الإ�سالمية  البلدان  حاجة  وب�سبب  حجمها  ل�سغر  نظرا  الدور 

لتح�سين اأجوائها ال�ستثمارية وتطوير اأ�سواقها المالية و�سالح 

اقت�ساديتها.

ـ افتقار البنوك والموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية للح�س الإبداعي في 

الموجودة  المالية  للمنتجات  وتقليدها  المالية،  منتجاتها  تطوير 

في الأ�سواق العالمية، مما يوؤثر على �سرعيتها ومدى توافقها مع 

روح ديننا الحنيف.

ـ  اأبرز ما تواجهه الم�سرفية الإ�سالمية، هو اأن معظم العمليات 

ولي�س  التمويل  نحو  موجه  الإ�سالمية  البنوك  في  الم�سرفية 

نحو  تتجه  الإ�سالمية  البنوك  معظم  اأن  جانب  اإلى  ال�ستثمار، 

التمويل كونه قليل المخاطر مقارنة بال�ستثمار.

: العالمي  القت�ساد  ومتغيرات  الم�ستقبلية  •التحديات 
ـ تحدي العولمة

تحدي  هو  الإ�سالمي  الم�سرفي  العمل  في  الأكبر  التحدي  اإن    

عدد  داخل  في  الأجنبية  المناف�سة  درجة  تزداد  حيث  العولمة 

العولمة  حركة  تنامي  ظل  في  العربية  الم�سرفية  الأ�سواق  من 

زيادة  بالعولمة  ويق�سد  العالم  نطاق  على  المالي  والتحرير 

العتماد القت�سادي المتبادل للبلدان على نطاق عالمي من خالل 

تزايد حجم وتنوع المعامالت التي تتم عبر الحدود في الب�سائع 

خالل  من  وكذلك  الأموال  لروؤو�س  الدولي  والتدفق  والخدمات 

العولمة  قطار  دخول  اأن  ويبدو  للتكنولوجيا  الأ�سرع  النت�سار 

اأهم هذه  يلي  الم�ستقبلية وفيما  التحديات  الكثير من  يحمل معه 

التحديات :

العربية  التقليدية  البنوك  دخول  مع  المناف�سة  حدة  زيادة   *

البنوك  يمكن  وحتى  الإ�سالمي،  ال�ستثمار  �سوق  في  والأجنبية 

الم�ساركة  حتى  اأو  العولمة  عملية  من  ال�ستفادة  من  الإ�سالمية 

التميز  حيث  من  التناف�سية  قدراتها  تطوير  من  لها  فالبد  فيها 

الوا�سح واأخذ زمام المبادرة والبتكار والديناميكية والقدرة على 

دونما  الأ�سواق  لحتياجات  و�سرعه  وكفاءة  بمرونة  ال�ستجابة 

الإ�سالمي  لل�سوق  نف�سها  تقديم  واإعادة  ال�سرعية  على  الخروج 

وللعالم ككل . 
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* عدم الوعي بالخطر الذي يهدد البنوك الإ�سالمية وفقدان تقدير 

كخيار  الإ�سالمي  للبنك  الأمثل  الحجم  لتكوين  الندماج  اأهمية 

ا�ستراتيجي .

* مدى قدرة البنوك الإ�سالمية على مواكبة ال�سناعة الم�سرفية 

العالمية من ناحية تطوير اأنظمتها وخدماتها ومنتجاتها.

ـ التحدي التكنولوجي

الم�سرفية  التطورات  مجاراة  الإ�سالمية  البنوك  اأرادت  اإذا    

العالمية والمحافظة على دورها في اأ�سواقها المحلية فاإن عليها 

فمع  الحدود،  اأق�سى  اإلى  الم�سرفية  التكنولوجيا  تطبيق  كذلك 

نقل  الآن  البنوك  باإمكان  اأ�سبح  للتكنولوجيا  الحديثة  التطورات 

هذا  جديدة  مناطق  في  للتو�سع  المحلية  اأ�سواقها  في  خبرتها 

التكنولوجي  بالتقدم  تت�سف  التي  البنوك  باإمكان  اأ�سبح  وقد 

المتطور الدخول اإلى اأ�سواق جديدة باأقل عدد ممكن من الفروع 

التي تدعمها اأجهزة ال�سراف الآلي وتقنيات نقاط البيع والخدمة 

الم�سرفية الهاتفية التي اأ�سبحت تردد كثيرا عبارة ) بيل جين�س 

)ال�سيرفة �سرورية ولكن البنوك لي�ست �سرورية ( . وهناك عدة 

طرق لتاأمين خدمات م�سرفية الكترونية وهي على �سبيل المثال 

ل الح�سر :  

اأ.بوا�سطة الهاتف عبر الولوج اإلى خدمات مركز التخابر اأو ما 

ي�سمي call center services اأو خدمة الهاتفالم�سرفي 

.  phone bankingاأو

-internt ban  ب.بوا�سطة �سبكة النترنت وهو ما ي�سمي

.ing
ما  وهو  الخلوي  بالهاتف  الخا�س   wab بروتكول  ج.بوا�سطة 

.mobile banking ي�سمي

 sdf services  ( الذاتية  الخدمات  اأجهزة  د.بوا�سطة 

خدمة  يوؤمن  الذي   )ATM( الآلي  وال�سراف   )products
متوا�سلة على مدار 24 �ساعة وفي اأمكنة متعددة محليا وعالميا 

.) Seif services baking (

ـ تحدي التكتل والندماج :

الإدارية  هياكلها  �سعف  من  الإ�سالمية  البنوك  بع�س  تعاني 

تمكنها من  التي  المقومات  اأدنى  اإلى  تفتقر  اأنها  والمالية، حيث 

البنوك  بعك�س  �سخمة،  ا�ستثمارية  م�سروعات  في  المناف�سة 

التقليدية الغربية التي بداأت بحركة اندماج وا�سعة فيما بينها في 

كل من المملكة المتحدة وفرن�سا واألمانيا.

اآراء خبراء حول التحديات:

تواجه  التي  التحديات  من  عدد  الخبراء وجود  من  العديد  توقع 

الم�سرفية الإ�سالمية، وذلك مع تنامي حجم هذه ال�سناعة عالميا، 

ال�سناعة  هذه  تميز  حول  الغربيين  الخبراء  من  الكثير  و�سهادة 

بظاللها  األقت  التي  الراهنة  الأزمة  ظل  في  الإيجابي  واأدائها 

ال�سوداء على �سماء البنوك التقليدية. وفيما يلي بع�س اآراء هوؤلء 

الخبراء :

للبنوك  العام  للمجل�س  العام  الأمين  خوجة  الدين  عز  الدكتور   

والموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية :

عالميا  الإ�سالمية  الم�سرفية  �سناعة  تواجه  اأن  خوجة  توقع   

العديد من التحديات التي تحدد م�ستقبلها مع تنامي حجم البنوك 

العالم  في  الإ�سالمية  وال�ستثمار  التمويل  و�سركات  الإ�سالمية 

اإلى نحو 450 مليار دولر.

