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

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

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

اأ�صحاب الم�صلحة.

ر�ســـــــالة البنك:

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

الر�ؤيـــــــــــــــــا:

بنك ال�سمال الإ�سالمي
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الإقت�ساد الإ�سالمي يغري برامج البنوك 

العاملية

بطاقة قيا�س الأداء املتوازن

22

26

25
هيئــــــــــــــة التحرير

رئي�س التحرير

عبداهلل نور الدين اأحمد

م�ست�سار التحرير

التجاين ح�سني دفع ال�سيد

مدير التحرير

بدر حممد اجلاك العبا�س

حمررون

حمي الدين حممود التوم

حممد عبده حممد جودو

عبداهلل ح�سن اأحمد قر�سي

حممد ال�سادق الر�سيد عمر

ت�سميم  وطباعة

�سينان العاملية للطباعة 

0121215400

جملة ن�سف �سنوية

ت�سدر عن  اإدارة التخطيط والبحوث

 بنك ال�سمال الإ�سالمي

العدد الثاين  - اأكتوبر 2010م

مالمح خارطة الإقت�ساد العالمي
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اآفاق ال�سراكة الإقت�سادية العربية

الأهمية العملية والقانونية لبوال�س ال�سحن البحري

 في عمليات الإعتماد الم�ستندي للبنوك)2(

في هذا العدد

14

18

38

43

تلفــــــــــــون :

 – 83782925 – 83779474 – 83773111 

 83772179 – 83779078

فاك�س :

 – 83728586 – 83774277 – 83773585 

 83775531

تلك�س :

 22109 – 22888 نخيل )ا�س دي(

)isbssdkh( : الإ�سويفت

 �ص . ب : 10036 – الخرطوم

الرمز البريدي : 11111 

الموقع على الإنترنت :

 www.shmalbank.com 

البريد الإلكتر�ني :

  info@shmalbank.com 

بنك ال�سمال الإ�سالمي

موازنة العام 2011..

فتوي العدد

11 اآثار الأزمة املالية �صتمتد اإىل ما بعد عام 2015م
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بني اأيديكم العدد الث�ين من جملتكم )واحة ال�شم�ل( .. وي�أتي 

عليه،  للتفوق  و�ش�عيً�  الأول  العدد  خطى  مرت�شمً�  العدد  هذا 

وقد  ب�لبنك..  الع�ملني  قبل  امل�ش�هم�ت من  املزيد من  ومقدمً� 

وجد العدد الأول الإ�شتح�ش�ن والإ�ش�دة به �شكال وم�شمون�.. اإذ 

ق�ل عنه الكثريون اأنه ك�ن رائعً� من حيث املو�شوع�ت والإخراج 

امل�شتوى  هذا  يف  ن�شتمر  اأن  يف  ون�أمل  والطب�عة..  والت�شميم 

واآرائكم  ومقرتح�تكم  مبالحظ�تكم  مرة  كل  يف  عليه  ونتقدم 

النرية.

 اإن جن�ح�ت البنك قد اأ�شبحت وا�شحة للعي�ن، وهو ينتقل من 

اإىل  اإنت�ش�ر  ومن   .. تقدم  اإىل  تقدم  ومن   .. نه�شة  اإىل  نه�شة 

امل�ش�رف  مقدمة  يكون يف  اأن  روؤيته يف  يحقق  .. حتى  اإنت�ش�ر 

التنفيذية  وقي�دته  اإدارته  جمل�س  بجهود  وذلك   .. ال�شودانية 

البنك  .. وان�شج�مً� مع تقدم  والع�ملني فيه على كل امل�شتوي�ت 

عن  معربة  اأي�شً�  اإ�شدارته  تكون  اأن  ن�أمل  اجلبه�ت  كل  على 

تلك الروح وعن تلك الإجن�زات .. تقدم الثق�فة والعلم والفكر 

امل�شريف النريرّ م�شرت�شدين بر�ش�لة البنك..

اأخرى نقول لقرائن� الكرام داخل وخ�رج البنك .. وداخل  مرة 

وخ�رج اجله�ز امل�شريف.. ل تبخلوا علين� ب�آرائكم وانتق�داتكم 

دومً�  لتظل  الواحة  هذه  لتطوير  وم�ش�هم�تكم  ومقرتح�تكم 

منتجعً� اأخ�شرًا نتفي�أ ظالله..

                                      ولكم من� كل ال�شكر والتقدير

كلمة العــــــدد

اأ�شرة 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 الإ�صالم واأحكام  ال�صريعة  الن�صاط:   

الإ�صالمية الغراء.    

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

90.000.000 جنيه �صوداين راأ�س املال املدفوع:  

�رشكة م�ساهمة عامة
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 جل�سنا اإليه في مكتبه، اإنه المدير العام لبنك ال�سمال الإ�سالمي ال�سيد/ح�سن محمد الح�سن الأمين الذي 

كانت له خبرات �سابقة في العمل ببنك الت�سامن الإ�سالمي بمختلف فروعه وفي بنك اأم درمان الوطني، 

وفي مجالت اأخرى. دخلنا معه اإلى مفا�سل هامة بالبنك لن�سلط عليها ال�سوء بعد اأن نما اإلى علم الجميع 

ما حدث من قفزات وتطورات اإيجابية في البنك، وبعد الإ�سادات التي وجدها البنك وهو ي�سق طريقه في 

مجال التقنية الم�سرفية وفي مجال تدريب الكادر وتعظيم الودائع والإيرادات والأرباح.. فخرجنا منه 

بالح�سيلة التالية: 

مديــــــــــر عام البنك:

اإن الغاية الكلية للخطة هي تقليل الم�سر�فات �النفقات الإدارية 

�زيادة اإيرادات البنك لتعظيم الربحية.
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والن�صاأة  الميالد  عن  معك  حديثنا  نبداأ  اأن  نرجو   -

والمراحل الدرا�صية؟

كان مولدي في كريمة، محلية مروي، بالوالية ال�شمالية، 

حيث ن�شاأت هناك وتلقيت تعليمي االبتدائي بمدر�شة كريمة 

االبتدائية )اأ(، ثم مدر�شة كريمة المتو�شطة القديمة. اأما 

فرع  القاهرة  جامعة  في  تخرجت  فقد  الجامعي  تعليمي 

في  عالي  دبلوم  على  تح�شلت  ثم  1984م  عام  الخرطوم 

ثم  االإ�شالمية،  اأمدرمان  جامعة  في  االإ�شالمية  ال�شيرفة 

اإ�شالمية في  تح�شلت على ماج�شتير اقت�شاد وم�شارف 

طالب  واالآن  2002م   عام  االإ�شالمية  اأمدرمان  جامعة 

دكتوراة.

في  تخرجك  بعد  بها  عملت  التي  المواقع  هي  ما   -

الجامعة؟  

العام  اأوائل  االإ�شالمي  الت�شامن  ببنك  التحاقي  تم  ـ   

فرع،  مدير  وو�شلت  كريمة،  فرع  في  وعملت  1985م، 

و�شاهمت في اإ�شاء فرع بابنو�شة ،ثم عملت في فرع حلة 

ال�شهيد،  اإل منظمة  انتقلت  . بعد ذلك  1995م  كوكو عام 

الوطني،  اأمدرمان  ببنك  التحاقي  كان  ثم  دينار،  �شرافة 

واأخيرًا كان انتقالي اإلى بنك ال�شمال االإ�شالمي.

ال�صنوات  خالل  البنك  حققها  التي  النتائج  ماهي   -

الأخيرة على �صعيد تجاوز الفترة ال�صعبة والنتقال 

من الخ�صائر للربحية وغيرها من الأ�صعدة ؟

ـ كان بنك ال�شمال االإ�شالمي يعاني من بع�س االإ�شكاالت 

1998م ، ولكنه بداأ يتعافي وي�شحح م�شيرته  منذ العام 

منذ العام 2006م ، وانتقل اإلى و�شع اأف�شل وحقق نتائج 

اإيجابية في االأعوام 2007م ، و2008م حيث �شار البنك 

بحمد اهلل يعمل وفق خطة جديدة للت�شويق الم�شرفي .. 

خطة خم�شية �شارك في و�شعها مجل�س االإدارة واالإدارة 

ال�شمال  ببنك  للو�شول  بالبنك  والعاملون  التنفيذية 

االإ�شالمي للبنك االأول باإذن اهلل.. وفي ال�شنوات االأخيرة 

�شنويًا،   %30 من  اأكثر  بمعدل  الموارد  زيادة  بداأت 

واالإيرادات اأي�شًا باأكثر من 30% ونتوقع نتائج اإيجابية 

للغاية للعام 2010 م.

- ما هي اأهم الأهداف التي توخت خطتكم الخم�صية 

تحقيقها؟

ـ اإن الغاية الكلية للخطة هي تقليل الم�شروفات والنفقات 

اأي  الربحية،  لتعظيم  البنك  اإيرادات  وزيادة  االإدارية 

اإنجاز اأعلى ربحية باأقل تكلفة، وقد حر�شت الخطة على 

واإن�شاء  الم�شرفية  والمنتجات  الخدمات  وزيادة  ترقية 

الخدمات  تقديم  اأ�شلوب  تح�شين  فعالة،  ت�شويق  اإدارة 

الم�شرفية، زيادة اإنتاجية راأ�س المال، رفع القدرة الفنية 

التنظيم  ومراجعة  والتخطيط  بالتو�شيف  والت�شويقية 

بنك ال�سمال الإ�سالمي به نظام تقني جيد �متطور
 �كل الخدمات الم�سرفية الإلكتر�نية المتقدمة موجودة الآن بالبنك
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ـ العميل من اأ�لويات البنك مهما �سغر حجم عمله مع البنك اأ� كبر

نطمئن الم�ساهمين بالبنك �نوؤكد لهم
 اأن م�سيرة البنك قد تم ��سعها على الطريق ال�سحيح..

االإداري والوظيفي وربطه باالإجراءات الم�شرفية، �شرعة 

اإنجاز الخدمة الم�شرفية، رفع م�شتوى الكفاءة االإدارية 

ال�شارية  العمل  قوانين  لتواكب  العمل  عالقات  ومراجعة 

في الدولة.

وزيادة  بالم�شرف  االإرتقاء  كذلك  ت�شتهدف  الخطة  اإن   

اإهتماماتها  �شمن  ومن  الم�شرفية،  ال�شوق  من  ن�شيبه 

وجعل  للعاملين  وخارجيًا  داخليًا  الم�شتمر  التدريب 

الت�شويق مهمة كل العاملين بالبنك، والزيارات الم�شتمرة 

للعمالء، 

المقدمة  دول  من  اأ�صبح  ال�صودان  اأن  المعروف   -

العربي  ال�صعيدين  على  الإلكترونية  ال�صيرفة  في 

والأفريقي. اأين و�صل بنك ال�صمال الإ�صالمي في هذا 

المجال ؟

ـ بنك ال�شمال االإ�شالمي به نظام تقني جيد ومتطور. وكل 

الخدمات الم�شرفية االإلكترونية المتقدمة موجودة االآن 

بالبنك، ونحن ن�شعى لتطويرها اأكثر، وكلما �شارت هنالك 

خدمة جديدة �شنقوم باإدخالها في البنك. لقد و�شلنا في 

م�شاألة نقاط البيع اإلى و�شع متقدم للغاية ونحن متفوقون 
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العمل بالبنك يجب اأن يتم بر�ح الجماعة

 �كل اإن�سان مهما �سغرت �ظيفته له د�ر في تطوير البنك

في ذلك �شواء كان على �شعيد عدد نقاط البيع اأو حجم المعامالت التي تتم عبرها وذلك ب�شهادة االآخرين، الذين اأ�شادوا 

اأي�شًا و�شعًا  لنحقق  اهلل  باإذن  المزيد  الإدخال  ن�شعى  االآلية  ال�شرافات  االإتجاه. وفي مجال  هذا  في  بالبنك وجهوده 

متقدمًا.

والإ�صت�صناع  المقاولة  مثل  المرابحة  غير  الأخرى  التمويل  �صيغ  ا�صتخدام  في  للتو�صع  توجه  للبنك  هل   -

والإجارة وغيرها من ال�صيغ؟

المقاولة فيها  ل�شيغة  المطروحة، وقد عقدنا ور�شة  االإ�شالمية  ال�شيغ  ن�شتخدم كل  اأن  نعم.. نحن حري�شون على  ـ 

مخت�شون من داخل وخارج البنك وطبعنا نتائجها في مر�شد، ونحن حري�شون ـ على ح�شب توجيه بنك ال�شودان ـ في 

الفترة القادمة على تقليل المرابحة وتنفيذ ال�شيغ االأخرى و�شنقوم باإذن اهلل بعمل مر�شد لتلك ال�شيغ لن�شتفيد منه 

نحن في البنك وي�شتفيد منه غيرنا، وخالل هذا العام، وحتى �شبتمبر انخف�شت ن�شبة المرابحات من 35% اإلى %19.

- ما هي اآفاق خطة البنك في مجال التدريب، وتطوير الكادر الب�صري العامل بالبنك؟

ـ لقد كان التدريب �شعيفًا بالبنك وتوقف البنك عن االبتعاث للخارج لع�شر �شنوات، ولكن جاءت الخطة الخم�شية للبنك 

اأن�شاأنا في  العاملين، وقد  لكل  للخارج  بالداخل واالبتعاث  التدريب  لتحدث تغييرًا كبيرًا ولتقر  2012م(  ـ  )2008م 

البنك مجل�شًا للتدريب برئا�شة نائب المدير العام باالإ�شافة للم�شاعدين واالإدارات المعنية.. واإذا نظرنا في االأرقام في 

ال�شنتين االأخيرتين نجد اأنه في العام 2009م تم ابتعاث 32 موظفًا بالبنك للخارج تلقوا دورات تدريبية باالأكاديمية 

العربية باالأردن وبالقاهرة وكذلك دورة باالأمارات، مع اأن المخطط له كان 27 موظفًا، و�شملت الدورات مجاالت �شتى 

منها الخدمات الم�شرفية االإلكترونية والت�شنيفات االإئتمانية والتقييم الذاتي و�شبط المخاطر وغيرها من المجاالت. 

اأما في العام 2010 فقد كان المخطط له 37 م�شاركًا المنجز منها حتى اأكتوبر )32( م�شاركًا �شملت دوراتهم م�شر 

واالأردن واليمن والهند ولبنان ودبي، وكان للبنك م�شاركة في موؤتمر ال�شرق االأو�شط لال�شويفت. وكان اهتمامنا اأي�شًا 

بدورات اإدارة المخاطر وتقنيات اختبارات ال�شغط في اإدارة مخاطر االإئتمان وال�شيولة، كذلك اإدارة الديون المتعثرة 

وغيرها من المجاالت.

- كيف تنظرون لإدارة المخاطر بالبنك على �صوء اأهمية هذا المو�صوع في الجهاز الم�صرفي ككل ؟

المو�شوع  بهذا  االإهتمام  على  كان حر�شنا  وقد  بالبنك،  تحيط  التي  االأخطار  لكل  الموؤ�شر  المخاطر هي  اإدارة  اإن  ـ 

وتدريب الكادر بالداخل والخارج، ومن اأمثلة اهتمامنا بذلك خالل العام 2010م اأننا �شاركنا في دورة اإدارة المخاطر 

تقنيات  دورة  وفي  مايو،  من  االأول  االأٍ�شبوع  في  باالأردن  العربية  باالأكاديمية  االإ�شالمية  الم�شرفية  العمليات  في 

اختبارات ال�شغط في اإدارة مخاطر االإئتمان وال�شيولة في االأ�شبوع الثالث من يونيو بالقاهرة، ونهتم بتدريب الكادر 

في كافة المجاالت.
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الإ�ســــــــالمي

مع  العالقات  تقوية  مجال  في  البنك  خطط  هي  ما   -

الجمهور وا�صتقطاب المزيد من العمالء ؟ 

كبيرًا  اإهتمامًا  المجال  بهذا  اإهتمت  خم�شية  خطة  لنا  ـ 

ق(  ي�شوِّ )الكل  �شعار  ورفعنا  الت�شويق  اأولوياتها  ومن 

وزيادة  الموارد  وزيادة  العمالء  ا�شتقطاب  بغر�س  وذلك 

الودائع  على  بو�شوح  ذلك  انعك�س  وقد  ا�شتخداماتها، 

2009م تزداد  2006م وحتى العام  اأنها منذ العام  حيث 

بمعدل 32% �شنويًا في المتو�شط.

- نرجو في ختام هذا اللقاء اأن توجه كلمة للعاملين 

بالبنك ! 

ـ اأقول لكل العاملين بالبنك بمختلف مواقعهم ودرجاتهم 

واحد(  مركب  في  )نحن  فروعهم  ومختلف  الوظيفية 

الجماعة،  بروح  يتم  اأن  يجب  بالبنك  العمل  اأن  وقناعتي 

وكل اإن�شان مهما �شغرت وظيفته له دور في تطوير البنك 

االأهداف  لتحقيق  بال�شورى  والعمل  التكاتف  من  بد  وال 

التي ي�شعى البنك لتحقيقها.

- هل من كلمة لعمالء البنك:

ـ اإن العميل من اأولويات البنك مهما �شغر حجم عمله مع 

تقنيًا  البنك  تطوير  على  حري�شون  ونحن  كبر،  اأو  البنك 

اأجل  من  وذلك  الخدمة  اأداء  �شرعة  على �شعيد  وتطويره 

ك�شب ثقة زبائننا، وحري�شون على التعامل باأ�شلوب راٍق 

مع الزبون الإر�شائه، ونرفع �شعار )العميل على حق واإن 

اأخطاأ(.

-  هل من كلمة للم�صاهمين بالبنك ؟

اأن  لهم  ونوؤكد  بالبنك  الم�شاهمين  كل  نطمئن  اأن  نود  ـ 

م�شيرة البنك قد تم و�شعها على الطريق ال�شحيح وهي 

تحقق تقدمًا م�شطردٍاً على كل االأ�شعدة، وقد تم بناء خطة 

البنك على اأ�شا�س تجاوز كل ال�شعاب ال�شابقة والنهو�س 

بالبنك ليكون )البنك االأول( وما م�شى من �شنوات الخطة 

الطريق  على  ن�شير  اأننا  المتحققة  بالنتائج  لنا  اأكد  قد 

ال�شحيح لي�شل البنك لمبتغاه.
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الدولي  النقد  الدولي و�شندوق  البنك  تقرير حديث �شدر عن    في 

ورد اأن االأزمة المالية العالمية اأدت اإلى التاأثير �شلبًا على جهود الحد 

المقبل  العقد  اإلى  �شتمتد  اآثارها  واأن  النامية،  الدول  في  الفقر  من 

وما بعده،

العالمية  االأزمة  اإن  2010م:  ل�شنة  العالمي  الر�شد  “تقرير   ويقول 

االإنمائية،  االأهداف  لهذه  الرئي�شية  المجاالت  من  عدد  على  اأثرت 

بين  والم�شاواة  االأطفال  ووفيات  بالجوع،  المتعلقة  تلك  فيها  بما 

ومكافحة  النظيفة،  المياه  على  الح�شول  على  والقدرة  الجن�شين، 

في  التنمية  اآفاق  على  التاأثير  في  ت�شتمر  �شوف  واإنها  االأمرا�س، 

االأمد الطويل اإلى ما بعد عام 2015م.

ونتيجة لالأزمة العالمية، �شيقع 53 مليونًا اآخرون من الب�شر فري�شة 

للفقر المدقع حتى حلول عام 2015م. وتوقع التقريراأن يبلغ اإجمالي 

بعد  �شخ�س  مليون   920 نحو  المدقع  الفقر  من  يعانون  من  عدد 

خم�س �شنوات من االآن، وهو ما يعني حدوث انخفا�س كبير قيا�شًا 

بعدد من كانوا يعي�شون في فقر مدقع عام 1990م والذي بلغ 1,8 

مليار �شخ�س. وا�شتبعد التقرير النجاح في تحقيق الهدف االإنمائي 

خالل  الن�شف  اإلى  الجوع  من  يعانون  من  ن�شبة  بخف�س  الحا�شم 

الفترة 1990م اإلى 2015م، حيث يواجه اأكثر من مليار �شخ�س في 

اأنحاء العالم �شعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية االأ�شا�شية 

ب�شبب ارتفاع االأ�شعار وعدم وفرة المح�شول. وجاء في التقرير اأن 

اأكثر من مليون طفل تحت �شن الخام�شة قد يلقون حتفهم بين عامي 

2009م و2015م  ب�شبب اآثار االأزمة المالية.

وقال موريلو بورتوجال، نائب المدير العام ل�شندوق النقد الدولي، 

الفقيرة  البلدان  اأ�شابت  �شديدة  �شدمة  كانت  المالية  “االأزمة  اإن 

بقوة”. واأو�شح ديلفين �شيا جو كبير الخبراء االقت�شاديين بق�شم 

�شوؤون اأفريقيا في البنك الدولي، اأن “اأهم النقاط التي ت�شمنها تقرير 

الر�شد الدولي لعام 2010م هي اأن اآثار االأزمة المالية �شتكون بعيدة 

المدى و�شن�شعر بها ل�شنوات طويلة على الرغم من مرحلة التعافي 

التي تمر بها االإقت�شاديات في مختلف دول العالم خا�شة في الدول 

“فقد �شهدت الفترة ال�شابقة لالأزمة تحقيق تقدم  النا�شئة”. وتابع 

كبير على �شعيد عدد من االأهداف االإنمائية لالألفية الثالثة، ولكن االآن 

�شتظل هناك فجوات على م�شار عدد من االأهداف مثل خف�س معدالت 

وتح�شين  بالمدار�س  االلتحاق  ن�شب  ورفع  االأطفال  ووفيات  الفقر 

�شحة االأمهات

تقرير الر�سد العالمي ل�سنة 2010م يوؤكد:

اآثار الأزمة المالية العالمية �ستمتد اإلى ما بعد عام 2015م

هاجم وزير االأعمال البريطاني فين�س كيبل تجاوزات الراأ�شمالية وذلك في معر�س االإعالن عن خطٍط لمراجعة قواعد حوكمة ال�شركات وقال كيبل 

في ت�شريحاته اأن الراأ�شمالية ال تقبل الحلول الو�شط وتقتل المناف�شة حيثما ا�شتطاعت” ح�شبما ورد في مقتطفات من خطاٍب �شيلقيه اأمام موؤتمر 

حزب الديمقراطيين االأحرار. والديمقراطيون االأحرار هم ال�شريك االأ�شغر في الحكومة االإئتالفية البريطانية التي يقودها المحافظون والتي 

ت�شلمت مهامها في مايو. وقال كيبل اأن المراجعة التي �شتبداأ في اأكتوبر، �شتبحث في التداعيات االإقت�شادية لعمليات اال�شتحواذ وم�شوؤولية 

الم�شاهمين وحوافز واأجور ال�شركات.

�نتقاد�ت من بريطانيا للر�أ�سمالية وقتلها للمناف�سة

اأخبار

 عربية

 وعاملية 

يف جمال

امل�سارف
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الإ�ســــــــالمي

الذي  االأق�شى  الحجم  اأن  موديز  وكالة  قالت 

يمكن اأن تحققه ال�شيرفة االإ�شالمية خم�شة ترليونات 

�شنويًا   %20 بمعدل  نما  القطاع  هذا  واأن  دوالر. 

القطاع  حجم  من   %5 �شوى  يمثل  ال  اأنه  اإال  تقريبًا، 

توقع  الما�شي،  مايو  وفي  العالم.  في  الم�شرفي 

تواجه  التي  التحديات  حول  موؤتمر  في  م�شاركون 

في  االإ�شالمية  ال�شيرفة  حجم  يت�شاعف  باأن  القطاع 

خم�س �شنوات، وكانت اأعداد الموؤ�ش�شات والم�شارف 

منت�شف  منذ  كبير  ب�شكل  نمت  قد  االإ�شالمية 

ال�شبعينات وهناك المئات منها حاليًا في خم�شين دولة 

هجمات  اأن  الدولي  النقد  �شندوق  وقال  العالم.  عبر 

اأ�شعار  في  الكبير  واالرتفاع  2001م  11�شبتمبر 

بتعزيز  بقوة  �شاهمت  االأخيرة،  ال�شنوات  في  النفط 

مكانة ال�شيرفة االإ�شالمية خ�شو�شًا اأن الم�شتثمرين 

الم�شلمين باتوا يف�شلون اإبقاء اأموالهم في اأوطانهم.

موديز  وكالة  حثت  اأ�شدرته،  تقرير  وفي 

التجدد واالإبتكار  اال�شالمية على  المالية  الموؤ�ش�شات 

وقال  المخاطر.  اإزاء  التحوط  مجال  في  خ�شو�شا 

مكماًل اأنه يتعين على »الموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية 

اإذ ان هناك مجاالت  اأكثر هجومية  اأن تتبع �شيا�شات 

»اأظهرت  الموؤ�ش�شات  هذه  ان  وراأى  للنمو«.  كبيرة 

الموؤ�ش�شات  من  بكثير  ن�شاطا  اقل  انها  االآن  حتى 

المالية العادية«. 

وقال تقرير موؤتمر ال�شيرفة االإ�شالمية العالمي 

موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ن�شر  الذي  -2010م  2009م 

الم�شارف  على  يتعين  اإنه  كومباني  اند  ماكينزي 

عبر  الم�شتقبلي  م�شارها  تحدد  اأن  االإ�شالمية 

التقرير  واأ�شاف  مهمة.  جديدة  مجاالت  ا�شتك�شاف 

عبر  اأعمالها  وتنوع  تعزز  اأن  الم�شارف  هذه  »على 

التوجه اإلى ن�شاطات ذات توجه قوي نحو النمو، مثل 

التمويل ال�شخ�شي واإدارة االأ�شول ومجاالت اأخرى 

في ال�شيرفة اال�شتثمارية«.

 وبح�شب التقرير فاإن اأداء الم�شارف االإ�شالمية 

المالية  االأزمة  العادية في  الم�شارف  اأف�شل من  كان 

العالمية.

