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ياأتى العدد اخلام�س من جملتكم- واحة ال�صمال- وال�صودان ي�صهد حتديات اقت�صادية كربى، منها ارتفاع معدل الت�صخم، 
وانخفا�س القوة ال�صرائية للجنيه ال�صودانى وخروج النفط كمورد اأ�صا�صى من موارد النقد الأجنبى للبالد، مما ي�صع كل 

ال�صودانيني اأمام حتٍد كبرٍي، األ وهو النهو�س بالقت�صاد الوطنى.
هذا التحدي يتطلب حتوًل كاماًل يف بنية املجتمع املفاهيمية والأخالقية اإرتقاًء مب�صتوى الإن�صان ال�صودانى امل�صلم وتفجري 
�صريعة  وفق  كافة،  والقت�صادية  الجتماعية  املجتمع  جوانب  واإ�صالح  الإنتاج  لزيادة  والإنتاجية  الإبداعية  طاقاته 

الإ�صالم على مبادئ ال�صدق، الأمانة والعدل التى بها ين�صلح حال البالد والعباد.
اإن البيئة ال�صالمية القائمة علي الأخالق ال�صوية والعدل وامل�صاواة تنتج نظامًا اقت�صاديًا قويًا م�صتقرًا يخرج الأمة 
َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم  من �صنك العي�س اإىل رغده ومن احلرب اإىل ال�صالم. يقول اهلل تعايل: )وَلْو اأَنَّ اأَْهَل الُقَرى اآَمُنوا واتَّ

ا َكاُنوا َيْك�ِصُبوَن )96((. ُبوا َفاأََخْذَناُهم مِبَ َماِء والأَْر�ِس وَلِكن َكذَّ َن ال�صَّ َبَرَكاٍت مِّ
ناأمل اأن ت�صهد بالدنا حتوًل �صريعًا يقودها اإىل م�صاف الدول القوية. فبالعلم والإميان ال�صادق والعمل اجلاد نبنى اأمتنا 

وهذا هو دورنا جميعًا.
فى ظل هذه الظروف انعقدت اجلمعية العمومية الثانية والع�صرين مل�صاهمي بنك ال�صمال الإ�صالمى وتزامن انعقادها يوم 
اإيل  اأن عادت هجليج  يوم  البالد، فكانت فرحتنا فرحتني  اقت�صاد  يغذى  الذى  بالبرتول  الناب�س  القلب  حترير هجليج 
ح�صن ال�صودان والثانية توزيع البنك ن�صبة 6% عائد علي ال�صهم بعد طول غياب دام لأكرث من خم�صة ع�صر عامًا، اإذ 
عك�صت مداولت اجلمعية البناءة مدي اإهتمام امل�صاهمني بتطور اجلهاز امل�صريف ودوره البارز يف النهو�س باقت�صاد 
البالد. ناأمل اأن تتوايل علينا الأعوام وبالدنا قد تعافت والبنك يت�صدر قائمة امل�صارف ال�صودانية ليعم خريه 

اجلميع حتقيقًا لرفاه املجتمع ال�صوداين .

كلمة العدد:

أسرة التحرير
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الت�أ�سي�س:                         23 يوليو 1985

االفتت�ح:                           2 ين�ير 1990

الن�س�ط:                            يزاول البنك ن�س�ط�ته امل�سرفية واال�ستثم�رية على  .                                          

.                                      هدى االإ�سالم  و اأحك�م ال�سريعة االإ�سالمية الغراء.

راأ�س امل�ل امل�سدق:            125,000,000 جنيه �سوداين

راأ�س امل�ل املدفوع:             100,008,775  جنيه �سوداين

شركة 
مساهمة عامة
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نبدأ معك حوارنا بنبذة تعريفية .. الميالد .. النشأة .. المراحل التعليمية 
ومواقع العمل؟

حتى  بها  در�صت  وقد  م،   1959 عام  املتمة  حمافظة  مواليد  من  اأنا  ـ   
املرحلة الثانوية، ثم تخرجت يف كلية الدرا�صات الهند�صية مبعهد الكليات 
التكنولوجية )جامعة ال�صودان للعلوم والكنولوجيا( عام 1982م. التحقت 
بعد تخرجي باملجل�س القومي للبحوث ملدة عام ثم توجهت للعمل بالقطاع 
الفرتة  يف  العربي  ال�صمغ  �صركة  عام  مدير  من�صب  يف  عملت  اخلا�س. 
عام  ملدة  النيل  نهر  بولية  للمالية  وزيرًا  عملت  ثم  1997م،  ـ   1994 بني 

)2001م( ثم عدُت للعمل بالقطاع اخلا�س.
* شغلت منصب عضو مجلس إدارة بنك الشمال اإلسالمي ألكثر من دورة. 

ما هي التطورات التي شهدها البنك في تلك الفترة؟
كاأحد  الجتماعي  للتاأمني  القومي  ال�صندوق  بوا�صطة  اختياري  مت  لقد  ـ 
ال�صمال الإ�صالمي، وقد كنا من املتعاملني  اإدارة بنك  ممثليه يف جمل�س 
مع البنك عرب القطاع اخلا�س. كانت للبنك يف تلك الفرتة عدة م�صاكل، 
جناحات  وحتققت  البنك  يف  كبري  تطور  حدث  الأخرية  الفرتة  يف  ولكن 
يف  الأخرية  ال�صنوات  يف  حدث  الذي  التطور  هذا  انعك�س  وقد  هامة. 

جناحات و�صلت بالبنك اإىل توزيع اأرباح هذا العام للم�صاهمني بعد غياب 
دام لأكرث من15 عامًا، مل يتم فيها توزيع اأرباح. ونحن نحيي امل�صاهمني 
الذين �صربوا ووا�صلوا يف �صخ الأموال يف �صرايني البنك، ونحيي ب�صفة 
خا�صة الأخوة يف ال�صندوق القومي للتاأمني الجتماعي، ونخ�س بالذكر 

الأخ عثمان �صلمان ود. اإ�صماعيل قر�صي والإدارة احلالية.
التي  اإليجابية  التطورات  ظل  في  البنك  لمستقبل  رؤيتكم  هي  ما   *

تحدثت عنها؟
ـ بنك ال�صمال الإ�صالمي يقف اليوم يف موقف اإيجابي للغاية، وله م�صتقبل 
كبري، وذلك بف�صل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملني بالبنك. 
املتعاملني  ومن  العاملني  اأكفاأ  من  كبرية  ذخرية  ي�صم  ال�صمال  وبنك 
املمتازين. وقد متكن البنك بعد النجاحات الأخرية التي حققها من اإرجاع 
زبائنه من املتعاملني، وك�صب اأر�صية جديدة يف العالقات اخلارجية. وقد 
تقدم  دليل  وهذا  اجلامعات  من  جدد  خريجني  تعيني  على  البنك  اأقدم 
امللكية  حقوق  وكذلك  كبرية،  زيادة  البنك  موجودات  زادت  لقد  اأي�صًا. 
جدًا،  متوازنًا  البنك  موقف  واأ�صبح  املحلية،  الودائع  من  البنك  وح�صة 
وهو يف موقف قوي لالنطالق اإىل الأمام نتيجة لكل تلك العوامل وجلهود 

واحة الشمال تحاور األستاذ/ 

اأجرى احلوار:  التجاين ح�صني  وحمي الدين حممود التوم

سليمان محمد أحمد - عضو مجلس إدارة بنك الشمال اإلسالمي

* بنك �ل�سمال �لإ�سالمي يقف �ليوم يف موقف �إيجابي للغاية، وله م�ستقبل كبري. 
* �لبنك يقوم على عاملني موؤهلني فنيًا و�أخالقيًا ومطمئنون �إىل �أن �لبنك حتر�سه �أياٍد �أمينة. 

* �لبنوك �ل�سود�نية حتتاج �إىل تقوية موقفها لكي ت�ستطيع �مل�ساهمة يف عمليات �لتمويل طويل �لأجل �ملوجه لل�سادر. 
�لأ�ستاذ �سليمان حممد �أحمد، ع�سو جمل�س �إد�رة بنك �ل�سمال �لإ�سالمي، �أحد �لذين �نتدبو� �أنف�سهم خلدمة هذ� �ل�سرح �لعمالق 
بجانب زمالئه يف جمل�س �لإد�رة، وله جتارب عديدة يف �لعمل من خالل �لقطاع �خلا�س ومن خالل �ملو�قع �لقيادية يف موؤ�س�سات 
هامة يف �لقطاع �لقت�سادي. ولكي ن�سلط �ل�سوء على تطور�ت هامة حدثت يف �لبنك خالل �لفرتة �لتي �سغل فيها من�سب ع�سو 

جمل�س �إد�رة، كان لنا معه هذ� �حلو�ر. 
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جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملني بالبنك.
البنك  مال  رأس  للمساهمين في  أرباح  الموقر دفع  اإلدارة  قرر مجلس   *

بنسبة 6% لألسهم، ما هي في تقديرك تأثيرات ذلك القرار؟
ـ اإن ما يهم اأ�صحاب راأ�س املال هو العائد على الأ�صهم، واإذا كان العائد 
املقدر ب 6% هو بداية بعد فرتة طويلة من النطالق، فهذا يوؤ�صر اإىل اأنه 
من املوؤمل اأن يزيد العائد على ال�صهم يف الفرتة القادمة واأن تزيد اأ�صعار 
الأ�صهم يف البور�صة، وهذا يحفز امل�صاهمني اأكرث ويزيد من ثقتهم مما 

يوؤدي لزيادة راأ�س املال و�صراء املزيد من الأ�صهم.
*ُعقدت الجمعية العمومية الثانية والعشرين للبنك وسط حضور كبير من 
المساهمين الذين شاركوا في النقاش البناء، ما هو تأثير ذلك على مسيرة 

البنك المستقبلية؟
وكان  كبريًا،  الأخري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  احل�صور  كان  لقد  ـ 
اجلمعية  من  اإ�صادات  هنالك  وكانت  البنك،  لإجنازات  اإيجابيًا  النقا�س 
اأن  بد  ل  الإ�صادات  وهذه  حتققت،  التي  والإجنازات  بالأداء  العمومية 
�صخ  من  املزيد  اإىل  وتوؤدي  لالإدارة  الفعلي  الأداء  على  اإيجابيًا  تنعك�س 

الأموال واملزيد من الزبائن.
* البنك بصدد وضع خطته االستراتيجية )2013ـ  2017م( ولمجلس اإلدارة دور 

بارز في رسم السياسة، نرجو تعليقكم؟
فروع  وفتح  التو�صع  املزيد من  ت�صمل  اأن  بد  ل  ال�صرتاتيجية  اإن اخلطة  ـ 
اأن  اإنتاج هامة على البنك  جديدة )مثل فرع الأبي�س(، وهنالك مناطق 
يتجه لفتح فروع فيها لكي يزيد ح�صته من الودائع اجلارية وغريها، ومن 
ي�صتهدف  فالبنك  والدمازين وغريها،   ونيال  النهود  املناطق  اأمثلة هذه 
كبريًا.  يتطلب حتركًا  وهذا  والأجنبية،  املحلية  الودائع  زيادة ح�صته يف 
على  تعتمد  اخلطة  وكل  امل�صتمر.  والتدريب  التدريب،  من  بد  ل  وكذلك 
والعاملني  املتميزة،  اخلارجية  والعالقات  الداخلي  املايل  املركز  تقوية 

والإداريني املوؤهلني فنيًا لإدارة هذا العمل.
* وجه بنك السودان المركزي البنوك السودانية لفتح فروع في مناطق 

إنتاج الذهب.. كيف تتعاملون مع ذلك؟
ـ اإن اأية منطقة فيها تطور ومنو يف الإنتاج، على البنوك اأن تتجه نحوها 
وذلك مل�صلحة العمل القت�صادي ككل وم�صلحة امل�صاهمني. ويف مناطق 
على  تتح�صل  اأن  ت�صتطيع  البنوك  فاإن  عمومًا  الإنتاج  ومناطق  الذهب 

املزيد من الودائع .
الحالية  الظروف  تواجه تحديات متزايدة في ظل  السودانية  المصارف   *
بالغة التعقيد، هل تعتقد بأنها قادرة على تجاوز هذه التحديات واالنطالق 

إلى األمام؟
ـ نحن عندما جئنا اإىل بنك ال�صمال الإ�صالمي واجهنا حتدي �صعف حجم 
ي�صري  كله  العاملي  القت�صاد  كان  ظروف  يف  اأرباح،  وجود  وعدم  الودائع 
نحو الركود، ولكن برغم ذلك ا�صتطاع بنك ال�صمال اأن يجابه التحديات 
واأن يحقق جناحات يف ظروف كان القت�صاد ال�صوداين يعاين فيها من 
م�صاكل،  ويف تقديري اأنه ل بد من حترك راأ�س املال نحو ال�صادر ليعود 

بالعملة ال�صعبة للبالد.

* شح موارد النقد األجنبي في السودان من قضايا الساعة المهمة، ما هي 
الحلول الناجعة في تقديرك لهذه المسألة؟

اأن نتجه نحو ال�صادر، واأن  ـ لكي نواجه م�صكلة �صح النقد الأجنبي لبد 
ن�صجع ال�صادر من حيث الإنتاج اأوًل وتنوع الإنتاج، ول بد من فتح اأ�صواق 
خارجية، ول بد من اأ�صعار حمفزة لل�صادر، ويف جانب اآخر ما دام هنالك 
وزيادة  الطلب،  وتقليل  العر�س  زيادة  من  فالبد  الأجنبي  النقد  يف  �صح 
مع  للتعامل  مرنة  �صيا�صات  من  بد  ول  ال�صادر  ت�صجيع  تتطلب  العر�س 

ال�صتثمار اخلارجي ومع املغرتبني.
* سؤال خطر ببالك توقعت أن نسألك عنه ولكنه لم يحدث.. ما هو وما 

هو ردك عليه؟
ـ اأنا مزارع. وكنت اأتوقع �صوؤاًل عن الزراعة. يف تقديري اأننا مل جند حتى 
الآن املعادلة ال�صحيحة التي مبوجبها ن�صتطيع اأن ن�صخ اأمواًل لأ�صحاب 
الزراعي  واإنتاجنا  الزراعة.  تنه�س  مل  ولذلك  احلقيقيني،  الزارعة 
متوا�صع جدًا. فالزراعة حتتاج اإىل متويل طويل الأجل وكذلك ال�صناعات 
التحويلية، والبنوك ال�صودانية حتتاج اإىل تقوية موقفها املايل لكي ت�صتطيع 
امل�صاهمة يف عمليات التمويل طويل الأجل املوجه لل�صادر اأو زيادة الإنتاج 
له دور يف ذلك،  املركزي  ال�صودان  ال�صناعة وبنك  اأو  الزراعة  الكلي يف 

وعليه اأن يحّفز البنوك التي تخدم مثل هذه الأغرا�س.
* نرجو كلمة للمتعاملين مع البنك؟

ـ اأ�صكر املتعاملني مع البنك واأوؤكد لهم اأن البنك يقوم على عاملني موؤهلني 
فنيًا واأخالقيًا، وهكذا عهدناهم ول زالوا، واأقول لهم اطمئنوا وناأمل اأن 

يقوم املتعاملون با�صتقطاب متعاملني اآخرين للبنك.
* نرجو كلمة لمساهمي البنك؟

ـ ن�صكر امل�صاهمني على �صربهم حتى و�صل البنك الآن اإىل حالة جيدة، 
وبالطبع فاإن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملني بالبنك كلهم يف 

خدمة اأ�صحاب الأ�صهم، ونطمع يف املزيد من امل�صاهمة.
* وأخيرًا كلمة للعاملين بالبنك؟

ـ نقول للعاملني بالبنك ولالإدارة التنفيذية نحن لنا ثقة كبرية وتامة فيهم 
ويف كفاءتهم، ونحن نركز على التدريب التقني وامل�صريف. ومطمئنون اإىل 

اأن البنك حتر�صه اأياٍد اأمينة. 
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ال�صمال  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صيد/  اأعلن 
العمومية  اجلمعية  اأمام  خطابه  يف  الإ�صالمى 
باملقر  عقدت  والتى  للم�صاهمني  والع�صرين  الثانية 
لعام  اأبريل  �صهر  من  الع�صرين  فى  للبنك  الرئي�صي 
للم�صاهمني  اأرباح  بتوزيع  املجل�س  قرار  2012م، 
وجاء  لل�صهم،   %6 بن�صبة  2011م  املاىل  العام  عن 
البنك  اأداء  فى  امللحوظ  للتح�صن  نتيجة  التوزيع 
ن�صب منو  البنك  اإذ حقق  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 
جيدة فى: موجوداته، ودائعه، التمويل، حقوق امللكية 
جمهودات  بت�صافر  البنك  اأداء  حت�صن  واليرادات. 
التنفيذية  الإدارة  العليا،  الإدارة  الإدارة،  جمل�س 
البنك  و�صيا�صات  خطة  و�صعوا  الذين  والعاملني 

املعلنة مو�صع التنفيذ لتحقيق روؤية ور�صالة البنك.

اأخبار بنك ال�شمال الإ�شالمي

بنك الشمال اإلسالمى يعلن عن توزيع أرباح للمساهمين بلغت 6% للسهم الواحد

يف اإطار �صيا�صة الدولة الرامية اإيل تخفيف اأعباء املعي�صة عن املواطنني كافة، 
حتويل  وبهدف  وال�صغري،  الأ�صغر  التمويل  مظلة  تو�صيع  �صيا�صة  خالل  من 
الأن�صطة  يف  وفاعٍل  منتٍج  جمتمٍع  اإيل  ال�صتهالكي  النمط  من  املجتمع  فئات 
الإ�صالمي ميثله  ال�صمال  تفاهم بني بنك  اإبرام مذكرة  القت�صادية كافة. مت 
ال�صيد/ كمال ال�صيخ الطيب، م�صاعد املدير العام وموؤ�ص�صة التنمية الجتماعية 
العام  املدير  �صعيد،  حممد  الدين  �صامي  ال�صيد/  وميثلها  اخلرطوم  – ولية 
للموؤ�ص�صة حيث خ�ص�س البنك �صقف متويلي يف حدود مبلغ 6 )�صتة( مليون 
جنيه �صوداين مينح وفقًا ل�صوابط واأ�ص�س منح التمويل امل�صريف وذلك يف يوم 
الأحد ال�صاد�س ع�صر من جمادي الأول 1433هـ املوافق الثامن من �صهر اأبريل 

2012م .

مذكرة تفاهم بين بنك الشمال اإلسالمي ومؤسسة التنمية االجتماعية
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حتت رعاية اأمني عام جامعة الدول العربية عقد بالقاهرة املنتدي امل�صريف حول امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة: اخليار القت�صادي ال�صرتاتيجي العربي وذلك يف الفرتة من )2 – 3 مايو 2012م( وقد �صارك 
يف هذا احلدث الهام ال�صيد/ الباقر يو�صف م�صوي رئي�س جمل�س الإدارة وال�صيد/ ح�صن حممد احل�صن 
الأمني املدير العام، وقد �صلط املنتدي ال�صوء علي دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة كخيار اقت�صادي 
ا�صرتاتيجي للتنمية يف عاملنا العربي، اأي�صًا ناق�س املنتدي واقع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف العامل 
العربي ودور القطاع امل�صريف واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية يف دعم وتنمية تلك امل�صروعات. وقد 
جاء املنتدي يف الوقت الذي ي�صهد فيه ال�صودان اإهتمامًا متعاظمًا بدور اجلهاز امل�صريف يف متويل وتنمية 
م�صتوي  ورفع  الفقر  حماربة  بهدف  وذلك  وال�صغري  الأ�صغر  التمويل  طريق  عن  ال�صغرية  امل�صروعات 

املعي�صة لدي الطبقات الفقرية.
هذا وقد انتهج بنك ال�صودان املركزي علي هذا ال�صعيد �صيا�صة متويلية تهدف اإيل دعم هذه ال�صرائح 

مب�صاركة وا�صعة من امل�صارف ال�صودانية.

اأخبار بنك ال�شمال الإ�شالمي

البنك يعلن عن افتتاح فرع له بجامعة أفريقيا العالمية قريبًا 
وترفيع مكتب صرف سوق »6«

�سارك ال�سيد/ الباقر يو�سف م�سوي، رئي�س جمل�س الإدارة وال�سيد/ ح�سن حممد احل�سن الأمني، املدير العام 
يف فعاليات الإجتماع العادي للجمعية العمومية لإحتاد امل�سارف العربية يف دورتها التا�سعة والثالثني املنعقدة 
الإجتماع  تناول  حيث  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  اأبوظبي  مبدينة  2012/04/12م  اخلمي�س  يوم  فى 

املو�سوعات التالية:-
1( اختيار رئي�س ونائبًا للرئي�س للجمعية العمومية لإحتاد امل�سارف العربية لعام 2012م.

2( الإطالع علي قرارات اجلمعية العمومية لالإحتاد يف اجتماعها ال�سابق.
3( تقرير الأمني العام عن ن�ساط الإحتاد خالل فرتتي اإنعقاد اجلمعية العمومية

 )2011 – 2012م(.
4( امل�سادقة علي ح�سابات الإحتاد املدققة للعام 2011م، وتقرير مدقق احل�سابات اخلارجي.

5( تعيني مدقق ح�سابات الإحتاد للعام 2012م وحتديد اأتعابه.
6( الإطالع علي تقرير الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية لعام 2011م.

السيد/ رئيس مجلس اإلدارة والسيد/ المدير العام يشاركان في حضور فعاليات 
االجتماع العادي للجمعية العمومية إلتحاد المصارف العربية

السيد/ رئيس مجلس اإلدارة والسيد/ المدير العام يشاركان في حضور فعاليات المنتدي المصرفي حول 

المشروعات الصغيرة بالقاهرة

اأعلن بنك ال�صمال الإ�صالمي عن افتتاح فرع له بجامعة اأفريقيا العاملية قريبًا يف اإطار �صيا�صته 
الرامية اإيل النت�صار اجلغرايف والتو�صع يف تقدمي اخلدمات ل�صرائح املجتمع كافة، اإيل ذلك 
فقد قام البنك برتفيع مكتب �صرف �صوق »6« مبدينة بحري اإيل فرع لتقدمي كافة اخلدمات 

امل�صرفية لعمالئه الكرام. 
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ملجل�س  والثالثني  ال�صابع  الجتماع  باخلرطوم  ال�صداقة  قاعة  �صهدت 
حمافظى البنك الإ�صالمى للتنمية، جدة، حيث كانت اجلل�صات الر�صمية 
عدد  بح�صور  2012م(  اأبريل   4 ـ   3( والأربعاء  الثالثاء  يومي  لالجتماع 
دعم  موا�صلة  اأهمية  على  بالتفاق  الجتماع  اأعمال  انتهت  دولة.   )56(
البنك الإ�صالمي للتنمية للدول الأع�صاء ودعم تنفيذ م�صروعات �صغرية 
ومتو�صطة تعمل على مكافحة البطالة وتوفري فر�س العمل لل�صباب. ومن 

نتائج الجتماع، التوقيع على عدد )40( اتفاقية ل�صالح )21( دولة ُحِظي 
ال�صودان منها باتفاقيتني، واحدة لتاأهيل م�صروع وادى حلفا بقيمة )50( 
مليون دولر والأخرى للقرى امل�صتدامة بولية غرب دارفور بقيمة )15( 
باخلرطوم  ال�صداقة  بقاعة  التوقيع  الجتماع  نتائج  ومن  دولر.  مليون 
على اإن�صاء اأكرب بنك اإ�صالمي براأ�صمال مليار دولر وذلك بني دولة قطر 

والبنك الإ�صالمي للتنمية وجمموعة دلة الربكة.

اأخباراجلهاز امل�شريف يف ال�شودان خالل الن�شف الأول من 2012م

بنك السودان المركزي يعلن تزايد عائدات السودان من النقد األجنبي 

الذهب يغطي نسبة 65% من عائدات النفط قبل االنفصال
 اأعلن بنك ال�صودان املركزي اأن م�صرتوات البنك من الذهب 
طنًا،   )11،5( بلغت  2012م  العام  من  الأول  الربع  خالل 
بينما كان امل�صتهدف لهذه الفرتة )4،5( طنًا، واأن الذهب 
بات يغطي ن�صبة 65% من عائدات ال�صودان من النفط قبل 
النف�صال، كما �صار الذهب ي�صكل ن�صبة 67% من �صادرات 
البالد غري النفطية واأن عائدات البالد من الذهب تبلغ يف 

ال�صهر )250( مليون دولر.

  زار وفد من احتاد امل�صارف ال�صوداين مدينة بورت�صودان يف الفرتة من )26 ـ 27 مار�س 2012م(، واأقام ور�صة )تفعيل التمويل الأ�صغر ( التي 
نظمتها الدائرة الثقافية بالإحتاد، وقد كانت الور�صة ناجحة وحققت اأهدافها، ويف اخلتام تلخ�صت مقرتحات احلا�صرين وتو�صياتهم يف �صرورة 
الهتمام مبو�صوع تطوير ال�صمانات، وال�صتفادة من الإحتادات واجلمعيات يف توفري املزيد من ال�صمانات. وتب�صيط الإجراءات للمعاقني وقبول 

�صمان اإحتادهم، والهتمام باملراأة يف مو�صوع التمويل الأ�صغر، وتعميم هذه الور�صة على جميع الوليات.

المصارف توقع اتفاقيات مع والية الخرطوم لتمويل 35 ألف خريج: 

  وقعت ولية اخلرطوم مع )18( م�صرفًا وموؤ�ص�صة على اتفاقيات ت�صتهدف ت�صغيل عدد 
لعدد ع�صرين  فردية وجماعية  م�صروعات  اإىل جانب متويل  األف خريج،  ع�صر  خم�صة 
األف خريج اآخرين، وذلك عرب حمفظة اخلريج، وي�صمل التمويل امل�صروعات الإنتاجية 
ال�صمال  بنك  بوا�صطة  م�صروعات  متويل  التفاقيات  بني  ومن  الإنتاج،  و�صائل  ومتليك 

الإ�صالمي مببلغ 6 )�صتة( ماليني جنيه �صودانى.

الخرطوم تشهد االجتماع السابع والثالثين لمجلس محافظى البنك اإلسالمى للتنمية، جدة:

ورشة تفعيل التمويل األصغر بالمصارف ببورتسودان:
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اأبريل املا�صى وعلى مدى يومني املوؤمتر  اأبو ظبى فى �صهر  اإ�صت�صافت 
امل�صرفى العربى لعام 2012م الذى اإنعقد حتت عنوان« حتديات الأمن 
مع  بالتعاون  العربية  امل�صارف  اإحتاد  ونظمه   « العربى  القت�صادى 
م�صرف المارات املركزى وجمعية م�صارف المارات والحتاد الدوىل 
للم�صرفيني العرب وعدد من املنظمات القليمية والدولية. و�صارك فى 
املركزية  امل�صارف  وحكام  واملالية  والتجارة  القت�صاد  وزراء  املوؤمتر 
والقت�صادية  واملالية  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  قيادات  اإىل  اإ�صافة  العرب 

العربية والدولية.
واأ�ص�س  عنا�صر  املوؤمتر  وبحث 
واأهميته  العربى  القت�صادى  المن 
وتعزيز  دعم  و�صبل  ال�صرتاتيجية 
النظر  مع  امل�صرتك  العربى  العمل 
فى التحديات التى تواجه قطاعات 
واأفاقها  العربية  واملال  ال�صتثمار 

امل�صتقبلية فى ظل الجتاهات واملتغريات العاملية والتحولت والحداث 
التى ت�صهدها ال�صاحة العربية فى هذه املرحلة.

التا�صع والثالثني للجمعية  العادى  اإنعقاد املوؤمتر مع الجتماع  وتزامن 
اليوم  فعاليات  خالل  عقد  الذى  العربية  امل�صارف  لحتاد  العمومية 

الثانى.
املوؤمتر  اإن  العربية:  امل�صارف  لحتاد  العام  الأمني  فتوح  ح�صن  وقال 
امل�صرفى العربى لعام 2012م جاء فى اإطار ا�صرتاتيجية الحتاد لعام 
اإنعكا�صات  مقاربة  اإىل  والهادفة  2012م 
التحولت العربية وح�صر ال�صرار وحتريك 
العربى لو�صع  الت�صامن القت�صادى  م�صاألة 
التداعيات  من  للحد  واخلطط  الآليات 
الأمن  حتفظ  عربية  عالقات  وتر�صيخ 

القت�صادى لكافة دولنا العربية. 