العمالء،  بر�سا  تتعلق  التحديات  هذه  اأولى  اأن  خوجة  واأو�سح 

�سافية،  غير  الإ�سالمية  البنوك  حول  الذهنية  ال�سورة  اأن  حيث 

لدى  الودائع  حجم  نمو  مع  ال�سبهات،  بع�س  وت�سوبها  ونقية 

ال�سناعة المالية الإ�سالمية في الخليج العربي اإلى 58 مليار دولر 

في عام 2005، اإلى جانب عدم القتناع بوجود فوارق جوهرية 

بين المنتجات الإ�سالمية وغيرها، وال�سعور بعدم اللتزام الديني 

الإ�سالمية،  المالية  الموؤ�س�سات  في  العاملين  قبل  من  الكامل 

ووجود انتقادات لعديد من الممار�سات مع عدم اللتزام بطبيعة 

في  الإ�سالمية  المالية  الموؤ�س�سات  وق�سور  الم�سرفي  العمل 

تثقيفهم وتبيان اأ�ساليب عملهم.

التحدي من خالل تنوير  اإزالة هذا  اأنه يمكن  اأ�ساف خوجة  كما 

في  تميزه  وبيان  الإ�سالمي،  الم�سرفي  العمل  بطبيعة  العمالء 

اأو  التوافق  مبررات  وتو�سيح  ومنتجاته،  وو�سائله  اآلياته 

اآراء  اإلى  وال�ستماع  التقليدي،  الم�سرفي  العمل  مع  الختالف 

العمالء بهذا الخ�سو�س.

  و�سمل التحدي الثاني الذي تواجهه ال�سيرفة الإ�سالمية، وفق 

اإلى  عددهم  تنامي  مع  الب�سرية  الكوادر  تدريب  الدكتور خوجه، 

نحو 250 األف موظف ن�سفهم في منطقة ال�سرق الأو�سط، ومنهم 
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م�سددا  التقليدية،  الم�سرفية  من  المالية  خلفيتهم  المائة  في   85

على �سرورة توافر خبرات مزدوجة لهذه الكوادر، واأن تتوفر لها 

المعرفة الفنية الم�سرفية والحد الأدنى من المعرفة ال�سرعية.

وبين خوجة اأنه بالرغم من وجود عدد من المعاهد ومراكز التدريب 

اأن تحدي  اإل  في الموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية والبنوك المركزية، 

تدريب الكوادر الب�سرية ل يزال قائما.

  واأ�سار خوجة اإلى اأنه على م�ستوى الجامعات والمراكز الأكاديمية، 

هناك ف�سل تام بين الواقع العملي والعلمي، مع عدم تناغم المنهج 

النظري والحتياجات العملية، اإلى جانب م�ستوى المعاهد ومراكز 

الدورات وموا�سيعها  التدريب والتي غالبا تت�سابه وتتكرر عناوين 

الدورات  مختلف  في  المحا�سرين  اأ�سماء  نف�س  تكرار  مع  فيها، 

التدريبية.

اأكد  والمنتجات،  الخدمات  م�ستوى  تحدي  بجانب  يتعلق  وفيما    

خوجه اأن من اأبرز ما تواجهه الم�سرفية الإ�سالمية، هو اأن معظم 

العمليات الم�سرفية في البنوك الإ�سالمية موجه نحو التمويل ولي�س 

ال�ستثمار، اإلى جانب اأن معظم البنوك الإ�سالمية تتجه نحو التمويل 

كونه قليل المخاطر مقارنة بال�ستثمار.

المنتج  ا�ستخدام  في  البنوك  بين  الختالف  اأن  خوجة،  واأ�ساف    

والنمطية  ال�سفافية  وغياب  وغيرها،  والنماذج  كالعقود  الواحد 

مع  بالمتعاملين  يوؤدي  الذي  الأمر  للمنتجات  الكامل  والتوثيق 

وعدم  وتقديرها،  ال�سناعة  فهم  عدم  اإلى  الإ�سالمية  الم�سارف 

توافر بيئة منا�سبة ل�ستحداث منتجات جديدة، والت�سرع في طرح 

التطوير  عملية  ت�سبط  لل�سناعة  مرجعية  دون وجود  من  المنتجات 

وحمايتها.

للبنوك  محاكاة  هو  الإ�سالمية،  البنوك  واقع  اأن  خوجه  اأكد  كما    

التقليدية في تحديد تكلفة عمليات التمويل، واأن هذا الأ�سلوب يوؤدي 

اإلى تنامي عدم م�سداقية العمالء، ويفقد البنوك الإ�سالمية اأي تميز 

اإيجاد موؤ�سر ربحية بديل عن �سعر  اأهمية  وا�ستقاللية، م�سددا على 

متخ�س�سة  اإدارات  وتكوين  التمويل،  عمليات  عائد  لقيا�س  الفائدة 

لمتابعة تطوير وتنفيذ عمليات الم�ساهمات والم�ساركات بمهنية عالية 

وباأقل التكاليف.

الم�سرفية  �سناعة  يواجه  الذي  الأخير  التحدي  خوجة  و�سخ�س    

اإيجابيات  لها  والتي  ال�سرعية،  المنظومة  م�ستوى  على  الإ�سالمية 

كبيرة كاإ�سدار المعايير ال�سرعية، وتنامي الثقافة الفقهية الم�سرفية 

داخل الموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية، وغيرها، اإل اأن �سلبيات كثيرة 

تواجهها.

 ومن �سمن هذه ال�سلبيات ـ وفقا لخوجة ـ عدم تفرغ اأع�ساء الهيئات 

ال�سرعية، بما يمكنهم من المبادرة بالمتابعة والرقابة الم�ستمرة على 

الموؤ�س�سات، وعدم وجود اآليات ومنهج للرقابة ال�سرعية ي�ساعد الجيل 

الجديد من المدققين ال�سرعيين في الموؤ�س�سات، وعدم التن�سيق بين 

فتاوى الهيئات ال�سرعية وتباين واختالف بينها في ق�سايا وم�سائل 

ح�سا�سة، وعدم وجود اآلية موؤ�س�ساتية لإخراج الكوادر الموؤهلة من 

العلماء.

التحديات،  ت�سخي�س  من  اأهم  الحلول  تقديم  اأن  خوجة  واأ�ساف   

وبخا�سة في الموؤ�س�سات الم�سرفية العاملة في بالد غير اإ�سالمية، 

واأن من �سمن هذه الخطة الع�سرية تاأ�سي�س المركز الإ�سالمية الدولي 

للم�سالحة والتحكيم، والذي يعمل من منظور اإ�سالمي خال�س.

الخدمات  لمجل�س  العام  الأمين  الكريم،  عبد  رفعت  البروفي�سور  ـ 

المالية الإ�سالمية:

جدواها  الإ�سالمية  الم�سرفية  اأثبتت  اأن  بعد  اأنه  البروفي�سور  اأكد   

واأداءها المالي المتميز ب�سهادة الكثيرين من خبراء المال والقت�ساد 

في العالم الغربي وال�سرقي، فقد بداأت كثير من التحديات التي كانت 

تواجهها في بداية م�سيرتها في طريقها للزوال، غير اأنه بال �سك هناك 

تحديات متبقية وقد تكون برزت نتيجة لإفرازات وانعكا�سات الأزمة 

تقديمها  اأ�سباب  اأهم  اأحد  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  العالمية  المالية 

للعالم كاأحد الحلول الناجعة لم�سكالت النظام المالي العالمي.