نمو الصيرفة اإلسالمية يتضاعف خالل خمس سنوات

اأخبار

اآقت�سادية

م�سرفية 

حملية

 عربية

 وعاملية 
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الإ�ســــــــالمي

التمويل  اإن نظام  اإيطالية  دينية  قالت مجلة   

االإ�شالمي �شيتكفل باإعادة بناء �شمعة نموذج 

واأ�شارت  ف�شله1.  ثبت  راأ�شمالي  نظام 

النظام  اأن  اإلى  بين�شيرو«  اإي  »فيتى  مجلة 

في  االإ�شهام  على  قادر  االإ�شالمي  المالي 

المالي الغربي.  النظام  اإعادة ت�شكيل قواعد 

البحث  اأنه »قد تمخ�س عن عملية  واأ�شافت 

ال�شرعية،  الناحية  من  مقبول  نموذج  عن 

تحالف  االأخالقية،  للمتطلبات  وموافق 

علماء  بين  واالأغرا�س  المقا�شد  تجمعه 

ال�شريعة، والذين انخرطوا  التمويل وعلماء 

اأجل بعث وتجديد نظام مالي  في العمل من 

اإ�شالمي قوي. وهذا التحالف العجيب لي�س 

المعا�شرة، ولكنه  له مثيل في االقت�شادات 

اأدى اإلى تدعيم قاعدة قوية لنظام اقت�شادي 

جديد«. 

الر�شمية  الفاتيكان  �شحيفة  وكانت   

رومانو”  »اأو�شيرفاتور  با�شم  المعروفة 

و�شفته  ما  الما�شي  في/مار�س  ن�شرت  قد 

بمقالة “مخت�شرة” عن مقال مو�شع ينتظر 

بين�شيرو”  اإي  “فيتى  مجلة  عدد  في  ن�شره 

ال�شادرة من جامعة “كاتوليكا” الكاثوليكية 

لهذا  العربية  االأو�شاط  ونظرت  ميالن.  في 

التقرير “الموجز” على اأن الفاتيكان يبارك 

البنوك  لدى  االإ�شالمية  الم�شرفية  تواجد 

الغربية.

بين�شيرو«  اإي  “فيتى  مجلة  قامت  واأخيرا   

�شحيفة  وح�شلت  المو�شع،  تقريرها  بن�شر 

منه،  ن�شخة  على  “االقت�شادية” ال�شعودية 
“االأمة”  رابطة  مفهوم  اإلى  تطرق  والذي 

نظام  يميز  ما  اأن  بذكرها  الم�شلمين،  لدى 

تكاتف  هو  التقليدي  عن  االإ�شالمي  التمويل 

الجهود على م�شتوى المجتمع ككل، والذي 

1   موقع الأ�صواق العربية بتاريخ 15 يونيو 2009م

روح  هي  وهذه  “االأمة«،  مفهوم  في  يتبلور 

االإ�شالم.

 واأ�شارت اإلى اأن االتجاه الفردي غريب على 

االإ�شالم، ولذلك يتولد عندهم ال�شعور القوي 

بم�شاعدة  ال�شارم  واالإلتزام  باالنتماء، 

تام  قبول  مع  ذلك  كل  الحاجة،  عند  الرفيق 

القيم التي زرعها  الدينية. تلك هي  للقيادات 

االقت�شادي  النظام  في  الم�شلمون  العلماء 

عرب  مكنت  التي  القيم  وهي  االإ�شالمي، 

البادية من معاي�شة بيئة قا�شية في ال�شحراء. 

واإذا كانت االأمة هي القلب، فاإن التكافل بين 

االقت�شاد  في  القلب  �شربات  هو  اأفرادها 

االإ�شالمي. القيم االأخالقية.

 معلوم اأن الفاتيكان كان يتابع -عن كثب- 

للبور�شات  ال�شوقية  القيمة  “ذوبان” 
العالمية، وكان م�شوؤلو الكني�شة الكاثوليكية 

ينتقدون - ب�شورة متوا�شلة، في �شحيفتهم 

الر�شمية- نموذج ال�شوق الحرة؛ لكونه قد 

العقدين  في  و�شيئة  مفرطة  “ب�شورة  نما 

الما�شيين«.

المجلة  تقرير  في  االنتقاد  ذلك  وتترجم   

“اإننا  محررها:  ذكر  عندما  الكاثوليكية 

نعتقد اأن النظام المالي االإ�شالمي قادر على 

النظام  قواعد  ت�شكيل  اإعادة  في  الم�شاهمة 

المالي الغربي، ونحن نرى اأننا نواجه اأزمة 

ال�شيولة؛  �شح  م�شاألة  على  تقت�شر  ال  مالية، 

لكنها تعاني اأزمة انهيار الثقة بالنظام ذاته”. 

العالمي  الم�شرفي  النظام  “يحتاج  وتابع 

اإلى اأدوات تمكن من اإرجاع القيم االأخالقية 

اإلى مركز االإهتمام مرة اأخرى، اأدوات تمكن 

من تعزيز ال�شيولة، وكذلك اإعادة بناء �شمعة 

نموذج نظام راأ�شمالي ثبت ف�شله«.

 وكتب التقرير بطريقة “ُترغب في مميزات 

لدى  قبوله  ي�شهل  االإ�شالمي، حيث  التمويل 

المب�شط  ال�شرح  تكثيف  مع  النا�س  عامة 

بكيفية  االإيطاليين  االأعمال  لرجال  والموجه 

لتمويل  االإ�شالمية  بال�شندات  االإ�شتعانة 

الم�شاريع ال�شخمة. وتم التطرق اإلى النقود 

لدى الم�شلمين وكونها “لي�شت في حد ذاتها 

�شلعة يمكن اإ�شتخدامها لتولد الربح بنف�شها، 

االإنتاج  لتحقيق  واأداة  و�شيلة  النقود  اإن  بل 

الحقيقي، وهذا مطبق في ال�شكوك«.

 وكانت المجلة الجامعية قد ا�شتهلت تقريرها 

فيها  تذكر  تاريخية  لمحة  بذكر  المطول 

االإ�شالمي.  االإقت�شاد  مفهوم  تطور  كيفية 

اأن نتذكر كيف كان  “من ال�شروري  وقالت 

الرافعون للواء ال�شريعة وطالب علم المالية 

في  امتعا�شهم،  عن  يعبرون  االإ�شالمية 

الراأ�شمالية  تغلغل  من  الـ19،  القرن  اأواخر 

العديد  ن�شرت  وقد  االإ�شالمية.  البلدان  في 

الخدمات  اأن  على  تن�س  التي  الفتاوى  من 

المعتمدة على الفوائد الم�شرفية التي كانت 

تقدمها بنوك “الم�شتعمر” غير متوافقة مع 

البلدان  في  يكن  لم  ولكن  ال�شريعة.  اأحكام 

االإ�شالمية عندئٍذ غير تلك البنوك.

التعامل  اإلى  م�شطرين  الم�شلمون  وكان   

موؤ�ش�شات  نظرهم  في  تمثل  اأنها  مع  معها، 

غير مقبولة يعتمد وجودها على تقديم خدمات 

محرمة من وجهة نظر ال�شرع االإ�شالمي، كما 

اأنها تهدد الن�شيج االإقت�شادي واالجتماعي. 

من  الخم�شينات  منت�شف  “ومنذ  وتابعت: 

ال�شبعينات  منت�شف  حتى  الما�شي  القرن 

بالمالية،  والمخت�شون  االقت�شاديون  عكف 

جموع  وكذا  ال�شريعة،  علماء  اإلى  اإ�شافة 

الفائدة  اإلغاء  اإمكانية  المثقفين، على درا�شة 

مالية  موؤ�ش�شات  وتاأ�شي�س  االقت�شاد،  من 

قادرة على اإيجاد بدائل للنظام الربوي، تكون 

متوافقة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية«.

مجلة كاث�ليكية تدع� لالأخذ بال�سيرفة �لإ�سالمية وت�ؤكد:

التمويل اإلسالمي كفيل بترميم سمعة النظام الرأسمالي 

اأخبار

اآقت�سادية

م�سرفية 

حملية

 عربية

 وعاملية 
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موازنة  ُموجهات  جاءت   

اأجازها  التي  2011م  العام 

على  الوزراء،  مجل�س 

ال�شودان  وحدة  اأ�شا�س 

ال�شالم. وركزت  وا�شتدامة 

وفق  االإ�شتمرار  على 

�شيا�شة  في  الموجهات 

المعي�شة  اأعباء  تخفيف 

التمويل  برنامج  وتفعيل 

التو�شع  بجانب  االأ�شغر، 

م�شروعات  تمويل  في 

للحد  الخريجين  ا�شتخدام 

وتنفيذ  البطالة  َمعّدالت  من 

برنامج محدد لبناء القدرات 

والموؤ�ش�شية،  الب�شرية 

بالموجهات  يتعلق  وفيما 

الوحدة  بتحقيق  المتعلقة 

ركزت الميزانية على توفير 

وتوفير  ودارفور  ال�شودان  �شرق  في  االإعمار  ل�شناديق  الموارد 

بالواليات  ال�شودان  جنوب  حكومة  الأن�شبة  الكامل  التمويل 

ال�شمالية. وفي محور التنمية الم�شتدامة اأ�شارت الموجهات الأهمية 

التركيز على الم�شتثمرين خا�شًة اال�شتثمارات الخارجية ومعالجة 

اأمر َتكلفة االإنتاج بخف�شها اإلى اأدنى حٍد ممكٍن وتحريك الطاقات 

العاطلة في القطاع ال�شناعي. وفيما يلي ال�شيا�شات النقدية هدفت 

الموازنة لتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي االإجمالي 

الوطنية،  العملة  �شرف  وا�شتقرار  الت�شخم  معدالت  وخف�س 

بجانب اال�شتفادة المثلى من النقد االأجنبي المتاح وتوجيهه وفق 

فيما  اأما  البترولية.  غير  ال�شادرات  وزيادة  المعلومة  االأولويات 

الحد  رفع  على  الموازنة  رّكزت  فقد  الم�شرفية  ال�شيا�شات  يلي 

مليون  اإلى )100(  مليون  للم�شارف من )80(  المدفوع  االأدنى 

اإن�شاء  اإجراءات  وا�شتكمال  الم�شرفية  الرقابة  وحدات  وتقوية 

بنك تنمية دارفور، ورّكزت الموجهات على رفع االإنتاج واالإنتاجية 

التركيز  بجانب  والمروي،  المطري  ب�شقيه  الزراعي  القطاع  في 

على ال�شراكات اال�شتراتيجية مع �شركاء عالميين ومحليين وبناء 

ح�شاد  برنامج  وتنفيذ  المهمة  ال�شلع  من  اإ�شتراتيجي  مخزون 

وفتح  الحيوانية  الثروة  منتجات  ت�شنيع  على  والعمل  المياه 

اأ�شواق جديدة في مجالي ال�شناعة والطاقة، كما َهدفت الموازنة 

كاالأ�شمنت،  االإ�شتراتيجية  القطاعات  في  اال�شتثمارات  لت�شجيع 

االإنتاج  تكلفة  خف�س  �شيا�شات  وتبني  ال�شم�شية  والطاقة  الحديد 

وزيادة اال�شتك�شافات النفطية واإنتاج الذهب والمعادن االأخرى، 

واأّكد المجل�س علي اأّن موازنة العام المقبل �شتكون بداية لتحول 

الوطني على  االإقت�شاد  القومي وزيادة قدرة  االإنتاج  اإيجابي في 

تقديم خدمات اأف�شل للمواطنين.

تخفيف اأعباء المعي�سة.. التمويل الأ�سغر.. �سناديق الإعمار..

 �التنمية الم�ستدامة على راأ�س الأ�لويات
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قال  الع�شرين  مجموعة  دول  اإلى  مذكرة  الدولي  النقد  �شندوق  وجه 

فيها اأن انتعا�س االقت�شاد العالمي �شي�شتمر خالل العام 2010م ولكنه 

وقال  2011م.  من  االأول  الن�شف  وفي  العام  نهاية  بحلول  �شي�شعف 

�شندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي �شدرت لمنا�شبة اجتماع 

مندوبي دول مجموعة الع�شرين في كوريا في 4 و5 �شبتمبر “بح�شب 

توقعاتنا فاإن االإنتعا�س �شيتوا�شل مع بع�س ال�شعف في الن�شف الثاني 

من 2010م  ويتوقع اأن ي�شتمر في الن�شف االول من 2011م”.

 ويرى خبراء ال�شندوق اأن االنتعا�س الدولي دخل في مرحلة جديدة 

في  التراجع  ب�شدد  المخزونات   بناء  واإعادة  الميزانية  دعم  واأن 

االقت�شاديات المتطورة، واأن المخاطر تتمثل باأن يكون النمو اأ�شعف 

مما هو متوقع،  ال �شيما واأن ال�شكوك المرتفعة ب�شاأن اال�شواق المالية 

ت�شكل م�شدر قلق كبير”، كما اأو�شح ال�شندوق.

 ويرى ال�شندوق اأن هذا القلق ياأتي في �شكل خا�س براأيه من المبالغ 

واأ�شار  الق�شيرة.  االآجال  على  اليورو  منطقة  دول  اقتر�شتها  التي 

�شندوق النقد الدولي اإلى اأن الدين العام الذي ي�شتحق في االقت�شاديات 

ال�شعيفة بمنطقة اليورو في الن�شف الثاني 

من 2010م وفي 2011م يتجاوز االربعمائة 

مليار دوالر”.

ا�شطرابات  اأي  “اأن  من  ال�شندوق  وحذر   

اإما عن  اأ�شواق �شندات الخزانة الناجمة  في 

نق�س  عن  اأو  التمويل  اإعادة  عمليات  ف�شل 

الم�شرفي،  القطاع  في  االأموال  روؤو�س  في 

الماليات  على  كبير  ب�شكل  ال�شغط  تزيد  قد 

العامة وتوؤدي اإلى فقدان الثقة في االأ�شواق، 

وتت�شبب بتقلي�س جديد كبير لميزانية الدول 

اإلى  ي�شيء  قد  ما  �شعوبات،  تواجه  التي 

االإنتعا�س العالمي”.

 وهذه الدول التي لم ي�شاأ ال�شندوق ت�شميتها، 

يعتبرها  التي  تلك  االأرجح  على  لكنها 

اإيطاليا  اليونان،اإيرلندا،  )اأ�شبانيا،  مجازفة  االأكثر  الم�شتثمرون 

والبرتغال( “�شتواجه مناف�شة احتياجات اعادة التمويل القت�شاديات 

وم�شارف  دوالر،  مليار  اآالف  اأربعة  بحوالي  تقدر  اأخرى،  متطورة 

اأوروبية تواجه اي�شا ظروفا �شعبة”.

ويرى ال�شندوق خطرا اآخر ياأتي من العائدات ال�شرائبية المخيبة.

 في هذه الحالة “قد تفقد اال�شواق ثقتها تجاه بع�س الدول، ان اعتبرت 

جهود ال�شلطات الإبقاء دينها في م�شتوى قابل لالإ�شتمرار غير مالئمة 

اأو تفتقر اإلى الم�شداقية”.

ال�شغيرة  االأمريكية  الم�شارف  ت�شجل  “قد  اأولى  مرحلة  ففي   

غير  خ�شائر  العقارات،  قطاع  في  كبير  ب�شكل  النا�شطة  والمتو�شطة 

الدوامة  ت�شرع  اأن  يمكن  كما  للت�شليف”  عر�شها  وتخف�س  متنا�شقة 

ال�شلبية بين االإقت�شاد الكلي والمالية فقدان ثقة ال�شوق في االإنتعا�س.

تخفيف اأعباء المعي�سة.. التمويل الأ�سغر.. �سناديق الإعمار..

توقعات ب�صعف انتعا�ش االقت�صاد  �التنمية الم�ستدامة على راأ�س الأ�لويات

العالمي خالل العام 2011
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بنك  من  من�شاأته  تحول  عن  اأمريكي  م�شرفي  خبير  ك�شف   

التمويل  مجال  في  متخ�ش�س  م�شرف  اإلى  تقليدي  محلي 

االإ�شالمي، مفندا ذلك التوجه باالأ�شباب والمبررات.

بنك  ورئي�س  االإدارة  مجل�س  رئي�س  رانزيني،  �شتيفن   وقال 

االأو�شط«،  »ال�شرق  �شحيفة  مع  حديثه  في  يونيفر�شيتي، 

 University با�شم  المعروف  االإ�شالمي  التمويل  فرع  اإن 

الواليات  في  للبنك  تابع  فرع  اأول  هو   Islamic Financial
تمويال  يقدم  وهو  االإ�شالمية،  لل�شريعة  وفقا  يعمل  المتحدة، 

يعادل)80( بما  اإ�شالميًا،  مجازًا  العقارية،  للقرو�س  بدياًل 

والية   )15( في  وتجارية  �شكنية  لعقارات  دوالر  مليون 

اأميركية. 

واأ�شار رانزيني، اإلى اأن حاخاما يهوديا ن�شحه باتباع نظام 

الم�شرفية االإ�شالمية، واأن هناك اإتجاهًا وطنيًا في الواليات 

اإن  حيث  االإ�شالمية،  المعامالت  نظام  تبني  نحو  المتحدة 

لمبادئ  وفقا  تعمل  وال�شناديق  الموؤ�ش�شات  من  العديد 

ال�شريعة االإ�شالمية.

 وذكر رانزيني، وهو كاثوليكي المعتقد، اأن البنك كان يخ�شى 

باإغالق  العمالء  بع�س  يقوم  اأن  االإ�شالمي  الفرع  افتتاح  بعد 

المتدينين  الم�شيحيين  العاملين  بع�س  ي�شعر  اأو  ح�شاباتهم، 

ببع�س الحرج ويتركون العمل، ولكن لم يتقدم باإيقاف ح�شابه 

2009م  فاز  اأنه في عام  اإال عدد �شئيل جدا. وبّين رانزيني 

له  تقديرًا  االأمريكيين  الم�شرفيين  رابطة  من  بجائزة  البنك 

على خدمته للعمالء الم�شلمين.

 وحول المنتجات المتوافقة مع ال�شريعة، التي يقدمها فرع 

اأو�شح  يونيفر�شيتي«،  لـ»بنك  التابع  االإ�شالمي  التمويل 

رانزيني، اأن هذه المنتجات ت�شمل التمويل العقاري ال�شكني 

المنتهي  )االإيجار  واالإجارة  المرابحة  وعقود  والتجاري 

التمويالت  في  اأموال  اإ�شتثمار  اأي�شا  يتم  كما  بالتمليك(، 

ال�شكنية المرتكزة على عقود المرابحة. 

ي�شكل  يونيفير�شيتي  بنك  انتعا�س  فاإن  رانزيني،  وبح�شب 

ديفون  بنك  مثل  فموؤ�ش�شات  وطني،  اتجاه  من  جزء  مجرد 

dGui )Devon Bank(في �شيكاغو، وجايدان�س ريزيدن�شال )

مصرفي 
أمريكي 
يكشف

تحـــول بنك

يونيفر�سيتي

اإلى م�ســرف 

اإ�ســــالمي:1
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بوالية  ري�شتون  في   )ance Residential

للرهون  بدائل  اأي�شا  تقدم  فيرجينيا، 

العقارية، كما اأن �شناديق اأمانة ومقرها 

مدينة بيلنجهام بوالية وا�شنطن، لديها 

التي  التبادلية  ال�شناديق  من  العديد 

تعمل وفقا لمبادئ ال�شريعة.

 واأو�شح رئي�س مجل�س االإدارة ورئي�س 

التمويل  فرع  اأن  يونيفر�شيتي،  بنك 

االإ�شالمي التابع للبنك المعروف با�شم 

University Islamic Financial هو 
وفقا    %  100 بن�شبة  يعمل  الذي  فقط 

تابع  فرع  اأول  وهو  ال�شريعة،  لمبادئ 

وفقا  يعمل  المتحدة  الواليات  في  لبنك 

البنك  اأن  م�شيفا  االإ�شالمية،  لل�شريعة 

العقارية  للقرو�س  بديال  تمويال  يقدم 

)80( قرابة  يعادل  بما  اإ�شالميًا  مجازًا 

وتجارية  �شكنية  لعقارات  دوالر  مليون 

في )15( والية اأمريكية.

البنك،  تاأ�شي�س  بخلفية  يت�شل  وفيما   

بنك  اأ�ش�س  الم�شرفي:  الخبير  قال 

دي�شمبر)كانون  في  يونيفر�شيتي، 

االأول( 2005م ، اأول فرع بنك اإ�شالمي 

بلغت  �شفقة  في  المتحدة  الواليات  في 

دوالر  مليـــــون   )15.5( بمبلغ  قيمتها 

3 ماليين دوالر تم جمعها من  ت�شمنت 

البنك  وهو  الخارجيين،  الم�شتمثرين 

ودائع  يقدم  الذي  الوحيد  االأميركي 

بوا�شطة  عليها  موؤمن  اإ�شالمية  بنكية 

الودائع  لتاأمين  الفيدرالية  الهيئة 

االأمريكية.

المالية  الخدمات  اإجمالي  ويبلغ   

مبلغا  المتحدة  الواليات  في  االإ�شالمية 

حين  في  دوالر،  مليار   1.5 زهاء  قدره 

dUnive االإ�شالمي التمويل  فرع   اأن 

الفرع  هو   sity Islamic Financial
dUn لموؤ�ش�شة االإ�شالمي   الم�شرفي 

بموؤ�شر  المدرج   versity Bancorp
.)UNIB نا�شداك )الرمز

بنك  اأن  اإلى  رانزيني،  �شتيفن  واأ�شار 

يونيفر�شيتي قد تاأ�ش�س في عام 1890, 

اأف�شل  بجائزة  بفوزه  البنك  ويفخر 

قبل  من   2006 لعام  اإجتماعي  بنك 

 ,)US Banker(االأميركية »بانكر«  مجلة 

االجتماعي«  »البنك  جائزة  تلقى  وقد 

الم�شرفيين  جمعية  من  2009م  لعام 

اأ�شرع  من  واحدة  وهي  االأمريكيين، 

اأربور،  اآن  منطقة  في  �شركة   )12(

ح�شب تقدير وكالة التنمية االقت�شادية 

.)Ann Arbor SPARK(االإقليمية

اأ�شاليب  ببع�س  يت�شل  وفيما 

المطابقة  البنك  لمنتجات  الت�شويق 

اأمجد  اأن  رانزيني،  اأبان  لل�شريعة، 

قادري، اأحد نواب رئي�س البنك يتولى 

المنتجات  ت�شويق  م�شوؤولية  حاليا، 

االإ�شالمية،  ال�شريعة  مع  المتوافقة 

الم�شــــــــــاجد  في  اأحاديث  واإلقاء 

واالجتماع مع االأئمة، واالإ�شراف على 

واليتي  في  التابعة  المبيعات  مكاتب 

م�شتطردا  وفيرجينيا،  نيوجير�شي 

اأن بروز بنك يونيفير�شيتي في مجال 

�شمن  ـ  له  ت�شبب  االإ�شالمي  التمويل 

اأ�شياء اأخرى ـ في الت�شهير به على يد 

الليبرالي را�س ليمبوغ.

التي  بالتحديات  يتعلق  وفيما   

واجهها البنك عندما قرر تبني مبادئ 

رانزيني،  اأبان  االإ�شالمية،  ال�شيرفة 

اأن يقوم بع�س  البنك كان يخ�شى  اأن 

العمالء باإغالق ح�شاباتهم، اأو ي�شعر 

بع�س العاملين الم�شيحيين المتدينين 

ببع�س الحرج ويتركون العمل، ولكن 

لم يتقدم باإقفال ح�شابه اإال عدد قليل 

جدا ال يذكر.

الحاخام  لي  قال  �شتيفن،  وتابع   

ت�شاباب لوبافيت�س، وهو عميل للبنك 

كنتم  »اإذا  لي:  �شخ�شي  و�شديق 

فما  ذلك،  وراء  من  اأرباحا  �شتجنون 

من  ي�شكون  من  معظم  اإن  المانع!، 

عمالء  يكونوا  ولن  لي�شوا  توجهنا 

للبنك«.

را�س  اأن  من  الرغم  »على  وزاد: 

ليمبوغ االأمريكي اليميني ال�شهير قد 

مرات،  عدة  الهواء  على  البنك  انتقد 

الحكومة  اأفراد  من  العديد  اأيد  فقد 

جنبًا اإلى جنٍب مع العديد من العمالء 

وتلقت  به،  نقوم  ما  الجمهوريين 

االإحتياطي  بنك  من  المديح  مبادرتنا 

الخارجية  ووزارة  الفيدرالي 

الواليات  باأن  نوؤمن  اإننا  االأميركية، 

وال�شماحة  مت�شامح،  بلد  المتحدة 

ف�شيلة قوية”

اأخبار

 عربية

 وعاملية 

يف جمال

امل�سارف
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�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

محمد خاتم النبيين وعلى �صائر الأنبياء والمر�صلين.

وبعد فهذه فتوى عن:

تمويل عمليات الذهب بوا�صطة الم�صارف الإ�صالمية

التحاد  العام  االأمين  محمد،  جلي  مجذوب  ال�شيد/  تقدم 

العليا  للهيئة  العام  االأمين  اإلى  بخطاب  ال�شوداني  الم�شارف 

للرقابة ال�شرعية للجهاز الم�شرفي والموؤ�ش�شات المالية

الم�شارف  بوا�شطة  الذهب  عمليات  عن  فتوى  فيه  يطلب 

االإ�شالمية.

اأوًل: جاء في الخطاب:

مو�شوعها:  ندوة  عقد  ال�شودانية  الم�شارف  اتحاد  اإن    .1

ب�شوره  الذهب  عمليات  لتمويل  ال�شرعي  التخريج 

المختلفة.

االقت�شادية  النظر  بعنوان: وجهة  الندوة ورقة  في  2.  قدمت 

حول ثمنية و�شلعية الذهب.

3.  خل�شت الورقة اإلى االآتي:

في  لعمالتها  الذهبي  الغطاء  تركت  العالم  دول  جميع  اأ/ 

الم�شارف  الأغلب  النقدي  الغطاء  واأ�شبح  1971م 

باالإ�شافة  ال�شعبة  العمالت  العالم  دول  في  المركزية 

لحقوق ال�شحب الخا�شة.

االآن  اأ�شبح  الذهب  فاأن  االقت�شادية  النظر  ب/ من وجهة 

�شوره  بجميع  االأ�شواق  في  وت�شترى  تباع  �شلعة 

المختلفة.

4.  ت�شمن تعليق المناق�س الرئي�شي للورقة االآتي:

وجهة النظر ال�شرعية اأن الذهب والف�شة نقد وال يجوز التعامل 

بهما ب�شيغة المرابحة.

5.  ذهب كثير من االأخوة الح�شور اإلى اأن الذهب االآن اأ�شبح 

االآن  اختفى  والف�شة  الذهب  اأن  البع�س  يرى  كما  �شلعة 

العملة  النقدي  التعامل  النقدي وحلت محلهما في  دورهما 

الورقية، واأفتى كثير من علماء المملكة العربية ال�شعودية 

باأن الذهب �شلعة ولي�س نقودًا للتداول.