خبري: جمتمعات غربية بداأت تتعرف على مفهوم القت�صاد الإ�صالمي
ذكرت �صحيفة ال�صرق الأو�صط اأن خبريًا م�صرفيًا قّدر حجم اأ�صول امل�صارف الإ�صالمية يف العامل بنهاية العام املا�صي 2011م بنحو )895( 
مليار دولر بزيادة قدرها 8،8%. واأو�صح عبد الرزاق اخلريجي، نائب الرئي�س التنفيذي رئي�س جمموعة »تطوير العمل امل�صريف الإ�صالمي« بالبنك 
الأهلي، اأن ال�صريفة الإ�صالمية ت�صهد منوًا مت�صارعًا من خالل ما يعك�صه الطلب املتزايد من قبل املوؤ�ص�صات التجارية وال�صركات والأفراد على 

منتجات ال�صريفة الإ�صالمية. 
من جهته اأو�صح لـ»ال�صرق الأو�صط« الدكتور/ اأ�صامة فيالين، اأ�صتاذ القت�صاد يف جامعة امللك عبد العزيز يف حمافظة جدة )غرب ال�صعودية(، 
اأن هناك الكثري من الدول غري امل�صلمة بداأت تتجه لدرا�صة ال�صريفة الإ�صالمية لقتناعهم التام باأنها الطريقة الوحيدة التي تعطي احلق يف عدم 

التجاوز يف الفوائد والإفراط بالن�صب التي تفر�صها البنوك. 

اأخبار ال�شريفة الإ�شالمية عاملياً:

تقرير: 895 مليار دوالر أصول المصارف اإلسالمية العالمية بنهاية عام 2011م

إتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمر تحديات األمن االقتصادى العربى:

براسمال مليار دوالر التوقيع على إنشاء بنك إسالمى بين قطر والبنك اإلسالمى:

هام�س  وعلى  باخلرطوم  ال�صداقة  بقاعة  املا�صى  اأبريل   3 فى  مت 
اجلل�صة الفتتاحية لالإجتماع ال�صنوى ملجموعة البنك الإ�صالمى للتنمية 
دولة  بني  الكبري  الإ�صالمى  البنك  لأن�صاء  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
قدره  برا�صمال  الربكة  دلة  وجمموعة  للتنمية  الإ�صالمى  والبنك  قطر 
الثالثة 500 مليون  للموؤ�ص�صني  بلغت جملة الكتتاب  مليار دولر. فيما 
دولر، واأكد الدكتور اأحمد حممد على رئي�س جمموعة البنك الإ�صالمى 
البنك  اأهداف  اأن  الكبري،  الإ�صالمى  للبنك  الر�صمى  والراعى  للتنمية 
تتمثل فى ت�صهيل اإن�صاء �صوق مالية بني البنوك الإ�صالمية وتوفري حلول 

واإن�صاء  للت�صويق  قابلة  اأ�صول  توليد  خالل  من  ال�صيولة  لإدارة  مبتكرة 
�صوق لالأوراق املالية الإ�صالمية القابلة للتداول. وقال اأحمد: اإن البنك 
ي�صعى لتزويد امل�صاهمني والعمالء بعوائد جاذبة على الأ�صهم واملنتجات 
على التواىل، م�صريًا اإىل اأن البنك الإ�صالمى الكبري ياأتى مببادرة من 
وغياب  املمولني  كبار  ندره  ملعاجلة  جهوده  اإطار  فى  الإ�صالمى  البنك 
بني  املالية  لل�صيولة  �صوق  وغياب  للتداول  القابلة  ال�صالمية  الأدوات 

البنوك الإ�صالمية.
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 التميز في القطاع المصرفي:
ومفاهيم  مبادئ  امل�صارف  تطبق  اأن  هو  امل�صريف  القطاع  التميز يف      
جلميع  امل�صتقبلية  والتوقعات  بل  احلالية  الإحتياجات  لتحقيق  التميز 
اأ�صحاب امل�صلحة يف املوؤ�ص�صة امل�صرفية من خالل ما تقدمه من خدمات 
من  التميز يف مرحلة  وليجب حتقيق  بها  تقدم  التي  والكيفية  م�صرفية 
املراحل بل يجب اأن يكون م�صتدامًا . وبت�صافر جهود عاملية جاء منوذج 
اجلودة  لإدارة  الأوربية  الهيئة  منهجية  على  يعتمد  الذي  العاملي  التميز 
من  كثرٍي  يف  يطبق  عامليًا  اإطارًا  النموذج  هذا  اأ�صبح  و   )EFQM(
دول العامل والآن جاري تطبيقه يف ال�صودان مببادرة من ال�صادة/ اإحتاد 
امل�صارف ال�صوداين بالتعاون مع بنك ال�صودان املركزي واملجل�س الأعلى 

للجودة ال�صاملة.
اإ�صتمرارية  و  امل�صتمر  التح�صني  يعني  التميز  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر       
يعتمد على منهجية رادار )RADAR( على  ولذا  الإبتكار،  و  التعلم 

النحو التايل:
                                                                                                  Results
                                                                                             Approach

Deployment
Assessment & Review

    يعني  ذلك  حتديد النتائج املطلوبة وتطوير املناهج لتحقيق النتائج 
التح�صني  اأجل  من  ومراجعتها  تقييمها  ثم  ومن  وتطبيقها  والأهداف 
امل�صتمر و هكذا. ويتكون منوذج التميز املطبق يف جائزة ال�صودان للتميز 
امل�صريف من ت�صعة معايري منها خم�صة معايري اآليات وو�صائل و هي معايري: 
كما  العمليات.  ثم  واملوارد  ال�صراكات  العاملني،  الإ�صرتاتيجية،  القيادة، 
العاملني،  ر�صا  املتعاملني،  ر�صا  للنتائج، هي:  معايري  اأربعة  على  ي�صتمل 
نتائج املجتمع ونتائج الأداء الرئي�صية . وتخت�س معايري الآليات مببادئ و 
قواعد ومناهج واأ�صاليب تطوير العمل بينما معايري النتائج تتعلق بقيا�س 

النتائج التي متت. 
    تطبيق منوذج التميز امل�صريف على امل�صارف ال�صودانية يفيد يف قيا�س 
النجاحات وموا�صلة عمليات التح�صني امل�صتمر لالأداء كما يفيد يف ت�صليط 
ال�صوء على اأف�صل ممار�صات امل�صارف لتعم فائدتها على اجلميع. وقد بداأ 
تطبيق هذا النموذج على امل�صارف ال�صودانية من هذا العام باإجراء عمليات 
مقيمني  بوا�صطة  ُتراجع  ثم  ومن  نف�صها  امل�صارف  بوا�صطة  ذاتي  تقييم 
امل�صرف ومعرفة  اأداء  وال�صعف يف  القوة  نقاط  خارجيني بهدف  ح�صر 
التح�صني  اأجل  من  الالزمة  الإجراءات  اإتخاذ  ثم  ومن  التح�صني  فر�س 
امل�صتمر. وميكن القول اأن جائزة ال�صودان لالأداء امل�صريف بغ�س النظر عن 

الفوز باجلائزة اأو عدمه ميكن اأن حتقق للم�صارف امل�صاركة الآتي:

بدر حممد �جلاك �لعبا�س
مدير اإدارة التخطيط والبحوث

ملحة تاريخية حول ن�صاأة مفهوم التميز:
 quality( اجلودة  �صمان   )quality control( اجلودة  �صبط   )inspection( التفتي�س  وهي  مراحل  عدة  �صبقته  التميز  مفهوم   
assurance( اجلودة ال�صاملة )total quality( واأخريًا التميز )excellence( و هذه املراحل تو�صح تطور مفاهيم اجلودة و التميز 

على مر ال�صنني .
    يف راأي كثري من الإداريني فاإن التمييز له هدف واحد هو خلق ر�صا العمالء، لذا يتم ت�صميم النظم باملوؤ�ص�صة و و�صع الأهداف و حتديد القيا�صات 
 )stakeholders( لهذه الأهداف لتحقيق  ر�صا العمالء، و مع مرور الوقت اأ�صبح التميز يعني الإهتمام بجميع اأ�صحاب امل�صلحة يف اأي موؤ�ص�صة
فاملوؤ�ص�صات املتميزة تعمل على حتقيق ر�صالتها و التقدم نحو حتقيق روؤيتها با�صتهداف جمموعة اأهداف متوازنة و يجب الرتكيز على النتائج الرئي�صية 

املطلوبة لتقييم التقدم نحو حتقيق الروؤية، الر�صالة و ال�صرتاتيجية.

مفهوم التميز في األداء المصرفي
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1( امل�صاعدة يف تقدمي خدمات م�صرفية متميزة.
2( خلق موظفني متميزين.

3( اأنظمة و اإجراءات عمل متميزة.
4( كفاءة وفعالية موؤ�ص�صية.
 معايير نموذج التميز:

املعيار الأول القيادة:
لها قادة متميزون يطورون ويعملون  املتميزة  املوؤ�ص�صات  اأن   يتحدث عن 
على حتقيق روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة واأهدافها، وتطوير قيم املنظمة والنظم 
عند  املنظمة  اجتاه  تغيري  على  القدرة  ولهم  الدائم  للنجاح  الالزمة 

ال�صرورة كما يلهمون الآخرين على فعل ذلك.
املعيار الثاين الإ�صرتاتيجية:

تطوير  طريق  عن  ور�صالتها  روؤيتها  تطبق  املتميزة  املوؤ�ص�صة  اأن  يعني   
ويتم  فيه  تعمل  الذي  القطاع  و�صع  ح�صبانها  يف  تاأخذ  ا�صرتاتيجية 
تلك  التي حتقق  والعمليات  والأهداف  ال�صيا�صات واخلطط  ون�صر  تطوير 

ال�صرتاتيجية.
املعيار الثالث العاملني:

املوؤ�ص�صة املتميزة تطور وتطلق طاقات العاملني بها يف جميع امل�صتويات، 
وحتفزهم و حتقق العدالة وامل�صاواة،كما حتر�س على التوا�صل معهم.

املعيار الرابع ال�صراكات واملوارد:

تخطط املوؤ�ص�صة املتميزة وتدير �صراكاتها اخلارجية ومورديها ومواردها 
الداخلية بغر�س دعم ال�صرتاتيجية وال�صيا�صة والت�صغيل الفعال للعمليات 

وحتافظ على اتزان متطلباتها ومتطلبات املجتمع والبيئة.
املعيار اخلام�س العمليات:

معها   املتعاملني  لإر�صاء  عملياتها   حت�صني  على  تعمل  املتميزة  املوؤ�ص�صة   
وجميع اأ�صحاب امل�صلحة.

املعيار ال�صاد�س نتائج املتعاملني:
املوؤ�ص�صة املتميزة  حتقق نتائج اأداء باهرة فيما يتعلق باملتعاملني معها.

 املعيار ال�صابع نتائج العاملني:
املوؤ�ص�صة املتميزة  حتقق نتائج اأداء باهرة فيما يتعلق بالعاملني معها.

املعيار الثامن نتائج املجتمع:
املوؤ�ص�صة املتميزة  حتقق نتائج اأداء باهرة فيما يتعلق باملجتمع.

املعيار التا�صع نتائج الأداء الرئي�صية:
املوؤ�ص�صة املتميزة  حتقق نتائج اأداء باهرة فيما يتعلق بالعنا�صر الأ�صا�صية 

لالإ�صرتاتيجية.
 لذا فاإن امل�صارف ُتّقيم من خالل هذه املعايري الت�صعة و لكل معيار من 
تعترب خارطة  املعايري  اأن هذه  القول  فرعية وميكن  معايري  املعايري  هذه 
طريق للم�صارف ت�صعها على طريق التميز امل�صتدام والنجاح الذي يحقق 

طموحات جميع اأ�صحاب امل�صلحة لديها.
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  البرنامج اإلسعافي للفترة من 2012 ـ 2014م:
القت�صادي  ال�صتقرار  حتقيق  اإىل  الثالثي  الإ�صعايف  الربنامج  يهدف 
الأ�صا�صية  واخلدمات  الرئي�صية  ال�صلع  يف  الفجوة  و�صد  وا�صتدامته 
الإنتاج  زيادة  نحو  والتوجه  احلايل  اجلهد  وزيادة  وحتريك  للمواطنني، 
اجلاري  الإنفاق  وتر�صيد  الدولة  لأجهزة  تامة  هيكلة  واإعادة  والإنتاجية 

وزيادة الإيرادات.
ا�صتند الربنامج اإىل اأربعة حماور كما يلي:

بن�صبة  احلكومي  ال�صرف  خف�س  على  ويقوم  املالية  ال�صيا�صات  حمور  ـ 
20% �صنويًا، اإعادة الهيكلة، تر�صيد ال�صرف وزيادة الإيرادات، وت�صفية 

ال�صركات احلكومية.
بنهاية  الت�صخم  على  ال�صيطرة  على  ويقوم  النقدية  ال�صيا�صات  حمور  ـ 
النقود  عر�س  معدلت  يف  والتحكم   %15 ن�صبة  حدود  يف  2012م  العام 
ومتابعة برنامج �صخ ال�صيولة، واملحافظة على ا�صتقرار �صعر ال�صرف يف 

حدود 3،25 جنيه للدولر يف عام 2012م.
اإحالل  على  ويقوم  احلقيقي(  )القطاع  الإنتاج  قطاع  �صيا�صات  حمور  ـ 
الواردات بزيادة الإنتاج يف اأربعة �صلع هي: القمح، ال�صكر، زيوت الطعام، 
العربي،  ال�صمغ  القطن،  �صلع هي:  اأربع  ال�صادرات يف  وزيادة  والأدوية، 

الرثوة احليوانية، والذهب واملعادن الأخرى.
ـ حمور �صيا�صات القطاع الجتماعي ويقوم على تن�صيط التمويل الأ�صغر 
والتمويل ذي البعد الجتماعي ومت حتديد ن�صبة 12% من حمفظة التمويل 
لكل م�صرف للعام 2012م، للتمويل الأ�صغر، واإدخال خدمات ال�صمان مع 
البطالة  الأخرى، وخف�س معدلت  لل�صمانات  بالإ�صافة  التاأمني  �صركات 

لأقل من ن�صبة %20.

دور المصارف السودانية في البرنامج الثالثي:
لالأ�صباب  وذلك  التنفيذ  يف  كبريًا  دورًا  للبنوك  الثالثي  الربنامج  اأوكل 

التايل:
)1( امل�صارف هي الو�صيط املايل الذي يقوم بتجميع مدخرات املواطنني 
عرب الودائع امل�صرفية وو�صعها يف خدمة طالبيها من امل�صتثمرين، ويتمّيز 
املحلية  واملوارد  املدخرات  لتحريك  وا�صعة  باإمكانيات  امل�صريف  النظام 
م رفاهية  وتخ�صي�صها ب�صورة تكفل حتقيق الربحية الجتماعية والتي تعظِّ
املجتمع. ومن املعلوم اأن وظيفة امل�صارف الأ�صا�صية هي لعب دور الو�صاطة 
املالية، عن طريق جتميع الفوائ�س املالية التي ل جتد فر�صًا للتوظيف عند 
املدخرين، لت�صكيل قاعدة اإدخارية يتم من خاللها اإعادة توظيف املوارد 
املتح�صلة عن طريق منحها يف �صكل متويل وقرو�س لأ�صحاب امل�صروعات 
التنمية  لإحداث  لقيامها،  الالزم  التمويل  عن  تبحث  التي  ال�صتثمارية، 
الالزمة يف القت�صاد، من خالل قيام امل�صروعات الإنتاجية، وخلق فر�س 

عمل لتحريك عجلة القطاعات القت�صادية املختلفة. 
القت�صاد  دعم  يف  كبريًا  دورًا  ال�صودان  يف  امل�صريف  اجلهاز  لعب   )2(  
النفط،  قطاع  اخلدمي،  الزراعي،  ال�صناعي،  قطاعاته:  بكافة  الوطني 
الأ�صا�صية،  البنيات  �صعيد  وعلى  الداخلية،  والتجارة  الوارد  ال�صادر، 
القطاعات.  تلك  منو  يف  ملمو�س  اأثر  له  كان  مما  ال�صنني  ع�صرات  عرب 
وقد ظل اجلهاز امل�صريف يف ال�صودان يوؤدي هذه املهمة عرب كل الظروف 
حيث  مواٍت،  غري  الكلي  القت�صاد  فيها  يكون  التي  الوطنية  واملنعطفات 
يتحمل اجلهاز امل�صريف الكثري من الأعباء دون اأن يتخلى عن اأداء دوره 

يف متويل خمتلف قطاعات القت�صاد الوطني.

المصارف السودانية.. 
�لتجاين ح�سنيودورها في تنفيذ البرنامج الثالثي

امل�صت�صار الإعالمي لإحتاد امل�صارف

للمواطنين  األساسية  والخدمات  الرئيسية  السلع  في  الفجوة  وسد  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  إلى  يهدف  الثالثي  اإلسعافي  البرنامج   •
انفصال  مع  السودان  دخل  فيه  مذكور  هو  ما  دورها  ويتجاوز  الثالثي  البرنامج  بنود  معظم  تنفيذ  في  األكبر  الدور  تلعب  المصارف   •
خروج  في  تمثلت  تحديات  الجديدة  المرحلة  شهدت  وقد  الثانية.  الجمهورية  بقيام  جديدة  مرحلة  إلى  2011م،  يوليو  في  الجنوب 
معالجة  أجل  من  برنامج  لوضع  السعي  من  بد  ال  وكان  باالنفصال،  المرتبطة  األخرى  التحديات  إلى  إضافة  الموازنة،  من  النفط  من   %75
الوطني. واالقتصاد  المالية  وزارة  أعلنته  الذي  2014م(  ـ   2012( الثالثي  البرنامج  فكان  االقتصادي،  الصعيد  على  االنفصال  آثار 
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منجزات كبيرة للجهاز المصرفي:
  اإن الدور الذي ي�صطلع به اجلهاز امل�صريف يف تنفيذ الربنامج الثالثي 
)2012 ـ 2014م( ي�صتند على تاريخ طويل وحافل ومنجزات كبرية لبد 
تنفيذ  يف  امل�صريف  اجلهاز  به  �صيقوم  ما  اأن  لن�صتوعب  لها  التعر�س  من 
الربنامج الثالثي اليوم هو امتداد لدور ظل يقوم به منذ ع�صرات ال�صنني. 

ومن املحطات الهامة على طريق امل�صرية نذكر:
ـ دعم الأفراد والفئات الجتماعية ال�صعيفة، عرب التمويل الأ�صغر، حيث 
للم�صروعات  التمويل  لتوفري  كبريًا  جماًل  ال�صودانية  امل�صارف  اأفردت 
املختلفة،  امل�صريف  التمويل  �صيغ  لالأفراد عرب  املنتجة  والأ�صر  ال�صغرية 

وقد لعب هذا التمويل دورًا مهمًا يف حت�صني حياة الأفراد والأ�صر. 
ـ دعم القطاع ال�صحي حيث يلعب اجلهاز امل�صريف دورًا كبريًا يف ذلك، 
امل�صت�صفيات  ال�صحة ومتويل  امل�صريف يف دعم  القطاع  اأميز جهود  ومن 

واملراكز واملعدات ال�صحية.
امل�صارف  خمتلف  �صاهمت  حيث  ال�صعبي  والإ�صكان  الإ�صكان  دعم  ـ 

ال�صودانية يف ذلك ب�صكل منفرد اأو عرب املحافظ.
القيام  يف  كبرٌي  دوٌر  للم�صارف  كان  حيث   ال�صناعي  القطاع  دعم  ـ 
بتقدمي التمويل املتو�صط وطويل الأجل لل�صناعة، وقد بلغ متو�صط ن�صيب 
قطاعات ال�صناعات ال�صغرية من اإجمايل متويل امل�صارف ن�صبة 16 %، 
املواد  الكبرية،  الور�س  الغالل،  الأدوية،  قطاع  متويل  يف  �صاهمت  حيث 

الغذائية، الغزل والن�صيج، امللبو�صات، ال�صكر، الكيماويات، الزيوت، 
الأحذية،  اجللود،  الطباعة،  التغليف،  البناء،  مواد  ال�صابون، 
ال�صناعية  احلرف  ومنتجات  ومعدات  ومنتجاتها،  الأخ�صاب 

)اآلت، ماكينات، معدات، .. الخ( .
النباتي واحليواين  ب�صقيه  ال�صودان  الزراعي يف  القطاع  ـ  دعم 
حيث لقي حظًا كبريًا من الهتمام والتمويل امل�صريف وقد و�صل 

هذا الهتمام قمته يف الفرتة ما بني )1990 – 2003م( حيث 
للم�صارف  اإلزامًا  ال�صنوات  املركزي خالل هذه  البنك  اأ�صدر 
التجارية با�صتغالل ن�صبة 50% من ال�صقف الئتماين للم�صرف 

يف التمويل الزراعي ثم جرى لحقًا حترير الن�صبة على ح�صب ما 
يراه امل�صرف. 

هي  امل�صارف  تعترب  حيث  والواردات  ال�صادرات  دعم  ـ  
املمول الأول لعمليات ال�صادر والوارد يف البالد، وقد 

للمنتجات  ووفرت  ذلك  يف  متعاظمًا  دورًا  لعبت 
ال�صودانية فر�س الو�صول لالأ�صواق اخلارجية كما 
مكنت خمتلف القطاعات الإنتاجية من احل�صول 
ومدخالت  الغيار  وقطع  الإنتاج  و�صائل  على 

الإنتاج املختلفة 
املحافظ  ع�صرات  ال�صودانية  امل�صارف  اأن�صاأت  ـ 
يف  فروعه  مبختلف  الوطني  القت�صاد  لدعم 

جمال: الزراعة، ال�صناعة، ال�صادرات، التمويل الأ�صغر، قوت العاملني، 
من  مقدر  عدد  حمفظة   كل  يف  وي�صرتك  وغريها،  التنمية  وم�صروعات 
البنوك بغر�س توفري التمويل الالزم لها، ومن بني تلك املحافظ القائمة 
مليون   )200( مببلغ  العاملني  قوت  لتمويل  الأمان  حمفظة  نذكر  حاليًا 
العربي  ال�صمغ  متويل  حمفظة   ، ال�صتوي  املو�صم  متويل  حمفظة  جنيه، 
التكامل  حمفظة  العاملني،  قوت  حمفظة  الأ�صغر،  التمويل  حمفظة   ،
لالأ�صمنت، وحمفظة متويل ال�صكن القت�صادي، حمفظة م�صنع ال�صالم 
لالأ�صمنت، حمفظة �صادرات الهدي والأ�صاحي، حمفظة متويل الأقطان، 
حمفظة متويل �صكر النيل الأبي�س، وغريها من املحافظ التي ميتد بع�صها 

لعدة �صنوات وهنالك حمافظ ي�صل مداها اإىل ما بعد عام 2020م.
للجهاز  ظل  حيث  الأ�صا�صية  التنمية  وم�صروعات  التحتية  البنيات  دعم  ـ 
امل�صريف دور بارز يف دعم البنيات التحتية وم�صروعات التنمية الأ�صا�صية 
يف البالد وخا�صة يف جمال الكهرباء، الطرق، الري وغريها من املجالت 
وقد دخلت امل�صارف يف ا�صتثمارات راأ�صمالية طويلة الأجل لهذا الغر�س.

ما هو المطلوب من المصارف ضمن البرنامج الثالثي:
 اإن املطلوب من امل�صارف �صمن الربنامج الثالثي هو تنفيذ ما يلي:

ـ متويل كل ما يتعلق مبحور �صيا�صات قطاع الإنتاج )القطاع احلقيقي(   
الذي يقوم على اإحالل الواردات بزيادة الإنتاج يف اأربعة �صلع هي: القمح، 
هي:  �صلع  اأربع  يف  ال�صادرات  وزيادة  والأدوية،  الطعام،  زيوت  ال�صكر، 
القطن، ال�صمغ العربي، الرثوة احليوانية، والذهب واملعادن الأخرى، 
ل  اأنها  اإذ  املجال،  هذا  يف  دورها  اأداء  يف  امل�صارف  وت�صتمر 
توؤديها  اأ�صاًل  ظلت  جهود  على  ت�صتند  اإمنا  ال�صفر،  من  تبداأ 
معظم  مت�س  الآن  القائمة  املحافظ  اأن  حيث  توؤديها  زالت  ول 
بتمويل  منفرد  ب�صكل  امل�صارف  تقوم  بينما  الثماين،  ال�صلع 
اإنتاج اأو ت�صدير كل ما هو مذكور بالربنامج، وما هو مطلوب من 

امل�صارف هو زيادة جهدها بهذا الجتاه.
ـ تنفيذ حمور �صيا�صات القطاع الجتماعي الذي يقوم على تن�صيط 
تخ�صي�س  الجتماعي عرب  البعد  والتمويل ذي  الأ�صغر  التمويل 
ن�صبة 12% من حمفظة التمويل لكل م�صرف للعام 2012 للتمويل 
بالطبع  وهناك  تنفيذه.  على  امل�صارف  تقوم  ما  وهذا  الأ�صغر، 
موؤ�ص�صات خارج اجلهاز امل�صريف تقوم اأي�صًا مبهام التمويل 

الأ�صغر، وتتكامل اأدوارها مع اأدوار امل�صارف.
 وامل�صارف، وهي تقوم بهذا الدور، جندها تلعب 
الربنامج  بنود  معظم  تنفيذ  يف  الأكرب  الدور 
يف  تبذلها  التي  جمهوداتها  وتوا�صل  الثالثي 
بكل  الوطني  القت�صاد  ودعم  التنمية  متويل 
يف  مذكور  هو  ما  دورها  ويتجاوز  فروعه، 
الربنامج الثالثي، حيث يوؤثر هذا الدور يف 

تنمية خمتلف القطاعات. 
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     وفى العام 2003م مت اإن�صاء كيان عاملى مواٍز للجنة بازل با�صم جمل�س 
امل�صرفى  النظام  فى  املخاطر  اأن  حيث  ال�صالمية  املالية  اخلدمات 
ال�صالمى اأكرث تعقيدًا من النظام التقليدى كما اأن امل�صارف الإ�صالمية 
فى  لالختالف  التقليدية  بامل�صارف  عنها  امل�صرفية  طبيعتها  تختلف 

طبيعة الأدوات املالية التى ت�صتخدمها امل�صارف ال�صالمية .
     ت�صتخدم امل�صارف ال�صالمية نوعني من الأدوات املالية، اأدوات قائمة 
فى  تختلف  وهى  وال�صكوك  وامل�صاربة  املرابحة  �صيغ  مثل  اأ�صول  على 
طبيعتها عن الأدوات التقليدية التى ت�صتند على �صعر الفائدة وقد حتتوى 
ال�صيغة الواحدة من �صيغ التمويل ال�صالمية على اأكرث من نوع واحد من 
املخاطر، كما اأن هذه املخاطر قد تتحول من خماطر �صوق اإىل خماطر 
 ( الأرباح  فى  امل�صاركة  مبداأ  على  القائمة  الأدوات  اأما  والعك�س  متويل 
التمويل املمنوح ب�صيغ امل�صاركة وامل�صاربة ( فهى اأدوات ا�صتثمار تتعر�س 

اإىل خماطر ال�صوق وخماطر التمويل وخماطر تاآكل راأ�س املال .
فل�صفة  فاإن  امل�صرفى،  العمل  من  يتجزاأ  ل  جزٌء  املخاطرة  اأن  ومبا       
واإدارته للمخاطر،  واإدراكه  البنك تكمن فى فهمه  يتبناها  التى  املخاطر 
ل فى جتنبها حيث يقبل البنك املخاطرة اإذا كانت لديه اإمكانية لتحملها 
واإدراكه باأن املخاطرة هى جزء من اأى ن�صاٍط مربٍح ميكن تعوي�صها كما 
اأن البنك يجب عليه اأن يتجنب املخاطره اإذا كان جتنبها اأقل تكلفة من 

