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

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

اأ�صحاب  لتقديم حلول متكاملة تر�صي طموحات  الإقت�صادية والجتماعية  التنمية 

الم�صلحة.

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

بنك ال�سمال الإ�سالمي

الر�ؤيــــــــــا

الر�ســــــــــالة
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حرب العمالت
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ي�سر اأ�سرة التحرير اأن ت�سع بني اأيديكم العدد الثالث من جملة )واحة ال�سمال( على ذات ن�سق 

العددين )الأول( و)الثانى( اللذين وجدا ا�ستح�سانًا واإ�سادة �سكاًل وم�سمونًا بل التفوق عليهما 

اعتمادًا على مزيد من م�ساهمات الكتاب بالبنك.

قد اآلينا علي اأنف�سنا فى اأ�سرة التحرير اأّل ناألوا جهدًا ول ندخر و�سعًا فى تقدمي م�ستوًى متطورًا 

ومتالقًا فى اأعدادنا القادمات ) مب�سيئة اهلل تعاىل (. 

يجئ العدد الثالث هذا من جملة )واحة ال�س���مال( وقد عاد بنك ال�س���مال ال�س���المى )�س���رته 

الأوىل( لُي�سبح رقمًا ب���ني امل�سارف ال�سودانية ل ميكن جتاوزه، خدمًة لأهداف 

القت�س���اد الوطني والتنمية ومواكبًة لتطور ال�سناعة امل�سرفية ومن واِقع 

اأدائ���ه املايل للعام 2010م، فقد �سار البنك عل���ي امل�سار ال�سحيح، اإذ 

ا�ستط���اع حتقيق معدلت من���و عالية يف موجودات���ه، ودائعه، التمويل 

املمن���وح، اإيرادات���ه واأرباح���ه. جتاوبًا مع عودة البن���ك �سرته الأوىل 

بقوة نح���و التقدم والزدهار، ناأمل اأن تكون ه���ذه الإ�سدارة جت�سيدًا 

له���ذا التقدم والزده���ار بتقدميها ثقافًة وعلمًا وفك���رًا م�سرفيًا يعرب 

عن روؤية ور�سالة البنك جتاه املجتمع. 

الق���ارئ الكرمي:ُكلنا اأمل وثقة ف���ى �سخ�سكم املطلع واملتطل���ع نحو الأف�سل 

مب�ساركتك���م باآرائك���م ال�سديدة ومقرتحاتك���م املفيدة وم�ساهماتك���م البناءة التى هى 

عون لنا فى تقدمي )واحة ال�سمال( دوحة وارفة الظالل ن�ستظل بظلها فن�سرتيح من عناء احلياة وننعم 

حتتها مبا لّذ وطاَب.

وفق اهلل اجلميع فيما ير�سيه لتحقيق الطموحات وتلبية الرغبات وا�سباع احلاجيات من حت�سيٍل للعلوم 

و اكت�ساٍب للمهارات.

  اأ�سرة التحرير
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بنك ال�ســــــــمال الإ�سالمي

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  الن�صاط:   

                                                    الإ�صالم واأحكام  ال�صريعة  الإ�صالمية الغراء.

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

90.000.000 جنيه �صوداين راأ�س املال املدفوع:  



في اإطار جهوده لتطوير وتح�سين مظهر الفروع قام 

بن���ك ال�سم���ال الإ�سالم���ي بنقل ف���رع الخرطوم من 

موقعه القديم اإلي موقعه الجديد �سارع الزبير با�سا 

غرب واح���ة الخرط���وم. والذي تم تجهي���زه وتاأثيثه 

وف���ق اأحدث الموا�سفات خدم���ًة لعمالء البنك. كما 

انتق���ل اأي�سًا فرع ال�سجان���ة اإلي موقعه الجديد �سرق 

بنك اأم درمان الوطنى فرع ال�سجانة وغرب مدر�سة 

ال�سجانة اأ�سا�س للبنات.

انتقال فرعي ال�سجانة و الخرطوم لموقعيهما الجديدينانتقال فرعي ال�سجانة و الخرطوم لموقعيهما الجديدين

فرع الخرطوم

فرع ال�سجانة
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البنك يحقق معدالت نمو عالية
في:   عالية  نمو  معدلت  حقق  حيث  ال�سابقة  بالأعوام  مقارنة  2010م  العام  بنهاية  المالي  اأدائه  فى  ملحوظًا  تح�سنًا  البنك  اأظهر 

موجوداته، تمويل عمالئه، ودائعه، ايرادته وحقوق ملكيته والر�سومات البيانية تو�سح ذلك:

عمليات الصادر 
 متكن البنك من تنفيذ عمليات �صادر ل�صلع ا�صرتاتيجية اأهمها الذهب وال�صم�صم، وفرت موارد نقد 

اأجنبي بعمالت خمتلفة.

المساهمة في التنمية اإلقتصادية
�صاهم البنك يف متويل البنية التحتية مبدينة بورت�صودان يف جمال الكهرباء مببلغ 5،294،577 جنيه 

خالل عام 2010م.  



انعق���دت - بحم���د اهلل وتوفيق���ه - الجمعي���ة العمومية 

الحادية والع�س���رون لم�ساهمي بنك ال�سمال الإ�سالمي 

بمقر البنك ب�سارع ال�سيد/ عبدالرحمن م�ساء الجمعة: 

11 جمادي الأولي 1432ه� الموافق: 15 اأبريل 2011م 

بح�س���ور جم���ٍع غفي���ٍر م���ن الم�ساهمين الذي���ن كانت 

لآرائهم ومداولتهم الهادفة حول اأداء البنك عن العام 

المالي المنتهي في 2010/12/31م الأثر الطيب وكان 

القا�س���م الم�ست���رك بي���ن المتحدثين م���ن الحا�سرين 

الإ�سادة ب���الأداء الجي���د للبنك للع���ام 2010م مقارنة 

بالأع���وام ال�سابقة له، وق���د اأ�سفر اإجتماع الجمعية عن 

جملة قرارات تمثلت في:-

•اإج���ازة تقري���ر مجل����س الإدارة والقوائ���م المالية  	
المراجع���ة وتقري���ر ال�سي���د/ المراج���ع القانوني 

وتقري���ر ال�سادة / هيئ���ة الرقاب���ة ال�سرعية للعام 

المنتهي في 2010/12/31م.

•تفوي�س مجل����س الإدارة لتعيين المراجع القانوني  	
وتحديد اأتعابه للعام 2011م.

•تفوي����س مجل����س الإدارة لتعيي���ن هيئ���ة الرقاب���ة  	
ال�سرعية وتحديد اأتعابها.

•تم انتخاب ال�سادة/ اأع�ساء مجل�س الإدارة للدورة  	
الجديدة.

( من عق���د التاأ�سي�س والنظام  • تعدي���ل المادة )25	

الأ�سا�سي للبنك.

انعقاد الجمعية العمومية الحادية والعشرين ملساهمي بنك الشمال اإلسالمي
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الم�سدر: »الوكالت « 2011/3/22

ق���در البن���ك الدولي اأن تبل���غ كلفة الزل���زال والت�سونامي اللذين �سرب���ا اليابان ف���ي  11 مار�س 2011 على 

القت�ساد الياباني  235 مليار دولر اأي نحو  165 مليار يورو وهو ما يمثل  4٪ من اإجمالي ناتجه الداخلي. 

وتوقع البنك تاأثيرات وتداعيات كبيرة للزلزال على معدلت النمو في الدول الآ�سيوية. وفيما قدرت �سركة 

التاأمي���ن “�سوي�س ري” حجم التعوي�سات المتوقعة بنحو  1.2 مليار دولر بعثت “وكالة موديز” باإ�سارات 

مطمئن���ة وقالت اإن���ه وعلى الرغم من توقع انكما�س اقت�ساد الياب���ان اإل اأن الحكومة تملك الأدوات المالية 

والئتمانية الالزمة للتعامل مع الكارثة. 

تداعيات اقت�سادية: 

وق���ال البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقت�ساد �سرق اآ�سيا والمحيط الهادي اأنه وا�ستنادًا اإلى التجربة 

الما�سي���ة ف���ان النم���و الحقيقي لإجمال���ي الناتج الداخل���ي �سيتاأثر �سلبًا ف���ي منت�سف ع���ام  2011. وتوقع 

ا�ستئن���اف النم���و في الف�سلين التاليين حين تت�سارع جهود اإع���ادة الإعمار التي قد ت�ستغرق خم�س �سنوات. 

ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي  122 مليار دولر اأي نحو  86 مليار يورو تمثل  2،5٪ من اإجمالي 

النات���ج الداخلي اليابان���ي. وراأى فيكرام نهرو رئي�س ق�س���م القت�ساد الإقليمي في البن���ك اأن الكارثة التي 

�سربت اليابان قد توؤثر اأي�سًا على باقي اآ�سيا لكنه اأ�سار اإلى اأن الوقت ما زال مبكرًا لتقدير الكلفة بالن�سبة 

للمنطقة. وقال اإن الوطاأة الكبرى في الم�ستقبل الآجل �ستكون على �سعيد التجارة والمالية. 

تباطوؤ التجارة:

اأدى زل���زال ع���ام  1995م في كوبي اإل���ى تباطوؤ التجارة اليابانية على مدى ع���دة ف�سول لكن الواردات بعد 

�سن���ة ع���ادت اإلى م�ستواها الطبيعي فيم���ا و�سلت ال�سادرات اإلى  85٪ من م�ستواه���ا ما قبل الزلزال. لكن 

البن���ك الدولي لفت اإلى اأنه هذه المرة قد تطرح على �سب���كات الإنتاج وعلى الأخ�س في قطاعي ال�سيارات 

واللكتروني���ات م�سكلة بعد م���رور �سنة. وعلقت مجموعات كبرى ل�سناعة ال�سي���ارات مثل تويوتا ول�سناعة 

الأدوات الكتروني���ة مثل �سوني الإنتاج في عدد من مواقعها. وبعدما �سجل اإجمالي الناتج الداخلي الياباني 

نم���وًا متوا�س���اًل على مدى عدة ف�سول منذ خروج البالد من النكما����س في  2008م- 2009م عاد وتراجع 

بن�سب���ة  1،3٪ بين اأكتوبر ودي�سمب���ر  2010م بالمقارنة مع م�ستواه قبل �سنة. وكان معظم خبراء القت�ساد 

يتوقعون قبل الزلزال انتعا�سه خالل الف�سل الأول من العام  2011. 

تاأثير اأو�سع:

وقال البنك اأنه على الرغم من اأن اليابان �ستعاني من اأ�سرار اقت�سادية على المدى القريب فان من المرجح 

يكلف اقتصاد اليابان
 235 مليار دوالر
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اأن يك����ون التاأثي����ر على المنطقة ب�سكل اأو�س����ع محدودًا. لكنه 

اأ�س����ار اإل����ى اأن الت�سخم يمثل التح����دي الرئي�سي على المدى 

القريب بالن�سبة ل�سرق اآ�سيا وهناك حاجة لتطبيق �سيا�سات 

نقدية اأكثر �سرامة في �ست����ى اأنحاء المنطقة. واأ�سار البنك 

الدول����ي اإل����ى اأن الإرتف����اع الكبير في مع����دلت الت�سخم بعد 

الأزمة المالية العالمية �ستوؤثر �سلبًا على الإقت�سادات اإبتداء 

م����ن ال�سين وحتى ماليزيا. وقال اأن الدول النامية في �سرق 

اآ�سيا �ستنمو بن�سبة 8.2٪ عام 2011م.

حجم التعوي�سات:

وق���درت ال�سرك���ة ال�سوي�سرية لإع���ادة التاأمي���ن “�سوي�س 

ري” التعوي�سات المتوقعة عن الزلزال واأمواج المد التي 

�سربت اليابان بمبلغ  1،2 مليار دولر بعد تغطية التاأمين 

باأثر رجعي وقبل ح�ساب ال�سرائب. وقالت اإن التعوي�سات 

تخ�س���ع لدرجة م���ن عدم اليقين اأعلى م���ن المعتاد وربما 

تحت���اج لتعديل ف���ي وقت لح���ق. وقالت “وكال���ة موديز” 

للت�سنيف���ات الئتماني���ة اإن اقت�س���اد الياب���ان قد ينكم�س 

لكن الحكومة تمل���ك الأدوات المالية والئتمانية الالزمة 

للتعام���ل م���ع الكارث���ة. واأ�سارت مودي���ز اإل���ى اأن مخاطر 

الكارث���ة قد تنامت عل���ى مدى الأ�سب���وع الما�سي بالن�سبة 

لثالث اأكبر اقت�ساد في العالم وقرو�سه ال�سيادية. ويعادل 

الدين العام لليابان مثل���ي حجم اقت�سادها البالغ خم�سة 

 .AA2 تريليون���ات دولر وتمنحها “موديز” ت�سنيف اأيه

وقال “توما�س بايرن” نائ���ب رئي�س موديز في �سنغافورة 

في تقري���ر: ) اإذا تعثرت الحكوم���ة اليابانية في جهودها 

لحت���واء انت�س���ار الإ�سعاع فق���د يترتب على ذل���ك تراجع 

كبير ف���ي ثقة الم�ستهلك مع تداعيات �سلبية على اقت�ساد 

الب���الد (. واأ�ساف: اإذا ت�سافر ذل���ك مع نق�س الكهرباء 

الذي يت�سبب في تاأخ���ر طويل لعودة الإنتاج اإلى م�ستويات 

ما قبل الكارثة فان الناتج المحلي الإجمالي للعام باأكمله 

قد ينكم�س. 
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اإكت�سف فري����ق بحث دولي المكونات ال�سرية 

ف����ي اأع����واد ال�س����واك ال����ذي ي�ستخ����دم على 

نط����اق وا�س����ع ف����ي اأفريقي����ا واآ�سي����ا والبالد 

العربية؛ لتنظيف الأ�سنان وحماية اللثة من 

الأمرا�س. 

فقد ك�سفت الدرا�سة التي اأجراها الباحثون 

في جامعة "اإيلينوي�����س" ب�سيكاغو، وجامعة 

"تايجربيرغ" -بجنوب  "�ستيلينبو�س" ف����ي 
اأفريقيا- ع����ن اأن ال�سواك يحتوي على مواد 

طبيعي����ة م�س����ادة للميكروبات تمن����ع اإ�سابة 

الف����م بالأمرا�����س، وتقلل ظه����ور التجاويف 

ال�سنية واأمرا�س اللثة. 

 واأو�س����ح الباحثون ف����ي الدرا�سة التي تعتبر 

الأول����ى م����ن نوعها الت����ي تركز عل����ى ك�سف 

اأ�سرار ق����درة ال�سواك في تنظيف الأ�سنان- 

اأن اأعواد ال�سواك التي ت�ستخل�س من جذور 

اأو �سيقان الأ�سجار وال�سجيرات المحلية في 

البلدان التي ت�ستخدمها، وُت�ْستعمل بعد م�سغ 

اأطرافها حتى ُتْهتراأ، ث����م ت�ستخدم كفر�ساة 

فعالة لتنظيف الأ�سنان تماًما في اإزالة طبقة 

الأ�سنان وتدليك  "البالك" المتراكمة على 
اللث����ة، م�سيرين اإل����ى اأن هذه الأع����واد تمثل 

بدي����اًل اأرخ�س ثمًنا ل�س����كان العالم الثالث، 

حيث ل تتوافر فر�س الأ�سنان. 

-اأ�ست����اذة  كري�ستي����ن  الدكت����ورة  واأ�س����ارت 

ط����ب الأ�سنان واللث����ة في جامع����ة اإيلينوي�س 

الأمريكية اإلى اأن اأعواد ال�سواك الم�ستخدمة 

في ناميبيا مثاًل، بعد ا�ستخال�سها من نبات 

يعرف با�سم "ديو�سبايرو�س لي�سيويدي�س"، 

يحتوي على �ستة مركبات تقاوم الميكروبات، 

اأربع����ة منها متحدة مع مادة "ديو�سبايرون" 

والآخ����ران هم����ا "جوجل����ون" و "7- ميثي����ل 

جوجلون" وهما مادت����ان �سامتان تتواجدان 

ا، يعتقد اأنهما الأكثر  في الجوز الأ�سود اأي�سً

فعالي����ة �س����د البكتيريا، حي����ث ت�سل درجة 

فعاليتهما اإلى فعالية م�ستح�سر غ�سول الفم 

الذي يعرف با�سم "لي�ستيرين". 

وق����ال الباحثون في الدرا�سة التي ن�سرت في 

عدد هذا ال�سهر من مجلة الزراعة وكيمياء 

الغذاء الأمريكية اأن اآلية عمل ال�سواك الذي 

يعرف في الهند با�س����م "نيم"، وفي ال�سرق 

الأو�س����ط با�سم "م�سواك"، ف����ي قدرته على 

مهاجمة الميكروبات لم تت�سح بعد. 

وكان����ت درا�س����ات �سابق����ة ق����د اأظه����رت اأن 

مع����دلت ت�سو�����س الأ�سنان بي����ن م�ستخدمي 

ال�س����واك كان����ت اأق����ل بالرغم م����ن تناولهم 

اأغذي����ة غني����ة بال�سكري����ات والن�سويات، كما 

اأثبت����ت درا�س����ات اأخ����رى اأن اآث����اره المزيل����ة 

لطبقة " البالك " تعادل اآثار فر�س الأ�سنان 

الم�ستخدمة لنف�س الهدف. 

وقد ا�ستخدم فريق البحث اأحدث التقنيات 

الحيوي����ة لع����زل المركب����ات الموج����ودة ف����ي 

اآلي����ات  ال�س����واك الناميب����ي، حي����ث تترك����ز 

الحماية ف����ي معظم النباتات ف����ي اللحاء اأو 

في الأخ�س����اب القريبة من����ه فتقلل الأ�سجار 

بهذه الطريقة خطر اإ�سابتها بالأمرا�س. 

م����ن جانب����ه، اأك����د الدكت����ور " كي����ن بيوريل 

مجل�����س  ف����ي  العلمي����ة  ال�سئ����ون  مدي����ر   "
الجمعية الأمريكية لط����ب الأ�سنان، اأن هذه 

الكت�ساف����ات ل تعن����ي التخل����ي ع����ن معجون 

الفلورايد وفر�س الأ�سنان، ولكن ال�سواك قد 

يكون بدياًل عندما ل تتوافر فر�س الأ�سنان. 

ت����م  الت����ي  اأن المركب����ات الجدي����دة  وي����رى 

اكت�سافه����ا ف����ي ال�س����واك، ال����ذي ي�ستخدمه 

�س����كان المناطق الريفية ف����ي العالم الثالث 

بكثرة، قد ت�سب����ح اأ�سا�س المنتجات الطبية 

في الم�ستقبل، وتدعم هذه الدرا�سة ما اأكده 

الدي����ن الإ�سالمي الحنيف قب����ل اأربعة ع�سر 

قرًنا على فوائ����د ال�سواك حيث قال الر�سول 

�سل����ى اهلل علي����ه و�سل����م )ل����ول اأن اأ�سق على 

اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة(

يكشف المزيد من 
أسرار السواك
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بقلم: عبد اهلل ح�سن اأحمد

اإدارة التخطيط والبحوث

اأن�سئ���ت منظم���ة التج���ارة العالمي���ة ف���ي 

بي���ن  التج���ارة  لتنظي���م  1995م  الع���ام 

الدول الأع�س���اء، فهى واح���دة من اأ�سغر 

المنظمات العالمية عمرًا باعتمادها علي 

الجمركية  للتعريف���ات  العام���ة  الإتفاقي���ة 

والتج���ارة ) الج���ات ( الت���ي اأن�سئ���ت ف���ي 

الثانيةكنظام  العالمي���ة  الح���رب  اأعق���اب 

تج���اري متعدد الأط���راف احتف���ل بيوبيله 

الذهب���ي ) اإكم���ال خم�سي���ن عام���ًا ( ف���ي 

جنيف في 19مايو1998م بح�سور العديد 

من روؤ�ساء الدول والحكومات.

انعق���دت تح���ت راي���ة )الج���ات ( �سل�سلة 

م���ن المفاو�س���ات التجارية فق���د تناولت 

المفاو�سات الأولى ب�سفة اأ�سا�سية خف�س 

التعرف���ات الجمركية و�سملت المفاو�سات 

التالية موا�سيع اأخرى مثل مقاومة الإغراق 

والإج���راءات الت���ي ل تخ����س التعريف���ات 

الجمركي���ة واأدت مفاو�س���ات م���ن الفترة 

1986م اإل���ى 1994م اإل���ى اإن�س���اء منظمة 

التجارة العالمية وفى ع���ام 1997م اأتمت 

اأربعي���ن دولة مفاو�س���ات خا�سة بالتجارة 

بدون تعريف���ات جمركية خا�سة بمنتجات 

تقني���ة المعلوم���ات ،كم���ا اأتم���ت �سبعي���ن 

دولة م���ن الدول الأع�س���اء اإتفاقية خا�سة 

بالخدم���ات المالية تغطى اأكث���ر من ٪95 

من التج���ارة البنكي���ة والتاأمي���ن والأوراق 

المالي���ة والمعلوم���ات المالي���ة ، وفى عام 

2000م بداأت مفاو�سات خا�سة بالزراعة 

والخدمات.ومنظمة التجارة العالمية هي 

المنظم���ة العالمي���ة الوحي���دة المخت�س���ة 

بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة مابين 

الأمم. 

اإن مهم���ة المنظمة الأ�سا�سي���ة هي �سمان 

ان�سياب التج���ارة باأكبر قدر من ال�سال�سة 

والي�س���ر والحرية.  النتيج���ة المرجوة من 

ذل���ك هي ال�سم���ان ، فالم�ستهلك والمنتج 

كالهم���ا يعل���م اإمكاني���ة التمت���ع ب�سم���ان 

الإمداد الم�ستمر بال�سلع مع �سمان اختيار 

اأو�سع من المنتجات تامة ال�سنع ومكوناتها 

وموادها الخام وكذلك الخدمات ، وبذلك 

ي�سم���ن كل من المنتجين والم�سدرين اأن 

الأ�سواق الأجنبية �سوف تظل مفتوحة لهم.

 ُتتخ���ذ الق���رارات ف���ي منظم���ة التج���ارة 

العالمية باإجماع اأ�سوات الدول الأع�ساء، 

ثم يتم لحقًا اإقرارها من خالل برلماناتها 

وتح���ال الخالف���ات التجاري���ة اإل���ى اآلي���ة 

ت�سوية النزاعات ف���ي المنظمة بالحتكام 

اإل���ى الإتفاقيات والمعاه���دات ل�سمان اأن 

النظم وال�سيا�سات التجارية للدول تتوافق 

معها، وبه���ذه الطريق���ة تنخف�س مخاطر 

تحول الخالفات اإلى نزاع���ات �سيا�سية اأو 

ع�سكرية كما تق���ل الحواجز التجارية بين 

الأفراد والدول.

لقد �سهدت الع�س���رون عامًا الما�سية نموًا 

ا�ستثنائي���ًا ف���ي التج���ارة العالمي���ة ، فق���د 

 ٪6 الب�سائ���ع بمتو�س���ط  زادت �س���ادرات 

�سنويًا و�ساع���دت الجات ومنظمة التجارة 

العالمي���ة عل���ى اإن�س���اء نظام تج���ارى قوى 

مزدهر �ساهم في نمِو غير م�سبوق.

االختصاصات:
الهدف الأ�سا�س���ي للمنظمة الم�ساعدة في 

�سري���ان وتدف���ق التج���ارة ب�سال�سة وحرية 

اإعتمادًا على:

• اإدارة الإتفاقيات الخا�سة بالتجارة.	

للمفاو�س���ات  كمنت���دى  •التواج���د  	
المتعلقة بالتجارة.

•ف�س النزاعات التجارية.  	
القومي���ة  ال�سيا�س���ات  •مراجع���ة  	

التجارية.

•معاونة ال���دول النامية في �سيا�ساتها  	
التجارية بتقديم الم�ساعدات التقنية 

وبرامج التدريب.
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الهيكل التنفيذى واللجان:
1/ المؤتمر الوزاري للمنظمة:

ي�سم���ل وزراء التج���ارة بال���دول الأع�س���اء 

ويمثل راأ����س ال�سلطة فيها ويجتمع مرة كل 

عامين على الأقل.

2/ األمانة العامة:
للمنظم���ة  الع���ام  المدي���ر  م���ن  تتك���ون 

وموظفي���ن يتمتعون بال�ستقالل عن الدول 

التي ينتمون اإليها.

3/ المجلس العام: 
ي�سم���ل ممثلي���ن ع���ن ال���دول الأع�ساء في 

المنظم���ة، يجتمع مرة واح���دة على الأقل 

�سهريًا، وله عدة وظائف منها ما ي�سندها 

ل���ه الموؤتم���ر ال���وزاري، ول���ه جه���از لف�س 

النزاع���ات التجارية وفح����س ال�سيا�سات 

التجاري���ة وتخ�س���ع ل���ه جمي���ع المجال����س 

الرئي�سي���ة واللجان الفرعي���ة ومجموعات 

العمل.

4/ المجالس الرئيسية:
مجل�س تجارة ال�سلع ويحتوى على عدة لجان 

منها: اللجن���ة الزراعية، لجنة الإجراءات 

الوقائية، لجنة مراقبة المن�سوجات، لجنة 

الممار�سات �س���د الإغراق - تكد�س ال�سلع 

ف���ي �س���وق اإحدى ال���دول الأع�س���اء نتيجة 

خف�س اأو اإلغاء التعرفة الجمركية. 

مجل�س تجارة الخدمات وي�سرف على عدة 

مجموع���ات منه���ا مجموع���ة المفاو�سات 

حول الت�سالت ولجن���ة تجارة الخدمات 

الم�سرفية.

مجل����س حق���وق الملكي���ة الفكري���ة ويهتم 

ببحث ق�ساياها ذات العالقة بالتجارة.

5/ اللجان الفرعية:
لجنة التجارة والبيئ���ة تهتم بدرا�سة تاأثير 

التجارة على البيئة.

لجن���ة التج���ارة والتنمي���ة و تهت���م بالعالم 

الثالث وبالأخ�س الدول الأقل نموًا.

لجن���ة القيود المفرو�س���ة لأهداف ترتبط 

بمي���زان المدفوعات وتق���دم ال�ست�سارات 

بالقي���ود التي ت���رد على التج���ارة لأهداف 

ترتبط بميزان المدفوعات.

لجنة الميزانية والمالية والإدارة وت�سرف 

على الم�سائل الداخلية للمنظمة.

6/ مجموعة العمل:
   تخت����س بدرا�س���ة التر�سيح���ات لع�سوية 

المنظم���ة اإ�سافة اإل���ى مجموعات العالقة 

والمجموع���ة  وال�ستثم���ار  التج���ارة  بي���ن 

المخت�سة ب�سيا�سة المناف�سة.