6.  اتفق اأغلبية الح�شور باأنه ال مانع من تمويل عمليات الذهب 

ي
ا�

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تــ
�لهيئة �لعليا للرقابة �ل�سرعية ف

للجهاز �لم�سرفي و�لم�ؤ�س�سات �لمالية

تم�يل عمليات �لذهب ب���سطة 

�لم�سارف �لإ�سالمية
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بكل ال�شيغ المنا�شبة لتمويله بما في ذلك �شيغة المرابحة 

االآجلة.

بين  الخالف  لح�شم  لكم  االأمر  برفع  المجتمعون  اأو�شى    .7

وجهتي النظر.

ثانياً:

اطلعت الهيئة على الورقة المقدمة في الندوة ونذكر 

البحث والنتائج  فيما يلي بع�س ما جاء في ملخ�س 

والتو�صيات:

ملخ�ص البحث:

في  لعمالتها  الذهبي  الغطاء  تركت  العالم  دول  جميع    .1

1971م.

في  المركزية  الم�شارف  اأغلب  في  النقدي  الغطاء  اأ�شبح    .2

دول العالم هو العمالت ال�شعبة باالإ�شافة اإلى حقوق ال�شحب 

الخا�شة.

النتائج:

1.  لم يعد للذهب اأي دور في النظام النقدي، ولم يعد هناك �شعر 

ر�شمي للذهب مما يجعل الذهب مثله مثل المعادن االأخرى 

�شلعة، بتذبذب �شعرها ح�شب العر�س والطلب في ال�شوق.

التعويم  نظام  هو  ر�شميًا  الحالي  العالمي  النقدي  النظام    .2

المدار.

3.  المناخ الدولي النقدي الحالي يجعل االتفاق بين الدول على 

نظام نقدي عالمي موحد في غاية ال�شعوبة.

4. ال زال الذهب يمثل غطاًء نقديًا في بع�س الدول مثل الواليات 

الغطاء  من   %50 من  اأكثر  يمثل  حيث  االأمريكية  المتحدة 

النقدي.

ويمكن  العالم،  في  الوحيد  االأمان  يمثل  الذهب  زال  ال    .5

الدوالر  قيمة  تدهور  ب�شبب  وقت  اأي  في  اإليه  الرجوع 

في  االأماني  للمارك  حدث  )كما  مريعة  بدرجة  االأمريكي 

الحرب العالمية الثانية(.

ينادون  الدول  روؤ�شاء  وبع�س  االقت�شاديين  بع�س  زال  ال    .6

بالعودة اإلى قاعدة الذهب.

التو�سيات:

1.  في الوقت الحا�شر فاإن الذهب من وجهة النظر االقت�شادية 

ب�شفة  الم�شاركة  ب�شيغة  فيه  المتاجرة  يمكن  لذا  �شلعة، 

خا�شة.

2.  اإن تدخل الدولة في تجارة الذهب، وذلك تح�شبًا الأي ظرف 

طارئ يحدث لالقت�شاد العالمي.

المرابحة  الذهب ب�شيغة  الفردي في تجارة  التعامل  يمنع    .3

ال�شتمرار القاعدة التي يق�شي بها حديث ال�شرف.

كما تو�شي الدرا�شة بالنظر في المتاجرة ب�شيغة المرابحة في 

حالة الم�شلحة العامة، وهو مق�شد ال�شارع. 

ثالثاً: الن�سو�ص الوارده في بيع الذهب:

وردت اأحاديث كثيرة في حكم بيع الذهب، بع�شها مجمع على 

�شحته، تدل على االآتي:-

1.  اإن الذهب اإذا بيع بذهب ي�شترط فيه التماثل والتقاب�س في 

المجل�س.

في  التقاب�س  فيه  ي�شترط  ذهب  بغير  بيع  اإذا  الذهب  اإن    .2

المجل�س، وال ي�شترط التماثل.

واإليكم  ال�شحابة،  عهد  منذ  عليهما  مجمع  الحكمان  هذان 

االأحاديث الدالة على هذا:

1.  عن اأبي �شعيد قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )ال 

تبيعوا الذهب بالذهب اإال مثاًل بمثل، وال ُت�ِشّفوا بع�شها على 

ُت�ِشّفوا  اإال مثاًل بمثل وال  بع�س، وال تبيعوا الورق بالورق 

متفق  بناجز(  غائبًا  منها  تبيعوا  وال  بع�س،  على  بع�شها 

عليه.

2.  عن عمر بن الخطاب قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

)الذهب بالورق ربا اإال هاء وهاء .. الخ( متفق عليه.

3.  عن عبادة بن ال�شامت عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 

وال�شعير  بالبر،  والبر  بالف�شة،  والف�شة  بالذهب  )الذهب 

بال�شعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثاًل بمثل، �شواء 

فبيعوا كيف  االأ�شناف  اختلفت هذه  فاإذا  بيد،  يدًا  ب�شواء، 
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�شئتم اإذا كان يدًا بيد( رواه اأحمد وم�شلم.

 204 و  5 �ص 202  االأخبار ج  االأحاديث هذه في منتقى  ثالثة 

 –  163 �ص   3 ج  الزرقاني  ب�شرح  الموطاأ  اأي�شًا  اأنظر 

.171

رابعاً: العلة في هذه الأحكام:

هذه  في  العلة  عن  وبحثوا  االأحاديث  هذه  في  الفقهاء  نظر 

على  واالأكثرية  فيها،  اآراوؤهم  واختلفت  للذهب  الثابتة  االأحكام 

اأن علة جريان الربا في الذهب هي مطلق الثمنية. وهذا هو ما 

اأخذ به المجمع الفقهي االإ�شالمي بمكة المكرمة ومجمع الفقه 

االإ�شالمي بجدة، وترتب عليه �شدور القرار باأن العمالت الورقية 

نقود اعتبارية فيها �شفة الثمنية كاملة ولها االأحكام ال�شرعية 

المقررة للذهب والف�شة من حيث اأحكام الربا والزكاة.

اإن بحث الفقهاء عن العلة في جريان الربا في الذهب الهدف منه 

الحاق غير الذهب بالذهب اإذا تحققت فيه العلة، ولي�س الهدف 

منه نفي الحكم الثابت بالن�س اإذا زالت العلة عن الذهب، الأن هذا 

ال يخطر ببال ففيه لما فيه من مخالفة الن�س، الفحكمان الثابتان 

بالن�س للذهب ال يتغيران ولو اأ�شبح الذهب �شلعة.

ثابتة  الثمنية  مطلق  هي  التي  العلة  اأن  الم�شاألة  هذه  وفقه 

باالجتهاد، وحكم الذهب ثابت بالن�س القطعي الداللة، والثابت 

في  يكون  قد  الأنه  بالن�س،  الثابت  الحكم  يغير  ال  باالجتهاد 

اإليها  يهتد  لم  الثمنية  غير  اأخرى  على  الذهب  الربا في  جريان 

المجتهدون.

بن�س  يجوز  ال  موؤجل  بثمن  الذهب  بيع  اأن  الهيئة  ترى  وعليه 

الحديث �شواء كان بيع م�شاومة اأو بيع مرابحة لالآمر بال�شراء 

اأو لغير االآمر بال�شراء.

خام�شًا: تعليق على بع�س ما جاء في اال�شتفتاء وفي البحث:

1.  جاء في اال�شتفتاء وفي البحث اأن جميع دول العالم تركت 

الغطاء بالذهب لعمالتها في 1971م، وجاء في نتائج البحث اأن 

الذهب ما زال يمثل غطاًء نقديًا في بع�س الدول .. الخ النتيجة 

)4( فكيف يوفق بين هذين القولين؟

2.  تعليق المناق�س الذي ورد في اال�شتفتاء غير كامل وال�شواب 

هو ما اثبتناه في الفتوى.

3.  ما ذهب اإليه كثير من الح�شور غير مقبول �شرعًا لما بيناه 

من اأن الذهب يثبت له الحكم الوارد في الحديث �شواء كان ثمنًا 

اأو �شلعة.

4.  فتوى كثير من علماء المملكة العربية ال�شعودية لي�س فيها 

اأن حكم الذهب الثابت في الحديث قد زال.

للحديث  الندوة مخالف  في  المتحدثين  من  االأغلبية  اتفاق    .5

ال�شحيح فال قيمة له.

6. النتيجة الرابعة تن�س على اأنه ال زال الذهب يمثل غطاًء نقديًا 

في بع�س الدول، والخام�شة تقرر اأن الذهب ال زال يمثل االأمان 

الوحيد في العالم ويمكن الرجوع اإليه في اأي وقت، وال�شاد�شة 

تن�س على اأن بع�س االقت�شاديين وبع�س روؤ�شاء الدول ينادون 

للذهب  ما حدث  اأن  على  يدل  الذهب، وهذا  قاعدة  اإلى  بالعودة 

لي�س الهدف منه الم�شلحة العامة، واإنما حدث لم�شلحة الدول 

القوية التي ت�شيطر على الدول ال�شعيفة.

يمكن  الذهب  اأن  منها  المق�شود  كان  اإذا  االأولى  التو�شية    .7

المتاجرة فيه بعقد الم�شاركة ب�شروطه ال�شرعية فال مانع منه 

�شواء اأعتبر الذهب �شلعة اأو ثمنًا ب�شروطه ال�شرعية اأي�شًا.

مقبولة  الذهب  تجارة  في  الدولة  بدخول  الثانية  التو�شية    .8

�شريطة االلتزام باالأحكام ال�شرعية التي بيناها.

اأو  فرديًا  التعامل  كان  �شواء  مقبولة  الثالثة  التو�شية   .9

جماعيًا.

10.  التو�شية بالنظر في المتاجرة ب�شيغة المرابحة في حالة 

الم�شلحة مرفو�شة الأن الم�شلحة ال تقدم على الن�س ال�شرعي 

والم�شلحة الحقيقية في العمل بالن�س.

واهلل اأعلم

د. اأحمد علي عبد اهلل

االأمين العام للهيئة العليا للرقابة ال�شرعية

للجهاز الم�شرفي والموؤ�ش�شات المالية

12 ذو العقدة 1426

14 دي�شمبر 2005 م
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الت�شاوؤل  بد من  ال  تدريبي  برنامج  اأي  في 

التدريب  من  فعاًل  المحققة  النتائج  حول 

زيادة  اإلى  التدريب  اأدى  مدى  اأي  واإلى 

المتدربين  جعل  مدى  اأي  واإلى  المهارات 

اأكثر مقدرة على زيادة مهاراتهم من الذين 

التدريب  كان  هل  – اأي  عليه  يح�شلوا  لم 

فعااًل في تحقيق االأهداف التى حددت له ؟

اإن العديد من الدرا�شات االإح�شائية قد دلت 

زادت  قد  تدريبًا  نالوا  الذين  اإن  بو�شوح 

اأكثر من  اإنتاجهم  مهاراتهم وزاد متو�شط 

االإن�شان  االآن  حتمًا  به.  يحظوا  لم  الذين 

يمكنه اأن يتعلم بالممار�شة، ولكن التدريب 

والمقدرات  المهارات  اكت�شاب  من  يمكنه 

فى وقت ق�شير وبفعالية اأكبر.

للتدريب  الوقت قد تكون    ولكن فى نف�س 

تدريب  في  خ�شو�شًا  المحدودية،  بع�س 

ال�شبب  يكون  وقد  العليا.  المهارات 

االأ�شا�شي في ذلك هو عدم اختيار ال�شخ�س 

المنا�شب للوظيفة في بادئ االأمر الأي �شبب 

اأو اأخر. فالتدريب ال يمكن اأن يحل م�شكلة 

االأول.  المكان  فئ  الخاطئ  االختيار  هذا 

اإ�شافة اإلى ذلك فاإن التدريب المقدم قد ال 

يتنا�شب مع طبيعة العمل الذي �شيعود اإليه 

الالزمة  والمعدات  االأجهزة  اأو  المتدرب 

التى �شوف ي�شتعملها بعد التدريب.

اأي  كاملة  اأهدافه  التدريب  يحقق  ولكي    

اأن ي�شبح فعااًل تمامًا علينا مراعاة العديد 

العوامل  هذه  اأهم  بدئه  قبل  االأمور  من 

وباخت�شار هي:

وت�شميم  االحتياجات  بدرا�شة  القيام   .1

المالئمة  اأو  ال�شحيحة  التدريب  برامج 

تحديد  يقت�شي  هذا  االحتياجات   لهذه 

وعدد  وم�شتوى  المطلوب  التدريب  نوع 

عن  ذلك  يتم  اأن  على  اإليه،  يحتاجون  من 

ير�شحون  للذين  م�شبق  جيد  تقديم  طريق 

للتدريب.

2. اختيار مدربين اأكفاء ي�شتطيعون القيام 

الباحثين  بع�س  ذهب  وقد  التدريب  بذلك 

يجب  التي  ال�شفات  من  العديد  تحديد  اإلى 

ناجحًا  يكون  حتى  المدرب  بها  يتحلى  اأن 

والمقدرة  الذكاء  واأهمها  التدريب  في 

االآخرين  احترام  ك�شب  على  الطبيعية 

الكاملة  والمعرفة  التدري�س  وموهبة  

نحو  اإيجابي  وتوجه  التدريب  بمو�شوع 

المتدربين  عن  كتب  وهنالك  المتدربين 

اأهم  اإن  نعتقد  واإننا  ذلك  وغير  واإعدادهم 

اأنواع  لمختلف  معوقات  اأو  �شعوبات 

وم�شتويات التدريب فى ال�شودان حاليًا هو 

ذلك النق�س الكبير في المدربين الموؤهلين 

من اأ�شحاب الخبرة في التدريب وهكذا اإذا 

اأردنا م�شتقباًل اأف�شل للتدريب في ال�شودان 

لمختلف م�شتويات التدريب علينا  اأن نبداأ 

داخليا  المدربين  هوؤالء  اإعداد  في  عاجاًل 

ح�شب  كل  االإبعاث  طريق  عن  ًوخارجيًا 

به  �شيقوم  الذى  التدريب  ونوع  موؤهالته 

م�شتقباًل.

التدريب  نجاح  مقدمات  اأهم  من  لعل   .3

اأوجعله فعااًل ـ لكن لي�شت مرتبطة مبا�شرة 

م�شهور  �شعار  هنالك  ـ  التدريب  بطبيعة 

دافعية  بدون  التعلم  يمكن  ال  اأنه  يقول 

ولكن  ماليًا  �شكاًل  ياأخذ  قد  التحفيز  وهذا 

عاماًل  يكون  قد  التدريب  اإن  البع�س  يعتقد 

طريق  عن  االأداء  تح�شين  فى  اإيجابيًا 

لنظرية  وطبقًا  الوظيفى.  الر�شا  تحقيق 

مايح�شل  اإلى  ينظر  المرء  فاإن  االإن�شاف 

عليه  يح�شل  بما  مقارنة  عائد  من  عليه 

اأقرانه في العمل في�شعر بالر�شا اأو عدمه 

ي�شعر  ال  الذي  الموظف  فاإن  وبالتالى 

بالر�شا ال يبذل جهدًا في العمل مع االإكثار 

والتاأخير  بالتغيب  واالأعذار  االإجازات  من 

عمل  فر�شة  وجد  اإذا  العمل  يترك  وقد 

اأخرى ولكن ال بد من االعتراف باأن قيا�س 

ال�شعبة جدًا.  االأمور  الوظيفى من  الر�شا 

التدريب  بعد  التحفيز  اأن  يعتقد  من  هنالك 

يعود بعد االإثراء الوظيفى اأي اأن الوظيفة 

ت�شبح مقنعة ومحفزة الأنها اأ�شبحت تعود 

بعائد مقنع حتى يبذل العاملين كل جهدهم 

بالذات ال�شباب كما اإن التدريب قد يزيل اأي 

تناق�س اأو تعار�س بين كفاءة الموظف اأو 

العامل ومتطلبات الوظيفة.

حتى  بعناية  المتدربين  اختيار  يجب   .4

برامج  من  اال�شتفادة  من  المتدرب  يتمكن 

التدريب على اأن يتم ذلك على �شوء مقابالت 

�شخ�شية م�شبقة.

دوريًا  التدريب  برامج  مراجعة  يجب   .5

وتتطويرها  للتتنا�شب مع الدورة والتغير 

اأو  العمل  �شلبيات  �شوى  يحدث  الذي 

غير  اأو  الخدمات  اأو  ال�شلع  اأو  المعدات 

االحتياجات  التدريب  يواكب  حتى  ذلك. 

كما  اأف�شل.  اأو  لمهارات جديدة  المتجددة 

فاعلية  على  التعرف  ال�شروري  من  اأن 

فترة  بعد  المتدربين  متابعة  من  التدريب 

من  ا�شتفادتهم  مدى  لمعرفة  منا�شبة 

البرامج والتدريب الذى ح�شلوا عليه، على 

اأن يعطى وزن الأرائهم فى مراجعة برامج 

اأف�شل من عدمه وما ال  التدريب. فاإن ذلك 

يدرك كله ال يترك جله.

عوامل فعالية التدريب



22

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

الن�ساأة :

ن�ساأ مفهوم بطاقة الأداء المتوازن في بداية الت�سعينات من القرن الما�سى عندما قام معهد نولن نورتن باإجراء درا�سة 

12 �سركة من مجالت مختلفة �كان  » قيا�س الأداء في من�ساأة الم�ستقبل » �ذلك بم�ساركة  ا�ستغرقت عامًا كاماًل بعنوان 

الموؤ�س�سات  من  العديد  اأداء  تقييم  في  الم�ستخدمة  القيا�س  طرق  باأن  الم�ساركين  اقتناع  للدرا�سة  الأ�سا�سى  المحرك 

تقليدية حيث تعتمد على البيانات التاريخية التى ل تفي بالغر�س المطلوب لتخاذ قرارات فعالة.

     خل�ست الدرا�سة بنتائج تم ��سعها في كتاب » The Balanced Scorecard  » بوا�سطة الباحثين الأكاديميين.. 

ر�برت كابالن �دافيد نورتن.

بطاقة قياس األداء المتوازن 

د. عبده عجالن بابكر

�اأثرهــا على 
ا�ستراتيجية

الموؤ�ســــ�سات

مفهوم بطاقة قيا�س الأداء المتوازن:

 The Balanced Scorecard
اإدارى       يمكن تعريف بطاقة قيا�س االأداء المتوازن باأنها نظام 

على  موؤ�ش�شة  اأي  في  والمديرين  المالك  م�شاعدة  اإلى  يهدف 

االأهداف  اإلى مجموعة من  ترجمة روؤية وا�شتراتيجيات �شركاتهم 

والقيا�شات اال�شتراتيجية المترابطة، وذلك من خالل االعتماد على 

بطاقة االأداء المتوازن.

كذلك عرف البع�س بطاقة قيا�س االأداء المتوازن باأنها » اأول عمل 

بترجمة  يهتم  والذي  االأداء  لتقييم  نظام  ت�شميم  حاول  نظامي 

ومعايير  ومقايي�س  محددة  اأهداف  اإلى  المن�شاأة  ا�شتراتيجية 

جميع  توحد  اأنها  كما  الم�شتمر  للتح�شين  ومبادرات  م�شتهدفة 

المقايي�س التى ت�شتخدمها المن�شاأة.
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وطويلة  ق�شيرة  االأهداف  بين  التوازن  تعك�س  البطاقة  اإن       

اأو  قيادة  وبين  المالية،  وغير  المالية  المقايي�س  تت�شمن  االأجل 

اتباع الظواهر والتغيرات وبين معايير منظورات االأداء الداخلية 

في  تتمثل  اأ�شا�شية  محاور  اأربعة  خالل  من  وذلك  والخارجية  

واأخيرًا  الداخلية  العمليات  العميل وجانب  المالي وجانب  الجانب 

جانب النمو والتعلم.

لماذا ال�ستعانة ببطاقة الأداء المتوازن؟
في  االأداء  لمتابعة  فعالة  اأداة  المتوازن  االأداء  قيا�س  بطاقة  تعتبر 

اأبعاد ا�شتراتيجية،  مقابل االأهداف المنجزة في اأي موؤ�ش�شة ذات 

االأداء  عملية  بقيا�شات  اال�شتراتيجية  االأهداف  ترتبط  حيث 

النمو  ومراقبة  و�شبط  الخطط  تطبيق  على  البطاقة  ت�شاعد  كما 

الموؤ�ش�شي بطريقة �شهلة تجمع فيها كافة االأهداف اال�شتراتيجية.

محا�ر بطاقة قيا�س الأداء المتوازن:
لقد تم تق�شيم البطاقة اإلى اأربعة محاور اأ�شا�شية للقيا�س يهتم كل 

محور بو�شع المقايي�س والمعايير التى ينبغي قيا�شها للو�شول اإلى 

القيا�س العام لالأداء وربطه بمدى تحقيق االأهداف اال�شتراتيجية.

لبطاقة  اأربعة  ذات جوانب  في مجاالت  المحاور  هذه  وتتمثل       

قيا�س االأداء المتوازن فيما يلى:

ويعتمد  اال�شتراتيجية،  ربحية  الجانب  هذا  يقي�س  المالى:  الجانب 

راأ�س  على  والعائد  الت�شغيلى  الدخل  من  كم  على  المالي  الجانب 

اأكثر  وحدات  وبيع  التكاليف  لتقليل  نتيجة  توظيفهم  �شيتم  المال 

القائمة على  المالية  الروؤية  المنظمة، وذلك في مجال  من منتجات 

اأطروحات مفادها » لكى تنجح ماليًا كيف ينبغى اأن تبدو في عيون 

مالك الموؤ�ش�شة«.

الم�شتهدفة  ال�شوق  قطاعات  الجانب  هذا  يحدد  العميل:  جانب 

في  التحكم  بغر�س  القطاعات  هذه  في  الموؤ�ش�شة  نجاح  ويقي�س 

�شبيل  على  مقايي�س  عدة  الموؤ�ش�شة  ت�شتخدم  وهنا  نموها،  اأهداف 

ال�شوق، وقطاع االت�شال،  الموؤ�ش�شة من  المثال ال الح�شر ح�شة 

وعدد العمالء ور�شا العميل.

جانب العمليات الداخلية: يعتمد هذا الجانب على العمليات الداخلية 

للعمالء  قيمة  خلق  طريق  عن  العميل  جانب  من  كال  توؤيد  التى 

جانب  ويتكون  الم�شاهمين  ثروة  زيادة  بوا�شطة  المالي  والجانب 

العمليات الداخلية من ثالثة اأبعاد فرعية على النحو التالى:

1. عملية االبتكار: يعنى بها خلق المنتجات والخدمات والعمليات 

التى �شتقابل احتياجات  العمالء.

المنتج  وتو�شيل  االإنتاج  عمليات  بها  يق�شد  الت�شغيل:  عملية   .2

والخدمات اإلى الم�شتفيدين منها والتي تتمثل في :

اأ- تح�شين جودة الت�شنيع.

ب- تقليل وقت تو�شيل الخدمة للعمالء.

ج- مقابلة اأوقات التو�شيل المحددة.

بعد  العميل  وم�شاندة  الخدمة  توفير  المبيعات:  تو�شيل  3. خدمة 

البيع بحيث تتما�شى خ�شائ�س المنتج مع احتياجات العميل.

الوظائف الرئي�سية للبطاقة:
جانب التعلم والنمو:

من  المنظمة  فيها  تنمو  اأن  يجب  التى  القدرات  الجانب  هذا  يحدد 

قيمة  تخلق  والتي  الم�شتوى  عالية  داخلية  عمليات  تحقيق  اأجل 

للعمالء والم�شاهمين معًا، ويوؤكد جانب التعلم والنمو للموؤ�ش�شات 

على ثالث قدرات:
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وم�شتويات  الموظف  فهم  با�شتخدام  تقا�س  الموظف:  قدرات  اأ- 

مهاراته وم�شح لر�شا الموظف ومعدالت دورانه وانتاجيته.

ال�شف  موظفي  من  بن�شبة  تقا�س  المعلومات:  نظام  قدرات  ب- 

االأول الذين لديهم ات�شال مفتوح مع العمالء ون�شبة من العمليات 

الداخلية مع الوقت الحقيقي للتغذية المرتدة.

موظف  كل  اقتراحات  بعدد  تقا�س  والمكافاآت:  التحفيز  ج- 

اأو  الفرد  حوافز  على  لالعتماد  تعوي�شات  ون�شبة  تطبيقها  ومدى 

المجموعة.

الخطوات التف�سيلية لتنفيذ بطاقة الأداء المتوازن:
بين  يجمع  ت�شور  وهو  المنظمة:   )VISION( روؤية  تحديد   .1

الم�شتقبلية  والغايات  للدور  ينطوى على تحديات  الخيال والواقع 

تتجاوز اإلى حد كبير بيئتها وو�شعها التناف�شي الحالى.

الن�شاط  اأو  العمل  مجال  تحدد  المنظمة:   «   Mission ر�شالة    .2

قيم  اإلى  بالقيا�س  فيه  تعمل  اأن  ينبغي  اأو  المنظمة  فيه  تعمل  الذي 

.)Stake Holders( وتوقعات اأ�شحاب الم�شلحة

3. تحديد ا�شتراتيجيات )STRATEGIES(: تمثل اال�شتراتيجية 

ال�شمتقبل  في  المنظمة  عليه  تكون  اأن  يجب  لما  العام  الت�شور 

ولتحديد  للمنظمة.  االأ�شا�شى  الم�شار  تمثل  فهى  وبالتالي  البعيد 

اال�شتراتيجية يمكن اال�شتعانة بنموذج )SWOT( الذي يمثل نقاط 

القوة وال�شعف والفر�س والمهددات.

العنا�شر  وهي  المنظمة  ن�شاط  في  الحرجة  العنا�شر  تحديد   .4

االأ�شا�شية التي يقوم عليها نجاح المنظمة، وذلك من خالل تحديد 

GOALS & OBJECTIVES  » وهي تمثل   « الغايات واالهداف 

النتائج المن�شود تحقيقها وتبنى على هدى من ر�شالة المنظمة.

قيا�س  في  ا�شتخدامها  يكمن  التى  والو�شائل  المعايير  تحديد   .5

االأداء بالمنظمة.

اتخاذها  الواجب  الخطوات  العمل، وهي  6. تحديد وتطوير خطة 

ي�شت�شحبها  التي تمت �شياغتها بحيث  والروؤية  االأهداف  لتحقيق 

جدول زمني للتنفيذ.

