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بنك ال�سمال الإ�سالمي

الر�ؤيــــــــــا

الر�ســــــــــالة

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

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

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

الم�صلحة.

)نتطلع اأن يكون البنك فى مقدمة البنوك ال�صودانية(
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واحة ال�سمال تلتقي نائب املدير العام
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والذي  الرابع(  )العدد  ال�شمال  واحة  جملتكم  خالل  من  جمددًا  بكم  نرحب  اأن  ي�رسنا 

ياأتي وال�شودان مير مبنعطفات �شيا�شية واقت�شادية اأفرزت حتديات جمة علي امل�شتوي 

اأجل النهو�ض بالوطن وهنا يتعاظم  القت�شادي الأمر الذي يتطلب ت�شافر اجلهود من 

اأن  التنمية ول�شك  اأهداف  املايل والقت�شادي وخدمة  الإ�شالح  اأجل  امل�شارف من  دور 

ال�شعاب هي  التحديات وقهر  اأي�شًا تواجه حتدياٍت �شتي ومواجهة هذه  امل�شارف هي 

العلمية  باملعرفة  للت�شلح  حاجة  يف  هم  الذين  امل�رسيف  باجلهاز  العاملني  مهمة 

واإكت�شاب املزيد من اخلربات والإ�شتفادة من التقنيات احلديثة.

       اإن جملتكم ت�شعي دومًا لتزويدكم باملعرفة من خالل املو�شوعات 

القيمة لكوكبة من كتابها داخل وخارج البنك، ولقد اآلت جملتكم 

وامل�رسفية  القت�شادية  املو�شوعات  لكم  تقدم  اأن  عاتقها  علي 

ذات ال�شبغة العلمية لتكون لكم عونًا يف اأداء ر�شالتكم ال�شامية 

و�شتجدون اإن �شاء اهلل يف هذا العدد الذي نح�شب اأنه متميز �شكاًل 

وم�شمونًا بكل ما يرثي معرفتكم العلمية.

       القارئ الكرمي... ختامًا ناأمل اأن ينال هذا العدد ر�شاءك واأعلم اأننا 

ن�شعد دومًا بالتوا�شل معك واأن دعمك لنا وتوا�شلك معنا هو الوقود املحرك لنا.

  اأ�سرة التحرير
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بنك ال�ســــــــمال الإ�سالمي

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

افتتح ر�صمياً يف 2 يناير 1990م الإفتتاح:      

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

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

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

90.000.000 جنيه �صوداين راأ�س املال املدفوع:  



البنك يد�شن موقعه علي ال�شبكة العنكبوتيةالبنك يد�شن موقعه علي ال�شبكة العنكبوتية

د�شن البنك موقعه علي �شبكة النرتنت بغر�ض التوا�شل مع عمالئه الكرام وكافة �رسائح املجتمع. ويحتوي املوقع علي العديد 

من املعلومات والبيانات التي تهم املت�شفح علي وجه العموم والعميل علي وجه اخل�شو�ض وميكن الدخول عليه علي الرابط 

)info@shib.sd( كما ميكنكم مرا�شلتنا علي الربيد الإلكرتوين )www.shib.sd(

البنك يعلن عن اإفتتاح فرع بمدينة الأبي�ضالبنك يعلن عن اإفتتاح فرع بمدينة الأبي�ض
اأعلن بنك ال�شمال الإ�شالمي عن اإفتتاح فرعه الثامن ع�رس مبدينة الأبي�ض حا�رسة ولية �شمال كردفان والتي متتاز باإنتاج 

املحا�شيل الزراعية وت�شم العديد من الأ�شواق مثل �شوق املحا�شيل و�شوق املوا�شي. وتعترب مدينة الأبي�ض من املدن العريقة 

لتهنئ مواطني  الفر�شة  الإ�شالمي هذه  ال�شمال  اإدارة بنك  تاريخ �شيا�شي واقت�شادي حافل. وتنتهز  ال�شودان ولها  بو�شط 

الأبي�ض ب�شورة خا�شة وعموم مواطني ال�شودان بافتتاح هذا الفرع الذي يهدف اإيل تقدمي خدمات م�رسفية متميزة ومتكاملة 

ل�شكان املنطقة وي�شمل ذلك اخلدمات امل�رسفية احلديثة مثل ال�رساف الآيل ونقاط البيع والبنك املنزيل.
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اأقام بنك ال�شمال الإ�شالمي حفل وداع  حلجاج بيت اهلل احلرام من من�شوبيه،  للعام 1432 هـ  مبباين رئا�شة البنك يوم اخلمي�ض 

املوافق 2011/10/20 م وقد �رسف احلفل ال�شيد/ عبد الباقي دفع اهلل الأمني نائب املدير العام وال�شيد/ عبد اهلل نور الدين 

اأحمد، م�شاعد املدير العام لال�شتثمار والتخطيط وال�شيد/ كمال ال�شيخ الطيب، م�شاعد املدير العام لل�شئون امل�رسفية والتقنية 

وال�شادة/ مديري الإدارات التنفيذية بالبنك وبح�شور عدد من حجاج الهيئة العامة للحج والعمرة وقد مت توزيع الهدايا على 

احلجاج و�شط اأجواء روحانية من مدائح امل�شطفي عليه ال�شالة وال�شالم.

وداع حجاج بيت الله الحرام وداع حجاج بيت الله الحرام 



واحة ال�شمال تلتقي نائب المدير العام للبنك ال�شــيد/ عبدالباقي دفع الله الأمين:واحة ال�شمال تلتقي نائب المدير العام للبنك ال�شــيد/ عبدالباقي دفع الله الأمين:

ال�شيد/عبدالباقي دفع اهلل الأمني، نائب املدير العام لبنك ال�شمال الإ�شالمي، يقول اإن روؤيته ال�شخ�شية هي اأن بنك ال�شمال 

اأ�شلها ثابت وفرعها يف ال�شماء، وهو نخلة وارفة الظالل كثرية الثمار وخريها �شيعم املالك وامل�شاهمني  الإ�شالمي  �شجرة 

وجميع املودعني والعاملني والبنك والقت�شاد عامة، ومن خالل وقوفنا عند اأجوبته بالتحليل ن�شل اإىل اأن هذا الت�شور الذي 

مديري  وال�شادة/  العليا  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  تعرب عن ولء جمل�ض  روؤية  للبنك هو  العام  املدير  نائب  ال�شيد/  يحمله 

الإدارات والفروع وكل العاملني بالبنك، وهو ولء م�شفوع بالعلم الذي ترجم نف�شه يف اخلطة اخلم�شية لالأعوام )2008م اإىل 

العام 2012م(، فتحول احللم اإىل واقع باإذن اهلل، فاإىل م�شابط احلوار لنلتقط اخلطوط العامة لهذه الروؤية.
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بنك ال�شمال الإ�شالمي �شجـــرة اأ�شلها ثابت وفرعهــا يف 

ال�شماء وهو نخلة وارفة الظـــالل كثيـــرة الثمار

نتطلع 

لنحقق متطلبات 

العام الأخري من اخلطة 

اخلم�شية للبنك 2012/2008 

ون�شبة منو 30% يف كل 

املحاور
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واحة ال�شمال تلتقي نائب المدير العام للبنك ال�شــيد/ عبدالباقي دفع الله الأمين:واحة ال�شمال تلتقي نائب المدير العام للبنك ال�شــيد/ عبدالباقي دفع الله الأمين:

	•نرجو اأن حتدثنا عن امليالد والن�ساأة واملراحل الدرا�سية 
والظروف التي ن�ساأت فيها ؟

 الإ�شم: عبد الباقي دفع اهلل الأمني جاد الرب، من مواليد الدومي، 

مدين  ود  يف  والأو�شط  الأّويل  تعليمي  تلقيت  1956م،  مار�ض 

والدومي.. حيث در�شت يف الدومي الريفية الو�شطى ثم النيل الأبي�ض 

الكليات  )معهد  ال�شودان  جامعة  يف  وتخرجت  العليا  الثانوية 

التكنولوجية �شابقًا(، كلية الدرا�شات التجارية بكالريو�ض البنوك 

والتجارة اخلارجية، اأكتوبر 1980م. وعلى امل�شتوى الجتماعي 

والأ�رسي اأتاح يل التنقل والرتحال مع الوالد يف القطاع احلكومي 

فر�شة الحتكاك بقطاعات كثرية اأثرت فينا يف خمتلف املراحل.

اأن  	•ا�ستطاع بنك ال�سمال الإ�سالمي خالل الفرتة الأخرية 
يتجاوز العقبات واأن يحقق نتائج طيبة.. اإىل ماذا تعزو 

ذلك؟ 

 ـ بنك ال�شمال الإ�شالمي ن�شاأ يف 1990م بنكًا كبريًا وبداأ بتعامل 

�شخم يف جمال التجارة الداخلية واخلارجية وا�شتطاع اأن يح�شد 

وا�شتثمارات مع جماعات عربية  باخلارج  ال�شودانيني  مدخرات 

على م�شتوى اأفراد وجمموعات ووفر جل احتياجات البلد يف ذلك 

الوقت من �شلع ا�شرتاتيجية وعتاد ع�شكري مما جعل البنك متميزًا 

ومعروفًا عامليًا وكانت ح�شته ال�شوقيَّة من موارد النقد الأجنبي 

على  ترتب  وقد  1998م،  اإىل  1990م  من  هذا   .%40 الـ  تفوق 

اأ�شعار  ذلك التعامل الكبري خماطر متعلقة بالت�شخم والتغيري يف 

اإىل  املو�شوع  وتطور  كبرية،  مالية  فروقات  خلق  مما  ال�رسف 

جلان حتكيم بني البنك املركزي وبنك ال�شمال الإ�شالمي لتحديد 

البنك  موقف  على  �شلبًا  واأثر  طوياًل  ذلك  وا�شتمر  الفجوة  حجم 

ال�شيويل اإ�شافة ل�شعف راأ�شمال البنك يف ذلك الوقت، ومل يح�شم 

الأمر اإل بعد العام 2005م، حيث قدم البنك برنامج اإ�شالح مايل 

واإداري وافق عليه بنك ال�شودان املركزي وكان له الف�شل باأن مت 

ح�شد م�شاهمني جدد ممثلني يف بنك ال�شودان املركزي وال�شندوق 

البنك  وانطلق  م�شاهمني،  كاأكرب  الإجتماعي  للتاأمني  القومي 

براأ�شمال من 16 مليون جنيه اإىل 100 مليون جنيه بتاريخ اليوم، 

وهذا ما غرّي تركيبة امل�شاهمني. فال�شندوق القومي ميتلك حوايل 

يف حدود %6  بايو  و�رسكة   %20 املركزي  ال�شودان  وبنك   %64

ودانفوديو اخلريية 5% وما تبقى ي�شكل بقية جمهور امل�شاهمني 

الذين كانوا املوؤ�ش�شني احلقيقيني للبنك.

اإدارة متجان�ض  للبنك جمل�ض  اأ�شبح  اهلل  التوفيق من  بعد  اليوم   

املدير  بقيادة  ملهامها  ومدركة  متجان�شة  تنفيذية  واإدارة  وفعال 

ب�رسي  وكادر  والفروع  الإدارات  ومديري  وامل�شاعدين  العام 

موؤهل من املوظفني والعاملني، بولئهم الكبري واملطلق للبنك مما 

جعلهم يحققون جناحات كبرية ومتطورة من عام 2006م وحتى 

ي�شري يف منو م�شطرد ومت و�شع خطة خم�شية  والبنك  تاريخه، 

ا�شتهدفت  وقد  2012م  عام  وتنتهي  2008م  لها  الأ�شا�ض  عام 

ن�شبة منو 30% يف كل املحاور والآن نحن بنهاية 2011م ن�شري 

على  نف�ض الن�شق.

للعام  للبنك  التقديرية  املوازنة  و�سع  ب�سدد  الآن  اأنتم   •	
واأهم  املوازنة  مالمح  اأهم  عن  حتدثنا  اأن  نرجو   2012

اأهدافها؟

 موازنة العام 2012م ت�شت�شحب معها املتغريات القت�شادية على 

امل�شتوى الكلي وال�شيا�شة النقدية وخا�شة موارد النقد الأجنبي 

والتاأثريات العاملية، اأما بخ�شو�ض الأهداف فنحن نتطلع لنحقق 

متطلبات العام الأخري من اخلطة اخلم�شية للبنك 2012/2008م 
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 )%40( معقول  تكلفة  ومعدل  املحاور  كل  يف   %30 منو  ون�شبة 

وتكملة راأ�ض املال امل�رسح به اإىل 125 مليون جنيه والآن املدفوع 

100 مليون جنيه نريد اأن نرفع املدفوع اإىل 125 مليون جنيه.

	•هنالك اهتمام من البنك بالتطور التقني والتقنية امل�سرفية 
وموقع البنك الإلكرتوين.. نرجو ت�سليط ال�سوء على ذلك؟

فاإن  والأجهزة  الربجميات  ب�شقيها  امل�رسفية  للتقنية  بالن�شبة  ـ 

البنك واحلمد اهلل منذ حوايل اأكرث من ع�رسة اأعوام اأوىل ذلك عناية 

كبرية، و لديه الآن نظام م�رسيف متكامل وموثوق مقارنة بالأنظمة 

يف  تعمل  )كاب(  �شعودية  �رسكة  من  نظام  بال�شودان.  الأخرى 

جمال برجميات امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية وهذا النظام اأعطانا 

متيزًا فيما يخت�ض بال�شبكة الداخلية والربط مباكينات ال�رساف 

الآيل ونقاط البيع نحن متميزون الآن ولنا �شبكة موثوقة قل اأن 

تكون خارج اخلدمة وهذا مرده اإيل كادر البنك التقني املتميز الذي 

اأ�رسف علي هذا النظام منذ اأن كان فكرة اإيل اأن اأ�شبح مثاًل حيًا. 

نقاط  لأهمية  متفهمة  جهات  امل�رسفية  التقنية  يف  ا�شتهدفنا  لقد 

البيع ومهمة النظام امل�رسيف مما مكنا من التوا�شل بال انقطاع، 

يف  تكون  اأن  حر�شنا  متميزة  مواقع  الآلية  لل�رسافات  وانتقينا 

مواقع جتمعات، واأن�شاأنا غرفة مركزية ملتابعة ال�رسافات الآلية 

بنك ال�شمال يف طريقه اإىل �شريته الأوىل كاأكرب بنك، ذو ح�شة 

ت�شويقية يف التجارة الداخلية واخلارجية
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ونقاط البيع والتغذية بالنقود والعتاد. وحر�شنا يف جمال التقنية 

اأن جنعل البنك مربوطًا ب�شبكة داخلية ويف القريب العاجل �شيكون 

البنك وقد  الورقي داخل  للنظام  بدياًل  الداخلي  الإلكرتوين  الربيد 

اأكملنا ربطنا مع البنك املركزي بالإمييل ونحر�ض على الربط مع 

�شنويًا  حتدث  فهي  بالأجهزة  يخت�ض  وفيما  الأخرى..  امل�شارف 

مركز  عمل  على  وحر�شنا  املتطورة  العاملية  املاركات  ونختار 

اأجهزة  لكل  والتاأمينية  الفنية  املتطلبات  كل  فيه  متكامل  معلومات 

البنك و�شبكته، وحر�شنا على اأن نعطي جرعة تدريبية عالية للعاملني 

لنا  والآن  خارجية  تدريبية  دورات  يف  وابتعاثهم  التقنية  اإدارة  يف 

كادر متقدم من مربجمني وحمللي نظم ومهند�شي �شبكات.

 )RTGS( الإجمالية  الآنية  الت�شويات  لنظام  م�شتعدون  نحن   

لنظام  ا�شتعداد  على  ونحن  املركزي  البنك  متطلبات  كل  ووفرنا 

الت�شويات الآنية الإجمالية ومرحلته الختبارية يف البنوك.

  اأما املوقع الإلكرتوين فهو واجهة البنك ليتعرف عليك الآخرون 

ولذلك تعاقدنا مع بيت خربة خارجي �شمم لنا موقعا اإلكرتونيًا 

يريدون  الذين  النا�ض  لكل   )Online( متاح  الآن  واملوقع  متميزًا 

اإدارة  عرب  التحديث  ويتم  الإ�شالمي  ال�شمال  بنك  اأن�شطة  معرفة 

التخطيط والبحوث.

ندعو امل�شــــــاهمني للم�شاركة يف رفع راأ�ض املال املدفـــوع للبنك 

من 100 مليون اإىل 125 مليون جنيـــه.
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ماذا  الب�سري،  بالكادر  العليا  الإدارة  من  اهتمام  	•هنالك 
فعلتم من اأجل تاأهيله وتطويره وما هي خططكم القادمة؟

يف  الرمح  راأ�ض  هو  الب�رسي  العن�رس  فاإن  لنا  بالن�شبة  ـ 

يبداأ من الختيار  به  البنك واهتمامنا  الإنتاجية يف  العملية 

املفتوحة  املعاينات  نظام  نتبع  حيث  اخلدمة  ملداخل  الأول 

هذا  ونعتمد  معلومة  جامعة  يف  املبا�رسة  والمتحانات 

اأو  اأي م�شاحة لأي وا�شطة  المتحان بكل جترد ولي�ض لنا 

حماباة ونعتمد النتيجة من اجلامعة )يف املدخل(. وبالن�شبة 

التدريب  على  حر�شنا  البنك  يف  املتاح  الب�رسي  للعن�رس 

امل�شتمر، ولدينا اإدارة تدريب وتطوير منف�شلة من مهامها 

جامعي  اأ�شتاذ  راأ�شها  على  وو�شعنا  والتطوير  التدريب 

اأجازها  �شاملة  تدريبية  خطة  عمل  ومت  الدكتوراة،  بدرجة 

جمل�ض الإدارة تغطي التدريب الداخلي يف مركز البنك ويف 

املراكز امل�شابهة، ولنا م�شاركات خارجية يف اإحتاد امل�شارف 

واملراجعة  املحا�شبة  وهيئة  امل�رسفية  العربية  والأكادميية 

الإ�شالمية يف ماليزيا  املالية  البحرين وجمل�ض اخلدمات  يف 

والكثري من التدريب يف الأردن والقاهرة والدول العربية.

هي  ما  ال�سيولة..  باإدارة  قبلكم  من  اهتمام  	•هنالك 
املرامي والأهداف؟

ـ بالن�شبة لإدارة ال�شيولة يف امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية والتمويلية 

الودائع  فاإن هيكل مواردها يتكون من �شايف راأ�شمالها، وتركيبة 

مق�شمة بني مودعني عاديني ومودعني لغر�ض ال�شتثمار والدخار. 

وا�شتخداماتها.  املوارد  من  املطلوبات  بني  مواءمة  يتطلب  فالأمر 

واملوارد  ال�شيولة  اإدارة  جلنة  با�شم  دائمة  وحدة  اأ�ش�شنا  لذلك 

املوارد  بني  املواءمة  خللق  اللجنة  وتهدف  وال�شتخدامات. 

املركزي  ال�شودان  بنك  ب�شوابط  واللتزام  وال�شتخدامات 

م�شتهدفني  ال�شيولة،  باإدارة  يخت�ض  فيما  والنظم  واملن�شورات 

العاجلة  بالتزاماته  ويفي  متميز  �شيويل  و�شع  يف  البنك  يكون  اأن 

والآجلة. والآن احلمدهلل من خالل الأر�شدة املودعة يف بنك ال�شودان 

املركزي جند بنك ال�شمال الإ�شالمي من البنوك الأكرث اإ�شتقرارًا.

ت�سليط  نرجو  الفعال،  الت�سويق  مبو�سوع  الإدارة  	•تهتم 
ال�سوء على دوره يف تطوير العالقات مع العمالء واأهمية 

ذلك بالن�سبة للبنك؟

لذلك  املوارد.  ا�شتقطاب  على  اإيجابًا  تنعك�ض  فاعليته  الت�شويق  ـ 
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اأن�شاأنا اإدارة متطورة للت�شويق ومت و�شع خطط متطورة مواكبة 

للم�شتوى العاملي كما هو متاح للم�شارف الكبرية، وو�شعنا لذلك 

مع  التوا�شل  بقناة  نهتم  نحن  اأن�شطتها.  لتغطية  مقدرة  ميزانية 

الأفراد واملجموعات لكي نتفرد بنوعية اخلدمة ولنحافظ على ما هو 

موجود من العمالء ون�شتقطب املزيد ح�شب اخلطة املو�شوعة. 

نرجو توجيه كلمة للعاملني بالبنك!!	•

ال�شمال  بنك  اأن  هو  للعاملني  خطابنا  تنفيذية  كاإدارة  نحن  ـ   

الإ�شالمي اإن �شاء اهلل يف طريقه اإىل �شريته الأوىل كاأكرب بنك، ذو 

منهم  ونطلب  واخلارجية،  الداخلية  التجارة  يف  ت�شويقية  ح�شة 

مهامهم.  اأداء  يف  العالية  واملهنية  والن�شباط  الأداء  يف  التجويد 

ومن جانبنا نلتزم بالت�شامن مع جمل�ض الإدارة اأن نكون بجانبهم 

يف التح�شني امل�شتمر ل�رسوط خدمتهم ودعم ذلك ماديًا ومعنويًا.