اإدارتها .
كافة  البنك  اإدارات  بني  التن�صيق  فى  املخاطر  ادارة  مهام  تتمثل       
يف  خا�صة  احلدوث  حمتملة  املخاطر  حول  البيانات  كل  توفري  ل�صمان 
جمال خماطر التمويل وال�صيولة وال�صوق والت�صغيل ب�صكل دورى ومنتظم 
للبنك  العليا  لالإدارة  يرفع  �صامل  تقرير  �صورة  فى  املنا�صب  الوقت  وفى 
واملعلومات  البيانات  �صحة  من  التاأكد  الإدارة  هذه  مهام  ومن  ملناق�صته 

اإدارة املخاطر فى امل�سارف ال�سودانية
خالد حممد �أحمد�شرورة اأم جمرد التزام بتوجيهات البنك املركزى 

اإدارة املخاطر

جدوي  دراسة  بإعداد  التمويل  مجال  فى  بوظيفتها  تقوم  كانت  وربما  االسم،  بهذا  إدارة  قريب  وقت  وحتى  المصارف  تعرف  لم       
بوظيفة  تقوم  كانت  البنوك  أن  أى  التشغيل،  بمخاطر  يختص  فيما  الداخلى  والضبط  التفتيش  إدارة  وتقارير  به  المرتبطة  والمخاطر  المشروع 
لم  المال  رأس  بكفاية  الخاصة  بازل  لجنة  معايير  تطبيق  فإن  لذا  واضح،  علمى  منهج  ودون  معينة  إدارة  لها  تحدد  أن  دون  المخاطر  إدارة 
المنافسة  حدة  وزيادة  المتسارعة  التقنية  العلوم  وثورة  المصرفية  الصناعة  فى  الهائل  التطور  بعد   . مضت  قليلة  سنوات  منذ  إال  تطبق 
الجهات  دفع  مما  مباشر  بشكل  المصرفية  السالمة  تهدد  أصبحت  التى  المخاطر  وتعددت  زادت  المصرفية،  البيئة  وتعقيد  المصرفية 
والدائنين  المودعين  حقوق  لحماية  بالنسبة  المال  رأس  ألهمية  ونسبة  المصرفية  السالمة  على  حفاظًا  وإجراءات  سياسات  لوضع  الرقابية 
عام   )2( بازل  ثم   ،)1( ببازل  سمى  ما  وهو  المصرفية،  للسالمة  كمؤشر  المال  رأس  كفاية  معيار  1998م  عام  فى  بازل  لجنة  أصدرت 
المرجحة  الخطره  األصول  مجموع  ومقامها  المؤهل  المال  رأس  مقدار  بسطها  يشمل  نسبة  وهى  2010م  عام    )3( بازل  ثم  1999م 
. المصرفية  للسالمة  جيدًا  مؤشرًا  هذا  كان  زادت  وكلما   %8 عن  النسبة  هذه  تقل  االّ  يجب  بحيث  والسوق  والتشغيل  التمويل  لمخاطر 
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وا�صتمرار تدفقها ب�صكل دورى ودقيق واإعداد الدرا�صات الفنية اخلا�صة 
التى يتعني  بالبنك ب�صاأن احلدود  العليا  التى ت�صعها الدارة  بال�صيا�صات 
لفجوات  حدود  و�صع  اأو  التمويل  مبجال  يخت�س  فيما  �صواء  بها  اللتزام 
ال�صيولة واأ�صعار ال�صرف ومتابعة مقررات جلنة بازل ومعايري اخلدمات 
فى  لأنه  املال  راأ�س  كفاية  اإعداد  فى  تطبيقها  بغر�س  والإ�صالمية  املالية 
حالة عدم اللتزام بذلك، فاإن و�صع امل�صرف اأمام مرا�صليه يكون �صعيفًا 

مما ينعك�س �صلبًا على تقييم اأو�صاع البنك من حيث املخاطر .
باأعباء كبرية جدًا  اأن هذه الإدارة امل�صتحدثة تقوم        مما �صبق جند 
احلقل  داخل  حتى  الكثريون  يظن  كما  ولي�س  لذكرها  املجال  يت�صع  ل 
من  املقدمة  التمويلية  العمليات  فى  راأيها  تبدى  اإدارة  اأنها  امل�صرفى 
درجة  من  تزيد  اإدارة  يعتربونها  الكثريون  بل  للت�صديق،  الفروع  قبل 
النظرة ح�صب  وتتباين هذه  امل�صارف  اأ�صاًل فى  املوجودة  البريوقراطية 
و�صع امل�صرف ومواكبته للتطورات امل�صرفية العاملية، ويالحظ ذلك يف 
الدورات التدريبية التي ي�صارك فيها موظفون من م�صارف متعددة عند 
مناق�صتهم فالبع�س يعتربها الإدارة الأوىل والأكرث اأهمية وت�صم موظفني 
اإدارة ل  على درجة عالية من الكفاءة والتاأهيل، بينما اآخرون يعتربونها 

داعى لها فقد مت تكوينها التزامًا بتوجيهات بنك ال�صودان املركزى .
     خال�صة القول اإن اإدارة املخاطر يجب اأن متثل خط دفاع اأول للبنك 

ول  الالزمة  التقارير  اإعداد  خالل  من  حدوثها  حمتمل  خ�صائر  كل  من 
يقت�صر دورها على اإبداء الراأى حول عمليات التمويل املقدمة لها بل يجب 
بالتن�صيق  فيه  والتحكم  اإدارته  على  وتعمل  اخلطر  مكمن  عن  تبحث  اأن 
وم�صئول  الداخلى  وال�صبط  التفتي�س  اإدارة  خا�صة  الأخرى  الإدارات  مع 
اللتزام ، كما اأن مغالتها فى اإيجاد ال�صمانات للعمليات التمويلية وو�صع 
على  خطرًا  نف�صها  هى  املخاطر  اإدارة  يجعل  للت�صديق  تعجيزية  �صروط 
امل�صرف، رمبا ت�صيع عليه عمليات ا�صتثمارية كانت جديرًة بتمويل البنك 
وتدر عليه اأرباحًا طائلة .. فى اجلانب الآخر يجب اأن تاأخذ اجلهات العليا 
بالبنك تو�صيات اإدارة املخاطر ماأخذ اجلد قبل ت�صديق اأى عملية متويلية 
لبد جلميع العاملني بامل�صرف مديرين وموظفني الإملام باأهمية وتو�صيات 
الهدف  اأن  منها طاملا  اأنف�صهم جزء  يعتربوا  اأن  يجب  بل  املخاطر  اإدارة 

واحد وهو منع وقوع اخل�صائر وحتجيم التعرث اإىل اأقل قدر ممكن .
واإميانًا منها باأهمية املعرفة والإحاطة من قبل العاملني بامل�صرف بجميع 
ببنك  املخاطر  اإدارة  فاإن  البنك  لها  يتعر�س  اأن  ميكن  التى  املخاطر 
مبفاهيم  التعريف  يت�صمن  مر�صد  اإ�صدار  ب�صدد  الإ�صالمى  ال�صمال 

وباأنواع املخاطر املختلفة .
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  د�صن ال�صودان لأول مرة فى تاريخه منظومة التداول الإلكرتونى ل�صوق 
اإىل  اليدوى  النظام  من  التحول  ر�صميًا  معلنًا  املالية  لالأوراق  اخلرطوم 
اأول عملية بيع و�صراء بالنظام اجلديد الذى  النظام اللكرتونى واجراء 
نقله �صوق �صلطنة عمان لالأوراق املالية لل�صودان بكلفة بلغت )14( مليون 

دولر فيما تبلغ تكلفة الرتكيب )761( األف دولر.
املحليني  منتجيه  بني  اخلارجية  التجارة  ت�صجيع  اإيل  ال�صودان  يهدف    
بور�صة  باإن�صاء  املالية  لالأوراق  اخلرطوم  �صوق  عرب  الأجانب  وامل�صرتين 
العربى  ال�صمغ  مثل  الزراعية  البالد  ومنتجات  الذهب  مثل  للمعادن 
والذرة. والبور�صة ال�صودانية هى اإحدى الأ�صواق القليلة فى اأفريقيا ورمبا 
فى العامل التى كانت تعمل بال نظام الكرتونى للتداول. وكانت التعامالت 
فى الأ�صهم وال�صندات الإ�صالمية جترى بكتابة عرو�س الأ�صعار وال�صفقات 

على األواح بي�صاء فى قاعة �صغرية داخل �صوق تداولها.
اإ�صدار  ومراقبة  تنظيم  اإىل  املالية  لالأوراق  اخلرطوم  �صوق  يهدف 
الوعى  وتنمية  الإدخار  وت�صجيع  و�صراًء  بيعًا  بها  والتعامل  املالية  الأوراق 
ال�صتثمارى بني املواطنني وتهيئة الظروف املالئمة لتوظيف املدخرات فى 

الأوراق املالية ملا يعود بالنفع على املواطن والقت�صاد ال�صودانى، والعمل 
القت�صاد  فى  الإنتاجية  لالأ�صول  اخلا�صة  امللكية  وتعزيز  تو�صيع  على 
الوطنى وعلى نقل امللكية العامة لالأ�صول الراأ�صمالية للدولة اإىل الفئات 
الوطنية. وتطوير وتنمية الإ�صدارات بتنظيم ومراقبة اإ�صدارات الأوراق 
املالية وحتديد ال�صروط واملتطلبات الواجب توافرها فى ن�صرات الإ�صدار 
وتطوير  اجلمهور.  قبل  من  العام  لالإكتتاب  املالية  الأوراق  طرح  عند 
ال�صتثمارى  املناخ  تهيئة  على  والعمل  املالية  بالأوراق  ال�صتثمار  وت�صجيع 
املنا�صب لها. وتوفري كل العوامل التى ت�صاعد على ت�صهيل و�صرعة ت�صييل 
امل�صتثمرين،  رغبات  يخدم  مبا  املالية  الأوراق  فى  امل�صتثمرة  الأموال 
و�صمان  امل�صتثمرين  فئات  بني  والعادل  ال�صليم  التعامل  اأ�ص�س  وتر�صيخ 
امل�صتثمرين،  ل�صغار  املالية حماية  الأوراق  فى  للمتعاملني  الفر�س  تكافوؤ 
امل�صتثمرين  جلميع  وتوفريها  والح�صائيات  والبيانات  املعلومات  وجمع 
واملهتمني بذلك. درا�صة الت�صريعات ذات العالقة بال�صوق واقرتاح تعديلها 
مبا ينا�صب التطورات التى يتطلبها ال�صوق. اقرتاح كيفية تن�صيق وتوفري 
والإ�صراف على �صيا�صة  الأموال  روؤو�س  والنقدية وحراك  املالية  البيانات 

�سالح �لدين حمد �سالح �لدين
فرع دنقال

البورصة السودانية بعد التداول االلكترونى وتوسع نشاطاتها

هل تستطيع مواكبة البورصات العالمية؟

واحة الشمالـــ
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يحقق  مبا  ال�صودان  فى  الأجل  والطويل  املتو�صط  التمويل  م�صادر  تنمية 
ال�صتقرار املاىل والقت�صادى فى ال�صودان ومن ثم حتقيق اأهداف التنمية 

القت�صادية امل�صتدامة.
فاإذا  املالية  فى اخلدمات  كبري  تنوع  به  املالية  لالأوراق  �صوق اخلرطوم   
نظرنا اإىل الأوراق املالية املدرجة فاننا جند اأن 80% من حجم التداول 
وال�صهادات  ال�صكوك  فى  ينح�صر   %20 بينما  الأ�صهم  فى  ينح�صر 
الأ�صواق  عن  ال�صوق  هذا  بها  يتميز  ميزة  هذه  لذا  الأخرى،  احلكومية 
اخلدمات  من  املزيد  قيام  ي�صجع  ال�صوق  ولزال  الأخرى.  العربية 
اجلديدة املرتبطة مبنتجات مالية اأخرى بخالف ال�صناديق والإ�صدارات 
امل�صروعات  من  العديد  اإىل  ال�صودان  حوجة  ورمبا  املدرجة  احلكومية 
وياأتى  املختلفة.  املالية  اخلدمات  تطوير  فى  ي�صاعد  واخلدمية  التنموية 
لتو�صيع  ب�صعيه  املالية  يلعبه �صوق اخلرطوم لالأوراق  الذى  الدور احليوى 
وعلى  الوطنى  القت�صاد  الإنتاجية فى  لالأ�صول  امللكية اخلا�صة  ولتعزيز 
الوطنية،  الفئات  اإىل  للدولة  الراأ�صمالية  لالأ�صول  العامة  امللكية  نقل 
يهدف جتميع املدخرات وتوظيفها بال�صكل الذى يوؤ�ص�س لنطالقة عمليات 
التنمية القت�صادية وما ميكن اأن يقدمه �صوق اخلرطوم لالأوراق املالية فى 

ا�صتقطاب روؤو�س الأموال الأجنبية لال�صتثمار املبا�صر فى الأوراق املالية 
ما توفره اآلية ال�صوق فى توفري التمويل )غري التقليدى( والذى ياأخذ �صكل 
القرتا�س من اجلمهور مبا�صرة وتوفري املناخ ال�صتثمارى بال�صكل الذى 
يتيح اإمكانية تدفق روؤو�س الأموال الأجنبية وعودة روؤو�س اأموال من النوع 

الذى يتيح اقت�صام املخاطر ول يزيد من حجم الديون.
التداول اللكرتونى له العديد من املزايا اأولها �صرعة الأداء ودقة و�صفافية 
التعامل، وي�صمح بربط �صوق اخلرطوم لالأوراق املالية بالأ�صواق الإقليمية 
والدولية وبالتاىل ا�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات التى ت�صاعد الدولة 
فى اإنفاذ خططها التنموية، كما يتيح العديد من الأن�صطة التى مل تتوفر 
العقارات  و�صوق  واملعادن  الأجنبى  والنقد  ال�صلع  كاأ�صواق  ال�صابق  فى 

وخالفها من الأ�صواق.
لبور�صة  الرئي�صى  املوؤ�صر  وال�صيا�صية  القت�صادية  امل�صاكل  من  وبالرغم 
اخلرطوم ميكن اأن يبقى م�صتقرًا هذا العام، ومبا اأن العامل يواجه العديد 
الت�صاوؤلت  من  العديد  يطرح  مما  املتوقعة  وغري  اجلذرية  التغريات  من 
حول امل�صتقبل والفر�س ال�صتثمارية املتاحة فى بلدان العامل املختلفة. هل 

ت�صتطيع البور�صة ال�صودانية مواكبة البور�صات العاملية؟.

واحة الشمالـــ
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ول من ل ذمة  الطبيعى  ال�صخ�س  بوا�صطة  العائم  الرهن  ان�صاء  لميكن 
قانونية منف�صلة له كاأ�صماء الأعمال .

متمتعًا  بو�صفه  العتبارى  ال�صخ�س  اأن  على  العائم  الرهن  فكرة  وتقوم   
بجميع حقوق ال�صخ�س الطبيعى، ميكنه متلك الأموال واحلقوق والعقارات 
من  يتمكن  �صلطاته  وفى حدود  العتبارى  ال�صخ�س  هذا  واأن  واملنقولت 
اإ�صدار اللتزامات املالية واإن�صاء احلقوق واحل�صول على التمويل وتقدمي 
ال�صمانات التى يقدمها ال�صخ�س الطبيعي وميكن اأن تكون هذه ال�صمانات 

عقارات،�صندات،كمبيالت ...الخ .
إجرات الرهن العائم :-

م�صجلة  )�صركات  اعتبارية  �صخ�صية  الرهن  مقدم  يكون  اأن  يجب   /1
مبوجب ال�صركات ل�صنة 1925م( 

2/ يجب اأن يتم اإبرام عقد رهن ويجب اأن يكون موثق بوا�صطة حمامى 
اأو م�صت�صار البنك .

امل�صجل  لدى  الرهن  ت�صجيل  اورنيك  وهو   )16( اأورنيك  فك  يتم   /3
التجارى .

4/ اأن يتم اعتماد العقد والأورنيك لدى م�صجل ال�صركات خالل فرتة ل 
تتجاوز ثالثة  اأ�صابيع من تاريخ توقيع العقد .

تفيد  العام  التجارى  امل�صجل  من  �صهادة  وا�صتالم  ا�صتخراج  يتم  اأن   /5
بت�صجيل الرهن .

 من�صور بنك ال�صودان املركزي رقم 2010/5 لتنظيم عملية الرهن جاء 
فيه باتباع اإلجراءات التالية :-

واملاكينات  واملعدات  الآلت  من  رهنها  املراد  الأ�صول  ك�صف  اإعداد   /1
املوجودة بامل�صنع اأو املن�صاأة  .

مملوكة  باأر�س  مثبتة  واملاكينات  واملعدات  الآلت  تكون  اأن  ي�صرتط   /2
عن  تزيد  طويلة  لفرتة  بوا�صطته  موؤجرة  اأو  العائم  الرهن  طالب  للعميل 

عامني اأو ثالثة  اأعوام عن تاريخ �صداد التمويل .
جهة  بوا�صطة  واملاكينات  واملعدات  الآلت  خا�صة  الأ�صول  تقييم   /3

خمت�صة وم�صرح لها مبمار�صة �صلطة التقييم.
تاأمني معتمدة لدى  والآلت من �صركة  املعدات  تاأمني  اإ�صدار �صهادة   /4

البنك.
اأورنيك �س 28 ايداعات  اإبراز  اأن تكون املن�صاة م�صجلة ك�صركة )مع   /5

ال�صركة ال�صنوية ( .
6/ اأن يتم ت�صجيل الرهن العائم خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة اأ�صابيع بعد 

تاريخ اإبرام العقد .
مميزات الرهن العائم :-

1. يتميز الرهن العائم باملرونة وال�صهولة وعدم التعقيد .
2. قلة التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من ال�صمانات .

3. ي�صمح للمدين بحرية العمل التجارى والت�صرف فى الأموال املرهونة 
طاملا كانت ذات طبيعة اإحاللية او ا�صتبدالية .

سلبيات الرهن العائم :-
1. عدم الدرا�صة واملعرفة بالأبعاد القانونية للرهن العائم من جانب كثرٍي 

من امل�صرفيني والقانونني العاملني فى امل�صارف .
2. الرهن العائم بطبيعته لميكن ول يجوز قبوله اإل من ال�صركات ذات 
املقدرة والمكانية التى حتتمل طبيعة اعمالها ال�صتقرار والثبات كامل�صانع 

الكربى، املطاحن والفنادق الكربى ...الخ .
3. �صعوبة كيفية تقييم الأموال .

كمال عبد �هلل  حممد عبد �لقادر
مدير فرع املنطقة ال�صناعية اخلرطوم

الرهن العائم
الرهن العائم هو أحد الضمانات القانونية التى تقدم للبنك لضمان سداد التمويل المقدم للعميل .

 الرهن العائم ال يكون إال من الشخصية االعتبارية )الشركات المسجلة والمؤسسات والهيئات ذات الشخصية 

االعتبارية بنص قانون الشركات للعام 1925م(
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مفهوم التصكيك:
ال�صكوك هي اأوراق مالية تقوم باإ�صدارها جهه ما للح�صول على الأموال 
الالزمة ملقابلة اإحتياجاتها املالية بتكلفة معقولة و ال�صكوك عك�س ال�صهم 
ذات اأجل حمدد يقوم بعده امل�صدر باإ�صرتداها و اإطفائها. ال�صكوك متثل 
الدول  و يف  منها.  اأو مزيج  اأو خدمات  منافع  اأو  اأعيان  �صائعة يف  ح�صة 
املدرة  املالية  الأ�صول  يتم ت�صكيك  التقليدي  املايل  النظام  الغربية ذات 
للدخل يف امل�صتقبل مثل الديون ، و هي اأوراق مالية مت�صاوية القيمة متثل 

يف الغالب قرو�س بفائدة من م�صدرها حلاملها.
الت�صكيك  عمليات  من  الإ�صالمية  ال�صكوك  هيكلة  عملية  اإ�صتفادت 
ال�صكوك  عن  بعدة خ�صائ�س خمتلفة  تتميز  لكنها  و  الغربية  الدول  يف 

التقليدية اأهمها:
اأ�صول  للتداول(  )القابلة  الإ�صالمية  ال�صكوك  امل�صتثمرون يف  1. ميتلك 

حقيقية �صواء كانت اأعيانًا اأم منافع اأو خدمات.
2. يتحمل امل�صتثمرون جميع املخاطر املتعلقة بالأ�صل ، باإعتبارها �صركة 

قائمة على الربح و اخل�صارة.
ت�صتثمر ب�صيغ مولدة لديون مثل عقود  التي  ال�صكوك  3. لميكن تداول 

املرابحة و ال�صلم.
الجهات ذات العالقة بإصدار الصكوك:

هنالك عدة جهات لها عالقة بإصدار الصكوك وهي :
1. هيئات الرقابة ال�صرعية. 

2. امل�صت�صارون القانونيون.
3. اجلهة امل�صرفية ذات ال�صلة.

4. املراجع اخلارجي.
5. ال�صلطات الرقابية و الإ�صرافية )البنك املركزي(.

6. �صوق الأوراق املالية.
7. وكالت الت�صنيف.

إستراتيجية تصميم الصكوك:
لي�س هنالك اإ�صرتاتيجية واحدة لت�صميم )structure( ال�صكوك  ، 
فهنالك عدة اأ�صياء تتعلق بالت�صميم مثل اإختيار العقد ، النواحي ال�صرعية 

، الت�صعري، النواحي القانونية و الت�صنيف..الخ.
ب�صورة عامة هنالك نوعني من ال�صكوك و هي:

ال�صكوك ذات الدخل الثابت:  مثال عقد الإيجارة.
ال�صكوك غري ذات الدخل الثابت: مثال امل�صاركة.

اإ�صرتتيجيات ت�صميم اإي  من النوعني اإعاله لها عدة طرق.  
مثال لتصميم صكوك تعتمد على اإليجارة:

 )SPV( املالك ال�صلي لالأ�صل يبع ال�صل اإىل �صركة ذات غر�س خا�س
يقوم  ذلك  مقابل  و  ال�صلي  املالك  اإىل  باإيجاره  الخري  يقوم  ثم  من  و 
باإ�صدار �صكول للم�صتثمرين ت�صاوي �صعر البيع  و يقوم امل�صتثمرين باإعادة 

اإيجارته مقابل مبلغ ي�صاوي �صعر البيع + الإيجار.
 تقابل عملية التصكيك اإلسالمي تحديات منها:

1. عدم توفر الكوادر الب�صرية املوؤهلة.
2. ل تزال ال�صوق الثانوية لل�صكوك �صعيفة لقلة عدد الإ�صدارات.

مثل  امل�صاندة  التحتية  البنية  ملوؤ�ص�صات  الإ�صالمية  ال�صكوك  تفتقر   .3
اأنظمة التداول و الت�صوية و موؤ�ص�صات تقييم الإ�صدارات.

ختامًا ميكن القول اأن ال�صكوك الإ�صالمية متثل البديل ال�صرعي لل�صندات 
الربوبة و التي توفر عوائد جمزية للم�صتثمرين مع خماطر منخف�صة لنها 
تعتمد على اأ�صول حقيقية و عوائدها معروفة )الإيجار( يف حالة �صكوك 

الإيجارة .

السندات هي أدوات مالية لتمويل عجز ميزانيات الحكومات و 
توسع الشركات و تمويل رأس المال العامل باإلضافة لذلك تعتبر 
أداة مهمة إلدارة السيولة بواسطة البنوك المركزية , و لكنها 

تقوم على التعامل بالفائدة الربوية. 

الصكوك البديل اإلسالمي للسندات



  ويقوم اإعداد ميزان املدفوعات على مبداأ القيد املزدوج، مما يجعله من 
الناحية املحا�صبية متوازنًا اأى جانب دائن تندرج حتته جميع ال�صادرات 
التى حت�صل الدولة من خاللها على اإيرادات من العامل اخلارجى. تواجه 
عملية ت�صجيل العمليات القت�صادية على ميزان املدفوعات �صعوبات مثل 
القيم  ح�صاب  اأ�ص�س  واإختالف  مقيم،  وغري  املُقّيم  بني  التفريق  م�صكلة 

الدولية وم�صكلة التوقيتات.
اأهمية ميزان املدفوعات:

  اإن ملعلومات ميزان املدفوعات دللتها التى تعرب عن الأحوال القت�صادية 
للبلد بغ�س النظر عن الفرتة الزمنية التى تغطيها درا�صة هذه املعلومات، 
لذا فاإن ت�صجيل املبادلت التجارية الدولية فى حد ذاتها م�صاألة حيوية لأى 

اقت�صاد وطنى لالأ�صباب التالية:
وقابليته  الوطنى  القت�صاد  قوة  يعك�س  التجارية  املبادلت  هيكل  اإن   -1
يعك�س  لأنه  الدوىل،  القت�صاد  فى  احلا�صلة  املتغريات  مع  تكيفه  ودرجة 
املوؤثرة مثل: حجم  والعوامل  الدولة  حجم وهياكل كل منتجات �صادرات 

ال�صتثمارات، درجة التوظيف، م�صتوى الأ�صعار والتكاليف.
اإن ميزان املدفوعات يظهر القوة املحددة ل�صعر ال�صرف من خالل   -2
ظروف الطلب وعر�س العمالت الأجنبية ويبني اأثر ال�صيا�صات القت�صادية 
على هيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم املبادلت التجارية ونوع �صلع 
القت�صادية  البنيات  تطور  ومعرفة مدى  متابعة  اإىل  يوؤدى  التبادل، مما 

للدولة ونتائج �صيا�صاتها القت�صادية.
على  العامة  ال�صلطات  ت�صاعد  هامة  اأداة  املدفوعات  ميزان  ي�صكل   -3
جتارتها  كتخطيط  اخلارجية،  القت�صادية  عالقاتها  وتوجيه  تخطيط 

جغرافيًا  وتوزيعها  واخلدمات  ال�صلع  من  منتجاتها  حيث  من  اخلارجية 
فيه  املدونة  املعلومات  تعد  لذا  والنقدية،  املالية  ال�صيا�صات  و�صع  اأو عند 
�صرورية للبنوك واملوؤ�ص�صات والأ�صخا�س �صمن جمالت التمويل والتجارة 

اخلارجية.
4- اإن املبادلت التجارية تربط البلد مع العامل اخلارجى نتيجة اإندماجه 

فى القت�صاد الدوىل وتقي�س املوقف الدوىل للقطر.
عنا�شر ميزان املدفوعات:

  لطبيعة املبادلت التجارية املتعددة لأى بلد مع بقية العامل اخلارجى، فاإنه 
من ال�صعوبة ح�صرها وتدوينها ب�صورة منفردة فى ميزان املدفوعات، لذا 
ميكن اإعطاء بيان موجز لهذا احلكم من املعامالت وتدوينها فى فرتات 
التجارية  املبادلة  من  متميزًا  نوعًا  منها  ق�صم  كل  ي�صم  م�صتقلة  واأق�صام 
املدفوعات  ميزان  فاإن  لذا  الأهداف،  واملتقاربة  املت�صابهة  الطبيعة  ذات 

يرتكب من خم�صة ح�صابات هى:
1- احل�صاب اجلارى: ي�صتمل على جميع املبادلت من ال�صلع واخلدمات 

والذى يتاألف من عن�صرين:
اأ - امليزان التجارى: يخت�س بتجارة ال�صلع: ال�صادرات والواردات خالل 
فرتة احل�صاب، وهو الفرق بني قيمتي ال�صادرات والواردات وي�صمى ميزان 

التجارة املنظورة.
ب - ميزان اخلدمات: ت�صجل فيه جميع املبادلت اخلدمية مثل خدمات 
مبيزان  وي�صمى  املالية  واخلدمات  املالحة  ال�صياحة،  التاأمني،  النقل، 

التجارة غري املنظورة.
2- ح�صاب التحويالت من طرف واحد: يخت�س مببادلت مالية متت بني 

حممد �ل�سادق �لر�سيد عمر
اإدارة التخطيط والبحوث

ميزان املدفوعات
  ُيعّرف ميزان املدفوعات باأنه: ال�صجل الأ�صا�صى املنظم واملوجز الذى تدون فيه جميع املبادلت التجارية التى تتم بني حكومات ومواطنني 
وموؤ�ص�صات حملية لبلد ما مع مثيالتها لبلد اأجنبى خالل فرتة معينة وهى عادة �صنة واحدة. تقدير ماىل جلميع املبادلت التجارية 
واملالية التى تتم بني الدولة والعامل اخلارجى خالل فرتة زمنية معينة غالبًا ما تكون �صنة. �صجل حلقوق الدولة وديونها خالل فرتة معينة.
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الدولة واخلارج بدون مقابل وت�صمل الهبات، املنح، الهدايا وامل�صاعدات 
واأى حتويالت اأخرى ل ترد �صواء كانت ر�صمية اأو خا�صة.