7. تطبيق اال�شتراتيجية. وهنا يتم تو�شيح االأن�شطة الواجب البدء 

الواقع،  عالم  اإلى  بالخطة  واالنتقال  االأهداف  لتحقيق  تنفيذها  في 

وهذا يتطلب تحديد االأهداف ال�شنوية وتخ�شي�س الموارد وتحديد 

الم�شئوليات واالإدارات وتدعيم البرامج وثقافة المنظمة مع العمل 

على ربط االن�شطة المختلفة بنظام فعال للتحفيز بالدافعية.

وا�شاليب  قواعد  على  التنفيذ  خطة  تحتوي  والتقييم:  المتابعة   .8

مقترحة ل�شمان وت�شجيل درجات قيا�س االأداء المتوازن، واعتبارها 

جزء من العمل اليومى لل�شركة. ومن ثم اعداد التقارير والرقابة 

الم�شتمرة من خالل تاأثيرها على العمليات اليومية.

  مميزات بطاقة قيا�س الأداء المتوازن:
بعدة  يتميز  المتوازن  االأداء  قيا�س  لبطاقة  الجيد  الت�شميم  اإن   

خ�شائ�س اأهمها على االإطالق مايلى:

1. تو�شح تتابع عالقات ال�شبب والنتيجة: حيث يعتبر كل مقيا�س 

في بطاقة االأداء المتوازن جزء من �شل�شلة ال�شبب والنتيجة وعامل 

الى  توؤدى  التي  اال�شتراتيجية  تكوين  في  التاأثير  ذات  عوامل  من 

تحقيق النتائج المالية.

2. ت�شاعد في تو�شيل اال�شتراتيجية لكل اأع�شاء المنظمة: يتم ذلك 

من خالل ترجمة اال�شتراتيجية الى مجموعة مترابطة ومت�شلة من 

بالبطاقة  وا�شتر�شادًا   . والمفهومة  المقا�شة  الت�شغيلية  االأهداف 

اإلى  تهدف  واأفعال  قرارات  )مديرين وموظفين(  التنفيذيين  يتخذ 

تحقيق ا�شتراتيجيةالمنظمة.

3. تهتم البطاقة في الموؤ�ش�شات ذات االبعاد الربحية على المقايي�س 

واالأهداف المالية.

من  بداًل  ال�شامل  والمحا�شبي  المالي  بالنموذج  البطاقة  تهتم   .4

النظام المحا�شبى التقليدي.

5. تحدد البطاقة عدد ونوع المقايي�س الم�شتخدمة في كل مجال من 

مجاالت القيا�س.

االأداء  قيا�س  بطاقة  تطبيق  عند  مراعاتها  يجب  التى  المخاطر 

المتوازن:

مجرد  كاأنها  مطبقة  والنتيجة  ال�شبب  عالقات  اأن  تفتر�س  ال   .1

افترا�شات.

2. ال تبحث عن التح�شينات عبر كل المقايي�س في كل الوقت.

ت�شنيع  تكلفة  »مثل  فقط  المو�شوعية  المقايي�س  على  يعتمد  ال   .3

المنتج، ح�شة ال�شوق( وكذلك على المقايي�س غير المو�شوعية مثل 

االآالت ر�شا العميل والموظف.
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يرتقب  والكل  الثالثة  االألفية  بدايات  فى  اليوم  العامل  اإن    

ويت�شاءل عما هو اآت ؟ لي�س هنالك تغيري وح�شب بل اإن درجة 

هذا التغيري مت�شاعدة ب�شورة مذهلة.

 اإن العامل قد تغري كثريًا عما كان عليه باالأم�س حيث اأن الكثري 

من املوؤ�ش�شات اأ�شبحت تف�شل فى معرفة اأن اأ�شواقها تتغري. 

لقد تغريت حاجات العميل ورغباته وكذلك القوى التناف�شية 

تغريت ب�شورة جذرية، وكما قيل هنالك نوعان من املوؤ�ش�شات 

: تلك التى تتغري وتتطور، وتلك التى تقف وتتال�شى.

فى  ت�شاهمان  اأ�شبحتا  والعوملة  التقنية  اإن  اأي�شًا  والواقع 

ت�شكيل خارطة االقت�شاد العاملى.

التى  املنتجات  من  بالكثري  حافل  اليوم  التقنى  وامل�شهد   

اأ�شبحت  للمجتمع بل  املادية  البنية  اأ�شبحت ت�شكل جزء من 

ت�شكل جزء من اأمناط التفكري االإن�شانى.

عن  واملفكرين  العلماء  من  الكثريين  روؤية  اأ�شبحت  وكذلك 

العوملة )القرية العاملية( حقيقية وواقع.

اأن  يتغري ب�رسعة مذهلة حيث  االآن  العامل  باأن  القول   ميكننا 

العديد من التحوالت االقت�شادية الهامة مل يعد لها م�شتقباًل 

كما كان عليه باالأم�س.

اإن ال�شعار فى عامل اليوم اأ�شبح تغيري اأو تال�شى.

  املوؤ�ش�شات الكبرية  اأ�شبحت تتغري ب�شورة مذهلة حيث اأن 

الكثري  وكفاءة  قوة  بها  تقا�س  تناف�شية  ميزة  اأ�شبح  التغري 

ت�شمم  اأ�شبحت  الكبرية  املوؤ�ش�شات  وكذلك  املوؤ�ش�شات،  من 

نظم متكنها من معرفة التح�شينات امل�شتمرة التى توؤثر على 

بيئته  وحت�شني  العمل  نظم  فى  امل�شتمر  والتطوير  العمالء 

وترقيته وحت�شني اأو�شاع العاملني.

  هذا يقودنا للحديث عن ثقافة املن�شاأة حيث غدت املن�شاآت فى 

عامل اليوم  تدار بثقافة النتائج واالإجناز قبل ثقافة اللوائح، 

حترك  التى  التحديات  بقيمة  ي�شعرون  العاملني  جتعل  ثقافة 

االإنتماء  بقوة  بال�شعور  االأفراد  يعمل  حيث  للعمل،  االأفراد 

للمن�شاأة وقد يعملون اأحيانًا خارج �شاعات العمل الر�شمى 

اللوائح،  روح  االأفراد  فيها  يطبق  ثقافة  ملٍل،  اأو  كلٍل  دون 

ثقافة ي�شعر فيها اجلميع باجلو العائلى فى العمل حيث يعطى 

االأفراد وقتهم عن طيب خاطر وياأتون مقبلني على العمل بكل 

حب.

ثقافة جتعل العاملني اأكرث قدرة على النمو والتطور الأن النمو 

والتطور اأ�شبح من املتالزمات احلياتية والأن النمو والتطور 

امام  ال�شمود  ن�شتطيع من خالله  الذى  االأوحد  الطريق  هما 

املتغريات املت�شارعة فى عامل اليوم.

يرى  قوية  موؤ�ش�شة  نن�شئ  اأن  ن�شتطيع  والتطور  فبالنمو   

العاملون فيها فر�شًا حقيقية للنجاح فلذلك يعملون بهمة اأكرب 

وبعزمية اأقوى وبتلك الطريقة يكون النمو والتطور هو جزء 

من ثقافة موؤ�ش�شتنا العريقة )بنك ال�شمال(.

مالمح على 
خارطـــة 
االقتــصاد 
العـــالمى

بقلم : خالد ح�صني خليفة
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 البنوك الإ�سالمية اأ�سبحت مناف�سًا قويًاً للبنوك الربوية في العالمين العربي �الإ�سالمي
 الخبراء يتوقعون اأن تكت�سح الم�سرفية الإ�سالمية النظام المالي العالمي بحلول 2015م

 مفكر�ن غربيون يطالبون الغرب بتبني اأفكار القت�ساد الإ�سالمي كحل �سريع �دائم للخر�ج من تداعيات الأزمة
  عندما اندلعت االأزمة المالية العالمية بداأت البنوك الربوية على م�شتوى العالم ابتداء من الواليات المتحدة االأمريكية في 

االنهيار موجة اإثر موجة بينما بقيت البنوك االإ�شالمية �شامدة ولم تتاأثر باالأزمة المالية العالمية.. وهذا ما دفع الغرب للتمعن 

في هذه الم�شاألة والوقوف عندها واأغرى البنوك التقليدية لالتجاه لالأخذ بال�شيرفة االإ�شالمية.. لماذا ياترى �شمدت ال�شيرفة 

االإ�شالمية ولم تتاأثر باالأزمة بينما اإنهارت البنوك التقليدية ؟ 

الإقت�ساد الإ�سالمي
 يغري برامج البنوك العالمية
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البنوك  اأن  جاء  الجزائرية  االأيام  �شحيفة  في  ورد  تقرير  في   

العالمين  في  الربوية  للبنوك  قويًاً  مناف�شًا  اأ�شبحت  االإ�شالمية 

فروع  باإن�شاء  تقوم  جعلها  الذي  الحد  اإلى  واالإ�شالمي،  العربي 

للمعامالت االإ�شالمية، حيث برزت في ال�شنوات االأخيرة ظاهرة 

ال�شريعة  اأحكام  وفق  تتعامل  بنوك  اإلى  الربوية  البنوك  تحّول 

على  الم�شارف  اإنهيار  م�شل�شل  بروز  مع  خا�شة  االإ�شالمية، 

البنوك  ما حققته  وب�شبب  العالمية من جهة،  المالية  االأزمة  اإثر 

االإفال�س،  اأعا�شير  مواجهة  في  اإيجابية  نتائج  من  االإ�شالمية 

وبذلك فاإن ما ُيعرف بتحّول البنوك الربوية اإلى اإ�شالمية ُيعتبر 

نجاحًا لالقت�شاد االإ�شالمي.

في  توجهات  هناك  اأن  اعتبارها  في  اأخذت  الربوية  والبنوك    

المجتمع بداأت تطالب بالمعامالت الموافقة لل�شريعة االإ�شالمية، 

وبداأ كثير من النا�س بتحويل ح�شاباتهم اإلى البنوك االإ�شالمية، 

لالبتعاد عن المعامالت المحرمة والوقوع في االإثم، ولذا تعتبر 

دوافع تحّول بع�س البنوك الربوية اإلى اإ�شالمية في الغالب لها 

من  االإ�شالمية  البنوك  حققته  ما  ب�شبب   ، وتجارية  ربحية  اأبعاد 

نتائج اإيجابية، واإرتفاع معدالت ربحيتها وعوائد عمليات التمويل، 

ُتعلن  التي  الم�شارف  هذه  واأن  الربوي  التمويل  بعوائد  مقارنة 

وتاأييد  دعم  مو�شع  تكون  اأن  يجب  االإ�شالمي  للتمويل  التحول 

البنوك  وخا�شة  واتهام،  اإ�شتنكار  المو�شع  وتر�شيد،  وتوجيه 

التي تريد اأن تتحول من العمل الربوي اإلى العمل االإ�شالمي، هذه 

التحول  والتعاون معها.  وتحتاج عملية  ت�شجيعها،  ينبغي  التي 

اإلى بنك يقدم خدمات م�شرفية وفقًا الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية 

لعدة خطوات جوهرية، اأهمها التخل�س من ن�شبة الربا الموجودة 

في روؤو�س اأموالها الربوية، اإ�شافة اإلى منع اأي معاملة تتعار�س 

واأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، مواءمة نظام الحا�شب االآلي ليعمل 

وفق الخدمات الم�شرفية االإ�شالمية، وتح�شير نماذج الح�شابات 

ُيبرم  اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية بناء على اتفاق  والعقود ح�شب 

على  الموظفين  وتدريب  موافقتهم،  بعد  وعمالئه  البنك  بين 

اإلى  ا�شمه  تغيير  اإلى  البنك  يلجاأ  وقد  الجديدة،  العمل  اأ�شاليب 

اآخر يعّبر عن هويته الجديدة، وي�شتغرق في العادة تحول  ا�شم 
عر�س: التجاني ح�شين
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�شنوات،   )3( عن  تقل  ال  مدة  اإ�شالمي  اإلى  التقليدي  البنك 

للبنك  يمكن  ال  التي  والقانونية  الفنية  لالإجراءات  نظرًا 

التقليدي اأن يتخّطاها اإال خالل عدة �شنوات، بل اإن محاولة 

البنك.  انهيار  عليها  يترتب  قد  والمفاجئ  ال�شريع  التحول 

وجدير بالذكر اأن ال�شيرفة اأو الم�شرفية االإ�شالمية يق�شد 

ال�شريعة  مع  المتوافق  الم�شرفي  الن�شاط  اأو  النظام  بها 

االإ�شالمية، حيث اأن الفائدة التي تدفعها عن الودائع اأو التي 

تاأخذها عن القرو�س تدخل في حكم الكبائر، وقد تم اإن�شاء 

ثم  الما�شي،  القرن  �شبعينيات  اأوائل  في  اإ�شالمي  بنك  اأول 

اأن�شئت العديد من الم�شارف االإ�شالمية بعد ذلك حتى بلغت 

حوالي 180 م�شرفًا في جميع اأنحاء العالم، و450 م�شرفًا 

بنوك  فتحتها  التي  االإ�شالمية  النوافذ  اإليها  اأ�شفنا  اإذا 

تقليدية.

  ال�شك اأن النظام المالي االإ�شالمي كان االأكثر اإ�شتقرارًا خالل 

فترة االأزمة المالية الراهنة التي اأثبتت مدى �شعف النظام 

الراأ�شمالي في التحكم باالقت�شاد العالمي، وهو ما اأدى اإلى 

اأفكار  بتبني  الغرب  ُتطالب  التي  الدعوات  من  العديد  ظهور 

االقت�شاد االإ�شالمي كحل �شريع ودائم للخروج من تداعيات 

جديدة.  اأخرى  اأزمات  اأي  حدوث  تجّنب  عن  ف�شال  االأزمة، 

وفي هذا ال�شدد دعا خبير اال�شتثمار االإ�شالمي “هامايون” 

الغرب اإلى تبني اأفكار االقت�شاد االإ�شالمي ون�شرها، موؤكدًا 

االإ�شالمية �شيجد مكانه  ال�شريعة  الم�شرفي وفق  العمل  اأن 

في ال�شاحة المالية االأوربية. وخالل العام الما�شي 2009م 

اأفكار  وتبني  بن�شر  تنادي  التي  الدعوات  ع�شرات  خرجت 

االإ�شالمي  التمويل  دور  اإلى  م�شيرة  االإ�شالمية،  ال�شيرفة 

الربوية  الفوائد  حظر  ب�شبب  االإجتماعية  العدالة  ن�شر  في 

وعدم الخو�س في الم�شاربات ذات ن�شب المخاطر العالية، 

مما جعل �شوق التمويل االإ�شالمي بعيدة عن تداعيات االأزمة 

المالية العالمية. و�شهد العام 2009م قبواًل وا�شعًا من قبل 

قطاع  و�شهد  االإ�شالمية  ال�شيرفة  على  االأعمال  موؤ�ش�شات 

قطاعًا  منه  جعل  كبيرًا،  نموًا  االإ�شالمية  المالية  الخدمات 

دفع  مما  العالم،  حول  الرئي�شة  المالية  االأ�شواق  في  �شائدًا 

االإ�شالمية  الم�شرفية  اأن تكت�شح  اإلى توّقع  الخبراء  ببع�س 

النظام المالي العالمي بحلول 2015م.

 مكانة رفيعة ��سلت اإليها البنوك الإ�سالمية حول العالم

الكويت:
ال�شباح،  العزيز  عبد  �شالم  ال�شيخ  اأعلن  2009م  نهاية  مع 

الكلي  التحول  على  الموافقة  المركزي  الكويت  بنك  محافظ 

لبنك الكويت وال�شرق االأو�شط للعمل وفقا الأحكام ال�شريعة 

لقانون  التحول وفقًا  اإجراءات  قدمًا في  وال�شير  االإ�شالمية 

ال�شركات التجارية.

البحرين:
بن  خليفة  االأمير  رعاية  تحت  البحرين  مملكة  ا�شت�شافت 

اأعمال  دي�شمبر2009م  الوزراء في  رئي�س  اآل خليفة  �شلمان 

االإ�شالمية،  للم�شارف  ع�شر  ال�شاد�س  ال�شنوي  الموؤتمر 
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في  القرار  �شناع  من  �شخ�شية   1200 قرابة  بم�شاركة 

التمويل االإ�شالمي من اأكثر من 40 دولة.

ال�سعودية:
مع  باال�شتراك  »بانكر«  مجلة  ا�شتطالع  اأو�شح 

المملكة  اأن  -اأمانة”  �شي  بي  ا�س  »اإت�س  موؤ�ش�شة 

في  عالميًا  الثاني  المركز  احتّلت  ال�شعودية  العربية 

دوالر،  مليار   127.8 بلغت  باأ�شول  االإ�شالمية  ال�شيرفة 

%38.9 ن�شبته  وبنمو  دوالر  مليار   92 مع   مقارنة 

الجزائر:
�شهدت العا�شمة الجزائرية ن�شاطات مكثفة بهدف التاأكيد على 

انفتاح الدولة على العمل الم�شرفي االإ�شالمي وتثبيت قواعد 

المتزايد  الطلب  لمقابلة  وذلك  االإ�شالمية،  المالية  الخدمات 

على التعامالت المالية االإ�شالمية من قبل الجزائريين الذين 

الربوية المحرمة  التعامالت  يرون فيه فر�شة للخال�س من 

وبجدية  نف�شه  الوقت  في  وت�شعى  االإ�شالمية،  ال�شريعة  في 

االإ�شالمي،  التمويل  يخ�ّس  فيما  الإفريقيا  بوابة  ت�شبح  الأن 

وذلك بعقدها للمزيد من الموؤتمرات والملتقيات المماثلة.

ليبيا:
في  االإ�شالمي  النظام  لتطبيق  المركزي  الم�شرف  تحّرك   

عدد من الم�شارف الليبية تدريجيًا الإن�شاء م�شارف اإ�شالمية 

وو�شع  التحول  اآليات  لبحث  عمل  ور�شة  وعقد  جديدة، 

القوانين واللوائح والنظم الت�شريعية التي ت�شاعد على تذليل 

الم�شكالت والعقبات.

تون�س:
ا�شم  يحمل  اإ�شالمي  بنك  اأول  اإن�شاء  عن  تون�س  اأعلنت  كما 

دينار  مليون   30 بنحو  يقدر  مال  براأ�س  الزيتونة(  )بنك 

يبداأ  اأن  المقرر  من  دوالر(،  مليون   23.2 )حوالي  تون�شي 

البنك ممار�شة اأعماله خالل الربع االأول من العام الجارى.

الأردن:
لل�شناعة  مركزًا  لتكون  موؤهلة  االأردن  اأن  يوؤكدون  خبراء 

المالية الم�شرفية االإ�شالمية في المنطقة، والبنك المركزي 

خا�شة  االإ�شالمية،  المالية  االأدوات  على  االنفتاح  على  يعمل 

ال�شكوك االإ�شالمية.

جنوب اإفريقيا:
التمويل  عن  دوليًا  موؤتمرًا  تاون  كيب  مدينة  ا�شت�شافت 

االإ�شالمي واال�شتثمار في اإفريقيا، بحث عديدا من المحاور 

وال�شوؤون المت�شلة ب�شناعة المال االإ�شالمي في المنطقة.

بريطانيا:
ا�شت�شافت لندن خالل 2009م موؤتمرين عن �شناعة التكافل 

وال�شكوك من اأجل زيادة معرفة الح�شور باالأطر الت�شريعية 

والتحليل الديموغرافي لحجم ونطاق هذه ال�شوق، ومناق�شة 

الجيل الجديد من ال�شكوك وتوزيع جوائز �شناعة التمويل 

االإ�شالمي.)تجدر االإ�شارة اإلى اأن بريطانيا ت�شم 22 م�شرفًا 

اإ�شالميًا اأو له نافذة تمويل اإ�شالمية(.

قطر:
االإ�شالمي  العالم  موؤتمر  الدوحة  العا�شمة  ا�شت�شافت 

ويبحث  الرابعة،  دورته  في  المالية  التحتية  للبنية  ال�شنوي 

الم�شاركون فيه قدرة التمويل االإ�شالمي على االإيفاء بتمويل 

م�شاريع البني التحتية، والنظر في واقع قدرتها. 

ال�سين:
»نينغ�شيا«  بنك  2009م  نهاية  في  ر�شميًا  د�شن  ال�شين  في 

يح�شل  بنك  اأول  بذلك  لي�شبح  االإ�شالمي،  الم�شرف  اأعمال 

في  االإ�شالمية  الم�شرفية  االأعمال  لت�شغيل  الم�شادقة  على 

منطقة  من  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يهدف  ال�شين،  داخل 

ال�شرق االأو�شط للتنمية االقت�شادية المحلية وتو�شيع قنوات 

الخدمات المالية.

تايالند:
وفي تايالند اأكد نائب وزير المالية الماليزي ا�شتعداد بالده 

لم�شاعدة تايالند في تطوير المالية االإ�شالمية، وذلك باإر�شال 

خبرائها الماليين والم�شرفيين للم�شاهمة في جهود اإن�شاء 

بنوك اإ�شالمية في ثالثة من اأقاليم تايالند الجنوبية.
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هونغ كونغ:
جمع من الم�شرفيين االآ�شيويين و�شركات المحاماة الغربية 

هيكلتها  اإعادة  وكيفية  المتعثرة  ال�شكوك  ق�شية  يناق�شون 

ويعملون على اإيجاد الروابط العملية مع م�شدري ال�شكوك 

والم�شتثمرين من الم�شلمين مع اأ�شواق المال ال�شينية.

الهند:
اأول م�شرف  اأعمال  2009م انطالق  اأي�شا في  الهند  �شهدت 

الهند  غربي  جنوب  في  كيراال  والية  في  البالد  في  اإ�شالمي 

تمتلك 11% من راأ�شماله و�شط م�شاركة ن�شطة من الحكومة 

 الهندية، حيث ي�شكل الم�شلمون ثاني اأكبر اأقلية في كيراال.

اليابان:
دعا الخبير االقت�شادي الياباني ات�شواكي يو�شيدا وهو نائب 

العالم  البنوك في  دعا  الدولي  للتعاون  الياباني  البنك  رئي�س 

االإ�شالمي اإلى دعم وتطوير النظام المالي االإ�شالمي في دولته 

التي �شنفت الثامن �شمن الدول المتعاملة مع النظام المالي 

االإ�شالمي فيما �شنفت في الترتيب االأول �شمن قائمة الدول 

غير الم�شلمة المن�شمة تحت منظمة الموؤتمر االإ�شالمي.

تتار�ستان:
االإ�شالمية،  والمال  االأعمال  قمة  العا�شمة  قازان  ا�شت�شافت 

وذلك من اأجل تهيئة الفر�شة للم�شاركين فيه الإقامة عالقات 

اإ�شافة  االإ�شتثمارات،  وجذب  الدولي  ال�شعيد  على  عمل 

النموذج  اإطار  في  المحتملة  العملية  االأن�شطة  درا�شة  اإلى 

االإقت�شادي االإ�شالمي.

ماليزيا:
الموؤتمر  بينها  الموؤتمرات  من  عددًا  ماليزيا  ا�شت�شافت  كما 

والمالية  واالقت�شاد  المعامالت  فقه  عن  االأول  الدولي 

المهمة  المحاور  الم�شاركون فيه عددًا من  االإ�شالمية، بحث 

اإبراز  في  االإ�شالمية  المعامالت  من  ال�شرعية  المقا�شد  مثل 

االقت�شاد االإ�شالمي وفعاليته نحو مواجهة تحديات االقت�شاد 

العالمي.

باك�ستان:
مليون   170 بقيمة  اإ�شالمية  �شكوكا  يبيع  المركزي  البنك 

دوالر خالل مزاد هو الرابع من نوعه ويتلقى عرو�شًا ت�شل 

قيمتها اإلى 30.38 مليون دوالر ل�شراء �شكوك االإجارة.

اإيران: 
وجاءت اإيران في المرتبة االأولى عالميًا في ا�شتطالع مجلة 

ارتفاعًا  بها  االإ�شالمية  البنوك  �شجلت  اأن  بعد  “بانكر” 
في  دوالر  مليار   280 اإلى  لت�شل   %19 بن�شبة  االأ�شول  في 

2009م، مقارنة بـ235.3 مليار دوالر عام 2008م .

لوك�سمبورج:
 ومن جانبه اأعلن رئي�س البنك المركزي في لوك�شمبورج اأنه 

االإ�شالمية ترغب  المالية  التعامالت  الطلب على  لزيادة  نظرًا 

لوك�شمبورج باعتبارها مركزًا ماليًا في اإن�شاء بنوك اإ�شالمية، 

موؤكدًا وجود موؤ�ش�شات بنكية اإ�شالمية في �شبعينيات القرن 

الحالي  الوقت  يوجد في  ال  ولكن  لوك�شمبورج  الما�شي في 

وال مانع لدينا من اإن�شائه.

هولندا:
 يت�شاءل ال�شحافي الهولندي لورين نيزنك عن اإمكانية حلول 



31

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

الم�شرفي  القطاع  عن  بدياًل  االإ�شالمي  الم�شرفي  القطاع 

الحالية  المالية  االأزمة  مع  م�شداقيته  فقد  الذي  التقليدي 

فيجيب في التقرير نف�شه م�شتعينًا باآراء عدد من المخت�شين 

اأن ذلك ممكن.

 وفي هولندا اأي�شًا يوؤكد البروفي�شور »هان�س في�شر« االأ�شتاذ 

للبنوك  الم�شرفية  المعامالت  اأن  الدولي  االقت�شاد  في 

وبالتالي  الواقعية،  االأرقام  مع  تتطابق  اأن  يجب  االإ�شالمية 

ت�شرف االأموال على �شراء وبيع الب�شائع والخدمات، وي�شير 

اعتماد  اأن  باعتبار  النموذج  بهذا  مقتنع  غير  البع�س  اأن  اإلى 

النموذج االإ�شالمي قد يعوق التطورات االقت�شادية، وي�شيف 

اإقت�شادي كبير، لكنه جلب  اإلى نمو  اأدى  اأن االإقت�شاد الحر 

اأي�شا عدم اال�شتقرار المالي.

فرن�سا:
 ا�شت�شافت فرن�شا موؤتمرًا حول التاأمين االإ�شالمي لمناق�شة 

المتاحة  والفر�س  واالأدوار  التكافل،  تاأمين  واأخطار  مبادئ 

التكافل،  بتاأمين  المالي  للتعامل  القانونية  والو�شعية  له، 

على  وفائدته  المالية  ال�شوق  في  اأمامه  المتاحة  والفر�س 

هذه  من  ن�شيب  الأخذ  منها  محاولة  في  الفرن�شي  االقت�شاد 

الفرن�شية  المالية  االأ�شواق  هيئة  رئي�س  اأعلنت  ال�شوق.كما 

وزير الدولة لل�شوؤون االأوروبية �شابقًا )جان بيير جوييه( في 

االإماراتية  االإ�شالمية  بالم�شارف  ترحب  فرن�شا  اإن  نوفمبر 

اإذا رغبت بالمجيء اإليها.