هل من كلمة لعمالء البنك؟

لتطوير  دورهم  لتعظيم  نتطلع  فنحن  البنك  لعمالء  بالن�شبة  ـ 

امل�رسف، ون�شكرهم على �شربهم وولئهم، فقد وقفوا مع البنك 

يف �شنواته ال�شعبة ونعدهم باأننا �شنكون يف تطور م�شتمر ونقدم 

لهم اأف�شل اخلدمات بال�رسعة املرباأة من الأخطاء.

هل من كلمة للم�ساهمني يف البنك؟	•

ـ نقول للم�شاهمني الأوائل، اأ�شحاب الفكرة، وموؤ�ش�شات الدولة 

التي دعمت امل�رسف ممثلة يف بنك ال�شودان املركزي وال�شندوق 

على  �شربهم  على  ن�شكرهم  اإننا  الجتماعية  للتاأمينات  القومي 

هذه املوؤ�ش�شة ودعمهم الالحمدود واإن �شاء اهلل قريبًا جدًا �شوف 

ونحثهم  وندعوهم  امل�شاهمني،  على  مقدرة  اأرباح  بتوزيع  نقوم 

على امل�شاهمة يف تكملة راأ�ض املال امل�رسح لكي يرتفع راأ�ض املال 

املدفوع من 100 مليون جنيه اإىل 125 مليون جنيه.

هل من كلمة اأخرية..؟	•

وكان  ا�شرتاتيجي،  بتخطيط  وجاء  فكرة  بنك  هو  ال�شمال  بنك  ـ 

متدفقًا بعطاء كبري وعمل على دعم القت�شاد الوطني عرب �شنوات 

طويلة من عمره، ونح�شب اأن البنك موعود اإن �شاء اهلل اأن يحقق 

من)2008م–2012م(  اخلم�شية  اخلطة  بنهاية  طيبة  نتائج 

فيما  ومتفردًا  ال�شودانية  امل�شارف  بني  متميز  دور  له  و�شيكون 

يقدمه من خدمات للمتعاملني معه اإن �شاء اهلل. ولدي اأنا �شخ�شيًا 

بنك ال�شمال الإ�شالمي هو �شجرة اأ�شلها ثابت وفرعها يف ال�شماء 

املالك  �شيعم  وخريها  الثمار  كثرية  الظالل  وارفة  نخلة  وهو 

وامل�شاهمني وجميع املودعني والعاملني والبنك والقت�شاد عامة.
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الطاقة الت�شويقية للم�شرفالطاقة الت�شويقية للم�شرف

التجاني ح�سين دفع ال�سيد

م�ست�سار اإعالمي باتحاد الم�سارف ال�سوداني

البتكار..  على  وقادر  تركيبي خالق(  )عقل  اإىل  يحتاج  فكري(  )عمل  الت�شويق       

والتفوق )ا�شتحقاق( ولي�ض )منحة(، وكل ما يفوتك يجنيه غريك من املناف�شني. ومثلما 

املوارد حمدودة فال�شوق اأي�شًا )طاقته وموارده حمدودة(، ولكي حتقق اأهدافك من 

الت�شويق امل�رسيف )اأرك�ض( باأق�شى ما ت�شتطيع يف ميدان ال�شباق، ولكن دع )رك�شك( 

اأعرف  اأعرف مناف�شيك،  نف�شك..  اأعرف  اأي  الكامنة فيك..  بالطاقات  يكون حم�شوبًا 

جمهورك، واتخذ القرار ال�شحيح.

     والت�شويق: )عمل ميداين ي�شتهدف درا�شة وا�شتك�شاف ال�شوق من حيث: البيئة، 

العمالء وت�شنيفاتهم، املناف�شني ومقدراتهم، وامل�شاحات املتاحة للتحرك فيها لك�شب 

منتجات  تقدمي  حيث  من  لذلك  الالزمة  ال�رسوط  توفري  عرب  ال�شوق  من  اأكرب  ح�شة 

الزبائن ومتطلباتهم،  والإ�شباع حلاجات  الأف�شل  وال�شعر  باجلودة  تت�شم  وخدمات 

والتفوق على بقية املناف�شني يف ذلك(.

اأعرف نف�شك.. اأعرف مناف�شيك، اأعرف جمهورك، واتخذ القرار ال�شحيح

العن�شر الب�شري.. العامل الهام في العملية الت�شويقية

)منت�شبو البنك وعمالوؤه مخزن طاقة ت�شويقية كبيرة للبنك(
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الطاقة الت�سويقية للم�سرف:

     اأن الت�شويق امل�رسيف عندما يتم فهمه على اأ�شا�ض اأنه م�شوؤولية 

اإدارة الت�شويق وكفى ل يعطي النتائج املرجوة منه، ول يكون 

البنك قد ا�شتخدم كل )طاقته الت�شويقية( لأداء املهمة واخلروج 

امل�رسيف  الت�شويق  التعامل مع  بد من  ل  لذا  املرجوة،  بالنتائج 

البنك  اأن ميار�شها جميع منت�شبي  اأنه عملية يجب  اأ�شا�ض  على 

يف كل الأوقات، كلٌّ من موقعه وعلى ح�شب قدراته.. وعليه فاأن 

الكامنة يف  الت�شويقية  القدرات  تعني  للبنك  الت�شويقية  )الطاقة 

جميع منت�شبيه وعمالئه( والتي حتتاج اإىل تفجريها بالتدريب 

واملعاملة  للمنت�شبني،  بالن�شبة  والتحفيز  التطبيق  ومتابعة 

الالئقة مع العمالء.

منت�سبو البنك هم كوادره الت�سويقية: 

الت�شويقيه  طاقته  كامل  ا�شتخدام  من  البنك  يتمكن  ولكي     

العملية  يف  الهام  العامل  هو  الب�رسي  العن�رس  اعتبار  من  لبد 

الت�شويقية، وبذلك عليه اأن يتبع ما يلي:

اأن منفذيها هم كل  اأ�شا�ض  الت�شويقية على  و�شع اخلطة  (1 )

منت�شبي البنك بجميع مواقعهم الوظيفية واملكانية.

اأ�شاآ�شيات  على  الفروع  بجميع  البنك  منت�شبي  تدريب  (2 )

العميل  مع  اجلاذب  التعامل  كيفية  وعلى  امل�رسيف،  الت�شويق 

الأداء  �رسعة  خالل  من  بالبنك  ارتباطه  لتعميق  وال�شعي 

على  والإجابة  املعاملة،  وح�شن  بالعميل  والهتمام  والرتحيب 

اأ�شئلته وت�شهيل مهمته عرب اإر�شاده بلغة مقبولة يف حالة خطاأ 

العميل، وال�شتماع ل�شكاويه والعتذار عن اخلطاأ. اأي اأن يكون 

كل موظف مبثابة )عالقات عامة للبنك( على اأف�شل امل�شتويات، 

يقدم دائمًا للعميل )احلل( ولي�ض )امل�شكلة(.

الطلب من كل منت�شب للبنك اأن ينقل للبنك راأي اجلمهور  (3 )

واحتياجاتهم  ومالحظاتهم  املواطنني  و�شكاوي  خدماته  حول 

وماذا يريدون من البنك ومقرتحاتهم.  

الطلب لدي منت�شب للبنك اأن يتقدم مبالحظاته ومقرتحاته  (4 )

يف جمال الت�شويق.

الطلب لدي كل منت�شب للبنك اأن يكون )م�شّوقًا( خلدماته  (5 )

من خالل نافذته يف التعامل مع اجلمهور ويف احلي الذي ي�شكن 

فيه وو�شط اأهله ومعارفه.

و�شع معايري بغر�ض قيا�ض الأداء الت�شويقي لكل منت�شب  (6 )

ومعنوي  مادي  حتفيزي،  نظام  تنفيذ  يف  ذلك  واعتماد  للبنك 

ل�شالح  اإيجابية  نتائج  يحققون  والذين  للمبدعني  ووظيفي،  

البنك يف جمال جذب العمالء.  

اأ�شلوب  البنك  ي�شتخدم  اأن  ال�رسوري،  من  بل  املمكن،  من   

العمل الإعالين والإعالمي من اأجل الرتويج ملنتجاته وخدماته، 

�شائبًا  للبنك  الت�شويقي  املزيج  يكون  اأن  ال�رسوري  ومن 

ومنا�شبًا للزبون امل�شتهدف من حيث املنتج والأ�شعار والتوزيع 

والرتويج، ولكن احل�شاد احلقيقي لثمرات )تلك الزراعة( التي 

ميار�شها البنك يتم عند النافذة اأي بوا�شطة موظف البنك الذي 

ي�شتقبل الزبون، فعندما يكون املوظف لبقًا وح�شيفًا وم�شتوعبًا 

لدوره �شيجعل من الزبون نف�شه مرّوجًا للبنك.

العامة  العالقات  جمال  يف  متعددة  علمية  درا�شات  اأن    

على  البنك  يعمل  اأن  بد  ل  الزبائن  ك�شب  وكيفية  والت�شويق 

متليكها ملنت�شبيه وتدريبهم على مهارات التعامل مع العمالء، 

ويف مقدمة تلك املهارات:

•اأن يكون موظف البنك مبت�شمًا يف وجه العميل. 	
•اأن يكون م�شتمعًا جيدًا للعميل و�شبورًا. 	

•اأن يجتهد لتفهم الطلب اأو امل�شكلة والتفاعل معها. 	
العميل  من  مطلوب  هو  ما  �رسح  على  القدرة  ميتلك  •اأن  	

بو�شوح.

والكفاءة  بال�رسعة  يطلبه  فيما  العميل  مع  يتجاوب  •اأن  	
الالزمة.

•اأن يطّبق مقولة )الزبون دائمًا على حق( بكفاءة واقتدار. 	
•عندما يكون الزبون منفعاًل هدئ من روعه وامت�ض غ�شبه  	
حتى لو كاأن على خطاأ.. واخدمه بتب�شريه باأف�شل الطرق 

املقبولة لديه.
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ل  نواق�ض  بها  اأو  مكتملة  غري  الزبون  اأوراق  تكون  •عندما  	
تقّدم له )م�شكلة( بل قّدم له )احلل(، اأي ل تقل )اأن اأوراقك 

وكذا..  كذا  اأفعل   ( له:  قل  بل  خطاأ(  م�شتندك  اأو  ناق�شة 

اإعادة  بدًل من  له احلل  لتكتمل معاملتك( فتكون قد قّدمت 

امل�شكلة اإليه.

الفر�شة  يف  �شديقه  كن  عابرة،  ملعاملة  عميل  ياأتيك  •عندما  	
الق�شرية املتاحة لك معه واطلب منه بتهذيب اأن يفتح ح�شابا 

لدى م�رسفك، واعمل على ت�شهيل مهمته.  

الت�سال املبا�سر:

 متار�ض املوؤ�ش�شات القت�شادية واملالية م�شاألة الت�شال املبا�رس 

الكربى  واملوؤ�ش�شات  بال�رسكات  املوؤ�ش�شة  من  فريق  بوا�شطة 

واملميزة بغر�ض ت�شويق منتجات وخدمات املوؤ�ش�شة، وهذا ما 

ميكن اأن متار�شه اإدارة الت�شويق بالبنوك.

دور عميل البنك يف الرتويج له:

 كيف ميكن اأن حتول عميل البنك اإىل مروج له �شمن ال�شيا�شات 

الت�شويقية للبنك؟

اإذا كانوا ي�شعرون باأن م�شتوى تقدمي البنك  اأن عمالء البنك    

�شي�شبحون  العمالء  مع  متفاعلون  وموظفيه  ممتازًا  خلدماته 

ب�شورة تلقائية مرّوجني للبنك. 

  فاملواطنون الذين يريدون التعامل مع اجلهاز امل�رسيف لأول مرة 

ي�شاألون من �شبقوهم عن اأف�شل البنوك للتعامل معها، كما اأن 

العميل يف اأحاديثه العادية ميكن اأن يتطّرق ل�رسعة وكفاءة البنك 

املعني يف تقدمي خدماته وتعامل موظفيه مبا يخلق راأيًا اإيجابيًا 

عن البنك و�شط اجلمهور يجذب اإليه املزيد من الزبائن.

موظفيه  طاقة  ا�شتخدام  من  يتمكن  ل  الذي  البنك  فاأن  وعليه   

لك�شب العميل، وبالتايل ل يتمكن من حتويل العميل اإىل مرّوج 

الت�شويقية  الطاقات  كامل  ا�شتخدام  يف  مق�رّسًا  يكون  للبنك، 

الكامنة لديه.. فمنت�شبو البنك وعمالوؤه هم مبثابة )خمزن طاقة 

ت�شويقية كبرية للبنك(.

دور التقنية يف ت�سويق منتجات البنك:-

بينما  الت�شويقية  العمليات  من  الرقمية غريت  التكنولوجيا    

ا�شتخدم  الرقمي  فالت�شويق  ثابتة،  الرئي�شية  مبادوؤها  بقيت 

وظائف  وحت�شني  لزيادة  املعلومات  وتكنولوجيا  الأنرتنت 

العمالء  واجتاهات  مواقف  يف  والتاأثري  التقليدية،  الت�شويق 

التي  قراراتهم  توجيه  بالتايل  ت�شكيلها،  لإعادة  حماولة  يف 

هائلة  قفزات  العقد  هذا  �شهد  وقد  �شلوكهم،   طبيعة  حتدد 

يف  النخفا�ض  ا�شتمرار  مع  العاملي،  الت�شالت  نظام  يف 

تكاليفه، و�شيوؤدي هذا اىل تغيري جذري يف طريقة قيام الأفراد 
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واملوؤ�ش�شات باأعمالهم، وبطريقة نقل الأموال واملعلومات.  اأن 

التقنية امل�رسفية احلديثة ل ميكن  ال�شناعة امل�رسفية بدون 

لها اأن ت�شتمر ، لأن امل�شارف التي حققت ربحها يف املا�شي 

النقود، وحفظها، واإقرا�شها، �شتواجه بو�شع لن  من جمع 

يكون فيه نقود جتمعها وحتافظ عليها، وذلك عندما تنتقل اإىل 

وحتل  العادية،  النقود  �شتختفي  حيث  النقدي،  غري  املجتمع 

يف  مهمًا  دورًا  تلعب  التقنية  اأن  الإلكرتونية.  النقود  حملها 

التقنية  اأن  من حيث  الأوىل:  ناحيتني،  من  امل�رسيف  الت�شويق 

وتكون  للجمهور  واأ�رسع  اأف�شل  خدمات  تقدم  امل�رسفية 

تقنية  دور  ناحية  ومن  امل�رسف،  مع  للتعامل  لهم  جاذبة 

البنك  خدمات  وت�شويق  اجلماهريي  الت�شال  يف  الت�شالت 

لقطاعات اأ�شا�شية وهامة، فالت�شويق اأ�شبح ممكنًا ومفيدًا عرب 

 .)SMS( النرتنت وعرب الر�شائل الق�شرية للهاتف اجلوال

اإلكرتوين وهي  وبريد  النرتنت  على  مواقع  لها  امل�شارف  اأن   

تخلق  لكي  اإ�شداراتها  خمتلف  يف  ذلك  كتابة  على  حتر�ض 

التوا�شل مع الآخرين. وهنالك بالطبع م�شارف �شودانية اأقامت 

اإلكرتونية ولكنها مل ت�شتفد من تلك املواقع نتيجة عدم  مواقع 

اهتمامها مبحتويات ما ين�رس وعدم مواظبتها على تقدمي اأخبار 

للمت�شفحني، ومل  ما هو جديد  البنك ومنتجاته وخدماته وكل 

تنجح يف حتويل موقعها الإلكرتوين اإىل منرب دعائي وت�شويقي 

وحمتوياته  املوقع  يف  النظر  باإعادة  مطالبة  فهي  وبذلك  لها، 

بال�شكل الذي يجعله ذا فائدة للبنك.

البنك  بني  هامة  توا�شل  اأداة  الإلكرتوين  الربيد  وي�شكل    

وعمالئه، بني البنك واملجتمع، ولكن معظم البنوك مل تنجح 

توا�شل  عامل  بالفعل  ليكون  الإلكرتوين  بريدها  حتريك  يف 

�شجلت  امل�شارف  اأن  ولو  واملجتمع.  العمالء  وبني  بينها 

العناوين  وجمعت  عميل  لكل  الإلكرتوين  الربيد  عندها 

وال�رسكات  الأخرى  املوؤ�ش�شات  اإ�شدارات  من  الإلكرتونية 

التوا�شل  على  وعملت  ال�شيارة،  ال�شحف  ومن  والأفراد 

اأو  اإلكرتونية،  بر�شائل  ومنتجاتها  خدماتها  وعر�ض  معها 

طلبت من العمالء اإبداء الراأي حول خدماتها لأ�شبح بريدها 

عليه  ولتدفقت  واحلركة  الن�شاط  من  �شعلة  الإلكرتوين 

الر�شائل املفيدة لإدارة الت�شويق.

  اأن اإدارة الت�شويق عليها اأن جتتهد لكي جتعل من النرتنت اأداة 

اجلمهور  مع  التوا�شل  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة  للت�شويق  فعالة 

الهاتف  ويعترب   .)SMS( الق�شرية  الر�شائل  عرب  والعمالء 

اجلوال و�شيلة لها م�شتقبل كبري يف اإدارة العمالء حل�شاباتهم، 

وميكن ا�شتغاللها ب�شهولة من جانب البنك يف الت�شويق
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المعايير المحاسبية كأداة فعالة لقيــــاس نتائج النشاط اإلقتصاديالمعايير المحاسبية كأداة فعالة لقيــــاس نتائج النشاط اإلقتصادي
متهيد:- 

تعترب املحا�شبة مهنة تقوم على عدد من الأ�ش�ض والقواعد التى حتكم اداء هذه املهنة. ومن اأهم 

و�شائل تطوير مهنة املحا�شبة لكى تواكب التطورات القت�شادية فى بيئة الأعمال والتنظيمات 

هى اإعداد واإ�شدار معايري للمحا�شبة باإعتبارها اآداة منا�شبة لقيا�ض نتائج الن�شاط القت�شادى 

للمجتمع ملا يحققه من عدالة تو�شيل املعلومات املالية املتعلقة به لالأطراف التى تهمها نتائج 

هذا الن�شاط والذى على اأ�شا�شه تتخذ العديد من القرارات.

  كان لأزمة الك�شاد التى اأ�شابت النظام الرا�شماىل فى عام 1930م اآثار مبا�رسة فى ال�شوق 

املالية اأدت اإىل اإفال�ض الكثري من ال�رسكات ، مما دفع اإدارة ال�رسكات والتى تقف على هاوية 

عن طريق  مالية م�شللة  معلومات  تقدمي  واإىل  الإفال�ض  درء  ملحاولة  الإقرتا�ض  اإىل  الإفال�ض 

اقرار �شيا�شات حما�شبية اأدت لرفع قيمة الأ�شول اأو زيادة الأرباح ب�شكل مغاير للواقع.

ونتيجة لهذه الأو�شاع فكرت العديد من املنظمات والهيئات املهنية فى توحيد اأ�ش�ض للممار�شة 

العملية للمحا�شبة وو�شع معايري حما�شبية ي�شرت�شد بها املحا�شبون فى التطبيق العملى ال�شليم 

العمليات  تاأثري  قيا�ض  واإجراءات  اأ�شاليب  �شوئها  على  ليتحدد  املحا�شبية  واملفاهيم  لالأ�ش�ض 

الإ�شتفادة  حتقيق  ميكن  لكى  اأعمالها  ونتائج  للمن�شاأت  املاىل  املركز  على  والظروف  والأحداث 

الق�شوى من البيانات واملعلومات املحا�شبية.

مفاهيم املعايري املحا�سبية:-

واملعيار  جودته.  درجة  اأو  طوله  اأو  �شئ  وزن  �شوئه  على  يو�شع،ويقا�ض  منوذج  لغًة  املعايري 

الهيئات  اأو  العام  الإجماع  اأو  التقاليد  فر�شته  منوذج  اأو  حتقيقه  فى  مرغوب  هدف  هو 

الإجراءات،ومقيا�شًا،وو�شيلة  لإتخاذ  اأ�شا�شًا عمليًا  القانون. ويكون  العلمية،املهنية،احلكومية،اأو 

للرقابة على الن�شاط،وهناك عدة تعريفات فى الأدبيات املحا�شبية ملفهوم املعايري املحا�شبية منها:-

من  بعن�رس  يتعلق  مهنية  اأو  حما�شبية  تنظيمية  هيئة  اأو  جهاز  ي�شدره  كتابى  بيان  هى  (1 )

عنا�رس القوائم املالية اأو بنوع معني من اأنواع العمليات والأحداث املالية للمن�شاأت املالية.

لقيا�ض  ال�شليم  املحا�شبى  التطبيق  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  ي�شف  منوذج  اأو  منط  هى  (2 )

العمليات والأحداث املالية مما ي�شاعد معدى التقارير املالية عند اإعداد وعر�ض التقارير املالية.

اأ�شا�شى لتحقيق  اإ�شتخدامها كمر�شد  الإتفاق عليها والتعرف على  يتم  قواعد حمددة  (3 )

جتان�ض املعاجلات فى قيا�ض الأحداث والعمليات املالية والتى توؤثر على املركز املاىل للمن�شاأة 

ونتائج اأعمالها بغر�ض اإي�شال نتائج القيا�ض اإىل م�شتخدمى التقارير املالية لإتخاذ القرارات 

الالزمة.