تمكين  كيفية  في  يكمن  التحديات  هذه  اأهم  اأن  الكريم  عبد  ويعتقد 

اأثر وح�سور قوي  ال�سناعة الم�سرفية الإ�سالمية في اأن يكون لها 

في اإعادة بناء النظام المالي الدولي الذي يتهاوى الآن، اإذ اأن الأزمة 

المالية العالمية اأثبتت ف�سل النظام المالي العالمي، وهناك م�ساورات 

الإ�سالمية  للم�سرفية  النظام، وهذه فر�سة حقيقية  بناء هذا  لإعادة 

اأ�سبحت  التي  الم�سكلة،  تلك  اأبعاد  معالجات  عمليات  في  للم�ساهمة 

العالمي  المالي  النظام  هيكلة  لإعادة  عالميا  م�سرفيا  مطلبا  الآن 

المتهالك، خا�سة اأن لدى الم�سرفية الإ�سالمية الكثير من المقّومات 

التي يمكنها اأن تقدم نموذجا ماليا عالميا مح�سنا بموانع النهيار.

اأنه ل بد من البحث بجدية في كيفية تطوير   لذلك يرى عبد الكريم 
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التغيير  ليواكب  داخله،  من  حتى  الإ�سالمي  الم�سرفي  النظام 

المت�سارع في الن�ساط القت�سادي والن�ساط المالي وفي احتياجات 

التحديات  هذه  اأن  علما  ال�سرعية،  اأ�س�سه  على  المحافظ  مع  النا�س، 

التي تقف في وجه الم�سرفية الإ�سالمية قد �سّكل لها المجل�س لجان 

التحديات  ومواجهة  معالجة  ثم  ومن  الروؤية  لبلورة  خا�سة  عمل 

بمهارة واقتدار كبيرين .

ـ رئي�س مجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية الدكتور اأحمد محمد علي :

 اعتبر الدكتور اأحمد محمد علي اأن غياب اأو �سعف البنية الأ�سا�سية 

الإ�سالمية،  المالية  ال�سناعة  تواجه  التي  التحديات  اأهم  القانونية 

م�سيرا اإلى اأن كثيرا من الدول التي تقدم الخدمات المالية الإ�سالمية 

تعمل وفق اأنظمة وقواعد �سرعت لل�سناعة المالية التقليدية.

  وقال علي اأن من التحديات التي تواجه ال�سناعة المالية الإ�سالمية 

عدم التوافق على نظام لت�سوية الخالفات والنزاعات التي تن�ساأ في 

ال�سناعة المالية الإ�سالمية عالوة على قلة المتخ�س�سين فيها، منوها 

اإلى اأن الأزمة المالية العالمية التي ع�سفت ببنوك العالم وموؤ�س�ساته 

المالية كان تاأثيرها محدودا في الموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ب�سبب 

طبيعة ال�سناعة المالية الإ�سالمية القائمة على الم�ساركة في الربح 

والخ�سارة والعمليات التي ت�سندها اأ�سول حقيقية.

  وبّين علي اأن ال�سناعة المالية الإ�سالمية بداأت في �سبعينات القرن 

الم�سرفية  من  الأولى  اللبنات  باإن�ساء  متوا�سعة  بداية  الما�سي 

الإ�سالمية، وكان اأكبر حدث حينذاك اإن�ساء البنك الإ�سالمي للتنمية 

الإ�سالمية واإن�ساء  لل�سريعة  1975 كموؤ�س�سة دولية تعمل وفقًا  عام 

بنك دبي الإ�سالمي.

 الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات :

ـ  ت�سافر الجهود لو�سع قوانين خا�سة لممار�سة العمل الم�سرفي 

الإ�سالمي.

ـ تنظيم ال�سناعة الم�سرفية والإ�سراف عليها، و�سمان �سالمة نظام 

التمويل وتح�سين �سيا�سة الرقابة الم�سرفية.

الحجم  لتحقيق هدف  الإ�سالمية  البنوك  بين  الندماج فيما  ـ تحقيق 

ع�سر  في  التقليدية  البنوك  مع  التناف�س  ي�ستطيع  الذي  الأمثل 

العولمة.

لمواجهة  المتطورة  المالية  الخدمات  وتقديم  الأنظمة  تحديث  ـ 

المناف�سة الدولية، وتو�سيع قاعدة الم�ساهمين، والف�سل بين الإدارة 

هيئة  بمعايير  والتقيد  التابعة،  ال�سركات  هيكلة  واإعادة  والملكية، 

المحا�سبة والمراجعة للموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية، وتطبيق معايير 

مجل�س الخدمات المالية الإ�سالمية الذي ي�سم في ع�سويته الجهات 

الرقابية المحلية والدولية.

الهيئات  مع  بالتعاون  العمل  وور�س  المتخ�س�سة  الدورات  تنظيم  ـ 

الإ�سالمية  المالية  والموؤ�س�سات  للبنوك  العام  المجل�س  مثل  الدولية 

ومعهد التدريب بالبنك الإ�سالمي للتنمية .

من  المزيد  وا�ستثمار  الإ�سالمية  ال�سريعة  بمبادئ  التام  اللتزام  ـ 

والتو�سع  الم�سرفي،  العمل  تح�سين خدمات  في  والأموال  للجهود 

الم�ستمر  والهتمام  الكبير  الطلب  لتغطية  المقدمة  الخدمات  في 

بالجودة والكفاءة في الأداء المالي والإداري.

ـ تنوير العمالء بطبيعة العمل الم�سرفي الإ�سالمي، وبيان تميزه في 

اآلياته وو�سائله ومنتجاته، وتو�سيح مبررات التوافق اأو الختالف 

بهذا  العمالء  اآراء  اإلى  وال�ستماع  التقليدي،  الم�سرفي  العمل  مع 

الخ�سو�س.

ـ تطوير المنتجات الإ�سالمية التي تجد رواجا واإلغاء ال�سعيف منها 

مع توفير البديل الأف�سل المتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية.

ـ يجب دعم البحوث والدرا�سات التي توؤ�سل الروؤية وتر�سم المعالم 

الأ�سا�سية للنظام الإ�سالمي المن�سود، وت�سهم من ثم في بلورة خطة 

منهجية لتحقيقه.

الطريق  اإكمال  على  قادرة  الإ�سالمية  الم�سارف  فاإن  وفي الختام   

وذلك  طريقها،  في  عائقا  تقف  اأزمة  اأي  مواجهة  وعلى  بداأته،  التي 

الإ�سالمي منبثق وملهم من  المالي  النظام  اأن  األ وهو  ل�سبب واحد 

�سرائع اإلهية ل نق�س فيها ول بطالن.

الم�سرفي  النظام  �سوت  لإعالء  المنا�سب  الوقت  جاء  وقد   

برغم  وال�ستمرارية  بالتوازن  يتميز  اأنه  تبين  الذي  الإ�سالمي 

الظروف والأجواء المحيطة به.