األمانيا:
اأول  اإفتتاح  �شت�شهد  بالده  اأن  األماني  م�شئول م�شرفي  اأكد   

بنك اإ�شالمي فيها اأوائل عام 2010م  كفرع لبنك “كفيت تورك 

بنك” التركي ووفقا لقواعد ال�شيرفة االإ�شالمية حيث اأنه ال 

يتم تحديد اأ�شعار فائدة للقرو�س وال الودائع واإنما ي�شترك 

الذي  االقت�شادي  الن�شاط  اأرباح  في  والمقتر�س  المقر�س 

يموله البنك.

تركيا:
زعماء وروؤ�شاء حكومات عدد من الدول العربية واالإ�شالمية 

المت�شارعة  التطورات  اأبرز  لبحث  ا�شطنبول  في  اجتمعوا 

العربية  بالدول  ال�شلة  ذات  العالمي  االإقت�شاد  �شعيد  على 

الع�شري  العمل  برنامج  تنفيذ  وي�شتعر�شون  واالإ�شالمية، 

وخطة العمل الخا�شة بتعزيز التعاون االقت�شادي والتجاري 

بين االأع�شاء.

ر��سيا:
 وفي رو�شيا، دعا »األك�شندر تور�شين« النائب االأول لرئي�س 

في  اإ�شالمي  بنك  اإن�شاء  اإلى  الرو�شي  الفيدرالية  مجل�س 

الخ�شو�س،  الحكومة موؤتمرًا في هذا  اأقامت  مو�شكو، فيما 

وبين  بينها  التعاون  تو�شيع  اإلى  نف�شه  الوقت  في  وت�شعى 

اأوروبا  في  االإ�شالمية  والطوائف  االإ�شالمي  العالم  وبلدان 

واآ�شيا واأمريكا.

اأ�ستراليا:
 كما �شعت اأ�شتراليا وبجدية اإلى الدخول في خ�شم ال�شناعة 

المالية االإ�شالمية واال�شتفادة من الح�شور االإ�شالمي الكبير 

المالية  الخدمات  من  ج�شر  وتفعيل  �شواحلها  من  والقريب 

بينها وبين بلدان الجوار االآ�شيوية الم�شلمة مثل: �شنغافورة 

وماليزيا واإندوني�شيا، ف�شال عن الجالية الم�شلمة المنت�شرة 

في مدنها المختلفة.
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الفرق بين البنوك الإ�صالمية والبنوك التقليدية:

والبنك  االإ�شالمي  البنك  بين  الفرق  اأن  البع�س  يظن  قد   

الدار�س  لكن  �شلفًا،  المحددة  بالفائدة  التعامل  هو  الربوي 

عدة  فروقًا  يجد  االإ�شالمية  الم�شارف  وخ�شائ�س  الأهداف 

 بين البنوك االإ�شالمية والبنوك الربوية.. نذكر منها ما يلي: 

على  الحرب  معلنًا  عقائدية  اأ�ش�س  على  االإ�شالمي  البنك  يقوم 

بالربا،  التعامل  اأ�شا�س  الربوي على  البنك  الربا، بينما يقوم 

والمتعاملين  االإ�شالمية  البنوك  على  القائمين  اأن  حيث 

ملك  المال  باأن  ي�شعرون  كما  الربا محرم،  اأن  يوؤمنون  معها 

القواعد  ويطّبقوا  يمتثلوا  اأن  ويجب  وتعالى  �شبحانه  هلل 

مال  فالمال  الحقيقي،  المال  مالك  �شرعها  التي  واالأحكام 

الربوية،  الفوائد  نظام  على  الربوية  البنوك  تقوم  بينما  اهلل، 

كما تت�شمن معظم معامالتها �شررًا وجهالة ومقامرة، فعلى 

�شبيل المثال تجمع اأموال النا�س في �شورة ودائع وتعطيهم 

الآخرين  اأخرى  مرة  المال  هذا  اإقرا�س  تعيد  ثم  فائدة، 

وعطاًء. اأخذًا  بالربا  تتعامل  بذلك  وهي  اأعلى،  فائدة  ب�شعر 

 

االأخالقية  بالجوانب  االهتمام  على  االإ�شالمي  البنك  يقوم 

المادية؛  بالنواحي  الربوي  البنك  يهتم  بينما  المثلى، 

والمثل  بالقيم  االإ�شالمية  البنوك  في  العاملون  يلتزم  حيث 

في  وذلك  الطيب،  الح�شن  وال�شلوك  الفا�شلة،  واالأخالق 

ر�شالة  من  المنبثقة  االإ�شالمي  البنك  ر�شالة  تحقيق  �شبيل 

الم�شارف  معامالت  في  نلم�شها  االأخالق  وهذه  االإ�شالم. 

االإ�شالمي  الم�شرف  المثال يت�شامح  االإ�شالمية، فعلى �شبيل 

من  عليهم  بما  الوفاء  وعدم  االإع�شار  حالة  في  العمالء  مع 

تعالى:  بقوله  عماًل  عليها،  المتفق  مواعيدها  في  التزامات 

اإلى مي�شرة، واأن ت�شدقوا خيٌر  )واإن كان ذو ع�شرة فنظرة 

خدمات  وم�شاريف  عموالت  اأن  كما  تعلمون(،  كنتم  اإن  لكم 

الربوية.  البنوك  في  نظيراتها  من  اأقل  االإ�شالمية  البنوك 

اإذا  بينما ال تهتم البنوك الربوية باالأخالقيات في معامالتها 

اأق�شى  تحقيق  وهي  االأ�شا�شية،  اأغرا�شها  مع  تعار�شت  ما 

ربحية ممكنة، فعلى �شبيل المثال: اإذا تاأخر المدين عن �شداد 

وتحميله  بمقا�شاته  تقوم  المحدد  موعدها  في  القرو�س 

المع�شر،  بحب�س  تقوم  االأحيان  معظم  وفي  التاأخير،  فوائد 

 واإعالن اإفال�شه واال�شتيالء على كل ما يملك حتى لوازم بيته. 

البنك  ويقوم  اجتماعي،  اأ�شا�س  على  االإ�شالمي  البنك  يقوم 

الربوي على اأ�شا�س تحقيق اأق�شى ربح ممكن؛ ومادام البنك 

مقا�شده  اأهم  فمن  اجتماعي  اأ�شا�س  على  يقوم  االإ�شالمي 

االأ�شا�شية.. الم�شاهمة في تحقيق التنمية االجتماعية للمجتمع 

االإ�شالمي، وهذا نلم�شه في الخدمات االجتماعية التي يقدمها 

البنك، ومنها على �شبيل المثال: القرو�س الح�شنة، وال�شلفيات 

االجتماعية، و�شرف جزء من ح�شيلة زكاة المال اإلى االأ�شر 

الخيرية  والجمعيات  الم�شاجد  وبناء  العلم  وطالب  الفقيرة 

التي تقوم باإطعام وك�شاء وعالج الفقراء، وكذلك تهتم بتحفيظ 

البنوك  تخ�ش�س  كما  االإ�شالمية،  والتربية  الكريم  القراآن 

ذات  م�شروعات  في  لي�شتثمر  االأموال  من  جزًء  االإ�شالمية 

نفع اجتماعي. ويالحظ اأن الم�شارف االإ�شالمية توازن بين 

ال  حيث  والربحية،  االقت�شادية  والتنمية  االجتماعية  التنمية 

يطغى اأحدهما على االآخر، وهذه ال�شمة االجتماعية تكاد تكون 

ح�شنة،  قرو�شًا  تعطي  ال  فهي  الربوية،  البنوك  في  منعدمة 

من  الفقيرة  الطبقة  لخدمة  ا�شتثمارية  بم�شروعات  تقوم  وال 

اأعطى  ربوي  بنك  عن  ن�شمع  لم  المثال:  �شبيل  فعلى  النا�س، 

قرو�شًا ح�شنة اأو دفع زكاة المال اأو قدم منحًا تعليمية لطالب 

العلم الفقراء، اأو �شاعد الجمعيات الخيرية.

 تتعامل البنوك االإ�شالمية في الطيبات، بينما تتعامل البنوك 

يوظف  ال  االإ�شالمي  فالبنك  اأحيانًا،  الخبائث  في  الربوية 

االإ�شالمية، بل يختار  ال�شريعة  االأموال في مجاالت حرمتها 

التنمية  تحقيق  في  ت�شهم  التي  اال�شتثمارية  الم�شروعات 

مر�ٍس  ربحٍي  معدل  وتحقق  واالقت�شادية،  االجتماعية 

البنوك  اأن  نجد  ذلك  من  النقي�س  وعلى  االأموال،  الأ�شحاب 

واإعادة  الودائع  تجميع  على  ن�شاطها  في  تعتمد  الربوية 

اإقرا�شها لم�شتثمرين، وت�شتفيد بالفروق بين �شعري الفائدة، 

واإن كان لها ن�شاط ا�شتثماري ف�شئيل، وال يلتزم بال�شريعة 
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االإ�شالمية والتنمية االجتماعية، فقد تقر�س اأموال المودعين 

يوظفونها  قد  الذين  االأعمال  اأ�شحاب  اإلى  الربوي  البنك  في 

في م�شروعات ا�شتثمارية محرمة، مثل م�شروعات دور اللهو 

وتربية الخنزير. 

ال�شركات  بع�س  تقر�س  الربوية  البنوك  بع�س  وهناك 

ال�شناعية الخدمية، ولها دور في مجال التنمية االإقت�شادية، 

لكن االأ�شل التعامل بالربا.

تعتمد البنوك االإ�شالمية على اأ�شا�س الم�شاركة، وتفاعل راأ�س 

المال مع العمل، بينما تعتمد البنوك الربوية على االقترا�س 

البنوك  اأن�شطة  معظم  تقوم  حيث  الربويين؛  واالإقرا�س 

االإ�شالمية في مجال االأعمال على اأ�شا�س الم�شاركة مع العميل، 

اأو مع �شاحب راأ�س المال وفقًا لنظام الم�شاربة اأو الم�شاركة 

له  وهذا  والعمل،  المال  راأ�س  يتفاعل  وبذلك  الم�شاهمة،  اأو 

له  اأن  كما  طيبة،  وا�شتثمارية  واإن�شانية  اجتماعية  فوائد 

فوائد اقت�شادية؛ اإذ يقود اأ�شا�س الم�شاركة اإلى تحريك المال 

وان�شيابه بين الم�شروعات المختلفة وحث النا�س على العمل، 

مبداأ  من  النقي�س  وعلى  اقت�شادي.  ن�شاط  عليه  يترتب  مما 

الم�شاركة.. تعتمد البنوك الربوية في مجال ت�شغيل االأموال على 

اإعادة اإقرا�شها اإلى الغير ب�شعر فائدة على الودائع، وفي ذلك 

م�شار كثيرة من بينها، تعويد اأ�شحاب الودائع على ال�شلبية 

االأموال  توجيه  اأو  الب�شرية،  للطاقات  وتهديد  والتكا�شل، 

االإ�شالمي.  للمجتمع  مفيدة  غير  ا�شتثمارية  م�شروعات   اإلى 

تهتم البنوك االإ�شالمية بالتعامل مع اأ�شحاب المهن والحرف 

و�شغار التجار، بينما تركز البنوك الربوية بالتعاون مع كبار 

قاعدة  على  االإ�شالمية  البنوك  اأن�شطة  تقوم  حيث  العمالء؛ 

المهن  اأ�شحاب  لت�شمل  معهم  تتعامل  الذين  العمالء  قطاع 

من  التخرج  وحديثي  التجار،  و�شغار  والحرفيين  الحرة، 

طاقاتهم  تنمية  في  جميعًا  هوؤالء  ت�شاعد  وبذلك  الجامعات، 

اأمامهم.  والفنية  المالية  والمعوقات  ال�شعوبات   وتذليل 

تركز  الربوية  البنوك  اأن معظم  نجد  �شبق  مما  النقي�س  على 

ي�شتطيعون  والذين  العمالء،  لكبار  القرو�س  اإعطاء  على 

�شغار  ُيْحَرُم  ثم  ومن  عينية،  اأو  عقارية  �شمانات  تقديم 

الربوية.  البنوك  خدمات  من  والحرفيون   الم�شتثمرين 

بينما  النفقات،  وتر�شيد  �شبط  على  االإ�شالمية  البنوك  تركز 

ت�شخيم  اإلى  ذلك  ويوؤدي  بالربا،  الربوية  البنوك  تتعامل 

االإ�شالمية  البنوك  تقوم  حيث  االأ�شعار؛  وارتفاع  التكاليف 

ا�شتبعاد  قاعدة  على  المختلفة  االقت�شادية  وموؤ�ش�شاتها 

عنا�شر  من  تعتبرها  ال  وبالتالي  معامالتها،  كل  في  الفائدة 

يوؤدي  وهذا  النهاية،  في  الم�شتهلك  يتحملها  التي  التكاليف 

اإلى  التكاليف، وواقعية االأرباح بما ينتهي  اإلى عدم ت�شخيم 

حدوث رواج اإقت�شادي. 

الربوية  البنوك  تقر�س  تمامًا  ذلك  من  النقي�س  وعلى   

تكاليف  على  وت�شيفها  بفائدة  االقت�شادية  الموؤ�ش�شات 

االأ�شعار،  وارتفاع  االأرباح  انكما�س  اإلى  يقود  وهذا  االإنتاج، 

اقت�شادي،  انكما�س  اأو  نقدي  ت�شخم  اإلى  اإما  ينتهي  وهذا 

متماثلين،  م�شروعين  بين  المقارنة  عند  جليًا  يظهر  ما  وهو 

تم تمويل االأول عن طريق االأموال الذاتية، واالآخر عن طريق 

االقترا�س ب�شعر فائدة %10.

االإ�شالمية..  الدعوة  االإ�شالمي  البنك  م�شوؤوليات  من     

على  فتقع  الم�شوؤولية،  بهذه  الربوية  البنوك  تعباأ  ال  بينما 

الفكر  ترجمة  في  تتمثل  دينية  م�شوؤوليات  االإ�شالمي  البنك 

االقت�شادي االإ�شالمي اإلى واقع ُيبرز اأن االإ�شالم دين ودولة، 

وعبادات ومعامالت، كما يقوم البنك االإ�شالمي بتنمية الوعي 

من  ينظمه  وما  ون�شرات،  مجالت  من  ي�شدره  ما  خالل  من 

ندوات ومحا�شرات، كما يهتم بم�شاعدة الباحثين والدار�شين 

في مجال الثقافة االإ�شالمية، من خالل ما يخ�ّش�شه من اأموال 

لم�شاعدة هوؤالء، كما يولي اهتمامًا للم�شاكل االإ�شالمية ذات 

ناحية  ومن  لها.  البديلة  الحلول  ويقدم  االإقت�شادي،  الطابع 

على  واردة  غير  االإ�شالمية  الدعوة  م�شاألة  اأن  نجد  اأخرى 

االإطالق في اأن�شطة البنوك الربوية، ذلك لغياب القيم العقائدية 

في تعامالتها والأنها تتعامل بالربا اأخذًا وعطاًء.(

االإ�شالمية  ال�شيرفة  م�شيرة  مالمح  بع�س  هي  تلك   

وانت�شاراتها.. ونحن بانتظار النبوءات باأن تكت�شح ال�شيرفة 

االإ�شالمية العالم عام 2015م.
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ومن  العالم  في  البنوك  أول  نشأت  وأين  متى 
أين جاءت التسمية؟؟

اإيطاليا في  البنوك في مدينة البندقية في   كانت بداية ن�شاأة 

العام 1157 م حيث ن�شاأ اأول م�شرف في العالم ثم تاله بنك 

وبنك  م   1694 عام  اإنجلترا  وبنك  1609م  عام  اأم�شتردام 

وهي  اإيطالية،  )بنك(  ت�شمية  واأ�شل   ، 1800م  عام  فرن�شا 

الخ�شبية حيث  الطاولة  تعني  التي  )بانكو(  م�شتقة من كلمة 

 . العمالت  و�شراء  بيع  لممار�شة  فيها  تو�شع  النقود  كانت 

وقد انت�شرت بعد ذلك البنوك لتعم كافة دول العالم ولتتطور 

اأنظمتها لت�شبح اأهم الموؤ�ش�شات المالية.

الصيرفة  نشأة  بدايات  ولماذا كانت  وأين  متى 
اإلسالمية؟؟

دفع  قد  الربا  اأي  الفائدة  ب�شعر  التقليدية  البنوك  تعامل  اإن   

ال�شريعة  اأحكام  مع  تتوافق  �شيغة  في  للتفكير  الم�شلمين 

معلومات مصرفية

معلومات مصرفية
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االإ�شالمية وبداأت محاوالت اأولية في بع�س الدول االإ�شالمية 

منذ  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  تطبق  ربوية  ال  بنوك  الإن�شاء 

ماليزيا  في  ن�شاأت  حيث  الع�شرين  القرن  من  االأربعينيات 

�شناديق االدخار بدون فائدة، ثم انتقلت الفكرة اإلى باك�شتان 

عام 1950 حيث تم اإن�شاء موؤ�ش�شة في الريف تقبل الودائع 

بال  المزارعين  �شغار  اإلى  اإقرا�شها  تعاود  ثم  عائد،  بدون 

فوائد، ثم ن�شاأت في الريف الم�شري - بنوك ادخار محلية- 

تعمل وفق ال�شريعة االإ�شالمية وبال فوائد.

و�شلنا  حيث  االإ�شالمية  الم�شارف  ن�شاأة  جاءت  هنا  ومن    

غمر  ميت  في   1963 عام  اإ�شالمي  م�شرف  اأول  الإن�شاء 

بجمهورية م�شر العربية ومنها كانت االنطالقة.

تعمل  اإ�شالمية  باإن�شاء م�شارف  الحقيقي  االهتمام  وقد جاء 

طبقا الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية في تو�شيات موؤتمر وزراء 

العربية  بالمملكة  جده  بمدينة  االإ�شالمية  الدول  خارجية 

ال�شعودية عام 1972 ، حيث ورد الن�س علي �شرورة اإن�شاء 

بنك اإ�شالمي دولي للدول االإ�شالمية.

  وجاء نتاج ذلك اإعداد اإتفاقية تاأ�شي�س البنك االإ�شالمي للتنمية 

 1974 عام  االإ�شالمية  الدول  مالية  وزراء  من  وقعت  والتي 

بمدينة   1977 عام  ن�شاطه  للتنمية  االإ�شالمي  البنك  وبا�شر 

جده بالمملكة العربية ال�شعودية، ويتميز هذا البنك باأنه بنك 

حكومات ال يتعامل مع االأفراد في النواحي الم�شرفية.

االإ�شالمى  العالم  بقية  لتعم  الفكرة  انت�شرت  ما  و�شرعان    

فى  اإ�شالمى  م�شرف  اأول  االإ�شالمى  دبى  م�شرف  فكان 

العالم تاأ�ش�س عام 1975 م ، ثم تاله قيام عدد من الم�شارف 

اإ�شالمية  دول  فى  االإ�شالمية  االإ�شتثمار  و�شركات  االإ�شالمية 

ال�شودان في  التقليدية، وكان  الم�شارف  اإلى جنب مع  جنبًا 

حيث  االإ�شالمية  الم�شارف  فيها  ن�شاأت  التي  الدول  مقدمة 

كانت البداية بن�شاأة بنك في�شل االإ�شالمي عام 1978 م.

ما هو أشمل تعريف للمصرف اإلسالمي ؟؟
للم�شرف  م�شامينها  في  تتطابق  تعريفات  عدة  هنالك   

االإ�شالمي ولكن اأ�شهرها: » هو الم�شرف الذي يلتزم بتطبيق 

الم�شرفية  معامالته  جميع  في  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام 

المالية  الو�شاطة  مفهوم  تطبيق  خالل  من  واال�شتثمارية، 

القائم علي مبداأ الم�شاركة في الربح اأو الخ�شارة، ومن خالل 

اإطار الوكالة بنوعيها العامة والخا�شة«.

وقد بنيت فل�شفة الم�شرف االإ�شالمى على االآتى :

ـ منع التعامل ب�شعر الفائدة » الربا(. 

ـ مبداأ الغنم بالغرم اأى اأن المال ال يكون غانمًا اإال اإذا تحمل 

مخاطر.

ا�شتثمارها  بفعل  تنمو  واإنما  نقودًا  تلد  ال  النقود  مبداأ  ـ 

والم�شاركة فى تحمل مخاطرها من ربح اأو خ�شارة .

م�شاركة،  مرابحة،  من  االإ�شالمية  التمويل  ب�شيغ  التعامل  ـ 

م�شاربة، بيع ال�شلم، مزارعة، ا�شت�شناع، اإجارة وغيرها من 

�شيغ التمويل.

التنمية  تخدم  التى  المجاالت  اإلى  المدخرات  توجيه  ـ 

االإقت�شادية.

ـ ربط اأهداف التنمية االإقت�شادية بالتنمية االإجتماعية.

  ماهي المؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية 
اإلسالمية؟؟

عدة  ن�شاأت  االإ�شالمية  الم�شرفية  ال�شناعة  دعم  اأجل  من    

موؤ�ش�شات ا�شتراتيجية تتمثل في:

 ـ هيئة المحا�شبة والمراجعة للموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية. 

ـ مجل�س الخدمات المالية االإ�شالمية )ماليزيا(. 

االإ�شالمية  المالية  والموؤ�ش�شات  للبنوك  العام  المجل�س  ـ 

)البحرين(. 

)البحرين  االإ�شالمية  للم�شارف  المالية  ال�شيولة  مركز  ـ 

.)LMC
لألزمات  الحل  البديل اإلسالمي هو  لماذا كان 

المالية واالقتصادية العالمية ؟؟
  ال�شك اأن النظام المالي االإ�شالمي كان االأكثر ا�شتقرارًا خالل 
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فترة االأزمة المالية الراهنة1 التي اأثبتت مدى �شعف النظام 

الراأ�شمالي في التحكم باالقت�شاد العالمي، وهو ما اأدى اإلى 

اأفكار  بتبني  الغرب  ُتطالب  التي  الدعوات  من  العديد  ظهور 

االقت�شاد االإ�شالمي كحل �شريع ودائم للخروج من تداعيات 

جديدة.  اأخرى  اأزمات  اأي  حدوث  تجّنب  عن  ف�شال  االأزمة، 

وفي هذا ال�شدد دعا خبير اال�شتثمار االإ�شالمي “هامايون” 

الغرب اإلى تبني اأفكار االقت�شاد االإ�شالمي ون�شرها، موؤكدا 

مكانه  �شيجد  االإ�شالمية  ال�شريعة  وفق  الم�شرفي  العمل  اأن 

في ال�شاحة المالية االأوربية. وخالل العام الما�شي 2009م 

اأفكار  وتبني  بن�شر  تنادي  التي  الدعوات  ع�شرات  خرجت 

االإ�شالمي  التمويل  دور  اإلى  م�شيرة  االإ�شالمية،  الم�شرفية 

الربوية  الفوائد  حظر  ب�شبب  االجتماعية  العدالة  ن�شر  في 

وعدم الخو�س في الم�شاربات ذات ن�شب المخاطر العالية، 

مما جعل �شوق التمويل االإ�شالمي بعيدة عن تداعيات االأزمة 

قبل  من  وا�شعًا  اإقبااًل   2009 العام  و�شهد  العالمية.  المالية 

قطاع  و�شهد  االإ�شالمية  ال�شيرفة  على  االأعمال  موؤ�ش�شات 

قطاعًا  منه  جعل  كبيرا،  نموًا  االإ�شالمية  المالية  الخدمات 

دفع  مما  العالم،  حول  الرئي�شة  المالية  االأ�شواق  في  �شائدا 

االإ�شالمية  الم�شرفية  تكت�شح  اأن  توّقع  اإلى  الخبراء  ببع�س 

النظام المالي العالمي بحلول 2015م.

  ومن ناحية اأخرى قال د. �شراج الدين عثمان م�شطفى االأمين 

باالأزمة  يخت�س  ال�شوداني:)فيما  الم�شارف  التحاد  العام 

المالية العالمية اأوؤكد اأن النظام الراأ�شمالي هو �شببها بن�شبة 

ويقوم  وافية  درا�شات  على  يقوم  وال  ه�س  نظام  الأنه   %100

الربا  على  يقوم  فهو  دينية  وغير  اأخالقية  غير  اأ�ش�س  على 

الفاح�س والفوائد الباهظة والربا يوؤدي اإلى النق�شان والمحق 

وذلك في قوله تعال )يمحق اهلل الربا ويربي ال�شدقات( فهو 

االإ�شالمي  الدين  وفي  الديون  في  المتاجرة  على  يقوم  نظام 

المتاجرة بالدين غير جائزة كما اأن النظام الراأ�شمالي يقوم 

والمغامرة  الغرر  منها  كثيرة  اأخالقية  غير  ممار�شات  على 

1  �صحيفة الأيام اجلزائرية 6 فرباير 2010

حقيقية  غير  اأ�شول  على  يقوم  كما  الخ  واالإغراق..  والغ�س 

ولذلك ف�شل الأنه يتعار�س مع اأ�ش�س اهلل في كونه، اأما النظام 

االإ�شالمي فهو البديل الأنه يقوم على االأخالق .(

  اأما االأ�شتاذ عبد الرحيم حمدي الخبير االقت�شادي والم�شرفي 

العربية  الم�شارف  لندوة  المقدم  المعروف فيقول في بحثه 

االإ�شالمي  التمويل  نظام  في  الرئي�شي  التعامل  عقد  )اإن 

والعمل،  المال  راأ�س  الطرفان  المخاطرة  في  ي�شتوي  اأن 

الراأ�شمالي  العالم  في  اأما  ال�شرعية،  بالم�شاربة  يعرف  بما 

)المالك(  واحد  طرف  حماية  فيتم  الراأ�شمالية  والنظرية 

تمامًا  مك�شوفًا  االآخر  الطرف  يترك  بينما  للمال  الم�شلف  اأو 

للخ�شارة. ومن هنا يجب اأن يتعدل هذا العقد اأ�شا�شًا الإحقاق 

العدالة الطبيعية باأن يتحمل طرفا التعامل الخ�شارة اإذا تمت 

بغير تعٍد اأو تق�شيٍر وهذه هي قاعدة الغنم بالغرم المعروفة 

في الفقه االإ�شالمي. كما اأن الديون الربوية التي ال ت�شندها 

تتو�شطه  الذي  التجاري  الدين  اأما  البالء  اأ�ش�س  هي  اأ�شول 

لماذا  يف�شر  وهذا  �شديدة  ب�شوابط  به  م�شموح  فهو  اأ�شول 

الت�شدد على اأن يكون البيع ظاهرًا وفي �شفافية تامة )داخل 

فهذه  ترت�شوها  حا�شرة  غير  تجارة  تكون  اأن  اإال  مجل�س( 

ي�شري عليها ترتيب اآية الدين طالما ارت�شاها الطرفان.