غازى عبداحلى بن عوف

م�سئول اللتزام
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المعايير المحاسبية كأداة فعالة لقيــــاس نتائج النشاط اإلقتصاديالمعايير المحاسبية كأداة فعالة لقيــــاس نتائج النشاط اإلقتصادي
عالقة املعايري املحا�سبية بالطار الفكرى املحا�سبى:-

الفكرى  الإطار  من  جزًء  باعتبارها  املحا�شبية  املعايري 

عليها  تبنى  التى  املحا�شبة  ومفاهيم  اأهداف  املحا�شبى،حتقق 

هذه املعايري من خالل الإرتباط املنطقى باأن املعايري املحا�شبية 

لتحديد  ال�شليمة  الطرق  اأ�شا�شيات  باختيار  تهتم  عام  ب�شكل 

خلدمة  املالية  القوائم  عنا�رس  واف�شاح  وعر�ض  وقيا�ض 

العمليات  تاأثري  القوائم. وكذلك  هذه  امل�شتفيدين من  خمتلف 

ونتائج  للمن�شاأة  املاىل  املركز  على  والظروف  والأحداث 

اأعمالها فهى تبنى وتعتمد اإعتمادًا كليًا على اأهداف املحا�شبة 

ومفاهيمها التى يتحدد على �شوئها طبيعة املعلومات الواجب 

اإنتاجها حما�شبيًا خلدمة هوؤلء امل�شتفيدين،كما ترتبط اأي�شًا 

النوعية  اخل�شائ�ض  تتناول  التى  املالية  املحا�شبة  مبفاهيم 

التى  املالية  املحا�شبية  املعلومات  فى  توافرها  يجب  التى 

تتناول اخل�شائ�ض النوعية التى يجب توافرها فى املعلومات 

املحا�شبية املالئمة مل�شتخدمى القوائم املالية. لذا بدون هذين 

اجلزءين واأغرا�شهما ل ميكن اإ�شدار معايري حما�شبية تت�شف 

باملالءمة وقابلية التطبيق وحتقق النفع ملهنة املحا�شبة. 

وميكن تو�شيح هذه العالقة من خالل ال�شكل التاىل:-

الغر�ض الأ�سا�سيت�سل�سل اأجزاء الإطار الفكري

1- اأهداف املحا�شبة املالية

حتديد طبيعة املعلومات التي تنتجها املحا�شبة

املالية لتلبية اإحتياجات امل�شتخدمني

2- مفاهيم املحا�شبة املالية

تعريف طبيعة ونوعية املعلومات املنتجة بوا�شطة 

املحا�شبة املالية لتلبية اإحتياجات امل�شتفيدين

3- معايري املحا�شبة املالية

حتديد اأ�شا�شيات الطرق ال�شلمية لقيا�ض وعر�ض 

واإي�شاح عنا�رس القوائم املالية وتاأثري العمليات 

والأحداث والظروف على املركز املايل للمن�شاأة 

ونتائج اأعمالها.

العالقة بني اأجزاء الإطار الفكرى املحا�سبى ومعايري املحا�سبة املالية
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ال�رسوط الواجب توافرها يف املعايري املحا�شبية

�رسوط مرتبطة باملعايري 

املحا�شبية
�رسوط مرتبطة باملجتمع

�رسوط مرتبطة مبدى املعلومات املالية 

وامل�شتخدمني امل�شتفيدين

مالئمة الأهداف

املحا�شبية

خا�شية القبول 

العام
�شهولة فهم املعيار ومرونته

متجان�شة ومت�شقة 

مع بع�شها البع�ض
تعك�ض الظروف التي 

تن�شاأ فيها )بيئة املجتمع(

حتقيق خا�شية املواءمة

 بني متطلبات الفكر 

ومقت�شيات التطبيق

فى  توافرها  يجب  التى  الرئي�سية  واملقومات  ال�سروط 

املعايري املحا�سبية:

توافر  من  لبد  املرجوة  اأهدافها  املحا�شبية  املعايري  حتقق  لكى 

ال�رسوط التالية:-

 Relevancy 1-املالءمة

وتعنى �رسورة اأن تكون املعايري املحا�شبية مالئمة لأهداف املحا�شبة 

العملى،  التطبيق  الفكر ومقت�شيات  املواءمة بني متطلبات  لتحقيق 

مع الأخذ فى الإعتبار بيئة املجتمع الذى تطبق فيه هذه املعايري.

 Acceptability 2-القبول

حتقق خا�شية القبول العام بها والتعارف على اإ�شتخدامها من قبل 

معدى املعلومات املالية حتى واإن كان القبول العام ذا مدلول ن�شبى 

املتاأثرة  الأطراف  امل�شتفيدين وكافة  امل�شتخدمني  ، وكذلك من قبل 

عديدة  بعوامل  اخلا�شية  هذه  وترتبط  املعايري.  بناء  عملية  فى 

املعايري ومرونتها والت�شاق بني  واإ�شتيعاب هذه  �شهولة فهم  مثل 

بع�شها البع�ض.

 Consistency 3-التجان�ض والإت�شاق

�رسورة اأن تكون املعايري املحا�شبية متجان�شة ومت�شقة مع بع�شها 

البع�ض ، مبعنى اأن يتحقق التنا�شق بني املعايري املحا�شبية املختلفة 

والتى يتم اإ�شدارها فى تواريخ خمتلفة ولعنا�رس خمتلفة بحيث ل 

يكون بينها اأى جمالت للتعار�ض.

املحا�شبية  املعايري  فى  توافرها  الواجب  ال�رسوط  تلخي�ض  وميكن 

فى ال�شكل التاىل:-

اأهمية املعايري املحا�سبية:-

تظهر اأهمية املعايري املحا�شبية من خالل الآتى:-

اأو  املتطلبات  حتديد  خالل  من  املحا�شبة  اأهداف  حتقيق  1 -

اخل�شائ�ض التى يجب اأن تت�شم بها املعلومات املحا�شبية لرفع 

القرارات  لإتخاذ  للم�شتخدمني  مفيدة  لتكون  فيها  الثقة  درجة 

 ، املالئم  التوقيت   ، للفهم  القابلية   ، املالءمة  فى  تتمثل  والتى 

القابلية للمقارنة ، احلياد والقابلية للمراجعة والتحقيق.

حت�شني نوعية املعلومات املالية من خالل ت�شييق اإختالفات  2 -

املعلومات  مقدار  وحتديد   ، املحا�شبية  املعلومات  قيا�ض  اأ�ش�ض 

القيا�ض  عملية  نتائج  اإي�شال  وبالتاىل  عنها  الإف�شاح  املراد 

املركز  تعك�ض  �شليم  ب�شكل  امل�شتخدمني  اإىل  والدقيقة  ال�شليمة 

ال�شحيح لالأحداث املالية مما ي�شهل فهمهم واإ�شتيعابهم.

و�شليمة  دقيقة  قوائم  اإىل  للو�شول  املالية  القوائم  �شبط  3 -

الإف�شاح  املطلوب  البيانات  اإظهار  فيها  يتم   ، ومالئمة  وعادلة 

قائمة  املتداولة فى  والإلتزامات  الأ�شول  ، وكيفية عر�ض  عنها 

لل�رسكات  املدجمة  املالية  القوائم  اإعداد  وكيفية   ، املاىل  املركز 

القاب�شة ، وعر�ض التدفقات النقدية للمن�شاأة.

القيا�ض  م�شاكل  وح�شم  املحا�شبية  املعاجلات  فى  التحكم  4 -

املحا�شبى من خالل:-
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تقومي املخزون وعر�ض بياناته. • 

�شبط املحا�شبة عن الإهالك. • 

التعامل مع الأحداث الالحقة لتاريخ املركز املاىل. • 

التعامل مع البنود غري العادية وبنود الفرتة ال�شابقة. • 

نوعية  وتقومي  املحا�شبية  ال�شيا�شات  فى  التغري  اآثار  5 -

البديلة  الطرق  تطبيق  عن  الناجتة  املحا�شبية  املعلومات 

حتديد الإي�شاحات الواجب الإف�شاح عنها فى القوائم املالية 

مع التمييز بني الإف�شاحات ال�رسورية وغري ال�رسورية ، 

على اأن تراعى عوامل اإ�شتفادة م�شتخدمو املعلومات املالية 

وتكلفة هذه الإي�شاحات 

اإتاحة اإتفاق موحد ب�شاأن املفاهيم وامل�شطلحات املحا�شبية  6 -

املالية  القوائم  فى  والثقة  امل�شداقية  من  اأكرب  قدرًا  يعطى  مما 

للمن�شاأة ، مما يحد من اإجتهادات اإ�شتخدام طرق حما�شبية غري 

�شليمة واإىل توحيد اأ�ش�ض املعاجلات املالية للعمليات املتماثلة مما 

ي�شهل اإجراء املقارنات للمراكز املالية للمن�شاآت للفرتات املالية 

املتتالية اأو بينها من�شاآت اأخرى مت�شابهة مما ي�شاعد على تر�شيد 

اإتخاذ القرارات داخل املن�شاأة وخارجها 

تتيح  حيث  املطلوبة  املعلومات  جميع  عن  العام  الإف�شاح  7 -

احلاليني  وامل�شتثمرين  امللكية  اأ�شحاب  حقوق  حماية  املعايري 

واملرتقبني وكافة الأطراف ذات العالقة باملن�شاأة.

حتديد طرق قيا�ض الربح وتقييم الأ�شول وكيفية الإف�شاح  8 -

للفهم  قابلة  مو�شوعية  ب�شورة  للمن�شاأة  املاىل  الآداء  عن 

والإ�شتيعاب من قبل امل�شتخدمني للقوائم املالية وب�رسف النظر 

عن فل�شفة الإدارة ال�شائدة.

النتائج املرتتبة على عدم القيام باإ�سدار معايري حما�سبية:-

عدم  اإىل  يوؤدى  املن�شاأت  فى  املحا�شبية  املعايري  تطبيق  غياب 

مل�شتخدمى  وال�رسورية  الأ�شا�شية  املعلومات  عن  اإف�شاحها 

التقارير املالية مما يرتتب عليه:-

وما  ال�شخ�شى  الإجتهاد  اإىل  املالية  التقارير  معدى  جلوء   -1

ي�شاحب ذلك من عدم مو�شوعية توؤدى اإىل اإختالف ال�شيا�شات 

القيا�ض  م�شكالت  معاجلة  فى  امل�شتخدمة  املحا�شبية  والطرق 

والإف�شاح املحا�شبى وبالتاىل اخلروج عن مبداأ الثبات املحا�شبى 

وما يوؤدى اليه من �شعوبة اإجراء مقارنة املراكز املالية للمن�شاأت 

البدائل  للمقارنة بني  القابلية  اإىل عدم  اعمالها وبالتاىل  ونتائج 

الأخرى ومن ثم �شعوبة املفا�شلة بينها عند اإتخاذ القرارات.

املعاجلات  جتان�ض  حتقق  التى  املحا�شبية  املعايري  غياب   -2

املحا�شبية يوؤدى اإىل اإ�شتخدام طرق اأو قواعد حما�شبية خمتلفة 

تعرب  ل  مالية  قوائم  اإنتاج  وبالتاىل  املحا�شبية  املعاجلات  فى 

ب�شدق وبعدل عما ق�شدت اإىل حتقيقه مما يرتتب عليه اخلطاأ فى 

اإتخاذ القرارات التى تعتمد على معلومات هذه القوائم املالية.

3- غياب املعايري املحا�شبية قد يوؤدى اإىل اإعداد قوائم مالية 

اإىل �شعوبات  توؤدى  للمن�شاأة بطريقة معقدة ومقت�شبة قد 

حتول دون ا�شتفادة م�شتخدمى هذه القوائم.
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يف ال�شـــــــــــريعة الإ�شالميةيف ال�شـــــــــــريعة الإ�شالمية

حمى الدين حممود التوم

ادارة التخطيط �البحوث 

العـاقــد:

املن�شئان  فهما  له،  املكون  العقد  ركن  هو  العاقدين  كالم      

للعقد، وال�شارع يرتب عليه الآثار، على حد ما بٌينا فيه فيما 

م�شى، �رسيطة توافر عن�رسين هامني، هما:-

 اأوًل: الأهلية:-

لالإلزام  ال�شخ�ض  �شالحية  ال�شالمية  ال�رسيعة  فى  وتعنى 

واللتزام، وذلك باأن تلزمه حقوق لغريه، وتثبت له حقوق قبل 

غريه، وتنق�شم الأهلية اإىل:-

منذ  لالإن�شان  تثبت   احلياة  مناط  وهى  الوجوب:  اأهلية  1 -

تكونه جنينًا فى بطن اأمه وت�شقط عنه باملوت، وهى:

ناق�شة: جلنني لب�شببني:-  1-1 -

اأ- اأنه يحتمل احلياة والبقاء  فيثبت له �شئ من احلقوق، وقد 

يولد ميتًا فيكون فى حكم العدم وليثبت له �شئ من احلقوق.

ويعطيه  بحركتها  يتحرك  منها  جزًء  يعترب  اأمه  بطن  يف  ب- 

حقوقه  له  وتثبت  اأحكام.  من  يلحقها  ما  بع�ض  ال�شارع 

التالية:-

  اأ- الن�شب لالأبوين.

 ب- املرياث.

ج- اإ�شتحقاق الو�شية.

د- اإ�شتحقاق ح�شته من الوقف املوقوف عليه.

1-2-كاملة: تثبت ملن يولد حيًا حتى ميوت – ليوجد اإن�شان 

على قيد احلياة يفقد هذه الأهلية - ويتمخ�ض عنها اإلزامه بكل 

ت�رسفات وليه قبل البلوغ وبعبارة اأخرى: ) اأهلية الوجوب 

غري  الطفل  ت�رسفات  فكل   ، العقود  اإن�شاء  فى  اأثر  لها  لي�ض 

)تتمة ملا انقطع فى العدد ال�شابق من هذه املجلة  نوا�شل احلديث حول نظرية العقد فى ال�رسيعة الإ�شالمية(.  
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يف ال�شـــــــــــريعة الإ�شالميةيف ال�شـــــــــــريعة الإ�شالمية
املميز ولوكانت نافعة له نفعًاحم�شًا كقبول الهبة تعترب باطلة 

فال  القبول  عنه  يتوىل  للجنني  وىل  ول  قبول  اإىل  لأنها حتتاج 

تثبت له هذا احلق (.

اأهلية الأداء: وهى �شالحية ال�شخ�ض ملمار�شة الت�رسفات  1 -

املعرفة �رسعًا بعبادات كانت اأم جتارات     )مكا�شب( ، وهى 

اإما اأن تكون:-

ناق�شة: ال�شبى املميز واإن كان عنده اأ�شل التمييز  1-1 -

ولكن مل يكن عنده كمال العقل، وكذا املعتوه0 

2-2-كاملة: تثبت لكل من بلغ احللم اأو �شن الر�شد والنكاح 

تعاىل:  لقوله  احلكم  هذا  و  بينه  حتول  بعاهة  ي�شب  مامل 

ْنُهْم  ِمّ اآَن�ْشُتم  ْن  َفاإِ الِنَّكاَح  َبَلُغوْا  اإَِذا  َى  َحَتّ اْلَيَتاَمى  )َواْبَتلُوْا 

ْمَواَلُهْم)6(( �شورة الن�شاء 
َ
ُر�ْشًدا َفاْدَفُعوْا اإَِلْيِهْم اأ

ثانياً: الولية: 

واأحكامها  �رسوطها  ا�شتوفى  ملن  الأمر  ولية  اإحلاق  هى 

مل�شتحقيها، وهم:

   ا- ال�شغري القا�رس وت�شقط ولية وليه اإذا بلغ �شن الر�شد 

مامل ي�شب بعاهة تذهب بعقله.

   ب- املجنون مادام جمنونًا.

   ج- املعتوه.

   د- املغفل.

ْمَواَلُكُم اَلِّتي 
َ
َفَهاء اأ    هـ- ال�شفيه  لقوله تعاىل: )َوَل ُتوؤُْتوْا ال�ُشّ

ُ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْك�ُشوُهْم َوُقوُلوْا َلُهْم َقْوًل  َجَعَل اهلَلّ

)5(( �شورة الن�شاء . ْعُروًفً َمّ

 

ترتيب الأولياء:

       اأ- الأبوة.

     ب- الأخوة فى الإرث والزواج.

     ج- العمومة.

الولية فى املال:

      اأ- الأب ثم و�شيه.

     ب- اجلد ثم و�شيه.

     ج- القا�شى ثم و�شيه.

يلحق  ت�رسف  اأى  الو�شى  اأو  للوىل  لي�ض  الوىل:  ت�رسفات 

�رسرًا حم�شًا باملو�شى عليه.

الوكالة: 

    اأ- باجر وتنتهى باإنتهاء الوكالة.

   ب- بدون اأجر.

حمل العقد: اإ�شرتط له الفقهاء ما يلى:

اأن يكون املعقود عليه �شاحلًا حلكم العقد، بحيث ميكن  1 -

نقل  يقت�شى  بيعه  لأن  امل�شجد  بيع  ينعقد  ل  ولذا  ا�شتيفاوؤه، 

ملكيته للم�شرتى وهذا متعذر احلدوث فهو من الأموال العامة 

وفى حكم ملك اهلل �شبحانه وتعاىل.

اأو  به  كانت  فاإذا  الغرر  العقد خاليًا من  يكون حمل  اأن  2 -

حلقته جهالة يتعذر معها تعيينه على وجه الدقة ،  باأن يكون 

العثور  يحتمل  ال�شحراء  فى  �شارد  كبيع  حالني  بني  مرتددًا 

فيتحقق  عليه   العثور  عدم  ويحتمل    ، فيتحقق وجوده  عليه 
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عدم وجوده ، فيثبت الغرر.

ينتهى الغرر عن املبيع باأن يكون: 

اأ- معلوم الوجود.

ب- معلوم ال�شفة.

ج- معلوم القدر.

د- مقدورًا على ت�شليمه فى العو�شني ) الثمن واملثمون (.

هـ- معلوم اأجل  ت�شلمه كاأن يكون بيعًا اآجاًل كال�شلم.

اإذا  للم�شتقبل  م�شافًا  �شيئًا  عليه  املعقود  يكون  اأن  3-يجوز 

ُعني تعيينًا نافيًا للجهالة.

4-اإذا كان حمل اللتزام )املعقود عليه( نقودًا يقدر عددها دون 

اأن يكون لإرتفاع قيمتها اأو اإنخفا�شها وقت الوفاء اأى اأثر.

تق�سيمات العقود:

اأوًل:  اأق�شام العقد باعتبار اإت�شال حكمه ب�شيغته:

لإنعقاده  �شيغته  تكفى  الذى  العقد  وهو   : املنجز- 1 العقد 

لقب�ض  متامه  فى  وليحتاج  احلال،  فى  اآثاره  عليه  وترتب 

ال�شهم   )كالهبة،  ذلك  ونحو  والنكاح  كالبيع  عليه،  املعقود 

وال�رسف( والأ�شل فى العقود اأن تكون منجزة عدا الو�شية 

والإي�شاء لإ�شافتها ملا بعد املوت.

العقد امل�ساف للم�ستقبل:  2 -

امل�شتقبل  فى  اإل  اآثاره  عليه  ترتتب  ول  ين�شاأ  الذى  العقد  هو 

ال�شهر  نهاية  من  الدار  هذه  لك  اأجرت  مثل  العاقدين،  بر�شا 

القادم، والعقود نوعان:

التى  العقود  وهى  للم�شتقبل:  الإ�شافة  تقبل  ل  2-1-عقود 

تفيد متليك الأعيان كالبيع والهبة والإبراء والق�شمة والنكاح.

2-2-عقود تقبل الإ�شافة للم�شتقبل: ت�شبح منجزة وم�شافة 

للم�شتقبل كالإجارة واملزارعة وامل�شاقاة والعارية ، لأنها ترد 

على متليك املنفعة وهى توجد متجددة اآنًا بعد اآن. ومنها الكفالة 

واحلوالة والإ�شقاطات: )كالطالق والعتاق والوقف(.

علق  الذى  العقد  هو  بال�رسط  املعلق  العقد  املعلق:  3-العقد 

اإن  لآخر  �شخ�ض  يقول  كاأن   ، اآخر  �شئ  وجود  على  وجوده 

، فقال الآخر  هاجرت للخارج فاأنت وكيلى فى بيع مزرعتى 

الوجود  ممكن   ، التعاقد  وقت  معدوم  عليه  فاملعلق  قبلت. 

كان  التعاقد  وقت  موجودًا  عليه  املعلق  كان  فاإن   ، م�شتقباًل 

م�شتقباًل  الوجود  تعذر  واإن  �شورى،  والتعليق  منجزًا  العقد 

كان العقد باطاًل ، وتنق�شم العقود من حيث قبول التعليق اإىل:

متليك  على  ترد  التى  العقود  وهى  التعليق:  تقبل  ل  اأ-عقود 

الأعيان واملنافع �شواء كانت بعو�ض اأو بغري عو�ض.
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 ، الو�شية   ، �رسط:كالوكالة  بكل  التعليق  تقبل  ب-عقود 

الإي�شاء ، ال�شقاطات )كالطالق والإعتاق( لأن هذا التعليق ل 

يرتتب عليه �رسر على اأحد املتعاقدين.