الراأ�صمالية(: تدخل فى هذا احل�صاب  3- ح�صاب راأ�س املال )العمليات 
للدولة  واملديونية  الدائنية  مراكز  فى  تغريًا  متثل  التى  العمليات  جميع 
لأن معامالت الدولة مع اخلارج ل تقت�صر على جتارة ال�صلع واخلدمات 
فقط. بل هناك حركات روؤو�س الأموال التى تنتقل من بلد اإىل اآخر. والتى 

تنق�شم اإىل نوعني:
كالقرو�س  ال�صنة  تتجاوز  التى  وهى  الأجل:  الطويلة  الأموال  روؤو�س  اأ - 
و�صندات(  )اأ�صهم  املالية  والأوراق  املبا�صرة  وال�صتثمارات  الأجل  طويلة 

اأى بيعها و�صرائها من واإىل اخلارج.
الودائع  مثل  ال�صنة  تتجاوز  ل  والتى  الأجل:  ق�صرية  الأموال  روؤو�س  ب - 
والقرو�س  الأجل  ق�صرية  املالية  والأوراق  الأجنبية  والعمالت  امل�صرفية 

ق�صرية الأجل.
مدفوعات  ت�صوية  فيه  تتم  الأجنبى:  والنقد  الذهب  حركة  ميزان   -4
التعامالت الأجنبية اأو الذهب الذى كان من و�صائل الدفع الأكرث قبوًل فى 
الوفاء باللتزامات املالية الدولية فت�صوى الدولة عجز ميزان مدفوعاتها 
بت�صدير الذهب اإىل خارجها، كما ميكنها فى حالة وجود فائ�س ب�صراء 
الذى  والذهب  الفائ�س.  هذا  لقيمة  وفقًا  اخلارج  من  الذهب  من  كمية 
اأو ال�صلطات  ي�صوى العجز والفائ�س هو الذى يحتفظ به البنك املركزى 
النقدية كغطاء اأو احتياطى وهذا امليزان لديه جانبني دائن ومدين تقيد 

فيهما حركة الذهب والنقد الأجنبى.
ميزان  موازنة  بهدف  الفقرة  هذه  ت�صتعمل  واخلطاأ:  ال�صهو  فقرة   -5

املدفوعات من الناحية املحا�صبية )اأى ت�صاوى اجلانب املدين مع اجلانب 
الدائن(، لأن ت�صجيل العمليات يكون تبعًا لطريقة القيد املزدوج، وت�صتخدم 

هذه الفقرة اأي�صًا فى احلالت التالية:
اأ - اخلطاأ فى تق�صيم ال�صلع واخلدمات حمل التبادل نتيجة اختالف اأ�صعار 

�صرف العمالت.
عن  الإف�صاح  عدم  اإىل  للبلد  القومى  الأمن  �صرورات  توؤدى  قد  ب - 
ال�صهو  بفقرة  اإدراجها  مت  لذا  وعتاد،  اأ�صلحة  من  الع�صكرية  م�صرتياته 

واخلطاأ.
طريقة الت�شجيل:

يتم ت�صجيل العمليات فى ميزان املدفوعات طبقًا لطريقة القيد املزدوج 
اأى ت�صجل مرتني فى اجلانب الدائن وفى اجلانب املدين. 

اجلانب املدين: وهذا اجلانب ُيعرّب عنه اإما زيادة الأ�صول الوطنية اأو تقليل 
الأموال الأجنبية فى الداخل، يرمز له بالإ�صارة ال�صالبة )-( وي�صمل:

1- ال�صترياد من ال�صلع واخلدمات.
2- الهدايا واملنح وامل�صاعدات املقدمة لالأجانب )التحويالت من طرف 

واحد(.
3- روؤو�س الأموال طويلة وق�صرية الأجل املتجهة نحو اخلارج.

اجلانب الدائن: يرمز له باإ�شارة موجبة )+( وي�شمل:
1- ال�صادرات من ال�صـلع والـخدمات.

2- الهدايا واملنح وامل�صاعدات املقدمة من اخلارج )التحويالت من طرف 
واحد(.

3- روؤو�س الأموال القادمة من اخلارج.
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     هذا فقد �صهدت �صناعة املالية الإ�صالمية تطورًا مت�صارعًا ، وما زالت، 
خالل العقود القليلة املا�صية والفرتة احلالية. وبناًء على بع�س التقديرات 
فاإن قطاع �صناعة املالية الإ�صالمية يعترب من اأ�صرع القطاعات املالية منوًا 
والنت�صار اجلغرايف، حيث  الإ�صالمية اجلديدة  املنتجات  توفر  من حيث 
ترتاوح ن�صبة النمو يف هذه ال�صناعة ما بني ن�صبة )15ـ20%( �صنويًا. وباأن 
هنالك اأكرث من )500( بليون دولر اأمريكي ت�صتثمر يف هذه ال�صناعة، 
عدد  يف  حا�صرة  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صة   )275( من  اأكرث  هنالك  وباأن 
)75( دولة. وت�صري التقارير باأن هذه الطفرة والنمو ال�صريع يف �صناعة 
املالية الإ�صالمية يف�صح املجال وا�صعًا لهذه ال�صناعة باأن حتقق املزيد من 
النمو خالل العقود القليلة القادمة  ومن املتوقع اأن يرتاوح عدد موؤ�ص�صات 
التمويل الإ�صالمية ما بني )541ـ  642( موؤ�ص�صة وم�صرف اإ�صالمي بحلول 

العام 2010م.
 أهداف ومحتوى الورقة

     تاأتي اأهمية هذه الورقة يف تناولها ملو�صوع يتعلق مباهية املخاطر التي 
تواجه �صناعة املالية الإ�صالمية والوقوف على اأنواع تلك املخاطر والكيفية 
اأو الطريقة التي يتم بها اإدارة تلك املخاطر، ويتمثل الهدف الرئي�صي من 
هذه الورقة يف ا�صتعرا�س بع�س الق�صايا الهامة املتعلقة مبو�صوع مفهوم 
التعامل  كيفية  يف  عملية  بتو�صيات  والو�صول  اإدارتها  املخاطروكيفية 
املقدمة  اإىل  بالإ�صافة  رئي�صية  مباحث  ثالثة  على  الورقة  ت�صتمل  معها. 
ومعنى  ماهية  على  الوقوف  الأول  املبحث  يتناول  والتو�صيات.  واخلامتة 

مفهوم املخاطر من الناحية اللغوية والفقهية والقت�صادية، كما ي�صتعر�س 
املبحث الثاين اأنواع املخاطر املختلفة التي تواجه امل�صارف الإ�صالمية مثل 
املخاطر غري املالية املتمثلة يف خماطر امل�صتثمرين والقوانني والت�صريعات 
املختلفة بالإ�صافة اإىل خماطر الرقابة ال�صرعية، واأي�صًا املخاطر املالية 
والت�صغيل  ال�صيولة  وخماطر  باأنواعها  ال�صوق  خماطر  يف  تتمثل  والتي 
بها  يتم  التي  الكيفية  الثالث  املبحث  يناق�س  بينما  الإئتمانية،  واملخاطر 

اإدارة املخاطر يف امل�صارف الإ�صالمية.
المبحث األول: مفهوم المخاطر

معنى المخاطرة في اللغة:
     املخاطر يف اللغة م�صتقة من مادة )خ ط ر(، وهذه احلروف الثالثة 
هي اأ�صالن ملعنيني، اأحدهما: الَقْدُر واملكانة، والثاين: ا�صطراب احلركة، 
ويتجلى ذلك من خالل املعاين التي ميكن اأن ت�صتعمل فيها، فعلى �صبيل 
يقال:  واملنزلة،  وال�صرف  واملكانة  القدر  ارتفاع  منها  احل�صر،  ل  املثال 

رجٌل خطري، اأي: له قدر، واأمر خطري، اأي: رفيع . 
ب/ الإ�صراف على الهالك، يقال: خاطر بنف�صه يخاطر خماطرة، وخاطر 
بقومه كذلك اإذا اأ�صفاها واأ�صفى بها وبهم على خطر، اأي: على �صفا ُهلٍك 

اأو نيل ُملٍك .
يقال:  اخل�صارة،  اأو  الربح  احتمالية  لوجود  خطرًا؛  الرهان  وي�صمى  ج/ 
وخاطرهم:  تراهنوا،  اأي:  الأمر،  على  وتخاطروا  تراهنا،  اأي:  تخاطرا، 

راهنهم.

»أنواع المخاطر التي تواجه المالية 
اإلسالمية وكيفية إدارتها«

مقدمة
1963م  عام  في  المحلية  اإلدخار  بنوك  تجربة  مع  بدأ  قد  اإلسالمية،  الصيرفة  ميالد  أن  إلى  الدراسات  معظم  تشير 
التعامل  عدم  على  تأسيسه  قانون  فى  ينص  بنك  أول  وبأن  سنوات،  أربع  لفترة  استمرت  والتي  بمصر  غمر  ميت  بمدينة 
اإلسالمية  البحوث  مجمع  فتوى  كانت  وقد  1971م.  عام  بمصر  اإلجتماعى   ناصر  بنك  هو   المصرفية  بالفائدة 
المصارف  من  العديد  إلنشاء  حافزًا  المحرم  الربا  من  المصرفية  الفائدة  أن  على  أكدت  التي  1965م،  عام  الشريف  باألزهر 
اإلسالمي. العالم  دول  بعض  في  اإلسالمية  الشريعة  لمبادئ  وفقًا  تعمل  التي  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  اإلسالمية 

د. �سر�ر �ملاحي �لعبيد �أحمد
معهد اإ�صالم املعرفة  ـ جامعة اجلزيرة
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2.1 معنى المخاطرة في الفقه
ل يكاد يخرج ا�صتخدام الفقهاء ملفهوم املخاطرة عن املعاين اللغوية التي 
ال�صابقًة، حيث مت ا�صتخدام مفهوم املخاطرة على  مت ذكرها يف الفقرة 

جملة من  املعاين، منها:
اأ/ املراهنة، وكل ما يعتمد على احلظ دون اأن يكون لالإن�صان تدبري فيه.

ب/  الت�صرف الذي قد يوؤدي اإىل ال�صرر، ويقال: خاطر بنف�صه، اأي: فعل 
ما يكون اخلوف فيه اأغلب .

ج/ املجازفة وركوب الأخطار .
دً/: احتمالية اخل�صارة وال�صياع .

3.1 معنى المخاطرة في االقتصاد
ح�صر  ميكن  املعاين،  من  العديد  القت�صاد  جمال  يف  املخاطرة  حتمل 

بع�س من تلك املعاين:
اأ/ املخاطرة: هي توقع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع 

حدوثه .
ب/ املخاطرة: هي احتمال الف�صل يف حتقيق العائد املتوقع .

ج/ املخاطرة: هي حالة عدم التاأكد من حتمية احل�صول على العائد اأو 
من حجمه اأو من زمنه اأو من انتظامه اأو من جميع هذه الأمور جمتمعة .

المبحث الثاني: أنواع ومصادر المخاطر: 
1.2  خماطر غري مالية: 

1.1.2 م�صدرها املتعاملون اأو العمالء امل�صتثمرون
من  قدرًا  تتطلب  وامل�صتثمر  الإ�صالمي  امل�صرف  بني  العالقة  طبيعة 
ال�صفات الأخالقية يف امل�صتثمر مثل: الأمانة، ال�صدق، اللتزام باملواعيد، 
ومتثل هذه ال�صفات ركيزة اأ�صا�صية من ركائز جناح ال�صتثمار، حيث اإن 
امل�صارف  ا�صتثمارات  املخاطر يف  ن�صبة  يرفع  بع�صها  اأو فقدان  فقدانها 
يف  والتالعب  كالتزوير،  واللتزامات،  احلقوق  على  يوؤثره  ملا  الإ�صالمية 
املخاطر  التحكم يف هذه  اآلية  فاإن  لذا  ال�صداد.  واملماطلة يف  الإيرادات، 

هو اختيار نوعية العمالء التي �صيقدم امل�صرف الإ�صالمي على دخوله يف 
امل�صاركة معهم عن طريق درا�صة درجة اللتزام الأخالقي لديهم، وميكن 
التو�صل لذلك عن طريق قيام امل�صرف الإ�صالمي ببناء قاعدة معلومات 
له  مما  بهم،  يتعلق  ما  كل  تدوين  يتم  بحيث  والعمالء  امل�صتثمرين  عن 

عالقة بالن�صاط ال�صتثماري.
للم�صتثمر،  املايل  املركز  �صالمة  عدم  ب�صبب  خماطر  تن�صاأ  اأن  ميكن     
الوفاء  على  امل�صتثمر  قدرة  عدم  احتمالت  يف  املخاطر  هذه  وتتمثل 
له  املمنوح  التمويل  قيمة  يف  واملتمثلة  م�صتقباًل،  املالية  امل�صرف  بحقوق 
اإذا  وتن�صاأ هذه املخاطر يف حالة  الأرباح املحققة.  وح�صة امل�صرف من 
اأي  الفعلية  اأو موارده  اإمكاناته  اأكرب من  املالية  امل�صتثمر  التزامات  كانت 
عندما يكون �صايف مركزه املايل الكلي مدينًا، وهذا هو املق�صود هنا بعدم 
�صالمة املركز املايل للم�صتثمر. اإن ال�صبب الرئي�س يف ن�صاأة هذه النوعية 
من املخاطر هو طبيعة العالقة بني امل�صرف الإ�صالمي امل�صتثمر املتمثلة 
يف مبداأ امل�صاركة يف املخاطرة، ويرتتب على ذلك جعل امل�صرف معر�صًا 
لحتمال عدم قدرة امل�صتثمر على الوفاء بالتزاماته املالية جتاه امل�صرف 
يف حالة ف�صل امل�صروع ال�صتثماري.  اإن العالقة بني امل�صارف التقليدية 
ُمقِر�س  التقليدي  فامل�صرف  القر�س  اأ�صا�س  على  قائمة  وامل�صتثمرين 
وامل�صتثمر مقرت�س. وبالتايل فاإن العالقة بني امل�صتثمر وامل�صرف عالقة 
قر�س، فامل�صتثمر ملزم برد القر�س وفوائده يف اآجال حمددة بغ�س النظر 

عن نتائج امل�صروع من ربح اأو خ�صارة .
   لذا لبد من قيام امل�صرف الإ�صالمي بالتاأكد من توفر ال�صالمة املالية 
لطالب التمويل كاأ�صلوب من اأ�صاليب تقليل ن�صبة املخاطر يف ا�صتثمارات 
جمع  منها:  عدة،  اإجراءات  خالل  من  ذلك  ويتم  الإ�صالمية،  امل�صارف 
ال�صجل  عن  و�صورة  ال�صركة،   عقد  من  كن�صخة  امل�صتثمر  عن  البيانات 
التجاري، و�صور عن عقود الأمالك العقارية، واأ�صماء اجلهات التي تعامل 

معها.
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تتطلب  الإ�صالمية  امل�صارف  ل�صتثمارات  اخلا�صة  الطبيعة  هذه  اإن      
درا�صة  على  القادرة  الب�صرية  املوارد  من  مميزة  نوعية  توفر  �صرورة 
من  للم�صاركة  ومالءمته  �صالحيته  مدى  وحتديد  امل�صتثمر  عمل  وتقييم 
املالئمة  الب�صرية  املوارد  توفر  اأن  على  ويتبني  الإ�صالمي.  امل�صرف  قبل 
ميثل اأحد املتطلبات الأ�صا�صية الالزمة لتطبيق هذه ال�صتثمارات ب�صورة 
�صحيحة، واأن عدم توفرها ميثل م�صدرًا من م�صادر املخاطر التي تواجه 

ا�صتثمارات امل�صارف الإ�صالمية.
2.1.2 مخاطر مرتبطة باألنظمة والقوانين السائدة:

اإن التعليمات والأنظمة التي حتكم عمل امل�صارف الإ�صالمية �صممت     
تواجه  اأن  الطبيعي  فمن  لذا  التقليدية،  امل�صارف  خلدمة  جمملها  يف 
امل�صارف الإ�صالمية �صعوبة يف التعامل مع هذه التعليمات التي ل تاأخذ يف 
العتبار خ�صو�صيات وطبيعة العمل امل�صريف الإ�صالمي، ومع ذلك فهذه 
املخاطر تختلف من م�صرف لآخر ح�صب البلد الذي يعمل فيه واللوائح 
العقود  و�صع  بعدم  املخاطر  هذه  وترتبط  لها.  يخ�صع  التي  امل�صرفية 
املالية الإ�صالمية مو�صع التوثيق والتنفيذ، اآخذين يف العتبار الختالفات 
املتعددة يف طبيعة العقود املالية الإ�صالمية، ويف ظل غياب �صور منطية 

موحدة لعقود ال�صيغ الإ�صالمية املختلفة. 
3.1.2 مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية:

امل�صرف  اإدارة  ذهن  يف  ال�صرعية  الرقابة  مفهوم  تبلور  عدم  اإن     
الإ�صالمي، اأدى اإىل وجود خماطر مرتتبة على الرقابة ال�صرعية، ومنها 
وامل�صائل  امل�صرفية  املعامالت  جمال  يف  املتخ�ص�صني  الفقهاء  عدد  قلة 
امل�صائل  لهذه  وا�صح  ت�صور  عدم  اإىل  يوؤدي  مما  احلديثة،  القت�صادية 
بالإ�صافة  ال�صحيح فيها. هذا  ال�صرعي  للحكم  الو�صول  ومن ثم �صعوبة 
متابعتها  و�صعوبة  القت�صادية  املعامالت  والكبري يف  ال�صريع  التطور  اإىل 
بالفتوى وبيان احلكم ال�صرعي. واأي�صًا عدم ال�صتجابة ال�صريعة لقرارات 
وجود  ا�صتمرار  اإىل  �صيوؤدي  الأمر  وهذا  امل�صرف،  اإدارة  قبل  الهيئة من 
املخالفات ال�صرعية والعتياد عليها من قبل املوظفني، مما يوؤدي يف نهاية 
قد  التي  ال�صغوط  اأن  كما  لها.  معنى  ل  �صورية  �صرعية  رقابة  اإىل  الأمر 
متار�صها اإدارة امل�صرف على الهيئة لإباحة بع�س الت�صرفات، وقد تعتمد 
كل  امل�صرفية.  املعامالت  بدقائق  الكامل  الهيئة  اإملام  عدم  على  الإدارة 
تتعلق  اأمام خماطر  الإ�صالمية  امل�صارف  التداعيات وغريها جتعل  هذه 

بالرقابة ال�صرعية ومدى فعاليتها و�صعوبة ان�صجام الفتاوى املتعددة بني 
تلك امل�صارف.

2.2 مخاطر مالية:
1.2.2 المخاطر االئتمانية:

    ويتمثل هذا النوع من املخاطرة يف الطرف الثاين العميل اأو امل�صتثمر من 
عقود املعامالت يف املالية الإ�صالمية وقدرته على الوفاء الكامل بالتزاماته 
التعاقدية ويف �صداد التزاماته املالية الدفعيات املطلوبة وعند حلول اأجل 
�صدادها. ورمبا تن�صاأ مثل هذه الأنواع من املخاطر عندما تتباين البيانات 
واملعلومات لدى امل�صارف الإ�صالمية ب�صاأن الأرباح احلقيقية للم�صتثمرين. 
الإئتمان يف حمفظة ما هو  الذي يحدد حجم خماطر  الأول  العامل  واأن 
املوقف الإئتماين لدى العميل اأو امل�صتثمر، ويتمثل العامل الثاين يف كيفية 
تركيز املخاطر واإىل اأي مدى يوزع العميل اأو امل�صتثمر اأن�صطته التجارية، 
لذا يتعني على املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية حتديد واإدارة خماطر الإئتمان 
املرتبطة باأن�صطتها املالية وال�صتثمارية كافة. ويتم حتقيق ذلك باملراجعة 
الداخلية واخلارجية الدقيقة جلميع عنا�صر املخاطر املتعلقة بكل ن�صاط 

ا�صتثماري.
2.2.2 مخاطر السوق:

امل�صارف  بني  تداولها  يتم  التي  الأ�صول  اأو  ال�صيغ  اأو  الأدوات  تعترب     
املخاطر.  من  النوع  لهذا  رئي�صيًا  م�صدرًا  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات 
وتن�صاأ هذه الأنواع من املخاطر نتيجة للتغريات التي قد تطراأ يف املتغريات 
القت�صادية الكلية اأو اجلزئية. وت�صم خماطر ال�صوق جماًل وا�صعًا يف ما 
يخت�س بتغري م�صتويات ا�صعار الفائدة اأو اأ�صعار ال�صرف اأو اأ�صعار ال�صلع 
تعترب  الفائدة  اأ�صعار  م�صتويات  لتغري  اأن خماطر  معينة. غري  اأ�صواق  يف 
اأن  التقليدية،  ومبا  املالية  تهدد و�صعية  التي  ال�صوقية  املخاطر  اأهم  من 
هنالك ارتباطًا وثيقًا بني معدلت الربحية يف ال�صيغ الإ�صالمية املعروفة 
مبفهوم ما ي�صمى )الاليبور( فاإن تغيريات م�صتويات اأ�صعار الفائدة ت�صكل 

خماطرًا ملمو�صًة يف اأداء املالية الإ�صالمية.
3.2.2 مخاطر السيولة والتشغيل:

الكافية  ال�صيولة  توفر  والت�صغيل يف حالة عدم  ال�صيولة  تتمثل خماطر     
والالزمة ملتطلبات الت�صغيل الروتينية والعادية لدى امل�صارف الإ�صالمية، 
نحو  النقدية  بالتزاماتها  الوفاء  على  قدرتها  علي  �صلبًا  ينعك�س  مما 
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يف  الت�صغيلية  املخاطر  تتمثل  بينما  لديها.  املودعني  والعمالء  امل�صتثمرين 
من  تكون  ما  غالبًا  والتي  املختلفة،  واحلوادث  الفنية  الأخطاء  يف  الوقوع 
�صنع الإن�صان ب�صبب عدم كفاية التجهيزات الفنية الالزمة على امل�صتوى 
غري  اأو  مبا�صرة  خ�صائر  املخاطر  تلك  ت�صبب  وقد  الب�صري،  اأو  التقني 

مبا�صرة لدى امل�صرف املعني.
المبحث الثالث: إدارة المخاطر

    كما مت ذكره، فاإن املخاطر هي ظواهر واأحداث تهدد اإجناز الأهداف، وقد 
توؤثر �صلبًا على ا�صتمرارية املوؤ�ص�صة الهادفة اإىل حتقيق ر�صالتها، وباعتبار 
املخاطر  لهيكلية  الواقعي  التحليل  على  تعتمد  فهي  كعلم  املخاطر  اإدارة 
تتطلب  فهي  فنًا  وباعتبارها  واحل�صابية،  القيا�صية  بالنماذج  وال�صتعانة 
اختيار النموذج املنا�صب، وحماولة تعميمه بنجاح وفاعلية يف املوؤ�ص�صة، مع 
اعتبار احليطة واحلذر، مبا يجعل اإدارة املخاطر من الفنون القائمة على 
املهنية.  الكفاءة  واملكت�صبة من خالل  امل�صرفية،  للبيئة  املعرفة احلقيقية 
كما ميكن القول على باأن اإدارة املخاطر هي نظام �صامل ي�صم عملية تهيئة 
اآثارها  وتخفيف  قيا�صها  ودعم  لإدارتها  املالئمة  واملالية  امل�صرفية  البيئة 

ور�صدها ور�صد وخلق الرتتيبات الكافية للرقابة الداخلية. 
وبالأخ�س  الدولية  املعايري  العديد من  امل�صرفية، فهناك  الأطر  وباعتبار 
تود  التي  البلدان  من  كثرٍي  يف  قانونية  �صفة  اتخذت  والتي  بازل  معايري 
ت�صهيل الدخول مل�صارفها اإىل ال�صوق الدولية يف خ�صم العوملة، فاأ�صبحت 
اأكرث امل�صارف م�صطرة لتباعها، ويف خ�صو�صية امل�صارف الإ�صالمية ل 

بد من اعتبار معيار اآخر ملزم وهي الأحكام ال�صرعية.
قبلت  فكلما  النتائج،  املخاطر وبني حتقيق  ارتباط ع�صوي بني      هناك 
حتقيق  تفرت�س  املخاطر،  من  اأكرب  لقدٍر  تتعر�س  اأن  ما   مالية  موؤ�ص�صة 
حال  يف  خ�صائر  النتائج  تكون  اأن  احتمال  ومع  النتائج،  من  اأكرب  جانب 
عدم درايتها الفعلية بحدود اخلطر، وكون عمل املخاطر هو تقييم حجم 
اخل�صائر يف حال حدوث اخلطر، مما يعني ارتباط املخاطر بكفاية راأ�س 
املال،  وبغ�س النظر عن الأطر القانونية واملعيارية، والتي اأ�صبحت ملزمة 
اأهمية  تعد  مل  الإ�صالمية،  البلدان  معظم  يف  الرقابية  الهيئات  قبل  من 
اكت�صاف امل�صارف ملخاطر عملها، بهدف جتنب هذه املخاطر، بل للعمل 
على احتوائها لتعظيم العائد على ال�صتثمارات الذي هو يف النهاية املقيا�س 
اإىل  تهدف  مالية  موؤ�ص�صات  الإ�صالمية هي  فامل�صارف  للنجاح،  احلقيقي 
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الربح وان كان الفرق بينها وبني امل�صارف التقليدية باأن اأرباح امل�صارف 
الإ�صالمية هي اأرباح مباحة �صرعًا تبعًا لقواعد الدين الإ�صالمي. 