 في االإ�شالم اأي�شًا بيع الدين محرم باالإجماع اإال اأن يكون بنف�س 

ت�شكيكه(  )بعد  نقله  ي�شتحيل  ولهذا  بدون خ�شم  اأي  قيمته 

عليه  لم يح�شلوا  ذلك طالما  في  لهم  فائدة  ال  اإذ  اآخرين  اإلى 

فهو  الدين  وبيع  الديون  في  الم�شاربة  اأما  مخف�شة،  بقيمة 

من  العديد  لجاأت  ولهذا  العالمية  المالية  االأزمة  وقوع  �شبب 

االأجل  البيع ق�شير  لمنع  البور�شات  اأزمة  بعد وقوع  الدول 

وال�شراء طويل االأجل.(

  اإن تعامل البنوك االإ�شالمية بال�شريعة االإ�شالمية التي تمنع 

الربا وتمنع بيع الدين قد كان �شبب �شمودها بينما انهارت 

هنا  ومن  الدين.  وبيع  الربا  ب�شبب  التقليدية  الم�شارف 

اتجهت االأنظار عالميًا للبديل االإ�شالمي كحل لالأزمات المالية 

واالقت�شادية في العالم..

معلومات مصرفية
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ماهي أهم المصارف اإلسالمية في قارة أوروبا واألمريكتين
 توجد في اأوربا واأمريكا واأ�شتراليا عدة م�شارف اإ�شالمية نذكر منها:

بريطانيا:

ـ البنك االإ�شالمي البريطاني 

ـ بنك اركابيتا 

ـ بنك اال�شتثمار االإ�شالمي االأوربي 

ـ بنك بي اأم بي االإ�شالمي 

ـ بيت التمويل الخليجي 

ـ بنك لندن وال�شرق االأو�شط

األمانيا : 

ـ بنك التعاون الكويتي التركي 

رو�صيا : 

ـ بنك بدر فورتيه 

 »BBI ـ بنك البو�شنة الدولي

اأمريكا :

 HSBC ـ بنك

ـ بنك اركابيتا اطلنطا

 University Islamic Financial ـ  بنك يونيفر�شيتي االإ�شالمي

�صوي�صرا: 

ـ بنك في�شل الخا�س 

ـ يو بي اإ�س )يمتلك نافذة تمويل اإ�شالمي(

ـ �شاري�س )يمتلك نافذة تمويل اإ�شالمي(

ا�صتراليا:  

ـ وكالة المجتمع االإ�شالمي التعاونية 

ـ بيت التمويل االإ�شالمي التعاوني 

ـ بنك �شاليك

ـ البنك الوطني االأ�شترالي )نافذة للتمويل االإ�شالمي(

الدنمارك:

ـ الم�شرف االإ�شالمي الدولي

وباالإ�شافة لذلك هنالك حوالي 17 م�شرف تقليدي بريطاني بها نوافذ لل�شيرفة االإ�شالمية.
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�لأهميــــــة �لعملية و�لقـان�نية لبــــــــــ��ل�ص �ل�ســــــــــحن �لبحري

التجارة  في  كبرى  وقانونية  عملية  اأهمية  البحري  ال�شحن  �شند  يمثل   

واأداة  البحري،  النقل  عقد  الإثبات  اأداة  اأ�شبح  اأن  بعد  الدولية،  البحرية 

لتمثيل الب�شاعة وتداولها واالئتمان عليها، بجانب وظيفته الرئي�شة وهي 

اأهم  من  يعتبر  كما  ال�شفينة.  على ظهر  الب�شاعة  �شحن  الإثبات  اأداة  كونه 

والقانونية،  العملية  الناحيتين  من  الم�شتندي  االعتماد  عمليات  م�شتندات 

وقد تم التو�شل لو�شيلة تتمثل في تمكين البائع من الح�شول على قيمة 

اأي  دون  للبنك  المطلوبة  للم�شتندات  تقديمه  مقابل  الم�شحونة  الب�شاعة 

ال�شحن  بولي�شة  الم�شتندات  هذه  وتت�شمن  الم�شتري،  من  اعترا�س 

بقلم:االأمين عثمان اإ�شماعيل 

في عمليات الإعتماد الم�ستندي للبنوك)2(
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�لأهميــــــة �لعملية و�لقـان�نية لبــــــــــ��ل�ص �ل�ســــــــــحن �لبحري
للم�شتري،  البائع  من  الب�شاعة«  ملكية  »�شند  البحرى 

وت�شمن للم�شتري باأن ما تم خ�شمه من ح�شابه من قيمة 

الب�شاعة من قبل بنكه وتحويله لبنك البائع قد تم مقابل 

ال�شحن  بولي�شة  تت�شمن  التي  المطلوبة  الم�شتندات 

بالفعل  �شحنها  تم  قد  الب�شاعة  اأن  تثبت  التي  البحري 

واأنها فى الطريق اإليه، وتعتبر هذه الو�شيلة هي االأكثر 

عمليات  عبر  الدولية  التجارة  عمليات  ت�شوية  في  اأمانًا 

االعتماد الم�شتندي للبنوك.

والقواعد  لالأعراف  الدولي  القانوني  التنظيم  تم  ولقد   

المتعلقة بعمليات االعتماد الم�شتندي عبر منا�شير ت�شدر 

اآخرها  كان  الدولية  التجارة  غرفة  من  الآخر  حين  من 

ال�شيغة المعدلة لعام 2007م من من�شور غرفة التجارة 

م�شتندات  تنظيم  تناول  الذي   .)600( رقم  الدولية 

لم�شتندات  خا�شة  اأهمية  واأولى  الم�شتندي،  االعتماد 

النقل وبخا�شة المتعلقة منها بالنقل البحري وعلى وجه 

الخ�شو�س بوال�س ال�شحن البحري، حيث اأفرد لها » 10 

» مواد من جملة )39( مادة وهى المواد )26, 22 21, 

20, 19, 27, 31, 32 34, 35( حيث تناولت ثالث مواد 

منها بولي�شة ال�شحن البحري ب�شكل مبا�شر وهى المواد 

االأخرى  ال�شبع  المواد  تناولتها  بينما   ،)20  ,21  ,22(
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وهى المواد )19, 27,26, 32,31, 34, 35( ب�شكل غير 

مبا�شر من �شمن تنظيم م�شتندات النقل االأخرى.

رقم  الدولية  التجارة  غرفة  من�شور  من  المادة)19( 

)600( ال�شيغة المعدلة لعام 2007م غطت كافة ال�شروط 

الذي يغطي طريقتين  النقل  الواجب توافرها في م�شتند 

مختلفتين للنقل، حيث يتوجب اأن يو�شح هذا الم�شتند اأيًا 

كان م�شماه �شواء كان م�شتند نقل بحري اأو جوي اأو بري 

اأو خالفة، فيجب اأن يو�شح االآتى:-

1. ا�شم الم�شتند، �شواء كان م�شماه بولي�شة �شحن بحري 

اأو جوي اأو �شكك حديدية اأو خالفه، وقد يكون الم�شتند 

م�شتند نقل ي�شمل اأكثر من و�شيلة نقل من بحري وجوي 

مراحل  يت�شمن جميع  واحد  م�شتند  في  معًا  اأو  بري  اأو 

هذا النقل كما في حالة م�شتند النقل المتعدد الو�شائط.

الم�شتند، فمثاًل في  لهم حق توقيع  الناقل ومن  ا�شم   .2

ا�شم  ال�شحن  للب�شائع يكتب على بولي�شة  البحري  حالة 

با�شر  الذي  البحرى  الوكيل  اأو  الربان  وا�شم  ال�شفينة 

عملية �شحن الب�شاعة على ظهر ال�شفينة.

3. �شحن الب�شاعة وتاريخ ال�شحن، وجدير بالذكر اأنه في 

حالة النقل البحري للب�شائع اأحيانًا ي�شلم الناقل البحري 

اإي�شال لل�شاحن يفيد با�شتالم الناقل  اأو الوكيل البحرى 

باأن  حال  باأي  هذا  اليعني  ولكن  والتاريخ،  منه  للب�شاعة 

�شحن الب�شاعة قد تم بالفعل على ظهر ال�شفينة الأن الناقل 

�شيتم  التى  ال�شفينة  بعد  حدد  قد  يكون  ال  قد  البحري 

ال�شحن عليها، اأو قد يحدد اأولويات للب�شائع عند ترتيبها 

ور�شها كل بح�شب ترتيب و�شوله اأو نوعه اأو حجمه اأو 

خ�شائ�شه، فال�شيارات مثاًل ال ت�شحن اأ�شفل الجواالت اأو 

المواد  اأو  الحيوانات  ت�شحن  ال  كما  ال�شائلة،  المواد  مع 

الب�شائع  بقية  مع  البترولية  اأو  ال�شائلة  اأو  ال�شائبة 

يترتب  االأهمية  غاية  فى  ال�شحن  فعملية  االأخرى وهكذا، 

عليها م�شائل قانونية، ولذلك بعد تمام �شحن الب�شاعة على 

ت�شلم  بحري  �شحن  بولي�شة  للنقل  ي�شدر  ال�شفينة  ظهر 

ال�شفينة  ظهر  على  الب�شاعة  �شحن  بتمام  تفيد  لل�شاحن 

كونها  وهي  ال�شحن  لبولي�شة  الرئي�شية  الوظيفة  وهي 

وذكر  ال�شفينة.  ظهر  على  الب�شاعة  �شحن  الإثبات  اداة 

تاريخ ال�شحن من االأهمية بمكان، واإن القوانين البحرية 

الوطنية وكذلك االتفاقيات الدولية المخت�شة تعول كثيرًا 

على م�شاألة تاريخ ال�شحن، فهي مثاًل تعطى اأجاًل محددًا 

من  ذلك  يبداأ  و�شولها  عدم  عند  الب�شاعة  فقدان  العتبار 

معرفة  فبغير  ال�شفينة،  ظهر  على  الب�شاعة  �شحن  تاريخ 

تاريخ ال�شحن ال يمكن التو�شل لهذا المعيار.

و�شولها  ومكان  الب�شاعة  �شحن  اأو  اإر�شال  مكان   .4

والو�شول  ال�شحن  اأو  االإر�شال  مكان  ومعرفة  النهائي، 

النهائي م�شاألة في غاية االأهمية القانونية خا�شة الأن ذلك 

يتعلق بقواعد االخت�شا�س والقانون الواجب التطبيق.

ال�شحن  بولي�شة  الناقل  وي�شدر  الم�شتند،  اأ�شل   .5

اأو بح�شب طلب  اإلى ثالث ن�شخ  البحري مابين ن�شختين 

الذي  العدد  فيها  مايكتب  وعادة  لل�شاحن  ت�شلم  ال�شاحن 

تم اإ�شداره منها، على اأنه اإذا ت�شلم ال�شاحن الب�شاعة في 

مكان الو�شول باإحدى هذه الن�شخ االأ�شلية فت�شقط حجية 

ماجرى  هو  وهذا  الب�شاعة  ا�شتالم  في  االأخرى  الن�شخ 

عليه العمل في ال�شودان ومعظم الدول االأخرى.

6. اأحكام و�شروط عقد النقل: وفي النقل البحرى للب�شائع 

بحري  نقل  عقد  اإبرام  يتم  ال  ال�شحن  بولي�شة  بموجب 

بالمعنى الماألوف واإنما يكتفى باإ�شدار بولي�شة ال�شحن 

والتي ت�شمل من �شمن بياناتها على اأحكام و�شروط عقد 

النقل البحري، فقد ي�شترط ال�شاحن اأن يتم �شحن ب�شاعته 

تفاديًا  ال�شفينة  �شطح  على  �شحنها  عدم  اأو  معينة  بكيفية 

لالأمواج اأو المخاطر البحرية والتى قد تعر�س الب�شاعة 

واالأدوية  واالأغذية  المحا�شيل  نقل  حالة  في  كما  للتلف 

وغيرها من الب�شائع االأخرى القابلة للتلف.
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العمل  ولقد جرى  ال�شفينة،  اإيجار  عقد   .7

للب�شائع  البحري  النقل  عقد  اإثبات  على 

 )Sharter Party( ال�شفينة  اإيجار  اأما 

في الحاالت التي يحتاج فيها ال�شاحن اإلى 

منها،  كبير  جزء  اأو  باأكملها  �شفينة  تاأجير 

في   )Bill of lading( �شحن  ببولي�شة  اأو 

�شفينة  على  لب�شاعته  ال�شاحن  نقل  حالة 

وهي  بالغير  خا�شة  اأخرى  ب�شائع  �شمن 

ال�شورة المعتادة للنقل البحري للب�شائع، 

وقد ي�شدر النقل بم�شارطة اإيجار ال�شفينة 

االإيجار،  م�شارطة  من  بداًل  �شحن  بولي�شة 

بموجب  النقل  تنظيم  مايخ�شع  وعادة 

�شدر  �شواء   – البحري  ال�شحن  بولي�شة 

اأم بعقد  النقل عبر بولي�شة ال�شحن ابتداًء 

�شحن  بولي�شة  فيه  �شدرت  ولكن  االإيجار 

اأو االتفاقيات الدولية  يخ�شع للقوانين البحرية الوطنية 

المنظمة للنقل البحري بموجب بوال�س ال�شحن – بح�شب 

الدولية  االتفاقية  وهي  الدولة–  في  االخت�شا�س  قواعد 

بم�شتندات  المتعلقة  القواعد  بع�س  بتوحيد  الخا�شة 

�شنة  اأغ�شط�س   25 في  بروك�شل  في  ال�شادرة  ال�شحن 

بروك�شل  بقواعد  بت�شميته  اأ�شطلح  ما  اأو  م   1924

نقل  ب�شاأن  المتحدة  االأمم  اتفاقية  اأو   ،)Hague rules(

باألمانيا في  ال�شادرة بهامبورج  البحر  الب�شائع بطريق 

بقواعد  بت�شميته  اأ�شطلح  ما  اأو  1978م  �شنة  مار�س   31

.)Hamburg rules( هامبورج

للب�شائع  البحري  النقل  تنظيم  يتم  كان  ال�شودان  وفي 

بموجب �شند ال�شحن عبر )قانون نقل الب�شائع بالبحر( 

النقل  قانون  وذلك حتى �شدور  1951م،   ل�شنة  ال�شابق 

البحري الحالي ل�شنة 2010م والذي اأ�شبح هو القانون 

الق�شاء  اإجتهاد  فعبر  القانون  هذا  خلو  وعند  ال�شاري، 

الدولية  واالأعراف  االإتفاقيات.  اإلى  باللجوء  ال�شودانى 

المطبقة في الدول االأخرى والم�شتقاة من اتفاقية االأمم 

 1978 المتحدة ب�شاأن نقل الب�شائع بطريق البحر ل�شنة 

للب�شائع  البحري  للنقل  دولي  قانوني  تنظيم  كاآخر  م 

ال�شحن البحري والتى لم ي�شادق عليها  بموجب م�شتند 

ال�شودان حتى االآن.

الب�شائع  اإنزال  ذلك  ويعني  ال�صحن:  اإعادة  تعريف   .8

على  �شحنها  واإعادة  عليها  الم�شحونة  النقل  و�شيلة  من 

و�شيلة نقل اأخرى �شفينة كانت اأم طائرة اأو غيرهما.

اإمكانية  اإعادة ال�صحن، ويعنى ذلك  اإمكانية حدوث   .9

اأكثر  اإعادة �شحن الب�شائع في  النقل  اأن يت�شمن م�شتند 

اأو  برية  اأو  جوية  اأو  بحرية  نقل  وا�شطة  اأو  و�شيلة  من 

�شكك حديدية... الخ. ولقد بذلت محاوالت الإر�شاء قواعد 

الو�شائط  المتعدد  الدولي  للنقل  موحدة  دولية  قانونية 

 International multi model tranport(للب�شائع

للنقل  المتحدة  االأمم  اتفاقية  اأهمها  كان   )of goods
الدولي متعدد الو�شائط للب�شائع ال�شادرة بجنيف بتاريخ 

1980/5/24 م.
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تحت العنوان اأعاله وفي جريدة الخليج كتب محمد نبيل عن 

اأن جيري  قال  الم�شتثمرين تجنبها حيث  التي على  االأخطاء 

ميكولي�س موؤلف كتاب)Allocation Asset for Dummies( وهو 

ي�شغل من�شب الم�شوؤول االأول عن اال�شتثمار وا�شت�شاري في 

�شركة برينتون اإيتون في نيوجير�شي في الواليات المتحدة 

يرتكبها م�شتثمرون ويمكن تجنبها  اأخطاء  ك�شف عن )10( 

وهي تتمثل في:

اأن  ميكولي�س  يرى  االأ�شول:  تخ�شي�س  اأهمية  اإهمال    -1

يمثل  ال�شحيح  بال�شكل  االأ�شول  تخ�شي�س  ا�شتخدام 

بنجاح.  اال�شتثماري  الن�شاط  بناء  في  الزاوية  حجر 

وبداًل  الخطوة  هذه  الم�شتثمرين  من  الكثيرون  ويتجنب 

�شراء  في  بالمخاطرة  محافظهم  يقيمون  فهم  ذلك  من 

االأوراق المالية التي ين�شدونها.

2-  تنوع مربح مع تخ�شي�س االأ�شول: يتجاوز تخ�شي�س 

فاإن  ميكولي�س  فح�شب  الب�شيط.  التنوع  االأ�شول 

)مثل  االأ�شول  فئات  اختيار  ي�شمل  االأ�شول  تخ�شي�س 

التي  والقطاعات  الفرعية  والفئات  وال�شندات(  االأ�شهم 

الح�ش�س  ت�شع  ذلك  وعقب  واحد،  بتزامن  تتحرك  ال 

الحافظة  وتحتوي  حافظتك.  في  واحدة  لكل  المنا�شبة 

على كل ا�شتثمارات االأ�شهم على �شبيل المثال وقد ال يتم 

تخ�شي�شها بال�شكل المنا�شب.

تخ�شي�س  تجهيز  فبعد  التوازن:  اإعادة  تنظيم  اإهمال    -3

تحافظ  اأنك  من  التاأكد  اإلى  تحتاج  المبدئي  االأ�شول 

والوقت  المكان  في  لو�شعها  التخ�شي�شات  تلك  على 

المنا�شبين الأن بع�س فئات االأ�شول يتوقع نموها اأ�شرع 

من االآخرين.

من  بداًل  االأمد:  طويلة  على  الق�شيرة  االأ�شهم  تف�شيل    -4

التركيز على االأهداف ق�شيرة االأمد، ي�شتند االإ�شتثمار اإلى 

التفكير باالأهداف البعيدة االأمد والعائد وتحمل المخاطر.

5-  ال تجعل ع�شبيتك تغلبك: في هذه االأوقات المتقلبة من 

�شحية  تقع  ال  حتى  االأمد  طويلة  بخطة  الت�شبث  المهم 

للج�شع والقلق.

6-  تجنب االإدمان على و�شائل االإعالم المالية: يرى ميكولي�س 

24 �شاعة  اأن متابعة االأخبار االقت�شادية والمالية طوال 

وعلى مدى �شبعة اأيام �شي�شاعف من قلقك الأن ما يحدث 

لالأ�شهم  بالن�شبة  �شيئًا  يعني  ال  يوم  خالل  ال�شوق  في 

الطويلة االأمد.

7-  تق�شي االأداء: يقول ميكولي�س اإن �شراء االأ�شهم واالأ�شول 

الرائجة اأ�شبه ب�شخ�س يقود �شيارته ويكتفي بالنظر في 

المراآة العاك�شة. وعلى العموم عندما تعلم اأن تلك االأ�شهم 

اأية  فيها  يبق  ولم  بائتة.  �شتكون  اأخبارها  فاإن  رائجة 

ربحية كبيرة.

8-  عندما تحاول التفوق على ال�شوق ذكاء ومهارة: تك�شف 

البعيد  المدى  على  ت�شاب  الن�شطة  االإدارة  اأن  درا�شات 

بتراجع في االأداء.

من  اال�شتثمار:  خالل  �شريبية  ر�شوم  وجود  تجاهل    -9

االأخطاء ال�شائعة التي يلفت لها ميكولي�س االنتباه فيقول 

المفرو�شة  ال�شرائب  خف�س  من  اال�شتفادة  “تف�شل 
مكا�شب  على  للح�شول  البعيد  المدى  ذات  االأ�شهم  على 

جيدة”.

ت�شخم:  وجود  حقيقة  يبطل  باأن  للحذر  ال�شماح  10ـ 

اأ�شبه  هي  المنخف�س  الدخل  ذات  االآمنة  اال�شتثمارات 

بال�شناديق المالية و�شندات الخزينة االأمريكية لن تجاري 

الت�شخم على المدى البعيد. وفي راأي ميكولي�س “بالن�شبة 

الأغلبية النا�س فاإن الت�شخم يمثل اأكبر التهديدات المالية 

على مر الزمن ولي�س كما تفعل االأ�شواق العام الحالي” .

أخطاء ينبغي على المستثمرين تجنبها
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بقلم : عبداهلل ح�شن اأحمد

آفاق الشراكة اإلقتصادية العربية

مستوى  امتداد  فى  الخصوص  على  تجسد  جديدًا  واقعًا  العولمة  خلقت   
مواجهة  على  لوحدها  قادرة  القطرية  الكيانات  تعد  لم  بحيث  التنافسية، 
الرهونات التى يفرضها التنافس بين الدول، وهو ما أدى إلى إنشاء تجمعات 
والعالقات  عامة  الدولية  العالقات  فى  جديدة  فاعلة  كقوة  كبرى  إقليمية 

االقتصادية خاصة.
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امل�شتحيل  من  بات  اأنه  اليوم  جليًا  ويبدو 

مع  املجدي  التعاطي  العربية  لالأقطار 

من  عليه  تنطوي  مبا  العوملة،  حتديات 

فقط  باالعتماد  متوح�شة  احتكارية  قوى 

املجاالت  يف  القطرية  ال�شيا�شات  على 

والثقافية  واالإجتماعية  االإقت�شادية  كافة 

وال�شيا�شية.

كاملة  عقود  خم�شة  عن  مايزيد  وطوال   

االأمة  مازالت   « 2008م    – 1957م   «

االقت�شادى  التكامل  اإىل  تتطلع  العربية 

واملوؤمترات  القمم  ع�رسات  من  بالرغم 

ومئات  واملتنوعة  العديدة  واالجتماعات 

�شدرت  التي  والتو�شيات  القرارات 

اأ�رسة  تكوين  اأجل  من  لدفع اجلهود  عنها 

اقت�شادية عربية واحدة على غرار االأ�رسة 

االقت�شادية  االأوربية، انطالقًا من م�رسوع 

الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

و�شواًل اإىل ال�شوق العربية امل�شرتكة.

القت�صادي  الواقع  من  مالمح 

والجتماعي العربي:

 13.6 م�شاحة  على  العربي  العامل  ميتد 

موقعه  وميتاز  مربع،  مرت  كيلو  مليون 

باملحيط  يت�شل  فهو  ا�شرتاتيجية.  باأهمية 

�رسقًا  العربي  واخلليج  غربًا  االأطل�شي 

والبحريات  �شمااًل  املتو�شط  والبحر 

يوجد  كما  جنوبًا،  اأفريقيا  يف  الو�شطى 

ال�شوي�س ويف  االأحمر وقناة  البحر  و�شطه 

هذه امل�شاحة ال�شا�شعة يعي�س 315 مليون 

اإجمايل �شكان  5% من  ن�شمة ميثلون نحو 

العامل.

من  هائل  خمزون  اأرا�شيه  فى  ويوجد    

بينها  والغالية  النادرة  الطبيعية  املوارد 

والنحا�س  واليورانيوم  والغاز  البرتول 

وت�شطع  املياه  توجد  كما  اأخرى،  ومعادن 

اإىل  تتحول  اأن  ميكن  التى  ال�شم�س  عليه 

املهمة  العوامل  هذه  ومع  متجددة.  طاقة 

العرب  بني  م�شرتكة  قوا�شم  توجد  فاإنه 

واللغة  والثقافية  امل�شرتك  التاريخ  منها 

الواحدة.

  ولكن يواجه العامل العربي حتديات عديدة 

العربية  التجارة  حجم  توا�شع  اأهمها  من 

االإ�شتثمارات  حجم  وتوا�شع  البينية، 

املحلية، بل هجرة روؤو�س االأموال والعقول 

و�شعف  اخلارج،  اإىل  العلمية  والكفاءات 

البنية التحتية يف كثري من البلدان العربية، 

وتدهور  والبطالة،  الفقر  معدالت  وتفاقم 

العربي  للمواطن  املعي�شية  االأو�شاع 

العملية  خمرجات  مواكبة  وعدم  عمومًا، 

التعليمية الإحتياجات التنمية.

البحوث  اإدارة  اأعدتها  درا�شة  والحظت    

لغرف  العام  االحتاد  يف  االقت�شادية 

العربية  والزراعة  وال�شناعة  التجارة 

العربية  املنطقة  اأن  2008م  مايو  فى 

ب�شبب  للغذاء  �شافيًا  م�شتوردًا  ت�شكل 

ال�شيا�شات  وغياب  الزراعية  اإنتاجيتها 

الزراعية و�شوء ا�شتخدام املوارد الطبيعية 

خ�شو�شًا املائية، مبا يوفر االأمن الغذائي 

التن�شيق  �شعف  وكذلك  العربية.  للمنطقة 

بني الدول العربية فى جمال التخ�ش�س يف 

الزراعات.