لمنظم�ة  وجه�ت  انتق�ادات 
التجارة العالمية:

  التحرير الإقت�سادى المت�سارع الذي يبدو 

اإن���ه ل رجعة فيه لأ�سواق ال�سلع والخدمات 

وروؤو����س الأم���وال والتقنيات وال���ذي �سهد 

نقل���ة نوعية م���ع مي���الد منظم���ة التجارة 

العالمي���ة. جع���ل الإط���ار ال���ذي تت���م فيه 

العالق���ات القت�سادية ه���و الأفق اأو البعد 

الكون���ي واأدى اإل���ى تبدل مفاهي���م التنمية 

والن���درة  الإنتاجي���ة  والم���وارد  والث���روة 

والمن�ساأة والت�سغيل ودور الدولة ومفاهيم 

ال�سيادة الوطنية. ويهدد م�ستقبل المنظمة 

النتق���ادات الموجه���ة من ال���دول النامية 

المتعلق���ة بن�س���اط المنظم���ة والم�سارك���ة 

في ر�س���م �سيا�ساتها و�سي���ر عملها واآليات 

التفاو����س فيه���ا مما يعنى �سيط���رة الدول 

المتقدمة عليها.

المراجع:

العالم ال�سالم���ى ومنظمة التج���ارة العالمية د. 

�سباح نعو�س. 

الجات ومنظمة التجارة  العالمية اأهم التحديات 

في مواجهة القت�ساد العربي د. نبيل ح�ساد.
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تكت�سب التمويالت ال�سغيرة اأهمية بالغة في دعم ال�سرائح 

ال�سعيفة وزيادة دخل الأ�سرة. والتمويل ال�سغير والأ�سغر 

يعّرف باأنه: تقديم الخدمات المالية المختلفة )قرو�س 

وادخار وتحويالت وتاأمين..اإلخ( للفئات التي ل تتمكن 

من الح�سول على هذه الخدمات من القطاعات الم�سرفية 

 وجرى تعريفه على اأ�سا�س اأنه )يق�سد به 
)1(

القائمة

الفقير الن�سط اأو ال�سخ�س الذي ل يمتلك �سيئًا اأو دخاًل 

�سهريًا ل يزيد عن �سعف متو�سط الدخل ال�سهري لالأفراد 

في ال�سودان اأو اإجمالي اأ�سول ل يزيد عن �سعف قيمة 

الحد الأدنى لالأجور الخا�سع لل�سريبة المن�سو�س عليه 

في قانون �سريبة الدخل ال�سخ�سي مح�سوبًا بال�سنة اأو 

اإجمالي اأ�سول منتجة ل يزيد عن ع�سرة اآلف جنيه 

�سوداني اأيهما اأكبر ول يقل عمره عن 18 اأو يزيد عن 70 

.)
)2(

�سنة

ت�سويق منتجات التمويل الأ�سغر:

  بع����د اأن تعرفنا عل����ى التمويل الأ�سغ����ر وعلى النظري����ات الحديثة في 

الت�سوي����ق ننتق����ل لت�سويق منتجات التمويل الأ�سغ����ر.. فمثلما تحتاج كل 

المنتجات للنظريات الحديثة في الت�سويق كذلك نجد منتجات التمويل 

الأ�سغ����ر بحاجة اإلى تلك النظريات. ومن اأكبر الأخطاء التي يمكن اأن 

تقود )للتع�سر( اإهمال درا�سة ال�سوق وبحوث ال�سوق بالن�سبة لمنتجات 

التمويل الأ�سغر والعتماد على خيارات يقدمها طالبو التمويل الأ�سغر 

والمتناه����ي ال�سغ����ر دون دراية كافي����ة ومعرفة م�سبق����ة بكيفية ت�سويق 

منتجات تلك الم�سروعات قبل الدخول فيها و�سمان ال�سوق.

م�سكلة ت�سويق منتجات التمويل الأ�سغر:

 م����ن الم�س����كالت الرئي�سية التي تواجه التموي����ل الأ�سغر وقد توؤدي اإلى 

)التع�سر( م�سكلة ت�سويق المنتجات. وقد عانت من هذه الم�سكلة بع�س 

م�سروعات التمويل الأ�سغر وم�سروعات تمويل الخريجين على ال�سواء. 

وبالطب����ع فاإن ذلك ل يعني عدم وجود م�سروعات للتمويل الأ�سغر تمت 

1   �صبكة �صنابل للتمويل الأ�صغر 
2   د.جعفر عبداهلل كبري م�صت�صاري التمويل ال�صغر، ورقة ال�صمات 

واملوجهات العامة لالإطار الرقابي للتمويل الأ�صغر مار�س 2010

ومشروعات جديدة
في مجال تسويق منتجات 

التمويل األصغر...

التجاني ح�سين دفع ال�سيد

م�ست�سار اإعالمي باتحاد الم�سارف ال�سوداني
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ت�سفيتها بال تع�سر. فهنالك م�سروعات اأنجزها م�سرف الإدخار 

والتنمي����ة الجتماعية وبنوك اأخرى كانت ن�سبة ال�سداد فيها عالية 

للغاي����ة وتمت ت�سفيتها بال تع�س����ر وذلك لأنها م�سروعات منا�سبة. 

وبالن�سب����ة لفرع الزهراء ببنك البركة )على �سبيل المثال( هنالك 

ن�ساء تح�سلن على تمويل من الفرع بداأن من ال�سفر والآن تو�سعت 

اأعمالهن بدرج����ة كبيرة وا�ستفدن من تح�سي����ن قدراتهن الإدارية 

ومهارته����ن الت�سويقية، وتتميز التمويالت الن�سوية بن�سب ا�سترداد 

 وبالمقابل هنالك م�سروعات عانت من التع�سر.
)3(

عالية وممتازة

الحل الأمثل لم�ساكل الت�سويق:

  اإن الح����ل الأمث����ل والم�ست����دام لم�سكل����ة ت�سويق منتج����ات التمويل 

الأ�سغ����ر هو اأن يب����داأ الحل باختي����ار المنتج المنا�س����ب للم�ستهلك 

المنا�س����ب ف����ي الزم����ان المنا�س����ب والم����كان المنا�س����ب، وتتف����ق 

النظري����ات الحديث����ة في الت�سوي����ق ح����ول اأن )الم�ستهلك هو نقطة 

البداي����ة ونقط����ة النهاية( واأن على كل موؤ�س�س����ة اإنتاجية اأن تدر�س 

اأوًل احتياج����ات الم�ستهلك وعلى �سوئه����ا تختار المنتج المنا�سب، 

3   جملة امل�صارف، العدد الثامن والع�صرون، يوليو 2009، �س88

ولك����ي نطبق النظريات الحديثة في الت�سويق على منتجات التمويل 

الأ�سغر نحتاج اإلى ما يلي:

اأوًل: اأن ت�ساع����د البن����وك طالب����ي التموي����ل الأ�سغ����ر ف����ي اختيار 

الم�سروع����ات، وه����ذا يتطل����ب اأن تهت����م البن����وك باإقام����ة وح����دة 

لإجراء)بح����وث ال�سوق( لم�سروعات التموي����ل الأ�سغر اإذ اأن ذلك 

ي�ساعد منذ البداية في اختيار المنتج ال�سائب.

ثانيــًا: التدقيق في درا�سات الجدوى الت����ي يتم تقديمها من قبل 

طالب����ي التموي����ل والتاأكد م����ن اأنها تنا�سب المحي����ط الذي يتم فيه 

ت�سويق منتجات ذلك الم�سروع.

ثالثــًا: المتابعة م����ن قبل البن����وك لم�سروعات التموي����ل الأ�سغر 

لتقدي����م الإر�سادات الالزمة والم�ساعدة على اإنجاح الم�سروع عبر 

الم�ساهمة في حل الم�سكالت.

اأوًل: بحوث ال�سوق:

  ل يهت����م المنتج����ون ف����ي ال�س����ودان وخا�س����ة بالن�سب����ة للفئ����ات 

الم�ستهدف����ة بالتمويل الأ�سغر بم�ساألة بح����وث ال�سوق وذلك نتيجة 

للم�ست����وى التعليم����ي المتدن����ي غالبًا لطالب����ي التموي����ل الأ�سغر اأو 
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ع����دم ممار�سة بع�سهم لأعمال تجاري����ة في ال�سابق، وهم غالبًا ما 

يطلبون من اأحد معارفهم اأن يعد لهم درا�سة جدوى فيحدث ذلك 

ب�سكل نظري وم�ستعجل ويتم تقديمها للبنك. ولكن عند الممار�سة 

العملية يت�س����ح اأن هنالك مفارقات بين الدرا�س����ة والواقع. وعليه 

ف����اإن البن����وك مطالبة باإج����راء بح����وث ال�سوق لم�ساع����دة مقدمي 

طلب����ات التمويل الأ�سغ����ر في اختي����ار الم�سروع����ات المنا�سبة في 

المكان والزمان المنا�سبين.

ثانيــا: التدقيــق فــي درا�ســات الجــدوى ومــدى ان�سجام 

الم�سروع مع محيطه الجغرافي:

  لي�س كل درا�سة جدوى م�ستوفية من الناحية النظرية تكون معبرة 

عن الواقع عند التطبيق ، ولذلك عندما يتم تقديم درا�سة الجدوى 

لبد من النظ����ر للمحيط الجغرافي للم�س����روع والفئة الم�ستهدفة 

ب����ه، وطبيعة ال�سكان ف����ي المنطقة وكل العوام����ل المحيطة به قبل 

الموافقة عليه من قبل البنك.. فهنالك م�سروعات يمكن اأن تنجح 

في مواقع بعينها ولكنها ل تنجح في مواقع اأخرى. 

ثالثًا: المتابعة للم�سروع:

  اإذا كان البن����ك ل يتابع الم�سروع����ات التي يمولها فعليه اأن يتوقع 

ن�سبة عالية من التع�سر والعجز عن ال�سداد، اأما اإذا كان يتابع تلك 

الم�سروعات فهو �سيكت�سف �سعوباتها من وقٍت مبكٍر ويمكن حينها 

اأن ي�ساه����م ف����ي اإنقاذ الم�سروع م����ن الف�سل بالإج����راء المنا�سب. 

ويعتبر اإ�سراف البن����ك على الم�سروعات التي يمولها ومتابعته لها 

اأحد اأ�سباب نجاح الم�سروع.

تفــادي تطابــق اأو ت�سابــه الم�سروعــات فــي المنطقــة 

الواحدة:

)عل����ي الم�سارف تنوي����ع المنتج����ات الم�سرفي����ة وتح�سين طرق 

وقن����وات التوزيع()4(. اإن هنالك �سيغ للتعامل مع طالبي التمويل 

الأ�سغر من �سمنها التمويل ب�سمان المجموعة وقد تكون المجموعة 

جمعي����ة خيرية في حي مح����دد اأو في ق�سم م����ن المدينة، في هذه 

الحالة ل بد من تنويع الم�سروعات مع مراعاة الطاقة ال�ستيعابية 

امل�صرفية  اخلدمات  ت�صويق  اإ�صرتاتيجية  ع�صر«  الثالث  املنتدي    4
رجب-خبريمايل- عي�صي  اأحمد  الورقة:  الأ�صغر«-مقدم  للتمويل 

2008/8/27

للجمه����ور لكل منتج يتم طرحه في الح����ي المعني. فالمناف�سة في 

هذه الحالة �ستكون �سارة حي����ث اأن )الإغراق( عامل �سلبي ي�سر 

بالتوزيع ويوؤدي في النهاية اإلى ف�سل كل الم�سروعات.   

جودة المنتجات:

  تلعب جودة المنتجات دورًا اأ�سا�سيًا في دفع الم�ستهلكين لالإقبال 

عليها. ومن هنا، وبما اأن معظم منتجي التمويل الأ�سغر يمار�سون 

اأعمالهم باأيديهم، فمن المهم ما يلي:

� توجيههم اإلى تجويد المنتج.

� اأن ي�ستعين����وا ف����ي ذلك بالخب����رات والمهارات الت����ي �سبقتهم في 

العمل وخا�سة في حالة )الت�سنيع(.

� ف����ي حالت كثيرة ل بد من التدريب لتزويد المنتجين بالمهارات 

المعاه����د  عب����ر  الحرفي����ة  الك����وادر  )تدري����ب  ويمك����ن  الالزم����ة 

والموؤ�س�سات التعليمية()5(

م�سروع توطين محالت بيع الأ�سماك بالأحياء:

   ت�سه����د الفت����رة الأخيرة اهتمام����ًا بالغًا بتطوير اإنت����اج الأ�سماك 

بولي����ة الخرط����وم حي����ث اأول����ت وزارة الزراع����ة بالولي����ة والبنك 

الزراع����ي ال�سوداني اهتمام����ًا كبيرًا لم�سروع ال�ست����زراع ال�سمكي 

بولي����ة الخرطوم ذات الكثاف����ة ال�سكانية العالي����ة كاأكبر م�ستهلك 

لالأ�سم����اك اإذ ت�ستهلك )70( األف ط����ن �سمك �سنويًا بينما الإنتاج 

المتوقع من ال�ستزراع )10،000( طن. عليه يت�سح الطلب الكبير 

عل����ى الأ�سماك والفجوة الوا�سعة بي����ن ال�ستهالك ووارد الأ�سماك 

والحتياجات.

مبرر قيام الم�سروع:

  من المالحظ اأن محالت بيع الأ�سماك الطازجة )غير المطهية( 

مح�س����ورة اإما في الأ�س����واق المركزية بالمدن الث����الث بالعا�سمة 

اأو )الم����وردة ب����اأم درم����ان( اأو الأ�سماك المعباأة ف����ي الأكيا�س في 

البق����الت الكبي����رة. اأما الأحي����اء ال�سعبية فال توج����د بها محالت 

لبي����ع الأ�سماك، م����ع اأن الأ�سماك يفتر�س فيه����ا اأن تكون )الغذاء 

ال�سعبي( الأكثر انت�ساراً  كما هو في البلدان الفقيرة. 

  اإن هنال����ك خطط كبي����رة لولية الخرطوم ولم�س����ارف �سودانية 

5   مقرتح يف ورقة مامون مكاوي احلاج / الحتاد التعاوين احلريف  
2008/2/27
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لتطوي����ر اإنت����اج الأ�سماك ع����ن طريق ال�ست����زراع ال�سمك����ي اأو عن 

طري����ق ت�سهيل الح�سول عل����ى قوارب واأدوات ال�سي����د لل�سيادين 

لال�ستفادة من اأ�سماك مياه النيل وبحيرة خزان جبل اأولياء. غير 

اأن ه����ذه الخط����ط لم ت�ساحبها ابت����كار و�سائل لت�سوي����ق الأ�سماك 

بالأحياء ) برغ����م الإ�سارة لذلك من قب����ل الجهات المخت�سة(.. 

فالأ�سم����اك )المحّمرة( مرتفع����ة الثمن ول تمن����ح الأ�سرة فر�سة 

ف����ي الت�س����رف في طبخ الأ�سم����اك حيث هنالك ع����دة طرق لطبخ 

الأ�سماك غير التحمير.

فكرة الم�سروع:

  فكرة الم�سروع تقوم على ت�سهيل مهمة المواطن في النتقال من 

ال�ستهالك اليوم����ي للحوم الحمراء اإلى ا�ستهالك الأ�سماك )من 

اللحوم البي�ساء( لما لها من فوائد غذائية و�سحية ل غنى عنها.. 

وقد يك����ون من ال�سعب على المواطن اأن يذه����ب ل�سراء الأ�سماك 

الطازج����ة )غير المطهي����ة( من المناط����ق التي تتواج����د بها تلك 

الأ�س����واق لبعد المكان، وعليه، مثلما هنال����ك جزارات �سغيرة في 

كل الأحي����اء وبكثرة للحوم الحمراء فم����ن الممكن اإقامة جزارات 

�سغيرة اأي�سًا لبيع الأ�سماك.

الت�سويق والفئات الم�ستهدفة:

  الم�ستهدف����ون بالمنت����ج ه����م عام����ة ال�سعب، وبخا�س����ة متو�سطي 

الدخل وال�سرائح الفقيرة على ال�سواء، فمن الوا�سح اأن الأ�سماك 

وف����ق الخط����ة المو�سوعة لها �ستكون هي الأرخ�����س �سعرًا من بين 

اللح����وم، ول توج����د �سعوبة ف����ي الت�سويق وج����ذب الزبائ����ن اإذ اأن 

المواقع المقترحة لقيام الم�سروع )في الأ�سواق ال�سعبية ومناطق 

مختارة في الأحياء( مع انخفا�س الأ�سعار كفيلة باإنجاح الم�سروع 

من ناحي����ة الت�سويق. وتكفي لفتة قما�س ف����ي الموقع قبل الفتتاح 

وبعده باأيام، كنوع من الدعاية مع مايكرفون لعدة اأيام. 

الت�سور الفني للم�سروع:

   فكرة الجزارة ال�سغيرة تتكون من وجود طاولة )تربيزة ( كبيرة 

م����ن الحديد الق����وي )ال�س����اج( )3×1.5( مت����ر وارتفاعها من 

الأر�����س )واحد متر و10 �س����م( اأي اأن حجمها )3×1.5×1.1( 

متر وتك����ون مق�سمة اإلى جزئين مت�ساوئي����ن.. الجزء الأيمن يكون 

�سطح����ه عبارة عن المكان الذي به المي����زان بالإ�سافة لالأ�سماك 

بينم����ا في الأ�سف����ل توجد الثالجة لحف����ظ الأ�سم����اك( اأما الجزء 

الآخ����ر فيوج����د في �سطح����ه مكان تنظي����ف الأ�سماك م����ن الق�سور 

بينم����ا يوجد في الأ�سفل برميل تو�سع عليه )المواد غير المرغوبة 

كالق�س����ور وباط����ن الأ�سم����اك، اأي البقاي����ا( وتكون له اأي����اٍد ت�سمح 

ب�سحب����ه ب�سهولة لنقل تلك )البقايا( من����ه اإلى حيث يتم التخل�س 

منها.الطاول����ة المذكورة اأع����اله م�سنعة خ�سي�س����ًا لأغرا�س بيع 

الأ�سم����اك ويمك����ن و�سعه����ا داخ����ل دكان اأو ك�س����ك ف����ي اأماكن في 

الأ�سواق ال�سعبية ال�سغي����رة بالأحياء اأو اأماكن منتقاة على ح�سب 

الكثاف����ة ال�سكانية. ومن المتوق����ع �سراء 100 كيلو ج����رام اأ�سماك 

ف����ي الي����وم يكون �سافيه����ا 95 كيلو جرام )5 كيل����و احتياط تلف اأو 

خالفه(

احتياجات الم�سروع:

تتكون احتياجات الم�سروع من:

)1( دكان اأو ك�سك.

)2( الطاول����ة الم�سنع����ة وفق الموا�سفات والت����ي ت�ستمل بداخلها 

على ثالجة وبرميل نفايات.

)3( الميزان.

)4( عدد ) 2 ( �سكين خا�سة وفاأ�س �سغيرة و�ساطور.

)5( مالب�س خا�سة للعمال.

)6(ثالث����ة عم����ال: بائ����ع )�ساح����ب الم�س����روع نف�س����ه( ، منظ����ف 

اأ�سماك وعامل م�ساعد له لأغرا�س مختلفة كالتخل�س من البقايا 

والخدمات ال�سغيرة.

درا�سة الجدوي المالية للم�سروع:

اأول:التكلفة: 

�سراء الأ�سول:

1.150 جنيه الطاولة الحديدية  

50      جنيه البرميل   

600     جنيه الثالجة   

100  جنيه الميزان   

40  جنيه ال�سكاكين وال�ساطور والفاأ�س 

مالب�س العمال   2 قطعة×3 عمال×20         120  جنيه



18

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

التكاليف الت�سغيلية:

راأ�سمال �سراء الأ�سماك )ابتدائي(  = 1.000 جنيه

اأجرة الدكان اأو الك�سك 500 جنيه×12 �سهرًا  = 6.000جنيه

اأجور العاملين )1.500+800+400(×12 �سهرًا  = 32.400

جنيه

الكهرباء والمياه   60×12 �سهرًا  = 720 جنيه

الترحيل )الأ�سماك والنفايات( 20×350 يوم = 7.000جنيه

النثريات  20×350 يوم  = 7.000  جنيه

ر�سوم و�سرائب وتكلفة تمويل  = 700 جنيه

الجملة  =  56.880 جنيه

ثالثًا: العائدات النقدية وح�ساب الأرباح:

مبيعات الأ�سماك اليومية  95 كيلو جرام ×6   = 570 جنيه

راأ�سم����ال الم�ستريات اليومية لالأ�سم����اك 100 كيلو جرام ×3   = 

300  جنيه                       

�سافي العائد اليومي  =  270 جنيه

�سافي العائد ال�سنوي   270×350  = 94.500 جنيه

المن�سرفات التاأ�سي�سية والت�سغيلية  = 56.880 جنيه

�سافي الأرباح ال�سنوية  = 37.620 جنيه

جدوى الم�سروع:

 الم�س����روع يحق����ق عائدًا �سنوي����ًا مق����داره 37.620 جنيه اأي عائد 

�سه����ري 3.135 جني����ه وه����و مبل����غ مقدر يزي����د من دخ����ل الأ�سرة 

وي�سعها �سمن الأ�سر المتو�سطة ويمّكن العميل من ت�سديد الق�سط 
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ال�سهري عليه دون متاعب ، وفي نف�س الوقت اإذا تمكن من الإدخار 

ي�ستطيع اأن يعمل على تطوير م�سروعه باآفاق اأكبر، وفترة ا�سترداد 

راأ�سمال ق�سي����رة للغاية. وهو من نمط الم�سروعات التي يمكن اأن 

تتم فيها ت�سفية ح�ساب الأرباح والخ�سائر بنهاية كل يوم وبمعادلة 

ب�سيط����ة بح�ساب اأرب����اح اليوم ومن�سرفات����ه المعروفة ودون تعقيد 

وي�ستطيع اأن يقوم بها �ساحب المحل.

المطلوب تح�سيره من قبل �ساحب الم�سروع:

� تجهيز المكان )اأن يكون مالك المكان اأو م�ستاأجره(

� تجهيز الأوراق الثبوتية وال�سمان وفواتير �سراء الأ�سول

التمويل المطلوب من البنك: 

يقدم البنك لطالب التمويل مايلي:

الطاولة الحديدية  1.150 جنيه

البرميل  50 جنيه

الثالجة  600 جنيه

الميزان  100 جنيه

ال�سكاكين وال�ساطور والفاأ�س 40 جنيه

مالب�س العمال   2 قطعة×3 عمال×20  120 جنيه

م�ستروات اأ�سماك لثالثة اأيام  990 جنيه

الجملة  3.050  جنيه

�سيغة التمويل المقترحة: المرابحة

فترة ا�سترداد المرابحة المقترحة: عام كامل

ال�سمان المقترح: رهن الممتلكات المنقولة ، ال�سمان الجماعي.
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التعاق���د وليد الحاجة الن�سانية وهو معامل���ة ل غنى عنها فى اأى 

مجتمع، وح�سمًا لأ�سب���اب التنازع فقد نظمت ال�سريعة الإ�سالمية 

هذا التعامل واأحاطته ب�سياٍج متينٍ فيما ي�سمى بنظرية العقد.

اأ�سباب الملكية ثالثة اأنواع:

اأوله���ا: ال�سب���ب المن�س���ئ لملكي���ة الأ�سياء بع���د اأن ل���م تكن، وهو 

الإ�ستيالء على الأ�سياء المباحة.

ثانيًا: الخالفة عن المالك، كما فى الو�سايا والمواريث.

ثالثه���ا: الأ�سباب الناقلة للملكية من حي���ٍز اإلى حيِز ، وهى العقود 

التى تفيد نقل الملكية.

تعريف العقد لغة:

الجمع بين اأطراف ال�سئ وربطها، و�سده الحل. 1 -

اإحكام ال�سئ وتقويته. 2 -

العهد الموثق، وال�سمان وكل ما ين�سئ التزامًا. 3 -

تعريف العقد اإ�سطالحًا:

ا�سطلح جمهور الفقهاء، على اأن العقد:

هو ربط بين كالمين ين�ساأ عنه حكم �سرعى لأحد الطرفين  1 -

كالط���الق والب���راء والإعت���اق، اأو لكليهم���ا كالبي���ع والهب���ة 

والزواج والإجارة.

ه���و توافق اإرادتين ين�ساأ عنه الت���زام يوؤ�س�س لحكم �سرعى ،  2 -

وهو الأثر الذى يرتبه ال�سارع على توافق الإرادتين.

هو كل ت�س���رِف �سرعي انعقد بكالم ط���رف واحد اأو بكالم  3 -

طرفين. 

يف ال�ســـــــــــريعة الإ�سالميةيف ال�ســـــــــــريعة الإ�سالمية

بقلم: حمى الدين حممود التوم

ادارة التخطيط �البحوث 
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يف ال�ســـــــــــريعة الإ�سالميةيف ال�ســـــــــــريعة الإ�سالمية
كل ما عقد ال�سخ�س العزم عليه فهو  4 -

عقد.

ه���و الإرتباط بين الإيج���اب بالقبول  5 -

عل���ى وج���ه م�س���روع يثب���ت اأث���ره فى 

محله، ويترتب عليه التزام كل منهما 

بما وجب عليه لالأفراد.

اإنعقاد العقد:

يختلف ركن العقد باختالف نوع الت�سرف، 

فاإن كان من الت�سرفات التى ل تتم اإل:

ب���اإرادة منف���ردة: كالعت���ق والطالق  1 -

والوق���ف م���ن حي���ث اإن�س���اوؤه – على 

قول اأكثر الأئم���ة اأ�سحاب المذاهب 

– فالت�س���رف ينعقد بعب���ارة من له 
الإرادة المن�سئة للعقد من غير نظرٍ  

اإلى ر�سا �سواه.

بتواف���ق اإرادتي���ن: كالبي���ع والإجارة  2 -

م���ن  لنعق���اده  فالب���د   ، وغيرهم���ا 

عبارتين تعبران ع���ن كلتا الإرادتين 

والتقائهما،  توافقهم���ا  وتنبئان ع���ن 

وق���د اأ�سطل���ح الفقهاء عل���ى هاتين 

العبارتين ) الإيجاب والقبول (.

الإيجاب والقبول:

ه���و التعبي���ر ع���ن الإرادة ال�س���ادرة ع���ن 

المتعاقدي���ن وي�سم���ى ) ايجاب���ًا وقبوًل ( ، 

ويك���ون �سراحًة وقد يكون �سمنًا، ول يكون 

اأحدهم���ا لزم���ًا قبل وج���ود الآخ���ر، فاإذا 

�سدر ع���ن اأحد طرفى العق���د )الإيجاب( 

يثبت للطرف الآخ���ر خيار القبول ، وخيار 

الرج���وع، لم���ا روى نافع عن اإب���ن عمر اأن 

ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م قال: 

)المتبايع���ان كُل واحِد منهما بالخيار على 

�ساحبه ما لم يفترقا اإّل بيع الخيار(.