وعلى ذلك فاإن ح�صن اإدارة املخاطر يف امل�صارف الإ�صالمية، وبعد تفهم 
جمل�س الإدارة، ي�صمل املرور باأربع مراحل اأ�صا�صية : 

اأ/  تعريف املخاطر التي يتعر�س لها ن�صاط ال�صريفة الإ�صالمية.
نظم  خالل  من  م�صتمرة  ب�صفة  املخاطر  تلك  قيا�س  على  القدرة  ب/ 

معلومات مالئمة. 
ميكن  والتي  لها،  التعر�س  يف  امل�صرف  يرغب  التي  املخاطر  اختيار  ج/ 

لراأ�س املال حتملها.
واتخاذ  منا�صبة  مبعايري  وقيا�صها  املخاطر  لتلك  الإدارة  مراقبة  د/ 
خف�س  مقابل  العائد  لتعظيم  املنا�صب  الوقت  يف  ال�صحيحة  القرارات 

انعكا�صات املخاطر.
نوعية  من  النطالق  ميكن  عليها،  وللتعرف  املخاطر،  تعريف  اإطار  ويف 
الن�صاط امل�صريف عرب درا�صة تف�صيلية للبيئة الداخلية واخلارجية، وذلك 
العامة  الأهداف  اإطار  يف  وهذا  اإنتاج،  خطوط  اإىل  الن�صاط  جتزئة  عرب 
تق�صيمها،  اأ�صبح متعارف على  والتي  الإدارة،  املو�صوعة من قبل جمل�س 
وباعتبار اخل�صو�صية الإ�صالمية، التي تتخطى خماطر الئتمان املتعارف 
عليها يف الت�صمية، تبعًا ملا يلي: خماطر ال�صتثمار، خماطر ال�صوق، خماطر 

ال�صيولة، خماطر معدل العائد، خماطر الت�صغيل، خماطر ال�صمعة.
هذه  اإقرار  تدرج  ت�صمن  اإجراءات  و�صع  اإدارية  ناحية  من  ويفرت�س 
اخلطوط، كما يف اأي �صيا�صة يعتمدها امل�صرف، وتبعا ملعايري بازل)2(، 
عن  امللكية  وف�صل  الإدارية  احلوكمة  ل�صمان  اللجان  عمل  تفعيل  ميكن 
القرار التنفيذي، ورمبا اإن�صاء جلنة لإدارة املوجودات واملطلوبات لت�صم 
املدير العام واملديرين التنفيذيني وامل�صاعدين، ومديري الأق�صام الرئي�صية 
كافة وم�صوؤويل اللجان وكل من يعينه جمل�س الإدارة، وبالتايل تقوم هذه 
والإجراءات،  وال�صرتاتيجيات،  الأهداف،  اإقرار  اآلية  ناحية  من  اللجنة 

بدرا�صة املقرتحات، ليتم تقدميها ملجل�س الإدارة للموافقة عليها.
باملوافقة على  يقوم  اأن  بازل)2(،  لإر�صادات  تبعًا  الإدارة     على جمل�س 
وو�صع  ككل،  امل�صرف  م�صتوى  على  املخاطر  باإدارة  املتعلقة  ال�صيا�صات 

ال�صيا�صات والإجراءات التي ت�صتخدم يف اإدارة املخاطر، وبالتايل اإخطار 
والنظم  لها امل�صرف  يتعر�س  التي  املجل�س ب�صفة منتظمة عن املخاطر 
الداخلية  ال�صيطرة  واأدوات  لت�صجيلها  ال�صاملة  والآلية  لقيا�صها  الكافية 
الفاعلة والتحكم فيها وغالبًا ما تقوم امل�صارف الإ�صالمية بدار�صة وتقييم 
املخاطر التي تت�صمنها امل�صروعات التي تطلب التمويل، بنف�س الأ�صاليب 
العميل  مبخاطر  يتعلق  فيما  �صواء  التقليدية،  امل�صارف  بها  تقوم  التي 
رغم  وهذا  العملة،  خماطر  اأو  واقت�صاديًا(  )�صيا�صيًا  البلد  خماطر  اأو 
مل�صاركتها  الإ�صالمية،  فامل�صارف  التمويل،  عملية  يف  النوعي  الختالف 
يف خ�صائر بع�س العمليات تبعًا لنوع العقود، فهي تقوم بالدور الذي حتجم 

عنه البنوك التقليدية يف تقدمي راأ�س املال املخاطر.
الإ�صالمية، فعليها  امل�صارف  املخاطر على ح�صا�صية عالية يف  فاإدارة     
القت�صادية،  والقطاعات  الن�صاطات  تطور  نوعية،  ناحية  من  تتابع  اأن 
فاإن  وبالتايل  له،  ومرادف  القت�صاد  �صكلية  يف  موجه  دور  لها  وبالتايل 
اإدارة الأموال، ولكن يف اختيار �صركائها يف  اخلطر ل ينح�صر فقط يف 
امل�صاريع، وما هي حدود هذا الختيار، هذا بالإ�صافة اإىل الإ�صراف على 

ال�صتثمار، ومتابعته ومراقبته. 
الت�صغيل  ومعايري  ومعيارها،  الرقابية  النوعية  هو  يطرح  الذي  وال�صوؤال 
املطلوبة يف ال�صركات امل�صتثمر بها، والتي يفرت�س على امل�صرف و�صعها، 
اأن  اأي حد ميكن  واإىل  واأ�صحابه،  امل�صروع  النظر عن  بغ�س  ثابتة  لتكون 
يكون �صقف التدخل الذي ميكن اأن ي�صكل للم�صرف �صمانة معقولة ملدى 
احرتام القواعد الت�صغيلية من قبل امل�صروع، وما هي الأ�صول التي ميكن 
اأن ت�صكل احلافز املوؤثر يف الت�صغيل، لكي ل يعترب التدخل �صافرًا، وميكن 
مربرًا  ي�صبح  وبالتايل  امل�صروع،  يف  الت�صغيلي  القرار  على  يوؤثر  يكون  اأن 
بقولهم  ف�صلهم  امل�صروع  على  القائمني  يربر  كاأن  امل�صروع،  ف�صل  حال  يف 
قرارات  اإتخاذ  من  امل�صروع  منع  امل�صرف  قبل  من  الفائ�س  التدخل  اأن 
�صليمة، لو نفذت هذه القرارات لتمكن امل�صروع من النجاح. لذا ي�صتوجب 
الأمر اأهمية كيفية التدخل وحمدوديته، ولكن يف ذات الوقت تاتي اأهمية 
اأن�صطتها  ب�صري  يتعلق  فيما  امل�صارف  اإدارة  قبل  من  واملراقبة  املتابعة 

ال�صتثمارية. 
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على  حتتوي  التي  العمل  اأطر  امل�صارف،  يف  امل�صرفية  اخلدمات  وتعد 
املخاطر، وهي الواجهة الرئي�صية للمتعاملني مع امل�صرف، وو�صيلة هامة 
جلذب املتعاملني اجلدد، واملحافظة علي املتعاملني احلاليني. فهي بوابة 
اأن�صطة امل�صرف املختلفة. ويقدم امل�صريف الإ�صالمي  للتعامل يف  العبور 
عدا  فيما  التقليدي  البنك  يقدمها  التي  كافة  امل�صرفية  اخلدمات 
والتي  الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  تتعار�س  التي  امل�صرفية  اخلدمات 

ت�صتخدم اأ�صعار الفائدة يف تنفيذ تلك اخلدمات .
التوصيات

ا�صتمرار  �صرورة  هو  البحث  هذا  بها  ينادي  التي  التو�صيات  اأهم      
الدرا�صات الفنية املتعمقة املتعلقة باإدارة املخاطر يف امل�صارف ال�صالمية 
ملواجهة  اأو�صاعها  بتوفيق  بالبدء  الإ�صالمية  امل�صارف  وقيام  وتعميمها، 
الآثار التي ميكن اأن ترتتب عليها نتيجة لتداعيات العوملة وتغري الظروف 
التي تعمل يف ظلها هذه امل�صارف وتدخل امل�صارف  والت�صريعية  البيئية 
تنظم  التي  والقوانني  الت�صريعات  بفر�س  والتوجه  عملياتها  يف  املركزية 
عمل هذه امل�صارف وازدياد درجة املناف�صة واملخاطرة يف ظل تزايد عدد 
امل�صارف التي تعمل وفقًا لقواعد ال�صريعة ال�صالمية يف الوطن العربي 
وتنامي دور هذه امل�صارف يف خدمة القت�صاديات املحلية وتو�صع قاعدة 
وباأن  امل�صارف.   هذه  لدى  املتبعة  التمويل  واأدوات  �صيغ  وتنوع  العمالء 
العن�صر املهم يف اإدارة املخاطر يتمثل يف املفا�صلة بني املخاطرة والعائد 
الرئي�صية  الوظائف  �صميم  من  هو  العائدات  تعظيم  وباأن  امل�صتهدف. 

ملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية. 
الإ�صالمية  امل�صارف  ادارات  بني  والتوا�صل  البحث  ا�صتمرار  كذلك     
وامل�صارف املركزية، بحيث يتم تطوير الت�صريعات والقوانني التي تنظم 
عمل امل�صارف الإ�صالمية مبا ين�صجم مع خ�صو�صية عمل هذه امل�صارف 
املختلفة  امل�صرفية  الأخطار  من  الإ�صالمية  امل�صارف  حماية  يكفل  ومبا 
التي قد تواجهها و�صرورة قيام امل�صارف املركزي باإيجاد �صناديق خا�صة 
واأدوات متويل تن�صجم مع قواعد ال�صريعة ال�صالمية لتح�صني امل�صارف 
البحث  مراكز  بني  التعاون  وا�صتمرار  ال�صيولة  خماطر  �صد  ال�صالمية 

امل�صائل املختلفة  تعالج  التي  الندوات  لتكرار عقد  والتدريب املتخ�ص�صة 
املتعلقة بادارة املخاطر يف امل�صارف الإ�صالمية. 

    والهتمام بن�صر الوعي لدى اإدارات امل�صارف الإ�صالمية لأهمية حتديد 
ومعاجلتها  امل�صارف  هذه  تواجه  التي  املختلفة  والتحديات  املخاطر 
للمحافظة على موجوداتها وحمايتها ورفع درجة منوها وانت�صارها وتعميق 
دورها الجتماعي والقت�صادي يف خدمة خمتلف قطاعات املجتمع يف ظل 
قواعد ال�صريعة الإ�صالمية وان على البنوك الإ�صالمية �صرورة الهتمام 
املالية  امل�صاكل  لتجنب  للف�صل  املبكر  الإنذار  مبوؤ�صرات  غريها  من  اأكرث 

املتوقعة للعميل وبالتايل جتنيب البنك مل�صاكل متويالت غري عاملة.
العاملة يف اجلهاز  الب�صرية املالئمة  املوارد  توفر  اأن  هناك �صرورة على 
اإ�صرتاتيجية  بناء  عنا�صر  من  رئي�صًا  عن�صرًا  ي�صكل  الإ�صالمي  امل�صريف 
هذه  لكون  نظرًا  الإ�صالمية؛  امل�صارف  ا�صتثمارات  يف  املخاطر  لتقليل 
املوارد الب�صرية هي التي تدر�س مو�صوع ال�صتثمار املقدم من ِقبل العميل، 
ثم ُتّقيم مدى �صالحيته اأو عدم �صالحيته لدخول امل�صرف الإ�صالمي يف 
هذا ال�صتثمار، ثم هي التي تقوم مبتابعة هذا ال�صتثمار، وميكن جتاوز 
بها  تدريب خا�صة  باإن�صاء مراكز  الإ�صالمية  امل�صارف  بقيام  الأمر  هذا 
بحيث ُتعد املوارد الب�صرية العاملة �صمن اأجهزتها اإعدادًا كافيًا للعمل وفق 
املوظفني �صمن  لتعيني  ال�صليمة  الأ�ص�س  اإتباع  وكذلك  طبيعتها اخلا�صة، 

اأجهزة امل�صارف الإ�صالمية.
    هذا بالإ�صافة اإىل و�صع الرتتيبات الالزمة على م�صتوى الإدارة العليا 
الالزمة  وال�صيا�صات  الإجراءات  بو�صع  وذلك  الإ�صالمية  امل�صارف  يف 
نوعها  وحتديد  املخاطر  اإدارة  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  والفاعلة 
وم�صتوياتها وو�صع النظم الكافية لقيا�س تلك املخاطر والعمل على احلد 
الكلية  ال�صرتاتيجيات  و�صع  وكذلك  ال�صلبية  اآثارها  من  والتقليل  منها 
واجلزئية للمخاطر املختلفة، وذلك بو�صع نظم املعلومات املعتادة لقيا�س 
التعر�س ملختلف اأنواع املخاطر ومراقبتها وت�صجيلها والتحكم وال�صيطرة 
عليها، هذا بالإ�صافة لو�صع و�صائل املراقبة الداخلية الفاعلة التي تكفل 

اللتزام التام بال�صيا�صات وال�صوابط كافة.
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      الرهن نوعان:
تعايل:)  قال  الكرمي  بالقراآن  لوروده  الأ�صل  وهو  حيازي:  رهن   .2
ٌة ( وهو احتبا�س مال يف يد الدائن اأو يُد عدٍل �صمانًا  ْقُبو�صَ َفِرَهاٌن مَّ
�صائر  علي  بالتقدم  بع�صه  اأو  كله  منه  ا�صتيفاوؤه  ميكن  »دين«  حلق 

الدائنني« املادة 766 من قانون املعامالت املدين ل�صنة 1983م .
خم�ص�س  عقار  علي  الدائن  به  يك�صب  عقد  وهو  تاأميني:  رهن   .3
الدائنني  علي  يتقدم  اأن  مبقت�صاه  له  يكون  عينيًا  حقًا  دينه  لوفاء 
ثمن  ا�صتيفاء حقه من  املرتبة يف  له يف  التالني  والدائنني  العاديني 

العقار يف اأي يٍد يكون املادة 727 معامالت 1983م.
الرهن احليازي متفق علي جوازه، اأما الرهن التاأميني فقد اختلف 
الفقهاء يف جوازه رغم اأنه الأكرث ا�صتعماًل عند امل�صارف، والفرق 
يد  يف  املرهونة  للعني  حب�س  فيه  لي�س  التاأميني  الرهن  اأن  بينهما 
العني  بيع  من  )املدين(  الراهن  منع  فيه  بل  عدل،  يد  اأو  الدائن 
)بامل�صتندات(  م�صتنديًا  – منعًا  بالتزامه  الوفاء  – قبل  املرهونة 
مع تركها يف حيازته لينتفع بها، فهو يوؤمن الدائن )البنك املرتهن( 
ويطمئنه باأن املدين )الزبون( ل ي�صتطيع اأن يبيع رقبة العني املرهونة 

اإل بعد الوفاء بدينه، وحتي اإذا باعها فاإن ملكيتها ل تنتقل للم�صرتي 
فاإنه  امل�صرتي  قب�صها  واإذا   . البنك  بدين  الوفاء  بعد  اإل  م�صتنديًا 

يقب�صها حمملة بدين البنك .
من  بكثرٍي  اأقوي  احليازي  الرهن  اأن  اأعاله  التعريفني  من  يت�صح 
التحايل يف  لكل طرق  احتاط  فالرهن احليازي  التاأميني  الرهن 
الت�صرف يف العني املرهونة، وذلك بنزعها من يد املدين، يف حني 
اأن الرهن التاأميني ميكن التحايل عليه بعدة طرق لأنه ترك العني 
املرهونة يف يد املدين، مثاًل اإذا كانت العني املرهونة عربة ميكن 

تفكيكها وبيعها قطع غيار )اإ�صبريات( .
 الرهن الحيازي أولي بالتطبيق في المصارف:

وتعترب  ال�صعيفة،  ال�صمانات  من  بال�صكوي  جتاأر  امل�صارف  اإن 
اأن  واحلقيقة  القوية،  ال�صمانات  من  للعقارات  التاأميني  الرهن 
الرهن احليازي للعقارات واملنقولت اأقوي من الرهن التاأميني، 

واأ�صمن ل�صرتداد ديون امل�صارف، ويتميز بالآتي:-
1. يف الرهن احليازي تكون العني املرهونة – عقارًا اأو منقوًل – يف 
يد املرتهن )البنك( اأو يف يد عدل يتفق عليه املرتهن والراهن- 

تفعيل الرهن الحيازي بالمصارف

)مقترح للمناقشة( 
د. حممد علي يو�سف

الأمانة العامة للهيئة العليا للرقابة ال�صرعية 
بنك ال�صودان املركزي
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وهذا  الرهونات-  لإدارة  �صركة م�صرفية خمت�صة  تكوين  درا�صة  وميكن 
الراهن(  اإعالم مبكر لأطراف املدين )الزبون  البنك وفيه  اأحفظ حلق 

باأن عقاره مرهون ل�صالح البنك .
ماله  يف  ت�صرفه  باأن  )الراهن(  للمدين  اإ�صعار  احليازي:  الرهن  يف   .2

مقيد بفك رهنه .
3. يف الرهن احليازي تفويت ملنفعة معتربة علي املدين )الراهن( بحب�س 
ماله وحرمانه من النتفاع به مدة الرهن مما يدفعه اإيل ال�صراع بالوفاء 
ما  وهذا   . املرهون  ماله  عني  واإرجاع  الرهن  وفك  التزام  من  عليه  مبا 
علي  م�صتندية  اإجراءات  اأنه جمرد  – حيث  التاأميني  الرهن  ليوجد يف 
ورمبا  املرهونة،  بالعني  النتفاع  بكامل  يتمتع  )املدين(  الراهن  واأن  ورق 

ليح�س باأنها مرهونة اإل عند اإنذاره ببيعها .
اأو املنقول  – العقار  4. يف الرهن احليازي 
ي�صتغل  اأن  )البنك(  للمرتهن  يجوز   –
الراهن،  باإذن  كاماًل  ا�صتغالًل  املرهون 
كاأن يوؤجره اإيل راهنه )املدين( اأو غريه، 
)الأجرة(  الغلة  يف  يت�صرف  اأن  علي 

كالآتي:

اأ - خ�صم النفقات التي اأداها عن الراهن )املدين( .
ب - خ�صم الباقي من اأ�صل الدين .

وهذا مع ما فيه من ا�صرتجاع بع�س املديونية للبنك، ليوؤثر علي ا�صتمرار 
املرهون �صمانًا لدين البنك املرتهن . وهذا من�صو�س عليه يف الفقه، ومن 

ذلك:-
ينحل  ول  درهم  منه  بقي  ما  باحلق  حمتب�س  الرهن   « جزئ  اإبن  قال   -

بع�صه باأداء بع�س احلق )القوانني الفقهية �س 277( .
- قال اإبن قدامة » لينفك من الرهن �صئ حتي يق�صي جميع ديونه، لأنه 

وثيقة به« الكايف 134/2
النتفاع بالرهن احليازي:

اختلف الفقهاء يف حكم النتفاع بالرهن احليازي، فذهب احلنفية ومن 
انتفاع  اإذ  بالرهن،  النتفاع  املرتهن  ول  للراهن  ليجوز  اأنه  اإيل  تبعهم 
الراهن نقي�س احليازة – القب�س- وانتفاع املرتهن ربا، وكل ذلك مف�صد 
املرتهن،  له  اأذن  اإذا  النتفاع  للراهن  يجوز  اآخرون  وقال   . الرهن  لعقد 
لأنه مالك . واأجاز اآخرون للمرتهن النتفاع باملرهون اإذا كان حملوبًا اأو 
مركوبًا مقابل النفقة عليه، واأطلق غريهم انتفاع املرتهن بالرهن – باإذن 

الراهن بدون ا�صرتاط النفقة   .
انتفاع المرتهن بالرهن:

املرتهن  انتفاع  هو  الفقهاء  اأقوال  من  ذكر  مما  يهمنا  الذي 
نورد  لذا  حيازيًا(،  املرهونة  )العني  بالرهن  )البنك( 
قانون  يف  ورد  ما  بها  لنع�صد  الن�صو�س  بع�س  هنا 
ن�س  نورد  ثم  1983م،  ل�صنة  املدنية  املعامالت 

القانون 
1. قال الشوكاني:

مبا  قام  اإذا  بالرهن  النتفاع  للمرتهن  )يجوز 
يحتاج اإليه ولو مل ياأذن املالك، وبه قال 
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اأحمد وا�صحق والليث واحل�صن وغريهم، وقال ال�صافعي واأبو حنيفة ومالك 
للراهن  الفوائد  بل  ب�صئ  الرهن  من  املرتهن  ينتفع  ل  العلماء  وجمهور 

واملوؤمن عليه( نيل الأوطار 235/5 .
2. وقال إبن أبي ليلي:

» اإذا اأجر املرتهن – العني املرهونة – باإذن الراهن، فهو رهن علي حاله 
والغلة للمرتهن ق�صاًء من حقه« اأحكام القراآن للج�صا�س 269/2.

3. قال أحمد الدردير:
الغلة  – اأي  وتولها  للمرتهن،  ل  للراهن  وغريه  كراء  من  الرهن  »وغلة 
– املرتهن، للراهن باإذنه لئال جتول يده – الراهن – يف الرهن بتوليه 
قب�صها فيبطل، واحتيج لأذنه – الراهن – قطعًا للمنازعة يف امل�صتقبل، 

لئال يدعي عليه الراهن اأنه اأكري ما ي�صاوي ع�صرًة بخم�صٍة ونحو ذلك« .
ويف احلا�صية: »)قوله للراهن( اأي ويجوز �صرطها – اأى الغلة – للمرتهن 

اإن عينت ببيع ل قر�س« . )ال�صرح ال�صغري وبلغة امل�صالك 112/2(.

4. قال الدسوقي:
)قوله وتوله املرتهن باإذنه( اأي فاإن ترك املرتهن اإجارته مع اإذن الراهن 
له ففي �صمانه ما فات وعدمه قولن، فاإن مل ياأذن له يف ذلك مل يكن له اأن 
يتوله قوًل واحدًا ما مل ي�صرتط اأن كراءه رهن مع رقبته واإل كان له كراوؤه 

بغري اإذنه وكان هذا قرينٌه علي الإذن« حا�صية الد�صوقي 242/3 .
وقال:

)يجوز رهن خدمة املدبَّر ومن معه يف الدين مدة معلومة، �صواء ا�صرتط 
ذلك يف عقد الرهن اأو بعده، وي�صتويف املرتهن دينه من ثمن تلك اخلدمة 
اإذا مل يدفع له املرتهن دينه، ولو رهن ال�صيد خدمة املدبر ومات ال�صيد 
فاإن  اأو جزء منه،  ر  املدبَّ ورقَّ  له،  التدبري ول حق  �صابق علي  وعليه دين 
املرتهن ي�صتويف دينه من ثمن ذلك اجلزء الذي رق( . حا�صية الد�صوقي 

. 233/3
يت�صح من ن�صو�س املالكية اأن للراهن النتفاع برهنه ب�صرط اأن يتح�صل 

املرتهن تلك املنفعة، وللمرتهن النتفاع بالرهن ب�صروط هي:
اأ . اأن ي�صرتط ذلك يف �صلب العقد )باأن ياأذن له الراهن( .

ب . اأن يكون �صبب الرهن مبيع ل قر�س .
ج.  اأن تكون املدة معلومة وحمددة .

5. قال إبن قدامه:
ينافى  لأنه  فا�صد.  فال�صرط  املرتهن  به  ينتفع  اأن  الرهن  »فاإن �صرط فى 

مقت�صى الرهن. وعن اأحمد اأنه يجوز فى البيع«  .
اأو  ا�صرت�صاع  اأو  ركوب  اأو  با�صتخدام  بالرهن  املرتهن  انتفع  اإذا  »وقال: 
ا�صتغالل اأو �صكنى اأو غريه، ُح�صب من دينه بقدر ذلك. قال اأحمد: يو�صع 
فعليه  ا�صتوفاها  فاإذا  للراهن،  ملك  املنافع  لأن  ذلك.  بقدر  الرهن  عن 
قيمتها فى ذمته للراهن، فيتقا�س القيمة وقدرها من الدين ويت�صاقطان« 
وقال:« اإذا ثبت هذا: فاإن املرتاهنني اإذا مل يتفقا على النتفاع بها، مل يجز 
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النتفاع بها، وكانت منافعها معطلة، فاذا كانت دارًا اأغلقت واإن كان عبدًا 
اأو غريه تعطلت منافعه حتى يفك الرهن، واإن اتفقا على اإجارة الرهن اأو 
اإعارته جاز ذلك، هذا ظاهر كالم اخلرقى، لأنه جعل غلة الدار وخدمة 
العبد رهنًا، ولو عطلت منافعها مل يكن غلة، وقال ابن اأبى مو�صى: اإن اأذن 

الراهن للمرتهن فى اإعارته اأو اإجارته جاز، والأجرة رهن« 
     مما �صبق ميكن القول باأنه يجوز للمرتهن –البنك- النتفاع بالعني 
بها  النتفاع  با�صرتاط  اأو  الراهن-املدين-  باإذن  حيازيًا  رهنًا  املرهونة 
قبل توقيع العملية ال�صتثمارية باإحدى �صيغ التمويل الإ�صالمى، وذلك مع 

اعتبار اأن الرهن �صامل للرقبة واملنفعة بال�صروط الآتية:
1-اأن يكون �صبب الرهن بيع ل قر�س.

2-اأن تكون املدة حمددة.
بل  لنف�صه  املرهونة  العني  اأجرة  من  )البنك(  املرتهن  لي�صتفيد  3-اأن 

تخ�صم من الدين الأ�صل )مقا�صة جربية(.
4-اأن تدفع منها نفقة الرهن اإن كانت هناك.

وهذا ن�س ما ذهب اإليه القانون فى املادة 4/779 واملادة 1/2/783 حتت 

عنوان الرهن احليازى وهما:-
حيازيًا  رهنًا  املرهون  املنقول  اأو  العقار  ي�صتغل  اأن  )للمرتهن   779 املادة 
اأن يخ�صم ما ح�صل عليه من الغلة  ا�صتغالًل كاماًل باإذن الراهن، على 

اأوًل من النفقات التى اأداها عن الراهن وثانيًا من اأ�صل الدين(.
اإىل  يوؤجره  اأو  حيازيًا  املرهون  يعري  اأن  املرتهن  )للدائن   1/783 املادة 
راهنه، على اأن يظل املرهون �صامنًا لوفاء الدين ودون اأن يوؤثر ذلك على 

نفاذ الرهن فى حق الغري(.
املادة 2/783 )يتبع فى �صاأن الإيجار املدفوع من الراهن ما ن�صت عليه 

املادة 779(. 
التطبيق:

الإ�صالمى،  التمويل  �صيغ  معظم  على  احليازى  الرهن  تطبيق  ميكن 
وي�صتثنى من ذلك مثاًل �صلعة املرابحة اإذا كان الق�صد من متلكها ريعها 
)منفعتها(. اإذ فى رهنها حيازيًا حب�س ملنفعتها وهذا ل يتنا�صب مع �صيغة 

املرابحة لالآمر بال�صراء.

وا�صتكمال  ملناق�صته  والفنية. وهذه دعوة  القانونية  ا�صتكمال اجلوانب  وتطبيقًا. مع  فقهًا  والتاأنى  البحث  يحتاج ملزيد من  قد  اأوىل،  املقرتح  اإن هذا 
جوانبه. وهو مو�صوع و�صٌط بني غلق الرهن«متليك العني املرهونة للمرتهن – الدائن -« والرهن التاأميني، الذى يرَتك كل منافع املرهون ملالك العني 

. – املدين- 
هذا واهلل اأعلم واأحكم

ختامًا:
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يتمثل الن�صاط الإجرامى فى اخفاء ودمج الأموال فى اأموال اأخرى معلومة امل�صدر 
اآثار  واإن كانت  اإىل م�صدرها  التعامل عليها وعودتها  اأموال ميكن  واحل�صول على 
القت�صاد  يفيد  قد  وخالفها  وامل�صانع  ال�صركات  كاإن�صاء  العينية  الأموال  غ�صيل 
ح�صابات  فى  مثبت  غري  الأثر  ذلك  اأن  الإ  والعمالة،  ال�صرائب  حيث  من  الوطنى 
اقت�صادى حقيقى  ن�صاط  الدخل غري ناجت عن  اأن هذا  القومى ف�صاًل على  الدخل 
فى  ي�صاهم  كما   الأ�صعار،  على  �صالبة  اآثار  اإىل  يوؤدى  اأى جهد، مما  يقابلها  ل  اإذ 
الوطنية  العملة  تزييف  الأموال  غ�صيل  على  يرتتب  وقد  ت�صخمية  �صغوط  حدوث 

. الأ�صعار  م�صتوى  انخفا�س  عليه  يرتتب  والذى  الأجنبى  والنقد 
1/ أثر غسيل االموال على الدخل القومى:-

خارج  اإىل  الأموال  بهروب  القومى  الدخل  على  الأموال  غ�صيل  عمليات  توثر   o
حم�صلة  كانت  اإذا  العامة  املوازنة  فى  العجز  خطر  ي�صكل  مما  الدولة،  نطاق 

الأموال  الدولة من هذه  من م�صادر غري م�صروعة وحرمان 
دخول  على  املجتمع  من  فئة  بح�صول  القومى  الدخل  توزيع  عدالة  ا�صطراب   o

. املجتمع  فى  الجتماعية  الطبقات  بني  م�صروعة وحدوث فجوة  غري 
فى  زيادة  حدوث  دون  الإدخار  فى  النق�س  مع  ال�صتهالك  معدلت  زيادة   o
ح�صيلة  واإنخفا�س  لل�صريبة  اخلا�صعة  الن�صطة  تقل�س  الإجماىل  املحلى  الناجت 

خزانة الدولة من الإيرادات .
املدخرات  ونق�س  الدولة  خارج  اىل  الأموال  بهروب  الإدخار  معدل  انخفا�س   o

 . التمويلية  الفجوة  نطاق  وات�صاع  املحلية 
2/ أثر غسيل األموال على االستثمار:-

عدم  وبالتاىل  اخلارج  اإىل  الأموال  بتهريب  ال�صتثمارات  من  الدول  حرمان   o
. �صليمًا  ا�صتثماريًا  توظيفًا  املال  راأ�س  توظيف 

ولي�س  ال�صريع  الربح  اأجل  من  ال�صتهالكية  واملالية  التجارية  الأن�صطة  متويل   o
. امل�صافة  النتاجية  القيمة  اأجل  من 

من  لغريهم  امل�صروعة  الأموال  اأ�صحاب  بتقليد  ال�صتثمار  مناخ  ف�صاد   o

. الدولة  بال�صتثمار خارج  امل�صروعة  الأموال غري  اأ�صحاب 
الراأ�صمالية  والتجهيزات  ال�صلع  ل�صترياد  الالزم  الأجنبى  التمويل  نق�س   o

لالقت�صاد  الإنتاجية  الطاقة  لتو�صيع  الالزمة  الغيار  وقطع 
باأنها  الدولة  ما�صنفت  اإذا  الدولة  فى  العام  ال�صتثمار  مناخ  على  التاأثري   o

. الأموال  غري متعاونة فى جمال غ�صيل 
3/ أثر غسيل األموال على اإلدخار المحلى:-

العينية  الت�صرفات  طريق  عن  الأموال  غ�صيل  اإىل  باللجوء  الإدخار  انخفا�س   o
. ا�صتهالكية  كت�صرفات  الفنية  والتحف  الذهب  ك�صراء  

الوفاء  عن  عاجزة  يجعلها  مما  اخلارج  اإىل  امل�صارف  مدخرات  حتويل   o
. ومتويلها  ال�صتثمارية  بالحتياجيات 

ال�صتثمارات  فى  و�صخها  حتويلها  دون  الدولة  داخل  املغ�صولة  الأموال  اكتناز   o
ك�صبها.  م�صدر  افت�صاح  خ�صية 

4/ أثر غسيل األموال على النشاط المصرفى:-
الأموال  حجم  بتزايد  امل�صرفية  املعامالت  فى  التمويل  قواعد  جتاوز   o
انت�صار  اإىل  يوؤدى  مما  �صوابط  دون  والقرو�س  التمويل  منح  اإىل  يدفع  املغ�صولة 

. الت�صخمية  القرو�س 
غري  الأموال  بفعل  امل�صارف  لقوة  الطبيعى  احلجم  على  ال�صلبى  التاأثري   o

. فجاأة  الأموال  تلك  �صحب  ب�صبب  وانهيارها  امل�صروعة 
بغر�س  الأجنبية  العمالت  على  الطلب  وزيادة  الوطنية  العملة  عر�س  زيادة   o

اإىل اخلارج . التحويل 
. الأجنبية  العمالت  من  للدولة  النقدى  الحتياطى  ا�صتنزاف   o

بق�صد  فجاأة  كبرية  مالية  مبالغ  ب�صحب  الوطنية  العملة  قيمة  انخفا�س   o
 . حتويلها

وحدوث  لالأ�صعار  العام  امل�صتوى  ارتفاع  فى  الأموال  غ�صيل  عملية  ت�صاهم   o
. الت�صخم 

 اآلثار السلبية
 لجريمة غسيل األموال على االقتصاد

يرتبط غ�صيل الأموال دائمًا باجلرمية لأنه يتولد منها، لذا ي�صكل جرمية، ومن هنا كان لها تاأثري فى حمل ارتكاب اجلرمية الأوىل وفى ممار�صة �صلوكها 
ون�صاطها الإجرامى فى املحل الآخر وهو الغالب يرتبط غ�صيل الأموال مبا ي�صمى بالقت�صاد اخلفى ويق�صد به جمموعة الأن�صطة غري امل�صجلة �صمن 

اإطار احل�صابات القومية .