العربي  العامل  اأن  اإىل  الدرا�شة  ولفتت    

وثلثي  احلبوب  من   %50 ي�شتورد 

احتياجاته من بقية ال�شلع الغذائية، وبلغت 

قيمة ماي�شتورده 30 مليار دوالر. وبالرغم 

العربية  التجارة  حترير  اتفاق  دخول  من 

مو�شع التنفيذ يف عام 2005م، فاإن التبادل 

البيني يبقى �شعيفًا ن�شبيًا واآلياته اأ�شعف 

التجارة  اإتفاقات  مما يجري على م�شتوى 

اأوربا  مع  عربي  بلد  لكل  الثنائية  احلرة 

�شمن  اأو  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 

منظمة التجارة العاملية.

  ومن املالحظ حدوث طفرة يف اال�شتثمارات 

هذه  زادت  اإذ  العربية   – العربية  البينية 

بن�شبة  2007م  العام  فى  اال�شتثمارات 

اال�شتثمار  منو  من  الرغم  وعلى   %100

العربي البيني بن�شبة 1% لي�شل اإىل 11.5 

2006م، لوحظ انخفا�س  مليار دوالر فى 

البيني  العربي  اال�شتثمار  ملوؤ�رس  الفت 

كن�شبة من اال�شتثمار االجنبى املبا�رس من 

حوايل 34% يف عام 2005م اإىل 27.4% يف 

عام 2006 م.

اأن  املت�شور  من  لي�س  ذلك  من  وبالرغم     

تظل دول عربية عاجزة عن زراعة ماليني 

االأفدنة ال�شاحلة للزراعة بعدم قدرتها على 

تدبري ا�شتثمارات مالية بينما ت�شتورد دول 

لتدعم  اخلارج  من  غذاءها  اأخرى  عربية 

اقت�شاديات غري عربية، يف حني اأن باإمكانها 

البلد  ذلك  جتاه  ا�شتثماراتها  حتول  اأن 

العربي الذي تنق�شه تلك االإ�شتثمارات.

الدول  بع�س  تظل  اأن  ت�شور  ميكن  وال 

العربية تعاين من بطالة تدفع باأبنائها اإىل 

الهجرة غري ال�رسعية اإىل الدول االأوربية، 

اأرا�شيها  اأخرى  عربية  دول  تفتح  حني  يف 

للعمالة غري العربية باأعداد مذهلة.

ملحة  حاجة  االقت�شادى  التكتل  اأ�شبح    

لالأقطار العربية للحفاظ على اأمنها، خا�شة 
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ودميومتها  اأواًل،  االإقت�شادي  االإجتماعي 

ثانيًا،  وال�شيا�شي  الوطني   امل�شتوى  على 

من  اخلروج  اأردنا  اإذا  التاكيد  يجب  وهنا 

�رساكة  عالقات  بناء  اإىل  ال�شيا�شي  االإطار 

حالة  لنا  توؤمن  تكاملية  عربية  اقت�شادية 

علينا  العاملى  امل�شتوى  على  التوازن  من 

باالآتى:

عالقات  اإقامة  يف  ال�رسوع  �رسورة   .1

من  بجملة  وحممية  وا�شعة  اقت�شادية 

عن  البعد  كل  البعيدة  النافذة  القوانني 

و�رسورة  التكتكية،  ال�شيا�شية  اخلالفات 

االقتناع باأن العالقات االقت�شادية وتبادل 

اإىل  بالو�شول  الكفيلة  وحدها  هي  املنافع 

توحيد الروؤى، بل واملواقف ال�شيا�شية من 

اأي م�شتجد طارئ قد نواجهه.

بكل  ال�شيا�شة  باأن  االقتناع  تاأ�شيل    .2

هي  ومدار�شها،  وم�شمياتها  اأنواعها 

)االإقت�شاد  ب  ي�شمى  عما  تعبري  باالأ�شا�س 

االقت�شادية  امل�شالح  وحدة  واأن  املكثف( 

لكفيلة يف التقريب مابني الفئات االجتماعية 

والبني التحتية العربية.

با�شرتجاع  التام  االقتناع  �رسورة   .3

وجذب االأموال العربية والرثوات العربية 

العامل  فى  لت�شتثمر  اخلارج  يف  امل�شتثمرة 

العربى بهدف اإعطاء قوة الدفع ال�رسورية 

�شواء  العربية،  البينية  بالتجارة  لالرتفاع 

من خالل متويل و�شمان املبادالت اأو فيما 

يخ�س امل�شاريع ذات ال�شلة.

بكل  العربية،  االأمة  اأبناء  باأن  االقرار   .4

�شعوب  عن  يقلون  ال  وجتاربهم  خرباتهم 

اإذا ما قي�س لهم  البلدان املتح�رسة، وهم 

القوانني املواكبة لقادرون على اخلروج من 

تع�شف  التي  االقت�شادية  االأزمات  جملة 

بواقعهم وهم ميتلكون القدرة العالية على 

ا�شتخدام اآخر ماتو�شل اإليه العلم احلديث، 

والذي يتمثل على اخل�شو�س ب )اإقت�شاد 

املعرفة » و« جمتمع املعرفة » التي تر�شد 

منها  وباالأخ�س  املجتمعات،  �شئون  اإدارة 

ال�شوؤون االقت�شادية.

ال�صوق العربية امل�صرتكة:

يعترب  امل�شرتكة  العربية  ال�شوق  قيام 

مع  االإيجابي  للتعاطي  الركائز  اأهم  من 

االإقليمية،  وال�رساكات  العوملة  حتديات 

ذلك اأن التكتل االقت�شادى العربي ي�شاهم 

م�شاهمة كربى فى رفع م�شتوى االنتاجية 

قاعدتها،  وتو�شيع  العربية  لالقت�شاديات 

املالئم،  االقت�شادى  املناخ  تر�شيخ  وفى 

اآخر  م�شمونًا  لها  فاإن  ذلك  من  اأكرث  بل 

تنامت اأهميته كثريًا فى ظل م�شرية العوملة 

وهي القوة التفاو�شية املنبثقة عن الوحدة 

االقت�شادية  الكتل  جتاه  االقت�شادية 

الكربى، وعليه يتوجب على الدول العربية 

االإ�رساع الإ�شتكمال منطقة التجارة احلره 

العربية كخطوة اأوىل نحو تكتل اقت�شادى 

اأو�شع.

�شغرية  العربية  البنوك  دمج  من  والبد   

ال�شغرية  ال�رسكات  اإىل  باال�شافة  احلجم 

مت�شابهة.  اإنتاجية  جماالت  يف  العاملة   

العربي  اجلمركى  االحتاد  اإىل  االنتقال  اإن 

ي�شرتط  ال  امل�شرتكة  العربية  ال�شوق  واإىل 

التجارة  منطقة  تفعيل  من مرحلة  االنتهاء 

بع�س  ففي  الكربى،  العربية  احلرة 

العربية على  الدول  اتفاق  القطاعات ميكن 

طابع  حتدد  م�شرتكة  جمركية  �شيا�شة 

العالقات. كذلك فاإن العمل من اأجل اإقامة 

العمل  م�شاريع  عرب  م�شرتكة  عربية  �شوق 

امل�شرتك ال ي�شرتط حترير التجارة البينية 

العربية حتريرًا كاماًل .

خامتة :

  اإذا كان لكل دولة عربية ميزاتها اخلا�شة، 

تكتل  اأي  قيام  باأن  التاأكيد  من  فالبد 

التخلي عن مبداأ  اإقت�شادى عربي ال يعنى 

حده  على  عربي  بلد  لكل  الن�شبية  امليزات 

على  املتاحة  موارده  اإ�شتعمال  تر�شيد  يف 

املديني الق�شري والبعيد.

يتمتع  الذي  البلد  اإن  املثال  �شبيل     فعلى 

اأن  الطبيعي  من  وغنية  كبرية  مبوارد 

تطويرالقطاع  بهدف  املوارد  هذه  ي�شتغل 

تكنولوجية  قاعدة  اأ�شا�س  وعلى  الزراعي، 

ومن  واحد،  اآن  يف  وحديثة  مالئمة  علمية 

املفرت�س اأن يكون التكتل االإقليمي العربي 

لكل  الن�شبية  امليزات  ا�شتغالل  على  مبنيًا 

اإىل  يوؤدى  مما  العربية،  الدول  من  دولة 

تعظيم الفائدة امل�شرتكة املتاأتية عنه.

  وفى كل االأحوال من ال�رسوري الرتكيز 

قبل  العربية  العربية  ال�رساكة  م�شار  على 

والدولية،  االإقليمية  امل�شارات  من  غريه 

التجارة  منطقة  قيام  ا�شتكمال  اأن  ال�شيما 

اأ�ش�س ت�شتند  احلرة العربية الكربى، على 

ملعايري وقواعد التجارة العاملية يحتاج اإىل 

التجارة  وتنمية  العربية  العالقات  تعزيز 

االأمر  اال�شتثمار،  فر�س  وت�شجيع  البينية 

)امل�شاومة( قوة  رفع  �شاأنه  من  الذي 

واأي�شًا  االأخرى،  التكتالت  جتاه  العربية 

داخل منظمة التجارة العاملية. 

امل�شدر:)االحتاد العام لغرف التجارة وال�شناعة والزراعة العربية – اإدارة البحوث االقت�شادية تقرير التنمية العربية 2009م.
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  يحكى اأن اأحد االأثرياء قرر ذات يوم اأخذ ابنه ال�شغري فى 

جولة ق�شد منها تكري�س حب املال فى قلب وريثه الوحيد ظنًا 

اإىل  فاأخذه  بعده،  من  للمال  حافظًا  ابنه  يجعل  بذلك  اأنه  منه 

النا�س  من  الفقراء  يعي�س  كيف  لرييه  البعيدة  القرى  اإحدى 

ق�شائهم  وبعد  العي�س..  لقمة  على  احل�شول  فى  ومعاناتهم 

طريق  وفى  ال�شغرية  العائالت  الإحدى  مزرعة  فى  يومني 

العودة دار احلوار التايل بني االأب وابنه :

االأب: هل راأيت يابني كيف يعي�س الفقراء؟ ! والحظت الفرق 

بني حياتنا وحياتهم !!

االإبن: نعم ياوالدي ..

االأب: اإذًا قل يل ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟

اأننا منلك كلبًا واحدًا  اأ�شياء كثرية .. الحظت  االإبن: الحظت 

منت�شف  اإىل  ي�شل  م�شبح  ولدينا  كالب..  اأربع  لديهم  بينما 

ن�شيئ  نحن   .. مزرعتهم  يحد  الوا�شع  النهر  بينما  حديقتنا 

حديقتنا بامل�شابيح بينما ت�شئ النجوم ال�شاطعات ليلهم .. فناء 

بيتنا يتقدم اأمتارا اأمام منزلنا بينما االأفق هو حدود منزلهم .. 

لدينا  من اخلدم ما يكفى خلدمتنا بينما هم يخدمون بع�شهم 

ماياأكلون.. اجلدارن  بينما يزرعون  الطعام  بع�شًا.. ن�شرتى 

حتيط ممتلكاتنا بينما هم حماطون بحب اأ�شدقائهم.

 �شمت االأب مذهواًل .. ثم جاء �شوت االبن قائاًل : �شكرًا لك يا 

اأبي الأنك اأريتنى كم نحن فقراء. 

     خياركم اأنتم عنوان لهذه الق�شة فماذا اخرتمت لها؟

اغنياء وفقراء

  الكل فى حق احلياة �شواء 

بقلم: حممد عبداهلل ف�شل خياركم �أنتم
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ثقافتان:  اليوم  عالمنا  فى  تت�شادم    

وثقافتنا  الطاغية،  الغربية  ثقافتهم 

ثقافتان  الوادعة.  الهادئة،  الحالمة، 

منهما  لكل  متعاك�شتان،  متباينتان 

كما  مختلف،  �شير  وخط  وغاية  اتجاه 

اأن منطلق كل منهما مختلف وبين هذه 

وتلك، ين�شاق عدد لي�س قلياًل من �شبابنا 

الوافدة  الثقافة  بريق  وراء  و�شاباتنا 

ويحاولون  بمعطياتها  فيعجبون 

يلبي  الذى  الجديد  وراء  �شعيًا  تقليدها 

وغير  الطائ�شة  ال�شبابية  االحتياجات 

المح�شوبة على م�شطرة القيم، وتنت�شر 

وتجر   ، الوافدة  الغربية  االألفاظ 

والمعتقدات  وال�شلوك  اللبا�س  وراءها 

والروؤى.

   اإنها ثقافة الموت والدمار المت�شترة 

التي  االأوبئة  وما  والتطور،  بالوداعة 

بداأت باالنت�شار في االآونة االأخيرة اإال 

من  وثمرة  الثقافة،  هذه  اإفرازات  اأحد 

الم�شيطر  القوي  ثقافة  هي  ثمارها، 

الظالم، ثقافة القتل والتدمير والتعذيب 

وال�شلب، اإنها ثقافة تقف �شد االإن�شان 

ال�شوق  قيم  اإلى  وتنحاز  والح�شارة، 

ال�شريع  المادي  والربح  واال�شتهالك 

االإن�شانية  للمعاني  يلتفت  ال  الذي 

والوجدانية والروحية، هي ثقافة تحيل 

االإن�شان اإلى اآلة �شماء ال اأحا�شي�س له 

وال م�شاعر هي ثقافة اال�شتغالل الغير.. 

هي ثقافة البريق الخادع، واالإنجازات 

الخادعة، والفهلوة، فيا اأيها الجالبون 

الدجاج،  وانفلونزا  االيدز،  لثقافة 

الخنازير..  وانفلونزا  البقر،  وجنون 

وورودنا،  اأحالمنا،  بين  المارون  اأيها 

العابثون  اأيها   .. اأطفالنا  واأراجيح 

بم�شائر ال�شعوب.

وال�شالم  ال�شلم  على  الحاقدون  اأيها    

الحب  على  المتاآمرون  �شوداننا،  فى 

والوئام .. يا من تع�شقون �شفك الدماء 

البريئة فى هذا الوطن الجميل، اآن لكم 

اأن تترجلوا االآن عن عالمنا، ترجلوا عن 

ق�شائدنا، ومالعبنا، واأفراحنا، اآن لكم 

اأن تغادروا حلقات رق�شكم االإجرامية، 

خذوا ما�شئتم من ثقافتكم، واتركوا لنا 

خذوا  خ�شو�شيتنا،  هويتنا،  ثقافتنا، 

لدمنا،  وعط�شكم  وعبثيتكم،  جنونكم، 

ثرواتنا،  بريق  من  ا�شتهيتم  ما  خذوا 

واأرحلوا  و�شجرنا،  ومعادننا  نفطنا 

واأو�شاخها،  خنازيركم،  خذوا  عنا، 

خذوا  واأحزانكم  اأمرا�شكم  خذوا 

خذوا  وجنونها،  وحليبها،  بقركم، 

وحدنا،  واتركونا  لكم،  هو  �شئ  كل 

اأتركونا  واأوجاعنا،  الأحزاننا،  اأتركونا 

قتالنا،  ونواري  مر�شانا،  نداوي 

وننعم ب�شالمنا.. اأتركونا نربي اأطفالنا 

الهامبورجر،  ثقافة  خذوا  هوانا،  على 

خذوا  الممزق،  والجينز  والكوكاكوال، 

الأر�شنا،  واأتركونا  لكم  هو  �شئ  كل 

 ، )�شوكوالتتكم(  خذوا  واأيدينا، 

والقمح  والدخن  الذرة  لنا  واأتركوا 

ثقافتكم،  خذوا  جزيرتنا!  وقطن 

واأعرا�شنا،  الأفراحنا،  نعي�س  واأتركونا 

الجميلة،  الأغانينا  اأتركونا  ونقارتنا.. 

داوؤود،  واأبو  ح�شين  وعثمان  لوردي 

الب�شيط  وفرحنا  ع�شقنا  واأغنيات 

ووازتنا  ربابتنا  لنا  اأتركوا  االأليف، 

اأتركوا  جيتاركم،  وخذوا   ودلوكتنا، 

اأنف�شكم  وخذوا  )كمبلتنا(  رق�س  لنا 

واأكالتكم،  و�شحكاتكم  وكالمكم   ،

خذوا كل �شئ اأغرقتمونا به واأتركونا 

الأفراحنا،  ل�شفائنا،  لنقائنا  ل�شاأننا 

الأعيادنا لطيور )ود اأبرق( في حقولنا، 

جبالنا،  �شفوح  على  ال�شم�س  ولزهرة 

و�شماءنا  اأ�شواقنا  المغرقون  اأيها 

زيفكم  خذوا  المزيفة  بب�شائعكم 

واأرحلوا  وثقافتكم  ونفاقكم  وكذبكم 

عنا.. اأتركونا نحيا كما نحب، كما يجب 

اأن نحيا في �شالم.

خذوا خنازيركم عنا وارحلوا
بقلم: اأحمد التهامي �شليمان
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لنا  ظهرت  المظلمة  ع�شورها  من  اأوربا  �شحوة  بعد  من 

للجدل  اإثارة  اأكثرها  كانت  وغيرهم  يهود  علماء  من  نظريات 

نظرية دارون الم�شماة الن�شوء واالإرتقاء .

 تقول هذه )النظرية( اإن بدء الخليقة نتج عن تطور الكائنات 

حتى و�شلت لمرحلة االإن�شان والمرحلة التى قبلها مبا�شرة 

هي جن�س القرود فاأنت اأيها القارئ ح�شب هذه النظرية جدك 

االأكبر اأو جدتك الكبرى هي قرد فاأنت ابن قرد.. )عفوًا ... 

هكذا هم يقولون(.

 تقول النظرية اإن الكون كان عبارة عن م�شتنقعات وبرك وطين 

ومياه كثيرة وغابات لي�س فيها اأي حياة حيوانية اإال تلك التي 

كانت في هذه البرك وهي الحيوانات المجهرية وذات الخلية 

الواحدة كاالأميبا وغيرها .. ولكن مع تطور االأزمان وبعد اآالف 

ال�شنين ن�شاأت عالقات بين هذه الكائنات الدقيقة »بال�شدفة« 

خلق  هذا  عن  لينتج  اأف�شل  درجة  اإلى  وارتقت  وتمحورت 

فترة  والح�شرات  الديدان  هذه  وعا�شت  الديدان  وهي  جديد 

من الزمن حتى حدث لها ماحدث من تمحور وتطور وارتقاء 

وارتفعت درجة في الخلق واأ�شبحت برمائيات .. وهكذا حتى 

وفي  القرود  ظهرت  الثديات  وفي  الثديات  لمرحلة  و�شلت 

اأقرب لالإن�شان وكان  اأنه  القرود كان ال�شمبانزي الذي يقال 

ال�شوؤال الذي تم طرحه كيف تحول القرد الإن�شان فاأتى الرد 

اأي ماأزق وهو  ال�شاهل الذى ن�شتعمله نحن فى الخروج من 

»هنالك حلقة مفقودة« وهذه الحلقة المفقودة في نظري هي 

حلقة  االإلحاد الأن الخلق بداأ كما نعرف جميعًا باآدم ثم نفخ اهلل 

فيه من روحه .. يعنى اطمئن اأيها القارئ فاأنت ل�شت قردًا وال 

ينبغي لك اأن تكون.

  هنالك نظريات اأخرى منها نظرية الن�شبية للعالم »اإين�شتاين« 

وهي ت�شكك في كل ماتراه عيناك كالحديد ال�شلب )مثل الذي 

لي�س �شلبًا بل  لغزة(  االأر�س ح�شارًا  الم�شريون تحت  بناه 

مادة مفككة مثل حبات الرمل تتكون من ذرات دقيقة متقاربة 

خلية  نواة  من  تتكون  مفككة  اأي�شًا  الذرات  وهذه  جدًا  جدًا 

يدورحولها بروتون ونيترون ولي�س بينها رابط مادي.

قبل  فاأنت  ثانية.  كل  متغير  الكون  اإن  اأي�شًا  النظرية  تقول    

لمكان  بل تحركت  الحالى  تكن فى موقعك  لم  االآن  ثانية من 

واإياه  ونحن  بيدور  كله  )الكون  متحرك  كله  فالكون  جديد. 

بندور( كما قال الفنان الم�شرى �شبابيك.

 المهم حتى تكون �شادقًا ودقيقًا يجب اأن تقول اأنت كنت فى 

الموقع الفالنى ال�شاعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا .

قدمًا  يكون  مهما  القارئ  اأيها  طولك  يقول  االأن�شتاين  وهذا   

اأو ع�شرين مترًا فاإنه فى مرحلة من المراحل يمكن اأن يكون 

اإذا  بب�شاطة  الجواب  ؟؟  .. كيف هذا  نعم طولك �شفر  �شفرًا 

الأنك  �شفرًا  فاأنت  ال�شوء  ب�شرعة  يتحرك  بجهاز  مثبت  كنت 

غير مرئى.

   العالم فرويد نظرياته عن ال�شلوك بحكم تخ�ش�شه فى علم 

النف�س فهو يربط اأى �شلوك منذ خروجك لهذه الدنيا وحتى 

خروجك منها يربط ذلك بالجن�س. فال حركة وال �شكون ت�شدر 

اأو مثبط جن�شى  اإال ويكون هنالك محفز  )اأو ال ت�شدر منك( 

مرتبطة  المخيفة  كوابي�شك  اأو  الوردية  اأحالمك  وحتى   ..

بالجن�س. فاأنت اإما مكبوت، عندها فاأنت عدواني لديك اأحالم 

مزعجة، اأو اأنت متحرر فاأنت هادئ.

 النظريات الفل�شفية كثيرة جدًا ولكننا كم�شلمين لدينا نظرية 

واحدة فقط وهى معادلة من طرفين.

الطرف االأول »وماخلقت االإن�س والجن اإال ليعبدون« والطرف 

الثانى »لكل منهم ثواب واإن كانت مثل حبة خردل«.

                                               والحمد هلل رب العالمين.

حبل ع�سميق

اإّنهم هم القر�د
بقلــم: �شالح الدين ح�شن اأحمد
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 يق�شد به اأن يبنى الفرد �شخ�شيته التى يريد اأن يكون عليها وذلك باالآتى: 

1. التعرف على الذات.

2. معرفة خ�شائ�س الذات.

3. تقبل الذات.

4. معالجة ال�شلبيات وتطوير االإيجابيات.

5. االعتداد بالذات.

معرفة الذات :
   يقول معظم علماء النف�س اإن االن�شان له عقالن العقل الواعى والعقل الالواعى.

العقل الواعى هو الذي يفكر به االإن�شان بوعي ومنطق.

اأما الالواعي ي�شمل الغرائز والعواطف مثل الحب والكره والغ�شب واالإح�شا�س بالجوع 

وغير ذلك.

خصائص الذات :
   بتاأمل االن�شان لنف�شه يجد اأن هنالك �شفات جيدة واأخرى �شالبة، ولقوله تعالى )وفى 

اأنف�شكم اأفال تب�شرون( ويجب اأن يتب�شر االإن�شان فى نف�شه )االإنفعاالت وال�شلوك( وهذه 

اأول خطوة فى طريق التقويم.

تقبل الذات :
  بعد اأن يتعرف االإن�شان على نف�شه يجب اأن يتقبل ذاته بطريقة اإيجابية الأن الكمال هلل وكل 

اإن�شان لديه عيوب ولكن المهم ال�شعي اإلى الت�شحيح. 

معالجة السلبيات وتطوير االيجابيات :
بعد الخطوات ال�شابقة يبداأ االإن�شان بت�شحيح �شلوكه بتحكم العقل الواعي على العقل الال 

اأحد  واعي مثال لذلك التحكم في الغ�شب كما و�شى النبي الكريم �شلى اهلل عليه و�شلم 

ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم » التغ�شب » مكررًا اإياها ثالث مرات.

اأن  كذلك حب الخير للنا�س في كل الظروف والعدل في كل االحوال هذه ال�شفات يجب 

يحافظ عليها االن�شان ويزيد منها كما ورد فى قول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم )اللهم 

اأ�شالك القناعة في الفقر والغنى والعدل في الغ�شب والر�شا(اأو كما قال.

االعتداد بالذات:
   هو اأن يفتخر االإن�شان بنف�شه دون غرور وكبر الأنه مخلوق مكرم من اهلل عز وجل والأنه 

مكلف بالخالفة في االأر�س التى ال ي�شتطيع �شعاف النفو�س والهمم القيام بواجبها.

بنـــــاء

�لـــذ�ت

بقلم:عمر م�شطفى محمد
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ظريف �شاب يحب النظافة والنظام واالأناقة، ويحلم كبقية زمالئه 

كلها عطف  �شماوات  اإلى  به  وتحلق  تهدئ م�شجعه  اأحالم  بفتاة 

لزمالئه  ويبوح  ظريف  يحلم  كان  هكذا   ... ومرح  وطرب  وحنان 

اليدرىاأن  وهو  بها  الظفر  حال  االأبد  اإلى  �شتغمره  ال�شعادة  باأن 

بها  �شيمر  حتما  الع�شل(  )برميل  تتخلل  )الزفت(  من  طبقة  هنالك 

هذا  كل  وفوق  و�شهم،  مهذب  اأنه  كما  الزوجية،  حياته  م�شيرة  خالل 

فهو خجول )باإفراط(وال يحتمل االإحراج، ولم يكن به عيب �شوى اأنه 

�شيئ الحظ ، فكلما تقدم لخطبة فتاة يلهث وراءها وي�شاهر الليالي 

يفكر فيها، تمد )العوار�س( يدها لتعبث وتف�س تلك الخطبة باأ�شباب 

متعددة والنتيجة فى النهاية واحدة.

  يق�شي ظريف معظم وقته في العمل فهو يحب عمله ويتقنه ويحبه 

زمالوؤه الأنه فعاًل ا�شم على م�شمى ويداعبونه فى اأمر)العرو�س( التى 

الذي ي�شعى  ال�شيطان  العاثر ويلعن  انتظارها وهو يندب حظه  طال 

 ، معذبًا(  )عازبًا  ليكون  الحيوي  م�شروعه  واإف�شال  لخراب  دائمًا 

ولكن هيهات له اأن ينال من ظريف فقد عقد العزم على اأن يتخطى 

مرحلة العزوبية قبل نهاية العام الميالدي الذي يحتفل في نهايته 

زميله  باقتراحات  مكترث  غير  �شديد  باإ�شرار  وذلك  ميالده  بعيد 

)اأب زرد( الذي ن�شحه بالذهاب اإلى )فكي كارب(.