الإ�سالمية  المالية  والموؤ�س�سات  البنوك  على  ال�سروري  ومن   

اأخذ الحيطة والحذر في  التعامل مع الغير خ�سو�سا بعد اندلع 

هذه الأزمة التي واأدت الكثير من البنوك التقليدية التي اأظهرت 

عجزها وانتهاء �سالحيتها.

ـ  الإ�سالمية  المالية  والموؤ�س�سات  للبنوك  العام  المركز  موقع   (

مركز اأخبار ال�سناعة المالية(
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قائمة املركز املايل املوحد

كما يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2008م

)املبالغ باجلنيه ال�سوداين(            

دي�ضمرب 2007مدي�ضمرب 2008مرقم الإي�ضاحالبيـــــــــان

املوجــودات:

391.039.40491.923.223النقد وما فى حكمه

4159.643.722148.647.752ذمم البيوع املوؤجلة

5143.512.55996.243.441اال�ستثمارات

61.415.1952.428.162جهات ذات �سلة

743.288.50047.719.823ذمم مدينة اأخرى

825.273.286141.864.915موجودات اأخرى

91.295.6811.500.831ا�ستثمارات طويلة الأجل

1017.114.28313.854.894�سافى املوجودات الثابتة

482.582.630544.183.041اجماىل املوجودات:

املطلوبــات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقـة وحقوق امللكية

املطلوبات

11197.962.737200.756.398الودائع اجلارية والدخارية

1267.779.127179.923.852مطلوبات اخرى

1370.000.00040.000.000قر�ض بنك ال�ســودان

335.741.864420.680.250اجماىل املطلوبات

1482.143.34862.224.003حقوق ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمارات املطلقة

417.885.212482.904.253اإجــمايل املطلوبــات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقـة

حقــوق امللكــية:

64.634.32364.634.323راأ�ض املال املدفـوع

93.65093.650عالوة اإ�سـدار 

1512.319.41811.977.555الإحــتياطيات

-15.426.740-1612.349.973اخل�ســائر املجمعــة

64.697.41861.278.788اإجــمايل حقــوق امللكــية

اإجــمايل املطلوبــات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقـة 

وحقوق امللكية

482.582.630544.183.041

17232.817.005219.344.797اإجــمايل احل�سـابات النظامــية

الي�ساحات من الرقم )1( اىل الرقم )23( تعترب جزء ليتجزاأ من القوائم املالية

ح�ضن حممد احل�سن الأمني

املدير العام املكلف

الباقر يو�سف م�سوى 

رئي�س جمل�س الإدارة 

حممد ب�سري خلف اهلل

م�ساعد املدير العام للإدارة املالية
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 لل�سنة املالية املنتهية يف احلادي والثالثني من دي�سمرب 2008م

                                                                                                          )املبالغ باجلنيه ال�سوداين(

دي�ضمرب 2007مدي�ضمرب 2008مرقم الإي�ضاحالتفا�سيل

الدخــــل

1818.369.04112.334.079 البيوع  املوؤجلة

1915.021.06310.862.792 اال�ستثمارات

33.390.10423.196.871جمموع جزئى

207.269.5245.502.544ناق�ساً  عائد اأ�سحاب  ح�سابات ال�ستثمارات املطلقة

26.120.58017.694.327جمموع جزئى

2113.487.0939.480.452زائداً  ايرادات اخلدمات امل�سرفية

22875.6311.586.380ايرادات اأخرى

40.483.30428.761.159اجمــــاىل الدخل

 امل�سروفات

2335.258.53925.119.607امل�سروفات العمومية والدارية

102.10074.000غرامات بنك ال�سودان

1.704.0351.297.266ال�ستهالكات

37.064.67426.490.873اإجـمايل امل�سـروفات

3.418.6302.270.286الأربــاح قبل الزكــاة وال�ســرائب

00الزكـاة وال�سـرائب

3.418.6302.270.286الأرباح بعد الزكاة وال�سرائب

341.863227.029الإحــتياطيات

3.076.7672.043.257الأرباح )اخل�سائر(

الي�ساحات من الرقم )1( اىل الرقم )23( تعترب جزء ليتجزاأ من القوائم املالية

قائمة الدخــــــــــــــــل

ح�ضن حممد احل�سن الأمني

املدير العام املكلف

الباقر يو�سف م�سوى 

رئي�س جمل�س الإدارة 

حممد ب�سري خلف اهلل

م�ساعد املدير العام للإدارة املالية
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راأ�سمال البنك:

  ارتفع راأ�سمال البنك المدفوع من 64،634 األف جنيه في 

دي�سمبر 2008 اإلى 75،936 األف جنيه في �سبتمبر 2009 

م بن�سبة ارتفاع بلغت 17،5% ، الأمر الذي انعك�س ايجابا 

البنك  9% حيث وفق  التي بلغت  البنك  على كفاية راأ�سمال 

اأو�ساعه المالية وفق معايير بازل.

الودائع:

 حقق البنك ارتفاعا مقدرا في ودائعه الجارية والدخارية 

حيث ارتفعت من 200،756 األف جنيه في دي�سمبر 2008 

بن�سبة   2009 �سبتمبر  بنهاية  جنيه  األف   264،070 اإلى 

زيادة 32% عما كانت عليه.

ارتفع اإجمالي الودائع ال�ستثمارية المحلية والأجنبية من 

 2008 األف جنيه عام  اإلى 82،143    2007 62،224 عام 

م ، بن�سبة زيادة بلغت 32%، وارتفعت اإلى 99،892 األف 

جنيه في �سبتمبر 2009 م بن�سبة زيادة بلغت %21،6.

الموجودات:

ارتفع اإجمالي موجودات البنك اإلى 595،287 األف جنيخ 

في 30 �سبتمبر 2009 بن�سبة زيادة بلغت 23 % عما كانت 

عليه في دي�سمبر 2008م.

اإجمالي الدخل:

عام  جنيه  األف   28،761 من  البنك  دخل  اإجمالي  ارتفع 

2007  اإلى 40،482 األف جنيه عام 2008 م  بن�سبة زيادة 

األف  بلغ 39،327  فعليا  البنك دخال  بلغت 40،8% وحقق 

جنيه في �سبتمبر 2009 م .

اإجمالي الم�سروفات:

لم  للبنك  العامة  للموجهات  وفقا  للم�سروفات  تر�سيدا 

م�سروفاته  اإجمالي  في  له  مخطط  هو  ما  البنك  يتجاوز 

البنك  م�سروفات  بلغت  حيث  م   2009 العام  خالل 

2009 مقارنة  �سبتمبر   30 األف جنيه في   39،327

بمبلغ 37،065 األف جنيه للعام 2008 م.