عبد �هلل ح�سن �أحمد
اإدارة التخطيط والبحوث
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ميكن ت�صنيف العمالء اإىل قطاعات وفقًا لعدة اعتبارات مثل: 
النوع، احلجم، املهنة واملوقع اجلغرافى . واأهم تلك الت�صنيفات هو الذى 
يق�صم العمالء اإىل قطاعني رئي�صيني هما : العمالء الأفراد، والعمالء من 

املوؤ�ص�صات .
مزايا تصنيف العمالء:

. اخلدمة  لربامج  الفعال  الت�صميم   o
. قطاع  لكل  املالئمة  التاأثري  مداخل  ا�صتخدام   o

. للخدمة  الحتياجات  تغريات  عن  النا�صئة  الفر�س  ا�صتك�صاف   o
. اخلدمة  فى  التح�صني  برامج  اأولويات  حتديد   o

. للموؤ�ص�صة  والإنتماء  الولء  تنمية   o
أهمية العمالء للمؤسسات:

. املوؤ�ص�صة  لوجود  الوحيد  املربر  هو  العميل   o
. الرتقية  وفر�س  الوظيفية  الفر�س  خلق  فى  الأ�صا�س  هو  العميل   o

الربح  لتحقيق  الو�صيلة  هى  احتياجاته  وتلبية  العميل  رغبة  اإ�صباع   o
والنمو وال�صتقرار .

. متييزها  و�صعوبة  اخلدمات  منطية   o
. املناف�صة  وكثافة  الأ�صواق  ت�صبع   o

. للموؤ�ص�صة  الجتماعية  بامل�صئولية  النهو�س   o
. العامة  للمنظمة  واملعنوى  املادى  الدعم  تاأمني   o

خصائص المؤسسات الموجهة إلرضاء العميل:
التطوير  لأفكار  الرئي�صى  امل�صدر  العمالء   o والتح�صني

. الداخلية  الأهداف  ولي�س  العميل  اإر�صاء  هو  التقييم  اأ�صا�س    o
املهارات  اإىل  بالإ�صافة  ال�صخ�صية  املهارات  على  يركز  التدريب   o

الفنية .
. املتميز  الأداء  حتقيق  اأجل  من  اجلماعى  العمل   o

. امل�صتويات  بكل  القرار  اإتخاذ  فى  امل�صاركة   o
. الأقدمية  وفق  ولي�س  للجدارة  وفقًا  الرتقية   o

والعميل  اخلارجى  العميل  من  كل  وتوقعات  حاجات  بني  التوازن   o
الداخلى .

. م�صتمر  اإدارى  ودعم  تنظيمية  ثقافة   o
سبعة مبادئ للمؤسسات الموجهة إلسعاد وخدمة العمالء:

. العميل  مع  العالقة  حول  لتدور  املنظمة  روؤية  ت�صكيل   o
. العميل  يقوله  ما  لكل  اجليد  ال�صتماع   o
. الناجحة  املنظمات  جتارب  من  التعلم   o

لإبداعاتهم  العنان  وترك  العمالء  خدمة  فى  للعاملني  احلرية  توفري   o
الإدارية  والقيود  القرارات  من  العميل  ر�صاء  ك�صب  معوقات  حتطيم   o

. العميل  لآراء  املتوا�صل  وال�صتطالع  القيا�س   o
. اأفعال  اإىل  الأقوال  حتويل   o

    خال�صة القول، العميل املتميز يف ظل التناف�س امل�صريف املتزايد 
هدف م�صروع ملن ي�صتقطبه لنجاح م�صرفه اأو موؤ�ص�صته 

عبد �لرحمن �سيف �لدين
اإدارة ال�صئون املالية

تصنيف العمالء
الع�صر الذى نعي�صه هو ع�صر التناف�س فى كل املجالت وعلى جميع امل�صتويات، لذا لبد لل�صخ�س 
بغر�س  ومعاجلتها  ال�صعف  نقاط  ودرا�صة  وا�صتغاللها  القوة  نقاط  درا�صة  من  املوؤ�ص�صة  اأو 
عليه  تتناف�س  الذى  الهدف  ميثلون  العمالء  اأن  جند  امل�صارف  فى  املثال  �صبيل  على  حت�صينها، 
العميل . درا�صة  لبد من  لذا  امل�صرف،  ل�صيا�صة  ا�صتقطابه جناح  فى  لأن  به،  للفوز  امل�صارف  كل 



الذي  العمل  وينجز  مبكرًا  يوٍم  كل  عمله  اإيل  برعي  ال�صيد  يذهب 
يوكل اإليه باإتقاٍن �صديٍد وا�صعًا ن�صب عينيه حديث الر�صول �صلي 
يتقنه(  اأن  اأحدكم عماًل  اإذا عمل  و�صلم )اإن اهلل يحب  اهلل عليه 
فق�صي معظم �صنوات عمره بتلك املوؤ�ص�صة العريقة التي اأ�صتهرت 
من  من�صوبيها  وان�صباط  الطيبة  و�صمعتها  ون�صاطها  عملها  بدقة 
اأعلي الدرجات حتي اأدناها ل ُيفّرط اأحٌد يف اأداء واجبه ول يتهاون، 
وذلك من تلقاء نف�صه دون تهديٍد اأو وعيٍد حتي تعطلت العقوبات يف 

قوانني العمل اإذ اأنها نادرًا ما ت�صتخدم .
بداأ ال�صيد برعي عمله مع »اخلواجات« وعندما رحلوا عن بالدنا 
مل يغري طريقة عمله اأو تعامله مع الآخرين فظل من�صبطًا ومتقنًا 
ومتفانيًا مل تغريه ال�صنني الطويلة حتي �صباح ذلك اليوم من �صهر 
مار�س الذي اإ�صتلم فيه خطابًا من �صئون العاملني مبوؤ�ص�صته التي 
الأول  اليوم  اإعتبارًا من  اإيل )املعا�س(  اأحيل  اأنه قد  اأحبها مفاده 
والعافية  ال�صحة  دوام  له  متمنني  العام  نف�س  من  يونيو  �صهر  من 
فعجلت  واإكرامه  تكرميه  املوؤ�ص�صة  تن�صي  ومل  اأيامه،  م�صتقبل  يف 
التغيري  من  بنوع  ينعم  حتي  البالد  خارج  )دورة(  اإيل  بابتعاثه 
م�صرورًا  )دورته(  من  برعي  ال�صيد  رجع  )الفلو�س(  من  وبع�صًا 
موظفو  فا�صت�صافه  العمل  يف  واأبنائه  زمالئه  اإيل  زيارة  و�صجل 
اإدارة �صئون العاملني وجتاذب معهم اأطراف احلديث الذي مل يكن 
)مرتبًا( ملو�صوع معني، واأفا�س )كبريهم( يف احلديث عن قوانني 
العمل وال�صوابط التي و�صعها ال�صتعمار، بالذات قانون املعا�صات 
ويف نهاية حديثه مل ين�س اأن ي�صجل �صوت �صكر وتقدير لل�صيد برعي 

ملا قدمه لهذه املوؤ�ص�صة .
اإعتدل برعي يف جل�صته وبداأ حديثه لأبنائه بعد اأن ر�صف من القهوة 
ملكانها  اأعادها  ثم  قلياًل  اخللف  اإيل  عمامته  واأرجع  اأمامه  التي 
الأر�س،  يعمر  الذي  هو  امل�صتعمر  اأوًل  اأبنائي  يا  يقول:  واأ�صرت�صل 
والذي و�صع تلك القوانني هو )املحتل( الذي كان يحتل اأر�صنا اأما 
هو  املعا�س  لأن  )املعا�س(  وفارقت  )التقاعد(  اإيل  اأحلت  فقد  اأنا 
)املرتب( الذي كنت اأتقا�صاه �صهريًا لأعي�س به اأو ي�صاعدين علي 
املعي�صة واهلل اأعلم .. فهل توؤيد ما ذهب اليه ال�صيد برعي؟ اأح�صن 

تديها )�صنة( وفكر )كوي�س( وبعد داك قول يا لطيف .

بقلم: حامد يو�سف علي

المعاش 
واالستعمار

 مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة التخطيط والبحوث
2012م 5 يونيو  بنك  الشمــــال اإلســالمي الــــعدد  38

www.shib.sd

واحة الشمالـــ

قول يا لطيف



واحة الشمالـــ

 مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة التخطيط والبحوث
2012م 5 يونيو  39بنك  الشمــــال اإلســالمي الــــعدد 

www.shib.sd

    مبنا�صبة ا�صتعادة هجليج تلك املدينة احلدودية التى اإ�صتهرت 
القنوات  كل  على  املرات  مئات  تردد  اإ�صمها  اأن  حيث  عامليًا 
جمموعة  هنالك  اأن  بباىل  خطر  والعربية،  والعربية  العجمية 
�صخمة من )الهجاليج( حيث اأن كل فرد فى هذه الدنيا يحمل 

معه هجليجه اخلا�س.
اجليو�س  من  معه  يحمل  فرد  كل  اأي�صًا  احلظ  وحل�صن  لكن     
الدفاع  وحتى  املدنى  الدفاع  ال�صرطة،  )اجلي�س،  النظامية 

ال�صعبى( التى تدافع عن هجليجه.
من اأجهزة الدفاع لدى الفرد منها العيون، حيث اأنها متثل )مع 
املنظورة  املعلومات  جتمع  لأنها  ال�صتخبارات،  جهاز  الأذن( 
وامل�صموعة وتر�صل للقيادة العامة بالدماغ والتى تكون فى حالة 

اإجتماٍع دائٍم طيلة العام.
وفى  تتقن،  التى  الأيدى  وهى  الأ�صلحة  �صالح  هنالك  اأي�صًا 
ال�صعبية  بال�صرطة  ال�صتعانة  اأو  الذاتية  ا�صتخدام قواها  اإبتكار 

والأ�صلحة امل�صاعدة مثل الع�صى واحلديد واحلجارة. 
لي�صهل  الرجل  مثله  الذى  النقل  �صالح  اجلميع  لدى  ومعروف 
للفرد منا املناورة كرًا وفرًا جلو�صًا وقيامًا وكل املقامات املعروفة 

فى متارين �صرب النار �صواء مرتكزًا اأو )جلو�س قائمًا(.
تقوم  التى  الأنامل  تلك  املهند�صني،  �صالح  ليعرف  منا  من 
بالر�صومات الفنية وتركيب الأجهزة بوا�صطة املفكات واملفاتيح.

ثم هنالك �صالح الإ�صارة ذلك اجللد الذى يقوم مبهامه الكبرية 
جدًا متمثاًل فى ح�صه العاىل باخلطر بف�صل �صعرياته الدقيقة 

املتواجدة عليه مما ينبه جميع دفاعات اجل�صم لال�صتعداد.
البحرية )الدموية(  ومن ال�صلحة املهمة جدًا واملعروفة �صالح 

وهي كريات الدم البي�صاء والتى تقوم باكت�صاح اأى عدو للج�صم 
تقوم  العامة  القيادة  فاإن  �صبب  فاإذا ف�صلت لأى  تامًا،  اكت�صاحًا 

بال�صتعانة بالدفاع ال�صعبى ممثاًل فى الدوية وامل�صادات.
وب�صبب  املعركة  مكان  فى  حرائق  ي�صبب  اكت�صاح  اأى  وبالطبع 
ي�صتدعى  مما  واحلمى  بال�صخونة  اجل�صم  يح�س  احلرائق  هذه 
الذى  بالعرق  احلرائق  لإطفاء  املدنى  الدفاع  بقوات  ال�صتعانة 
تفرزه الغدد العرقية املتواجدة حتت اجللد خلف �صالح ال�صارة 

مبا�صرة.
اأى جي�س فى العامل لديه اأ�صلحة �صرية )فتاكة( مثل النووية اأو 
الكيمائية وعادة ماتكون مواقع هذه ال�صلحة غري منظورة فهى 
اأما فى باطن الر�س اأو بني طيات اجلبال وللج�صم اأي�صًا اأ�صلحته 
)طارده(  الأقل  على  اأو  �صامة  )غازات(  ينتج  حيث  الكيماوية 

تقوم بابعاد الأعداء عن اجل�صم.
هذا بخالف �صالح املو�صيقى املتواجد بالفم املكون من الل�صان 
و�صرطى  اخلفيفة  واملدفعية  الثقيلة  املدفعية  و�صالح  وغريه. 
والذى  الهوائية  الق�صبة  املرئ مع  تقاطع  يقبع فى  الذى  املرور 

يحدد م�صار الأكل وال�صرب األ وهو ل�صان املزمار.
النف�س  تلك  خام�س،  طابور  للج�صم  اأن  النهاية  فى  نن�صى  ول 

الأمارة بال�صوء.

بقلم: �سالح �لدين ح�سن �أحمد
مدير اإدارة ال�صئون الإدارية 

حبل عشميق
وما أدراك ما هجليج
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  اإن عملية جذب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة من قبل البلد امل�صيف 
، وهذه  ال�صتثماري  القرار  التي حتدد  املحددات  العديد من  تعتمد على 
املحددات تختلف باختالف طبيعة امل�صروع ال�صتثماري وجن�صية امل�صتثمر 
، واإن املناخ ال�صتثماري املتمثل يف جممل الأو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية 
والجتماعية والقانونية املوؤثرة يف تدفقات راأ�س املال ، توؤثر �صلبيًا اأو اإيجابًا 
التي  احلوافز  من  الرغم  فعلى   ، ال�صتثماري  امل�صروع  جناح  فر�س  يف 
تقدمها الدول النامية من اأجل جذب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة ، اإل 
انه يالحظ انخفا�س يف حجم هذه التدفقات ، وهذا يعني اأن التدفقات 
ل تعتمد على احلوافز التي تقدمها الدول بقدر ما تعتمد على حمددات 
اأخرى توؤثر على حجم ونوع هذه التدفقات على �صبيل املثال نذكر القوانني 

و ظروف الإ�صتقرار ال�صيا�صي. 
 تعريف االستثمار األجنبي المباشر:

ُيعّرف �صندوق النقد الدويل ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )باأنه ذلك النوع 
من اأنواع ال�صتثمار الدويل الذي يعك�س ح�صول كيان مقيم يف اقت�صاد ما 
على م�صلحة دائمة يف موؤ�ص�صة مقيمة يف اقت�صاد اآخر، وي�صار اإىل الكيان 
موؤ�ص�صة  با�صطالح«  املوؤ�ص�صة  واإىل  املبا�صر«،  »امل�صتثمر  با�صطالح  املقيم 
طويلة  عالقة  وجود  على  الدائمة  امل�صلحة  وتنطوي  املبا�صر«،  ال�صتثمار 
الأجل بني امل�صتثمر املبا�صر واملوؤ�ص�صة، بالإ�صافة اإىل متتع امل�صتثمر بدرجة 

كبرية من النفوذ يف اإدارة املوؤ�ص�صة(.  

ومن هذا التعريف ميكن اأن ن�صتنتج ما يلي:  
1. اإن ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ينطوي على عالقة طويلة الأجل تعك�س 
منفعة امل�صتثمر الأجنبي املبا�صر التي يرتتب عليها حتويل اأ�صول ملمو�صة 

وغري ملمو�صة اإىل البلد امل�صيف. 
والرقابة  التابعة  الوحدة  اإدارة  يف  احلق  الأجنبي  للم�صتثمر  يكون    .2

عليها. 
3.  ل يحتاج امل�صتثمر الأجنبي باأن ميتلك جميع اأ�صول الوحدة التابعة. 

4. اأن معيار التفرقة بني ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر وال�صتثمار الأجنبي 
الغري مبا�صر )ال�صتثمار يف املحافظ املالية ، الذي يهدف اإىل �صراء اأ�صول 
لتحقيق عائدات دون اكت�صاب احلق يف اإدارة املن�صاأة والرقابة عليها( هو 
يف  احلق  يعطيه  مما  ال�صركة  اأ�صهم  من  ن�صبة  الأجنبي  امل�صتثمر  حيازة 

اإدارة املن�صاأة والرقابة عليها.
أنواع االستثمار األجنبي المباشر:

ميكن تق�صيم اأنواع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل اأ�صكال خمتلفة ا�صتنادًا 
على كيفية اإن�صاء امل�صروعات يف البلد امل�صيف وعلى ا�صرتاجتيات الدخول، 

والدوافع والأ�صباب وراء ال�صتثمار يف بلدان اأخرى غري بلد الأم.
اأن�صاء امل�صروعات يف  ينق�صم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر من حيث كيفية 

البلد امل�صيف اإىل:
1. ال�صتثمار التاأ�صي�صي الذي يعني اإن�صاء مرافق اإنتاجية جديدة لل�صركة 

اإلستثمار األجنيب املباشر 
و األثار املتوقعة على إقتصاد البلد املضيف

االقتصاد  في  الحديثة  التغيرات  أهم  أحد  الماضي  القرن  من  التسعينات  خالل  المباشر   األجنبي  االستثمار  لتدفقات  المتزايد  النمو  إن 
العالمي.  اإلجمالي  المحلي  والناتج  الدولية  بالتجارة  الخاصة  تلك  من  أسرع  نمو  معدالت  التدفقات  هذه  حققت  فقد  العالمي. 
النامية  الدول  شهدت  فقد  المتقدمة،  الدول  إلى  ومازالت  كانت  التدفقات  لهذه  الرئيسية  الوجهة  أن  من  الرغم  وعلى 
السطح  إلى  أعادت  التغيرات  هذه  التسعينات.  منذ  أراضيها  إلى  الداخلة  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  في  كبيره  زيادات 
المتوقعة  واآلثار  المضيفة،  الدول  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  جذب  في  تؤثر  التي  العوامل  بتحديد  المتعلقة  األسئلة  بعض 
اإلقتصاد  على  إيجابية  تأثيرات  لها  التدفقات  هذه  أن  يعتقد  من  فهناك  االقتصاديات.  هذه  على  االستثمارات  لهذه 
سالبة. وأخرى  إيجابية  آثار  طياتها  في  تحمل  التدفقات  هذه  أن  يرى  ثالث  وفريق  تمامًا.  العكس  يعتقدون  وآخرون  الوطني، 
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الأم يف البلد امل�صيف.
2.  ال�صتثمار عن طريق عمليات الندماج وال�صتحواذ  الذي يعني قيام 
البلد  يف  تعمل  قائمة  �صركة  مع  الندماج  اأو  ب�صراء  الأجنبي  امل�صتثمر 

امل�صيف لإن�صاء كيان قانوين جديد.
 كما أن االستثمار األجنبي من حيث إستراتيجيات الدخول يمكن 

أن:
1. يكون �صركة تابعة مملوكة كليًا للم�صتثمر الأجنبي 

2.  ال�صراكة مع م�صتثمر وطني .
الأ�صباب  حيث  من  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  ت�صنيف  ميكن  اأي�صًا 
امل�صتثمر  نظر  وجهة  من  امل�صيفة  الدول  يف  ال�صتثمار  وراء  والدوافع 

الأجنبي اإىل:
1. ال�صتثمار الباحث عن الأ�صواق   الذي يهدف اإىل خدمة ال�صوق املحلي 
للدولة امل�صيفة للتقليل من بع�س تكاليف املوا�صالت والر�صوم اجلمركية، 
والبلدان  الأم  ال�صركة  قبل  من  الت�صديرية  للعمليات  بديال  يعد  والذي 
الأفقي  املبا�صر  الأجنبي  بال�صتثمار  النوع  هذا  ي�صمي  ي�صمى  و  امل�صيفة 
امل�صيف  البلد  تابعة يف  اإنتاجية  باإن�صاء وحدات  الأم  ال�صركة  تقوم  حيث 
لإنتاج نف�س ال�صلع واخلدمات املنتجة التي تنتج يف املقر الرئي�صي لل�صركة 
الأم. هذا النوع من ال�صتثمار الأجنبي كان حاًل مثاليًا لتجاوز ال�صيا�صات 
اإحالل  �صيا�صة  طبقت  التي  النامية  الدول  بع�س  اتبعتها  التي  احلمائية 

الواردات خ�صو�صًا دول اأمريكا اجلنوبية.
2.  ال�صتثمار الباحث عن امل�صادر الطبيعية  والذي ي�صعى اإىل احل�صول 
على املوارد الطبيعية الرخي�صة التي ل تتوفر يف دولة الأم لل�صركة، ومن 

ثم ي�صعى ل�صتغالل امليزة الن�صبية للدولة امل�صيفة. 
3. ال�صتثمار الباحث عن الكفاءة   والذي ت�صعى ال�صركات الأجنبية من 
وراءه لزيادة كفاءتها الإنتاجية عن طريق حتويل جزء من خطوط الإنتاج 
)اخلامات،  مثل  الإنتاج  تكاليف  يف  ن�صبية  مبيزة  تتمتع  م�صيفة  لدول 
النوع  هذا  على  يطلق  كما  الرخي�صة(.  الأولية  واملنتجات  العمل،  قوى 
مراحل  اأو  خطوط  بتوزيع  الأم  ال�صركة  تقوم  حيث  الراأ�صي   بال�صتثمار 
جرنال  �صركة  تقوم  فمثاًل  خمتلفة.  م�صيفة  دول  على  الإنتاج  عملية 
نقل  ثم  �صياراتها يف دول خمتلفة،  واأجزاء من  بت�صنيع مكونات  موتورز 
هذه الأجزاء اإىل امل�صانع الرئي�صية يف مدينة ديتدرويت يف ولية م�صجن 
ال�صتثمار  من  النوع  هذا  يعترب  لذا  نهائي.  كمنتج  لتجميعها  الأمريكية 

الأجنبي مكماًل للتبادل التجاري بني بلد الأم وبلد امل�صيف. 
4.  ال�صتثمار الباحث عن اأ�صول اإ�صرتاجتية  والذي ي�صعى اإىل احل�صول 
على اأ�صول اإ�صرتاجتية تكون ذات اأهمية لل�صركة الأم يف الأجل الطويل. 
فعلى �صبيل املثال قيام امل�صتثمر الأجنبي بال�صتثمار يف املناطق املتطورة 
لال�صتفادة من التكنولوجيا امل�صتخدمة يف هذه املناطق يدخل �صمن هذا 

الت�صنيف.

واحة الشمالـــ

 مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة التخطيط والبحوث
2012م 5 يونيو  41بنك  الشمــــال اإلســالمي الــــعدد 

www.shib.sd



واحة الشمالـــ

اآلثار المتوقعة على اقتصاد البلد المضيف:
  ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، ميكنه اأن يحقق لقت�صاديات الدول امل�صيفة 
بطريقة مبا�صرة امليزات التالية: م�صدر اأ�صا�صي للموارد املالية خ�صو�صًا 
للدول النامية، وم�صدر للمعرفة واخلربات الإدارية  وتوطني التكنولوجيا، 
للدول امل�صيفة، وخلق وظائف جديدة واحلد  الت�صديرية  القدرة  وزيادة 
الأبحاث  عمليات  ودعم  الوطنية،  العمالة  وتدريب  البطالة  م�صكلة  من 
والتطوير، بالإ�صافة اإىل بع�س املزايا الأخرى التي ميكن اأن تتحقق بطرق 

غري مبا�صره.
ال�صتثمار  تاأثري  درا�صة  ركزت على  قد  القت�صادية  الأدبيات  ولكن جند 

الأجنبي املبا�صر على العوامل القت�صادية التالية: 
1. النمو القت�صادي للبلد امل�صيف.

2. ال�صادرات والواردات اأو ب�صكل عام ميزان املدفوعات. 
3. ال�صتثمار الوطني اخلا�س. 

4. �صوق العمل من حيث خلق فر�س عمل جديدة، وزيادة معدل الأجور، 
ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمال. 

5. تاأثري ال�صتثمار الأجنبي على �صعر ال�صرف لعملة البلد امل�صيف. 
6. نقل وتوطني التكنولوجيا للبلد امل�صيف.