فهى  الو�شط  عقود  التعليق:ت�شمى  وتقبل  تقبل  ل  ج-عقود 

تقبل التعليق اإن كان ال�رسط منا�شبًا للعقد كالكفالة واحلوالة 

مثل: اأنا كفيل بالثمن اإن اإ�شتحق املبيع.

ثانياً: اأق�سام العقد باعتبار نوع اآثاره:

فعقد  العقود،  اإن�شاء  من  املتحققة  الأغرا�ض  بالآثار  يق�شد 

البيع بغري متليك املبيع كالإجارة بفيد متليك املنفعة ولي�ض عني 

املبيع

1-  عقود التمليكات:

1-1-عقود معاو�شات: عقود متليك العني اأو املنفعة بعو�ض.

بغري  املنفعة  اأو  العني  متليك  عقود  تربعات:  1-2-عقود 

عو�ض.

2-عقود ال�شقاطات: وهى التى يراد بها اإ�شقاط ما لالإن�شان 

من حق وهى:-

2-1-اإ�شقاط بغري عو�ض: وب�شمى اإ�شقاط حم�ض كالطالق والعتاق 

والعفو عن الق�شا�ض واإبراء املدين والتنازل عن حق ال�شفعة.

2-2-اإ�شقاط بعو�ض: كالطالق على مال )اخللع( والعفو عن 

الق�شا�ض على مال يدفعه اجلانى.

3-عقود التفوي�ض: وهى العقود التى تت�شمن تفوي�ض الغري 

وتطلق يده فى الت�رسف بعمل كان ممنوعًا منه قبل التفوي�ض 

كالوكالة والإي�شاء.

4-التقييدات: ويراد بها منع �شخ�ض من ت�رسف كان مباحًا 

له، كاحلجر وعزل: )الوكيل، ناظر الوقف والق�شاة... الخ(.

الغر�ض  يكون  التى  وهى  التامينات:  اأو  التوثيقات  5-عقود 

منها تاأمني الدائن كالعهد والكفالة واحلوالة.

فى  الإ�شرتاك  منها  الغر�ض  عقود  وهى  ال�رسكات:  6-عقود 

الربح، كامل�شاربة، املزارعة... الخ.

الأموال  حلفظ  تن�شاأ  التى  العقود  وهى  احلفظ:  7-عقود 

كالوديعة.

ثالثاً: اأق�سام العقد باعتبار الو�سف:

1-العقدان ال�شحيح وغري ال�شحيح:

اآثاره  �شببًا �شاحلًا لرتتب  ال�شحيح: هو ماكان  1-1-العقد 

ال�رسعية عليه وهو ما توافرت فيه �رسوطه واأركانه.

1-2- العقد غري ال�شحيح:هو الذى مل تتوافر فيه �رسوطه 

واأركانه ، وينق�شم اإىل ق�شمني عند احلنفية:



26

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

1-2-1- عقد باطل: كاأن يكون:-

اأ- حمل العقد غري متقوم.

ب- القبول غري مطابق لالإيجاب.

ويعربون عنه بالعقد غري امل�رسوع، ل بذاته ول بو�شفه ول 

ترتتب عليه اأى اأثار �رسعية.

1-2-2-عقد فا�شد: ماكان م�رسوعًا باأ�شله ل بو�شفه باأن ا�شتوفى 

ركنه وطراأ خلل على اأو�شافه كالقرتان ب�رسط فا�شد اأو تاأجل الثمن 

لأجل جمهول، وهو اأي�شًا ل ترتتب عليه اآثاره ال�رسعية. 

اإما م�شتوٍف ل�رسوط ال�شحة والإنعقاد  وعند اجلمهورالعقد 

فهو �شحيح واإل فهو غري �شحيح0 

2-العقدان النافذ واملوقوف:

2-1-العقد النافذ: هو العقد ال�شحيح الذى تظهر اآثاره عند 

متام العقد دون توقف على اإجازة اأحد.

يتمتع  �شخ�ض  عن  ال�شادر  العقد  هو  املوقوف:  2-2-العقد 

 – كالف�شوىل  العقد  اإن�شاء  ولية  ميكن  ل  ولكن  بالأهلية، 

وال�شبى املميز فى العقود الدائرة بني النفع وال�رسر.

3-العقدان الالزم وغري الالزم:

3-1-العقد الالزم: هو العقد النافذ الذى ل ميلك اأحد املتعاقدين 

ف�شخه دون الرجوع لالأخر كعقدى البيع والإجارة.

كال  ميلك  الذى  النافذ  العقد  هو  الالزم:  غري  3-2-العقد 

العاقدين ف�شخه كالوديعة والعارية.

اخليارات: 

     يراد باخليار اأن يكون للمتعاقدين احلق فى اإم�شاء العقد 

اأو ف�شخه. واحلكمة من اخليارات فى العقود الالزمة التاأكد 

من ر�شا املتعاقدين فى اإن�شاء العقد واإم�شائه رعاية مل�شلحة 

طرفى العقد. وتنق�شم اخليارات اإىل:

1-  خيار ال�سرط:

هو اأن يكون لأحد املتعاقدين اأو لكليهما اأو لغريهما احلق فى اإم�شاء 

العقد اأو ف�شخه فى مدٍة معلومة اإذا �رسطا ذلك فى العقد ، كاأن يقول 

ف�شبب  اأيام  ثالثة  اخليار  ولك  ال�شيارة  هذه  بعتك  للم�شرتى  البائع 

ثبوت هذا اخليار ا�شرتاطه فى العقد، لذا �شمى خيار ال�رسط.

اأ- مدته: ثالثة اأيام عند احلنفية وال�شافعية.

ب- اأكرث من ثالثة اأيام مادامت املدة معلومة عند احلنابلة.

ج- يجرى فى العقود الالزمة القابلة للف�شخ كالبيع والجارة 

والنكاح واخللع.

 د- اخليار يجعل العقد غري لزم ، فيمنع خروج العو�ض عن ملك اخليار.

ينتهى خيار ال�سرط بالآتى:

اأ- اإم�شاء العقد اأو ف�شحة فى مدة اخليار.

ب- اإنتهاء مدة اخليار بدون اإم�شاء اأو ف�شٍخ للعقد.

ج- تعيب اأو هالك حمل العقد.

د- موت من له اخليار. 
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2-خيار التعيني: 

  يرد على عقود املعاو�شات كالبيع، باأن يكون لأحد املتعاقدين 

حق تعيني اأحد ال�شيئني اأو الثالثة التى ذكرت بالعقد مع ثمن 

كل منها – كبعتك هذين الثورين الأ�شود بكذا والأحمر بكذا 

ولك اإختيار اأيهما من ثالثة اأيام.

تكون  واأن  لأكرث  اأو  اأ�شياء  ثالثة  بني  يجوز  التعيني  -خيار 

متفاوتة واأثمانها مدة اخليار معلومتان.

ي�شقط خيار التعيني بالآتى:

اأ- بالإختيار.

ب- بهالك اأحد الأ�شياء.

ج- تعيب الأ�شياء اأو بع�شها.

3- خيار الروؤية: 

     هو حق يثبت مبقت�شاه لأحد املتعاقدين اأن يف�شخ العقد اأو 

مي�شيه عند روؤية حمل العقد اإذا مل يكن راآه وقت التعاقد اأو 

قبله بوقت كاٍف ل يتغري فيه.

اأ- يكون بيع العني الغائبة.

ب- تكون الروؤية للمحل مبا ي�شل للعلم بها واإدراكها ويكفى النموذج.

ج- يكون العقد قاباًل للف�شخ.

 د- يثبت خيار الروؤية عند روؤية حمل العقد.

هـ- ل مينع نفاذ العقد ولكنه مينع لزومه.

 و- يلزم بعد الروؤية الإم�شاء اأو الف�شخ.

ي�سقط خيار الروؤية بالآتى:

اأ- بالر�شا بالعقد �رساحة اأو �شمنًا ممن له اخليار.

ب- ت�رسف املالك فى حمل العقد )املعقود عليه(.

ج- تعيب املعقود عليه )حمل العقد( فى يد املتملك.

4-خيار العيب:

اإم�شائه،  اأو  العقد  ف�شخ  فى  حق  من  للمتملك  يكون   ما  هو 

يقلل  الذى  بالعيب  ما متلك. ومق�شود  يجده فى  ب�شبب عيب 

من�شو�ض  ال�رسط  وهذا  اخلربة  واأرباب  التجار  عند  قيمته 

عليه بال�رسع فال يحتاج ثبوته ل�شرتاط.

�سروط ثبوت العيب:

اأ- اأن يكون العيب باملبيع قبل اأن يت�شلمه امل�شرتى.

ب- األ يكون امل�شرتى قد علم بالعيب حني العقد.

ج- ال يكون البائع قد اإ�شرتط براءة املبيع من العيوب.

د- اأثره:  يظهر فى لزوم العقد.

ي�سقط خيار العيب بالآتى:

اأ- الر�شا بالعيب.

ب- تعيب املعقود عليه بيد امل�شرتى تعيبًا جديدًا.

ج- زيادة املعقود عليه فى يد من له اخليار.

*يجوز الرجوع بنق�شان املعقود عليه )حمل العقد(.

املرجع:  امللكية الفكرية ونظرية العقد فى ال�رسيعة اف�شالمية – الإمام حممد 

اأبوزهرة – دار الفكر العربى – دار الكتاب احلديث للطبع والن�رس والتوزيع
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املحافظ ال�ستثماريه:- 

لتمويل  بنوك  عدة  من  تتكون  هى حمافظ 

ن�شاط معني او ان�شطه متعدده غالبًا ماتكون 

قومية الهدف وي�شعب على م�رسف واحد 

متويلها لكرب حجم التمويل.

اأنواع املحافظ:- 

مراحل  كل  لتمويل  زراعية  حمافظ   1 .

التى  املحافظ  مثل  الزراعى  الإنتاج 

يقيمها البنك الزراعى ال�شودانى 

مثل  ال�شادر  قطاع  لتمويل  حمافظ  2 .

متويل �شادر ال�شمغ العربى و�شادر 

القطن و�شادر الرثوة احليوانية.

حمافظ ذات بعد اجتماعى مثل متويل  3 .

حمفظة  مثل  املحدود  الدخل  ذوى 

ال�رسة  بنك  مع  الأ�شغر  التمويل 

اخلرطوم  بنك  مع  المان  وحمفظة 

الزكاة وحمفظة  ديوان  بالتعاون مع 

والتعمري  الإ�شكان  �شندوق  متويل 

لذوى  اقت�شاديه  م�شاكن  لبناء 

ملعاجله  وحمافظ   ، املحدود  الدخل 

م�شكلة الغالء بتوفري �شلع بالق�شاط 

للعاملني بالقطاعني العام و اخلا�ض. 

)جتربة بنك ال�شمال ال�شالمى()جتربة بنك ال�شمال ال�شالمى(
ح�سن عبد املنعم اأحمد

اإدارةال�ستثمار والتمويل
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م�ساهمة البنك فى املحافظ:-

�شاهم البنك فى اغلب املحافظ التى اأقيمت فى الأعوام ال�شابقة 

وقد اإرتفعت م�شاهمته فى الأعوام الأخرية حمققًا بذلك تطورًا 

الثالث  البنك خالل  اأرباح  وا�شحًا وم�شاهمة مقدرة فى جملة 

بدون  لالأرباح  ا�شافى  مورد  �شكلت  حيث  املا�شية  �شنوات 

حيث  الأخرى،  والقطاعات  ال�شيغ  فى  كما  كبرية  خماطر 

ارتفعت م�شاهمة املحافظ فى جملة اأرباح العام2010م بن�شبة 

من  اأكرث  اأن  بالذكر  واجلدير  �شبقه،  الذى  العام  عن   %210

الذرة مع هيئة املخزون  اإدارتنا ملحفظة  50% منها حتقق من 

ال�شرتاتيجى ، كما ي�شارك البنك الآن فى عدد 9 حمافظ بجملة  

15،9 مليون جنيه.

جتربة حمفظة متويل هيئة املخزون ال�سرتاتيجى لعام 2009م:- 

الزراعية  ال�شودان  لإمكانيات  الأمثل  ال�شتغالل  ظل  لقد    

اأماًل  لهله  الرفاهية  لتحقيق  وت�شخريها  واملتنوعة  الكبرية 

 وحتديًا متجددًا منذ فجر ال�شتقالل وحتى هذا التاريخ  
ً
كبريا 

الريف  لأهل  الرئي�شى  الدخل  م�شدر  متثل  الزراعة  لأن  ذلك 

للقطاعات القت�شادية واخلدمية الأخرى  وهى كذلك املحرك 

مثل التجارة وال�شناعة والنقل وهى بذلك تخلق فر�ض العمل 

اإىل  اإىل الإ�شتقرار فى الريف  وحتارب الفقر وتقود  وتوؤدى 

اإحداث التنمية امل�شتدامة.

اأهل  عليه  يعتمد  الذى  الذرة  حم�شول  خل�شو�شية  ون�شبة    

على  املحافظة  ال�رسورى  من  بات  قوتهم  فى  ال�شودان 

ومنع  املعرو�شة  الكميات  وا�شتمرارية  املنتج  ا�شتمرارية 

ت�رسبها للخارج  ن�شبة لأنها اأكرث تاأثريًا على الأمن الغذائى. 

حيث ُيزرع حم�شول الذرة الرفيعة يف كافة وليات ال�شودان، 

ن�شبية  ميزة  ولبالدنا  ال�شودان،  لأهل  الأ�شا�شى  الغذاء  وهو 

وكعلف  لالإن�شان  كغذاء  وذلك  اأ�شنافه  مبختلف  اإنتاجه  يف 

)م�شاريع  املروي  القطاع  يف  املح�شول  يزرع  للحيوان. 

يزرع  كما  اجلديدة(  حلفا  ال�شوكي،  الرهد،  اجلزيرة، 

الأبي�ض،  النيل  �شنار،  )وليات  الآيل  املطري  القطاع  يف 

)اجلزيرة،  التقليدي  املطري  والقطاع  ك�شال(  الق�شارف، 

�شنار، النيل الأبي�ض، كردفان، دارفور، الوليات اجلنوبية(. 

التقليدي حوايل %95  الآيل واملطري  املطري  القطاعان  ميثل 

من جملة امل�شاحة، وينتجان حوايل 80% من جملة الإنتاج كما 

املزروعة  امل�شاحات  تلك  املروي حوايل 5% من  القطاع  ميثل 

وينتج حوايل 20% من اإجمايل الإنتاج.كما اأن موقع ال�شودان 
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لتاثره  اأدى  الكربى  الفريقية  ال�شحراء  غرة  فى  الواقع 

بالت�شحر خا�شًة فى العقود الأخريه ، ونتيجة لهذه الظاهرة 

امل�شتدمية والتى غالبًا ما توؤدى اإىل اجلفاف والذى يوؤثر �شلبًا 

لهذه  وحتوطًا  خا�شًة  املحا�شيل  واإنتاج  عمومًا  الإنتاج  على 

الآثار ال�شالبة فقد مت ان�شاء هيئة املخزون الإ�شرتاتيجى لبناء 

خمزون من ال�شلع واملحا�شيل. 

اأهداف الهيئة:- 

جمع املعلومات عن اإنتاج ال�شلع ومتابعتها. 1 .

تقدير حجم ال�شتهالك وحتديد الفوائ�ض اأو العجوزات. 2 .

بناء خمزون ا�شرتاتيجي من ال�شلع. 3 .

ا�شرتداد  ملبداأ  وفقًا  وتطويرها  اخلدمات  اأح�شن  تقدمي  4 .

التكلفة على الأقل وحتقيق فائ�ض للخزينة العامة.

اأداء  وحت�شني  القومي  الدخل  زيادة  فى  امل�شاهمة  5 .

اخلدمات التي تقدمها.

القطاع  يعجز  التي  اخلدمية  ال�شتثمارات  فى  الدخول  6 .

اخلا�ض منفردًا ال�شتثمار فيها.

مهام الهيئة:- 

توفري التمويل الالزم لتاأمني املخزون ال�شرتاتيجي من ال�شلع. 1 .

خمزون  وتامني  لتوفري  ال�شلة  ذات  اجلهات  مع  التن�شيق  2 .

ل�شد  الالزمة  التدابري  واتخاذ  ال�شلع  من  ا�شرتاتيجي 

الفجوات الغذائية.

حتديد حجم املخزون ال�شرتاتيجي لل�شلع. اإجراء عمليات الإحالل  3 .

والتخ�شي�ض والتوزيع وفقًا للمعايري وال�شوابط املقررة.

البيع فى ال�شوق املحلى للوليات يف حالة العجز يف الإنتاج  4 .

والت�شدير من كميات املخزون يف حالة وجود فائ�ض.

الإنتاج  يف  التو�شع  ملقابلة  بالبالد  التخزين  �شعة  زيادة  5 .

والوفاء مبتطلبات التجارة وال�شتهالك. 

ل�شالح  ذرة  �رساء  لتمويل  حمفظة  تكوين  فى  ال�رسوع  مت    

قدره  م�شتهدف  مال  براأ�ض  ال�شرتاتيجى  املخزون  هيئة 

كرائد  ال�شالمى  ال�شمال  بنك  اختيار  ومت  جنيه  مليون   45

انتاج مو�شم  ذرة  ل�رساء  للمحفظة فى فرباير 2009م وذلك 

)2008م/2009م( لبناء خمزون اإحتياطى يغطى اإحتياجات 

البالد فى حالة حدوث اأزمات اأو كوارث ، وقد �شمت املحفظة 

عدد )9( بنوك وقد مت �رساء عدد )332.531( جوال ذرة.

ال�شلعة  عن  درا�شة  اإعداد  الأوىل  املرحلة  فى  البنك  على  وكان 

ومناطق الإنتاج والتكلفة وامل�رسوفات وخماطبة جميع البنوك 

العاملة بال�شودان للم�شاهمة فى راأ�ض مال املحفظة. كما كان 

عليه اأي�شًا ان يقوم بالتن�شيق مع هيئة املخزون الإ�شرتاتيجى 

ال�شمانات  لإ�شدار  املركزى  ال�شودان  وبنك  املالية  ووزارة 

للبنوك التى �شوف ت�شاهم فى املحفظة ، ومن ثم اإعداد العقود 

الالزمة ح�شب ال�رسيعة الإ�شالمية لكل بنك حيث كانت �شيغة 

امل�شاربة املقيدة هى ال�شيغة احلاكمة للمعامالت بني البنوك.
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وبعد اأن اإكتمل راأ�ض مال املحفظة بداأت املرحلة الثانية وهى 

مرحلة تنفيذ امل�شرتيات حيث مت الإتفاق على ال�رساء ب�شيغة 

املرابحة لالآمر بال�رساء من الوليات املنتجة ، حيث متكن البنك 

فروعه  عرب  املحددة  املدة  فى  املال  را�ض  كامل  ا�شتخدام  من 

فى مناطق الإنتاج كالق�شارف و كو�شتى، وكانت امل�شرتوات 

املخزون  وهيئة  البنك  من  موظفني  من  مكونة  جلنة  عرب  تتم 

موا�شفات  متبعني  الولية  حلكومة  وممثلني  الإ�شرتاتيجى 

ال�رسيعة  ب�شوابط  وملتزمني  والتخزين  للم�شرتيات  معينه 

الإ�شالمية فى عمليات الإ�شتالم وعقود ال�رساء.

   وبعد انتهاء مرحلة امل�شرتيات بدات مرحلة �شداد راأ�ض مال 

املحفظة والأرباح والتى كانت تتم من وزارة املالية والقت�شاد 

البنك  بالتن�شيق مع  ال�شودان املركزى  الوطنى بوا�شطة بنك 

والذى نظم �شداد الأق�شاط وقام باحت�شاب الأرباح لكل بنك 

ح�شب حجم م�شاهمته وتاريخ ا�شتالمها. 

اليجابيات:- 

املركزى  ال�شودان  بنك  وثقة  البنوك  ثقة  على  البنك  •ح�شول  	
فى تنظيم املحفاظ.

•اكت�شب البنك عمالء جددبالن�شبه للفروع املنفذه للم�شرتيات. 	
•اكت�شب البنك �شهرة على م�شتوى العا�شمة والوليات. 	

الإ�شرتاتيجى  املخزون  هيئة  من  اإ�شادة  على  البنك  •ح�شول  	
على ح�شن التنظيم والتنفيذ.

•ح�شول البنك على اإ�شادة من بنك ال�شودان املركزى والبنوك  	
امل�شاهمه فى ح�شن تنظيم وتنفيذ املحفظة.

•حققت املحفظة اإيرادات جمزية للبنك عرب اإدارته وم�شاهمته اأي�شًا. 	
التحديات:- 

كان  لذا  رائد  كبنك  ال�شمال  لبنك  جتربة  اأول  املحفظة  كانت 

العبء اأكرب على موظفى اإدارة ال�شتثمار للخروج ب�شكل جيد 

�شاهم  مما  الأخرى  البنوك  جتارب  من  م�شتفيدين   ، ومر�ٍض 

اأعلى معايري احلذر مراعني فى ذلك كل اجلوانب  فى تطبيق 

ال�رسعية وامل�رسفية.