و�سائل التعبير عن الإرادة:

اللف���ظ: خل���ق الل�س���ان معب���رًا ع���ن  1 -

الجن���ان، والعبارات ه���ى الأ�سل فى 

ل���ذا كان  ال���دللت عل���ى الأ�سي���اء، 

الدال���ة  العب���ارات  العق���ود  اأ�سا����س 

عليها.

الكتاب���ة: تعبير بالقل���م فهى كالنطق  2 -

فى قوة الدللة لمن يعجز عن النطق 

وم���ن الفقه���اء م���ن ل يجي���ز العقود 

اإلبها.

الإ�س���ارة المفهوم���ة: وت�ستخدم عند  3 -

العجز عن النطق كاأن يكون ) الل�سان 

مثوف���ًا بالخر�س ( وتقوم مقام العقد 

طالما تعارف المت�سل���ون بالأخر�س 

معه على دللتها.

المعاط���اة )المبادل���ة الفعلية( عند  4 -

غي���ر ال�سافعي���ة، وه���ى ل تج���وز فى 

عقد النكاح لأن الأ�س���ل فيها النطق 

باللفظ.

اأى موقف يدل على حقيقة المق�سود  5 -

�سراحة.

اذا ا�سترط���ت الكتاب���ة عن���د التعبير  6 -

عن الإرادة كانت ملزمة كعقد النكاح 

لالأ�سباب التالية:

الوجه الأول: اأن ال�سهادة �سرط فى النكاح 

حتى ل يكون �سفاحًا.

الوج���ه الثان���ى: اأن ال�س���ئ اإذا عظم قدره 

�سدد في���ه، وُكثرت �سروطه والنكاح عظيم 

الخط���ر، جلي���ل المقدار لأن���ه �سبب لبقاء 

الن���وع الإن�سان���ى و�سبب للعف���اف الحا�سم 

للف�ساد، واإختالط الأن�ساب، و�سبب للمودة 

والموا�سل���ة وال�سك���ون وغي���ر ذل���ك م���ن 

الم�سالح.

ال�سل���ع  ف���ى  الأ�س���ل  اأن  الثال���ث:  الوج���ه 

والعرو����س الإباحة ، والأ�س���ل فى العالقة 

الجن�سية التحريم، حتى يكون عقد النكاح 

وال�س���رع يحتاط فى الخ���روج من الحرمة 

اإلى الإباحة اأكثر من الإحتياط فى الإباحة 

اإلى الحرمة.

الوجه الرابع: التخفي���ف فيما يعم ويكثر، 

والت�سدي���د فيم���ا ل يع���م ول يتكرركعق���د 

النكاح فاإنه قليل الح�سول.

الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة:

التعويل فى العقود على الإرادة – النية – 

الظاه���رة لأنها تعبر ع���ن الإرادة الباطنة 

وتك�سفه���ا ، ل���ذا فالأ�س���ل تطاب���ق الإرادة 
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الباطن���ة مع الإرادة الظاه���رة ، ويرد هذا 

الأ�سل اإ�ستثناءات هى:

أ- اإذا �سدر التعبير عن الإرادة من نائم 

اأو مجن���ون اأو �سب���ى غير مميز تهدر 

العب���ارة ول تعتب���ر الإرادة الباطن���ة 

مطابقة لالإرادة الظاهرة.

ب- اإذا �س���در التعبي���ر بالتلفظ من غير 

فه���م للعب���ارة كاأعجمى ُلّق���َن عبارة 

لقولها فته���در ول ين�ساأ عنها عقد اأو 

التزام.

ج- اإذا �سدرت العبارة مع ق�سد التلفظ 

وفه���م المعنى ولكن م���ن غير ق�سد 

اإن�ساء العقد كاأن تكون لفر�سة التعلم 

والحفظ.

د- �سدرت خط���اأ من غير ق�سد التلفظ 

بها ول اإرادة المعنى.

ه- �سدرت العبارة على �سبيل الهزل.

و- �سدرت العبارة بالإكراه.

مدة �سريان الإيجاب:

يعتبر الإيجاب �سارى المفعول منتجًا لأثره 

فى الوقت الذى ي�سل فيه لعلم الموجب له 

وي�ستمر فى الحالت التالية:

أ- حالة بقاء المتعاقدين بمجل�س العقد، 

وعدم اإن�سغالهما بغير العقد.

ب- اإذا كان الإيج���اب �س���ادر عن طريق 

الهات���ف اأو اأى طري���ق مماثل ي�ستمر 

�سريانه حتى نهاية الإت�سال.

الأج���ل  مح���دد  الإيج���اب  كان  ج- اإذا 

م�سم���ى في�ستم���ر حتى نهاي���ة الأجل 

كالجعالة والعطاءات.

د- اإذا كان���ت طبيعة المعاملة اأو العرف 

يقت�سى اأجاًل معينًا.

مبطالت الإيجاب:

اإذا �سدر الإيجاب ف���ى مجل�س العقد دون 

اأن يعي���ن ميعاد القبول فاإن الإيجاب يبطل 

ويتحل���ل الموجب م���ن اإيجابه فى الحالت 

التالية:

أ- رج���وع الموج���ب ع���ن اإيجاب���ه قب���ل 

القبول.

ب- رف����س الإيجاب من الط���رف الآخر 

يع���دل  كان  �سمن���ًا،  اأو  �سراح���ًة 

الإيجاب.

ج- اإنتهاء المجل�س قبل قبول الإيجاب.

د- فقدان الموجب اأو الموجب له لأهليته 

بموت اأو جنون وخالفهما.

ه- هالك محل العقد قبل القبول.

اإنعقــاد العقــد بتطابــق الإيجــاب مع 

القبول:

اإذا اإتف���ق المتعاق���دان عل���ى كل الم�سائل 

الت���ى تفاو�سا فيه���ا ب�ساأن العق���د اأو اإتفقا 

العق���د  ف���ى  الجوهري���ة  الم�سائ���ل  عل���ى 

واحتفظا بم�سائل يتفق���ان عليها فيما بعد 

يكون القبول قد تطاب���ق مع الإيجاب ومن 

ثم ينعقد العقد ويثبت اأثره فى محله.
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ف���اإذا كان العقد فى العطاءات فيتم بر�سو 

العط���اء ، اأما اإذا كان التعاقد بين غائبين 

فيت���م فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم 

فيهما الموجب بالقبول.

الأ�س���ل فى تم���ام العقد تطاب���ق الإيجاب 

ال�سادر عن الموج���ب مع القبول ال�سادر 

ع���ن الموجب له فى مجل�س العقد، فالعقد 

مبن���ى عل���ى اإرادتي���ن منف�سلتي���ن، وف���ى 

ذات الوق���ت عل���ى تمام تطاب���ق الإرادتين 

بمجل����س العقد، ويرد على هذين الأ�سلين 

اإ�ستثناءات، هى:-

اللت���زام  منف���ردة:  ب���اإرادة  أ- العق���د 

ب���اإرادة واح���دة معناه التعه���د ب�سئ 

ي�سبح المتعهد بموجبه ملتزمًا لآخر 

بما التزم به فه���و عقد، ومن اأمثلته: 

)الجعالة، الوقف، الإبراء، الو�سية، 

الكفال���ة، اليمين اأو الن���ذر(. ويجوز 

فى بع�س حالت البي���ع، كبيع الوالد 

من الإبن الأ�سغ���ر و�سرائه منه عند 

الحنفي���ة، وعن���د الحنابل���ة اأن يكون 

الوكيل ع���ن الطرفين ويعق���د العقد 

كالإجارة.

ب- ل ي�ست���رط اإتح���اد المجل����س لتم���ام 

تطاب���ق الإيجاب بالقب���ول فى قبول: 

الو�سي���ة، الوكال���ة، الإي�س���اء عل���ى 

ال�سغير.

عيوب الإرادة:

تتلخ�س هذه العيوب فى:

الغل���ط: ه���و حالة تق���وم بالنف����س تحملها 

على توه���م غير الواقع والم���راد به الغلط 

الجوه���رى ال���ذى ي���وؤدى لف���وات الو�سف 

المرغوب فيه ، والذى لو علمه المتعاقدان 

ل���م يبرم���ا العق���د، والغلط ف���ى الح�ساب 

اأو الكتاب���ة ل يوؤث���ر فى نف���اذ العقد، ومن 

اأنواعه:

الغلط الظاهرى كمن يقول اإ�ستريت منك 

ه���ذا الخات���م من الذه���ب بك���ذا ، فيقول 

البائع قبلت، ثم يظهر اأنه نحا�س، فالعقد 

باطل لأن العقد وقع على غير محله ) ذات 

ال�سئ – جن�سه (.

الغل���ط الباطنى كمن ي�ست���رى بقرة يعتقد 

اأنها كثيرة الدر والحليب دون اأن يذكر فى 

العق���د ما ي���دل على اإعتق���اده، فال خالف 

للفقه���اء اأن الغل���ط الباطن���ى ل يوؤث���ر فى 

اإنعقاد العقود لأن العبرة فيها بالعبارة.  

الغبن والتغرير:

الغبن: معن���اه النق�س، وهو اإم���ا ي�سير اأو 

فاح����س، والي�سي���ر ما يدخل تح���ت تقويم 

المقومي���ن – اأه���ل الخب���رة – كم���ن باع 

�س���اًة بخم�سين جنيهًا فقومها اأهل الخبرة 

بثالثين جنيه���ًا. اأما الغب���ن الفاح�س فهو 

م���ا ل يدخل ف���ى تقويم اأهل الخب���رة كاأن 

ي�ست���رى ال�س���اة بت�سعين جنيه���ًا اأو يبيعها 

لغيره بع�سرة جنيهات.

التغرير )التدلي�ــس (: هو اإ�ستعمال طرق 

اإحتيالية لحمل �سخ����س على التعاقد ظنًا 

من���ه اأن العقد فى م�سلحت���ه مع اأن الواقع 

خ���الف ذلك، والفعل���ى يتحقق بم���ا يقوم 

ب���ه اأح���د العاقدي���ن م���ن اأعم���ال بق�س���د 

ت�سلي���ل العاقد الآخر لحمل���ه على التعاقد 

) كالم�س���راة ( و ) �سبغ الثوب القديم( 

ليظهر كاأنه جديد، اأما التغرير القولى فى 

بيع الأمانة كالمرابحة.

اأثر الغبن والتغرير على اإنفراد:

الغبن الي�سير: ل اأثر له فى العقد. Ó 
الغب���ن الفاح�س: قولن اأحدهما بالأثر ثم  Ó 

الف�سخ، والثانى بعدم الأثر وثبات العقد. 

واتفق الفقهاء عل���ى تاأثيره على العقد  Ó 
فى الآتى:-

المحجور عليه ل�سغر �سنه اأولجنونه. Ó 
العقود التى ترد على اأموال بيت المال  Ó 

اأو الوقف.

التغري���ر: اإذا كان ه���و الداف���ع الأ�سا�س���ى 

للعقد كان للمغرور ح���ق الف�سخ لحديث ) 

الم�سراة (. 

اأثر الغبن والتغرير على مجتمعين:

اإذا كان الغب���ن فاح�س���ًا و�ساحب���ه تغري���ر 

كالنج����س  البائ���ع  م���ع  يتواط���اأ  كال���دلل 

فللمغبون ف�سخ العقد وفقًا لل�سرر.

الإكراه: حمل الغير بتهديد لإثبات اأو بتمتع 

يمتن���ع عنه ب�سرط اأن يك���ون المكره قادرًا 

على اإيقاع ما هدد به، وهو نوعان:

ملجئ يك���ون بالتهديد باإت���الف النف�س اأو 

الع�س���و اأو اإتالف جميع الم���ال اأو بقتل – 

اأما غير الملجئ فيكون بال�سرب والحب�س 

ونح���و ذلك ، فاإك���راه بع���دم الر�سا ولكنه 

ل يف�س���د الختي���ار ذه���ب الجمه���ور اإل���ى 

الق���ول اأنه ليقع اأى عق���د اأو ت�سرف قولى 

م���ن المكره �س���واء اأكان يحتم���ل الف�سخ اأو 

ل يحتمل���ه – خالف���ًا للحنفي���ة – فجميع 

عقود وت�سرفات المكره باطلة وهو القول 

الراجح.

البقية فى العدد القادم

بم�سيئة اهلل تعالى

المرجع 

الملكية ونظرية العقد فى ال�سريعة الإ�سالمية-

الإمام محمد اأبوزهرة-دار الفكر العربى – دار 

الكتاب الحديث للطبع والن�سر والتوزيع
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الموازنة التخطيطية دعامة المحا�سبة الدارية من اأهم الإدارات 

التى ت�ساعد فى ممار�سة وظيفتى التخطيط و الرقابة ، لذا يرتبط 

مفهومها بالمفهوم العملى لدارة الم�سروعات القت�سادية.

وقد عَرفت كما يلي:

	الموازن���ة التخطيطي���ة: خط���ة تف�سيلي���ة مح���ددة مقدم���ًا 

لالأعم���ال المرغوب فى تنفيذها ، وتوزع عل���ى جميع الم�سئولين 

لتكون لهم مر�س���دًا في ت�سرفاتهم ي�ستخدمونها كاأ�سا�س لتقييم 

الأداء في الم�سروع.

	الموازن���ة التخطيطي���ة: ه���ي تعبي���ر نقدي وكمي ع���ن الخطة 
ال�سامل���ة والمن�سق���ة لعملي���ات المن�ساأة جميعه���ا ومواردها خالل 

بقلــــم: عبــــد الرحمــــن �سيف الدين

اإدارة ال�ســــئون املاليــــــــة
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مدة معين���ة ، واأداة للرقاب���ة على هذه 

الخطة.

خ�سائ�س الموازنة التخطيطية:

• التقديره���و تعبي���ر ع���ن النتائج  	
م�ستقبلي���ة  ل�سيا�س���ة  المحتمل���ة 

ولي����س  للم�س���روع  مدرو�س���ة 

مج���رد توقعات. لب���د اأن ت�ستند 

التقدي���رات عل���ى اأ�س����س عملي���ة 

للظ���روف  ميداني���ة  ودرا�س���ات 

الداخلية والخارجية.

• تو�س���ع الموازن���ات التخطيطية  	
لفترة محددة وتك���ون في العادة 

�سنة.

•يج���ب اأن تعبر الموازنة عن خطة  	
�ساملة للم�سروع باأكمله واأن تكون 

هنالك اأداه للربط والتن�سيق بين 

برامج الأق�س���ام المختلفة ولي�س 

مج���رد ن�ساط يتعلق بق�س���م معين اأو مجرد تجميع 

لبرامج الأق�سام.

• هي ترجمة ل�سيا�س���ات واأهداف الم�سروع في �سكل  	
اأرق���ام عن النتائج التي يتم التو�سل اإليها في �سورة 

كميات عينية اأو مبالغ مالية.

•ت�س���ارك اأق�س���ام الم�س���روع المختلف���ة والم�سئولين  	
عنه���ا في اإع���داد الموازنة والتوافق عل���ى الأهداف 

المو�سوعة وو�سائل تحقيقها واللتزام بها.

     يمكن تق�سيم الموازنات التخطيطية على النحو التالي:

1- من حيث طبيعة الن�ساط الذي تغطيه الموازنة:

اأ- موازنة ت�سغيلية: تغطى الأعمال الجارية للم�سروع.

ب- موازن���ة راأ�سمالية: تخت�س بالتخطيط ال�ستثمارات الجديدة 

اأو الإ�سافية.

2- من حيث الفترة الزمنية:

اأ- موازن���ة �سهرية: توزع الموازنات على �سهور ال�سنة للتمكين من 

اإجراء مقارنات �سهرية بين تقديرات الموازنة والنتائج الفعلية.

ب- موازن���ة رب���ع �سنوي���ة: تعتمد 

تقويم النتائج كل ثالثة اأ�سهر.

ج- موازن���ة م�ستمرة: يت���م اإعداد 

موازن���ة �سنوي���ة لك���ن بع���د م�سى 

ال�سه���ر الأول منه���ا يت���م اإع���داد 

موازن���ة لل�سه���ر الأول م���ن ال�سنة 

التالي���ة. وعندما ينق�س���ي ال�سهر 

الثان���ي يتم اإع���داد موازنة ال�سهر 

الثاني من ال�سنة التالية وهكذا. 

3- من حيث مرونة الموازنة:

اأ- موازنة تخطيطي���ة ثابتة: وهى 

الت���ي تو�س���ع لم�ست���وى واح���د من 

الن�س���اط لفت���رة زمني���ة محددة. 

وهى غير قابل���ة للتعديل مع تبدل 

م�ستويات الن�ساط الفعلي.

مرن���ة:  تخطيطي���ة  موازن���ة  ب- 

وتعد لعدة م�ستوي���ات مختلفة من 

الن�س���اط التي يمك���ن توقعها في فترة الموازنة عل���ى �سوء التنبوء 

بالم�ستويات المختلفة للن�ساط.

اأغرا�س الموازنة التخطيطية:

الم�سروع���ات  ف���ي  التخطي���ط  للتخطيط:تق���وم عملي���ة  اأداة   -1

القت�سادي���ة عل���ى تحدي���د واختي���ار البدائل التي تحق���ق اأهداف 

الم�سروع.الموازن���ة التخطيطية و�سيل���ة لترجمة اأهداف الم�سروع 

وخطته اإلى مجموعة بيانات كمية ومالية من�سقة ومبوبة في قوائم 

فرعية ت�سمل اأوجه الن�ساط المختلفة في الم�سروع.

2- اأداة للتن�سي���ق: العتم���اد على الموازن���ات التخطيطية يتطلب 

تن�سي���ق العم���ل بين اأق�س���ام الم�س���روع المختلفة ب�سكل ي���وؤدى اإلى 

تحقيق الأهداف العامة للم�سروع.

رقاب���ة،  دون  للتخطي���ط  ج���دوى  ل  للرقاب���ة:  3-اأداة 

وت�سم���ل الرقاب���ة مقارن���ة النتائ���ج بنهاي���ة الفت���رة مع 

الأهداف المحددة وتحديد النحرافات وو�سع الحلول 

والمعالجات لت�سحيح النحرافات.
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الأهمية العملية والقانونية لبوال�ص 

ال�سحن البحري في عمليات العتماد 

الم�ستندي للبنوك

)الجزء الأخير(

بقلم: الأمين عثمان ا�سماعيل

م�ست�سار قانوني - الإدارة القانونية

وف���ي عمليات التج���ارة الدولي���ة للبنوك ُتعتب���ر م�ستندات 

النقل وبخا�سة بوال�س ال�سح���ن البحري هي الم�ستندات 

الأكثر اأهمية لأنها تمث���ل اأول ما يرتكز عليه البنك للتاأكد 

من اأن الم�ستفيد قد قام ب�سحن اأو نقل الب�ساعة المطلوبة، 

وفي الع���ادة يقوم البنك با�ست���الم الب�سائع بوا�سطة هذه 

الم�ستن���دات �سريطة اأن تكون ه���ذه الم�ستندات قد ُقدمت 

كما طلب البنك في العتماد، وعندها يكون البنك ملزمًا 

بدف���ع قيم���ة هذا العتماد وم���ا قد يترتب علي���ه من اأجور 

اإذا كان���ت هذه الم�ستندات مطابقة عند تقديمها ل�سروط 

وترتيب���ات العتم���اد. وبالن�سبة للبنك ف���اإن م�ستند النقل 

يم���ر بثالث���ة مراح���ل مهمة منذ اإب���رام عق���د البيع وحتى 

لحظة ت�سلي���م الب�ساعة للم�ست���ورد، فالمرحلة الأولى هي 

فه���م الم�ستند المطلوب في العتماد وهي المرحلة الأكثر 

اأهمية ، فمن ال�سروري اأن يفهم الم�ستفيد بو�سوح طبيعة 

و�سف���ات الم�ستند المطلوب ف���ي العتماد والتاأك���د اأي�سًا 

م���ن اأن �سيغة العتم���اد تتطابق مع عقد البي���ع والفاتورة 

المبدئية، فاإن وجد هناك اختالف فيتم ا�ستي�ساح كل من 

طالب فت���ح العتماد ووكيل ال�سح���ن اأو الناقل، والمرحلة 

الثانية اإن�ساء الم�ستند اأي ا�سدار م�ستند النقل، والمرحلة 

الثالثة حركة م�ستندات النقل حتى لحظة ت�سليم الب�ساعة 

حي���ث يتم الدفع مقابل هذه الم�ستندات والتي من �سمنها 

م�ستن���د النق���ل والذي م���ن ال�سروري اأن يفه���م الأطراف 

النواح���ي الفني���ة والأح���كام الخا�س���ة ب���ه حت���ى يجنب���وا 

المخاط���ر. ه���ذا واإن اإ�سدار البنك لالعتم���اد الم�ستندي 
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ي�س���كل مخاطرة ائتمانية للبن���ك وبالتالي 

فم���ن الطبيعي اأن ي�سع���ى البنك للح�سول 

على �سمانات منا�سبة تقيه هذه المخاطر 

الئتمانية، واإن من اأن���واع هذه ال�سمانات 

الت���ي يرغ���ب البنك ف���ي الح�س���ول عليها 

دائمًا هي الب�ساعة الم�ستوردة، واإن م�ستند 

النقل البحري اأو بولي�سة ال�سحن البحري 

 Document( هو عبارة عن �سن���د ملكية

of title(، وبموجبه ي�سبح ال�سخ�س الذي 

�س���در لأمره ه���ذا الم�ستن���د اأو المظهر له 

مالكًا للب�ساعة وبالتالي فله حق ا�ستالمها 

بمجرد تقديم هذا الم�ستند، بينما نجد اأن 

الأنواع الأخرى من م�ستندات النقل لي�ست 

لها اأي �سند للملكي���ة وبالتالي ل يمكن بيع 

الب�ساع���ة بموجبه���ا. واإن م���ن المعلومات 

عل���ى  تبي���ن  اأن  ينبغ���ي  الت���ي  والبيان���ات 

بولي�سة ال�سح���ن البحري اإ�س���م ال�ساحن 

ر )Exporter( اأو  )Shipper( اأو الم�سدِّ

الم�ستفيد )Beneficiary(، والمخ�س�س 

له اأو المر�سل اإليه )Consignee( ويكون 

عادة هو الم�ستري وم���ن الممكن اأن يكون 

طرفًا ثالث���ًا مثل بنك الم�ست���ري، والناقل 

)Carrier( وه���و الط���رف ال���ذي �سينقل 

الب�ساعة وهو الذي ُيبرم معه عقد النقل. 

وتعتب���ر بولي�س���ة ال�سح���ن البح���ري ه���ي 

الدلي���ل على عق���د النقل البح���ري الُمبرم 

بي���ن الناق���ل وال�ساح���ن اأو الم�ستري لنقل 

الب�ساع���ة، حي���ث تبين �س���روط وتفا�سيل 

عق���د النقل مثل مكاني القي���ام والو�سول، 

واأج���ور ال�سحن وم���ا اإذا كان���ت قد دفعت 

 Freight prepaid(  م���ن ِقبل ال�ساح���ن

�ستدف���ع  اأنه���ا  اأم   )by the shipper

بوا�سط���ة الم�ست���ري ف���ي مين���اء الو�سول 

 To be paid by the buyer at the(

port of discharge(، كم���ا تحتوي على 

 Terms( كاف���ة �س���روط وترتيبات العق���د

 )and conditions of contract

عل���ى ظه���ر الم�ستن���د، كم���ا تعتب���ر و�سل 

باإ�ست���الم الب�سائع لأنها تظه���ر اأن الناقل 

ق���د اأ�ستل���م الب�سائ���ع للنقل وتبي���ن اأي�سًا 

كم���ا  وكميته���ا،  الب�سائ���ع  ه���ذه  ماهي���ة 

تعتب���ر البولي�سة كما اأ�سلفن���ا �سند ملكية 

بولي�س���ة  لتظهي���ر  وبالن�سب���ة  للب�ساع���ة. 