7. تاأثري اأن�صطة ال�صتثمار الأجنبي على البيئة. 
و فيما يلي توضيح لهذه العناصر:

أواًل: النمو اإلقتصادي للبلد المضيف:
القت�صادي  النمو  عملية  يف  ي�صاهم  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اإن 
التقنية  املعرفة  تقدمي  و  الثابت  املال  راأ�س  تكوين  يف  اإ�صهامه  خالل  من 
املطلوبة التي ت�صاعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية لل�صناعات التي يعمل 
املبا�صر على  لتاأثري ال�صتثمار الأجنبي  امل�صتثمر الأجنبي.بالأ�صافة  فيها 
النمو القت�صادي للبلد امل�صيف من خالل العنا�صر القت�صادية ال�صابقة 

مثل ميزان املدفوعات و�صوق العمل.
هذا يجعل عملية تاأثري ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر على النمو القت�صادي 
للبلد امل�صيف معقدة جدًا ول ميكن اجلزم بالقول اأن ال�صتثمار الأجنبي 
رمبا  فمثاًل  القت�صادي.  النمو  يف  مرتفعة  معدلت  حتقيق  على  ي�صاعد 
امل�صيف  للبلد  التجاري  امليزان  حت�صني  على  الأجنبي  ال�صتثمار  ي�صاعد 
من خالل الزيادة يف حجم وقيم �صادراتها، ولكنه يف املقابل رمبا يوؤدي 

معدل  على  �صلبًا  يوؤثر  ال�صوق مما  من  املحلية  املن�صاآت  بع�س  اإىل خروج 
ال�صتثمار الوطني اخلا�س. فاإذا كان تاأثري هذه ال�صتثمارات على ميزان 
تاأثري  فاأن  الوطني اخلا�س،  تاأثريها على ال�صتثمار  اأكرب من  املدفوعات 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر �صيكون موجبًا والعك�س �صحيح.
اإن تدفقات ال�صتثمار الأجنبي ت�صاهم يف حالت معينة على رفع م�صتوى 
الالزمة  الوطنية  للمدخرات  اإ�صايف  رافد  باعتبارها  املحلي  ال�صتثمار 
للقيام بامل�صاريع الإنتاجية ففي حالة انخفا�س املدخرات الوطنية ، فاإن 
ال�صتثمار الأجنبي ي�صيف اإىل التكوين الراأ�صمايل الثابت الذي يعمل على 
الوطنية  املدخرات  يف  النق�س  عن  الناجمة  املحلية  املوارد  فجوة  تغطية 
وهذا ما يوؤدي اإىل زيادة موارد النقد الأجنبي التي ت�صاعد على خلق فر�س 
على  املحلية  ال�صركات  وحتفيز  املحليني  للم�صتثمرين  جديدة  ا�صتثمارية 
�صراء املدخالت الو�صيطة امل�صنوعة حمليًا وزيادة ال�صادرات ، والنتيجة 
تكون زيادة ال�صتثمارات املحلية التي ترفع من معدل التكوين الراأ�صمايل 

وبالتايل رفع معدل النمو القت�صادي
ثانيًا: تأثير االستثمار األجنبي المباشر على ميزان المدفوعات:

اإن تاأثري ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر على ميزان املدفوعات للبلد امل�صيف 
ميكن اأن يحقق الأتي:

1/ التاأثري الإيجابي على ح�صاب راأ�س املال مبيزان املدفوعات الذي ت�صجل 
وذلك يف  له،  اإ�صافة  باعتبارها  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  فيه 

بداية تدفق هذه ال�صتثمارات للبلد امل�صيف )الأثر املبا�صر اأو املبدئي(. 
2/ التاأثري على امليزان التجاري للبلد امل�صيف من حيث التو�صع يف التبادل 

التجاري )ال�صادرات والواردات( مع دول العامل. 
التابعة  ال�صركة  تدفعها  التي  والر�صوم  بالإرباح  اخلا�صة  التحويالت   /3
لل�صركة الأم مقابل احل�صول على حق ا�صتخدام ا�صم و�صعار ونظام عمل 
ال�صركة الأم  من البلد امل�صيف نحو اخلارج مما يوؤثر �صلبًا على ميزان 

املدفوعات.
الأجنبية  ال�صتثمارات  قدرة  اأن  الأجنبي  لال�صتثمار  املوؤيدون  يفرت�س 
التجارة  هيكل  يغري  �صوف  العاملية  الأ�صواق  اإىل  الو�صول  على  املبا�صر 
اخلارجية للبلد امل�صيف من حيث زيادة قدرتها الت�صديرية وغزو اأ�صواق 
الأثر �صوف  التجاري، وهذا  ي�صاعدها على حت�صني ميزانها  جديدة مما 
يفوق الأثر ال�صلبي الناجم عن التحويالت اخلا�صة بالإرباح وراأ�س املال من 
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البلد نحو اخلارج. ولكن هذه الفر�صية تعتمد اعتمادا كليًا على الفر�صية 
القائلة باأن امل�صتثمر الأجنبي املبا�صر �صوف يعمل على حتقيق فائ�س يف 
الرغم  وعلى  ال�صادرات.  حجم  يف  الزيادة  طريق  عن  التجاري  امليزان 
الهدف  كان  اإذا  التالية:  النقطة  تغفل  اأنها  اإل  الفر�صية  هذه  �صحة  من 
الرئي�س لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر خدمة ال�صوق املحلي للدولة امل�صيفة 
عن طريق اإنتاج نف�س ال�صلع واخلدمات بدًل من العمليات الت�صديرية من 
قبل ال�صركة الأم )ال�صتثمار الباحث عن الأ�صواق(، فاأن تاأثري هذه النوع 
اإذا  التجاري خ�صو�صًا  امليزان  على  �صالبًا  يكون  �صوف  ال�صتثمارات  من 
كاملواد  الإنتاج  مدخالت  ت�صتورد  الأجنبية  ال�صركة  كانت 
اخلام واملنتجات الو�صيطة من اخلارج بدًل من العتماد 
على املدخالت املحلية، مما يعني زيادة الواردات ومن 
ال�صتثمار  كذلك  التجاري.  امليزان  يف  عجز  ثم 
الأجنبي املبا�صر يف قطاع اخلدمات »الفنادق 
امليزان  على  تاأثري  اأي  له  لي�س  مثاًل« 
حتقق  لعدم  امل�صيف  للبلد  التجاري 
املقابل  يف  التجاري.  التبادل 
الكفاءة  عن  الباحث  ال�صتثمار 
له تاأثريات كبرية على امليزان 
التجاري خ�صو�صًا اإذا كان 
امل�صتثمر الأجنبي املبا�صر 
ال�صناعات  يف  يعمل 
املوجودة  الت�صديرية 
احلرة  املناطق  يف 
يت�صح  امل�صيف.  للبلد 
تاأثري  اأن  هذا  من 
الأجنبي  ال�صتثمار 
املبا�صر على امليزان التجاري 
رئي�صيًا  اعتمادًا  يعتمد 
ال�صتثمار  نوع  على 
الأجنبي والدوافع من 
يف  ال�صتثمار  وراء 

البلد امل�صيف.

ثالثًا: تأثير االستثمار األجنبي على االستثمار الوطني الخاص
قد يوؤثر ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف البلد امل�صيف على نظريه الوطني 
الوطني  ال�صتثمار  معدل  زيادة  اإىل  توؤدي  ايجابية  بتاأثريات  اخلا�س 
اأما  الوطني.  ال�صتثمار  انخفا�س  اإىل  توؤدي  �صالبه  واأخرى  اخلا�س 
وطنية  ا�صتثمارية  فر�س  خلق  طريق  عن  تاأتي  فقد  اليجابية  التاأثريات 
يف ال�صناعات التكميلية من خالل قيام املن�صاآت املحلية بتوزيع منتجات 
طريق  عن  تاأتي  قد  اأو  الإنتاج،  مب�صتلزمات  واإمداده  الأجنبي  امل�صتثمر 
املحلية  املن�صاآت  كفاءة  مدى  على  توؤثر  التي  التكنولوجيا  وتوطني  نقل 
الإنتاج  تكاليف  تقليل  على  ي�صاعدها  الذي  الإنتاج  عنا�صر  ا�صتخدام  يف 

وتعظيم الأرباح مما ي�صجع على دخول م�صتثمرين جدد اإىل ال�صوق.
الوطني  ال�صتثمار  على  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  يوؤثر  قد  املقابل  يف 
اخلا�س عن طريق �صعر �صرف عملة البلد امل�صيف الذي يحدث يف حالة 
تدفق ا�صتثمارات اأجنبية مبا�صرة ب�صكل كبري مما يوؤدي لزيادة يف �صعر 
�صرف العملة والذي يوؤثر �صلبًا على القدرة التناف�صية للمن�صاآت املحلية يف 

ت�صدير منتجاتها اإىل الأ�صواق العاملية.
اأي�صًا تعتمد درجة تاأثري هذه ال�صتثمارات على الكيفية التي يدخل فيها 
اأن ال�صتثمارات عن طريق  ال�صتثمار الأجنبي للبلد امل�صيف. فمثاًل مبا 
�صركة  اأ�صول  ملكية  نقل  عن  عبارة  هي  وال�صتحواذ  الندماج  عمليات 
قائمة م�صبقًا اإىل فرد اأو �صركة اأجنبية فاأن تاأثري هذه ال�صتثمارات �صوف 
يف  املناف�صة  درجة  مدى  وكذلك   ، جديدة  �صركة  تاأ�صي�س  من  اأقل  يكون 
التاأثري  درجة  اأن  كما  القائمة.  الأخرى  املن�صاآت  عدد  حيث  من  ال�صوق 
ال�صوق  �صلعة جديدة يف  بتقدمي  الأجنبي  امل�صتثمر  قيام  تختلف يف حالة 
اأو �صلعة مناف�صة لل�صلع املحلية املوجودة. ففي احلالة الأوىل ل يوجد اأي 
تـاأثري �صلبي على املن�صاآت املحلية بل رمبا تاأثري اإيجابي عن طريق التكامل 

الأفقي اأو العمودي.
رابعًا: تأثير االستثمار األجنبي على سوق العمل:

عادة ما يتم نقا�س تاأثري ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر على �صوق العمل يف 
اإطار تاأثريه على خلق فر�س عمل جديدة، وزيادة الأجور، ورفع الكفاءة 
اأما تاأثري ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر على خلق فر�س  الإنتاجية للعمالة. 
عمل جديدة يف �صوق العمل للبلد امل�صيف فهذا اأمر غري م�صلم به، بل قد 
يوؤدي اإىل زيادة معدل البطالة. فمن جهة ت�صري بع�س الفر�صيات اإىل اأن 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يقوم بدور هام يف احلد من م�صكلة البطالة يف 
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البلد امل�صيف من خالل التوظيف املبا�صر يف املن�صاآت الأجنبية، بالإ�صافة 
اإىل طرق غري مبا�صرة من خالل زيادة فر�س العمل يف ال�صناعات املحلية 
على  كبري  ب�صكل  يعتمد  التاأثري  هذا  ولكن  واخللفية.  الأمامية  التكميلية 
طريقة اإن�صاء ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، فاإذا كان تاأ�صي�صًا، فهذا بدون 
�صك �صوف يخلق فر�س عمل جديدة. بينما يف حالة الندماج وال�صتحواذ، 
قد يوؤدي هذا النوع من ال�صتثمارات اإىل زيادة معدل البطالة نظرًا ل�صعي 
ال�صركة اجلديدة لال�صتغناء عن بع�س العاملني ب�صبب التقنية امل�صتخدمة 
التاأثري  هذا  يعتمد  كذلك  اأجنبية.  باأخرى  املحلية  العمالة  ا�صتبدال  اأو 
على القطاع الذي يعمل فيه امل�صتثمر الأجنبي املبا�صر. فمثاًل ال�صتثمار 
الأجنبي املبا�صر يف القطاع اخلدمي قد ل يخلق فر�س عمل مثل القطاع 

ال�صناعي الذي يعترب كثيف ال�صتخدام لالأيدي العاملة .
باأن امل�صتثمر الأجنبي  اأتفاق بني جميع الدرا�صات  يف املقابل هناك �صبه 
املبا�صر يدفع اأجرًا اأكرب من نظرية الوطني بالإ�صافة اإىل الهتمام امل�صتمر 

بالتطوير والتدريب الوظيفي مما يرفع الكفاءة الإنتاجية للعمال.
خامسًا: تأثير االستثمار األجنبي على سعر الصرف لعملة البلد 

المضيف. 
املدفوعات عن طريق  ميزان  املبا�صر يف  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفق  يوؤثر   
تاأثريه يف ح�صاب راأ�س املال وبالتايل يوؤثر يف موقف �صوق النقد الأجنبي 

ويف �صعر ال�صرف .
 ويكون اأثر التدفقات لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر �صلبيًا يف اأداء ال�صيا�صة 
اأ�صعار  ا�صتقرار  يف  تاأثريها  طريق  عن   ، النامية  البلدان  يف  النقدية 
يف  ال�صرف  �صعر  يكون  فعندما   ، النقدي  الت�صخم  ومعدلت  ال�صرف 
البلد امل�صيف تام املرونة ، فاإن تدفق روؤو�س الأموال يوؤدي اإىل رفع قيمة 
عملة البلد امل�صيف وانخفا�س يف ال�صعر الن�صبي لل�صلع امل�صتوردة ، ويرتفع 
ال�صتهالك املحلي ، وبالتايل تنخف�س ال�صغوط الت�صخمية ، وبذلك يقل 

احتمال اأن يكون لتدفقات راأ�س املال الأجنبي اأثر ت�صخمي .
 اإن ح�صول �صغوط ت�صخمية ب�صبب التدفقات ال�صتثمارية الأجنبية فيما 
اإذا كانت هذه التدفقات اأنعكا�صًا لزيادة الطلب على النقد الأجنبي عند 
كل م�صتوى من م�صتويات الفائدة ، اأو تعود اإىل عوامل اأخرى ، وعلى نحو 
�صعر  بلوغ  اإىل  الأجنبية  ال�صتثمارية  التدفقات  توؤدي  اأن  ميكن   ، خا�س 

ال�صرف احلقيقي م�صتويات عالية غري م�صيطر عليها   . 
ا�صتثمارية كبرية مثل  تلقت تدفقات  التي  الدول       وقد مرت بع�س 
�صعر  يف  الأمد  وطويل  كبري  بارتفاع   ، واملك�صيك  وهنغاريا  الأرجنتني 

 ، الت�صعينيات  عقد  من  الأول  الن�صف  يف  احلقيقي  ال�صرف 

ورمبا تكون هذه الزيادة الكبرية يف التدفقات الراأ�صمالية التي اجتذبتها 
اأثر موجه الإ�صالح القت�صادي ال�صامل ، قد �صاهمت يف رفع �صعر  على 
�صعر  يف  امل�صتمرة  الرتفاعات  وهذه   ، طويلة  ملدد  احلقيقي  ال�صرف 
ال�صرف احلقيقي تهدد القدرة التناف�صية للبلد يف اخلارج ، وتخلق مناخًا 
ل  الرتفاع  هذا  ولكن   ، الأجانب  امل�صتثمرين  قبل  من  الثقة  فقدان  من 
يح�صل دائمًا ، ففي جتارب بع�س الدول الآ�صيوية اأنخف�س �صعر ال�صرف 

بدًل من الرتفاع ، نتيجة ل�صيا�صة التوحد املايل وحترير التجارة
سادسًا: نقل وتوطين التكنولوجيا للبلد المضيف.

اإن التكنولوجية ل تت�صمن العمليات العلمية فح�صب بل ت�صتمل على املعارف 
امل�صتوى  تطور  واإن   ، معني  منتج  لت�صنيع  الالزمة  واملهارات  واخلربات 
التكنولوجيا  بذلك  و�صارت   ، الإنتاجية  للعملية  هام  عن�صر  التكنولوجي 
اأهم عنا�صر الإنتاج ، ولقد �صاهم التقدم التكنولوجي يف حت�صني م�صتوى 
اجلن�صية  متعددة  ال�صركات  تقوم  حيث   . النامية   البلدان  يف  املعي�صة 
امل�صتوى  ذات  واملعدات  الآلت  من  املحلية  ال�صركات  احتياجات  بتوفري 
اإنتاج  فر�صة  املحلية  لل�صركات  يتيح  مما   ، مي�صرة  ب�صروط  التكنولوجي 
ال�صلع باملوا�صفات العاملية ، وحتى اإذا توقف تدفق راأ�س املال الأجنبي اأو 
تغريت اجتاهاته فاإن نقل التكنولوجيا واأثرها على القت�صاديات امل�صيفة 

�صي�صتمر   
اولوية من  التكنولوجيا �صار  نقل  املبا�صر يف  الأجنبي  ال�صتثمار  اإن دور   
اولويات �صانعي القرار يف البلدان النامية ، فقد عمدت هذه البلدان اإىل 
اإنتقاءًا ومالئمة  اأنظمتها اخلا�صة لنقل التكنولوجيا لت�صري اأكرث  حترير 
لظروفها القت�صادية ، كما �صعت اإىل زيادة قدراتها ال�صتيعابية لتوطني 

الأجنبية  ال�صركات  بني  الروابط  وزيادة   ، املنقولة  التكنولوجيا 
القول  وميكن   ، املحلية  ال�صركات  وبني  وفروعها 

اأن حتديد مدى مالئمة التكنولوجيا 
اجلديدة لقت�صاد البلد امل�صيف 
وخ�صائ�صه  قدراته  متلية 

اإذا  فمثاًل  الن�صبية،  ومميزاته 
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كانت الدولة تتميز بفائ�س يف الأيدي العاملة وتعاين من البطالة ، فاإنها 
الأيدي  بندرة يف  ات�صفت  اإذا  اأما   ، العمل  ال�صناعات كثيفة  اإىل  �صتلجاأ 

العاملة فاإنها تتجه نحو ال�صناعات كثيفة راأ�س املال      
ا�صتخدام  كفاءة  زيادة  يف  دور  اجلن�صية  متعددة  لل�صركات  اإن  كما       
التكنولوجيا املتوفرة وتكييفها مع الظروف املحلية ، معتمدة على اخلربات 
التي ح�صلت عليها من جتاربها يف بلدان نامية اأخرى ، ويف حالت معينة 
وتطوير   ، والتطوير  للبحث  حملية  مراكز  فتح  اإىل  ال�صركات  هذه  تلجاأ 
حتفيز  ميكنها  كما   ، ال�صائد  ال�صتهالك  ومنط  يتالئم  مبا  تقنياتها 
الكفاءات التقنية يف ال�صركات املحلية ، بتقدمي امل�صاعدات وزيادة حدة 

املناف�صة  
 وثمة م�صكلتان تواجه عملية نقل التكنولوجيا اإىل البلدان النامية ، الأوىل 
تتمثل مبدى مالئمة التكنولوجيا التي توفرها ال�صركات متعددة اجلن�صية 
ال�صركات  هذه  تتحملها  التي  بالتكاليف  تتعلق  والثانية   ، البلد  لظروف 
مقابل نقل هذه التكنولوجيا من قبل مراكز البحث والتطوير يف البلدان 

املتقدمة  .  
 وتذهب بع�س الدرا�صات اإىل القول اأن التكنولوجيا املتطورة قد وجدت يف 
الأ�صا�س لتنا�صب ظروف اقت�صاديات البلدان املتقدمة ، وهي اقت�صاديات 
ذات كثافة راأ�صمالية لوفرته فيها ، وقلة تكلفته الن�صبية واأن الأيدي العاملة 
هناك لها القدرة على ت�صغيل واإدارة هذه التقنية لأنها هي التي اخرتعتها 
وطورتها ، كما اأن النقل الأفقي للتقنية يوؤدي اإىل تدمري بع�س ال�صناعات 
ال�صركات  اأبقت  وبذلك   ، الرخي�صة  العاملة  الأيدي  وا�صتغالل  التقليدية 
اأرباحها  لتعظيم  �صيطرتها  املتطورة حتت  التكنولوجيا  متعددة اجلن�صية 

ولي�س بهدف خدمة وحتقيق التنمية القت�صادية يف البلدان النامية . 
     كما اإن ال�صركات متعددة اجلن�صية قد ل توجه ا�صتثماراتها اإىل القطاعات 
القت�صادية ب�صكل ي�صاهم يف معاجلة اخللل الهيكلي لقت�صاديات البلدان 
النامية ، عن طريق ا�صتخدامها للتكنلوجيا املتطورة ، مما يوؤدي اإىل قيام 
قطاعات اقت�صادية متقدمة ن�صبيًا من الناحية التقنية والإدارية متمثلة 
 ، تكنولوجيًا  متخلفة  اأخرى  بقطاعات  مقارنة  الأجنبية  ال�صركات  بفروع 
الأجنبية  ال�صركات  ا�صتثمارات  عادة  وتتجه   ، املحلية  بال�صركات  متمثلة 
اأجل  من  الإ�صتخراجية  ال�صناعة  قطاع  نحو 
النامية  البالد  يف  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل 
وتوجيهها 

 ، البلدان  هذه  داخل  ت�صنيعية  عملية  باأي  القيام  دون  الأم  البلد  اإىل 
وبالتايل حمدودية تطوير قطاع ال�صناعة التحويلية .

سابعًا: تأثير أنشطة االستثمار األجنبي على البيئة. 
تلوث  تفاقم  يف  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  ت�صاهم  اأن  ميكن    
للبيئة،  امللوثة  وال�صناعات  الأن�صطة  بع�س  يف  توطنها  خالل  من  البيئة، 
الطبيعي  والغاز  والتعدينية  النفطية،  ال�صتخراجية  ال�صناعات  مثل 
وال�صناعات البرتوكيماوية و�صناعة الإ�صمنت والأ�صمدة، بدًل من توطنها 
يف دولها، حيث تخ�صع هذه ال�صتثمارات الأجنبية يف دولها ملعايري بيئية 
م�صددة، ب�صبب تزايد الهتمام الر�صمي وال�صعبي بهذا الأمر، يف حني ل 

يوجد اأدنى اهتمام بذلك يف معظم الدول النامية
خالصة القول

اأن تاأثري ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر على اقت�صاد البلد امل�صيف يعتمد على 
وال�صيا�صية  والت�صريعية،  والتنظيمية،  القت�صادية  العوامل  من  جمموعة 
بالإ�صافة اإىل عوامل تعتمد على نوع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر  )زراعي، 
�صناعي، اأو خدمي(، والأ�صباب وراء ال�صتثمار يف البلد امل�صيف، وطريقة 
دخول ال�صتثمار الأجنبي )جديد، اأو عن طريق الندماج اأو ال�صتحواذ(، 
و�صيا�صات الدولة امل�صيفة اجتاه هذه ال�صتثمارات، وبيئتها ال�صتثمارية.
للبلد  القت�صادي  النمو  على  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تاأثري  فمثاًل، 
امل�صيف يعتمد على جودة راأ�س املال الب�صري الذي متتلكه الدولة يف راي 
بع�س الدرا�صات، بينما تو�صلت درا�صات اأخرى على اأن هذا التاأثري يعتمد 
امل�صيف.  البلد  وامل�صريف يف  املايل  القطاع  تطور ومنو  اأي�صًا على درجة 
امل�صيف  البلد  املطبقة يف  القت�صادية  ال�صيا�صات  لبع�س  يكون  قد  اأي�صًا 
ذلك  يف  القت�صاد  على  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأثر  حتديد  يف  دورًا 
تنتهج  التي  دول  اأن  الدرا�صات  بع�س  وجدت  املثال،  �صبيل  فعلى  البلد، 
�صيا�صة القت�صاد املفتوح تنتفع من ال�صتثمار الأجنبي اأكرث من تلك التي 

تتبع ال�صيا�صات احلمائية.
على  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اآثار  حول  اجلدل  من  الرغم  على 
لعبته  الذي  الدور  يتجاهل  اأن  الفرد  بو�صع  لي�س  امل�صيف،  البلد  اقت�صاد 
النامية  الدول  القت�صادية يف  التنمية  ال�صتثمارات على دفع عجلة  هذه 
خ�صو�صًا دول جنوب �صرق اآ�صيا ودول جنوب �صرق اأوروبا )القت�صاديات 

التي متر مبرحلة انتقالية ورابطة الدول امل�صتقلة(.  
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تعريف اآخر:
     »هى �صناديق تن�صئها البنوك اأو �صركات التاأمني اأو �صركات 
امل�صاهمة وتديرها �صركات م�صاهمة م�صتقلة ذات خربة وكفاءة 
اإدارة �صناديق ال�صتثمار بهدف جتميع الأموال من الأفراد  فى 
ح�صيلة  وا�صتخدام  ا�صتثمار،  وثائق  اإ�صدار  مقابل  واملوؤ�ص�صات 
تلك الأموال فى ال�صتثمار فى الأوراق املالية ومبا يحقق التنويع 
فكرة حمافظ  . وجند  الوثائق«  املنا�صب حلملة  والعائد  الكفء 
لأن  وذلك  وامل�صتثمرين  ال�صتثمار  قدم  قدمية  تعترب  ال�صتثمار 
وغريزية  فطرية  م�صالة  املب�صطة  �صورتها  فى  املحفظة  فكرة 
متنوعة  اأ�صول  حيازة  على  الأوائل  امل�صتثمرون  اعتاد  وقد 
للنفوذ  جماًل  يعد  مما  ذلك  وغري  وال�صلع  والأطيان  كالذهب 
 « : والرثاء، وجرى التعبري عنه فى العبارة ال�صهرية التى تقول 
ل ت�صع البي�س كله فى �صلة واحدة » وقد كانت هذه العبارة اأول 
ا�صتك�صاف ب�صرى ملنطق املحفظة . وجند اأن هذه العبارة تتناول 
مبا�صرة اأحد اأهم اأركان املحفظة ال�صتثمارية املتمثلة فى اإعتبار 
تنويع عنا�صر املحفظة الأ�صا�س الأول اأو الأ�صا�س الهم فى بناء 

حمفظة ال�صتثمار.
املجالت  �صتى  فى  الهائل  والتقدم  الزمن  تطور  مع  ولكن       
جمال  فى  الكثري  يعنى  ال�صالت  واإختيار  البي�س  جمع  يعد  مل 
�صمان �صالمة ال�صتثمار اأو جهود ال�صتثمار، كما اأ�صبح اإختيار 
التوليفة املنا�صبة اأمرًا خارجًا عن اإطار الفطرة ومنطق الغريزة، 
فاملحفظة ال�صتثمارية يت�صع الأن منطقها كمًا وكيفًا ت�صمل عددًا 
كبريًا من املحافظ الفرعية ل يحدها مكان واحد ولي�صتوعبها 
قرارًا واحدًا كما اأن تداخل معايري العمل فيها يتحول اإىل حالة 
من ال�صتباك الدائم بني عدد لح�صر له تقريبًا من املتغريات 
فنيًا  تخ�ص�صًا  حتتاج  والتى  الفنية  وغري  الفنية  الطبيعة  ذات 
اإىل  اإ�صافة  الإتقان  اإىل  لت�صل  الإملام  تتعدى  ودراية  وا�صحًا 
املقدرة التامة على التعامل مع املتغريات ال�صيا�صية والجتماعية 
ذات ال�صلة بحركة وقيمة حمفظة ال�صتثمار. ولعل اأهم ماجتدر 
الإ�صارة اإليه فى هذا ال�صاأن هو اأن مفهوم املحفظة تطور خالل 
ال�صنوات الأخرية من كونها )اأداة ا�صتثمار( اإىل اأداة لال�صتثمار 
باتت  لقد  ذلك  من  اأكرث  بل  واحد،  اآن  فى  ال�صتثمار  وحلماية 

أواًل : تعريف المحافظ االستثمارية: 

ميكن تعريف املحافظ ال�صتثمارية portfolio على اأنها اأداة مركبة من اأدوات ال�صتثمار وذلك لأنها ترتكب من اأ�صلني اأو اأكرث يتم 
ا�صتثمار الأموال فيها، اأو اأنها جمموع ما ميلكه امل�صتثمر من اأ�صول وموجودات �صريطة اأن يكون الهدف منها تنمية القيمة ال�صوقية لها.

مفهوم المحافظ 
االستثمارية

عمر م�سطفى حممد
فرع ال�صوق العربى
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العمل  على  القادر  الوحيد  ال�صتثمارى  ال�صكل  الأن  املحفظة 
بنجاح.

     وجند اأن هذا التطور اجلوهرى فى مفهوم املحفظة ودورها 
جاء اإ�صتجابة منطقية للتطور الهائل احلا�صل فى طبيعة اأ�صواق 
الأمر  يقف  ولن   . املحفظة  عمل  جمال  ت�صكل  التى  ال�صتثمار 
�صتتواىل على مدراء  والتحديات  امل�صاعب  فاإن  عند هذا احلد 

ال�صتثمار مع التطور.
واليوم يجد مدراء املحافظ اأنف�صهم اأمام و�صع خمتلف كلية فاأية 
اأ�صهم تلك التى يحوزونها اأو اأى �صركة يجب اإختيار اأ�صهمها دون 
توؤدى  حتى  كبري  اإهتمام  اإىل  يحتاج  الأمر  فاإن  ولذلك  غريها، 

املحافظ الدور املنوط بها.
ثانيًا: نشأة المحافظ االستثمارية:

      جند اأن ال�صناديق ال�صتثمارية هى قدمية قدم ال�صتثمار 
اإذ كانت ن�صاأتها فى مطلع القرن التا�صع ع�صر فى هولندا نتيجة 
ومنها  فرن�صا  اإىل  الفكرة  اإنتقلت  ثم  ال�صتثمار  �صركات  لظهور 
اإىل بريطانيا رائدة الدول ال�صناعية فى ذلك الوقت. فقد كانت 
�صركات ال�صتثمار الربيطانية فى بداية الأمر ذات روؤو�س اأموال 
اأقرب  جديدًا  طابعًا  تاأخذ  واأخذت  1930م  عام  حتى  حمدودة 
وبروؤو�س   mutual fund ال�صتثمار  ب�صناديق  ي�صمى  ما 

هذه  ظهرت  كما  حمددة.  غري  فى اأموال  ال�صركات 
بعد  المريكية  املتحدة  الوليات 
اإىل  الأوىل هادفة  العاملية  احلرب 
نحو  الأموال  روؤو�س  تدفق  توجيه 
ال�صتثمارات الأجنبية ومرت هذه 
ال�صركات مبراحل خمتلفة اإىل اأن 

عام  ال�صتثمار  �صناديق  بداأت 
فى  التعامل  تنظيم  ومت  1940م، 

طريق  عن  ال�صناديق  هذه  وحدات 
ال�صواق املالية.