كانت بع�ض مناطق ال�رساء ) مناطق النتاج ( لتوجد بها فرع 

للبنك مما اإ�شطرنا لإر�شال موظفني من اأقرب فرع لتلك املناطق.

اخلال�سة:- 

كل  وحققت  املقايي�ض  بكل  ناجحة  التجربة  هذه  اأن  نعترب 

اأهدافها املرجوة العامة منها واخلا�شة وحتى على م�شتوى 

هذا  فى  خرباتهم  �شقلت  حيث  ال�شتثمار  اإدارة  موظفى 

املجال واأ�شبح البنك م�شتعدًا لتنظيم حمافظ مقبلة اإن�شاء اهلل 

كما نال ثقة هيئة املخزون ال�شرتاتيجى مما نتج عنه تنظيمنا 

علمًا  الآن  فيها  التنفيذ  جارى  والتى  2011م  العام  حمفظة 

باأن اإجماىل حجم املحفظة يقدر بحواىل )59 (مليون جنيه.  
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تعر�ض القت�شاد العاملى منذ �شبتمرب 2008م لهّزة عنيفة، اأعادت اإىل 

رغم  الأمر  حقيقة  وفى   )1939-  1929( العظيم  الك�شاد  اأزمة  الأذهان 

الظاهر هو اأن الأزمة احلالية نتجت عن تو�شع القطاع امل�رسفى وموؤ�ش�شات 

الئتماأن والتاأمني فى تقدمي الإقرا�ض والتو�شع فى ابتكار امل�شتقات املالية 

البنوك  العمالء، وبعيدًا عن  اأو درا�شة كافية ملالءة  وتداولها، دون رقابة 

املركزية، وقد افرت�شنا عدم �شحة وب�شاطة هذه التفا�شيل وافتقارها اىل 

املنهجية العلمية واماًل فى اخلروج من الأزمة ول�شمان عدم تكرار الوقوع 

فيها لبد من اإجراء ت�شخي�ض علمى يقرتح احللول املنا�شبة.

بالليربالية  ماي�شمى  اأزمة  هى  الراهنة  الأزمة  اأن  الفرتا�ض        وميكن 

�شهلة  فري�شه  وجعلته  العاملى،  الإقت�شاد  قدرة  اأوهنت  والتى  اجلديدة 

لالإنهيار، كما مت افرتا�ض اأن جذور الأزمة تعود فى املقام الأول اإىل نظام 

معيار الدولر ، وحتديدًا منذ اإلغاء نظام التحويل اإىل الذهب عام 1971م، 

وخلل النظام التجارى الدويل الذى اأدارته منظمة التجارة العاملية. وكذلك 

دروس وعبردروس وعبر

عبداهلل ح�سن اأحمد قر�سي

اإدارة التخطيط والبحوث
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منذ  تبنيها  مت  التى  واملاىل  والتجارى  القت�شادى  التحرير  �شيا�شة 

الأمريكي  القت�شاد  م�شكالت  اإىل  اإ�شافة  الثمانينات  منت�شف 

الهيكلية التى اأوهنته.

املالية  الأزمة  كيفية حدوث  مب�شطة  ب�شورة  نعر�ض  يلى  فيما        

العاملية وحتولها من اأزمة مالية عاملية اإىل اأزمة اقت�شادية، اأنتقلت اإىل 

قطاعات الإنتاج العينى فى الوليات املتحدة، ثم خمتلف دول العامل 

خا�شة القت�شادات وثيقة الرتباط بالقت�شاد الأمريكي، والوا�شح 

اأزمة  وهى  اأكرب،  لأزمة  نتيجة  اإل  ماهى  املاىل  القطاع  اأزمة  اأن 

الليربالية اجلديدة التى �شادت العامل منذ منت�شف ثمانينات القرن 

القت�شاد  عن  يدها  رفع  الدولة  من  طلب  حيث  امليالدى  الع�رسين 

واملوؤ�ش�شات العاملة فيه، وفى مقدمتها املوؤ�ش�شات املالية، وفيما يلى 

وهى  لالأزمة  احلقيقية  اجلذور  �شكلت  عوامل  لأربعة  �رسيع  حتليل 

علي النحو التاىل:-

القت�سادى  )التحرير  اجلديدة  الليربالية  مبادى  تطبيق  1 -

والتجارى واملاىل(:-

اإذا كانت الأزمة املالية العاملية فقاعة      رمبا يت�شاآءل بع�ض النا�ض 

مالية ت�شكلت على مدى �شنوات، اأين كان بنك الإحتياطى الفدراىل اأو 

املوؤ�ش�شات الرقابية )املحلية والدولية(؟.

الأفكار  لإزاحة  نتيجة  اليدين  مكبلة  املوؤ�ش�شات  هذه  كانت  لقد   

لعبت  ولقد  متوازن  غري  منو  وظهور  )الكنزية(  والت�شنيفات 

امل�رسوع،   هذا  اإجناح  فى  دورًا  جمالها  فى  كٌل  الدولية  املوؤ�ش�شات 

من  العام  القطاع  من  التخل�ض  اإىل  الدول  دفع  الدوىل  البنك  فمثاًل 

خالل �شيا�شة اخل�شخ�شة.

اخلفية  اليد  واأن  الدولة،  من  اأف�شل  ال�شوق  باأن  اعتقاد  �شاد       

الأهداف،  اإجناز  فى  )الدولة(  الظاهرة   اليد  من  اأف�شل  )ال�شوق( 

وهكذا عندما غابت الدولة وترك العنان للقطاع اخلا�ض مل ي�شحح 
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ال�شوق نف�شه كما اأدعى اأن�شار امل�رسوع الليرباىل اجلديد بل توالت 

الأنهيارات التى مل توقفها اإل الدولة من خالل حزم الإنقاذ املختلفة.

معيار الدولر ودوره فى الأزمة:- 2 -

خالل  من  به  لالرتباط  العامل  اإ�شطر  الذى  الأمريكي  الدولر       

اأن  بعد  امل�شكلة  حدة  زادت  ثم  وودز(.  )بريتون  ونظام  اتفاقات 

حتويل  نظام  واحد  طرف  ومن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  األغت 

الدولر الأمريكي اإىل ذهب عام 1971م ، ول�شمان جناح خطط بقاء 

الأمريكية  احلكومة  وقعت  الأوىل  العامل  كعملة  الأمريكي  الدولر 

اإتفاقًا  ال�شبعينات  )اأوبك( خالل  للنفط  امل�شدرة  البلدان  مع منظمة 

بالدولر  عامليًا(  تداولها  يتم  �شلعة  )اأكرب  النفط  ت�شعري  ي�شمن 

الأمريكي  اإنفاق احلكومة واملواطن  الوقت،  الأمريكي ولكن مبرور 

حجم الإنتاج والإدخار واأدى اإىل اإ�شعاف الثقة فى �شندات اخلزانة 

الأمريكية وقدرة الوليات املتحدة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها 

وهو ما حدث بالفعل حيث مت تخفي�ض الت�شنيف الئتمانى للوليات 

املتحدة من بع�ض وكالت الت�شنيف الئتمانى.

ت�ساعد حدة امل�سكالت الهيكلية لالقت�ساد الأمريكي:- 3 -

لل�شوق  الفوائ�ض  تدفقت  الدولر  معيار  اأو  �شيا�شة  لف�شل  نتيجة   

الأمريكية من �رسق اآ�شيا والدول النفطية ووجدت �شوقًا واقت�شادًا 

الإنتاج احلقيقى  تراجعت وترية  لقد  هيكليًا وقطاعيًا.  متوازن  غري 

وقد  الأمريكية  العمالة  ن�شب  وتراجعت  القطاعات،  من  العديد  فى 

�شهد القت�شاد الأمريكي خلاًل هيكليًا غري م�شبوق مل�شلحة قطاعات 

خدمية وطفيلية على ح�شاب قطاعات الإنتاج احلقيقي.
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منظمة  مظلة  حتت  الدولية  املبادلت  يف  التوازن  عدم  4 -

التجارة العاملية:

     يف الوقت الذي اإطماأنت فيه الوليات املتحدة الأمريكية اإيل 

بداأت  قد  جديدة  اقت�شادية  قوي  هنالك  كانت  الدولر،  معيار 

تبنت  والتى  اآ�شيا  �رسق  ودول  ال�شني  حتديدًا  الظهور.  يف 

ا�شرتاتيجيات تنموية قائمة على الإنتاج من اأجل الت�شدير.

ربطت  ال�شرتاتيجيات  تلك  جناح  الدول  هذه  ت�شمن  وحتى 

ذلك  على  ترتب  الدولر   اأمام  متدين  �رسف  ب�شعر  عمالتها 

وعلى مدى ال�شنوات الع�رس املا�شية تفاوتات كربى يف حجم 

ال�شني  اإن�شمام  بعد  امل�شكلة  وتفاقمت  الدولية،  املبادلت 

اأكرث  عنه  ي�شاأل  الن�شاط  هذا  العاملية2001م  التجارة  ملنظمة 

منظمة  ت�شاأل  كما  الن�شاط،  دولية  ال�رسكات  اأوًل  طرف  من 

التجارة العاملية عن هذا اخللل، فمثاًل ال�شني  ظلت يف ال�شنوات 

العامل  دول  مع  عادلة  غري  جتارية  مبمار�شات  تقوم  الأخرية  

با�شرتاطات  تقيدها  وعدم  اليوان  �رسف  �شعر  بتقييد  �شواء 

الإنتاج، وكل  ال�شحية يف مواقع  واملعايري  ال�شالمة واجلودة 

اأعطت ال�شني ميزة ن�شبية لتتوافر للدول ذات  هذه العوامل 

القت�شادات احلرة.

وعلى  ذلك  كل  تعرف  املتحدة  الوليات  كانت  باملقابل  لكن 

اآ�شيا  املالية ال�شني ودول �رسق  الفوائ�ض  باأن دول  تام  يقني 

الأمريكي  الدولر  ا�شتقرار  وحماية  م�شاعدتها  يف  تتوانى  لن 

باعتباره عملة العامل الأوىل، وهذا ماحدث بالفعل.
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  يروى اأن الإمام )احل�شن الب�رسي( كان نائمًا ذات ليلة ف�شمع يف املنام بعد 

�شالة الفجر هاتفًا ينادي عليه: يا اأبا اليزيد اإن الليلة عيد الن�شارى فتو�شاأ 

واأذهب اإليهم يف ديرهم و�شتجد من حكمة اهلل عجبًا !

البابا  قام  فلما  الب�رسة  مدينة  يف  الن�شارى  دير  ودخل  اليزيد  اأبو  فتو�شاأ 

ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: لن اأحتدث وفيكم حممدي قالوا وكيف عرفت 

اأنه حممدي قال: اإن اأ�شحاب حممد �شيماهم يف وجوههم من اأثر ال�شجود، 

فلما اأ�شار اإىل اأبي اليزيد وقال له: اأخرج قال اأبو اليزيد: واهلل ل اأخرج حتي 

يحكم اهلل بيني وبينكم وهو خري احلاكمني، فقال البابا: �شاألقي عليك اأ�شئلة 

فاإن اأجبت عليها نوؤمن بنبيك واإن عجزت عن �شوؤاٍل واحٍد فلن تخرج اإل على 

اأكتافنا قتيال فقال اأبو اليزيد �شل ما�شئت..

فقال البابا:

- ما هو الواحد الذي لثاين له 

- وماهما الإثنان اللذان ل ثالث لهما 

- وماهي الثالثة التي ل رابع لها 

حممد عبداهلل طمبل

اإدارة التدريب ومراقبة اجلودة

الإمام احل�شــن الب�شري....الإمام احل�شــن الب�شري....
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- وما الأربعة التي ل خام�ض لها 

- وما اخلم�شة التي ل �شاد�ض لها

- وما ال�شتة التي ل �شابع لها 

- وما ال�شبعة التي ل ثامن لها 

- وما الثمانية التي ل تا�شع لها 

- وما الت�شعة التي ل عا�رس لها

- وما هي الع�رسة التي تقبل الزيادة

- ومن هم الأحد ع�رس اأخًا

- وما هي املعجزة املكونة من اإثني ع�رسة �شيئًا

ثالثة  باأنهم  اأفرادها  اأحد  اأخرب  التي  الأ�رسة  هي  - وما 

ع�رس 

- وماهي الأربعة ع�رسة �شيئًا التي كلمت اهلل 

- وماهو ال�شئ الذي تنف�ض ول روح فيه

- وماهو القرب الذي م�شى ب�شاحبه

- وماهو ال�شئ الذي خلقه اهلل واإ�شتعظمه

- وما هو ال�شئ الذي خلقه اهلل واإ�شتنكره

- وماهي الأ�شياء التي خلقت من غري اأب ول اأم 

واجلاريات  وقرا  واحلامالت  ذروا  الذاريات  هي  ما  - ثم 

ي�رسا واملق�شمات اأمرا

كل  يف  غ�شنا  ع�رسة  اإثني  من  املكونة  ال�شجرة  - وماهي 

غ�شن ثالثون ورقة يف كل ورقة خم�شة ثمرات ثالثة يف الظل 

واإثنتان يف ال�شم�ض 

اأجب يا اأبا اليزيد..

فقام العامل اجلليل يرد على البابا اأ�شئلته الواحدة تلو الأخرى 

فقال له:

اأما الواحد الذي ل ثاين له.. فقل هو اهلل اأحد 

الإمام احل�شــن الب�شري....الإمام احل�شــن الب�شري....
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واأما الإثنان اللذان ل ثالث لهما.. هما الليل والنهار..)وَجَعلَْنا 

...()12( الإ�رساء.. اللَّْيَل والنََّهاَر اآَيَتنْيِ

ال�شالم  عليه  مو�شى  اأعذار  لها..  رابع  ل  التي  الثالثة  واأما 

للخ�رس ر�شي اهلل عنه.. اإذا ركب يف ال�شفينة خرقها.. اإذا لقي 

غالمًا فقتله.. اإذا اآتيا اأهل قرية... قال هذا فراق بيني وبينك 

والأجنيل  والزبور  التوراة  لها..  خام�ض  ل  التي  الأربعة 

والقراآن 

يف  اهلل  كتبهن  �شلوات  خم�ض  لها..  �شاد�ض  ل  التي  اخلم�شة 

اليوم والليلة 

ْر�َض 
َ
َوالأ َماَواِت  ال�َشّ َخَلْقَنا  لها..)َوَلَقْد  �شابع  ل  التي  ال�شتة 

َنا ِمن ُلُّغوٍب()38( ق.  اٍم َوَما َم�َشّ َيّ
َ
ِة اأ َوَما َبْيَنُهَما يِف �ِشَتّ

قال له الق�شي�ض: فلماذا قال يف اآخر الآية وما م�شنا من لُغوٍب 

ال�شماوات  خلق  اهلل  اإن  قالوا  اليهود  لأن  اليزيد:  اأبو  فقال 

والأر�ض يف �شتة اأيام ثم اأ�شابه التعب فاإ�شرتاح يوم ال�شبت 

فقال لهم اهلل وما م�شنا من لُغوٍب اأي ما م�شنا من تعب 

�َشَمَواٍت  �َشْبَع  َخَلَق  لها..)الَِّذي  ثامن  ل  التي  ال�شبعة  اأما 

ِطَباقًا...()3( امللك..

ْرَجاِئَها وَيْحِمُل 
َ
اأ َعَلى  اأما الثمانية التي ل تا�شع لها..)وامْلََلُك 

َك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة()17( احلاقة.. َعْر�َض َربِّ

الت�شعة التي ل عا�رس لها.. هي معجزات مو�شى عليه ال�شالم.. 

قال له البابا: اأذكرها قال له: اليد، والع�شا، الطمث، ال�شنني، 

الطوفان، اجلراد، القمل، ال�شفادع والدم. 

الزيادة؟ من جاء باحل�شنة فله ع�رسة  تقبل  التي  الع�رسة  ما 

اأمثالها واهلل ي�شاعف ملن ي�شاء.

ِبيِه 
َ

من هم الأحد ع�رس اأخًا؟ اإخوة يو�شف..)اإْذ َقاَل ُيو�ُشُف لأ

ْيُتُهْم يِل 
َ
ْم�َض واْلَقَمَر َراأ َحَد َع�رَسَ َكْوَكبًا وال�شَّ

َ
ْيُت اأ

َ
َبِت اإينِّ َراأ

َ
َيا اأ

�َشاِجِديَن()4( يو�شف.

ما املعجزة املكونة من اإثني ع�رس �شيئًا؟ )واإِذ ا�ْشَت�ْشَقى ُمو�َشى 

َة  َع�َشاَك احَلَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�رْسَ ب بِّ ِلَقْوِمِه َفُقلَْنا ا�رْسِ

َعْينًا...()60( البقرة.

َبِت اإينِّ 
َ
ِبيِه َيا اأ

َ
ماهي الأ�رسة الثالثة ع�رس؟ )اإْذ َقاَل ُيو�ُشُف لأ

ْيُتُهْم يِل �َشاِجِديَن 
َ
َراأ ْم�َض واْلَقَمَر  َكْوَكبًا وال�شَّ َحَد َع�رَسَ 

َ
اأ ْيُت 

َ
َراأ

واأمًا  اأبًا  اأي  وقمرًا  و�شم�شًا  اأخًا  ع�رس  اأحد  يو�شف..   )4()

هوؤلء ثالثة ع�رس. 

ال�شماوات  له:  قال  اهلل؟  كلمت  التي  �شيئًا  ع�رسة  الأربعة  ما 

وِهَي  َماِء  ال�شَّ اإىَل  ا�ْشَتَوى  ال�شبع..)ُثمَّ  والأر�شون  ال�شبع 

َتْيَنا 
َ
اأ َقاَلَتا  َكْرهًا  ْو 

َ
اأ َطْوعًا  اْئِتَيا  ْر�ِض 

َ
وِلالأ َلَها  َفَقاَل  ُدَخاٌن 

َطاِئِعنَي( )11( ف�شلت.

يون�ض..)َفاْلَتَقَمُه  حوت  ب�شاحبه؟  �شار  الذي  القرب  ماهو 

احُلوُت وُهَو ُمِليٌم ()142( ال�شافات..
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�َض( َتَنفَّ اإَذا  ْبِح  ماهو ال�شئ الذي تنف�ض ول روح فيه؟ )وال�شُّ

)18( التكوير.

ى َقِمي�َشُه 
َ
ا َراأ ما ال�شئ الذي خلقه اهلل واإ�شتعظمه؟ كيد الن�شاء..)َفَلمَّ

ُه ِمن َكْيِدُكنَّ اإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم()28( يو�شف. ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل اإنَّ

ما ال�شئ الذي خلقه اهلل واإ�شتنكره؟ �شوت احلمار..)واْق�ِشْد 

َل�َشْوُت  �ْشَواِت 
َ
الأ نَكَر 

َ
اأ اإنَّ  �َشْوِتَك  ِمن  واْغ�ُش�ْض  َم�ْشِيَك  يِف 

احَلِمرِي()19( لقمان.

ما الأ�شياء التي خلقها اهلل من غري اأب ول اأم؟ اآدم عليه ال�شالم، 

املالئكة، كب�ض اإ�شماعيل وناقة �شالح. 

من هم الذين كذبوا ودخلو اجلنة؟ اإخوة يو�شف..)َقاُلوا 

َكَلُه 
َ
ا َذَهْبَنا َن�ْشَتِبُق وَتَرْكَنا ُيو�ُشَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفاأ َباَنا اإنَّ

َ
َيا اأ

 )17(  ) �َشاِدِقنَي  ُكنَّا  وَلْو  َنا  لَّ وؤِْمٍن  مِبُ نَت 
َ
اأ وَما  ْئُب  الذِّ

الَيْوَم  َعَلْيُكُم  يَب  َترْثِ ل  )َقاَل  يو�شف:  لهم  يو�شف.. وقال 

اِحِمنَي( )92( يو�شف. ْرَحُم الرَّ
َ
ُ َلُكْم وُهَو اأ َيْغِفُر اهللَّ

من الذين �شدقوا ودخلو النار؟ قال له اإقراأ قوله تعاىل:)وَقاَلِت 

َلْي�َشِت  النَّ�َشاَرى  وَقاَلِت  ٍء 
ْ
�َشي َعَلى  النَّ�َشاَرى  َلْي�َشِت  الَيُهوُد 

الَيُهوُد َعَلى �َشيٍء...()113( البقرة.

كل  يف  غ�شنًا  ع�رسة  اإثني  من  املكونة  ال�شجرة  ماهي  له  قال 

غ�شن ثالثون ورقة يف كل ورقة خم�ض ثمرات؟ 

اِرَياِت  وقبل اأن يجيب على هذا ال�شوؤال قال له اأجيبك على )الذَّ

التي  ال�شحب  وهي  وْقرًا(  اِمالِت  )احْلَ الرياح..  وهي  َذْروًا( 

اِرَياِت ُي�رْسا( وهي ال�شفن التي جتري  حتمل الأمطار.. )اجْلَ

الذين  املالئكة  وهم  ْمرًا( 
َ
اأ َماِت  )امْلَُق�شِّ البحر..  �شطح  على 

اأمرهم اهلل بتق�شيم الأرزاق.