ال�سحن البحري ف���اإن هناك ثالثة حالت 

لهذا التظهي���ر وهي التظهي���ر على بيا�س 

وبموجب���ه   )Blank Endorsement(

ي�سب���ح الحق ف���ي الب�ساع���ة لحامل هذه 

 Special( البولي�س���ة، والتظهير الخا�س

ا�س���م  يكت���ب  حي���ث   )Endorsement

ال�سخ�س المظهرة له البولي�سة مثال لأمر 

البن���ك المعي���ن ثم يوقع عنده���ا حتى يتم 

تداوله���ا واإنتقالها يلزم توقيع هذا البنك، 

واأخيرًا التظهير المقيد وهو اأن يكتب اإ�سم 

ال�سخ�س المظهرة له البولي�سة ثم ي�سيف 

كلمة فقط )Only( مقيدًا بذلك التظهير 

بمعنى اأنه ل يج���وز تظهير البولي�سة مرة 

اأخرى وبالتالي فاإن الطرف الوحيد القادر 

على الح�سول على الب�ساعة هو ال�سخ�س 

المذك���ور ا�سم���ه ف���ي البولي�س���ة. وكثيرًا 

م���ا يواجه موظف���ي العتم���ادات بالبنوك 

�سرطًا في العتماد يتطلب تقديم بولي�سة 

�سح���ن بحري نظيفة قابلة للتداول �سادرة 

لأم���ر البنك اأو ال�ساح���ن ومظهرة للبنك، 

وعندما تكون ه���ذه البولي�سة لأمر البنك 

ف���اإن عل���ى البن���ك اأن يوقعها قب���ل اأن يتم 

نقله���ا وتداولها. وعادة م���ا ي�سدر الناقل 

ع���دة اأ�س���ول لبولي�س���ة ال�سح���ن البحري 

)Several Originals( بم���ا ي�س���كل كل 

المجموع���ة )Full set( وه���ذه ممار�س���ة 

متعارف عليها بين �سركات النقل البحري 

وذلك تحوطًا من �سياع اأيًا من هذه الأ�سول 

في البريد وعندما تكون البولي�سة مظهرة 

عل���ى بيا�س ي�ستطي���ع حامله���ا اأن يطالب 

بالب�ساع���ة التي تمثلها هذه البولي�سة كما 

يمكن للبن���ك اأن يتحكم بالب�ساعة �سمانًا 

لحقوقه عندما ي�ستحوذ على كافة الأ�سول 

ال�سادرة لهذه البولي�سة، وعادة ما يكون 

مبين���ًا باأ�سفل البولي�سة عدد هذه الأ�سول 

التي ح���ررت منها، وفي العادة فاإن الناقل 

عندم���ا يت�سل���م اإح���دى ه���ذه الأ�سول من 

البولي�س���ة فل���ن يهتم بوجود بقي���ة الن�سخ 

الأخ���رى اإذا �س���درت البولي�سة باأكثر من 

اأ�سل. وكثيرًا ما ت�سل الب�ساعة اإلى ميناء 

الو�س���ول قب���ل بوال�س ال�سح���ن البحري، 

دف���ع غرام���ة  الم�ست���ورد  يتف���ادى  ولك���ي 

الأر�سي���ات )Demurrage( فاإن���ه ي�سعى 

لتخلي�س الب�ساعة من �سلطات الجمارك 

اأن بوال����س  باأ�س���رع وق���ت ممك���ن رغ���م 

ال�سحن البحري التي تمكنه من فعل ذلك 

لتزال غير م�ستلمة، وهنا قد ي�سلم الناقل 

الب�ساعة مقابل كفالة طالب العتماد غير 

 Applicants un limited( المح���ددة  

guarantee(، وق���د ي�س���ر الناق���ل عل���ى 

تعزي���ز ه���ذه الكفالة م���ن البن���ك م�سدر 

الإعتم���اد اأو يطال���ب ببراءة ذم���ة �سادرة 

عن هذا البنك. واإذا ا�ستلم الناقل ب�سائع 



28

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

تالفة اأو غير مغلفة تغليفًا �سليمًا فاإنه  يبين 

ذلك على وجه البولي�سة ، وعندئٍذ ت�سمى 

 )Un clean( ه���ذه البولي�سة غير نظيفة

اأو م�سروطة )Claused( ، وعندئٍذ تكون 

غي���ر مقبولة ل���دى البنك، ف���اإذا لم يذكر 

الناقل م���ا اإذا كانت البولي�س���ة نظيفة اأو 

غير نظيفة فاإنها تعتبر عندئٍذ نظيفة  

   قد يقوم الناقل البحري با�ستئجار �سفينة 

من مالكها عندها ي�سمى هذا العقد  بعقد 

اإيجار ال�سفينة )Charter party(، ومثل 

ه���ذا العق���د قد يك���ون لرحلة واح���دة وقد 

يك���ون لفت���رة مح���ددة م���ن الوق���ت، وبعد 

اإب���رام عقد اإيج���ار ال�سفينة يق���وم الناقل 

بالتعاق���د مع ال�ساح���ن ل�سح���ن الب�ساعة 

ومن ثم ي�س���در بوال�س ال�سحن، وتتفاوت 

الأنظم���ة القانوني���ة ف���ي ال���دول بالن�سب���ة 

للقوانين المتعلق���ة ببوال�س �سحن ال�سفن 

الم�ستاأج���رة، وف���ي حال���ة ع���دم ا�ست���الم 

الموؤجر لأجرة ال�سفينة المن�سو�س عليها 

في عقد اإج���ارة ال�سفينة ف���اإن المالك قد 

يح���اول اأن يعو�س خ�سارت���ه ببيع الب�ساعة 

الت���ي تحمله���ا ال�سفين���ة حتى ول���و لم يكن 

مال���كًا للب�ساعة، ولما كانت البنوك لي�ست 

عل���ى دراية كافية ب�سروط بوال�س ال�سحن 

لل�سف���ن الم�ستاأجرة ول عن اأن���واع العقود 

الخا�سة بكل نوع من اأنواع هذه ال�سناعات 

المختلف���ة فاإنه���ا ل تقبل تقدي���م مثل هذه 

البوال�س اإل اإذا ن�س العتماد على ذلك، 

علم���ًا ب���اأن القان���ون ال�سودان���ي من خالل 

الم���ادة )2/120/اأ( م���ن قان���ون النق���ل 

البح���ري الحالي ل�سن���ة 2010م ا�ستبعدت 

م���ن تطبي���ق اأح���كام الم�سوؤولية ال���واردة 

في ه���ذا القانون في حال���ة اإذا كان النقل 

بم�سارطات اإيجار ال�سفينة ولكن اأ�سدرت 

له �سن���دات �سحن ما لم يك���ن حامل �سند 

ال�سح���ن من الغي���ر بمعنى ا�ستثن���اء الغير 

ومنه���م حامل �سند ال�سحن اإذا لم يكن هو 

الم�ستاأج���ر ويعتبر البنك ف���ي هذه الحالة 

من الغير. 

  ولق���د اأول���ت غرف���ة التج���ارة الدولية فى 

ن�سرته���ا رق���م )600( ال�سيغ���ة المعدل���ة 

لع���ام 2007م اأهمية ق�سوى للبيانات التي 

ينبغ���ي اأن ت�ستمل عليه���ا بولي�سة ال�سحن 

البحري، فالم���ادة )20( من هذا الن�سرة 

غطت كاف���ة البيانات وال�س���روط الواجب 

توافره���ا ف���ي بولي�س���ة ال�سح���ن البحري 

القابلة للتداول، بينما غطت المادة )21( 

كاف���ة البيانات وال�سروط الواجب توافرها 

في بولي�سة ال�سح���ن البحري غير القابلة 

للت���داول، حيث اأوجبت هاتان المادتان اأن 

يو�سح هذا الم�ستند اأّيًا كان م�سماه فيجب 

اأن يو�س���ح اإ�س���م الم�ستند، واإ�س���م الناقل 

وم���ن له���م ح���ق توقي���ع الم�ستن���د، واإ�سم 

الرب���ان اأو الوكي���ل البح���ري ال���ذي با�سر 

عملية �سحن الب�ساعة على ظهر ال�سفينة، 

و�سحن الب�ساعة وتاري���خ ال�سحن، ومكان 

اإر�س���ال اأو �سحن الب�ساعة ومكان و�سولها 

النهائي، واأ�سل الم�ستند، واأحكام و�سروط 

عقد النقل، وعقد اإيجار ال�سفينة، وتعريف 

اإع���ادة ال�سح���ن، واإمكانية ح���دوث اإعادة 

ال�سح���ن واأخي���رًا ح���ق الناقل ف���ي اإجراء 

اإعادة ال�سحن. 

  وكثي���رًا م���ا ُتنق���ل الب�سائ���ع باإ�ستعم���ال 

اأكثر م���ن و�سيلة نق���ل باإ�ستخ���دام م�ستند 

نق���ل متعدد الأ�س���كال، وهو م���ا يعرف في 

ن�سرة غرف���ة التجارة الدولية رقم )600( 

ال�سيغ���ة المعدل���ة لع���ام 2007م بم�ستند 

النق���ل الذي يغط���ي طريقتي���ن مختلفتين 

للنقل، وهو عينه م���ا نظمته اإتفاقية الأمم 

المتحدة للنق���ل الدولي متع���دد الو�سائط 

1980م وتح���ت م�سم���ى  للب�سائ���ع ل�سن���ة 

م�ستن���د النقل متعدد الو�سائط، فمثل هذا 

الم�ستن���د يغط���ي مراح���ل النق���ل البحري 

والب���ري والج���وي وبالقطار...ال���خ كاف���ة 

، ويب���رم ال�ساح���ن عق���د النق���ل مع طرف 

واح���د ه���و �سركة النق���ل متع���دد الأ�سكال 

اأو متع���دد الو�سائط، ويتحم���ل الم�سوؤولية 

ع���ن الب�سائ���ع طرف واحد فق���ط هو هذه 

ال�سركة خالل كافة مراحل الرحلة، والتي 

ت�سري عليه���ا اأحكام ه���ذه الم�سوؤولية عن 

الب�سائع من م���كان ا�ستالم هذه الب�سائع 

اإلي م���كان ت�سليمها، ومثل ه���ذه ال�سركات 

ل تك���ون مالك���ة لو�سائ���ل النق���ل الخا�سة 

به���ا �سواء البحرية اأو البري���ة اأو الجوية اأو 

خالف���ه ولذلك تو�سف مثل هذه ال�سركات 

بالناق���ل المتعاق���د تمييزًا له���ا عن الناقل 

الفعل���ى الذى يتول���ى نقل ه���ذه الب�سائع. 

ولقد اأ�سبح هذا النوع من م�ستندات النقل 

اأكث���ر ا�ستعم���اًل في الوق���ت الحالي ب�سبب 

الإقب���ال الكثيف على ا�ستعم���ال الحاويات 

في التج���ارة الدولية، بجانب توفير الوقت 

ورخ����س التكلف���ة ب�سبب خب���رة مثل هذه 

ال�س���ركات ف���ي �س���وق النقل، ل���ذا تبلورت 

الحاج���ة اإلى ا�ستعمال م�ستند واأحد يغطي 

كاف���ة مراحل الرحلة. وحتى يتمكن البنك 

ال�سيط���رة عل���ى  م���ن  م�س���در العتم���اد 

الب�ساعة عند ا�ستعم���ال بولي�سة ال�سحن 

متع���ددة الأ�س���كال اأو متع���ددة الو�سائ���ط  

فاإن���ه يطال���ب ب���اأن يغط���ي ه���ذا الم�ستند 

كاف���ة مراح���ل الرحل���ة، واأن ت�سل���م له كل 

اأ�سول���ه، واأن يحتوي عل���ى عبارة على متن 

ال�سفين���ة، ف���اإذا تم اإ�سدار ه���ذا الم�ستند 

كبولي�س���ة �سحن فيكون ت�سلي���م الب�ساعة 

مقاب���ل تقدي���م اأ�س���ل البولي�س���ة، اأما اإذا 

لم ي�سدر الم�ستن���د كبولي�سة �سحن فاإنه 

يكون ت�سليم الب�ساع���ة لل�سخ�س الم�سمى 

ف���ي الم�ستن���د. وقد غطت غرف���ة التجارة 

الدولي���ة  الم���ادة )19( م���ن ن�س���رة رق���م 

)600( ال�سيغ���ة المعدل���ة لع���ام 2007م 

كاف���ة البيانات وال�سروط الواجب توافرها 

ف���ي م�ستن���د النقل الذي يغط���ي طريقتين 

مختلفتين للنقل، حي���ث يتوجب اأن يو�سح 

ه���ذا الم�ستن���د اأّيًا كان م�سم���اه �سواء كان 

م�ستن���د نق���ل بح���ري اأو ج���وي اأو ب���ري اأو 

خالف���ه فيجب اأن يو�سح اإ�س���م الم�ستند ، 

واإ�سم الناقل ومن لهم حق توقيع الم�ستند 

، واإ�س���م الرب���ان اأو الوكي���ل البحري الذي 

با�س���ر عملية �سح���ن الب�ساع���ة على ظهر 

وتاري���خ  الب�ساع���ة  و�سح���ن  ال�سفين���ة، 

ال�سحن، ومكان اإر�سال اأو �سحن الب�ساعة 
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تالفة اأو غير مغلفة تغليفًا �سليمًا فاإنه  يبين 

ذلك على وجه البولي�سة ، وعندئٍذ ت�سمى 

 )Un clean( ه���ذه البولي�سة غير نظيفة

اأو م�سروطة )Claused( ، وعندئٍذ تكون 

غي���ر مقبولة ل���دى البنك، ف���اإذا لم يذكر 

الناقل م���ا اإذا كانت البولي�س���ة نظيفة اأو 

غير نظيفة فاإنها تعتبر عندئٍذ نظيفة  

   قد يقوم الناقل البحري با�ستئجار �سفينة 

من مالكها عندها ي�سمى هذا العقد  بعقد 

اإيجار ال�سفينة )Charter party(، ومثل 

ه���ذا العق���د قد يك���ون لرحلة واح���دة وقد 

يك���ون لفت���رة مح���ددة م���ن الوق���ت، وبعد 

اإب���رام عقد اإيج���ار ال�سفينة يق���وم الناقل 

بالتعاق���د مع ال�ساح���ن ل�سح���ن الب�ساعة 

ومن ثم ي�س���در بوال�س ال�سحن، وتتفاوت 

الأنظم���ة القانوني���ة ف���ي ال���دول بالن�سب���ة 

للقوانين المتعلق���ة ببوال�س �سحن ال�سفن 

الم�ستاأج���رة، وف���ي حال���ة ع���دم ا�ست���الم 

الموؤجر لأجرة ال�سفينة المن�سو�س عليها 

في عقد اإج���ارة ال�سفينة ف���اإن المالك قد 

يح���اول اأن يعو�س خ�سارت���ه ببيع الب�ساعة 

الت���ي تحمله���ا ال�سفين���ة حتى ول���و لم يكن 

مال���كًا للب�ساعة، ولما كانت البنوك لي�ست 

عل���ى دراية كافية ب�سروط بوال�س ال�سحن 

لل�سف���ن الم�ستاأجرة ول عن اأن���واع العقود 

الخا�سة بكل نوع من اأنواع هذه ال�سناعات 

المختلف���ة فاإنه���ا ل تقبل تقدي���م مثل هذه 

البوال�س اإل اإذا ن�س العتماد على ذلك، 

علم���ًا ب���اأن القان���ون ال�سودان���ي من خالل 

الم���ادة )2/120/اأ( م���ن قان���ون النق���ل 

البح���ري الحالي ل�سن���ة 2010م ا�ستبعدت 

م���ن تطبي���ق اأح���كام الم�سوؤولية ال���واردة 

في ه���ذا القانون في حال���ة اإذا كان النقل 

بم�سارطات اإيجار ال�سفينة ولكن اأ�سدرت 

له �سن���دات �سحن ما لم يك���ن حامل �سند 

ال�سح���ن من الغي���ر بمعنى ا�ستثن���اء الغير 

ومنه���م حامل �سند ال�سحن اإذا لم يكن هو 

الم�ستاأج���ر ويعتبر البنك ف���ي هذه الحالة 

من الغير. 

  ولق���د اأول���ت غرف���ة التج���ارة الدولية فى 

ن�سرته���ا رق���م )600( ال�سيغ���ة المعدل���ة 

لع���ام 2007م اأهمية ق�سوى للبيانات التي 

ينبغ���ي اأن ت�ستمل عليه���ا بولي�سة ال�سحن 

البحري، فالم���ادة )20( من هذا الن�سرة 

غطت كاف���ة البيانات وال�س���روط الواجب 

توافره���ا ف���ي بولي�س���ة ال�سح���ن البحري 

القابلة للتداول، بينما غطت المادة )21( 

كاف���ة البيانات وال�سروط الواجب توافرها 

في بولي�سة ال�سح���ن البحري غير القابلة 

للت���داول، حيث اأوجبت هاتان المادتان اأن 

يو�سح هذا الم�ستند اأّيًا كان م�سماه فيجب 

اأن يو�س���ح اإ�س���م الم�ستند، واإ�س���م الناقل 

وم���ن له���م ح���ق توقي���ع الم�ستن���د، واإ�سم 

الرب���ان اأو الوكي���ل البح���ري ال���ذي با�سر 

عملية �سحن الب�ساعة على ظهر ال�سفينة، 

و�سحن الب�ساعة وتاري���خ ال�سحن، ومكان 

اإر�س���ال اأو �سحن الب�ساعة ومكان و�سولها 

النهائي، واأ�سل الم�ستند، واأحكام و�سروط 

عقد النقل، وعقد اإيجار ال�سفينة، وتعريف 

اإع���ادة ال�سح���ن، واإمكانية ح���دوث اإعادة 

ال�سح���ن واأخي���رًا ح���ق الناقل ف���ي اإجراء 

اإعادة ال�سحن. 

  وكثي���رًا م���ا ُتنق���ل الب�سائ���ع باإ�ستعم���ال 

اأكثر م���ن و�سيلة نق���ل باإ�ستخ���دام م�ستند 

نق���ل متعدد الأ�س���كال، وهو م���ا يعرف في 

ن�سرة غرف���ة التجارة الدولية رقم )600( 

ال�سيغ���ة المعدل���ة لع���ام 2007م بم�ستند 

النق���ل الذي يغط���ي طريقتي���ن مختلفتين 

للنقل، وهو عينه م���ا نظمته اإتفاقية الأمم 

المتحدة للنق���ل الدولي متع���دد الو�سائط 

1980م وتح���ت م�سم���ى  للب�سائ���ع ل�سن���ة 

م�ستن���د النقل متعدد الو�سائط، فمثل هذا 

الم�ستن���د يغط���ي مراح���ل النق���ل البحري 

والب���ري والج���وي وبالقطار...ال���خ كاف���ة 

، ويب���رم ال�ساح���ن عق���د النق���ل مع طرف 

واح���د ه���و �سركة النق���ل متع���دد الأ�سكال 

اأو متع���دد الو�سائط، ويتحم���ل الم�سوؤولية 

ع���ن الب�سائ���ع طرف واحد فق���ط هو هذه 

ال�سركة خالل كافة مراحل الرحلة، والتي 

ت�سري عليه���ا اأحكام ه���ذه الم�سوؤولية عن 

الب�سائع من م���كان ا�ستالم هذه الب�سائع 

اإلي م���كان ت�سليمها، ومثل ه���ذه ال�سركات 

ل تك���ون مالك���ة لو�سائ���ل النق���ل الخا�سة 

به���ا �سواء البحرية اأو البري���ة اأو الجوية اأو 

خالف���ه ولذلك تو�سف مثل هذه ال�سركات 

بالناق���ل المتعاق���د تمييزًا له���ا عن الناقل 

الفعل���ى الذى يتول���ى نقل ه���ذه الب�سائع. 

ولقد اأ�سبح هذا النوع من م�ستندات النقل 

اأكث���ر ا�ستعم���اًل في الوق���ت الحالي ب�سبب 

الإقب���ال الكثيف على ا�ستعم���ال الحاويات 

في التج���ارة الدولية، بجانب توفير الوقت 

ورخ����س التكلف���ة ب�سبب خب���رة مثل هذه 

ال�س���ركات ف���ي �س���وق النقل، ل���ذا تبلورت 

الحاج���ة اإلى ا�ستعمال م�ستند واأحد يغطي 

كاف���ة مراحل الرحلة. وحتى يتمكن البنك 

ال�سيط���رة عل���ى  م���ن  م�س���در العتم���اد 

الب�ساعة عند ا�ستعم���ال بولي�سة ال�سحن 

متع���ددة الأ�س���كال اأو متع���ددة الو�سائ���ط  

فاإن���ه يطال���ب ب���اأن يغط���ي ه���ذا الم�ستند 

كاف���ة مراح���ل الرحل���ة، واأن ت�سل���م له كل 

اأ�سول���ه، واأن يحتوي عل���ى عبارة على متن 

ال�سفين���ة، ف���اإذا تم اإ�سدار ه���ذا الم�ستند 

كبولي�س���ة �سحن فيكون ت�سلي���م الب�ساعة 

مقاب���ل تقدي���م اأ�س���ل البولي�س���ة، اأما اإذا 

لم ي�سدر الم�ستن���د كبولي�سة �سحن فاإنه 

يكون ت�سليم الب�ساع���ة لل�سخ�س الم�سمى 

ف���ي الم�ستن���د. وقد غطت غرف���ة التجارة 

الدولي���ة  الم���ادة )19( م���ن ن�س���رة رق���م 

)600( ال�سيغ���ة المعدل���ة لع���ام 2007م 

كاف���ة البيانات وال�سروط الواجب توافرها 

ف���ي م�ستن���د النقل الذي يغط���ي طريقتين 

مختلفتين للنقل، حي���ث يتوجب اأن يو�سح 

ه���ذا الم�ستن���د اأّيًا كان م�سم���اه �سواء كان 

م�ستن���د نق���ل بح���ري اأو ج���وي اأو ب���ري اأو 

خالف���ه فيجب اأن يو�سح اإ�س���م الم�ستند ، 

واإ�سم الناقل ومن لهم حق توقيع الم�ستند 

، واإ�س���م الرب���ان اأو الوكي���ل البحري الذي 

با�س���ر عملية �سح���ن الب�ساع���ة على ظهر 

وتاري���خ  الب�ساع���ة  و�سح���ن  ال�سفين���ة، 

ال�سحن، ومكان اإر�سال اأو �سحن الب�ساعة 
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وم���كان و�سولها النهائ���ي، واأ�سل الم�ستند، 

واح���كام و�سروط عقد النق���ل، وعقد ايجار 

ال�سفين���ة، وتعريف اعادة ال�سح���ن واأخيرًا 

امكانية حدوث اعادة ال�سحن.

  في القانون ال�سوداني في ال�سابقة الق�سائية: 

بن���ك في�سل الإ�سالم���ي ال�سوداني / �سد / 

اأعم���ال اأمجد للغ���د ل�ساحبها عبد المطلب 

محم���د اأحم���د )مراجع���ة/2001/236م/ 

مجل���ة اأحكام2001م ����س186- 208( جاء 

فيه���ا بخ�سو�س العتم���اد الم�ستن���دي: اأن 

العتم���اد الم�ستن���دي هو تكلي���ف الم�ستورد 

لم�سرفه في قطره بعم���ل ترتيبات لعتماد 

تح���ت  الم�ستفي���د  للم�س���در  معي���ن  مبل���غ 

ت�سرف���ه مقاب���ل تقديمه م�ستن���دات �سحن 

ب�ساع���ة متكاملة ومتفق عليه���ا خالل فترة 

زمنية مح���ددة. واأنه يجوز للم�ستفيد البائع 

اأو الم�سدر حوالة الفائدة ل�سخ�سٍ اآخر واأن 

يحيل له الحق���وق والمنافع النا�سئة بموجب 

العتم���اد على اأن ي�سم���ح بذلك �سراحة في 

خط���اب العتماد. واأن الأث���ر القانوني لهذه 

الحوالة يتمثل في اأن حق تقديم الم�ستندات 

مقاب���ل دف���ع القيمة ينتق���ل م���ن الم�ستفيد 

الأ�سل���ي اإل���ى المتن���ازل له، بحي���ث ي�سبح 

المتنازل له طرف���ًا متعاقدًا مع البنك مانح 

نات المطلوبة في ق�سايا  العتم���اد. واأن البيِّ

نات م�ستندية حيث اأن البنوك  البنوك هي بيِّ

ل تتعامل مع عمالئها �سفاهة. واإن الأمر قد 

ا�ستقر على تكييف طبيعة العالقة القانونية 

التي تن�س���اأ بموجب خط���اب العتماد طبقًا 

للمب���ادئ العام���ة لقانون العق���ود وذلك لأن 

الحق���وق واللتزام���ات محكوم���ة ب�س���روط 

التفاق المكتوبة. 

  وق���د ق���ررت ه���ذه ال�سابق���ة بخ�سو����س 

الأع���راف الت���ي و�سعته���ا غرف���ة التج���ارة 

الدولي���ة اأنه���ا معت���رف به���ا عالمي���ًا كحل 

ل���كل الم�س���اكل وذل���ك لإهتمامه���ا الدقيق 

وتفا�سيله���ا بكل العتم���ادات والم�ستندات 

الم�ستعمل���ة. واأن العتم���اد الم�ستن���دي هو 

تكليف الم�ست���ورد لم�سرفه في قطره بعمل 

ترتيب���ات لعتم���اد مبل���غ معي���ن للم�س���در 

الم�ستفي���د تح���ت ت�سرف���ه مقاب���ل تقديمه 

م�ستندات �سح���ن ب�ساع���ة متكاملة ومتفق 

عليه���ا خالل فترة زمنية محددة. واأن كلمة 

اعتماد وفقا لما ن�ست عليه المادة )2( من 

الأعراف والمواثي���ق الموحدة لالعتمادات 

الم�ستندية تعني ترتيبات يقوم بها م�سرف 

م���ا نياب���ة عن عميل���ه طالب فت���ح العتماد 

الدف���ع  بموجبه���ا  يتول���ى  اأن  وتعليمات���ه: 

ل�سخ�س ثالث  الم�ستفيد  اأو لأمره اأو يخول 

بن���ك اآخر يق���وم بالدفع مقاب���ل م�ستندات 

�سح���ن من�سو����س عليه���ا ب�س���رط اأن تكون 

مطابق���ة ل�سرط العتم���اد. وعند تمويل اأي 

عملي���ة �سادر لبد من التاأكد من اأن للعميل 

خطاب اعتم���اد مفتوح  و�س���اري لدى ق�سم 

ال�س���ادر)letter of credit( اأو ا�ستم���ارة 

 C.A.D)cash      دف���ع �س���د الم�ستن���دات

 )against documents

الع���ام  المدي���ر  م���ن  وممه���ورة  م�سدق���ة 

للبنك. واأن���ه وفقًا لالأع���راف لالعتمادات 

الم�ستندي���ة الموحدة فاإن اأطراف العتماد 

الم�ستنن���دي)Accredit( parties(  هم: 

الم�ست���ري )the buyer(  وه���و ال�سخ����س 

طال���ب فت���ح العتم���اد، والف���رع اأو البن���ك 

 Advising or Negotiating(  المخطر
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Bank( وهو البنك الذي يوجه العتماد عن 

طريقه للم�ستفيد ويجوز تداول الم�ستندات 

بو�ساطته، والم�ستفيد “ البائع اأو الم�سدر 

والبن���ك   ،   )The Beneficiary(  “

 Negotiation( “ المت���داول “ المر�س���ل

وال���ذي  البن���ك المخط���ر  ( وه���و   Bank

يت���داول الم�ستن���دات  المقدم���ة بو�ساط���ة 

الم�ستفيد. واأنه بالن�سبة لأنواع العتمادات 

الم�ستندي���ة فهي كثيرة منها العتماد غير 

 )Irrevocable credit(القاب���ل لالإلغ���اء

 )Sight Payment( والعتماد بالطالع

من حيث الفترة المحددة.

وقد جاء في ه���ذه ال�سابقة اأنه وبعد تنفيذ 

الم�ستن���دات  الم�ستفي���د  يق���دم  ال�سح���ن 

المطلوب���ة لبنك���ه لحفظه���ا وتتمث���ل ه���ذه 

ال�سح���ن”  “بولي�س���ة  ف���ي  الم�ستن���دات 

وهي اأه���م م�ستند وتثبت ملكي���ة الب�ساعة 

و�سحنه���ا وموا�سفاته���ا وكميته���ا ومينائي 

ال�سحن والتفري���غ واإ�س���م الم�ستلم...الخ، 

وتعتب���ر بولي�س���ة ال�سح���ن م�ستن���د رقم ، 

الم�سدر،  التجارية ي�سدره���ا  والفات���ورة 

و�سه���ادة المن�ساأ وت�س���در من جهة ر�سمية 

وهي الغرف���ة التجاري���ة وتخت����س باثبات 

من�س���اأ الب�ساع���ة، و�سه���ادات اأخ���رى مثل 

 – التحالي���ل  و�سه���ادة  الأوزان  �سه���ادة 

ال�سهادة ال�سحية �سهادة الفح�س...الخ، 

هذا ويقدم الم�ستفيد “ الم�سدر “ جميع 

الم�ستن���دات المطلوب���ة للبن���ك لفح�سه���ا 

م���ع ذكر رقم العتم���اد ل�سهولة ال�ستدلل 

وي���دون موظ���ف البن���ك مواعي���د وتاري���خ 

ا�ستالم الم�ستن���دات ثم ي�سجلها في �سجل 

خا�س يحت���وي على اإ�س���م الم�سدر وقيمة 

ونوعية وكمية الب�ساعة وا�سم البنك فاتح 

العتم���اد ورق���م العتماد واإ�س���م الباخرة 

اأو الطائرة التي ت���م عليها ال�سحن وميناء 

و�سول الب�ساعة ورقم اإ�ستمارة ال�سادر.
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تنمي���ة  مفه���وم  تحدي���د  يمكنن���ا 

عملي���ة  باأن���ه  الب�سري���ة  الم���وارد 

وا�سعة و�ساملة وم�ستمرة ومتعددة 

الجوان���ب لتغي���ر حي���اة الإن�س���ان 

وتطويرها اإلى الأف�سل.