     وفى فرن�صا بداأت �صناديق ال�صتثمار املغلقة عام 1945م ثم 
تطور الأمر عام 1964م اإىل �صناديق ال�صتثمار ذات راأ�س املال 
املتغري و�صناديق ال�صتثمار امل�صرتكة، وقد اإ�صتفادت دول العامل 
اإذ اإجتهت بع�س الدول  ال�صابقة  الثالث )النامية( من التجربة 
تطوير  اإىل  كوجن  وهوجن  والفلبني  وماليزيا  وتايلند  الهند  مثل 
ال�صتثمار  �صناديق  اإن�صاء  بها عن طريق  املالية  الأوراق  اأ�صواق 

مما اأدى اإىل تن�صيط اأ�صواق املال فى هذه الدول.
اإن�صاء �صناديق  اأن  والأمريكية  الأوربية  التجربة  اأثبتت       وقد 
ال�صتثمار كان له دورًا فعاًل فى توجيه املدخرات نحو ال�صتثمارات 

املنتجة.
     كما بداأت فى اململكة العربية ال�صعودية منذ اأواخر ال�صبعينات 
دول  اأحد  وباإعتباره  ال�صودان  فى  اأما  1994م.  عام  م�صر  وفى 
حمافظ  فكرة  بزوغ  عند  الفكرة  هذه  بداأت  فقد  الثالث  العامل 
التمويل ال�صتثمارى فى العام 1990م ومت تكوين حمفظة البنوك 
التجارية وتبلورت واإنت�صرت بعد مولد بنك ال�صتثمار املاىل عام 
املعامالت  ولكن  ال�صتثمارية.  املحافظ  بعدها  وتتابعت  1998م 
عن  طابعها  فى  تختلف  ال�صودانية  ال�صتثمارية  ال�صناديق  فى 

تلك املعامالت فى اأنها ت�صري وفق ال�صيغ ال�صالمية.
ثالثًا: أهداف المحافظ االستثمارية:

1-اأهداف املحافظ ال�صتثمارية فى جمال ال�صتثمار املاىل:-
اأ - حتقيق ن�صب عالية من النمو فى القيم 
املالية )الأ�صهم  ال�صوقية لالأ�صول 
لت�صكيلة  املكونة  وال�صكوك 
هو  هذا  اأن  وجند  املحفظة( 
نظر  وجهة  من  الأ�صا�صى  الهدف 

املالك وهو تعظيم ثرواتهم.
جمزية  دخل  معدلت  حتقيق  ب - 
تركيبة  فاإن  وبالتاىل  لعمالئها، 
املحفظة املالية يجب بال�صرورة اأن ت�صكل من 
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يحقق  مبا  العالية  النقدية  التوزيعات  ذات  وال�صكوك  الأ�صهم 
تطلعات اأ�صحابها.

ج- حتقيق دخل على فرتات ق�صرية )�صهر مثاًل( للم�صتثمرين 
فاإن  وبالتاىل  اجلارية،  اإحتياجاتهم  تغطية  فى  يرغبون  الذين 
الرغبات املختلفة لأ�صحاب  اأهداف املحافظ يحقق  التنويع فى 
بداية  عند  الأهداف  هذه  تت�صح  اأن  يجب  كما  املحافظ،  هذه 

ت�صكيل املحفظة.
2-اأهداف حمافظ التمويل ال�صتثمارية القائمة لغر�س معني:-

اأو  عاجلة  حالت  ملقابلة  عادة  املحافظ  من  النوع  هذا  ين�صاأ 
لذا  للتمويل  مهمًا  الزمن  يعترب عامل  كما  التخفيف من حدتها 
فاإن الهدف من هذا النوع من املحافظ يكمن فى ال�صبب الذى 
وهى  املحافظ  اأن  جند  هنا  ومن  املحفظة.  اأجله  من  قامت 
القت�صاد  تخدم  فاإنها  ال�صتثمارية  اأغرا�صها  لتاأدية  تقوم  التى 

واملجتمع وال�صيا�صة فى اآن واحد.
رابعًا : مزايا المحافظ االستثمارية:

لبد واأن تكون هنالك مزايا للمحافظ ال�صتثمارية حتى تتح�صل 
وتتمتع  املدخرات،  جذب  على  وتعمل  مواردها  على  املحفظة 
املزايا  من  بالعديد  للجمهور  تطرح  التى  ال�صتثمارية  املحافظ 

منها :
املاىل  بالتحليل  القيام  بعد  ال�صتثمار  جمال  اإختيار  دقة   -1
اأن ال�صندوق  – من  – عرب املوؤ�صرات املختلفة  الدقيق والتاأكد 

�صيدر ربحًا جمزيًا للم�صاهمني فيه.
هدف  ي�صعون  الذين  امل�صتثمرين  لإحتياجات  اإ�صتجابتها   -2
اأو �صهادات  اأهدافهم ال�صتثمارية ف�صكوك  ال�صيولة فى مقدمة 
ال�صتثمار ميكن حتويلها اإىل نقد ب�صهولة وي�صر من خالل تداولها 
بيعًا و�صراًء فى �صوق الأوراق املالية، حيث يدرج ال�صندوق بعد 
م�صى ثالثة اأ�صهر من بدء ن�صاطه، اأو اإ�صرتداد جزء منها وب�صعر 

ال�صوق من اإحتياطى اإ�صرتداد �صهادات اأو �صكوك ال�صندوق.
3- حتقق هذه ال�صناديق الأمان للم�صتثمرين من خالل اجلهات 
امل�صدرة لتلك الأوراق املالية من اأ�صهم و�صكوك، فهى اإما جهات 
يوفر  ذلك  فاإن  وبالتاىل  عامة،  م�صاهمة  �صركات  اأو  حكومية 
مالية  �صمعة  من  اجلهات  هذه  به  تتمتع  ملا  للم�صتثمرين  �صمانًا 

طيبة.
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4- تدار هذه ال�صناديق بوا�صطة خرباء متخ�ص�صني فى جمالت 
ال�صتثمار املاىل، وذوى موؤهالت عالية مبا ي�صمن حتقيق اأهداف 

ال�صندوق.
عر�س  عن  عبارة  وهى  لل�صندوق،  اإ�صدار  ن�صرة  وجود   -5
البيانات  كافة  وي�صمل  ال�صندوق  عن  ومتكامل  وافى  معلوماتى 
واملعلومات التى يحتاجها امل�صتثمر لإتخاذ قرار ال�صتثمار املاىل 
فى ال�صندوق من عدمه )وعادة ما ت�صمل هذه املعلومات بدًء من 
تنبيه امل�صتثمرين لقراءة ن�صرة الإ�صدار بعناية، وتو�صيح ملكونات 
الأ�صا�صية  التعريفات  توجد  ذلك  جانب  اإىل  وهدفها،  الن�صرة 
للكلمات الرئي�صية الواردة بالن�صرة والتعريف بال�صندوق وحجمه 
وعمره كمدير ال�صندوق وعنوانه، اأمني ال�صندوق وعنوانه، وهذا 

الأخري عادة ما يكون حما�صبًا قانونيًا معتمدًا ومن ذوى اخلربة 
الكافية التى توؤهله للعمل نيابًة عن امل�صتثمرين، وكذلك تعر�س 
له،  القانونى  وال�صند  ال�صندوق،  فى  ال�صتثمار  جدوى  الن�صرة 
ثم تو�صح الن�صرة طريقة الإكتتاب واإجراءات الإ�صدار ل�صكوك 
اأو  الأ�صهم  عن  معلومات  على  الن�صرة  ت�صتمل  كما  ال�صندوق 
عملة  جانب  اإىل  وخ�صائ�صها  فيها  ال�صتثمار  املراد  املجالت 
الدفع لقيمة �صكوك اأو �صهادات ال�صندوق خالل عمره بالإ�صافة 
الفقهى  الراأى  على  الإ�صدار  ن�صرة  ت�صتمل  تقدم  ما  كل  اإىل 
)بالن�صبة للمحافظ ال�صتثمارية( وبجواز العمل بال�صندوق من 

عدمه واأخريًا كيفية الرد على ا�صتف�صارات حول ال�صندوق. 
اأداء  ملراقبة  حده  على  �صندوق  لكل  م�صتقل  اأمني  وجود   -6
امل�صاهمني  ليطمئن  اأف�صل،  لأداء  �صمانًا  ومراجعته  ال�صندوق 

باأن ال�صندوق ي�صري وفقًا ملا جاء فى ن�صرة الإ�صدار.
7- تتميز توزيعات اأرباح ال�صندوق باأنها جمزية مقارنة بودائع 
ال�صتثمار امل�صرفية الأخرى وذلك نتيجة اإنخفا�س امل�صروفات 

الالزمة لإدارة ال�صندوق.
8- يتم اإحتجاز ن�صبة معينة من حجم ال�صندوق )حواىل %10( 

ملقابلة ت�صييل ال�صكوك من قبل امل�صاهمني.



واحة الشمالـــ

50
www.shib.sd

�صقيقتها الهام، حظها من اجلمال قليل، بل قليل جدًا. ولكنها)�صت بيت( 
خم�صة جنوم وكما يقول اأهلنا: )�صايلة البيت على را�صها(، طوال �صاعات 
اليوم اإما يف املطبخ اأو حمت�صنة )ط�صت( الغ�صيل اأو تقوم بـ)كي( املالب�س 
اأو نف�س البيت من الأتربة والغبار، دون كلٍل اأو ملٍل. الأب كان قد تنف�س 
ال�صعداء عندما تزوجت �صهام، ولكن هاهي تعود )ملراحها(، ف�صار همه 
مغرتب  الأب،  اأقرباء  اأحد  يوم  ذات  الباب  طرق  م�صاعفًا.  اأخرى  مرة 
كانت اأخباره قد انقطعت عنهم لفرتة طويلة. �صمعوا اأن زوجته قد توفيت 
يف اأول ولدة لها ومل يتزوج بعدها. برزت عالمة ا�صتفهام كبرية وحائرة 
لدى الأ�صرة: يا تري، ما الذي رمى به يف طريقنا بعد كل هذه ال�صنوات؟ 
املراآة:  يف  تنظر  وهي  نف�صها  يف  قالت  �صهام  البنتني؟  اإحدى  يف  اأيرغب 
والباقي هني.  يدي  يقع يف  ب�س  يعر�صني.  وجايي  بي طالقي  �صمع  »اأكيد 
ده ما بطري مني زي الأولين«، وابت�صمت لنف�صها واأ�صلحت من هندامها 
وهي تتاأبط �صيئًا يف نف�صها الأمارة بالزواج مرة اأخرى. الهام تعرف اأنها 
ل متلك �صيئًا تتباهى به غري )فنها املطبخي واملنزيل(، لذا فهي تعتمد 
وجتاذب  املغرتب  وجاء  والأقارب.  اجلارات  اأمام  بها  اأمها  مباهاة  على 
اأطراف احلديث مع �صاحب البيت لربهة ثم خرج م�صيعًا بنف�س عالمة 
ال�صتفهام والتي كربت وت�صخمت. غرق الأب يف التحليل والتخمني وهو 
تقدم،  اإذا  تر�صحه  ملن  والأم حائرة،  فيهن؟  ياتا  ربي  يا  للفتاتني:  ينظر 
يقوده  الذي  الأم  حد�س  ولكنه  الأمور،  معطيات  على  مبكرًا  قفز  بالطبع 

خوفها على م�صتقبل البنتني، وحر�صها على اأن تدخال بيت الزوجية، الهام 
�صهام  اأنا«  علي  الدور  يااأبوى،  »اأنا  يقول:  ل�صان حالها  وكاأّن  لالأب  تنظر 
املبالة، رغم  بعدم  تتظاهر  تقبع يف غرفتها وهي  معتمدة على جمالها، 
الأ�صئلة الكثرية التي تزحم راأ�صها والآمال العري�صة التي ترتاق�س اأمام 
عينيها. بعد عدة زيارات غري معلنة الأهداف، تاأكد للجميع، اأن )زولنا( 
تتاألق  �صهام  البيت.  يف  املباراة  وترية  فزادت  ا�صتك�صافية  بزيارات  يقوم 
)احلزن  �صديقتها  ت�صميها  التي  الأول  زواجها  )ذهب(  وبقايا  بثياب 
وتلميع  الطهي  اأ�صول  من  جعبتها  يف  ما  كل  اأخرجت  والهام  القدمي(.  
الكبابي وتبخريها وتقدمي ال�صاي املنعنع واأبوهبهان وزجنبيل وقرفة. الأم 
تقف حمايدة،. والأب يقف بحذر يف �صف املطلقة لأ�صباب مقتنع بها يف 
دخيلة نف�صه. �صراٌع خفي يحتدم بني الفتاتني. والأم يف جهة والأب يف جهة 
اأخرى، ولكنه �صراع مكبوت، تف�صحه اأحيانًا الت�صرفات اأو التعليقات. مل 
املناكفة  اإىل هذا احلد من  ال�صقيقتني  الأمور بني  اأن و�صلت  يحدث قط 
والغرية. ياأتي )زولنا(، فتهرع �صهام بكامل اأناقتها واأ�صلحتها الهجومية، 
الكر�صي  على  ي�صتقر  اأن  وما  عري�صة.  ابت�صامة  مبت�صمة  الباب  له  وتفتح 
حتى تكون الهام قد اأتت بالع�صري وارتطام مكعبات الثلج بجوانب اجلك 
الزجاجي ميو�صق خطواتها اخلجولة. بعد اأن �صرب )الزول( ن�صف اجلك 
وقال اإنه ع�صري مل ي�صرب مثله من قبل، تقول �صهام للهام، بحكم اأنها 
الكبرية: »بعد دة اأنا بودي الع�صري«. تقول الهام وهي متحفزة: »خال�س، 

بقلم: حممد عبده حممد جودوقسمة ونصيب
اإدارة التخطيط والبحوث

سهام، فتاة جميلة ويتمناها الكثيرون كزوجة، رغمًا عن هذا، تم طالقها بعد خمسة وخمسين يومًا بالتمام 
والكمال من تاريخ زواجها. واألسباب مجهولة، ولكن السبب المتداول أنها كسولة و)ال تنفع ست بيت( .
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�صويهو اإنت ووديهو«. فت�صكت �صهام على م�ص�س، فهي تكره دخول املطبخ. 
وعندما �صبقت الهام يومًا �صهام يف فتح الباب للزول، قالت �صهام وهي 
ملا خبط  »يعني هو  الهام:  ؟« فرتد  �صنو  العليكي  تلوي )بوزها(: »اخلفة 
الباب، قال يا �صهام تعايل اأفتحي الباب؟«. اأحيانًا عندما ياأتي )زولنا(، 
تختلق �صهام م�صوارًا للهام للدكان ليخلو لها اجلو، وتبداأ امل�صاحنة. ما قبل 
ذات الزيارة، اأخفت الهام كل الذهب التي تتزين به �صهام، وحدثت اأول 
م�صكلة بينهما. يتدخل الوالدان لف�صها وهما يف حرية من اأمرهما واحلال 
الذي و�صلت اإليه ال�صقيقتان، وانقلب حالهما راأ�صًا على عقب. و)زولنا( 
ياأتي وينقل ب�صره حيث �صاء بني الفتاتني، وحرب خفية تدور بني الأختني، 
وهو ل يدري اأنه هو الذي قد اأ�صعل اأوارها واأوقد نارها. وانطلقت اأ�صواأ 
متوا�صعة  هدية  »دي  لالأب:  وقال  بهدية  )زولنا(  اأتى  عندما  ال�صرارات 
لأختنا الهام«. لول احلياء لأطلقت الهام زغرودة جتيدها متامًا، ولكنها 
تدعو اهلل  و�صهرت  ليلتها،  املخدة  بدًل من  تو�صدتها  التي  الهدية  اأخذت 
اأن يلج الزول يف قف�صها والتي نذرت اإن فعل وولج القف�س لتغلق عليهما 
القف�س وتبلع املفتاح )ل دخول ل مروق تاين( ليلتها، مرت ال�صاعات على 
تنفجر  تكاد  الهام حتت�صن هديتها وهي  اإىل  تنظر  وكاأنها دهور،  �صهام 
من الغيظ. والهام ل تفتاأ تغني لكى تزيد من غيظها: »اأول غرام يا اأجمل 
اأتى الزول متاأنقًا يف اليوم التايل، فبادرته الهام بفتح الباب له  هدية«. 
منحنية خجاًل تداري جمالها ال�صحيح، وكاأنها ت�صكره على الهدية، وتظهر 
له ا�صتعدادها لتكملة بقية امل�صوار، ولكن زولنا فاجاأ اجلميع باأن اأح�صر 

هدية )طبق الأ�صل( ل�صهام وهو يعتذر باأنه مل ين�صي هديتها ولكنه مل يجد 
مفتاح ال�صنطة الأخرى. يف ذاك اليوم اأجلمت املفاجاأة اجلميع، وخا�صة 
الهام. عقلها املحدود مل ي�صتطع اأن يحلل مغزى امل�صاواة. هذه �صهام رغم 
للذي حدث  تف�صريًا  اأي�صًا مل جتد  تك�صب حربًا،  ك�صبت معركة ومل  اأنها 
واملفا�صلة.  لالختيار  نف�صي  �صراع  يف  هو  رمبا  الرجل؟  هذا  يريد  ماذا 
وهنا قرر الأب اأن يرتاح من هذا اجلو املكهرب واحلرية اليومية ف�صارع 
ب�صوؤال الرجل �صوؤاًل مبا�صرًا:«اإنت يا ولدي اإتزوجت بعد موت زوجتك اهلل 
يرحمها؟«. قال ال�صاب بهدوء: »ل يا عمي«. قال الأب وهو يكتم �صرورًا: 
»طيب م�صتني �صنو؟« قال ال�صاب بلهفة: »ع�صان كدة جيتك يا عمي، وكل 
يوم اأقول اأفتح املو�صوع، ما بلقى ال�صجاعة واأقول اأخليهو لتاين يوم. اأهو 
كوي�س اإنك �صاألتني الليلة«. وهنا انفرجت اأ�صارير الأب بابت�صامة عري�صة 
وقال بثقة وهو ميدد رجليه: »اأها، ياتا فيهن يا جنا؟« فقال ال�صاب: »واهلل 
يا عمي هي قالت لو ما اإنت وافقت هي مابتوافق لأنك عمها الوحيد واإنت 
اأبوها«.. قال الأب وهو يهب واقفا كاملل�صوع: »دي منو يا جنا؟«  يف مقام 
فقال ال�صاب مطرقًا: »بت اأخوك ال�صغالة معلمة يف ال�صعودية. حتى اأخوها 
املعاها موافق.« �صهام والهام كانتا ت�صرتقان ال�صمع من وراء �صتار، نظرت 
الأمل  بخيبة  امل�صوبة  الده�صة  من  حادة  بزاوية  الأخرى  اإىل  واحدة  كل 
وراحتا يف  الأخرى  واحدة  ثم بال وعي احت�صنت كل  والإحباط،  والغيظ 

�صحك ه�صتريي.
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فى  واملغفرة  الرحمة  اأن  دللته  الأويل  الآية  يف  املوت  علي  القتل  فتقدمي 
الآية اأويل بها الذين قتلوا يف �صبيل اهلل من الذين ماتوا . وتقدمي املوت 
يح�صرون عدد  الذين  لأن  دللته )حت�صرون(  الثانية  الآية  القتل يف  علي 

املوتي فيهم اأكرث من القتلي .
َياأُْتوَن  ْثِل َهَذا الُقْراآِن ل  َياأُْتوا مِبِ اأَن  نُّ َعَلى  ِئِن اْجَتَمَعِت الإن�ُس واجْلِ لَّ )ُقل 

ُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهريًا )88(( �صورة الإ�صراء ْثِلِه وَلْو َكاَن َبْع�صُ مِبِ
)وَما َخَلْقُت اجِلنَّ والإن�َس اإلَّ ِلَيْعُبُدوِن )56(( �صورة الذاريات

وملا كان خلق اجلن �صابقًا خللق الإن�س قدم اجلن على الإن�س فى الآية.
ياأتي مبثل  اأن  الإ�صراء لأن املٌتحدي فى  اآية  الإن�س علي اجلن يف  وتقدمي 

هذا القراآن هو الإن�س ولي�س اجلن .
ن  مِّ َمْغِفَرٍة  اإىَل  )�َصاِبُقوا 

َها  َعْر�صُ ٍة  وَجنَّ ُكْم  بِّ رَّ

 ِ ُل اهللَّ َذِلَك َف�صْ ِ وُر�ُصِلِه  اآَمُنوا ِباهللَّ ِللَِّذيَن  ْت  ِعدَّ اأُ َماِء والأَْر�ِس  َكَعْر�ِس ال�صَّ
ِل الَعِظيِم )21(( �صورة احلديد ُ ُذو الَف�صْ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َصاُء واهللَّ

ْت  اأُِعدَّ َمَواُت والأَْر�ُس  ال�صَّ َها  َعْر�صُ ٍة  ُكْم وَجنَّ بِّ رَّ ن  َمْغِفَرٍة مِّ اإىَل  )و�َصاِرُعوا 
ِلْلُمتَِّقنَي )133(( �صورة اآل عمران

يت�صابق  فاملت�صابق  وامل�صابقة.  امل�صارعة  بني  الفرق  يت�صح  الآيتني  فمن 
بالأعمال ال�صاحلة لي�صل لدرجة التقوي وحينها ي�صارع اإيل جنة عر�صها 

ال�صموات والأر�س اأعدت للمتقني .
رٌي  َب�صِ َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  ُ َواهللَّ وؤِْمٌن  مُّ َوِمنُكم  َكاِفٌر  َفِمنُكْم  َخَلَقُكْم  اَلِذي  )ُهَو 

)2(( �صورة التغابن
ملا كان مادة الآية هي )اخللق( قدم الكافر علي املوؤمن لكرثة الكفار.

وؤِْمِننَي )103((  َت مِبُ ا�ِس وَلْو َحَر�صْ  )وَما اأَْكرَثُ النَّ
�صورة يو�صف

أفال يتدبرون القرآن
اأبورقية 

اأ�صل التدُبر: النظر فى اأدبارالمور وعاقبتها، يقول الفيومى: )َدّبْرُت المر تدبريًا فعلته عن فكر َوَرِوّيه، وتدبرته تدبريًا. نظرت فى ُدُبره وهو عاِقبته 
واآخره(.

والتدبر فى القراآن: )هو النظر والتفكر فى غاياته ومقا�صده، التى يرمى اإليها، عاقبه العامل به، واملخالف له(.
يقول ابن القيم: )تدّبر الكالم: اأن ينظر فى اأوله واآخره ، ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفعُّل( .

ر باإنعام النظر، واإعمال العقل، واإطالة الفكر حتى ي�ْصرُب اأغوار احلقائق القراآنية ويقف على غايات الآيات الكرمية  وهذا بال �صك يقت�صى من املتدبِّ
ومقا�صدها ال�صريفة ومراميها البعيدة، لن املطلوب قد ليظهر بالبديهة للوهلة الوىل.   

   فمثاًل قوله تعايل:
ا َيْجَمُعوَن )157(( �صورة الن�صاء َّ ِ وَرْحَمٌة َخرْيٌ ممِّ َن اهللَّ ِ اأَْو ُمتُّْم مَلَْغِفَرٌة مِّ )وَلِئن ُقِتْلُتْم يِف �َصِبيِل اهللَّ

�َصُروَن )158(( �صورة الن�صاء ِ حُتْ تُّْم اأَْو ُقِتْلُتْم لإىَل اهللَّ )وَلِئن مُّ
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من املنقول عن عي�صى عليه ال�صالم: اأن اإبلي�س جاء اإليه، فقال له: األ�صت تزعم اأنه لي�صيبك ال ما كتب اهلل لك؟
قال: بلى.

قال: فارم بنف�صك من هذه اجلبل، فاإنه اإن قدر لك ال�صالمة ت�صلم.
فقال له: يا ملعون، اإن هلل عز وجل اأن يخترب عباده، ولي�س للعبد اأن يخترب ربه عز وجل.

......................................
وعن على ر�صى اهلل عنه قال: ملا �صار ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل بدر وجدنا عندها رجلني: رجاًل من قري�س وموىل لعقبة 
بن اأبى معيط. فاأما القر�صى فاأفلت، واأما موىل عقبة فاأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هو واهلل كثري عددهم، �صديد 
باأ�صهم. فجعل امل�صلمون اإذا قال ذلك �صربوه، حتى انتهوا به اإىل النبى �صلى اهلل عليه و�صلم، ثم اأن النبى �صلى اهلل عليه و�صلم 

�صاأله: كم تنحرون من اجلزر؟   
فقال: ع�صرًا لكل يوم.

فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: القوم األف، كل جزور ملئة وتبعها.
......................................

وعن اأبى هريرة قال: 
قال رجل: يا ر�صول اهلل، اإن ىل جارًا يوؤذينى.

فقال: اإنطلق واأخرج متاعك اإىل الطريق.
فاإنطلق واأخرج متاعه فاجتمع النا�س عليه، فقالوا ما �صاأنك؟

قال: ىل جار يوؤذينى، فذكرت للنبى �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: "اإنطلق واأخرج متاعك اإىل الطريق".
فجعلوا يقولون: اللهم األعنه، اللهم اأخزه.

فبلغه فاأتاه، فقال: ارجع اإىل منزلك فو اهلل ل اأوؤذيك.
......................................

وعن احل�صن اأن رجاًل اأتى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم برجل قد قتل حميمًا له، فقال له النبى �صلى اهلل عليه و�صلم:"اأتاخذ 
الدية؟"
قال: ل

قال: اأفتعفوا؟
قال: ل

قال: اذهب فاقتله!
فلما جاوزه الرجل قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: اإن قتله فهو مثله.

فلحق الرجل رجاًل فقال له:اإن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال كذا، فرتكه وهو يجر ن�صعه فى عنقه.
قال ابن قتيبة: مل يرد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه مثله فى املاأثم وا�صتيجاب النار اإن قتله. وكيف يريد هذه وقد اأباح اهلل 
عز وجل قتله بالق�صا�س، ولكن كره ر�صول اهلل اأن يقت�س واأحب له العفو، فعر�س تعري�صًا اأوهمه به اأنه اإن هو قتله كان مثله فى 
الإثم ليعفو عنه، وكان مراده اأن يقتل نف�صًا كما قتل الأول نف�صًا، فهذا قاتل وهذا قاتل، فقد ا�صتويا فى قاتٍل وقاتٍل، اإّل اأّن الأول ظامل 

والآخر مقت�س.

إتكاءة العدد
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يقال ان أغزل بيت يف الشعر 
العربي هو قول جرير:-

اإن العيون التي يف طرفها حوٌر
قتلننا ثم مل يحيني قتالنا 

ي�صرعنا ذا اللب حتى لحراك به
وهن اأ�صعف خلق اهلل ان�صانا 

وإن أمدح بيت هو قوله:-
األ�صتم خري من ركب املطايا

واأندي العامليـن بطون راح 

وأفخر بيت هو قوله:-
اإذا غ�صبت عليك بنو متيم

ح�صبَت النا�س ُكلَّهُم غ�صابًا 

وإن أهجا بيٍت هو قوله:-
َفَغ�سَّ الّطرف اإنَّك من منري

فال كعبًا بلغـت ول كالبا 

وإن أصدق بيت قوله:-
اإين لأرجو منك خريًا عاجاًل
والنف�س مولعة بحب العاجِل 

وإن أشد بيت تهكم قوله:-
زعم الفرزدق اأن �صيقتل مربعا

فاأب�صر بطول �صالمة يامربِع 

واحة الشمالـــ



واحة الشمالـــ

 مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة التخطيط والبحوث
2012م 5 يونيو  55بنك  الشمــــال اإلســالمي الــــعدد 

www.shib.sd

www.shib.sd



www.shib.sd

www.shib.sd