اإجمالي الأرباح:

من  وال�سرائب  الزكاة  قبل  البنك  اأرباح  ارتفعت    

األف   3،419 اإلى  م   2007 عام  جنيه  األف   2،270

 .  %50،6 بلغت  ارتفاع  بن�سبة  م   2008 عام  جنيه 

بينما �سهدت هذه الأرباح قفزة كبيرة بلغت ن�سبتها 

م   2008 العام  في  عليه  كانت  عما   %500 من  اأكثر 

في  جنيه  األف   16،659 البنك  اأرباح  بلغت  حيث 

�سبتمبر 2009 م.
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تعريف الخدمات الم�سرفية اللكترونية:

هي الخدمات الم�سرفية مثل ال�سرف والإيداع والتحاويل التي يتلقاها الزبون عبر وحدة طرفية 

تت�سل باإحدى قنوات الت�سال بنظام البنك مثل ال�سرافات الآلية ونقاط البيع ،

�سلكية  الكترونية  ات�سال  �سبكة  خالل  من  التقليدية  الم�سرفية  الخدمات  البنوك  تقديم  اأي 

التي يحددها  لل�سروط  وفقًا  فيها  الم�ساركين  اإليها على  الدخول  اأو ل�سلكية وتقت�سر �سالحية 

الم�سرف وذلك من خالل احد المنافذ علي ال�سبكة كو�سيلة لت�سال العمالء بها.

لل�صيرفة االلكترونية فوائد عديدة منها:

والترويج  الدعاية  و�سائل  من  و�سيلة  تعتبر  للبنك  بالن�سبة 

بكلفة منخف�سة حيث يمكن للبنك طرح منتجاته للعمالء عبر 

ال�سبكة اأو بوا�سطة الر�سائل الق�سيرة اأو الإنترنت.

على  التعرف  مثل  تفاعلية  خدمات  على  العمالء  ح�سول 

معامالتهم واأر�سدة ح�ساباتهم وتحديث بيانتهم وخالفه.

طلب العمالء تنفيذ عمليات م�سرفية مثل التحاويل.

كافة  على  اللكترونية  الم�سرفية  الخدمات  ت�ستمل  كما 

التحويل  مثل  التقليدية  الو�سائل  عبر  المقدمة  الخدمات 

النقدي وغير النقدي، دفع الفواتير ، طلب دفاتر ال�سيكات، 

طلب ك�سف الح�ساب ، طلب الح�سول على التمويل...الخ .

انواع الخدمات الم�سرفية االلكترونية:

ال�سراف الآلى:

بداأ تقديم خدمة ال�سراف الآلي في �سبعنيات القرن الما�سي 

تربط  ات�سالت  �سبكة  وجود  علي  الخدمة  هذه  وتعتمد   .

فروع البنك الواحد اأو فروع الم�سارف كلها في حالة اأن 
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اأي  بخدمة  الآلي  ال�سراف  ماكينة  تقوم 

. تطور خدمة  اأي م�سرف  عميل من 

ال�سراف من تقديم خدمة ال�سرف 

الإيداع  مثل  اأخري  خدمات  اإلي 

ك�سف  واإ�سدار  الفواتير  ودفع 

الحكومية  والر�سوم  الح�ساب 

البطاقات  عبر  وذلك  وخالفه. 

التي يمنحها  الممغنطة  البال�ستيكة 

البنك لعمالئه عبر �سروط محددة  .

خدمة نقاط البيع 

والتي  الم�سارف  تقدمها  التي  اللكترونية  الخدمات  من  وهي 

تعتمد على تقنية الت�سالت وهي �سبيهة بخدمة ال�سراف الآلي 

ال�سراف  في  ت�ستخدم  التي  البال�ستيكية  البطاقة  علي  تعتمد 

اأومحالت  للتاجر  يمنح  �سغير  جهاز  عن  عبارة  وهي   . الآلي 

الخدمات : محطات الوقود وال�سيدليات والأطباء...الخ بحيث 

اوالخدمات  المبيعات  قيمة  اإ�سافة  البيع  نقطة  لمالك  يتيح 

لح�سابه مبا�سرة بعد خ�سم القيمة من الزبون  .

خدمة الهاتف  الم�صرفي:

�سداد  في  الم�سرفي  الهاتف  ي�ستخدم 

الأر�سدة  تحويل  وفي  الفواتير  

النقدية من ح�ساب اإلى ح�ساب وذلك 

الآلية  المقا�سة  غرفة  خالل  من 

با�ستخدام الهاتف فعند الرغبة في 

بالت�سال  العميل  يقوم  التحويل 

الح�ساب  رقم  اإدخال  ثم  بالبنك 

قائمة  من  المطلوبة  الخدمة  واختيار 

مقدم  قبل  من  المعرو�سة  الخدمات 

ورقم  تحويله  المطلوب  المبلغ  وحجم  الخدمة 

المتعلقة  المعلومات  اإدخال  يتم  الم�ستفيد وبالتالي  ح�ساب 

بعملية الدفع وتاأكيدها وتحويلها اإلى �سريط 

الآلية   المقا�سة  بغرفة  مت�سل  ممغنط 

والتى �ستقوم بعملية التحويل.

خدمة الهاتف  الجوال:

الجوال  الهاتف  ا�ستخدام  بداأ 

وا�ستخدامه  النترنت  ل�سبكة  للولوج 

البريد  كقراءة  بها  المتعلقة  التطبيقات  في 

علي  المعرو�سة  المنتجات  وت�سفح  اللكتروني 

تقديم  يمكن  ال�سراء،  في  وال�سروع  النترنت  �سبكة 

العديد من الخدمات للعميل عبر الهاتف الجوال وهي تمتاز 

فيمكن  مكتوب  ون�س  بيانات  عبر  تكون  اأن  يمكن  باأنها 

ال�ستعالم عن ر�سيد اأو معرفة حركة الح�ساب في اليوم  .

من  الم�سرفية  والخدمات  النترنت  �سبكة  عبر  ال�سيرفة  خدمة 

المنزل.

ينتمي هذا النوع من الخدمات اإلى مجموعة الخدمات التي 

والخدمات  المنزل   من  الم�سرفية  الخدمات  عليها  يطلق 

الفورية.  الم�سرفية  والخدمات  البعد  علي  من  الم�سرفية 

 home المنزل  من  الم�سرفية  الخدمة  عن  اأما 

يوفره  نظام  عبارة عن  banking وهي 
من  يمكنه  بحيث  للعميل  الم�سرف 

عبر  الم�سرف  لنظام  الدخول 

علي  للح�سول  ال�سخ�سي  جهازه 

بع�س الخدمات مثل طباعة ك�سف 

اأوطلب  اأوال�ستف�سارات  الح�ساب 

دفتر �سيكاته او التحويل وذلك من خالل 

من  يمكنه  للعميل  البنك  يمنحه  اأمني  نظام 

معرفة ح�ساباته فقط  .
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و�سعني �سيخ بنك ال�سمال الجليل اأخونا في اهلل ح�سن محمد يو�سف 

عليه  اهلل  الر�سول �سلي  �سر مر�سعة  عندما تحدث عن  امتحان  في 

اهلل  )اأطال  ده�سة عمي  انده�ست  والحقيقة   ، ال�سعدية  و�سلم حليمة 

لح�سور  دعوه  له  وقدمت  للخرطوم  البلد  من  ح�سر  عندما  عمره( 

مباراة في اإ�ستاد الخرطوم )�سوف اأذكرها في نهاية المقال( .