اأما هذه ال�شجرة فهي ال�شنة.. فيها اإثنا ع�رس غ�شنًا اأي اإثنا 

ع�رس �شهرًا يف كل غ�شن ثالثون ورقة اأي ثالثون يومًا يف كل 

ورقة خم�ض ثمرات اأي خم�ض �شلوات ثالثة يف الظل املغرب 

والع�شاء والفجر واإثنان يف ال�شم�ض الظهر والع�رس 

فاأجبني..  �شوؤاًل واحدًا  �شائلك  اإين  للبابا  اليزيد  اأبو  قال  ثم 

قال له �شل يا اأبا اليزيد فقال له: ما هو مفتاح اجلنة؟  فوقف 

البابا �شامتًا فقال اجلال�شون ت�شاأله كل هذه الأ�شئلة فيجيبك 

وي�شاألك �شوؤاًل واحدًا فتعجز عن الإجابه فقال لهم: واهلل اإين 

قل ول  له  قالوا  منكم  اأخاف  ولكني  العلم  الإجابة متام  اأعلم 

تخف ونحن وراءك فوقف البابا وقال: مفتاح اجلنة ل اإله اإل 

اهلل حممد ر�شول اهلل فقال اجلميع وراءه ل اإله اإل اهلل حممد 

ر�شول اهلل.. فقاموا على الدير فحولوه اإىل م�شجد يعبد فيه اهلل 

الواحد الأحد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوؤًا اأحد. 
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مقدمة:

  من املتوقع اأن ت�شهد الأيام القليلة القادمة افتتاح 

هو  الأبي�ض  مبدينة  الإ�شالمى  ال�شمال  لبنك  فرع 

الفرع الأول لبنك ال�شمال ال�شالمى بغرب ال�شودان، 

املهمة  التجارية  املراكز  من  تعترب  الأبي�ض  ومدينة 

اإ�شافة  ال�شودان  فى  للمحا�شيل  �شوق  اأكرب  وفيها 

لوجود ثروة حيوانية �شخمة خ�شو�شًا فى منطقة 

اخلوى التى ا�شتهرت برتبية ال�شاأن.

�شيا�شة  اإطار  فى  الأبي�ض  فرع  افتتاح  ياأتى    

التو�شع الأفقى التى ظل ينتهجها البنك فى الفرتة 

الأخرية ومن املتوقع اأن يلعب فرع الأبي�ض دورًا 

كبريًا فى تنمية املنطقة وت�شجيع ال�شادر احليوانى 

والزراعى الذى مييز املنطقة.

معاناة جتار املوا�سي يف �سوق ليبيا:-

افتتاحه  مت  الذي  ليبيا  ب�شوق  البنك  فرع   

يف1992/10/22م مبنطقة ال�شيخ اأبوزيد �شاهم 

ا�شتقطاب  املتميز يف  ب�شكل كبري من خالل موقعه 

افتتاح فرع البي�ض واأثره علــى منطقة �شوق ليبياافتتاح فرع البي�ض واأثره علــى منطقة �شوق ليبيا

اأحمد التهامى �سليمان

اإدارة ال�سئون الدارية
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افتتاح فرع البي�ض واأثره علــى منطقة �شوق ليبياافتتاح فرع البي�ض واأثره علــى منطقة �شوق ليبيا
لقرب  وذلك  واملحا�شيل  املوا�شى  جتار  خ�شو�شًا  العمالء 

امل�شافة من �شوق املويلح و�شوق قندهار وهما من اأكرب اأ�شواق 

لأ�شواق  مركزًا  بدة  اأم  منطقة  وتعترب  العا�شمة،  يف  املوا�شى 

الرثوة احليوانية فى ولية اخلرطوم لوجود )�شوق املويلح( 

الذى يعترب الأكرب فى الولية فى بيع و�رساء الرثوة احليوانية 

ويليه )�شوق قندهار( الذى ا�شتهر مبطاعمه التي تخ�ش�شت 

فى ال�شواء ويعترب مكانًا جاذبًا لل�شياح ورجال الأعمال وكافة 

والإبل،  البقر  ال�شاأن،  حلوم  فيه  تباع   حيث  املجتمع  فئات 

ا�شتطالع  وفى  كردفان،  من  الأ�شواق  تلك  واردات  ومعظم 

قمت به مع بع�ض التجار الذين يتعاملون مع فرع البنك ب�شوق 

اأفادوا جميعًا باأنهم يقومون بتحويل الأموال لأ�شحاب  ليبيا 

الأبي�ض  مبدينة  فروع  لديها  التى  البنوك  خالل  من  املوا�شى 

هذه  وكانت  البنوك  من  وغريها  احليوانية  الرثوة  بنك  مثل 

العملية متثل م�شقة كبرية لهم لأن لديهم ح�شابات طرف بنك 

حتويل  عند  وي�شطرون  ليبيا  �شوق  فرع  الإ�شالمى  ال�شمال 

املبالغ التعامل مع بنوك اأخرى ليجدون املعاملة الطيبة التي 

يوفرها لهم فرع البنك ب�شوق ليبيا.

     افتتاح فرع الأبي�ض ي�شاهم فى زيادة عمولت التحاويل 

فى فرع البنك ب�شوق ليبيا وهذا يرجع لعدة عوامل:-

من  اأ�شولهم  تنحدر  درمان  اأم  غرب  منطقة  �شكان  اأغلب  	 

مناطق كردفان.

وارتباطهما  قندهار(  و)�شوق  املويلح(  )�شوق  وجود  	 

بوارد الرثوة احليوانية من مناطق كردفان.

بارا �شريفع من معدلت  	  – اأم درمان  العمل بطريق  بدء 

لأنه  كردفان  ومناطق  درمان  اأم  بني  التجارية  املعامالت 

كو�شتى   – الأبي�ض  طريق  من   %50 حواىل  �شيخت�رس 

وهذا  الغيار،  قطع  وتوفري  ال�رسف  تقليل  فى  و�شي�شاهم 

ي�شجع اأكرث على زيادة �شادرات الرثوة احليوانية من مناطق 

الرافد  ي�شكل  الذى  احلمرى  ال�شاأن  خ�شو�شًا  كردفان 

الأ�شا�شى لهدى حجاج بيت اهلل احلرام.

 ) 	 2،970،000( حواىل  كردفان  �شمال  �شكان  عدد  يبلغ 

اإح�شاء  ح�شب  عددهم  يبلغ  الأبي�ض  مدينة  و�شكان  ن�شمة 

2007م )428،571( ن�شمة.

فى  افتتحت  التى  كردفان  جلامعة  مركزًا  الأبي�ض  تعترب  	 

العام 1990م.

تتميز الأبي�ض بوجود مطار دوىل وحتت�شن مركز الإمداد  	 

لبعثة الأمم املتحدة فى ال�شودان.

كردفان  �شمال  مدن  وبقية  الأبي�ض  بني  امل�شافة  قرب  	 

الكربي مثل مدن بارا والنهود و�شودري والرهد وغريها.

ال�شودان  يف  املحا�شيل  اأ�شواق  اأكرب  من  الأبي�ض  تعترب  	 

واأ�شهرها الكركدي والفول ال�شوداين وحب البطيخ واجلدول 

املحا�شيل  �شوق  يف  املتداولة  املحا�شيل  حجم  يو�شح  التايل 

بالأبي�ض خالل العامني الفائتني.

نوع املح�سول

كمية الوارد 

)قنطار( يف العام 

2009م

كمية الوارد 

)قنطار( يف 

العام 2010م

13،49019،708�شم�شم

197،31125،104�شمغ اله�شاب

58،12810،683حب بطيخ

80،55359،549كركدي

475،116646،795ذرة

177،655150،861دخن

* امل�شدر: )اإدارة �شوق حم�شول الأبي�ض(

واردات  حجم  يف  الكبرية  الزيادة  اجلدول  خالل  من  يالحظ 

ال�شم�شم الذي يعترب من اأهم حم�شولت ال�شادر ومن املح�شولت 

الرئي�شية يف اإنتاج الزيوت واحللويات واأغلب امل�شانع ومناطق 

ال�شتهالك تقع يف ولية اخلرطوم مما يحتم زيادة نوافذ التبادل 

التجاري بني ولية اخلرطوم ومدينة الأبي�ض.

من  املتوقع  العائد  زيادة  فى  �شت�شهم  العوامل وغريها  هذه   

التحاويل البنكية من �شوق ليبيا اإىل الأبي�ض والعك�ض كذلك.
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)كسروا معاى التلج(
بع�ض الأخوة الزمالء قالوا ىل اأنك فى املقال 

ال�شابق بعد اأن )�شخنت( مع الن�شوان رجعت 

فى الآخري وك�رست ليهم التلج...

اأنه  حيث  ل�رسح  يحتاج  ل  التعبري  وهذا 

للرياء  �شبيه  مبعنى  اجلميع  لدى  معروف  

اأى  اأجد  ومل  كثريًا  املعنى  هذا  فى  وفكرت 

الذى  الظريف  الأبي�ض  التلج  ذلك  بني  �شلة 

خ�شو�شًا  احلار  النهار  فى  الواحد  يكيف 

ع�شري الليمون )الذى اأحبه( وبني الرياء بل 

بالعك�ض وجدت اأن هنالك �شفات حميدة تنتج 

من تك�شري التلج.

اأولها اأن هذا التك�شري يبي�ض الوجه وثانيهما 

الآلة  بتلك  ثلج  ال�شدر. فك�رس لوح  يثلج  اأنه 

الهوائية  للدراجة  بّداًل  ما  يومًا  كانت  التى 

يجعل رزاز وقطع �شغرية من التلج تتطاير 

فى الهواء ثم ت�شقط علي الإن�شان فى وجهه 

و�شدره.

األ  حقيقة  اأريد  فاأنا  بذلك  اإتهامي  مت  وطاملا 

اأخيب ظن من اتهمونى واأقول نحن الرجال 

قليلو ال�شرب عك�ض الن�شاء،  وهن بذلك يتفوقن 

اأن  ولن�شتطيع  الغ�شب  �رسيعو  ونحن  علينا 

الن�شاء  الغ�شب  على عك�ض  اأنف�شنا عند  منلك 

وكثريو  والتنظري   الكالم  كثريو  ونحن 

القطيعة والنميمة على عك�ض الن�شاء.

وزمان كانت هذه القطيعة )التى اأ�شبح اإ�شمها 

اأنها  اأقول  لكن  بحتة  ن�شائية  �شفة  ال�شمار( 

قانون  ح�شب  وتطورت  ومتحورت  حتولت 

الن�شوء والإرتقاء واأ�شبحت رجالية بحتة.

املراأة كان  اأن  زمان كانت هنالك مقولة تقول 

األ ترى معى  الراأ�ض...  بتقطع  ما  فاأ�ض  بقت 

الزمن  هذا  فى  املراأة  اأن  رجاًل  ت�شمي  من  يا 

لو بقت عكاز �شاى ميكن تقوم جارى اأمامها 

دعك من الفاأ�ض ؟

    قبل عدة �شنوات قراأت كتابًا للدكتورة نوال 

هذا  الأ�شل(  هى  )الأنثى  عنوانه  ال�شعداوى 

من  فرتة  فى  الن�شاء  اأن  عن  حتدث  الكتاب 

الفرتات فى املجتمعات البدائية كانت هن الكل 

تاأمر وهى من متلك ولكن  الكل وهى من  فى 

عليها  بالإنقالب  الرجل  قام  عالية  بخ�شا�شة 

املجتمع جمتمع ذكورى ومن وقتها  واأ�شبح 

وحتى الأن اأ�شبح الرجل هو ال�شيد.

هن اأمهاتنا واجلنة حتت اأقدامهن. • 

واخرتنا  تربيتهن  اأح�شنا  فاأن  بناتنا  هن  • 

لهن اأزواجًا �شاحلني اأدخلونا اجلنة.

هن زوجاتنا فمن �شرب عليهن فهو خري له  • 

واللقمة التى ن�شعها فى اأفواههن �شدقة لنا.

      وهذه دعوة اأن تك�رسوا لهن معى التلج 

حتى ولوكان التلج مكعبات.

يف النهاية .. • 

اأتدرون ملاذا هذا الإ�شم؟ بب�شاطة لأن التملق 

كالم يذوب �رسيعًا كما تذوب حبات التلج بعد 

اأن تنف�شل من اأ�شلها اللوح.

�سالح الدين ح�سن اأحمد

اإدارة ال�سئون الإدارية

)كسروا معاى التلج(
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حاملني  الطاهرة  البقاع  اإىل  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  توجه 

بني جوانحهم ال�شوق واحلنني اإىل امل�شاعر املقد�شة والتى تلهب 

والت�شحيات  ال�شادقة  املعانى  نفو�شهم  فى  وتوؤجج  م�شاعرهم 

النبيلة فيتذكرون جماهدات اخلليل اإبراهيم عليه ال�شالم لتحقيق 

النا�ض  واإتخذ  اإمامًا  اهلل  جعله  حتى  و�شربه  اخلال�ض  التوحيد 

َيُك  َومَلْ  َحِنيًفا   ِ هلِلَّ َقاِنًتا  ًة  َمّ
اأُ َكاَن  ْبَراِهيَم  اإِ )اإَِنّ  م�شلى  مقامه  من 

اٍط  �رِسَ اإِىَل  َوَهَداُه  اْجَتَباُه  ْنُعِمِه 
َ
أ ِلّ �َشاِكًرا   )120( ِكنَي  امْلُ�رْسِ ِمَن 

ال�شفا  بني  ال�شعى  ويتذكرون  النحل.  �شورة  �ْشَتِقيٍم)121((  ُمّ

واملروة ونبع زمزم ونداء نبينا الأكرم حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 

)يااأيها النا�ض اإن اهلل قد فر�ض عليكم احلج فحجوا، قال رجل اأكل 

عام يا ر�شول اهلل قالها ثالثًا، ف�شكت النبى ثم قال: لو قلت نعم 

لوجبت وملا اأ�شتطعتم، ذرونى ما تركتكم اأمنا اأهلك من كاأن قبلكم 

كرثة �شوؤالهم واإختالفهم على اأنبيائهم فاإذا اأمرتكم ب�شئ فاأتوا 

منه ما�شتطعتم واإذا نهيتكم عن �شئ فدعوه( فهاهو النبى الكرمي 

�شماحة  بجالء  تو�شح  والتى  والدائمة  الرا�شخة  الأ�ش�ض  ي�شع 

احلرج  ورفع  التي�شري  على  القائم  واأ�شلها  الغراء  ال�رسيعة 

اأي�شًا )خذوا عنى منا�شككم لعلى  الأمة حيث يقول  وامل�شقة عن 

الوحيدة  حجته  الوداع  حجة  فكانت  هذا(  عامى  بعد  األقاكم  ل 

والتى ودع فيها الأمة واأ�شهدها على اإكمال الر�شالة حيث اأكمل 

اهلل به الدين واأمت به النعمة، وما كان من اأحد ي�شاأل عن �شئ ال 

يجد النبى الكرمي يقول: اأفعل ول حرج، وهو القائل: اأمنا بعثتم 

مي�رسين ومل تبعثوا مع�رسين.

•وتتوافد جموع املوؤمترين من حجاج بيت اهلل احلرام لي�شهدوا  	
فيه  وي�شعون  عام  كل  املتجدد  اجلامع  ال�شنوى  املوؤمتر  اإنعقاد 

الأ�ش�ض والغايات املن�شودة لرفعة الأمة ورقيها فتتالقح اأفكارهم 

وتتحد روؤاهم وفق منهجية ال�رسع احلكيم لإر�شاء دعائم الأمة 

الرا�شدة القائدة املهتدية.

عميق  فٍج  كل  من  النا�ض  اإليه  يتداعى  الذى  اجلامع  املوؤمتر  •اأن  	
الهتمام  حمور  تكون  التى  الأجندة  اأولويات  فى  ي�شعون 

جامع(  اقت�شادى  )موؤمتر  اللقاء  هذا  يكون  اأن  هى  والتداول 

املنتجات  ت�شويق  اإىل  ويلجاأون  املنافع  املوؤمترون  فيه  يتبادل 

اآمالهم  خاللها  من  يحققون  م�شرتكة  اإ�شالمية  �شوق  وتكوين 

وطموحاتهم بعيدًا عن هيمنة امللل الكافرة ويقاطعون كل ال�شلع 

امل�شلمون وتنتهك  يدمر  عائداتها  والتى من  الأخرى  واملنتجات 

حرماتهم.

• اإذ ل ف�شل لعربى على عجمى  املوؤمتر )ملتقى اجتماعى عري�ض(	

من  قربهم  مبدى  النا�ض  فيه  ويتفا�شل  والإميان  بالتقوى  اإل 

واأُنَثى وَجَعلَْناُكْم  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإنَّ النَّا�ُض  َها  يُّ
َ
اأ )َيا  اهلل تعاىل 

َعِليٌم   َ اإنَّ اهللَّ ْتَقاُكْم 
َ
اأ  ِ ِعنَد اهللَّ ْكَرَمُكْم 

َ
اأ اإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  �ُشُعوبًا وَقَباِئَل 

َخِبرٌي )13((  فتحيا هذه املعانى والقيم وحتقق معانى )املوؤمتر 

الجتماعى الفاعل( والذى يتوا�شع فيه الب�رس جميعًا من �شتى 

قد  وهم  والميان  التقوى  بلبا�ض  ويتدثرون  املعمورة  اأ�شقاع 

لب�شوا زيا واحدًا ووقفوا فى �شعيد واحد وخ�شعوا لرب واحد 

وهم يرفعون لواء التلبية وال�شتجابة )لبيك اللهم لبيك ل�رسيك 

املعاأنى  وترت�شخ  ال�شغائن  وتزول  نفو�شهم  فتتحاب  لبيك(  لك 

اجلميلة الطيبة والتى ين�شدها اخللق اأجمعني.

• يتنا�شى فيه قادة الأمة خالفاتهم  واحلج )موؤمتر �شيا�شى هام(	

امل�شطنعة  الرت�شبات  كل  فتزول  جراحاتهم  فوق  ويت�شامون 

على  يوؤكدون  وهم  ويعودون  الأمة  اأعداء  اأوارها  اأ�شعل  والتى 

ن�شب  وا�شعني  املتني  اهلل  بحبل  والعت�شام  الوحدة  معانى 

اأعينهم )واعت�شموا بحبل اهلل جميعًا ولتفرقوا( ويوؤكدون فيه 

معانى الإنتماء ال�شادق للدين احلق الذى فيه تاآخى �شلفهم من 

�رسبوا  الذين  ال�شاحلني  الأمة  و�شلف  والأن�شار  املهاجرين 

اأروع الأمثلة فى التاآخى والتنا�رس والتعا�شد.

ال�شنوى  )املوؤمتر  • تو�شيات 	 تخرج  طيبات  ولياىل  اأيام  وبعد 

التى  والقيم  املعانى  كل  املوؤمترون  فيه  يوؤكد  والذى  اجلامع( 

ت�شى الطريق لالأمة لت�شع املعامل لها فى طريق الرقى والنجاح 

بروح  ت�شعبت  التى  القواعد  فتعود  بالأمل  مفعم  م�رسق  لغٍد 

الإميان بطاقة متجددة وخالقة ت�شتطيع عربها اأن تواجه وعثاء 

املن�شودة  والأمانى  الروؤى  فتعك�ض  امل�شري  و�شعوبة  الطريق 

لت�شري واقعًا فى حياة الأمة.

•يا له من ح�شد مهيب وموؤمتر ناجح ل يعرف الف�شل اإليه �شبيال  	
ثم  والف�شيلة،  واحلق  اخلري  تن�شد  عظيمة  جموع  من  لها  ويا 

يعودون وفى نفو�شهم املعنى ال�شامى اجلميل واحلديث الطيب 

واحلج  اأمه،  ولدته  كيوم  عاد  يف�شق  ومل  يرفث  ومل  حج  )من 

يحفها  جديدة  حياة  فيبداأون  اجلنة(  اإل  جزاء  له  لي�ض  املربور 

الإميان العميق والذى يوؤكد القيم العظيمة والدرو�ض املهمة التى 

جنوا ثمارها.

نرجو اهلل تعاىل اأن يجعل الأمة فى عزة ورفعة ويجنبنا وبالدنا 

الفنت واأن يجعل بالدنا �شخاًء رخاًء و�شائر بالد امل�شلمني. 

المؤتمر السنوى الجامعالمؤتمر السنوى الجامع
جِّ َياأُْتوَك ِرَجاًل َوَعَلى ُكلِّ �َشاِمٍر َياأِْتنَي ِمن ُكلِّ َفٍجّ َعِميٍق )27( �شورة احلج

ن يِف النَّا�ِض ِباحْلَ ذِّ
َ
ا�شتجابة للنداء الإلهى اخلالد )َواأ
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على حممود حممد

 فرع الأبي�ض
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تسـويق الخدمـات المصـرفية

اأوًل: ماهية الت�سويق امل�سريف:-

 

1 .