المــوارد  وتنميــة  الإ�ســالم 

الب�سرية:

مرتك���ز  ه���و  الإن�س���ان  كان  اإذا 

ف���اإن الإ�سالم  الب�سري���ة  التنمي���ة 

ق���د �سبق ال���كل لذل���ك ، باإختياره 

الإن�سان لحمل الر�سالة الإ�سالمية 

وجعل���ه المح���ور الذى تق���وم عليه 

عملي���ة البناء والتنمي���ة والتطوير 

ف���ى المجتمع���ات ال�سالمي���ة فهو 

الحام���ل لالأمانة التى ذكرها اهلل 

�سبحانه وتعالى بقوله:

���������������������َمَواِت  َّ���������������������ا َعَرْضَن���������������������ا اأَلَمانَ���������������������َة َعَلى السَّ )إن
واأَلْرِض واْلَِباِل َفَأَبْيَ َأن يَْحِمْلَنَها وَأْشَفْقَن 
َُّه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل  ِمْنَها وَحَمَلَها اإلنَساُن إن

)72((  �سورة الحزاب.
حم���ل الإن�س���ان الم�سل���م لالأمانة 

يقت�س���ى اإ�ستعداده لم���ا تتجه اإليه 

الروؤية الإ�سالمية لمفهوم التنمية 

الب�سري���ة. فعل���ى الرغ���م م���ن اأن 

م�سطل���ح التنمي���ة ل���م ي���رد ف���ى 

الم�سادر الإ�سالمية فاإن المفهوم 

حملته م�سطلح���ات اأخرى وردت 

فى القراآن الكريم وال�سنة النبوية 

من ذلك:

1- التزكي����ة فى قول���ه تعالى )ونَْفٍس 

اَها )7( َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها وَتْقَواَها  وَما َسوَّ
اَها )9( وَقْد َخاَب  )8( َق���������������������ْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

اَها )01(( �سورة ال�سم�س. َمن َدسَّ
ْفَل���َح َم���ن 

َ
ق���ال الطب���رى: )َق���ْد اأ

زك���ى  م���ن  اأفل���ح  ق���د  اَه���ا(  َزكَّ

نف�س���ه فكثر تطهيرها م���ن الكفر 

والمعا�سى واأ�سلحها بال�سالحات 

من الأعم���ال. قال مجاهد و�سعيد 

اَها ( اأى  وجبير وعكرمة: )َمن َزكَّ

اأ�سلحها.

ق���ال ال�سي���خ ال�سع���دى: اأى طه���ر 

نف�س���ه م���ن الذن���وب ونقاه���ا من 

بقلم: عادل على مريغنى

فرع اأم درمــــان 

من المفاهيم الحديثة للتنمية 
البشرية التى سادت فى العقود 

األخيرة من خالل الدراسات 
العلمية والتقارير الدولية التى 

ترصد حياة اإلنسان وتسعى 
إلى إيجاد بيئة أفضل للعيش 

وممارسة الحياة وعلى الرغم من 
حداثة إستخدام المفهوم فإن 

فكرة التنمية البشرية ليست 
حديثة على اإلنسان بل تمتد 

منذ وجوده، فالسعى للتنمية 
والتطور والنماء أصبح مالزمًا 

لمسيرة اإلنسان فى حياته 
وشكل إحدى الوسائل التى 

تطورت بها الحياة البشرية على 
كوكب األرض ، وقد شهدت 

الحياة البشرية تطوراً فى مفهوم 
التنمية البشرية حتى استقر 

إلى ما وصلت إليه تقارير األمم 
المتحدة التى ترصد هذه التنمية 

منذ خمسينات القرن الماضى.
32
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العي���وب ورقاه���ا بطاع���ة اهلل وعالها 

بالعلم النافع والعمل ال�سالح.

2- التن�سئ����ة: قال تعالى )ُهَو َأنَش���������������������َأُكم مَِّن 

اأَلْرِض )16(( �سورة هود.
والتن�سئة تاأتى بمعنى التربية والزيادة 

والإيجاد والتنمية.

قال ابن منظور )ن�ساأ ين�ساأ.. ربا و�َسّب 

وارتفع (.

3- الإعمار فقد قال تعالى: )ُهَو َأنَشَأُكم 

مَِّن اأَلْرِض واْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا 
ِجي���������������������ٌب )16(( �سورة  إلَْي���������������������ِه إنَّ َربِّي َقِريٌب مُّ

هود.

قال اب���ن كثير: )اإ�ستعمرك���م فيها اأى 

جعلكم عمارًا تعمرونها وت�ستغلونها(.

اأ�س�س تنمية الموارد الب�سرية:

تق���وم تنمي���ة الم���وارد الب�سري���ة ف���ى 

الإ�سالم على اأ�س�س تدور حول الإن�سان 

باعتب���اره اله���دف الرئي�س���ى لعمليات 

التنمية الب�سري���ة وبرامجها المختلفة 

وتق���وم ه���ذه البرام���ج على ع���دد من 

الأ�س�س من اأبرزها:

اهلل  اإخت���ار  فق���د  ال�ستخ����الف:   -1

�سبحانه وتعالى الإن�سان ليقوم بمهمة 

الإ�ستخالف فى الأر����س اإنطالقًا من 

ِّي  قول���ه تعال���ى: )َوإْذ َقاَل َربُّ���������������������َك لِْلَمالئَِكِة إن

َجاِع���������������������ٌل فِ���������������������ي اأَلْرِض َخلِيَف���������������������ًة )03(( �سورة 
البقرة.

فقد كلف اهلل �سبحانه وتعالى الن�سان 

بهذه المهم���ة العظيمة للقي���ام بدوره 

فى الر�س وهياأ ل���ه �سبل القيام بهذه 

المهم���ة ومكن له الأر�س بقوله تعالى: 

نَّاُكْم فِ���������������������ي اأَلْرِض وَجَعْلَنا لَُكْم ِفيَها  )ولََق���������������������ْد َمكَّ
ا َتْش���������������������ُكُروَن )01((.�سورة  ِ���������������������َش َقلِياًل مَّ َمَعاي

الأعراف.

ق���ال الإم���ام ال���رازى: اأى جعلن���ا لكم 

فيه���ا مكان���ًا وق���رارًا ومكناك���م فيه���ا 

واقدرناكم على الت�سرف فيها وجعلنا 

لكم معاي�س.

قي���ام  يقت�س���ى  ال�ستخ���الف  وه���ذ 

الإن�سان ب���دوره كما اأمره اهلل �سبحانه 

وتعال���ى م���ن خ���الل تنمي���ة مكونات���ه 

اليماني���ة والنف�سي���ة والعملي���ة وه���ى 

ال�سمة الأ�سا�سية للتنمية الب�سرية.

2- الت�سخي����ر: اإن ال�ستخ���الف يقت�سى 

الت�سخي���ر لأن الإن�س���ان ل ي�ستطيع اأن 

يقوم بمهمته فى الأر�س دون اأن ت�سخر 

ل���ه كل المكان���ات وق���د ي�س���ر له اهلل 

�سبحان���ه وتعالى ذل���ك بت�سخير عامة 

المخلوقات والكائنات ف���ى الأر�س له 

ا  َر لَُكم مَّ ق���ال تعالى: )َألَْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َس���������������������خَّ

���������������������َمَواِت وَما ِفي اأَلْرِض وَأْس���������������������َبَغ َعَلْيُكْم  ِفي السَّ
نَِعَمُه َظاِهَرةً وَباِطَن���������������������ًة وِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي 
ِنيٍر )02((  اللَِّه بَِغْيِر ِعْلٍم وال ُهًدى وال ِكَتاٍب مُّ

�سورة لقمان.

الإن�س���ان  يق���وم  المعرفة:حت���ى   -3

�سبحان���ه  اهلل  كلف���ه  الت���ى  بر�سالت���ه 

وتعالى بها لبد له من العلم والمعرفة 

اإذ اأن الجهل حائل دون ذلك والمعرفة 

تقت�س���ى الإحاطة بما كلف الإن�سان به 

قال تعال���ى: )ُقْل َهْل يَْس���������������������َتِوي الَِذيَن يَْعَلُموَن 

ُر ُأْوُلوا اأَللَْباِب )9(( َا يََتَذكَّ َِّذيَن ال يَْعَلُموَن إنَّ وال
�سورة الزمر 

4- التخطيط: تنمي���ة الموارد الب�سرية 
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تق���وم على التخطي���ط وح�سن التدبير 

وذل���ك يقت�س���ى درا�سة الواق���ع الذى 

يعي�س���ه الف���رد والمجتمع���ات وتحليله 

باإيجابيات���ه و�سلبيات���ه وو�س���ع الحلول 

لمعالجة الم�سكالت ودرا�سة التوقعات 

العلمي���ة  بالمقايي����س  الم�ستقبلي���ة 

واقت���راح الروؤى لذلك والإعداد الجيد 

للبرامج والخطط الم�ستقبلية وقد اأمر 

اهلل �سبحانه وتعالى بالإعداد فى قوله 

ةٍ  ا اْس���������������������َتَطْعُتم مِّن ُقوَّ وا لَُهم مَّ تعال���ى: )وَأِع���������������������دُّ

ُكْم  َباِط اخَلْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه وَعُدوَّ وِم���������������������ن رِّ
وآَخِري���������������������َن ِمن ُدونِِهْم ال َتْعَلُمونَُه���������������������ُم اللَُّه يَْعَلُمُهْم وَما 
ُتنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ إلَْيُكْم وَأنُتْم 

ال ُتْظَلُموَن )06((
�سورة الأنفال.

5- الم�سئولي����ة: ت�سكل الم�سئولية اإحدى 

الأ�س�س التى تقوم عليها تنمية الموارد 

الب�سري���ة واإذا كان���ت م�سئولي���ة الفرد 

تتطلب منه اأن يط���ور مهاراته ويجدد 

علم���ه ف���اإن م�سئولية الدول���ة تدعوها 

اأهمي���ة  الب�سري���ة  الم���وارد  تول���ى  اأن 

خا�سة بحيث توفر له���م �سبل التنمية 

والتطوي���ر والإب���داع فعل���ى الم�ست���وى 

الف���ردى توؤكد الآي���ات الكريمة اأهمية 

الم�سئولي���ة الفردي���ة فقد ق���ال تعال: 

َّْي���������������������َس لإِلنَس���������������������اِن إالَّ َما َس���������������������َعى )93((     )وَأن ل
�سورة النجم.

وقد حذر النب���ى �سلي اهلل عليه و�سلم 

م���ن الغفل���ة ع���ن الم�سئولي���ة الفردية 

فقال: )ل تزول قدما عبد يوم القيامة 

حتى ي�ساأل ع���ن عمره فيما اأفناه وعن 

عمل���ه فيم���ا فعل وع���ن ماله م���ن اأين 

اإكت�سبه وفيما اأنفقه وعن ج�سمه فيما 

اأباله ( �سنن الترمذى.

اأما عل���ى م�ست���وى الم�سئولي���ة العامة 

للدولة فقد اأخبر النبى �سلي اهلل عليه 

و�سل���م ع���ن ذلك ف���ى الحدي���ث الذى 

يروي���ه ابن عم���ر )ر�س���ى اهلل عنه ( 

حيث قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلي اهلل 

عليه و�سلم يقول: )األ كلكم راٍع وكلكم 

م�سئوُل عن رعيته ، فالأمير الذى على 

النا����س راٍع وه���و م�سئول ع���ن رعيته ، 

والرجل راٍع على اأهل بيته وهو م�سئول 

عنه���م ، والمراأة راعية على بيت بعلها 

وولده وهى م�سئولة عنهم ، والعبد راٍع 

على مال �سيده وه���و م�سئول عنه ، األ 

فكلكم راٍع وكلكم م�سئول عن رعيته ( 

رواه م�سلم.           

6- العم����ل: هو المحور الذى تدور عليه 

عملي���ة تنمية الم���وارد الب�سرية اإذ اأن 

الن�س���ان الذى يوؤدى العمل يحتاج اإلى 

كف���اءة مهنية وعقلي���ة تربوي���ة توؤهله 

للقي���ام ب���دوره فى المه���ام والوظائف 

العملي���ة ، ولذا اإهت���م ال�سالم بالعمل 

وحث علي���ه �س���واء كان عم���اًل تعبديًا 

اأو مهني���ًا ورفع من قيم���ة العمل فقال 

وَعِمُل���وا  اآَمُن���وا  اَلِذي���َن  )اإنَّ  تعال���ى: 
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ْج���َر َم���ْن 
َ
ي���ُع اأ ���ا ل ُن�سِ اِلَح���اِت اإنَّ ال�سَّ

ْح�َس���َن َعَم���اًل )30( (   �سورة الكهف 
َ
اأ

.

وق���ال تعال���ى: )وُق���������������������ِل اْعَمُلوا َفَس���������������������َيَرى اللَُّه 

وَن إلَى  ْؤِمُنوَن وَس���������������������ُتَردُّ َعَمَلُك���������������������ْم وَرُس���������������������وُلُه واْلُ
���������������������َهاَدةِ َفُيَنبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن  َعالِِم الَغْيِب والشَّ

)501((    �سورة التوبة.
وحث النبى �سل���ي اهلل عليه و�سلم على 

العم���ل فق���ال: )ما ك�سب الرج���ل ك�سبًا 

اأطي���ب من عمل ي���ده وما اأنف���ق الرجل 

عل���ى نف�سه واأهل���ه وول���ده وخادمه فهو 

�سدقة ( �سحيح بن ماجه.

7- التغيير: ت�سعى تنمية الموارد الب�سرية 

لتغيي���ر اإمكانات الإن�سان ومهاراته نحو 

الأف�س���ل فهى تهئ له فر�س���ة التدريب 

والتوجي���ه وال�سع���ى نح���و اكت�س���اب كل 

جديد فى حياته ما اأمكنه ذلك.

8- الأمانة: اإذ عليها يعول فى �سبط اأى 

�سل���وك اإن�سانى ولي�س���ت الأمانة حفظ 

الحق���وق والأم���وال فق���ط ، ب���ل الأمانة 

فى كل �س���ئ ومن اأبرزه���ا اأمانة الدين 

ث���م اأمانة العم���ل اإن م���ا تعاني���ه كثيرًا 

من الموؤ�س�س���ات العالمية والمحلية من 

ف�ساد وخلل واإنهي���ار اإنما يعود فى كثير 

منه اإلى فقدان الأمانة اأو ما يطلق عليه 

غياب اأخالقيات المهن���ة اإذ تنهار قيم 

العمل و�سوابطه وت�سيع قيم اأخرى هى 

للف�ساد اأق���رب منها لل�سالح ، ول �سك 

اأن غياب الأمانة اإنما يعود فى جزٍء كبيٍر 

منه اإلى غياب الإيمان و غياب مفاهيم 

التنمي���ة الب�سرية ال�سحيحة التى تقوم 

على البناء الأخالقى لالإن�سان.

وق���د اأعط���ى الإ�س���الم اأهمي���ًة كبرى 

لالأمانة فقال �سبحانه وتعالى ممتدحًا 

ِذي���َن ُه���ْم لآَماَناِتِهْم  الموؤمني���ن: )والَّ

�س���ورة    ))8( َراُع���وَن  وَعْهِدِه���ْم 

الموؤمنون.

9- الإ�س����الح: اإن مهم���ة تنمية الموارد 

الب�سري���ة تق���وم عل���ى اإ�س���الح الفرد 

بحي���ث يك���ون عن�سرًا عام���اًل لخدمة 

دينه ومجتمع���ه والب�سرية جمعاء وقد 

انت�سر مفه���وم تنمية الموارد الب�سرية 

ف���ى كل بل���دان العالم وتوح���دت روؤية 

الجميع حول اأن غاية ما ت�سعى له هذه 

التنمي���ة هو اإ�س���الح الإن�س���ان، اإّل اأن 

مفه���وم الإ�سالح يختلف م���ن مجتمٍع 

اإل���ى مجتمٍع ومن دولٍة اإلى اأخرى واإذا 

كان المق�س���ود لدى الجمي���ع ا�سالح 

ف���اإن  واإمكانات���ه  ومعارف���ه  مهارات���ه 

الإ�س���الم نظ���ر اإل���ى عملي���ة الإ�سالح 

نظ���رة �سامل���ة اإذ يمتد الإ�س���الح اإلى 

و�سلوك���ه  واأخالق���ه  الإن�س���ان  اإيم���ان 

ومعامالته ولذا كانت ر�سالت الأنبياء 

جميعًا تق���وم على الإ�س���الح اإنطالقًا 

م���ن قوله تعالى: )وَما َتْوِفيِقي إالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه 

ْلُت وإلَْيِه ُأنِيُب )88((   سورة هود.  َتَوكَّ
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شريان البنوك

وفى الع���ام 2000م قامت �سركة اخلدم���ات امل�سرفية اللكرتونية 

املح���دودة بان�ساء مركز �سامخ   وهو مركز ربط الكرتونى بوا�سطة 

اأجهزة الكمبيوتر والت�سالت ما بني امل�سارف ال�سودانية من جهة 

و�سبك���ة “SWIFT” من اجلهة الأخ���رى ، وذلك خلدمة امل�سارف 

ال�سودانية وتطويرها بادخالها فى ال�سبكة العاملية لتواكب وت�ستفيد 

من مزاي���ا التقنية امل�سرفي���ة احلديثة بال�سبكة ف���ى اأنظمة الدفع 

الإلكرتوني���ة بينها و بني البن���وك الأخرى ، وانطلق العمل با�سرتاك 

) 16 ( بن���ك على راأ�سها بن���ك ال�سودان املركزى وقد متت معاجلة 

دخولها جميع���ًا ل�سبكة �سويفت فى وقت واح���د بنجاح وخالل عام 

2001 ا�سرتك���ت ) 6 ( بن���وك اأخ���رى وف���ى مار����س 2002م ان�سم 

م�سرف���ان اآخ���ران للتعامل عرب املرك���ز. وقد اأ�سبح ع���دد البنوك 

امل�سرتك���ة فى ال�سبكة حت���ى الآن اأكرث م���ن ) 26 ( م�سرفًا و بهذا 

يك���ون مركز �سامخ خلدمات �سبكة )SWIFT( قد جنح فى تقدمي 

خدمات ال�سبكة بن�سبة 90٪ من اإجماىل عدد البنوك ال�سودانية.

نظام �سويفت يتوافق مع ال�سريعة لتعامالت املرابحة:

  اأعلن���ت )�سويف���ت(  اأن معاي���ر مرا�سالت اآي�س���و 15022 ملعاجلة 

تعامالت املرابحة قد حازت على �سهادة التوافق مع هيئة املحا�سبة 

واملراجع���ة للموؤ�س�سات املالية ال�سالمي���ة )AAOIFI( ومتهد هذه 

ال�سهادة الطريق اأمام املعاجل���ة املوؤمتنة ملعامالت املرابحة املالية 

التى يقدر اأنها ت�سكل 60٪ من جممل معامالت التمويل ال�سالمى. 

ه���ذا وتت�سم���ن تعام���الت املرابحة نوع���ني من الن�ساط���ات ، وهى 

التحوي���الت املالية واملتاجرة فى ال�سلع وتوف���ر )�سويفت( خدمات 

التحوي���الت املالي���ة من���ذ �سن���وات عدي���دة بينما كان���ت معامالت 

بقلم: اأ�سرف حامد حممد حامد

اإدارة العالقات اخلارجية والنقد الجنبى

جمعيــة الت�سالت املالية العامليــة ملا بني البنوك �سويفت 

 Society For World The(  اخت�سارًا مل�سطلح  ”SWIFT“
 .)Inter – bank Financial Telecommunication
نظــام ال�سويفــت عبــارة عــن �سبكــة ات�ســالت اإلكرتونيــة 

م�سرفيــة تابــع جلمعيــة موؤلفــة مــن البنــوك الأع�ســاء 

امل�ساهمــني فيها ، بداأت فكــرة اإن�ساء هذا النظــام فى العام 

1973 كجمعية تعاونية بني امل�سارف الأوروبية وامل�سارف 

الأمريكيــة وذلك بهــدف توحيد نظم الدفــع اللكرتونية 

وتبــادل البيانــات املاليــة وي�ستخدم هــذا النظــام اإ�سارات 

موحــدة للمدفوعــات املالية عرب �سبكة اآمنــة وذات كفاءة 

عاليــة لنقــل البيانات ومتخ�ســت الدرا�سات التــى اأجريت 

عــن تنمية برنامج تقني لالت�ســالت الذى عرف فيما بعد 

بال�سويفت.

 مت اختيار بلجيــكا مقرًا ومركزًا رئي�سًا لل�سبكة ومت اإن�ساء 

�سبــكات فرعية فى البلدان التــى ترغب فى ال�سرتاك فى 

النظــام الذى ي�ســم فى الوقت احلا�سراأكــر من )9.000( 

موؤ�س�سة مالية وم�سرفية حول العامل. 36
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املتاج���رة فى ال�سلع تتم يدوي���ًا باإ�ستخدام 

جه���از الفاك����س دون اأن تخ�س���ع لأي���ة معاير 

متف���ق عليه���ا عاملي���ًا. ويعتمد ح���ل )�سويفت( 

معاي���ر مرا�س���الت اآي���زو 15022 �سم���ن 

اأحكام كتيب �سروط معاير مرابحة.

ق���ال الدكت���ور حمم���د ن�س���ال ال�سع���ار ، 

الأم���ني العام لهيئ���ة املحا�سب���ة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية ال�سالمية: )تطلع هيئة 

املحا�سب���ة واملراجع���ة للموؤ�س�س���ات املالية 

الإ�سالمي���ة مب�سوؤلية �سياغة معاير قطاع 

التمويل الإ�سالمى عامليًا ، كما اأننا نوؤ�س�س 

لأف�سل املمار�سات فى هذا القطاع. ونحن 

نهدف من التعاون مع )�سويفت( اإىل اإن�ساء 

بنية حتتي���ة عاملية قوية للتمويل الإ�سالمى 

تتمي���ز بهيكل ق���وى وباأط���ر واأنظمة متينة 

ورا�سخة(.

و�س���رح األ���ني ري����س ، الرئي����س التنفي���ذى ل� 

)�سويفت( فى اأوربا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

، وال���ذى ت�سلم �سه���ادة التواف���ق بالنيابة عن 

“�سويف���ت” خ���الل موؤمت���ر )Sibos ( ف���ى 
اأم�س���رتدام: )�سويف���ت( �سعيدة ج���دًا لنيلها 

املحا�سب���ة  هيئ���ة  م���ن  امل�سادق���ة  �سه���ادة 

واملراجع���ة للموؤ�س�سات املالي���ة ال�سالمية 

)AAOIFI( فاأهدافنا واحدة ونحن نخدم 

نف�س الأع�س���اء واأمتمة معامالت املرابحة 

ه���ى اخلط���وة الأوىل فى رحل���ة طويلة من 

التعاون مع قطاع التمويل الإ�سالمى.

يذك���ر اأن ا�ستخ���دام اآي���زو 15022 ع���رب 

“�سويفت” ليغر الإج���راءات املتبعة بني 
امل�س���ارف وعمالئه���ا و الو�سط���اء. ولكن 

البيانات املو�سوفة فى القوائم وفقًا لبنود 

اإتفاقية املرابحة الرئي�سية اأ�سبحت تتداول 

باإ�ستخ���دام معاير متفق عليه���ا للر�سائل 

املبعوث���ة ع���رب )�سويف���ت( ب���دًل مم���ا كان 

يحدث فى ال�سابق حي���ث كانت التاأكيدات 

تتم بح�س���ب اتفاقيات ثنائية بني الطرفني 

وتتم ب�سكل يدوى.

�سي�ستفي���د امل�ساركون ف���ى )مرابحة( من 

معيار اإلكرتونى متف���ق عليه دوليًا يخف�س 

التكالي���ف ، يحد م���ن املخاطر اإ�سافة اإىل 

تعقب عملي���ات التدقيق املحا�سبى للتوافق 

مع ال�سريعة.

حمم���د برا�س���ا ، نائ���ب الرئي����س العامل���ى 

للتموي���ل الإ�سالم���ى فى جمموع���ة نورتون 

روز للمحام���اة الدولي���ة ، حتدث لأول مرة 

عن امكانية معاجلة تعامالت املرابحة عرب  

)�سويف���ت(  ق���ال ال�سيد/ برا�س���ا: )ي�ستمر 

قط���اع التمويل الإ�سالم���ى بالعتماد على 

تعامالت املرابحة كو�سيلة اأ�سا�سية لإدارة 

ال�سيولة. ومع وجود بدائل ، �سرى القطاع 

اأن ط���رح )�سويف���ت( واعتماده���ا من قبل 

هيئ���ة املحا�سب���ة واملراجع���ة للموؤ�س�س���ات 

املالي���ة ال�سالمية هى خطوة ايجابية جدًا 

�ستقل�س تكاليف عمليات املكاتب اخللفية 

لكل عملي���ة متاجرة. عالوة على ذلك فاإن 

اإدخ���ال مرا�سالت )�سويفت(فى النظم قد 

ميهد الطريق لأمتمة التوافق مع ال�سريعة 

والتدقيق املحا�سبى(.

هناك اأكرث م���ن )240( م�سرفًا اإ�سالميًا 

اأع�س���اء ف���ى )�سويف���ت( ي�سكل���ون ن�سب���ة 

84٪ م���ن الأ�س���ول العاملي���ة املتوافق���ة مع 

ال�سريع���ة. قال بي���رت وير، رئي����س مبادرة 

التموي���ل الإ�سالم���ى فى )�سويف���ت(: )لقد 

تعاون���ا مع عدة م�س���ارف وو�سطاء فى ُكٍل 

م���ن البحري���ن والكويت واململك���ة العربية 

املتح���دة  العربي���ة  والم���ارات  ال�سعودي���ة 

وماليزي���ا واململك���ة املتح���دة بغر����س فهم 

وتق���دمي  املوؤ�س�س���ات  ه���ذه  احتياج���ات 

مرا�س���الت اآي�س���و 15022 كحل لها(. هذا 

وي�سج���ل التمويل الإ�سالم���ى معدلت منو 

جت���اوزت ن�سبة 20٪ �سنوي���ًا ونتيجة لذلك 

املرا�س���الت  معاي���ر  عل���ى  الطل���ب  ف���اإن 

املتوافقة مع ال�سريعة ف���ى تزايد. وتتعاون 

)�سويف���ت( مع قط���اع التموي���ل ال�سالمى 

لتلبية هذا الطل���ب على م�ستوى امل�سارف 

الفردية ومع موؤ�س�سات مثل هيئة املحا�سبة 

واملراجع���ة للموؤ�س�سات املالي���ة الإ�سالمية 

واحت���اد املوؤ�س�سات امل�سرفي���ة الإ�سالمية 

.)AIBIM( املاليزية

املراجع:- ) من�سورات (:

1- �سركة اخلدمات امل�سرفية اللكرتونية)مركز 

�سامخ خلدمات �سبكة �سويفت (.