رجعت لكتاب ال�سيرة لإبن ه�سام ولم اأجد غير تلك الق�سة المعروفة 

لدي معظم النا�س وتتلخ�س في اأنها )اأي ال�سيدة حليمة( ح�سرت 

من البادية مع ن�ساء قبيلتها اإلى مكة ع�سي اأن تحظى باإبن رجل ثري 

تر�سعه وتنال على ذلك اأجرًا وفيرًا ، وبما اأنها كانت تركب علي اأتان 

ال�سيده  كانت  لذلك  حملها  على  لتقوى  جدًا  هزيلة  الحمار(  )اأنثي 

ح�سرت  حيث  المر�سعات  من  مكه  دخل  من  اآخر  ال�سعدية  حليمة 

الن�سوة قبلها بمده طويلة وتم اختيار اأبناء الأثرياء جميعهم ما عدا 

في  هي  تقول  وكما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلي  اهلل  ر�سول  هو  يتيم  طفل 

البداية لم ترغب في اأخذه ولكنها لم تجد غيره وف�سلت القبول به 

لعدم الرجوع خالية الوفا�س .

تقول ال�سيدة حليمة اأن لها اإبن ر�سيع ولم يكن لديها مايكفي لإ�سباع 

هذا الطفل ن�سبة لعدم كفاية اللبن لديها وكان الطفل يمنعهما النوم 

هي وزوجها من كثرة �سراخه من األم الجوع وكان زوجها لديه ناقة 

عجفاء خ�سو�سًا واأن البادية كانت ت�سكو من قلة المطر .

و�سعت ال�سيدة حليمة الطفل اليتيم في حجرها وفي نف�س اللحظة 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلي  اهلل  ر�سول  فاأر�سعت  باللبن  �سدرها  امتالأ 

واأر�سعت اإبنها الذي نام نوم قرير العين .

وكانت الأتان التي لتقوي على ال�سير اأ�سرع من كل الدواب الأخرى 

مما مكنها اأن تكون في اأول الركب وهم رجوع اإلي بادية بني �سعد 

وموا�سي  ناقة  �سارت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلي  محمد  �سيدنا  وببركة 

ال�سيدة حليمة تدر اللبن الوفير في ذلك العام المجدب .

اإبن ه�سام  اإجابة ولم نجدها في �سيرة  ال�سوؤال الذي نبحث له عن 

هو :

ياتري لماذا كانت ال�سيدة حليمة ال�سعدية هي من تطعم اأف�سل خلق 

اهلل وتدخل في جوفه ال�سريفة لبنها ؟

علمًا باأن اأولى الر�سعات هي التي تدخل في تكوين الج�سم الأ�سا�سي 

وهذا هو �سبب التحريم بالر�ساعة .

اأ�سباب نجهلها  اأو  اأن اهلل يفعل مايريد لكن لبد من �سفات  بالطبع 

نحن كانت وراء هذا ال�سرف الذي نالته ال�سيدة حليمة التي اأ�سبحت 

م�سهورة دون بقية قبيلة بني �سعد : هذه دعوه للبحث فمن ا�ستطاع 

اأن ينفعنا بهذه ال�سيره العطرة فنحن له منتظرون  .

محتار  وهو  وخرج  القدم  كرة  في  مباراة  ح�سر  الذي  لعمي  اأعود 

الكرة  يلعبون  الالعبين  جميع   : يقول  وهو  بكف  كفًا  ي�سرب  جدًا 

وهم يمررونها لبع�سهم البع�س وهذا مفهوم ، لكن لماذا ل يلعبون 

مع ذلك ال�سخ�س الذي يلب�س الأ�سود ويجري وراءها اأكثر منهم ؟؟ 

ويق�سد الحكم – فهذا حالي واأنا لم اأفكر يومًا فيما ذكرت اإل عند 

�سوؤال �سيخ بنك ال�سمال ال�سيخ ح�سن متعه اهلل بال�سحة والعافية  .

حبل ع�صميق

)دعـــــــــــــوة(
بقلــم: �سالح الدين ح�سن اأحمد
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       تقلد والدها اأعلى ال�سلم الوظيفى لتلك ال�سركة الم�سهورة بنقاء 

وتجرد العاملين بها ، اأما هى فقد كانت الوحيدة عنده من البنات 

ول يبخل بتدليلها فهى ) الجميلة “ من غير رتو�س “ ، والأنيقة “ 

حتى اإذا لب�سـت الخي�س “ ، والف�سيحة “ بل�سـاٍن عربٍى مبين “ ، 

والجريئة فى قول الحق “ ولو على نف�سـها“.

�ســديدًا  فرحـًا   ) نهى   ( لـ  الدلـع  اإ�سـم  وهو   ) )نهـوية  فرحــت 

لتر�سيح والدها لذلك المن�سب الرفيع وحمدت اهلل على ذلك ودعت 

له بالتوفيق والتفوق .

       حياة الرجل بداأت تتغير ) كمًا  ونوعًا ( فتم ا�ستبدال المنزل 

الفانية  الم�سى على  ) ومنطقته ( وال�سيارة ونوعها ولونها حتى 

تغير ويا �سـبحان اهلل كما تغير نوع الأكل وال�سرب ولم يكتف بذلك 

واإنما برزت المنا�سـبات المتعددة والم�سطنعة فبعد عيد الأم ياأتى 

عيد الأب وعيد ) الماعندو عيد ( ، وكان اآخر عيٍد اإحتفل به هو عيد 

ميالد الرحول للمنزل الجديد ذا الطوابق الثالثة فى اأرقى الأحياء 

ف�سـمى بالزعيـم  يعنى ب�سـراحة كدة الرجل اأ�سيب بمر�س 

) اأم فريحانة ( اأجارنا اهلل واإياكم .

       م�ست ال�سنون م�سرعًة وذات يوٍم بعد اأن اأدى الزعيم �سالة 

التغيير  اأن  فوجـد  الآن  حتى  تغييره  تم  ما  يعدد  اأخذ  المغرب 

والتجديد طال كل �سٍئ  ال ) الزوجـة ( وظلت تراوده تلك الفكرة 

والأناقة  الجمـال  فى  غاية  �سـكرتيرته  واأن  �ســيما  ل  الدوام  على 

والت�سرف بذكاء وهى تدفعه دفعًا وتظهر ميولها ب�سوتها الجميل 

ونظراتها التى تحمل المعانى والأمانى ففكر الزعيم مليًا واتخذ 

بناء  ( و�سرع فى  �سلفية ) �سخمة  فاأخذ  التنفيذ  القرار وبداأ فى 

ثالثة طوابق اأخرى بمنطقٍة بعيدٍة عن مكان �سـكنه الحالى واأحاط  

الأمر ب�ســياٍج من ال�سـرية وفى اأ�سيق نطاق حتى  ل تعلم ) نهويـة ( 

فهى الآن تجل�س لالمتحـانات النهائيـة لتتخـرج ) مالكًا للرحمـة ( 

من اأعـرق الجامعات.