 1-  مفهوم ت�شويق اخلدمات امل�رسفية:-

    جمموعة الأن�شطة الالزمة لت�شهيل عملية التبادل بني 

البنك والعميل بهدف اإ�شباع رغباته وحتقيق اأهداف 

البنك، وعملية الت�شويق امل�رسيف تبداأ بالتعرف على 

رغبات العميل ثم تنتقل اإىل تطوير اخلدمات املنا�شبة 

التي تلبي تلك الرغبات ثم حتديد ال�شعر املنا�شب 

والوقت املنا�شب لتقدمي تلك اخلدمات، بالإ�شافة 

اإىل حتديد ال�شيا�شات الرتويجية الالزمة لتقدمي هذه 

اخلدمة، وعليه فاإن الت�شويق امل�رسيف يبداأ بالعميل 

وينتهي عنده مبعنى اأن العميل هو حمور الن�شاط 

الت�شويقي للبنك، لذا فاإن الت�شويق امل�رسيف يجب اأن 

يكون املبداأ الذي تدار بناًء عليه املوؤ�ش�شة امل�رسفية 

ولي�ض جمرد ن�شاط تقوم به اإدارة من اإدارات تلك 

 املوؤ�ش�شة. 

 2-  اأهمية الت�شويق امل�رسيف:-

 يتكون الن�شاط الت�شويقي من:-

جمموعة من الأن�شطة التي ت�شمل عمليات التخطيط 

والتوجيه ورقابة الأداء بهدف تطوير الو�شع 

التناف�شي للبنك داخل ال�شوق امل�رسفية، ويتم ذلك 

من خالل املحافظة على العمالء احلاليني وتو�شيع 

تسـويق الخدمـات المصـرفية
Marketing of Banking ServicesMarketing of Banking Services

حممد عبده حممد جودو

اإدارة التخطيط والبحوث

باهتمام  المصرفية  الخدمات  تسويق  يحظى 
كبير من جانب القائمين على إدارة البنوك التجارية، 
وراء  سعيًا  بينها  فيما  البنوك  هذه  تتنافس  حيث 
ومن  جدد،  عمالء  باستقطاب  عملياتها  حجم  زيادة 
هذا المنطلق قامت الكثير من البنوك بإنشاء إدارة 
مستقلة للتسويق المصرفي عهد إليها بمسؤولية 

وضع برامج تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف.

44

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي



45

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

دائرة العمالء عن طريق اخلدمات امل�رسفية ب�شكل متطور 

ومتميز، وقد ظهرت احلاجة لعملية الت�شويق نتيجة لزدياد 

حدة املناف�شة بني البنوك التجارية، بالإ�شافة اإىل التغريات 

ال�رسيعة يف املوؤثرات القت�شادية والجتماعية التي حتكم 

ن�شاط هذه املوؤ�ش�شات والتي بدورها اأوجبت على البنوك 

العمل على مواكبة هذه التغريات للمحافظة على مركزها 

 التناف�شي 

 3-  اأهداف الت�شويق امل�رسيف:-

   الغاية من ن�شاط الت�شويق امل�رسيف حتقيق اأهداف البنك 

الرئي�شية والتي ياأتي يف مقدمتها زيادة ربحية البنك وقد 

تختلف تلك الأهداف من بنك لآخر حيث قد ت�شع بع�ض 

البنوك هدف زيادة ح�شتها ال�شوقية يف مقدمة الأهداف 

التي ت�شعى لتحقيقها، واأيا كان الهدف فاإن مهمة الت�شويق 

امل�رسيف ترتكز على تطوير الو�شائل الالزمة لتمكني البنك 

من حتقيق اأهدافه، ومن اأمثلة هذه الو�شائل تطوير خدمات 

 متميزة اأو امل�شاهمة يف اأن�شطة اجتماعية معينة. 

ثانياً: تخطيط الت�سويق امل�سريف:-

 

   ل يختلف التخطيط لالأن�شطة الت�شويقية يف البنوك 

التجارية عن التخطيط لأي ن�شاط اآخر داخل املوؤ�ش�شات 

الأخرى اإل اأنه من ال�رسوري مراعاة نوعية اخلدمات التي 

 تقدمها البنوك التجارية. 

ويعترب تخطيط الأن�شطة الت�شويقية جزءًا ل يتجزاأ من 

التخطيط ال�شرتاتيجي العام للموؤ�ش�شة امل�رسفية، ويهدف 

تخطيط الأن�شطة الت�شويقية ب�شكل اأ�شا�شي اإىل تعزيز 

 الو�شع التناف�شي للبنك التجاري. 

وي�شتمل التخطيط الت�شويقي على جمموعة من الأن�شطة 

 املرتابطة والتي ميكن ح�رسها يف التايل: 

 1-  حتليل موقف البنك التناف�شي:-

   ويعني ذلك حتديد نقاط القوة وال�شعف وامل�شاكل التي 

تواجه البنك يف جمال حتقيق اأهدافه وي�شمل حتليل املركز 

 التناف�شي عدة جوانب منها:-

 اأ-  حتديد نطاق ال�شوق امل�رسيف احلايل:- 

  يحدد البنك حجم الطلب احلايل على اخلدمات امل�رسفية 

 من املنطقة اجلغرافية التي يخدمها البنك.

 ب-  حتليل تطور حجم اأن�شطة اخلدمات امل�رسفية:- 

يدر�ض البنك تطور حجم الأن�شطة امل�رسفية يف املنطقة 

 اجلغرافية التي يخدمها. 

 ج-  حتديد نطاق ال�شوق يف امل�شتقبل:- 

يدر�ض البنك تقديرات حجم الطلب على اخلدمات امل�رسفية 

يف امل�شتقبل، م�شتخدمًا بع�ض الطرق الكمية )حتليل الجتاه 

مثاًل( لتقدير املبيعات امل�شتقبلية للخدمات امل�رسفية. 

 

 د-  حتديد قنوات التوزيع:- 

يهتم البنك بكيفية تو�شيل خدماته امل�رسفية يف الوقت 

واملكان املنا�شبني ويحدد املناطق املحتملة لإن�شاء الفروع 

وذلك ح�شب معايري معينة مثل طبيعة اخلدمات التي يرغب 

الأفراد يف احل�شول عليها، وطبيعة ال�شيا�شات الرتويجية 

 املنا�شبة.

 هـ -  حتديد طبيعة العمالء:- 

حتديد املوؤثرات املختلفة التي حتكم قرارات العميل يف 

 �رسائه للخدمات امل�رسفية املختلفة، وهذا يتطلب ما يلي: 

1.  ت�شنيف العمالء بناًء على العمر، امل�شتوى التعليمي، 

 اجلن�شية، م�شتوى الدخل.. الخ. 

2.  نظرة العميل للخدمات امل�رسفية املقدمة من حيث 

 جودتها وكلفتها. 

3.  حتليل ال�شيا�شات الرتويجية ال�شابقة من حيث تكاليفها 

 ومدى فعاليتها وو�شائل الإعالن امل�شتخدمة. 

 ز -  حتليل اخلدمات امل�رسفية املقدمة:- 

ي�شمل هذا التحليل درا�شة تاريخ تطور اخلدمات املقدمة من 

حيث جودتها ومدى مواكبتها لرغبات العمالء بالإ�شافة اإىل 

 درا�شة اخلطط املتبعة لتطوير اخلدمة امل�رسفية. 

 2-  حتديد املعوقات والفر�ض املتاحة:-

وي�شمل هذا اجلانب حتديد العقبات التي حتول دون تو�شع 

ن�شاط البنك، وكذلك التعرف على الفر�ض املتاحة للبنك 

للتغلب على هذه العقبات وتطوير اخلدمات املقدمة اأو 

ا�شتحداث خدمات جديدة لإ�شتقطاب عمالء جدد، اإ�شافة اإىل 

 العمل على رفع كفاءة اأداء املوؤ�ش�شة امل�رسفية. 

 3-  حتديد الأهداف:-

ي�شع البنك اأهدافه والتي �شتكون فيما بعد معايري لتقييم 

الأداء، ولتحديد هذه الأهداف يجب اأن يوؤخذ يف العتبار 

التطورات امل�شتقبلية املتوقعة يف حجم كل من الن�شاط 

القت�شادي ب�شكل عام والن�شاط امل�رسيف ب�شكل خا�ض، 

اإ�شافة اإىل التغريات املحتملة يف احتياجات العمالء من 

 اخلدمات امل�رسفية املختلفة. 

 وت�شمل جمالت حتديد الأهداف يف هذه املرحلة ما يلي:- 
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 * اأهداف الر�شائل الإعالنية. 

 * اأهداف اخلدمات اجلديدة والتي ت�شتحدث يف امل�شتقبل. 

*اأهداف خدمة العمالء )كخدمة حت�شيل ال�شيكات / 

 حت�شيل الأرباح.. الخ(. 

 *اأهداف التعيني والتدريب امل�رسيف. 

 *اأهداف الأبحاث الت�شويقية. 

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن جمموعة الأهداف ال�شابقة ما هي 

اإل و�شائل ي�شعى البنك من خاللها اإىل حتقيق الهدف العام 

 للموؤ�ش�شة .

 4-  حتديد ال�شرتاتيجية العامة للت�شويق:-  

ويتم حتديد ال�شرتاتيجية العامة للت�شويق بعد حتديد 

الأهداف ال�شابق ذكرها ويف هذه املرحلة يتم حتديد 

اخلطوات الالزمة لتحقيق الأهداف املختارة، فاإذا كان 

البنك �شيتو�شع يف اأن�شطته امل�رسفية، فقد يلجاأ اإىل 

ا�شتحداث خدمات جديدة كهدف مرحلي لتحقيق الهدف 

العام ال�شابق، وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأهمية و�شع اخلطط 

البديلة للجوء اإليها يف حالة تعرث اخلطة املو�شوعة لأي 

 �شبب كان. 

 5- ت�شميم النظام الرقابي:-

للرقابة اأهمية يف جناح تنفيذ اخلطة املو�شوعة، الأمر الذي 

يتطلب ت�شميم نظام رقابي فعال ي�شتند اإىل حتديد جمموعة 

 من الأ�ش�ض من اأهمها: 

- الو�شائل التي �شيتبعها البنك ملراقبة تنفيذ الأهداف 

 املو�شوعة. 

- طبيعة املعلومات املطلوبة فيما يتعلق ب�شري عملية التنفيذ 

 )تغذية مرتدة(. 

- و�شع جداول زمنية معينة ملراجعة �شري تنفيذ كل مرحلة 

 من مراحل تنفيذ اخلطط املو�شوعة. 

- حماأولة ت�شحيح الأخطاء واإزالة العقبات التي قد تظهر 

 اأثناء تنفيذ اخلطط املو�شوعة. 

ثالثاً: ا�سرتاتيجيات الت�سويق امل�سريف:-

 

 1-  ا�شرتاتيجيات اخلدمات امل�رسفية:-

 1-1-  ا�شرتاتيجية التو�شع يف اخلدمات امل�رسفية:-

تتميز اخلدمات امل�رسفية بتنوعها وتطورها حيث تقدم 

البنوك التجارية املعا�رسة جمموعة كبرية من اخلدمات 

امل�رسفية، ويق�شد بعملية التو�شع يف اخلدمات امل�رسفية 

قيام البنك با�شتحداث خدمات جديدة اأو تطوير خدمات 

قائمة مبا يتالءم مع رغبات العمالء وعلى البنك اأن ياأخذ 

بعني العتبار اجلوانب القانونية املتعلقة باخلدمة اجلديدة، 

 وقدرة البنك على تقدمي هذه اخلدمات مب�شتوى تناف�شي. 
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 1-2-  ا�شرتاتيجية تقلي�ض اخلدمات املوجودة:- 

يركز البنك بناًء على هذه ال�شرتاتيجية على اخلدمات 

امل�رسفية الأكرث ربحية، وتتبع هذه ال�شرتاتيجية ملواجهة 

تقلبات الن�شاط امل�رسيف نتيجية للتغريات املو�شمية اأو 

الدائمة يف الطلب على اخلدمات امل�رسفية، ففي حالت 

الإنكما�ض القت�شادي تلجاأ البنوك عادة اإىل ال�شتثمار 

يف الأوراق املالية مثل )�شهامة، �شمم و�رسح وغريها( 

 وتقلي�ض حجم التمويل. 

 1-3-  ا�شرتاتيجية الرتكيز على خدمة / خدمات معينة:- 

ب�شبب ا�شتداد املناف�شة قد تلجاأ بع�ض البنوك اإىل الرتكيز 

على ن�شاط اأو )خدمة معينة كان تركز ن�شاطها التمويلي 

يف جمال معني »متويل عمليات ا�شتثمارية اأو م�رسوعات 

اإنتاجية« اأو على فئة معينة من العمالء امل�شتوردين اأو ذوى 

 الدخول املرتفعة. 

 2-  اإ�شرتاتيجية ت�شعري اخلدمات امل�رسفية:-

ت�شمل اأ�شعار اخلدمات امل�رسفية عوائد )على الودائع 

والتمويل( والعمولت والر�شوم املفرو�شة، وتهتم البنوك 

بتحديد هذه العوائد والعمولت على اإعتبار اأنها توؤثر على 

ربحية البنك مبا�رسة، ومن ثم على منوه، وت�شع البنوك 

حدودًا دنيا لأ�شعار خدماتها لتغطية تكاليف هذه اخلدمات. 

 

 ومتر ا�شرتاتيجية ت�شعري اخلدمات امل�رسفية بعدة مراحل: 

 2-1-  حتديد اأهداف الت�شعري:- 

تختلف اأهداف الت�شعري من بنك لآخر وذلك ح�شب حجم 

البنك والبيئة التناف�شية واللوائح املنظمة للمهنة امل�رسفية، 

 ومن اأهم اأهداف الت�شعري ما يلي: 

 اأ- النمو:-

ويق�شد به منو احل�شة ال�شوقية اأو منو الأرباح اأو زيادة 

العائد على ال�شتثمار، وعادة ما تو�شع )عمولت( مرتفعة 

على اخلدمة يف بداية تقدميها لزيادة هام�ض الأرباح ولكن 

هذه )العمولت( �رسعان ما تقل مع مرور الوقت ب�شبب 

 تاأثري املناف�شة. 

 ب- احلد من تاأثري املناف�شني:- 

وهذا يعني و�شع �شعر منخف�ض يحد من دخول املناف�شني 

خالل فرتة حمددة، وبالتايل املحافظة على مكانة البنك 

 التناف�شية عند تقدميه اخلدمة اجلديدة. 

 ج- تعزيز الأهداف امل�رسفية الأخرى:- 

مثل حت�شني �شورة البنك الأدبية اأمام العمالء وذلك بو�شع 

اأ�شعار معقولة ومنا�شبة، وقد يو�شع �شعر معني خلدمة 

متداولة بني البنوك لغر�ض ا�شتقطاب عدد كبري من العمالء 

من البنوك املناف�شة، تنق�شم تكاليف البنك اإىل جزئني 
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اأ�شا�شيني: العوائد املدفوعة لأ�شحاب الودائع ال�شتثمارية 

وتكاليف اأخرى كالأجور واملعدات.

2-2-  حتديد احلدود الدنيا والعليا لأ�شعار اخلدمات 

 امل�رسفية:- 

يتاأثر ت�شعري اخلدمات امل�رسفية بعدة عوامل منها تكاليف هذه 

اخلدمات حيث يعمل البنك على حتديد احلد الأدنى من الفوائد 

املقبو�شة والعمولت والر�شوم الأخرى الالزمة لتغطية التكاليف 

 الإجمالية. 

ويتاأثر الت�شعري اأي�شًا بالو�شع التناف�شي للبنك والذي ميكن 

قيا�شه من خالل حتديد احل�شة ال�شوقية للبنك وعدد البنوك 

املناف�شة ومدى �شهولة تقدمي اخلدمة من قبل املناف�شني، 

كما يتاأثر بالطلب املتوقع على اخلدمات امل�رسفية )اجلديدة 

 والقائمة(.

لذا يجب درا�شة مرونة الطلب ال�شعرية )ح�شا�شية ال�شعر( كما 

اأن الت�شعري يتاأثر باللوائح املنظمة للمهنة امل�رسفية )احلدود 

العليا والدنيا للر�شوم ومعدلت الفائدة التي تفر�شها ال�شلطة 

النقدية( ولكل هذه العوامل جمتمعة يجب على البنك و�شع حدود 

)دنيا وعليا( للر�شوم والفوائد والعمولت حتى ميكن حتريك 

اأ�شعار خدماته مبا ي�شمن له املحافظة علي عمالئه وا�شتمراريته 

 يف ال�شوق امل�رسفية. 

 2-3- حتديد �شيا�شة الت�شعري:- 

ويق�شد هنا و�شع قواعد حتديد اأ�شعار اخلدمات امل�رسفية، 

ومن اأهم جوانب تلك ال�شيا�شات اجلانب املتعلق بتغيري اأ�شعار 

اخلدمات امل�رسفية، فقد يختلف �شعر اخلدمة بناًء على ظروف 

الطلب على اخلدمات امل�رسفية ففي حالت الركود القت�شادي 

مثاًل تلجاأ البنوك عادة اإىل خف�ض اأ�شعار العائد على التمويل. 

 2-4- حتديد الأ�شعار:- 

يتم حتديد الأ�شعار ب�شورة نهائية، وتوجد عدة طرق للت�شعري 

من اأهمها الت�شعري ح�شب تكلفة اخلدمة امل�رسفية والتي تتم 

باإ�شافة هام�ض ربح على تكلفة اخلدمة، وطريقة الت�شعري 

ح�شب الو�شع التناف�شي اأي حتديد اأ�شعار تناف�شية ت�شاعد على 

اإ�شتقطاب عمالء جدد، وقد يلجاأ البنك اإىل حتديد اأ�شعار خدماته 

بناًء على ظروف الطلب )احلالية وامل�شتقبلية(.

 

 3- ا�شرتاتيجية توزيع اخلدمات امل�رسفية:-

اإن جناح املوؤ�ش�شة امل�رسفية يعتمد على كفاءة تو�شيل خدماتها 

اإىل العمالء الذين يوجدون يف مناطق خمتلفة )داخل وخارج 

الدولة( ولذلك لبد للبنك من اإتباع اأف�شل ال�شبل واأقلها تكلفة 

لتو�شيل ما يحتاجه العمالء من خدمات، وتعترب الفروع واملكاتب 
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اخلارجية من اأهم قنوات توزيع اخلدمات امل�رسفية. ويتم تطوير 

 ا�شرتاتيجية اخلدمة امل�رسفية من خالل ثالثة جوانب مرتابطة: 

 3-1- حتديد نظام التوزيع:- 

يهتم البنك بقدرة نظام التوزيع على تعزيز ا�شرتاتيجيته 

 الت�شويقية بتحديد اأهداف نظامه واأنواع قنوات توزيعه املنا�شبة. 

 3-2- ت�شميم نظام التوزيع:- 

يحدد البنك بدائل خمتلفة لأنظمة توزيع خدماته امل�رسفية ميكنه 

ال�شتعانة بها ومن اأمثلتها البدائل املرا�شلة اأو الفروع اخلارجية 

اأو البنوك امل�شابهه، ويتم اختيار البديل املنا�شب بناًء على حجم 

البنك و�شمعته ومركزه التناف�شي مع اأخذ تكلفة كل بديل والعائد 

 املتوقع منه بعني العتبار. 

 3-3- اإدارة نظام التوزيع:- 

عندما يتم ت�شميم نظام التوزيع واختياره تبداأ عملية اإدارته 

وتقييم اأدائه بناًء على اأهداف اأن�شاء هذا النظام. 

 

 4- ا�شرتاتيجية ترويج اخلدمات امل�رسفية:-

عندما تقوم البنوك التجارية بت�شميم خدماتها وت�شعريها، فاإنها 

لبد اأن تخرب العمالء مبا لديها من خدمات، وهنا تبداأ عملية 

الرتويج للخدمات امل�رسفية، والرتويج عبارة عن عملية اإت�شال 

 تبداأ من البنك التجاري وتنتهي بعمالئه. 

 وميكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة من الو�شائل منها: 

 4-1- الإعالن:- 

الإعالن من الأدوات الهامة لتحقيق اأهداف ال�شرتاتيجية 

 الت�شويقية يف اإ�شتقطاب عمالء جدد اأو ترويج خدمة جديدة. 

وهناك جمموعة من الأ�ش�ض الالزمة لبناًء الر�شالة الإعالنية من 

اأهمها القيام بالبحوث الت�شويقية لتحديد �رسيحة العمالء املراد 

التاأثري عليها عن طريق هذه الر�شالة، ويتبع ذلك و�شع خطة 

متكاملة للحملة الإعالنية ثم اختيار و�شائل الإعالن املنا�شبة 

)املقروءة، امل�شموعة، املرئية( ويختلف ا�شتخدام كل و�شيلة من 

 هذه الو�شائل وذلك ح�شب فعاليتها يف تو�شيل الر�شالة الإعالنية. 