املوؤ�س�س���ات  و  للبن���وك  الع���ام  املجل����س   -2

ال�سالمية. 
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تب���ددت الغيوم التى انهكت عاتق �س���كان القرية الوادعة 

على ال�سفة ال�سرقية للنهر والتى اعتاد �سكانها على اجلو 

الداف���ئ طيلة اأيام العام ، فى هذه الأيام الباردة ليخرج 

املزارع���ون اإىل مزارعهم اإل بع���د منت�سف النهار ، هذا 

الف�سل يغر الكثر من عادات النا�س فى هذه البقعة من 

البالد ، مواعيد نومهم ، مواعيد ا�ستيقاظهم ، ومواعيد 

تعبده���م تتغر اأو بالأحرى هم الذين يغرون مواعيدهم 

ح�سب حتمل اأج�سادهم لق�سوة الربد.

جل����س حمد بالقرب م���ن احلائط تلق���اء �سم�س ال�سباح 

م�ستدفئًا بها وجل�ست بالق���رب منه نفي�سة زوجتة الثالثة 

والتى مل ت���رزق منه اإبنًا وكان ال�سم���ت �سيد املوقف فى 

تلك اللحظات.

جال���ت نفي�سة بخاطره���ا وتذكرت الي���وم ال�سابق عندما 

كان���ت حتم���ل عل���ى راأ�سها امل���اء لت�سق���ى نخي���ل زوجها 

فهى ت���داوم على �سقاي���ة هذه ال�سجرات من���ذ اأن تلقت 

تعليماته���ا م���ن زوجها اجلدي���د وظلت على ه���ذا احلال 

ردحًا م���ن الزمن اإىل اأن التقت بها اإح���دى ن�ساء القرية 

وقال���ت له���ا م�ستهزئ���ة: تقوم���ني ب�سقاية ا�سج���ار نخيل 

زوج���ك حاج حمد حت���ى اإذا توفى انتقل اإرث���ه اإىل اأبنائه 

من زوجات���ه الأخري���ات ومل ينوبك من ه���ذا التعب �سئ 

ولرمب���ا طلقك قبل وفاته ولن ترثى �سئ بالرغم من اأنك 

من �سقى و�سقى.

وب���داأت نفي�سة فى ك�سر حاجز ال�سمت خماطبة زوجها: 

ياح���اج حم���د ، اأنا من���ذ اليوم ل���ن اأقوم ب�سقاي���ة اأ�سجار 

النخيل فاأنا ل اأملك ه���ذه الأ�سجار واإذا قدر اهلل وفاتك 

فل���ن اأرث مع اأبنائك اإل القليل ويجب اأن ت�سجل ىل بع�س 

اأمالكك واإل منذ اليوم لن اأقوم ب�سقاية اأ�سجار النخيل.

  جال���ت بخاطر حمد اأفكار عدة واأخذ ي�سرتجع ذكريات 

اأي���ام نفي�س���ة ال�سابقة عندم���ا توفى والده���ا ومل يعد لها 

بقلم: اأحمد عبد الواحد               

فرع البـرج    
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من قري���ب يرعاها ف���ى القري���ة وعندما 

ت�س���دى ه���و له���ذه املهم���ة وق���رر الزواج 

منه���ا حتى يرعاها وي�سندها فى وقِت عّز 

فيه الن�س���ر وانعدم في���ه ال�سند ، بداأت 

امل�سكين���ة الطم���ع لرتث���ه وهو ح���ى يرزق 

وبالطبع رف�س طلبها.

ف���ى ه���ذه اللحظ���ات �سيطر عليه���ا هذا 

طريق���ة  ف���ى  تفك���ر  واأخ���ذت  املو�س���وع 

ت�ستعطف به���ا زوجها حتى ي�سجل لها ولو 

جزء من اأمالكه وبالفعل هداها تفكرها 

اإىل اأن تتلب����س بحال���ة نوب���ات ال���زار وبالفع���ل 

�سرع���ت فى التنفيذ. و�س���ارت ت�سيح د�ستور... 

د�ستور... طلبات... طلبات و�سارت ترجتف من 

اأعل���ى راأ�سها اإىل اأخم�س قدميها وانزعج الزوج 

العج���وز لهذه احلالة واأخذ ي�سيح جلرانه حتى 

اإذا اأدرك���وه وف�سروا ل���ه احلالة باأنها حالة جذب 

م���ن ح���الت ال���زار ويج���ب ال�ستجاب���ة لطلبات 

ال�سادة )ح�سب زعمهم فان للزار �سادة يقومون 

بطرح بع����س الطلبات ويج���ب ال�ستجابة لهم( 

وتولت اإحدى ال�سي���دات التفاهم مع �سادة الزار 

و�سارت تتلفظ ببع�س العبارات غر املفهومة.

ال�سي���دة: نعم..نعم يا�س���ادة )وكاأنها تتفاهم مع 

ال�س���ادة الزار( ما هى طلباتك���م و�سارت جتيب 

حاجة نفي�سة.

نفي�سة: طلباتنا �سيج���ارة وكرامة )قربان يذبح 

فى مثل هذه احلالت(وت�سجلوا لها بع�س اأمالك 

زوجها، فهى اإم���راة م�سكينة وتلقى من تعب فى 

رعاي���ة و�سقاية اأ�سجار النخي���ل واإل �سوف نقوم 

بك�سر عنق زوجها.

ال�سيدة:متام.. مت���ام.. اأها، ياحمد يجب عليك 

ال�ستجابة لطلب���ات ال�س���ادة واإل �سوف يقومون 

بك�سر عنقك 

حم���د: خال����س - اإن �س���اء اهلل - �س���وف نق���وم 

بتلبية طلب���ات ال�سادة. وعندها بداأت نفي�سة فى 

العتدال فى جل�ستها وبداأت احلالة التى تلب�ستها 

قب���ل قليل فى الزوال وفى هذه اللحظات ، عرف 

ح���اج حمد ما كانت ترمى اإلي���ه زوجته امل�سكينة 

وع���رف اأن هذه احلالة ما ه���ى اإل حيلة لنيل ما 

تريد.

وفج���اأًة انتف�س حاج حمد وب���داأ فى ال�سطراب 

واأخذ يه���زاأ ببع����س الكلم���ات د�ستور..د�ستور..

طلبات.. طلبات 

وعل���م اجلميع اأن���ه قد تلب�ست���ه حالة م���ن الزار 

وتولت نف�س ال�سيدة التفاهم مع ال�سادة.

ال�سي���دة: نع���م.... نع���م.... ما ه���ى طلباتكم يا 

�سادة.

حم���د: طلبات كث���ر.. كثر.. طلباتن���ا �سيجارة 

وعرو����س.. بت العم���دة فقط ، نرغ���ب فى زواج 

بن���ت العمدة يج���ب اأن يتزوج حم���د بنت العمدة 

واإل �سوف نقوم بك�سر عنق زوجته الثالثة..

وق���د ا�سته���رت بنت العم���دة بجماله���ا وح�سنها 

ومالها الوفر.

ال�سيدة: ح�سن���ًا اأيها ال�سادة �س���وف نقوم بتلبية 

جميع طلباتكم.

وعندها علم���ت الزوجة امل�سكين���ة اأن زوجها قد 

ك�سف لعبتها وبداأت تبكى وت�سيح.

نفي�سة: خال�س يازوجى العزيز اأنا تركت طلباتى 

ول اأرغ���ب فى ت�سجيل �سئ من اأمالكك ىل واأنت 

كذلك يجب اأن تتخلى عن طلباتك وعدم الزواج 

من بنت العمدة.

�سحك حمد و�سحك اجلميع وعندها هّب حمد 

واقفًا وقال خماطبًا زوجته نفي�سة: اأنه�سى فقد 

حان وقت �سقاية اأ�سجار النخيل.
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تخرميات

اأود اأن اأجت���راأ واأحرك بي���ت ال�سعر الرائع 

لالأديب جماع قلياًل، واأقول:

هن كال�سماء بدن لنا

                   وا�ستع�سمن بالفهم عنا

حببه���ن اهلل ف���ى قلوبن���ا واأو�سان���ا به���ن 

ر�سولنا الكرمي فنحن كن���ا ول زلنا و�سوف 

والنفي����س  الغ���اىل  ونب���ذل  نحبه���م  نظ���ل 

لإر�سائهن.. لكن...

كي���ف ال�سبي���ل لفهمه���ن ؟ هنال���ك اأ�سياء 

باملالحظ���ة.. وه���ى اأن اأغل���ب الن�ساء لي�س 

لديهن اأدنى تفاهم مع الزمن واأق�سد بذلك 

تعاملهن مع ال�ساعة �سواء كانت حائطية اأو 

مالحظة اأخرى.. اأنظر اإىل اأى فتاة اأمامك 

جتد اأن ل���كل قطعة فى ج�سمها )الظاهر( 

زينة. واأبداأ بال�سعر حيث هنالك ما يعرف 

)بامليج( ثم الأذن���ني والأنف والعني وحتى 

الق���دم جن���د اأن فيها خلخ���اًل هذا خالف 

القواي�س واخلتم وال�سال�سل وغرها..

واآخ���ر تقليع���ة تلك الت���ى تق���ول اأن هنالك 

عد�سات ملونة ت�سعها الواحدة فى عيونها 

حتى يتما�سى لون العي���ون مع لون ال�سنطة 

واحلذاء..

م���ن طرائف ما قراأت فى ه���ذا الأمر.. اأن 

اأح���د ال�سب���اب وه���و جال�س ب�س���ط املحيط 

وجد زجاجة وعندم���ا فتحها ظهر له جان 

�سخم وقال �سبيك لبيك ماذا تاأمر..

فكر ال�ساب وقال للجان اأرجو اأن ت�سنع ىل 

ج�سرًا يعرب هذا املحيط حتى اأ�سل لأمريكا 

بعربة حيث اأن اأمريكا هى جنة الأر�س..

انده�س اجلان وقال لل�ساب اأرجو اأن تطلب 

من���ى �سئ اأ�سه���ل فهذا �سعب عل���ى.. اأعاد 

ال�س���اب التفكر وقال ح�سن���ًا اأريد منك اأن 

تعلمنى كيف اأفهم الن�ساء هنا رجع اجلان 

خطوة للخلف وقال لل�ساب كم م�سارًا تريد 

للج�سر ؟

واأخرًا اإذا نظرنا فى دولب حمام الرجال 

جن���د اأن���ه يحت���وى عل���ى معج���ون وفر�سة 

اأ�سن���ان فقط اأما املراأة فاإن دولبها يحتوى 

عل���ى �سبعني نوعًا من الكرمي���ات والفر�س 

والأ�سياء الأخرى..

واأخ���رًا جدًا.. هذه تخرمي���ة فهن اأمهاتنا 

واأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا.. 

فى املع�س���م اأو تلك التى فى اجلوال. فاإذا 

قلت للواحدة فى ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا 

اأنك خارج معه���ا ال�ساد�سة م�ساًء )اأى قبل 

12 �ساعة( فتاأكد اأن هذه الواحدة �سوف 
مت���ر عليها ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة م�ساًء وهى 

مل ت�ستع���د بعد للخ���روج.. والأ�سباب ميكن 

تعزيتها لالآتى:

اأوًل:عدم ثقتها فى مراآتها حيث من املمكن 

اأن ترجع اإليها بع���د اأن تكون قد اأكملت كل 

ال���الزم م���ن املكي���اج وبع���د الرج���وع تقوم 

ببع����س التعديالت الت���ى مل ترها فى املرة 

الأوىل ثم املرة الثانية و الثالثة...

وثانيها:اأن الزمن املحدد لتجهيز اأنف�سهن 

غر حم���دد اأو غ���ر معروف لديه���ن فاذا 

عرف���ت الواح���دة اأنها تلزمه���ا �ساعة مثاًل 

للتجهيز فاإنه���ا �سوف تبداأ قبل �ساعة وربع 

وبنهاي���ة ال�ساعة وقب���ل الربع تكون جاهزة 

لكن هذا ل يحدث.

بقلم: �سالح الدين ح�سن

اإدارة ال�سئون الإدارية
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ا�ستف�ســرت اإدارة ال�ستثمــار والتمويــل هيئة الرقابــة ال�سرعية 

حول التكييف ال�سرعى لعمليــة الم�ساركة المنتهية ) ال�سائرة( 

اإلى عملية مرابحة. نظرت الهيئة فى اجتماعها الرابع وال�سبعين 

الــذى انعقــد بتاريــخ: 12 اأغ�سط�ــس 2003م مو�ســوع ال�ستف�سار 

اأعــاله وناق�ست اإثنين مــن العاملين بــاإدارة ال�ستثمــار والتمويل 

وخل�ست اإلى اإ�سدار الفتوى التالية:

عمليــة  اإلــى   ) ال�سائــرة   ( المنتهيــة  الم�ساركــة  عمليــة  فــى 

مرابحة:-

ل يجــوز لل�سريــك اأن ي�ستــرط اإبتــداًء فــى عقــد الم�ساركة  1 .

مــع الم�ســرف ، اأن ت�سفى الم�ساركــة معه بالبيع لــه ب�سيغة 

المرابحة.

يجــوز لل�سريك اأن ي�سترط فى عقــد الم�ساركة مع الم�سرف،  2 .

اأن يمنــح اأف�سلية فــى البيع له عندما يريــد الم�سرف ذلك ، 

ولكــن لي�س بال�سرورة اأن يبيع الم�ســرف له اإن لم يدفع �سعر 

ال�سوق ال�سائدة لل�سلعة عند اإرادة البيع نقدًا.

اأن يكــون )�سعر البيع الأول( عنــد التعاقد هو )�سعر ال�سوق  3 .

ال�سائدة( ، ول يكون راأ�س المال المدفوع فى عملية الم�ساركة 

زائدًا الأرباح اأو الخ�سارة المتوقعتين ح�سب الدرا�سة تفاديًا 

للم�ساركة ال�سورية.

اأن تقــوم جهــة الإخت�سا�ــس باإعــداد اأورنيــك )ا�ستمــارة(  4 .

ت�سفيــة لعملية الم�ساركة ، يوقــع عليها الطرفان و �ساهدين 

وتتــم بموجبهــا ت�سفية عملية الم�ساركــة، وذلك ب�سداد كل 

ا�ستحقاقاتهــا من راأ�ــس المال اإذا �سلم مــن الخ�سارة واإ�سافة 

الربح اإن وجد.

و  ال�سرعيــة  التنفيــذ  �سوابــط  جميــع  ا�ستيفــاء  يتــم  اأن  5 .

الم�سرفية لعملية المرابحة.

ت�سليم ال�سريــك ) الآمر بال�سراء مرابحة ( ال�سلعة )ن�سيب  6 .

البنك العيني( وا�ستالم كمبيالت ال�سداد وا�ستيفاء ال�سمان 

المتفق عليه بين الطرفين.

اأن يتــم اإن�ســاء عقــد جديــد لعمليــة المرابحة يوقــع عليه  7 .

الطرفان وال�سهود.

تعميم الفتوي علي فروع البنك. 8 .

فتــوى

العـدد
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          ثالث����ون دقيقة م����ن التمارين الهوائية

 تفيد القل����ب والعقل ، تمار�����س كريا�سة في

 الهواء الطلق اأوداخل المنزل جرعة واحدة

 من هذه الثالثين دقيقة يتناولها الواحد منا

 يومي����ًا هو كل ما نحت����اج اأن نقدمه لج�سمنا

 وعقلنا للتمتع بال�سح����ة وبالعافية وللوقاية

 وللع����الج م����ن الأمرا�س. يتم ف����ي التمارين

 الهوائي����ة م����ن الن�س����اط البدن����ي، تحري����ك

كالت����ي الج�س����م  ف����ي  الكبي����رة   الع�س����الت 

 توجد في الأط����راف ال�سفلية والعلوية، هذا

 التحري����ك يتطلب طاقة تنتجه����ا الع�سالت

 لم����ا فيها من طاقات لم�ساع����دة الأك�سجين

 فتر�س����ل الع�سالت �س����ارات اإلي الدماغ لكي

 يح�سن تزويده بكميات اأعلي من الأك�سجين

 ومن ثم تن�سيط القل����ب والرئتين عبر حفز

 الدماغ لهم����ا بغية تزويد ع�س����الت الج�سم

 بكمي����ة اأكب����ر م����ن الأك�سجي����ن خ����الل مدة

الثالثين دقيقة.

وتح�س����ل اأثن����اء التماري����ن مجموع����ة م����ن 

الفوائد الآنية في الج�سم ون�ساطه وت�سمل:

•تزداد نب�سات القلب وقوة ع�سلته ل�سخ  	
كميات اأعلي من الدم للع�سالت.

•يزداد عدد مرات التنف�س وجريان الدم  	
من خالل الرئتين لت�سبح قادرة ب�سكل 

اأكب����ر علي اأخ����ذ مزيد م����ن الأك�سجين 

م����ن الهواء وتحميله ف����ي الدم وبالتالي 

اإ�سباع حالة الج�سم منه.

•تتو�سع الأوعي����ة الدموية لت�سبح قادرة  	
علي ا�ستيع����اب جريان كميات اأكبر من 

ال����دم خاللها،كم����ا اأنه وبم����رور الوقت 

الع�س����الت  تك����ون  التماري����ن  وتك����رار 

�سعيرات دموية جديدة.

•يتع����ود الج�س����م عل����ي التكيف م����ع اأداء  	
المجهود البدني، واأحد الأمور هو عدم 

ارتف����اع درجة ح����رارة الج�س����م  ب�سكل 

كبير معه ،عبر خروج الحرارة مع هواء 

الزفير والعرق.

•اإفراز مادة اندرفي����ن ب�سكل اأكبر وهي  	

م����ادة طبيعي����ة في الج�س����م تخفف من 

الألم وتعطي الدماغ �سعور بالن�سوة.

م����ن هنا فان تحريك الع�سالت بالهرولة اأو 

الم�سي ال�سريع اأو ال�سباحة اأو ركوب الدراجة 

والتك����رار ب�سكل يومي لم����دة ثالثين دقيقة 

يمرن القلب والرئتين والأوعية الدموية كي 

ترفع من كفاءته����ا الوظيفية للح�سول علي 

قدرة مختزنة ف����ي الج�سم لحماية اأع�سائه 

من الإ�سابة بالأمرا�س المزمنة مما يخفف 

كثيرًا من ال�سغوط علي الذهن والدماغ.

ومن الأع�ساء التي ت�ستفيد من هذه الثالثين 

دقيقة علي �سبيل الوقاية من الأمرا�س:

• تقليل ن�سبة الإ�سابة باأمرا�س �سرايين  	
القلب وتقليل عودة الإ�سابة لمن اأ�سيب 

بها في ال�سابق.

•تقلي����ل احتم����ال الإ�ساب����ة ب�سغط الدم  	
والم�ساهمة ف����ي تخفيف ن�سبة الإ�سابة 

بذلك.

•تح�سين ن�سب����ة الدهون والكل�سترول في  	
الج�سم.

•خف�����س وزن الج�سم وتقلي����ل احتمالت  	
الإ�سابة بمر�س ال�سكري.

•تقلي����ل ن�سبة الإ�ساب����ة باأنواع معينة من  	
ال�سرط����ان مث����ل �سرط����ان البرو�ستات 

والقولون كما يقلل الإ�سابة بالأمرا�س 

الفيرو�سية.

•تقليل ن�سبة ال�سكر لدي مر�سي ال�سكري  	
وتقلي����ل تعر�س اأع�سائه����م الم�ستهدفة 

بال�س����رر بعيد الم����دي كاأمرا�س الكلي 

وال�سرايين وغيرها.

•تقوي����ة بنية العظ����ام والمفا�سل وعالج  	
ه�سا�ستها.

الرياضة عالج للجسم

اإلنترنت

بقلم: �سـاتي محمد �سـاتي

اإدارة تقنية المعلومات
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 Build Operate(  B.O.T�ال نظام 

والت�سغيل  للبناء  نظام  هو   )Transfer

اأن  النظام  هذا  وم�سمون  والتمويل، 

بعد  اخلا�س  القطاع  من  م�ستثمر  يتوىل 

وبناء  بت�سييد  الدولة  من  له  الرتخي�س 

)البنيات  العامة  امل�سروعات  من  اأي 

على  اخلا�سة  موارده  من  الأ�سا�سية( 

وال�ستفادة  واإدارته  ت�سغيله  يتوىل  اأن 

اأرباح  وحتقيق  تكاليفه  بتغطية  ريعه  من 

اإمتياز حمددة تتحول بعدها ملكية  لفرتة 

امل�سروع للدولة.

:)B.O.T( تمويل م�سروعات

B.O.T عن طريق  م�سروعات  يتم متويل 

�سناديق ال�ستثمار اأو البنوك بعد التحقق 

للم�سروع  والإدارية  الفنية  الكفاءة  من 

وم�ستوى املخاطر القت�سادية وال�سيا�سية 

اإتفاق الإمتياز  املرتبطة به والإطالع على 

والعقود املربمة يف هذا ال�ساأن. 

يعترب نظام )B.O.T( اآلية متويلية للبنيات 

الأ�سا�سية بعيدًا عن موارد الدولة، وبالتايل 

كاهل  عن  الكبر  العبء  تخفف  فهي 

املوازين العامة وحتررها من رهق الديون 

اخلارجية، كما متكن الدولة من ال�ستفادة 

من الكفاءات الفنية والإدارية لدى القطاع 

اخلا�س مبا يدفع عجلة امل�سروعات العامة 

نحو حتقيق الأهداف املطلوبة �سريطة اأن 

امل�ستثمرين  مع  الإتفاق  عقود  اإحكام  يتم 

التقنيات  اأحدث  با�ستخدام  يتعلق  فيما 

الدورية  ال�سيانة  واأعمال  الكوادر  وتاأهيل 

من  وغرها  الأ�سول  باإهالك  ومايتعلق 

بعد  امل�سروع  جدوى  ت�سمن  التي  الأمور 

اإنتقال ملكيته للدولة.

 B.O.T نظام الــ
كأداة للتمويل

بقلم:حممد عبداهلل ف�ضل
اإدارة التدريب ومراقبة اجلودة
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منذ إنتهاء الحرب الباردة إجتاحت 
العالم على مدى عقدين حروب 

كونية متنوعة مختلفة األساليب 
منها حروب:عسكرية، بيولوجية 
دائمة على ما يسمى بـ)اإلرهاب 
العالمي( ومناطق ساخنة وبؤر 

مرشحة للسخونة من أجل إعادة 
صياغة خارطة العالم وهندسة 

الكون سياسيًا واقتصاديًا بما يزيد 
األثرياء ثراًء ويحقق لهم السيطرة 

 والتحكم بمفاتيح العالم.. 
وحيث لم تنقشع بعد غيوم 

تلك الحروب والكون لم يهدأ 
من سعير أزمة مالية عالمية حادة 

ما تزال اليونان وايرلندا تعيشان 
وطأتها حتى يطل علينا مصطلح 

جديد من أنواع الحروب يسمى 
 »بحرب العمالت«. 

فما هي حرب العمالت وما 
 أسبابها ؟ 

بقلم: اأحمد التهامي �سليمان

ف���رع �س��وق ليبيا
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هي ح���رب اقت�سادية يق�سد بها التالعب 

ب�سع���ر �سرف عملة دولة م���ا وا�ستخدامها 

ك�سالح كاإج���راء �سريع المفع���ول لل�سغط 

اأو  باقت�ساداته���ا  ال�س���رر  واإلح���اق 

واإجباره���ا  دول  مجموع���ة  باقت�س���ادات 

على اإع���ادة النظر ب�سيا�ساتها واجراءاتها 

المالي���ة والقت�سادي���ة بم���ا يع���ود بالنفع 

ف���ي معالج���ة الأزم���ة القت�سادي���ة، وهذه 

الح���رب ل يمك���ن تحريكه���ا اإّل م���ن دول 

الدولي���ة  ا�ستخ���دام عملته���ا  ف���ي  كب���رى 

ك�س���الح في مواجهة المقاب���ل، حيث يلعب 

ال���دولر الأمريك���ي الدور الأكب���ر والموؤثر 

ف���ي الأ�سواق المالية الدولية وي�سيطر على 

حوالى )85 ٪( من قيمة الأ�سهم العالمية 

المق���درة بحوال���ى )3( تريلي���ون 

دولر يوميًا وعلى حوالى 

حج���م  م���ن   )٪  86(

اليومي���ة  المب���ادلت 

في اأ�س���واق ال�سرف 

والبالغ���ة  العالمي���ة 

تريلي���ون   )3.2(

يوميًا وهو يمثل حوالى 

اإجمال���ي  م���ن   )٪  62(

النقدي���ة  الحتياط���ات 

الدولي���ة وهو العمل���ة الرئي�سية 

دولر  ماليي���ن   )905( لحوال���ى 

م���ن �س���ادرات النفط اليومي���ة ، لذا 

وفي �سوء قوة الدولر الأمريكي ونفوذه 

الموؤث���ر دوليًا فق���د اأقدمت اأمري���كا ومنذ 

اأ�سه���ر على اإغراق النظ���ام المالي الدولي 

بال�سيول���ة النقدي���ة من عملة ال���دولر مع 

مع���دلت فائ���دة منخف�سة ج���دًا اأ�سهمت 

ف���ي تخفي�س���ات ح���ادة و�سريعة ف���ي �سعر 

�س���رف ال���دولر الأمريك���ي اإزاء العمالت 

الدولي���ة الأخ���رى به���دف اإح���داث حال���ة 

اإنتعا�س لإقت�سادها اإذ ي�سمح �سعف قيمة 

العمل���ة بخف����س تكاليف الإنت���اج وبالتالي 

منح حاف���ز لل�س���ادرات مقاب���ل الإ�سرار 

بال�س���ركاء التجاريي���ن واإح���داث خلل في 

النم���و المت���وازن واإرب���اك ن�سي���ج التعاون 

الدول���ي بع���د اأن اأ�سبح���ت م�سالح العالم 

مت�سابك���ة وبالتال���ي فاإن المت�س���رر الأكبر 

المق�سود من ه���ذا التخفي�س هو ال�سين 

الت���ي تنخف�س عملتها )الي���وان( بالن�سبة 

ذاته���ا اأم���ام انخفا�س ال���دولر الأمريكي 

لإرتب���اط عملتها ب�سعر �سرف ثابت مقابل 

ال���دولر الأمريك���ي ورف�سها تعوي���م �سعر 

�س���رف عملته���ا واحتفاظها ب�سع���ر فائدة 

جي���د بم���ا يجع���ل ال�س���ادرات ال�سيني���ة 

اأرخ����س واأكث���ر اإغ���راًء مقاب���ل انخفا�س 

ال�سرائي���ة لالقت�س���اد الأمريكي  الق���درة 

وتفاقم العج���ز التج���اري ل�سالح ال�سين 

م���ع غالبية اقت�سادات ال���دول الكبرى بما 

ي�سي���ف �سغوط���ًا ت�سخمي���ة تق�س���ي على 

 اأي ن�سب���ة نم���و ف���ي القت�س���اد الأمريكي.