       انتهى البنيان وانتهت المتحانات ولكن معاناة الزعيم لم تنته 

فقد ظل يترقب نتيجة الإمتحانات بالعين اليمنى اأما الي�سرى فقد 

كانت ل ترى اإل ال�سكرتيرة ، والأيام ت�سـرع لتعلن تفوق الطبيبة 

الهدايا  جلب  فى  الزعيم  وبداأ  �سـعادة  اأيما  الأ�سرة  فت�سعد  نهى 
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ذاك  ويودع  هذا  وي�ستقبل   ) النجاح  عيد   ( بمنا�سبة  الثمينة 

والب�سمة ل تفارق �سفتيه .

      غمرت الفرحة الطبيبة ) نهى (  مرًة اأخرى عندما قدم 

لها اأبوها مفتاح ال�سـيارة  البي�سـاء  الجديدة التى تقف خارج 

المنزل وبالقرب منها يقف ال�سائق الذى تم اختياره لقيادتها 

،ولم تدم فرحتها طوياًل ، ويابوؤ�س ذلك اليوم الذى عرفت فيه 

اأن ال�سيارة ) الهدية (  تخ�س ال�سركة التى يعمل بها اأبوهـا 

وحتى ال�سـائق ي�سـغل وظيفًة فى نف�س ال�سـركة وعرفت ..... 

الكثيـروالمثير والذى لم تكن تتخيله فى اأبيها ، فجل�سـت فى 

ال�سم�س  مغيب  مع  الزعيم  عاد  حتى  تبكى  وحـيدًة  غرفتـها 

فجل�س  الحالـة  بتلك  ليجدهـا   ) نهويـة   ( غرفـة  نحـو  واإتجه 

ويم�سـح  راأ�سـها  على  الي�سـرى  يده  وا�ســعًا  منـها  بالقـرب 

دموعـها بمنديله الأبي�س الذى  تفوح منه رائحـة اأغلى العطور 

الباري�سـية وي�سـاألها ما بك يا ) نهويـة ( ؟ هل من اأحٍد اأغ�سـبك  

؟  اأرنى اإيـاه حتى اأقت�س لك منه  اأم اأنك تتاألمين من �سئ ما ؟، 

كونى معى �سريحة .

رفعت نهى راأ�سها ونظرت الى اأبيها نظرًة اأرعبته ثم اعتدلت 

فى جل�ستها لتقول له �ساأتحدث معك يا اأبى  بمنتهى ال�سراحة 

والو�سوح وا�سعًة ن�سب عينى اأنك اأنت والدى وم�ست�سحبًة 

معي  ) الدين الن�سيحة ( ، فهل ت�سمعني اأم اأ�سمت ؟  فيقول 

ال�سالة  على  وتردد هي حيى   ، بنتى   يا  تريدين  ما  لك   : لها 

المغرب  �سالة  بعد  و�سنتحدث  اأبى   يا  الفالح  على  – حيى 
اأربع   ( الزعيم  اأداها  التى  ال�سالة  انتهت  اأن  وما   ، اهلل  باإذن 

اأمامه  المدللة  اإبنته  وجد  حتى   ) والكمال  بالتمام  ركعاٍت 

فيجل�سان على الكرا�سى الوثيرة فتبداأ نهى حديثها ب�سم اهلل 

وال�سالة على ر�سـول اهلل ثم تفاجئـه قائلًة له لقد تغير حالك يا 

اأبى  ب�سرعٍة مذهلٍة جعلت ال�سك يغر�س اأنيابه في نف�سي فهل 

اإ�ستريت لي تلك ال�سيارة من مالك الخا�س اأم اأن ....... وقبل 

اأن تكمل نهى حديثها وقف هو ولطمها على خدها م�ستنكرًا 

كالمها ولكنها لم تكترث لأي �سئ بل وا�سلت حديثها �سـاردًة 

له ف�سـائحه التي كان يعتقد األ اأحد ي�ستطيع الو�سول اليها .

       يا اأبتي اأنت الذى علمتنا منذ ال�سـغر اأن نقول الحق ولو 

على اأنف�سـنا ولن اأحيد عن هذا الطريق مهما فعلت بي فانهار 

الزعيم وجل�س على كر�سـيه �سـامتًا وهو ي�سـتمع اإلى ) نهوية( 

الجريئة فت�ستر�سل هي  وتقول :

ال�سيارة يا اأبي تخ�س ال�سركة وهي اأولى بها مني .

وال�سائق يعمل بال�سركة ويتقا�سى منها راتبًا �سهريًا و�سمعته 

رف�ست  البالد  خارج  العالج  واأراد  مر�س  عندما  ولكنه  طيبة 

اأعطيت من ل  بينما   ) الأجنبية  العملة   ( بحفنٍة من  م�ساعدته 

ي�ستحق الآلف منها .

ت�سـمح  فكيف  لالأ�سـرة  واأخرى  لك   �سيارة  ال�سركة  منحتك 

ال�سركة  اأخريتين من �سيارات  لك نف�سك با�ستغالل �سـيارتين 

وتعطيها لأبنائك ؟

اأب�سط  من  غيرك  وتحرم  المتيازات  بجميع  تتمتع 

 ) حرج  ول  حدث   ( اهلل  ما�ساء  الأربع  المطالبوال�سيارات 

لها  حدث  اأو  �سرقت  واإذا  ال�سركة  على  و�سيانتها  وقودها   ،

مكروه فال�سركة تتولى الأمر .

ال�سركة  �سيارات   ) اأق�سد   ( �سياراتك  وتغيير  للمظاهر  حبك 

كل عاٍم .

واأخيرًا تريد الزواج على اأمي التي لم تبخل  عليك  ب�سئ بل 

اأعطتك من وقتها و�سحتها �سعيًا لراحتك .

ي�سور لك ال�سيطان با اأبي اأنك فى ماأمٍن ، بينما �سيرتك تلوكها 

الأل�سن واأنت ل تدرى 

ما  اأمرًا  تخبئ  كنت  عندما  اأتذكر  اأبي   يا   ......... اأبي  يا 

وتك�سفه اأمي ماذا كانت تقول لك ؟

كانت تناديك ...... يا اأبو الأولد ) اإنت في ال�سندوق وخبرك 

في ال�سوق ( .

ذهبت  ثم  ال�سابق  فى  كنت  كما  اإلينا  وعد  اأبي  يا  اهلل  ا�ستغفر 

وفتحته  الجر�س  �سوت  �سـمعت  اأن  بعد  الباب  ناحية  نهى 

على  الجديدة  العمارة  انهيار  نباأ  يحمل  والدها  �سديق  لتجد 

ال�سكرتيرة التى كانت في زيارٍة لها.