فانتظر  العمل  اإلى  متوجهًا  الباكر  ال�شباح  فى  يوم  ذات  خرج 

)ال�شواحي  �شكان   من  فهو  المدينة  اإلى  تقله  التي  الو�شيلة 

عدا  المنزل  خارج  ال�شباح  �شفق  دائمًا  ويرى  المدائن(  طرف 

اأمامه  الحافلة  هي  ها  الر�شمية...  والعطالت  الجمع  اأيام 

دعاء  خافت  ب�شوٍت  يقراأ  وهو  وي�شعد  اليمنى  رجله  فيقدم 

ال�شفر. وبعد جلو�شه على المقعد �شمع �شوتًا �شجيًا ينبعث 

من م�شجل الحافلة فبداأ يردد مع فنانه المف�شل ويتذكر قبل 

اإ�شبوع واحد فقط نهاية اآخر جولة من اأجل النكاح ويذكر اأنه اأر�شل 

االأغنية وكانت قد خا�شمته وغ�شبت منه وكرهته من  لمحبوبته هذه 

شاكوش ظريف ياظريف

قول يالطيف
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داخل قلبها وهو الي�شدق ويردد مع االأغنية:

وغ�شبك في كالمك  اأنا عارف خ�شامك  

كله على ل�شانك ما من جوه قلبك  

جميلة  فتاة  �شعدت  للركاب  وتوقفها  الحافة  �شير  واأثناء   

وجهها البدر فى ليلة تمامه ولونها ي�شر كل الناظرين وهي 

يحلم  التي  والمقايي�س(  )الموا�شفات  ال�شفات  نف�س  تحمل 

جل�شته  في  واعتدل  ال�شعادة  فغمرته  ظريف  ال�شاب  بها 

موحيًا لها اأن تجل�س بالقرب منه و�شمت عن ترديد االأغنية، 

اإليه الفتاة نظرة خاطفة وهى تهم بالجلو�س  وعندما نظرت 

�شربات  فازدادت  ب�شره  يخطف  كاد  برقًا  هنالك  باأن  �شعر 

قلبه وت�شبب عرقًا رغم برودة ذلك اليوم وما هي اإال لحظات 

حتى دار بينهما الحديث الذي ابتدرته )الحورية( بقولها:

d كيفك ؟

d هو: ))منك�شًا راأ�شه اإلى اأ�شفل( واهلل كوي�س مافي 

اأي عوجة.

d �شنو يعني 

d هو: واهلل مافي اأي عوجة )وقد اطماأن قلبه وزالت 

خفقات القلب ال�شريعة(

م�شتاقين �شديد؟  d “ ت�شحك“ 

كيف  اإذ   d – المفاجاأة  من  ظريف  �شواب  )طار 

ت�شتاق اإليه هذه الحورية “ �شديد “ ولم يم�س على لقائهما 

اإال لحظات قليلة – المهم اأن ظريف رد عليها ب�شرعة بقوله 

)واهلل نحنا باالأكثر(.

)طولنا  له  فتقول  �شحكتها(  توا�شل  d )مازالت 

ما�شفناك( ! 

ب�شوٍت  ويتمتم  وا�شطرابًا(  ارتباكًا  )يزداد  d هو 

خافٍت )واهلل بعد ده حت�شوفيني طوالي 

d يعني متين ؟

d هو : وب�شرعة .. فى اأي يوم تختاريه اإنت .

d خال�س نتالقى الم�شاء ياظريف

وعاد  حوله  يلتفت  وبداأ  الذهول(  )اأ�شابه  d هو: 

نتالقى  ممكن  )نعم  لها  ويرد   – ال�شريع  القلب  خفقان 

الم�شاء( ولكن ب�شراحة كده عرفتي اإ�شمى من وين ؟

d نظرت اإليه نظرة )حادة( وهي تقول له في غ�شب 

جاهل  )اإنت  ؟(  كده  ثقيل  مالك  اإنت  )ياخى  عاٍل  وب�شوٍت 

وال�شنو ؟( )بتعرفني من وين ؟(

�شعر ظريف باأن الحافلة تدور حول نف�شها واأ�شابه الغثيان 

واإنما  معه  تتحدث  تكن  لم  الح�شناء  فتاته  اأن  اكت�شف  فقد 

“اإذ  ال�شيار  هاتفها  من  االأذن  �شماعة  م�شتعملة  مع خطيبها 

كانت ال�شماعات والهواتف ال�شيارة في بداية دخولها البلد 

وغير معروفة اإال لدى القليل” فنه�س ظريف ب�شرعة وطلب 

النزول قبل اأن ي�شل وقرر العودة اإلى منزله ي�شت�شحب معه 

“حمى مثل الجمر” و�شجل غيابًا عن العمل ليزوره زمالوؤه 
تحت  يرتجف  وهو  عليه  وي�شحكون  الحقيقة  ويعرفون 

الغطاء ين�شد لهم:

اإن حظى كدقيق فوق �شوك  نثروه

ثم قالوا لحفاٍة يوم ريح اجمعوه

�شرخ “اأب زرد” في زمالئه يلومهم ويقول لهم 

“نحنا الزم ن�شوف لينا حل لم�شكلة ظريف” 
و�شمت الجميع يفكرون، ففكر معهم الإيجاد 

مخرج لهذا الظريف، واإن �شاء اهلل فى ميزان 

ح�شناتك .

وياظريف قول يالطيف
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  هذه ق�شة عن فتاة �شابة،  تاألمت بداخلها فترة طويلة، 

دون اأن تخبر عائلتها. وقد نقلت هذه الق�شة لكم. حتما اإنها 

عانت ماعانت في �شمت. اإ�شترت فرحة اأهلها بمعاناتها، ال 

اأطيل، اإقراأوها معي. 

  يكاد المر�س ينه�س ج�شدي.. يحاول الق�شاء على ب�شمتي، 

الع�شرين،  عامي  اأكمل  لم  طفولتي،  على  الق�شاء  يحاول 

االألم  بداأ  باأكمله،  ج�شدي  افتر�س  قد  المر�س  وهذا  اإال 

نوبات  وبداأت  الوخزات،  وتوالت  بقلبي،  �شريعة  بوخزة 

االألم، تاألمت ب�شمت، لم ي�شعر اأحد بمر�شي الخطير، كنت 

اأ�شبر على المر�س، اأخفيه عن اأعينهم، ال اأريد اأن ي�شيبهم 

اأبكى واأتاوه ب�شمت، ومع مرور  الحزن، مرت لياٍل واأنا 

االأيام بداأت اأ�شعر باأن هذا المر�س قد بداأ ينتقل من قلبي 

لبقية اأع�شاء ج�شدي النحيل اإلى اأن و�شل الأخم�س قدمي، 

بداأت الهاالت ال�شوداء تتمركز تحت عينّي البريئتين ، بداأ 

ال�شحوب يغزو محياى الطفولي، كنت مترددة في الذهاب 

تحمل  فيها  اأ�شتطيع  ال   .. لحالة  و�شلت  ولكني  للطبيب، 

االألم.

الفحو�شات  اأجريت  �شاأ�شمعه،  ما  متوقعة  وكنت  ذهبت   

المتعبة والمملة، تقدم اإلّي الطبيب واالرتباك وا�شح على 

محياه، �شاألنى كم عمرك يا�شغيرتي؟  اأجبته: �شاأكمل عامي 

الع�شرين بعد خم�شة اأ�شهر. فطاطاأ راأ�شه و�شكت لبرهة.

ـ اأال اأكمل عامى الع�شرين يادكتور؟

ـ االأعمار بيد اهلل. 

على  �شيطر  قد  فالمر�س  اأكمله،  لن  باأنى  اأ�شعر  ولكن  ـ 

ج�شدي.

ـ �شغيرتى .. منذ متى تعرفين عن معاناتك ومر�شك ؟ 

ـ منذ �شنة. 

ـ من يعلم من اأهلك؟ 

اأخبر  لم   .. نعم   ! دفاتري وكتبي فقط  ! �شوى  اأحد  ال  ـ  

ا�صتراحة قلم

اإعداد : محمد عبده محمد جودو

عفــوًا 
 ال تقرأ 
هــذه 
القصة
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اأن  اأعلم  فاأنا   ، اأبدي  بحزن  يعي�شوا  ال  حتى   .. اأحدًا 

 .. الوحيدة  اإبنتها  فاأنا  لفراقى  كثيرًا  �شتحزن  والدتى 

وتحمل   .. االأبي�س  بف�شتاني  ترانى  اأن  حلمت  ولطالما 

هيهات  ولكن   .. جدتى  وينادونها   .. كتفها  على  اأطفالي 

فاأنا اأ�شعر باألمي فلم يبق اإال القليل ولكني مازلت اأقابلها 

�شباحًا بوجه م�شرق واأداعبها الأنني ال اأريد اأن اأ�شعرها 

باأي تغيير. حاولت اأن اأخبر اأخي ولكني وجدته م�شغواًل 

بتجهيزاته لزفافه. ياأتي لياًل لغرفتى منهك يجل�س بجانبي 

على ال�شرير. يخبرنى عن حبه الكبير لزوجة الم�شتقبل.. 

يخبرني ماذا ي�شتري لها من هدايا وعن مفاجاآته لها برحلة 

لمدة �شهر الأ�شتراليا .. يخبرنى عن �شوقه لهذا اليوم الذي 

لم يبق عليه اإال خم�شة اأ�شهر ..فكيف اأخبره بمر�شي وهو 

بغاية ال�شعادة.. اأتود مني اأن اأقتل فرحته؟ اأما والدي فاأنا 

اختل�س  دائمًا  اأنني  رغم  منه  خجولة  عمري  طوال  ظللت 

اأحلم  اأحبه كثيرًا واأراه قدوتي.. كنت  اإليه فاأنا  النظرات 

بفتى اأحالم ي�شبه والدي .. هل علمت االآن يادكتور لماذا 

لم اأخبرهم حتى ال يعي�شوا الحزن؟  فلو اأخبرتهم لما جهز 

اأخى لزفافه .. ولما راأيت ال�شعادة ت�شع من عيني والدتي 

اأن  اإال   .. زفافهم  على  عامًا  ثالثين  مرور  رغم  ووالدي.. 

اأنت الوحيد الذي  .. دكتور ها  الحب ما زال يحيط بهما 

يعلم بمر�شي بعد اهلل لذا �شاترك معك هذا ال�شندوق.. به 

وفاتي..ـ  يوم  لوالدتي  ت�شلمها  اأن  اأتمنى  و�شيه �شغيرة 

�شغيرتى ماهذا الكالم ..فاهلل قادر على كل �شئ. 

ـ اطمئن.. اإيمانى باهلل كبير ولوال هذا االإيمان لما ا�شتطعت 

اأن اأ�شبر هكذا على المر�س .. ولكن العمر ينتهى واأود اأن 

اأكتب كلمات لوالدتي تقراأها بعد وفاتي. هل تعدنى بذلك؟

ـ ح�شنا اأعطني ال�شندوق وال تن�شي اأخذ االأدوية.

ـ متى اأمر عليك.. 

بى  فات�شلى  بتعب  �شعرت  واإن  اأ�شبوعين..  بعد  تعالى  ـ 

فورًا..

ـ ح�شنًا اإلى اللقاء �شكرًا لك يادكتور.

اأدويتي  اأخذت  غرفتي..  في  انفردت  لمنزلي..  ذهبت   

وا�شتلقيت على ال�شرير الآخذ ق�شطًا من الراحة .. ومرت 

ال�شاعات تلو ال�شاعات .. وكانت اآخر اللحظات.. 

بكى  والكل  قراأها  الدكتور..  وقراأها  الو�شية  وفتحت   

جميل  بخط  كتبتها  ال�شابة  الطفلة  تلك  كلمات  قراأ  معه.. 

اأختي..  �شديقتي  كنت  والدتي  اأحبك  لوالدتها  كتبت 

والدتي اأعذريني الأن مر�شي كان ال�شر الوحيد بيننا.

  ولكن لم اأقَو اأن اأخبرك اإني م�شابة بال�شرطان.. لم اأقو 

اأقتل  اأن  اأقو  لم  األمي..  نوبات  وتري  معي  ت�شهري  اأن 

اأتعلمين  ..والدتي  الجميل  محياك  على  من  االبت�شامة 

كنت اأح�شدك على اأمر ما ..�شاأخبرك اإياه االآن .. ح�شدتك 

حب  ق�شة  بحياتى  اأر  ..فلم  لك  والدي  ع�شق  على  مرارًا 

ويحيطني  ياأخذني  ب�شاب  اأحلم  وكنت   .. حبكما  ت�شاهي 

بالحب ثالثين عاما واأكثر .. ولكن �شاء اهلل اأال اأكمل عامي 

الع�شرين.. والدتي ال تبكي على وفاتي.. اأخي الحبيب .. 

�شعيدة  كنت  وكم   .. معًا  مغامراتنا  واأحببت  اأحببتك  كم 

لي  ولكن  زواجك  توؤجل  اأن  اأريدك  ال  معك..  اأكون  عندما 

اإ�شمى  عليها  فاأطلق  بطفلة  اهلل  رزقك  اإن   .. ب�شيط  طلب 

)�شوق( .. والدي.. فخري وعزتي.. فرحي و�شروري.. 

الذي  الكبير  الحب  .. مقدار  لك  احترامي  تعلم مقدار  لو 

يكنه قلبي لك .. والدي اأنت مثال االأب الرائع.. لن اأو�شيك 

على والدتي الأنني اأعلم ما بينكما من حب �شادق.. دكتوري 

اأ�شكرك من اأعماق قلبى لكتمانك �شر )�شوق(.. ال تن�شونى 

من الدعاء ..

 اأحبكم .. كنت اأريد اأن ترونى اأبت�شم في اللحظة االأخيرة.. 

ولكن ها اأنا اأموت لوحدي..  
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اأفراح .. اأتراح.. اأفراح

قدوم مولودهمدير فرع الق�شارف�شالح اإبراهيم ال�شيخ

قدوم مولودهالت�شويق والعالقات العامةاأحمد الطاهر �شيد اأحمد

قدوم مولودهبور ت�شودانجمال ح�شن �شلو

قدوم مولودهالربجزين العابدين حممد عي�شي

قدوم مولودهدنقاليا�رس عبادي فقري عبادي

قدوم مولودتهال�شئون االإدارية اأبوذر حممد �شليمان

قدوم مولودتهفرع ال�شناعاتخالد اأحمد حممد اآدم

قدوم مولودتهبور ت�شودانعو�س الباهي 

قدوم مولودتهدنقالعبداملح�شن عبد العزيز فقري

قدوم توؤامهفرع الكالكلة�رساج الدين عبيد رم�شان

قدوم توؤامهال�شئون االإداريةمدثر علي الطيب

زواج اإبنتهال�شئون االإداريةحممد عمر حممد عثمان

زواجهتقنية املعلوماتمبارك زين العابدين �شالح

زواجهاأمدرمانعبدالرحيم احلاج حممد �شالح

زواجهال�شجانةاأن�س ال�رس ق�شم اخلالق

كما ي�ساطرون الإخوة الزمالء العزاء:

وفاة والدهاأمانة املجل�س اأبوعبيدة اأحمد اإبراهيم اأبوعاجبة

وفاة والدتهالق�شارفقمر االأنبياء عبدالكرمي علي اأحمد 

وفاة والدتهال�شئون االإداريةعو�س جابر كوكو

وفاة عمهاملكتب التنفيذي�شعد حممد نور

وفاة عمهال�شجانةاأحمد عثمان ح�شني خريي

وفاة عمهتقنية املعلوماتمعتز تاج ال�رس حممد 

وفاة ابنة عمتهال�شوق العربيعو�س الكرمي عبداهلل الفكي

وفاة �شهرهنائب املدير العامعبدالباقي دفع اهلل االأمني

وفاة �شهرهالربجحممد ابراهيم ح�شني 

وفاة �شهرهالكالكلةاأ�شامة عبداهلل خلف اهلل

تهنئ اأ�رسة واحة ال�شمال والعاملني بالبنك زميليهم/ �شالح م�شطفي حممد عبدالكرمي مدير فرع 

ال�شوق ال�شعبي مبنا�شبة ح�شوله علي درجة املاج�شتري و�شعد حممد نور  العامل باملكتب التنفيذي 

حل�شوله علي درجة البكالوريو�س من جامعة النيلني كما تهنئ املوظفني اجلدد الدين مت تعيينهم يف 

19 �شبتمرب 2010م وتتمني لهم مزيدًا من التقدم لرفعة هذه املوؤ�ش�شة.

تهنئة

الربج(  )فرع  اهلل  خري  · عبا�س 
املحلي(. ال�شوق  بفرع  )عامل  حممد  اإبراهيم  الدين  · تاج 

ويتمنون عاجل 

ال�سفاء لكل من 

حتت�سب اأ�سرة

 )واحة ال�سمال( والعاملون 

ببنك ال�سمال الإ�سالمي 

عند اهلل تعايل زميليهم :

1.  حممد ح�شن زيادة

)امل�شت�شار الهند�شي للبنك(

2.  ح�شن بالل خريي

)�شائق �شابق بفرع احلفري(

�تهنئ

 �تبارك 

للزمالء :
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اإال  اأنه قال: ما من ميت يموت   �شح عن عمرو بن دينار 

ليغ�شلونه ويكفنونه  واأنهم  بعده  اأهله  يعلم مايكون في  وهو 

واأنه لينظر اإليهم.

قبره  في  ليب�شر  الرجل  اإن  قال:  اأنه  مجاهد  عن  �شح 

ب�شالح ولده من بعده.

�شح عن حمادة بن �شلمة عن ثابت عن �شهر بن حو�شب 

اأن �شعب بن جثامه وعوف بن مالك كانا متاآخيين. قال �شعب 

اأو  قال  له  فليتراءى  قبل �شاحبه  مات  اأينا  اأخي  اأي  لعوف: 

يكون ذلك ؟ قال نعم. فمات �شعب فراآه عوف فيما يرى النائم 

كاأنه قد اأتاه. قال: قلت اأي اأخي قال نعم قلت ما فعل بكم ؟ قال 

غفر لنا الم�شائب قال وراأيت لمعه �شوداء في عنقه قلت اأي 

اأخى ما هذا ؟ قال ع�شرة دنانير ا�شت�شلفتها من فالن اليهودي 

فهن في قرني فاأعطوه اإياها، واأعلم اأي اأخي اأنه لم يحدث في 

اأهلي حدث بعد موتي اإال قد لحق بي خبره حتى هرة لنا ماتت 

فا�شتو�شوا  اأيام  �شتة  اإلى  تموت  بنتي  اأن  واأعلم  اأيام،  منذ 

فاأتيت  لمعلمًا  هذا  في  اإن  قلت  اأ�شبحت  فلما  معروفًا  بها 

اإخوانكم  بتركة  ت�شنعون  اأهكذا  بعوف  مرحبًا  فقالوا  اأهله 

النا�س  به  يعتل  بما  فاعتللت  قال  مات �شعب.  منذ  تقربنا  لم 

ال�شرة  مافيه فوجدت  فانت�شلت  فاأنزلته  القرن  اإلى  فنظرت 

التي فيها الدنانير فبعثت بها اإلى اليهودي فقلت هل كان لك 

على �شعب �شئ ؟ قال رحم اهلل �شعبًا كان من خيار اأ�شحاب 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم هي له قلت لتخبرني قال نعم 

اأ�شلفته ع�شرة دنانير، فنبذتها اإليه قال: هي واهلل باأعينها قال 

قلت هذه واحدة.

قال: فقلت هل حدث فيكم بعد موت �شعب قالوا نعم حدث 

فينا كذا حدث قال: قلت اأذكروا قالوا نعم هرة ماتت منذ اأيام 

فقلت هاتان اثنتان.

قلت اأين ابنة اأخى ؟ قالوا تلعب فاأتيت بها فم�ش�شتها فاإذا 

�شتة  في  فماتت  معروفًا  بها  ا�شتو�شوا  فقلت  محمومة  هي 

اأيام.

  وهذا من فقه عوف رحمه اهلل وكان من ال�شحابة حيث 

قوله  �شحة  وعلم  موته  بعد  جثامة  بن  ال�شعب  و�شية  نفذ 

فى  وهي  ع�شرة  الدنانير  اأن  من  بها  اأخبره  التي  بالقرائن 

فجزم  الروؤيا  في  لما  قوله  فطابق  اليهودى  �شاأل  ثم  القرن 

اإنما  عوف ب�شحة االأمر فاأعطى اليهودي الدنانير وهذا فقه 

يليق باأفقه النا�س واأعلمهم وهم اأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم... )منقول(.

البن  الروح   « كتاب  اأنظر  والتفا�شيل  االأدلة  من  للمزيد 

»13d 12 القيم �شفحة

اأنهم فعاًل يعلمون مانعمل لكن ال ي�شتطيعون اأن يقولون. 

ترى لو ي�شتطيعون اأن يتكلموا ماذ �شيقولون عن اأفعال 

بع�س المجتمعات االآن؟ 

اإعداد: اإيمان عثمان / باحثة

الموتى يعلمون مايحدث بعدهم

-  عين النعامة اكبر من دماغها.

-  للقطط اأكثر من مائة �شوت بينما للكالب ع�شرة.

- من الممكن اأن ت�شعد البقرة الدرج ولكن من الم�شتحيل اأن تنزل.

-  عدد الدجاج في العالم اأكثر من عدد الب�شر.

-   من الم�شتحيل قتل نف�شك بوا�شطة حب�س الَنَّف�س.

-  اأكثر االأ�شماء ت�شمية في العالم هو محمد.

-  يتطلب �شلق بي�شة النعامة من الوقت مائة دقيقة.

-   النملة ت�شتطيع حمل خم�شين �شعف وزنها.

معلومات من اأجلك:معلومات من اأجلك:معلومات من اأجلك:معلومات من اأجلك:
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الإ�ســــــــالمي

ال�شافعي  االإمام  على  يحقدون  العلماء  من  جمموعة  هناك  كان 

ويدبرون له املكائد عند االأمراء .. فاأجتمعوا وقرروا اأن يجمعوا 

له العديد من امل�شائل الفقهية املعقدة الإختبار ذكائه .. فاجتمعوا 

ذات مرة عند اخلليفة الر�شيد الذي كان معجًبا بذكاء ال�شافعي 

يف  والفتاوى  االأ�شئلة  باإلقاء  وبداأوا  الفقهية  باالأمور  وعلمه 

ح�شور الر�شيد

�شاة يف منزله ثم خرج يف  : ما قولك يف رجل ذبح  االأول  ف�شاأل 

حاجة فعاد وقال الأهله : كلوا اأنتم ال�شاة فقد حرمت علي .. فقال 

اأهله : علينا كذلك 

اإن هذا الرجل كان م�رسكًا فذبح  فكر قلياًل فاأجاب ال�شافعي : 

املهمات  لبع�س  منزله  من  وخرج  االأن�شاب  ا�شم  على  ال�شاة 

علم  ال�شاة وعندما  عليه  واأ�شلم فحرمت  االإ�شالم  اإىل  اهلل  فهداه 

اأهله اأ�شلموا هم اأي�شًا فحرمت عليهم ال�شاة كذلك

و�ُشئل : �رسب م�شلمان عاقالن اخلمر .. فلماذا ُيقام احلد على 

اأحدهما وال ُيقام على االآخر ؟

فكر قلياًل : فاأجاب اإن اأحَدهما كان �شبيًا واالآخُر بالغًا 

القتل  اأوِلهم  على  فوجب   .. باإمراأة  اأفراد  خم�شة  زنا   : و�ُشئل 

.. وثانيهم الرجم .. وثالِثهم احلد .. ورابِعهم ن�شُف احلِدّ .. 

واآخرهم ال �شيء ؟ 

فكر قلياًل فاأجاب : ا�شتحل االأوُل الزنا ف�شار مرتًدا فوجب عليه 

القتل .. والثاين كان حم�شنًا .. والثالُث غرَي حم�شٍن .. والرابُع 

كان عبدًا .. واخلام�ُس جمنونًا 

و�ُشئل : رجل �شلى وملا �شلم عن ميينه طلقت زوجته !! .. وملا 

�شلم عن ي�شاره بطلت �شالته !! .. وملا نظر اإىل ال�شماء وجب 

عليه دفع األف درهم ؟ 

فكر قلياًل ثم قال ال�شافعي : ملا �شلم عن ميينه راأى زوج امراأته 

التي تزوجها يف غيابه فلما راآه قد ح�رس طلقت منه زوجته .. 

وملا �شلم عن ي�شاره راأى يف ثوبه جنا�شة فبطلت �شالته .. فلما 

نظر اإىل ال�شماء راأى الهالل وقد ظهر يف ال�شماء وكان عليه دين 

األف درهم ي�شتحق �شداده يف اأول ال�شهر 

م�شجد  يف  نفر  اأربعة  مع  ي�شلي  كان  اإمام  يف  تقول  ما   : و�ُشئل 

القتل  االإمام  على  وجب  االإمام  �شلم  وملا   .. رجل  عليهم  فدخل 

وعلى امل�شلني االأربعة اجللد ووجب هدم امل�شجد على اأ�شا�شه ؟

له زوجة  القادم كانت  الرجل  اإن   : ال�شافعي  فاأجاب  قلياًل  فكر 

اأن  واأدعى  االأخ  هذا  االإمام  فقتل  اأخيه  بيت  يف  وتركها  و�شافر 

االأربعة  ذلك  على  و�شهد   .. منها  فتزوج  املقتول  زوجة  املراأة 

االإمام  فجعله   .. للمقتول  بيًتا  كان  امل�شجد  واأن   .. امل�شلون 

م�شجًدا ! 

و�ُشئل : ما تقول يف رجل اأخذ قدح ماء لي�رسب .. ف�رسب حالاًل 

وحرم عليه بقية ما يف القدح ؟ 

القدح فرعف )اأي  اإن الرجل �رسب ن�شف   : فكر قلياًل فاأجاب 

يف  ما  عليه  فحرم  بالدم  املاء  فاختلط   .. املتبقي  املاء  يف  نزف( 

القدح ! 

و�ُشئل : كان رجالن فوق �شطح منزل .. ف�شقط اأحُدهما فمات 

فحرمت على االآخر زوجته ؟ 

فكر قلياًل فاأجاب : اإن الرجل الذي �شقط فمات كان مزوجًا ابنته 

من عبده الذي كان معه فوق ال�شطح .. فلما مات اأ�شبحت البنت 

متلك ذلك العبَد الذي هو زوجها فحرمت عليه 

اإىل هنا مل ي�شتطع الر�شيُد الذي كان حا�رًسا تلك امل�شاجلة اأن 

فهمه  وجودة  خاطرته  و�رسعة  ال�شافعي  بذكاء  اإعجابه  يخفي 

فاأح�شنت  بينت  لقد   : مناف  عبد  لبني  وقال   .. اإدراكه  وح�س 

وعربت فاأف�شحت وف�رست فاأبلغت

اإعداد : حممد عبده حممد جودواإتكاءة العدد 
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