     يعتق���د البع����س اأن »ح���رب العم���الت« 

بداأت تاأخذ منحى الت�سعيد منذ اأكثر من 

اأرب���ع �سنوات وتحدي���دًا منذ العام 2006م 

بي���ن ال�سي���ن والوليات المتح���دة ولكنها 

تت���م ب�س���ورة غير معلن���ة، واأخي���رًا برزت 

اإل���ى ال�سطح ف���ي �سبتمب���ر الما�سي حيث 

�س���رح وزير المالي���ة البرازيل���ي اأن بالده 

ف���ي خ�سم ح���رب عم���الت، و�سرع���ان ما 

راج هذا الم�سطلح ودخل قامو�س الحرب 

القت�سادي���ة تلك، لكن ف���ي حقيقة الأمر 

اأن م�ساألة »ح���رب العمالت« لي�ست حديثة 

العهد، فم���ع كل اأزمة اقت�سادي���ة نجد اأن 

ال���دول الكب���رى ت�ستخدم العمل���ة ك�سالح 

لمعالج���ة م�ساكلها القت�سادي���ة، لذا فان 

المراجعة التاريخية للحروب القت�سادية 

تدل���ل ب���اأن  »ح���رب العم���الت« ق���د بداأت 

كح���رب اقت�سادي���ة خفي���ة ف���ي ا�ستخدام 

�س���الح �س���رف العمل���ة منذ ع���ام 1971م 

عندما ق���رر الرئي�س الأمريكي )نيك�سون( 

ال���دولر  �س���رف  �سع���ر  تعوي���م  اإع���الن 

الأمريكي ووقف قابلية تحويل الدولر اإلى 

ذهب وهو النظام الذي كان معموًل به في 

ذلك الوق���ت وفق نظام اتفاقي���ة )بريتون 

وودز( ع���ام 1944م والذي ت���م فيه تثبيت 

�سع���ر �سرف الدولر الأمريكي الواحد بما 

ي�س���اوي )35( اأون�سة م���ن الذهب )وزن 

الأون�س���ة الواح���دة م���ن الذه���ب ي�ساوي 

)31.1( جرام���ًا م���ن الذهب عيار )24( 

م���ع تثبيت اأ�سع���ار العمالت الأخ���رى تبعًا 

لذل���ك واأن ترتب���ط الأوراق النقدية لكافة 

ال���دول بمقدار معين م���ن الذهب تحتفظ 

بها في �سناديق اأو خزائن البنك المركزي 

الإلزام���ي(  الذهب���ي  وم�سم���اه )الغط���اء 

لتحديد قيمة تلك العمل���ة وكمية الإ�سدار 

النق���دي له���ا. وبخروج ال���دولر الأمريكي 

ع���ن قواع���د ه���ذا النظ���ام ع���ام 1971م 

كاأقوى عملة دولي���ة لأقوى اقت�ساد عالمي 

بعد الح���رب العالمي���ة الثاني���ة فقد خرج 
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العالم م���ن النظ���ام النقدي الدول���ي اإلى 

)عال���م الالنظ���ام والفو�سى(.ث���م توالت 

عمليات التخفي�س في �سعر �سرف الدولر 

الأمريكي عام 1972م بن�سبة )10 ٪( ومع 

ازدياد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي 

وارتف���اع اإنفاقه���ا الع�سكري فق���د وا�سلت 

اأمري���كا تخفي�سه���ا لقيم���ة ال���دولر ف���ي 

فبراير 1973م ، وبذلك تكون قد خف�ست 

قيمة ال���دولر بن�سب���ة )20 ٪( خالل عام 

واحد به���دف تن�سي���ط �سادراته���ا وتقليل 

عجز ميزان المدفوعات. ويالحظ كذلك 

اأن م���ع كل طفرة في اأ�سعار النفط الدولية 

تلج���اأ اأمري���كا اإل���ى خف����س �سع���ر �سرف 

ال���دولر الأمريك���ي وهو العمل���ة الرئي�سية 

ف���ي ت�سعير ال�س���ادرات النفطي���ة الدولية 

مما يلحق ال�سرر عل���ى مكا�سب وعائدات 

ال���دول الم�س���درة للنف���ط وت���اآكل القيمة 

الحقيقي���ة لتل���ك العائ���دات المالي���ة اإلى 

الن�سف اأو الثلث ف���ي اأغلب الأحيان حيث 

تخ�سر دول الخلي���ج وحدها ب�سبب الدولر 

ال�سعيف حوالي )20( مليار دولر �سنويًا، 

ه���ذا اإل���ى جان���ب التروي���ج ف���ي المنطقة 

ه���ذه الأي���ام لبرام���ج طاقة نووي���ة �سلمية 

وبرام���ج الت�سلي���ح العبثي من���ذ ثمانينيات 

الق���رن الما�س���ي واآخرها �سفق���ة ال�سالح 

مع ال�سعودية بمبل���غ )600( مليار دولر ، 

وهذا يعني اأن الوفورات المالية المتحققة 

م���ن �س���ادرات النفط ت���دور م���ن الناحية 

الفعلي���ة وباأ�سالي���ب نهم متنوع���ة ل�سالح 

ال���دول ال�سناعية المتقدم���ة وعلى راأ�سها 

الوليات المتحدة �ساحبة الن�سيب الأكبر 

 من ح�س�س هذا النهم والإبتزاز الدولي. 

؟  الوحي���د  الم�سته���دف  ال�سي���ن   ه���ل 

م���ع ال�سرب���ة الموجع���ة التي تلقته���ا دول 

النمور ال�سبع ) اآ�سيان ( في جنوب �سرقي 

اآ�سي���ا بح���رب مالية ف���ي اأ�س���واق الأ�سهم 

وال�سن���دات عام 1993م ، ب���رزت ال�سين 

في ما بعد كقوة اقت�سادية عظمى تناف�س 

ال���دول ال�سناعي���ة الكب���رى ف���ي الأ�سواق 

العالمي���ة م���ع تراج���ع �س���ادرات الوليات 

اقت�س���اد  اأق���وى  م�ست���وى  م���ن  المتح���دة 

ت�سدي���ري بعد الح���رب العالمي���ة الثانية 

اإل���ى المرتبة الثالثة بع���د ال�سين واألمانيا 

وب�سادرات تبل���غ نحو )8.3 ٪( فقط من 

الإجمال���ي العالم���ي م���ع دين ع���ام بلغ  ما 

يق���ارب )14( تريلي���ون دولر اأمريكي في 

2010/11/07م واإرتفاع هائل في الإنفاق 

الع�سكري بلغ )680( مليار دولر اأمريكي 

عام 2010م بينما كان )280( مليارًا عام 

2000م وعج���ز ميزان الح�س���اب الجاري 

الأمريكي بنحو )430.9( مليار دولر في 

يونيو 2010م مع عجز م�ستديم في الميزان 

التجاري منذ ما يقارب )30( عامًا والذي 

ع���ام  دولر  ملي���ار   )6.9( بمق���دار  كان 

1972م لت���زداد فجوة هذا العجز وتتفاقم 

عام 2007م بنح���و اأكثر من )800( مليار 

دولر والت���ي تزامن���ت مع �سع���ود ال�سين 

كمعج���زة اقت�سادية بداأت تكت�سح وتهيمن 

عل���ى �س���وق الت�سدي���ر العالم���ي حيث بلغ 

 ( المعج���زة  له���ذه  التج���اري  الفائ����س 
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182.9( ملي���ار دولر حت���ى نهاي���ة يوني���و 

2010م فيما و�سل عجز الميزان التجاري 

الأمريكي اأم���ام ال�سين اإلى )700( مليار 

دولر عام 2009م وهذا ما لم تعد تتحمله 

الوليات المتحدة الأمريكية المختنقة من 

اأزمة مالية اأدت اإلى اإغالق اأكبر م�سانعها 

واإفال�س اأ�سه���ر م�سارفها وهي التي تريد 

اأن تكون قلب النظام القت�سادي العالمي 

وم�س���دره الرئي�سي والتي ت���دور في فلكها 

له���ا،  وتابع���ه  الأخ���رى  القت�س���ادات  كل 

ل���ذا لج���اأت اأمري���كا اإلي محارب���ة ال�سين 

ع���ن طري���ق حرب العم���الت لل���ي ذراعها 

وتقوي�س قدراتها التناف�سية فتراجع �سعر 

ال���دولر واإرتفاع اأ�سعار البت���رول والذهب 

)الذي وا�سل اإرتفاعه م���ن )35( اأون�سة 

ع���ام 1944م ال���ي )1357( اأون�س���ة ف���ي 

اآخ���ر معامالته���ا �ستك���ون مجتمع���ًة م���ن 

العوامل التي �ست�ستخدمها اأمريكا لتوجيه 

اأن  بع���د  ال�سين���ي  لالقت�س���اد  �سربته���ا 

وقفت عاجزة اأمام حرك���ة التطور الهائلة 

والنم���و الكبير في ه���ذا القت�س���اد الذي 

يت���راوح بي���ن )10٪ و 12 ٪( �سنوي���ًا وبلغ 

)9 ٪( خ���الل الأزم���ة المالي���ة العالمي���ة 

ف���ي الوق���ت الذي تعان���ي في���ه اقت�سادات 

 ال���دول الكب���رى م���ن الرك���ود وال�سع���ف. 

 العمل���ة ال�سينية تواج���ه اختبار القوة لأن 

ال�سركاء التجاريي���ن لل�سين وفي المرتبة 

الأولى الوليات المتح���دة واأوروبا يتهمون 

بكين من���ذ �سن���وات بتعمد اإ�سع���اف �سعر 

�سرف اليوان والإته���ام الموجه لل�سلطات 

ال�سيني���ة باأنها تعرق���ل التح�سن الطبيعي 

ل�سع���ر �س���رف الي���وان م���ن خ���الل �سراء 

عم���الت اأجنبي���ة، وكان لل�سي���ن حتى 30 

يوني���و اأكبر احتياطي عم���الت متنوعة في 

العالم يق���در بمبل���غ )2447( مليار دولر 

اأمريكي اأي بن�سبة )30 ٪( من الإحتياطي 

النقدي العالمي واأقرت الخزانة الأمريكية 

ب���اأن �سعر اليوان تح�سن بنحو )3 ٪( اأمام 

ال���دولر الأمريك���ي منذ 19 يوني���و عندما 

اأعلن���ت ال�سي���ن باأنه���ا �ست�سم���ح بتقلبات 

اأكب���ر لعملته���ا اأم���ام ال���دولر.. ال�سي���ن 

لي�س���ت الدولة الوحيدة ف���ي قف�س الإتهام 

وتب���ادل الإتهام���ات ال���ذي يج���ري من كل 

طرف و�س���وب والوليات المتحدة واأوروبا 

م���ن جهتهما ينتقدان تدخل الدولة لعرقلة 

تح�سن �سعر �سرف عمالت عدة دول نا�سئة 

اأخ���رى مث���ل البرازيل والهن���د و�سنغافورة 

وتايالن���د، اأم���ا الياب���ان الت���ي تدخلت في 

منت�سف �سهر اأيل���ول لخف�س �سعر �سرف 

بخف����س  الجنوبي���ة  كوري���ا  فُتته���م  الي���ن 

عملته���ا الوطني���ة ، لذا فاإن ه���ذه الحرب 

النتقامية التي ت�سنه���ا الوليات المتحدة 

الآن في مجال العمل���ة ت�سع ن�سب اأعينها 

كل ال���دول ذات الفائ�س التجاري العالمي 

ومنه���ا دول �سناعية متقدم���ة مثل اليابان 

واألمانيا وفرن�س���ا ورو�سيا ودول نا�سئة مثل 

البرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا وتايالند 

والهن���د و�سنغاف���ورة واإن كان���ت ال�سي���ن 

 ف���ي مقدمة مرم���ي هذه الح���رب المعلنة.
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�سنة اأوىل �سـوق

حاول���ت الول���وج اإلي���ه ه���ذه امل���رة على غر 

الع���ادة ،  فقد كنت اأذهب اإليه – �س��ابقًا – 

ل ل�سئ �س���وى اأنه يجنبنى �سي���اح – املدام 

– على نق�سان  – ال�سلمى  – واإحتجاجها 
اأو نف���اد بع�س م�ستلزم���ات املنزل ، وجمرد 

دخ���وىل اإليه يرح���ب بى اأميا ترح���اب لكنه 

ترحاب غاىل الثمن. 

اإن����ه ال�سوق ، وما اأدراك ماال�سوق ؟ واإنى اأظن 

اأن كل ح����رٍف م����ن الأحرف الثالث����ة لكلمة – 

�سوق له دللته ، فاحلرف الأول يعنى- �سرتى 

- والثان����ى ي�س����ر اإىل – وتندم – اأما احلرف 

الثال����ث فهو ي����دل على – قريب����ًا – وهذا ظن 

منى ولكن: 

اإن كان بع�س الظن اإثم

ُ ُ حالل فاإن ظنى هاهنا اإثُمُُُ

واأنا على يقني ت����ام اأنك لو وليت وجهك �سطر 

ال�س����وق  وتوجهت اإلي����ه وجيبك مملوء بالنقود 

الورقية ذات الفئة الكبرة فاإنك �ستخرج منه 

وجيب����ك مملوء باله����واء املل����وث للبيئة وقلبك 

ممل����وء باحل�سرة على ما اأنفق����ت مقابل كي�ٍس 

�سغٍر ت�ستطيع اإبنتى ال�سغرة “ن�سرين” اأن 

حتمله باإ�سبع����ني اإثنني فقط ل غر وحتوم به 

حول ال�سوق – �سبعة اأ�سواٍط كاملة – دون كلل 

اأو ملل كما ذكرت فاإننى حاولت دخول ال�سوق 

ه����ذه املرة من ب����اٍب اآخر ومل اأك����ن اأعلم اأننى 

دخلت م����ن باب اخل����روج كما يق����ول �ساحبى 

– ود ال�سيخ -  اإذ اأن اأبوابه كثرة ، وعندما 
اإجته����ت ناحي����ة اأحدهما وهمم����ت بالدخول ، 

�س����د اأحدهم جلبابى  بقوة حتى كاد اأن ميزقه  

واأعادن����ى اإىل الوراء عدة خط����وات،  فاإذا بى 

اأمام رجل �سخم اجلث����ة مفتول الع�سالت ذو 

�سارب كثيف و�ساألنى ب�سوٍت – مبحوح – 

ياحاج. •  يظهر عليك – كرت – 	

يعنى �سنو ؟  •  يا اإبنى – كرت – 	

طازة -.  •  يا بوى يعنى – 	

• بر�سو ما فاهم حاجة. 	
• يام����ا حتفهم وتفه����م ، ولكن وقبل كل �سئ  	
لزم تلت����زم بال�س����روط ال�سبعة غر املعلنة 

لدخ����ول ال�سوق ، ثم بعد ذل����ك تكون اأهاًل 

للدخول.

يج����ب  الت����ى  ال�س����روط  ه����ذه  ه����ى  وم����ا   • 	
اإتباعها. 

      اق����رتب الرجل من����ى واأم�سك بيدى متجهًا 

ناحية اجلزارة فاإعتقدت اأنه �سيكرمنى بكيلو 

واحد من العج����اىل ، ولكنه جل�س بالقرب من 

اجل����زارة حي����ث – �س����ت ال�س����اى – واأكرمنى  

بقه����وٍة – كارب����ة – وب����داأ ي�س����رد ىل ال�سروط  

واح����دة تل����و الأخرى ، فه����و يحفظها عن ظهر 

قلب. 

ترك جلب����اب ال�سدق باملن����زل واإرتداء  1 .

جلباب النفاق.

عند خروج����ك من املن����زل ودع زوجتك  2 .

باأبغ�س احلالل ،ثم ع����د اإليها اآمنًا كاأن 

�سيئًا مل يكن.

احل�سور مبكرًا لتبادل التحايا بالألفاظ  3 .

ال�..... ومناق�سات �سريعة فى الريا�سة 

وال�سيا�سة.

. ل داعى لقراءة “دعاء دخول ال�سوق”. 4

واجعل  اأكرث من كلمة – على الطالق – . 5

حلقوم����ك  - عري�س����ًا – لتخ����رج جميع 

الأح����رف من فمك مفخم����ة ومفخخة - 

والتانية دى مهمة جدًا-.

اإذا دع����ت ال�سرورة فاأق�س����م باهلل كذبًا  6 .

فال�سرورات تبيح املحظورات.

اأفر�����س راأيك عل����ى الآخري����ن ، واإذا مل  7 .

يقتنع����وا فاحللقوم العري�س �سي�ساعدك 

م����ع ث����الث �سرب����ات قوي����ة بكف����ك على 

املن�س����دة –  ولزم تقن����ع نف�س����ك باأن����ه 

اجلماعة خافوا حتى ولو ما خافوا. 

•�ساأل����ت �ساحب����ى ع����ن العامل����ني بال�س����وق  	
ه����ل تتوفر فيه����م جميعًا تل����ك ال�سروط ؟ 

فاأجابن����ى  باخت�س����ار – اإل من رحم ربى 

– واأردف قائاًل واأنت تعلم اأن – من رحم 
ربى – �ساروا اأقل من القليل.

•�ساألت����ه م����رًة اأخرى ، وهل َم����ْن ُيطبق هذه  	
ال�سروط �سيك����ون – �ساطرًا – فى ال�سوق 

؟ فاأجاب بعد اآه����ٍة كبرة..يامعلم اإن َمْن 

يطب����ق ه����ذه ال�س����روط بحذافره����ا يكون 

حينها ق����د اإنتقل من – رو�س����ة ال�سوق – 

اإىل – �سنة اأوىل �سوق –.

وبالطب����ع يا اأخى فاإن هنال����ك فطاحلة ال�سوق 

الذين تخرجوا باإمتي����از ، اأما تالميذ مدر�سة 

ال�سادق����ني  الذين جل�سوا لهذا الإمتحان فاإن 

النتيجة كانت – مل ينجح اأحد.

اإن����ى اأدع����و جمي����ع تالميذ ه����ذه املدر�س����ة اأن 

يكرثوا من قول “يالطيف”.

بقلم: حامد يو�سف على عبداهلل 
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الأزمــة املالية العامليــة وتداعياتها 

امل�سرفية:

اأ�سح���ت الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة احلالية 

هاج�س يوؤرق م�ساج���ع ال�سا�سة والقائمني 

على اأمر القت�ساد فى خمتلف دول العامل 

عل���ى امل�ستويني اجلزئى “Micro” و الكلى 

“ Macro “ وذل���ك  نتيجة لالآثار ال�سالبة 

الت���ى �ساحب���ت الأزم���ة ، حي���ث كانت لها 

اآث���ار ج�سيم���ة عل���ى موؤ�س���رات القت�ساد 

الكلى )الإنت���اج ،الإ�سته���الك ،ال�ستثمار 

والإدخار( والذى انعك�س بدوره على حياة 

املجتم���ع والدول���ة مع���ًا، وم���ا زال���ت تهدد 

انهيار كربيات املوؤ�س�سات القت�سادية فى 

كل القطاع���ات خا�سة  القطاع امل�سرفى، 

حي���ث متث���ل الأجه���زة امل�سرفي���ة �سمام 

الأم���ان لأى جمتم���ع اقت�س���ادى والدينمو 

املح���رك لأن�سطت���ه القت�سادي���ة. ونتيجة 

لتل���ك الأزم���ة باتت املوؤ�س�س���ات امل�سرفية 

واملالي���ة الدولي���ة تبحث عن حل���ول ناجعة 

حتق���ق من خالله���ا ا�ستقرارًا ف���ى اأ�سواق 

املال والنقد العاملى. 

اأجمع علماء القت�ساد على اأن الأزمة املالية 

احلالية ن�س���اأت من اأزمة الرهون العقارية 

)Sub – Prime Mortgage( علمًا باأن 

اأزم���ة الرهون لي�س���ت هى الوحي���دة التى 

كان���ت وراء الأزمة املالية ب���ل كانت تخفى 

فى طياتها العديد من نقاط ال�سعف التى 

تكمن فى ه�سا�س���ة ال�سوابط والجراءات 

الرقابي���ة  وعدم كف���اءة املوؤ�س�سات املالية 

وامل�سرفية الكبرة فى اأدائها، الأمر الذى 

ي�ستوجب اإعادة �سياغ���ة املعاير والأ�س�س 

الرقابية على اأن�سطتها فى الأ�سواق املالية 

والت���ى و�سع���ت لتحقيق درج���ة عالية من 

الكف���اءة والأمان���ة والعدال���ة وال�سفافي���ة 

ف���ى اإجت���اه توجي���ه الأن�سطة نح���و الإنتاج 

احلقيقى دون الأن�سط���ة ال�سورية املتمثلة 

فى امل�ساربات والعمليات الوهمية.

نح�س���ب اأن الأزمة املالي���ة العاملية احلالية  

متث���ل اأكرب اأزمة مالي���ة عاملية بعد الك�ساد 

 )The Great Depression( العظي���م

خالل الفرتة ) 1929م – 1933م( والذى 

حدث قبل ع�س���ر العوملة واأدي اآنذاك اإىل 

اإنهي���ار الأ�س���واق العاملية )امل���ال ، النقد( 

ب���دًء بالولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ومن 

ثم انت�س���رت فى اأوروبا وبقي���ة دول العامل 

وكاأمن���ا التاري���خ يعي���د نف�س���ه م���ن حي���ث 

التاأث���ر اجلغرافى لالأزم���ة ، وقد اأفرزت 

الأزمة اآن���ذاك اآثارًا اإجتماعي���ة و�سيا�سية 

واقت�سادي���ة �سالب���ة ترك���زت ف���ى اإنهيار 

)ال�سل���ع  املنتج���ات  واأ�سع���ار  البور�س���ات 

البطال���ة  وتف�س���ى ظاه���رة  واخلدم���ات( 

باأنواعه���ا املختلفة. اأما اآثاره���ا ال�سيا�سية 

فق���د اأحدث���ت ه���زات كب���رة ف���ى اأوروبا 

اأ�سهره���ا ف�س���ل رئي����س وزراء بريطاني���ا 

العاملي��ة على مق��ررات جلنة ب��ازل للرقابة 

امل�ضرفي��ة وف��ق منظوره��ا اجلدي��د بازل 

)Basil 3(الثالثة

اأثر تداعيات

د.  عبده عجـالن بابكر  �سالمة

اإدارة التدريب ومراقـبة اجلودة
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ال�سي���د/ رام���زى ماكدونال���د ف���ى الع���ام 

ب���اأن امل�سلح���ة  1931م ب�سب���ب اعتق���اده 

الوطني���ة اقت�ست خف����س النفقات العامة 

واملوازن���ة ، الأمر ال���ذى اأّثر عل���ى العمالة 

باإزدي���اد البطال���ة وتزاي���د الحتجاج���ات 

العمالية �سد دولة بريطانيا. 

   م���ن الأهمية مبكان ت�سلي���ط ال�سوء اإىل 

 )Nout Wellink( ويلين���ك  ن���وت  كلم���ة 

رئي�س جلنة بازل الدولية للرقابة امل�سرفية 

)BCBS( التى األقاها فى املوؤمتر الدوىل 

ال�ساد�س ع�س���ر للرقابة امل�سرفية فى يوم 

12�سبتم���رب2010م ف���ى �سنغاف���ورة والتى 

اأ�س���ار فيه���ا اإىل اأن اآث���ار الأزم���ة املالي���ة 

العاملي���ة قد ب���داأت قب���ل تطبي���ق مقررات 

ب���ازل الثانية ، حيث طبق���ت معظم الدول 

معاير بازل فى العام 2008م، بينما بداأت 

الأزمة فى العام 2007م، الأمر الذى يفند 

مزاعم بع�س املخت�سني فى جمال الرقابة 

امل�سرفي���ة الذي���ن ي���رون اأن �سبب حدوث 

الأزم���ة مرجع���ه التطبي���ق غ���ر املكتم���ل 

ملعاير ب���ازل الثاني���ة.و نح�س���ب اأن اإقرار 

جلنة بازل بوجود بع�س نقاط ال�سعف فى 

اإتفاقية ب���ازل الثانية هو الأرجح، حيث مت  

اإكت�سافها من خالل الأزمة املالية.

 الإطار التنظيم���ى امل�سرفى اجلديد وفق 

-:)Basil 3( معاير  بازل الثالثة

واأثاره���ا  العاملي���ة  املالي���ة  الأزم���ة  تعت���رب 

القت�س���ادى  ال�ستق���رار  عل���ى  ال�سالب���ة 

عمومًا وعلى البيئة امل�سرفية العاملية على 

وجه اخل�سو�س اأهم دواعى ظهور معاير 

جديدة تواكب الأحداث فى عامل ال�سرفة 

، وق���د اأظه���رت الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة 

احلالي���ة اأن ن�س���اط اأ�سواق امل���ال وظاهرة 

توريق الديون ينق�سه كفاية فى راأ�س املال 

، حي���ث اإنك�سفت بعد الأزمة عدم جاهزية 

العدي���د من البن���وك لإمت�سا�س اخل�سائر 

الت���ى حّلت بها. الأمر ال���ذى ي�ستنبط منه 

�س���رورة م�ساعف���ة راأ�س امل���ال امل�سرفى 

ملقابلة اخل�سائر املتوقعة. 

    عل���ى �س���وء ذل���ك قام���ت جلن���ة ب���ازل 

لالإ�س���راف امل�سرف���ى ف���ى العا�س���ر م���ن 

جدي���دًا  اإط���ارًا  باإ�س���دار  يناي���ر2010م  

ملق���ررات ب���ازل �سمي���ت مبق���ررات ب���ازل 

الثالث���ة “ Basel 3” وكان ذلك بناًء على 

 )G20( توجيهات جمموعة دول الع�سرين

ف���ى �سبتم���رب 2009م ، وم���ن املتوق���ع اأن 

ي�سبح الإطار اجلديد ملزم التطبيق مطلع 

الع���ام 2013م  وفق اإعالن بنك الت�سويات 

الدولي���ة  على اأن يتم التطبيق على مراحل 

تنته���ى بحلول الع���ام 2019م، حيث تعترب 

جلن���ة ب���ازل اأن ه���ذه الفرتة كافي���ة بقدر 

ي�سم���ح للم�سارف على التاأقلم مع املعاير 

اجلدي���دة. علم���ًا ب���اأن املعاي���ر اجلديدة 

ملزمة بالن�سبة  لل���دول الأع�ساء املعتمدة 

فى جلن���ة بازل والبالغ عددها )27( دولة 

بالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية 

الن�سطة دوليًا.