 اأيها القارئ ..... لك اأن تطلق العنان لخيالك لتعلم ماذا حدث 

لوالد نهى ، وما اأكثر الزعماء حين تعدهم.
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يهنئ العاملون ببنك ال�سمال الإ�سالمي ال�سادة :

خالد اأحمد محمد محمد �سالح – مكتب �سرف �سوق »6« – بمنا�سبة زواجه 	•  

اأحمد التهامي �سليمان – فرع �سوق ليبيا – بمنا�سبة زواجه 	•  

خالد اأحمد محمد اآدم – فرع المنطقة ال�سناعية – بمنا�سبة زواجه 	•  

الزاكي محمد الزاكي – اإدارة ال�سئون المالية – بمنا�سبة عقد قراآنه 	•  

�سامي عبداهلل اإبراهيم – فرع البرج – بمنا�سبة قدوم مولودته 	•  

م�سعب اأحمد اإبراهيم – فرع الخرطوم – بمنا�سبة قدوم مولودته 	•  

ح�سن عبدالمنعم اأحمد – اإدارة الإ�ستثمار والتمويل – بمنا�سبة قدوم مولودته 	•  

فتح العليم عثمان فرح – فرع المنطقة ال�سناعية – بمنا�سبة قدوم مولودته 	•  

مجد الدين مامون العو�س – اإدارة التخطيط والبحوث – بمنا�سبة قدوم مولوده 	•  

عو�س الخ�سر اإبراهيم – اإدارة ال�سئون الإدارية – بمنا�سبة قبول اإبنه بكلية الطب / جامعة الخرطوم . 	•  

اأفراح ...

كما يتقدم العاملون ببنك ال�سمال الإ�سالمي باأحر التهاني والتبريكات لل�سادة الموظفين والعمال الذين تمت ترقيتهم للدرجات 

المختلفة ويتمنون لهم مزيدًا من تجويد الأداء لرفعة هذه الموؤ�س�سة العمالقة .
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 واأتراح

يتقدم العاملون ببنك ال�سمال الإ�سالمي بواجب العزاء لكٍل من ال�سادة :

فتح الرحمن الب�سير ال�سيخ – فرع ال�سناعات بحري – وفاة والده 	•  

عزالدين العركي الخزين – اإدارة التفتي�س وال�سبط الداخلي – وفاة والده وخاله 	•  

بابكر عبداهلل اإبراهيم – زميل �سابق – وفاة والدته 	•  

عماد الدين خ�سر بالل – فرع المنطقة ال�سناعية – وفاة �سقيقه 	•  

مدثر الطيب حميده – فرع ودمدني – وفاة �سقيقه 	•  

الفاتح مالك الحاج عربي – فرع دنقال – وفاة �سقيقه 	•  

�سالح محمد علي ال�سيخ – فرع الكالكلة – وفاة عمه 	•  

اإبراهيم �سعيد ف�سل – فرع ليبيا – وفاة عمه 	•  

فوزي عو�س اهلل محمد – اإدارة ال�سئون الإدارية – وفاة خالته 	•  

عبداهلل �سعيد حمزة – �سائق بالرئا�سة – وفاة خاله 	•  

عبدالرحيم عبدالرحمن علي – �سائق بال�سناعات – وفاة خاله 	•  

مزمل عبدالرحمن علي – عامل بالمخازن – وفاة خاله 	•  

حافظ الزاكي عبداهلل – اإدارة التدريب والتطوير – وفاة خاله 	•  

اإبراهيم بخيت اآدم – فرع المنطقة ال�سناعية – وفاة اإبن اأخته 	•  

محمد اإبراهيم بريمه – اإدارة التفتي�س وال�سبط الداخلي – وفاة �سهره 	•  

�سيف اليزل �سيد عثمان – �سائق بالرئا�سة – وفاة ن�سيبه 	•  

كما ينعي ال�صيد / المدير العام ونائبه وم�صاعدوه والعاملون ببنك ال�صمال الإ�صالمي فقدهم الجلل المرحوم / 

اإليا�س محمد اأحمد عماري – ال�صائق بفرع ال�صوق العربي 

)وهذا �سبيل الأولين والأخرين(
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يحكي )�س( ق�سته فيقول كان لأمي عين واحدة... وقد 

 كرهتها... لأنها كانت ت�سبب لي   الإحراج ؟

 وكانت تعمل طاهية في المدر�سة التي اأتعلم فيها لتعيل العائلة.

ذات يوم...في المرحلة البتدائية جاءت لتطمئن َعلي.

 

اأح�س�ست بالإحراج فعاًل ... كيف فعلت هذا بي؟!

 

 تجاهلتها، ورميتها بنظرة مليئة بالكره.

 .وفي اليوم التالي قال اأحد التالمذة ... اأمك 

 بعين واحده ... اأووووه

 وحينها تمنيت اأن اأدفن نف�سي 

 واأن تختفي اأمي من حياتي.

 في اليوم التالي واجهتها :

لقد جعلِت مني اأ�سحوكة، ِلم ل تموتين ؟!!

 

ولكنها لم ُتجب!!!

 

لم اأكن مترددًا فيما قلت ولم اأفكر بكالمي لأني كنت غا�سبًا 

جدًا

 

 ولم اأبالي لم�ساعرها ...

 واأردت مغادرة المكان..

در�ست بجٍد  وح�سلُت على منحة للدرا�سة في اإحدى الدول 

 العربية .

وفعاًل.. ذهبت .. ودر�ست .. ثم تزوجت .. وا�ستريت بيتًا .. 

واأنجبت اأولدًا وكنت �سعيدًا ومرتاحًا في حياتي.

 

وفي يوم من الأيام ..اأتت اأمي لزيارتي ولم تكن قد راأتني منذ 

�سنوات ولم تر اأحفادها اأبدًا!

 

استراحة قلم

اإعداد : محمد عبده محمد جودو

 وقفت على الباب واأخذ اأولدي ي�سحكون...

�سرخت: كيف تجراأِت واأتيت لتخيفي اأطفالي؟.. اأخرجي حاًل!!!

 

اأجابت بهدوء: )اآ�سفة .. اأخطاأت العنوان على ما يبدو(.. 

 واإختفت....

وذات يوم و�سلتني ر�سالة من المدر�سة تدعوني لجمع ال�سمل 

 العائلي.

 فكذبت على زوجتي واأخبرتها اأنني �ساأذهب في رحلة عمل...

بعد الجتماع ذهبت اإلى البيت القديم الذي كنا نعي�س فيه، للف�سول 

 فقط!!!.

 اأخبرني الجيران اأن اأمي.... توفيت.

 لم اأذرف ولو دمعة واحدة !!

 قاموا بت�سليمي ر�سالة من اأمي ....

 اإبني الحبيب.. لطالما فكرت بك..

 اآ�سفة لمجيئي اإليك واإخافة اأولدك.

كنت �سعيدة جدًا عندما �سمعُت اأنك �سوف تاأتي لالجتماع.

 

 ولكني قد ل اأ�ستطيع مغادرة ال�سرير لروؤيتك.

اآ�سفة لأنني �سببت لك الإحراج مراٍت ومرات في حياتك.

 

هل تعلم... لقد تعر�سَت لحادٍث عندما كنت �سغيرًا وقد فقدت اإحدى 

 عينيك.

وكاأي اأم، لم اأ�ستطع اأن اأتركك تكبر بعيٍن واحدٍة...

 

وِلذا... اأعطيتَك عيني .....

 

وكنُت �سعيدة وفخورة جدًا لأن اإبني ي�ستطيع روؤية العالم بعيني.

اأعمل علي اأن يحبك النا�س عندما تغادر من�سبك..

 كما يحبونك عندما تت�سلمه

حكمـــة
العـــدد

)عين واحدة(
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