ت�سع���ى جلن���ة ب���ازل م���ن خ���الل املعاي���ر 

اجلدي���دة اإىل و�س���ع اإط���ار جدي���د لراأ�س 

امل���ال امل�سرفى  حي���ث تن�س عل���ى زيادة 

ال�سريحة الأوىل من راأ�س املال التى ت�سكل 

اإحتياطاتها ال�سلبة ) اجلزء الأكرث متانة 

م���ن اإحتياطياته���ا ( املكون���ة م���ن اأ�سه���م 

واأرب���اح بحي���ث ترتف���ع من 2٪ حالي���ًا اإىل 

4.5٪ من اإجماىل اأ�سول امل�سرف بحلول 

ع���ام 2015م . كم���ا يجب عل���ى امل�سارف 

اخلا�سعة لتطبيق هذه املعاير تخ�سي�س 

�سريح���ة اإ�سافية ن�سبته���ا 2.5٪ من راأ�س 

املال مبا يقود اىل رفع اإجماىل الإحتياطى 

ال�سل���ب اإىل 7٪ من راأ�س املال، وفى حالة 

اإنخفا����س ه���ذه الن�سبة ف���ى اأى بنك يحق 

لل�سلطات الرقابية منعه من توزيع الأرباح 
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عل���ى م�ساهمي���ه اأو من���ح مكاف���اآت مالي���ة 

ملوظفيه، وحتى ت�ستطي���ع البنوك اإ�ستيفاء 

الن�سبة امل�ستهدفة )7٪( فاأمامها خيارين 

اإما رف���ع راأ�سماله���ا اأو التقلي���ل من حجم 

قرو�سه���ا املمنوح���ة  وكل ذل���ك م���ن اأجل  

مواجهة اأزمات حمتملة.

بذل���ك ميك���ن اإعتب���ار “Basel 3” �سمام 

املالي���ة  املوؤ�س�س���ات  لتح�س���ني  اأم���ان 

وامل�سرفية. بازل الثالثة جزء من اجلهود 

املبذولة من قبل جمموعة حكام امل�سارف 

املركزي���ة وروؤ�ساء الإ�سراف “جلنة بازل” 

والت���ى بل���ورت جمهوداتها ف���ى اإجتماعها 

ف���ى 26 يولي���و 2010م والت���ى تو�سلت فيه 

املجموعة اإىل اتف���اق وا�سع على الت�سميم 

الكل���ى حلزم���ة اإ�سالحية تعزز ب���ه اإطارًا 

للتنظي���م امل�سرف���ى يرتك���ز عل���ى وثيق���ة 

التقارب الدوىل لقيا�س راأ�س املال ومعاير 

rInte  “  راأ�س املال وفق اتفاق بازل الثانية

 national convergence of capital

Measurement and capital Stanr

“ dards Document Basil II

وقد جاءت معاي���ر بازل اجلديدة فى ظل 

  ”Basel 2 “ ثب���وت عدم ق���درة معاي���ر

ملواجه���ة املخاط���ر التى واجه���ت الأجهزة 

حملي���ًا  م�ستوياته���ا  كل  ف���ى  امل�سرفي���ة 

واقليمي���ًا وعامليًا بعد الأزم���ة ، خا�سة فى 

حالة اإرجاع اأ�سباب الأزمة اإىل املمار�سات 

امل�سرفية غر الر�سي���دة فى بنوك الدول 

املتقدمة اقت�سادي���ًا وعلى راأ�سها الوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة ومعظ���م دول اأوروب���ا 

الغربي���ة وبع�س ال���دول الآ�سيوية كال�سني 

والياب���ان الت���ى ت�سيطر على اأ�س���واق املال 

والنق���د العامليني من خالل �سيطرتها على 

املوؤ�س�سات املالية والنقدية الدولية . 

ال�سالح���ات املقرتح���ة والتو�سي���ات التى 

وردت فى مقررات بازل الثالثة:

لقد  اأ�سحى جليًا للعيان بعد الأزمة املالية 

العاملية اأن املعاير التى و�سعتها جلنة بازل 

للرقابة امل�سرفية فيما يتعلق مبدى كفاية 

راأ�س امل���ال امل�سرفى وفق مق���ررات بازل 

الأوىل والثاني���ة مل تعد كافية بالقدر الذى 

يحقق ال�سالم���ة املالية للم�سارف العاملة 

�سواء فى املحيط���ني القومى اأوالقليمى اأو 

عل���ى م�ستوى ال�س���وق امل�سرفي���ة العاملية، 

الأمر ال���ذى تطلب تدخل حكومات العديد 

م���ن ال���دول ذات التوج���ه الراأ�سم���اىل فى 

ال�ساأن القت�س���ادى، وذلك بغر�س حتقيق 

ال�ستق���رار املاىل والنق���دى م�ستفيدة من 

تداعيات الأزمة.

وف���ى �سبي���ل اإيج���اد حل���ول ناجع���ة لتل���ك 

امل�سكالت قامت جلن���ة بازل بو�سع حزمة 

م���ن ال�سالح���ات املقرتح���ة والتو�سي���ات 

الت���ى وردت ف���ى مق���ررات ب���ازل الثالث���ة 

والت���ى نح�س���ب اأنه���ا متث���ل دعائ���م �س���د 

قوي���ة �سد املخاط���ر اجلاري���ة وامل�ستقبلية 

م�ستهدف���ة ب�سكل وا�س���ح حتقيق ال�سالمة 

املالية للم�سارف من خالل حت�سني اإدارة 

املخاط���ر واحلوكمة بالإ�ساف���ة اإىل تعزيز 

ال�سفافي���ة والإف�س���اح. وقد تبل���ورت هذه 

الإ�سالح���ات فى ث���الث حم���اور اأ�سا�سية 

ميكن اأن  ن�ستعر�سها فيما يلى:-

املحور الأول: اإ�سالح���ات متعلقة  باملالءة 

:Capital Adequacy امل�سرفية

   يركز هذا املحور على رفع م�ستوى نوعية 

وجتان�س و�سفافية قاعدة راأ�س املال وب�سكل 

خا����س م���ن خ���الل الإعتماد عل���ى اجلزء 

 Tier “ املتعلق بال�سريحة الأوىل لراأ�س املال

Capital  Base 1 “  حيث تعترب املعاير  

التى و�سعتها جلنة بازل فيما يتعلق مبدى 

كفاي���ة راأ�س املال امل�سرف���ى وفق مقررات 

ب���ازل الأوىل و الثاني���ة خ���الل الفرتة التى 

�سبق���ت الأزمة العاملية غ���ر كافية بالقدر 
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ال���ذى يحق���ق ال�سالمة امل�سرفي���ة ، الأمر 

ال���ذى جعلها ت�سع اإ�سالح���ات تعترب اأكرث 

�سرامة ملتطلبات راأ�س مال البنوك.

لق���د اقرتح���ت جلنة ب���ازل فى اإط���ار هذا 

املح���ور اإعتماد م���ا ن�سبت���ه 6٪  كحد اأدنى 

من ال�سريح���ة الأوىل اإىل اإجماىل الأ�سول 

اخلط���رة املرجح���ة ب���الأوزان ، ه���ذا اإىل 

جان���ب اقت�سار هذه ال�سريح���ة على راأ�س 

املال امل�سدر واملدف���وع والأرباح املحتجزة 

بعد خ�سم خ�سائ���ر ال�ستثمارات ق�سرة 

الأج���ل. الأم���ر ال���ذى �سيمك���ن امل�سارف 

م���ن امت�سا����س اخل�سائ���ر الت���ى تتعر�س 

له���ا وبالتاىل حماي���ة القت�س���اد ككل من 

الأزمات املتوقعة.

     وفيما يتعلق بال�سريحة الثانية من قاعدة 

راأ����س امل���ال “Tier 2” فيقوم مقرتح بازل 

الثالثة على تب�سيط ه���ذه ال�سريحة بحيث 

يتم اخ�س���اع جميع عنا�سره���ا اإىل معيار 

واح���د يت�سم���ن �س���روط حم���دودة اأهمها 

عل���ى الإطالق ك���ون هذه العنا�س���ر ثانوية 

بالن�سب���ة حلقوق املودعني والدائنني وذات 

ا�ستحق���اق ل يقل عن خم����س �سنوات على 

اأن يتم ا�ستهالكه���ا خالل اخلم�س �سنوات 

الأخ���رة ال�سابق���ة لالإ�ستحق���اق. كذل���ك 

اإ�ستب���دال �س���رط ع���دم جت���اوز ال�سريحة 

الثانية لل�سريحة الأوىل من راأ�س املال كما 

هو فى معاير بازل الثانية.

 اأما ال�سريحة الثالثة من قاعدة راأ�س املال 

“Tier 3” فيج���ب اإلغاوؤها متام���ًا ، وذلك 

بغر����س �سم���ان اأن تت���م تغطي���ة خماطر 

ال�س���وق بنف�س نوعية راأ����س املال الذى تتم 

ب���ه تغطية النوعني الآخري���ن من املخاطر 

املتمثلة فى املخاط���ر الئتمانية واملخاطر 

الت�سغيلية. 

كذلك ت�سر جلنة بازل اإىل اأهمية حت�سني 

ال�سفافية وان�سباط ال�سوق ، بحيث يتوجب 

عل���ى امل�سارف الإف�ساح ع���ن التعديالت 

املتعلقة بعنا�سر قاعدة راأ�س املال الرقابى 

ون�سبها مع �س���رح كيفية اإحت�سابها على اأن 

يتم ت�سمينها فى القوائم املالية مبيزانيات 

البن���وك ، كذل���ك ل بد م���ن الإف�ساح عن  

كافة التعديالت الرقابية على قاعدة راأ�س 

املال مع و�سف لكاف���ة احلدود الدنيا التى 

تخ�سع لها عنا�سر راأ�س املال.

املح���ور الثان���ى: الط���ار اجلدي���د ملعاير 

ومقايي�س خماطر ال�سيولة:

     ج���اءت اأهمي���ة و�سع اإط���ار جديد يحد 

م���ن خماط���ر ال�سيول���ة م���ن ع���دم فعالية 

اإدارة خماط���ر ال�سيول���ة ف���ى ظ���ل الأزمة 

املالي���ة العاملية ، حي���ث عجزت العديد من 

امل�س���ارف العمالقة م���ن الإحتفاظ بقدِر 

كاٍف م���ن ال�سيول���ة ملواجه���ة الأزم���ة رغم 

ا�ستعانتها ببنوكها املركزية ، وترى اللجنة 

�س���رورة اأن تتوافر لدى امل�سارف ال�سيولة 

الكافية للوفاء بكاف���ة الإلتزامات النقدية 

امل�ستحقة على امل�س���رف خالل 30 يومًا ، 

الأمر الذى يتطلب زيادة معدلت ال�سيولة 

فى البنوك من خالل ال�ستثمار فى اأذونات 

اخلزانة و�سندات حكومية بنحو اأكرب.

ل���كل م���ا تق���دم قامت جلن���ة ب���ازل بو�سع 

معياري���ني رقابي���ني للرقاب���ة على خماطر 

ال�سيولة لدى امل�سارف العاملة فى ال�سوق 

الدولية ، ويهدف املعياران اإىل الآتى:-

  1/ �سم���ان مرونة القطاع امل�سرفى جتاه 

خماطر ال�سيولة فى الأجل الق�سر ب�سمان 

اأن امل�سارف متلك م�سادر عالية ال�سيولة 

ل�سم���ان ا�ستمراره���ا ف���ى ظ���ل �سيناري���و 

ظروف غام�سة ملدة �سهر واحد وذلك من 

 Liquidity( خالل ن�سب���ة تغطية ال�سيولة
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اأن حتتف���ظ بها امل�س���ارف ملقابلة �سافى 

التدفقات اخلارجية خالل نف�س الفرتة.

2/ �سم���ان مرونة القطاع امل�سرفى جتاه 

خماطر ال�سيولة ف���ى الأجل الق�سر من 

خ���الل اإحت�ساب ن�سب���ة التموي���ل امل�ستقر 

 Net Stable Funding Ratio((

NSFR ”” حي���ث تقي����س ه���ذه الن�سب���ة  

)مق���دار املبال���غ املتواف���رة م���ن م�سادر 

التمويل امل�ستقرة/ مقدار املبالغ املطلوبة 

م���ن م�س���ادر التمويل امل�ستق���رة( وذلك 

خالل �سنة واحدة.

   كذلك و�سعت جلنة بازل فى �سبيل تقوية 

وتن�سي���ق الرقاب���ة الدولية عل���ى خماطر 

ال�سيول���ة حدًا اأدن���ى م���ن اأدوات الرقابة 

كما ط���ورت جمموع���ة م���ن املعاير ذات 

الأهمي���ة يجب عل���ى ال�سلط���ات الرقابية 

الوطني���ة اإ�ستخدامه���ا ف���ى الرقابة على 

خماطر ال�سيول���ة تتمثل اأهمها فى اأدوات 

الرقاب���ة املرتبطة بال�سوق وتركّز م�سادر 

الأم���وال املقدمة من جه���ة واحدة ومدى 

التعاق���دى  ال�ستحق���اق  تواري���خ  تطاب���ق 

ه���ذا بال�ساف���ة اإىل الأ�س���ول املرتبط���ة 

املتوافرة.

املحورالثالث:خماطر امل�سارف ذات احلجم 

 Systemic(:الكبر والرتابط بني امل�سارف

-:)Risk & Interconnectedness

   ف���ى اإطار هذا املح���ور تعمل جلنة بازل 

للرقاب���ة امل�سرفي���ة عل���ى و�س���ع حزم���ة 

متكاملة ومّتّكن امل�سارف من اإمت�سا�س 

اخل�سائر املتوقعة ، الأمر الذى قد يتطلب 

روؤو�س اأموال اإ�سافي���ة مقارنة بو�سعيتها 

فى ب���ازل الثانية ، لهذا اأ�س���درت اللجنة 

�سمن هذا الإطار وثيقة اإ�ست�سارية تهدف 

اإىل حتقيق الآتى:-

1/ تطوي���ر الأط���ر املحلي���ة لقوان���ني حل 

وتعرث امل�س���ارف مبا ي�سم���ح بتخ�سي�س 

اخل�سائ���ر لكل نوع من اأن���واع اأدوات راأ�س 

املال ل���دى امل�سارف الن�سطة دوليًا والتى 

 point“ و�سلت اإىل نقطة ع���دم اجلدوى

.”of non viability

2/ حماول���ة حتدي���د امل�س���ارف الهام���ة 

ذات احلج���م الكب���ر ومنعها من ت�سمني 

ال�سريح���ة الثاني���ة من قاع���دة راأ�س املال 

�سمن راأ�سمالها الرقابى.

3/ املطالب���ة ب���اأن تت�سمن جمي���ع اأدوات 

راأ����س امل���ال الرقابى فى �سروطه���ا اآليات 

ت�سم���ن باأن���ه �س���وف يت���م تغطي���ة كاف���ة 

اخل�سائر حال و�سول امل�سارف اإىل نقطة 

عدم اجلدوى.

بذلك تعترب معاير بازل الثالثة جمموعة 

�سامل���ة م���ن التداب���ر الإ�سالحي���ة التى 

طورتها جلنة بازل للرقابة على امل�سارف 

لتعزي���ز الإ�س���راف واإدارة املخاط���ر ف���ى 

القط���اع امل�سرف���ى وته���دف اإىل حتقيق 

ثالثة ق�سايا اأ�سا�سية تتمثل فى الآتى:-

1/ حت�سني قدرة القط���اع امل�سرفى على 

اإ�ستيعاب ال�سدمات الناجتة عن �سغوط 

مالية واقت�سادية اأيًا كان م�سدرها.

2/ حت�سني اإدارة املخاطر واحلوكمة.

ف���ى  والإف�س���اح  ال�سفافي���ة  تعزي���ز   /3

امل�سارف.

Coverage Ratio(” LCR”الت���ى حت���دد 

قيمة املوج���ودات عالية ال�سيول���ة التى ميكن 
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  ُحكــى اأنــه فــى زمــن النبــي عليــه 

اأف�ســل ال�سالة وال�سالم �ســاب ي�سمى 

“علقمــة” وكان كثــري الإجتهــاد فى 
وال�ســوم  ال�ســالة  فــى  اهلل  طاعــة 

مر�ســه  واأ�ستــد  فمر�ــس  وال�سدقــة 

اهلل  ر�ســول  اإىل  امراأتــه  فاأر�سلــت 

اأن زوجــي علقمــة فــى النزع فــاأردت 

اهلل.  ر�ســول  يــا  بحالــه  اأعلمــك  اأن 

فاأر�ســل النبــى �سلــي اهلل عليه و�سلم 

عمــارًا و�سهيبًا وبالًل وقــال: اأم�سوا 

اإليــه ولقنــوه ال�سهــادة فم�ســوا اإليه 

ودخلــوا عليــه فوجــدوه فــى النــزع 

لاإلــه   - يلقنونــه  فجعلــوا  الأخــري 

بهــا  لينطــق  ول�سانــه   - اهلل  ال 

فاأر�سلــوا اإىل النبــى �سلــي اهلل عليه 

و�سلــم يخربونــه اإنه لينطــق ل�سانه 

عليــه  اهلل  �سلــي  فقــال  بال�سهــادة 

 و�سلــم هــل مــن اأبويــه اأحــد حــى ؟

 قيــل: يار�سول اهلل اأم كبــرية بال�سن

فاأر�سل اإليها ر�سول اهلل وقال ملوفده: 

قــل لهــا اإن قــدرت علــى امل�ســري اإىل 

املنــزل  فــى  فقــرى  واإل  اهلل  ر�ســول 

املوفــد  اإليهــا  فجــاء  ياأتيــك  حتــى 

�سلــي  اهلل  ر�ســول  بقــول  فاأخربهــا 

اهلل عليــه و�سلــم فقالــت: نف�ســى له 

الفــداء ،اأنــا اأحــق باإتيانــه فتــوكاأت 

اهلل  ر�ســول  اإىل  واأتــت  ع�ســا  علــى 

ف�سلمــت   ، و�سلــم  عليــه  اهلل  �سلــي 

فــرد عليهــا ال�سالم وقــال لهــا: يا اأم 

 علقمةكيف كان حال ولدك علقمة ؟

قالــت: يار�ســول اهلل كثــري ال�ســالة 

ال�سدقــة. وكثــري  ال�سيــام   وكثــري 

اهلل  �سلــي  اهلل  ر�ســول  قــال 

؟ حالــك  فمــا  و�سلــم   عليــه 

 قالت: يار�سول اهلل اأنا عليه �ساخطة.

اهلل  يار�ســول  قالــت:  ؟  ومل  قــال: 

يوؤثــر علــّى زوجته ويع�سينــى، فقال 

علقمــة  اأم  �سخــط  اإن  اهلل:  ر�ســول 

 حجــب ل�ســان علقمــة مــن ال�سهادة.

انطلــق  بــالل  يــا  قــال:  ثــم 

كثــريًا. حطبــًا  ىل  واأجمــع 

 

 قالــت: يار�سول اهلل ومــا ت�سنع به ؟

 قــال: اأحرقــه بالنــار بــني يديــك.

ليحتمــل  اهلل  يار�ســول  قالــت: 

 قلبــى اأن حترقــه بالنــار بــني يــدى. 

قــال: يــا اأم علقمة عــذاب اهلل اأ�سد 

اهلل  يغفــر  اأن  �َســّرك  فــاإن  واأبقــى 

نف�ســى  فوالــذى  عنــه،  فاأر�ســى  لــه 

بيــده لينتفــع علقمــة ب�سالتــه ول 

�ساخطــة عليــه  مادمــت   ب�سدقتــه 

فقالــت: يار�ســول اهلل اإنى اأ�سهد اهلل 

تعــاىل ومالئكتــه ومــن ح�سرنــى من 

 امل�سلمني اإنى ر�سيت عن ولدى علقمة.

فقال ر�سول اهلل: انطلق يابالل اإليه 

فاأنظر هل ي�ستطيع اأن يقول _ لاإله 

اإّل اهلل _ اأم ل ؟ فلعــل اأم علقمــة 

تكلمت مبا لي�س فى قلبها حياًء منى، 

فانطلق بالل ف�سمع علقمة من داخل 

الدار يقول لاإله اإّل اهلل. فدخل بالل 

وقال: ياهــوؤلء اإن �سخط اأم علقمة 

حجب ل�سانه عن ال�سهادة واإن ر�ساها 

اأطلــق ل�سانــه . ثــم مــات علقمــة من 

يومــه فح�سر ر�سول اهلل فاأمر بغ�سله 

 وكفنه ثم �سلى عليــه وح�سر دفنه.

ثــم قــام علــى �سفــري قــربه فقــال: 

مــن  والأن�ســار  املهاجريــن  يامع�ســر 

ــل زوجتــه علــى اأمه فعليــه لعنة  َف�سّ

اهلل ومالئكتــه والنا�ــس اأجمعني . ل 

يقبــل اهلل منــه �سرفــًا ول عــدًل اإل 

اأن يتــوب اإىل اهلل عــز وجل ويح�سن 

اإليهــا ويطلب ر�ساهــا فر�سى اهلل فى 

ر�ساها و�سخط اهلل فى �سخطها.

احلا�ضة ال�ضاد�ضة..

بقلم: حممد عبده حممد جودو

اإدارة التخطيط والبحوث
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من اأقوالهم:
قــال عمر بن اخلطــاب ر�سى اهلل عنــه: ) ما كانت 

الدنيا هَم اأحد اإل لزم قلبه اأربع: فقر ليدرك غناه، وهٌم ل 

ينق�سي مداه، و�سغل ل ينفذ اأوله، واأمل ليدرك منتهاه(.

قــال اأفالطون: )من ياأب���ى اليوم قب���ول الن�سيحة التي 

لتكلف���ه �سيئًا ف�س���وف ي�سط���ر يف الغد اإىل �س���راء الأ�سف 

باأغلى �سعر(.

قــال جربان خليل جــربان: )اأنت رح���وم اإذا اأعطيت 

ولك���ن لتن�سي واأنت تعطي اأن تدير وجهك عن الذي تعطيه 

لكي ل ترى حياءه عاريًا اأمام عينيك(.

اأمثال �ضودانية ومعانيها:
)زريبة المك.. البره داير يدخل والجوه داير ينفك(.

يقال لمن لير�سي بما ناله من ن�سيب.

 )�سرارة اللعوت تتالقى يوم الموت(

 قرابتكم كقرابة �سجر اللعوت ما تلتقي اأعواده اإل عند حرقها 

بع���د قطعه���ا كذلك اأنت���م ل تلتق���ون اإل عند وف���اة اأحدكم في 

ال�سالة عليه ي�سرب في المبالغة في الجفا.

حكمة العدد:

اإذا �سلمــت مــن الأ�سد فال 

تطمع في �سيده.

حلو الكالم:

دم������ك �ساف������ى تحوير المعردب لوِنك

 

 ب��������دور الكون جبينك وال�سلمه قرونك

 مادام اإنتى زى نجف الخواج�����ه عيونك

كيف يتداوى من األمو ويطيب مجنونك ؟
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اأج���وبة الألغ������از:
. •	100 = 11 – 111

	•من خالل جلده.
	•حرف النون.

	•الوطواط )الخفا�س(.
	•الفيل لأن خرطومه عبارة عن اأنف.

	•في ذل���ك الوقت كان عدد �سكان الأر����س اأربعة اأ�سخا�س اآدم 
وحواء.. هابيل وقابيل.. فقتل قابيل اأخاه هابيل.

	•القمر.
	•الأعور.
	•العمر.

	•الأعمي.. لأنه ل يري ويتمني اأن ي�ساهد ولو بعين واحدة.

األغ��������از:
( خم�س  كيف تح�سل علي العدد )100( باإ�ستخدام الرقم )1	•

مرات ؟

	•كيف يتنف�س ال�سفدع تحت الماء ؟
	•اأن���ا بداية النهاية ونهاية الزمان والمكان.. اأنا بداية النبات 

ونهاية الإن�سان والحيوان.. هل عرفتني ؟

	•ما هو الطائر الذي يلد ول يبي�س ؟
	•ما الحيوان الذي يحك اأذنه باأنفه ؟

	•من هو الإن�سان الذي قتل ربع �سكان العالم ؟
	•ما الذي يولد مرة واحدة في ال�سهر ؟

	•ما الذي يري �سديقه وعدوه بعين واحده ؟
	•ما ال�سئ الذي كلما زاد نق�س ؟

	•من هو ال�سخ�س الذي يتمني اأن يكون اأعور ؟

معل��������������ومة:
	•مكت�سف تجفيف اللبن ؟   بارمانتيه.

	•مكت�سف تفاعل النيترونات والبروتينات في الهواء ؟   غوبر.
	•مكت�سف كريات الدم الحمراء ؟   مالبيغي.

	•مكت�سف ع�سابات البرز ؟   هان�س.
	•مكت�سف نظرية الن�سبية ؟   اني�ستاين.
	•مكت�سف جدول ال�سرب ؟   فيثاغورث.

	•مكت�سف اأ�سعة اأك�س ؟   روتنجن.
	•مكت�سف التلقيح �سد الح�سبة ؟   اإدوارد جنر.

	•مكت�سف الزلزل ؟   لوكونيو.
	•مكت�سف ال�سغط الدموي ؟   �ستيفن هاينر.

	•مكت�سف جرثومة التايفويد ؟   اأبرت.
	•مكت�سف الفايتمينات ؟   هوبكنز.
	•مكت�سف الكورتيزون ؟   كاندال.

	•مكت�سف نقل الدم ؟   كريل.
	•مكت�سف م�سادات ال�سموم ؟   فون بهرنغ.

	•مكت�سف نواة الخلية ؟   براون.
	•مكت�سف الهند ؟   فا�سكوداجاما.

	•مكت�سف البنزين ؟   كيكول.
.... لأنه يبقي كيوم ولدته اأمه.

ً
	•�سمي الأمي اأميا

	•الكنانة كلمة تعني.... جعبة ال�سهام اأو الأر�س المعطاء مثل م�سر.
 – ال���دول الت���ي اأ�س�س���ت منظمة الأوبك ه���ى ال�سعودي���ة – الكوي���ت – فنزويال 	•

العراق.

	•معني قول الحجاج )لبيك اللهم لبيك(.... دعوتنا فلبينا النداء.
	•القول الذي ردده جميع الر�سل هو.... يا قوم اأعبدوا اهلل مالكم من اإله غيره.

	•اأطول الخلفاء الرا�سدين مدة في الخالفة.... هو عثمان بن عفان.
	•ال�سورة التي تخلو من حرف الميم في القراآن.... هي �سورة الكوثر.

	•ال�سحابي الذي اإهتز لموته عر�س الرحمن.... هو �سعد بن معاذ الأن�ساري 
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