 4-2- البيع ال�شخ�شي:- 

يقوم البنك بزيارات �شخ�شية للعمالء امل�شتهدفني بهدف بيع 

اخلدمات امل�رسفية لهم، وتتميز عملية البيع ال�شخ�شي بالقدرة 

على الدخول يف تفا�شيل ي�شعب عادة توفريها من الأ�شلوب 

ال�شابق، حيث ي�شاهم البيع ال�شخ�شي يف اإثارة اإنتباه العميل 

وتو�شيل الر�شالة الإعالنية ب�شورة اأكرث فاعلية.
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Dutch Disease
ما هو املر�ض الهولندي..... ؟

هو تعبري حلالة من الك�شل   )  Dutch Disease(       املر�ض الهولندي 

الأول  الن�شف  يف  الهولندي  ال�شعب  احلالة  هذه  اأ�شابت  وقد  والرتاخي 

من القرن املا�شي، حيث اأنه يف الفرتة من عام )1900م - 1950م( ظهر 

النفط والغاز يف هولندا بكميات كبرية جدًا، وامتالأت خزائن الدولة، وبداأ 

املجالت،  لل�شعب يف جميع  الوفري  باخلري  البالد  على  يدر  النفطي  العائد 

للرتف  الهولندي  ال�شعب  هجع  وبالتايل  ال�شعبة،  العمالت  وتوفرت 

والراحة، واأ�شتلطف بحر ال�شمال يف زيادة الإنفاق ال�شتهالكي البذخي. 

وبالتايل تراخى ال�شعب الهولندي يف جميع املجالت: الزراعة وال�شناعة، 

اليرادات،  ال�رسائب تراختا يف حت�شيل  املالية وم�شلحة  وحتى وزاراة 

وبالتايل حدث ما مل يكن متوقًعا. فقد اأ�شبح ال�شعب الهولندي ا�شتهالكًيا 

بحتًا ول ينتج اأي �شيء، فقط يعتمد على العائدات النفطية. وفجاأة ن�شبت 

اآبار النفط الهولندية فكانت هي الكارثة احلقيقية التي حلت بهم، وبالتايل 

واإنت�رست  الأخرى،  العمالت  اأمام  عملتهم  و�شقطت  اقت�شادهم،  تهاوى 

ليعيدوا من جديد هولندا  ال�شفر  من  اأقل  بل  ال�شفر  من  وبداأو  البطالة، 

ما قبل النفط. 

    اإذًا ميكن القول اأن املر�ض الهولندي هو داء مزمن ي�شيب اقت�شادات 

وتنتهي  تن�شب  والتي  املتجددة  غري  املوارد  على  تعتمد  التي  الدول 

كالبرتول، الذهب، النحا�ض والفحم احلجري.........الخ. فقد �شبق واأن 

اأ�شاب اأ�شباأنيا يف القرن ال�شابع ع�رس عندما هبطت عليها ثروات  جت�شدت 

اأ�شبانيا  م�شتعمرات  من  والنحا�ض  الذهب  مناجم  وا�شتغالل  اكت�شاف  يف 

التي كانت يف طول قارة اأمريكا وعر�شها، واأي�شًا كل من املك�شيك والرنويج 

واأذربيجان  بالن�شبة لكت�شافات النفط اأو الغاز عرب عقود الن�شف الثاين 

من القرن الع�رسين ويف مقدمتها بالذات كانت الأر�ض املنخف�شة )هولندا( 

التي ن�شبوا اإليها ظاهرة املر�ض الهولندي على وجه اخل�شو�ض، وبالتايل 

اأن  اأو باأخرى  ميكن القول اأن الأقطار ال�شابقة الذكر ا�شتطاعت ب�شورة 

ت�شخ�ض املر�ض واأن تتعامل مع اأ�شبابه وكيفية عالجه.

املر�ض  اأ�شاب هذا  فقد  النامية،  الدول  امل�شكلة جت�شدت يف  ذات  لكن       

اقت�شادات كل من نيجرييا واأجنول ب�شبب )النفط(.

    اأما نحن يف ال�شودان: فعند حدوث الأزمة املالية العاملية كان القت�شاد 

ال�شوداين اأنذاك يعتمد اعتمادًا كبريًا على ال�شادرات البرتولية حيث كانت 

متثل ال�شادرات البرتولية حوايل 95% من جملة ال�شادرات ال�شودانية، 

تاأثري  كان  لذا  للدولة  العامة  الإيرادات  جملة  من   %50 حوايل  ومتثل 

ال�شودان بالأزمة العاملية املالية كنتاج ملا خلفته الأزمة على بع�ض العوامل 

والعنا�رس والتي من اأهمها اأن تدنت اأ�شعار النفط بن�شبة ) 70%(، ن�شبة 

النفط  على  كبرية  ب�شورة  ال�شودان  يف  للدولة  العامة  املوازنة  لعتماد 

ال�شودان  جعل  العاملية  بالأ�شواق  اأ�شعاره  انخفا�ض  فاإن   ،%50 بحوايل 

متاأثرًا بالأزمة، حيث اإنخف�ض �شعر برميل النفط من حوايل )140( دولر 

اإيل )40( دولر فقط.

البرتول  لعنة  اأ�شابتنا  قد  اأنه  العاملية جند  املالية  الأزمة  بعد حدوث       

كما ي�شميها بع�ض الإقت�شاديني اإيل حد ما لعتمادنا على مورد اقت�شادي 

واحد وهو )النفط( واأهملنا باقي القطاعات الأخرى غري البرتولية مما اأثر 

ذلك �شلبًا على اقت�شادنا. 

     وقد زاد هذا التاأثري عند حدوث اإنف�شال اجلنوب عن ال�شمال والذي 

�شتفقد فيه دولة ال�شمال يف املوازنة القادمة حوايل 33% من جملة اإيرادات 

هي  اجلنوب  من  تاأتي  كانت  التي  الإيرادات  معظم  اأن  باإعتبار  الدولة 

اإيرادات برتولية. 

قطاع  اأو  مورد  على  الدول  اإعتماد  هو  الرئي�شي  �شببه  كان  ذلك  وكل 

الزراعي،  كالقطاع  الأخرى  القطاعات  باقي  واإهمال  واحد  اقت�شادي 

ال�شناعي واخلدمي........الخ.     

      اإذا كيف نتخل�ض من املر�ض الهولندي....؟

  للعالج من  هذا املر�ض لبد من الإهتمام بالآتي:

ال�شتغالل الأمثل للموارد. 	 

تنويع وترقية قاعدة  ال�شادرات باإدخال منتجات جديدة. 	 

ت�شجيع ال�شناعات التحويلية ومراعاة مواكبة الإنتاج بغر�ض ال�شادر  	 

للموا�شفات العاملية.

ت�شجيع ال�شناعات ال�شغرية بغر�ض ال�شادر وتوفري التمويل الالزم  	 

وتقليل التكاليف الإن�شائية بخف�ض الر�شوم واجلبايات.

و�شول  ل�شمان  الإنتاج  كلفة  وخف�ض  باجلودة  الإهتمام  �رسورة  	 

املنتجات باأقل كلفة لالأ�شواق اخلارجية.

اأهداف حمددة،  ب�شيا�شات حمددة وملدى زمني معقول وفق  اللتزام  	 

كالإنتاج من اأجل الت�شدير مثاًل 

المرض الهولنديالمرض الهولندي
Dutch Disease

اأحمد ح�سن اأحمد اخل�سر 

اإدارة ال�سئون الإدارية
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فتــوى

العـدد

الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية

واملوؤ�س�سات  امل�سريف  للجهاز 

املالية

الفتوى رقم )94/6(

اخليار الثالث: حتويل جزء من العائد 

اجلارية  احل�شابات  ا�شتثمار  على 

حل�شابات  اإ�شافيًا  عائدًا  ليكون 

ال�شتثمار

من  تكيف  اجلارية  احل�شابات   )1

قرو�ض  اأنها  على  الفقهية  الناحية 

امل�شارف  بوا�شطة  م�شمونة 

الذي  التكييف  الإ�شالمية، وهو ذات 

يف  الو�شعية  القوانني  عليه  ا�شتقرت 

النظام امل�رسيف الربوى.

اأن امل�رسف  الفقهي  التكييف  ووجه 

احل�شابات  هذه  ي�شتغل  الإ�شالمي 

باإذن �رسيح كما هو احلال يف معظم 

اأن  اإذ  دللة  بالإذن  اأو   ، البنوك 

احل�شابات  لهذه  امل�شارف  ا�شتغالل 

الوديعة  و  اأ�شحابها.  لدى  معروف 

اإذا كانت ماأذونًا يف ا�شتعمالها ت�شبح 

عارية، والعارية اإذا كانت مما ل ميكن 

كالنقود  با�شتهالكه  اإل  به  النتفاع 

ت�شبح قر�شًا.

الإذن  مع  الوديعة  البهوتى:  يقول 

بال�شتعمال عارية م�شمونة.

ميكن  ل  ما  كل  ال�شمرقندى:  ويقول 

النتفاع به اإل با�شتهالكه فهو قر�ض 

حقيقة، ولكن ي�شمى عارية جمازًا.

الدراهم  عارية  ال�رسخ�شي:  ويقول 

لأن  قر�ض،  والفلو�ض  والدنانري 

يتاأتى  ول  النتفاع،  يف  اإذن  الإعارة 

النتفاع بالنقود اإل با�شتهالك عينها 

في�شري ماأذونًا يف ذلك. ومبا اأن البنوك 

با�شتغالل هذه  اإذنًا  تاأخذ  ال�شودانية 

الودائع وتتعهد ب�شمانها فهي اإذن

الأموال  اأحكام  مبوجب  ت�شتغل 

يعترب  املقرت�ض  واملال  املقرت�شة، 

وعليه  غنمه  له  للمقرت�ض  مملوكًا 

غرمه.

2( بناًء على ما تقدم:-

ي�رسك  اأن  للم�رسف  يجوز  اأ( 

�شمان  يف  ال�شتثمار  ح�شابات 

هذه  وفى  اجلارية،  احل�شابات 

ال�شتثمار  ح�شابات  ت�شتحق  احلالة 

نتيجة  حتقق  الذي  العائد  من  جزءًا 

ل�شتثمار مبالغ

 احل�شابات اجلارية ، غري اأنه ي�شرتط 

اجلارية  احل�شابات  �شمان  لتحمل 

الإذن  بوا�شطة ح�شابات ال�شتثمار، 

احل�شابات  اأ�شحاب  من  ال�رسيح 

الأخرية.

يتنازلوا  اأن  للم�شاهمني  ويجوز  ب( 

العائد  يف  ن�شيبهم  من  بجزء  تربعًا 

احل�شابات  ا�شتغالل  من  املتحقق 

لأ�شحاب  ال�شتثمار  يف  اجلارية 

ي�شري  األ  ب�رسط  ال�شتثمار،  ودائع 

ذلك عرفًا وهذا تربع ل يلزم ح�شابات 

ال�شتثمار باأي �شمان.

ومبا اأن هذا الإجراء يجوز على �شبيل 

املركزي  البنك  ي�شتطيع  فال  التربع 

اأن يلزم به امل�شارف.

اأ�شحاب  من  باإذن  ويجوز-   ج( 

اإىل  حتويلها   – اجلارية  احل�شابات 

ح�شابات ا�شتثمار ، مع درجة معقولة 

احل�شاب  �شاحب  متكن  املرونة  من 

من ال�شحب منه عند احلاجة.

توقيع

د. اأحمد على عبد اهلل

الأمني العام للهيئة العليا للرقابة

ال�رسعية للم�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
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اختتمت يف منتجع البحر امليت جنوب الأردن يوم الإثنني 2011/10/24م 

التي عقدت مب�شاركة نحو 1000  العاملي  فعاليات املنتدى القت�شادي 

 �شخ�شية �شيا�شية واقت�شادية عاملية من 50 دولة بينها اململكةالردنيه.

تطوير  اأهمية  تت�شمن  عمل  اأوراق  املنتدى  يف  امل�شاركون  ناق�ض  و 

العاملية  التجارة  �شبكة  مع  العربي  للوطن  التجارية  الروابط 

والجتماعية  القت�شادية  التنمية  باجتاه  والدفع  النمو  لإطالق 

الإعالم  وو�شائل  والتعليم  بال�شحة  خا�شة  مو�شوعات  اإىل  اإ�شافة 

التنمية. يف  امل�شاركة  من  املراأة  ومتكني  املياه  موارد  ندرة   ومواجهة 

احلراك  ظل  يف  العربية  املدين  املجتمع  منظمات  دور  املنتدى  وبحث 

احلاجة  ومدى  القت�شادية  احلوكمة  من  ومناذج  الجتماعي 

الإيجابية. املخرجات  اإىل  يوؤدي  الذي  القت�شادي  الإبداع   اإىل 

م�شتوى  على  القت�شادي  النكما�ض  م�شكالت  املنتدى  وناق�ض 

فر�ض  ا�شتحداث  ومعدل  القت�شادي  النمو  وتوقعات  العربي  الوطن 

يف  امل�شتثمرين  ثقة  م�شتوى  و  القت�شادية  اخلطط  وعالقة  العمل 

يف  ت�شود  التي  اليقني  عدم  حالة  تاأثري  ومدى   ، الأهداف  هذه  حتقيق 

الثقة  بناء  يف  وامل�شاءلة  ال�شفافية  اأهمية  بحث  و  النمو.  حيال  العامل 

الإعالم  ودور  الر�شيدة  احلوكمة  حتديات  ومواجهة  املوؤ�ش�شية 

املوؤمتر. يف  رئي�شة  تعترب  التي  الق�شايا  هذه  حول  التوعية  ن�رس   يف 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  م�شاهمة  ملناق�شة  جل�شة  املنظمون  وخ�ش�ض 

واملتو�شطة يف حتقيق النمو القت�شادي، والرتكيز على الريادة يف قطاع 

الأعمال على م�شتوى الوطن العربي ودورها يف ا�شتحداث فر�ض العمل 

املدين. املجتمع  بها منظمات  تعنى  التي  الرعاية الجتماعية   اإىل جانب 

الدول  بني  التعاون  م�شتقبل  يف  للبحث  اأخرى  جل�شة  خ�ش�شوا  كما 

العربية والأجنبية واملنظمات الدولية ودوره يف اأحداث التنمية الإقليمية، 

�شواب منح  املنتدى  الأردن ورئي�ض  برعاية عاهل  املوؤمتر  ومت يف ختام 

جائزة امللك عبداهلل الثاين لالإجناز والإبداع ال�شبابي للفائزين من بني 

1700 مرت�شح تقدموا للجائزة.

اإقت�شـاداإقت�شـاد
املنتدى القت�شادي العاملي يختتم اأعماله يف الردن:-املنتدى القت�شادي العاملي يختتم اأعماله يف الردن:-
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�شندوق النقد الدويل يتوقع اأن يحقق الإقت�شاد الإفريقي منوًا خالل العام القادم 2012م:- 

اأختتم بالعا�شمة املاليزية كوالملبور �شمنار فر�ض ال�شتثمار يف 

ال�شودان، الذي نظمته غرفة التجارة العربية املاليزية مب�شاركة 

ماليزيني وعرب  اأعمال  ماليزية ورجال  مقدر من �رسكات  عدد 

و�شودانيني بجانب ممثل ل�رسكة برتونا�ض املاليزية التي لديها 

ل�رسكات  ممثلي  عن  ف�شاًل  ال�شودان  يف  مقدرة  ا�شتثمارات 

نبته  دال و�رسكة  اأبرزها �رسكة  من  ماليزيا  تعمل يف  �شودانية 

و�رسكة دار �شافنا، وذلك بهدف التعريف بفر�ض ال�شتثمار يف 

ال�شودان. اأفاد بذلك الأ�شتاذ / عبادي نورالدين الوزير املفو�ض 

القت�شادي  امللف  وامل�شئول عن  بكوالملبور  ال�شودان  ب�شفارة 

العربية  التجارية  الغرفة  رئي�ض  نائب  اأن  مو�شحًا  بال�شفارة 

املاليزية ال�شيد / بهاء مكاوي قد اأفتتح ال�شمنار بح�شور �شفري 

ال�شودان لدي ماليزيا الأ�شتاذ / نادر يو�شف الطيب م�شريًا اإيل 

اأن ممثلني من جمعية ال�شداقة املاليزية ال�شودانية )ما�شوفا( قد 

للمناطق  ال�شودانية  ال�رسكة  من  وفد  بجانب  ال�شمنار  ح�رسوا 

والأ�شواق احلرة والذي قدم الدعوة لل�رسكات املاليزية للم�شاركة 

يف الدورة )29( يف معر�ض اخلرطوم الدويل.

الطيب  يو�شف  نادر   / ال�شفري  اأن  اإيل  عبادي  واأ�شار 

بكلمة  ال�شمنار  خاطب  قد  ماليزيا  لدي  ال�شودان  �شفري 

الفر�ض  و�رسح  ال�شمنار  تنظيم  علي  الغرفة  فيها  �شكر 

عر�ض  خالل  من  ال�شودان  يف  ال�شخمة  ال�شتثمارية 

جمال  يف  ل�شيما  ال�شودان  موارد  علي  ركز  م�شاحب 

ب�شفارة  املفو�ض  الوزير  واأكد  والتعدين  الزراعة 

ال�شودان بكوالملبور اأن هذا ال�شمنار يعد مبثابة فاحتة 

ن�شاط الغرفة التجارية العربية املاليزية والتي اأن�شئت يف 

اأبريل من العام احلايل لت�شم يف ع�شويتها رجال اأعمال 

وجتار عرب من خمتلف الدول العربية وماليزيني. ولقد 

�شفارات  عن  ممثلني  بح�شور  اجتماعاتها  اأول  عقدت 

واليمن  وم�رس  و�شوريا  والعراق  والأردن  ال�شودان 

التجارية  العالقات  تزايد  �شوء  يف  وذلك  وال�شعودية. 

بداأت  الغرفة  باأن  موكدًا  العربية  والدول  ماليزيا  بني 

حتظي باحرتام اجلهات املاليزية املخت�شة املختلفة حيث 

تبدئ تلك اجلهات الرغبة بالتعاون وتقدمي اأي معلومات 

التجارة  وتبادل  تعاون  قنوات  فتح  اإيل  توؤدي  اأن  ميكن 

وال�شتثمار اإ�شافة اإيل ترتيب لقاءات وزيارات متبادلة 

م�شرتكة تهدف اإيل توفري فر�ض تبادل الأعمال التجارية 

بني ال�رسكات العربية وال�رسكات املاليزية.  

ماليزيا تعقد �شمنارًا حول فر�ض ال�شتثمار يف ال�شودان:-ماليزيا تعقد �شمنارًا حول فر�ض ال�شتثمار يف ال�شودان:-

قال �شندوق النقد الدويل )IMF( يف تقرير �شدر حديثًا اإن اأفريقيا 

تقوم مبعاجلة التباطوؤ القت�شادي العاملي ب�شكل جيد، مع منو يف 

املنطقة من املتوقع ان يقرتب اإىل ن�شبة0.6% لعام 2012م.

اأنه على الرغم من ت�رسر الأ�رس الفقرية  اإىل  واأ�شار التقرير 

ب�شدة من جراء ارتفاع اأ�شعار الغذاء والوقود ، واملجاعة يف 

القرن الأفريقي، اإل ان البلدان الكرث اإنخفا�شًا يف الدخل تقاوم 

ب�شكل جيد �شد التباطوؤ العاملي حمذرا من خماطر الت�شخم يف 

ظل منو متوقع �شلب وخماطر تباطوؤ عاملي م�شتدام.

اأنطوانيت  الدويل  النقد  ل�شندوق  اأفريقيا  ق�شم  مدير  واأو�شح 

�شايح اأن ال�شيا�شات حتتاج خطا رفيعًا للت�شدي للتحديات التي 

املحتملة  ال�شلبية  الآثار  لدرء  وال�شتعداد  القوي  النمو  ي�شكلها 

لتباطوؤ اقت�شاد عاملي اأخر.

ملوا�شلة  حتتاج  ال�شحراء(  )جنوب  اأفريقيا  اإن  �شايح  وقال 

عن�رسان  هما  اللذان   ، العاملني  وت�شغيل  النمو  يف  ال�شتثمار 

حيويان للحد من الفقر ب�شورة م�شتدامة.

�شندوق النقد الدويل يتوقع اأن يحقق الإقت�شاد الإفريقي منوًا خالل العام القادم 2012م:- 
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جناح بنك اجلزيرة ال�شعودي يف تقدمي برامج التمويل العقاري:-جناح بنك اجلزيرة ال�شعودي يف تقدمي برامج التمويل العقاري:-

برامج  تقدميه  ظل  يف  جناحه  عن  ال�شعودي  اجلزيرة  بنك  اأعلن 

التمويل العقاري يف ال�شتحواذ على ن�شبة 20% من �شوق التمويل 

العمالء  من  كبريًا  اإقباًل  براجمه  لقت  حيث  ال�شعودية،  العقاري 

الرئي�ض  احلو�شان،  نبيل  ال�شيد/  وقال  املا�شي  العام  خالل 

التنفيذي لبنك اجلزيرة اأنه مت الرتكيز على منتج التمويل العقاري 

مدعومًا  العقاري  التمويل  يف  البنك  يف  متخ�ش�ض  فريق  واأن�شاء 

بالتقنية املطلوبة، موؤماًل اأن يكون بنك اجلزيرة من اأوائل البنوك 

اجلاهزة لتلبية احتياجات امل�شتهلك من خالل عدة عوامل، اأهمها 

املنتج،  وتنوع  التنفيذ  �رسعة  بجانب  للم�شتهلك،  الو�شول  �رسعة 

ال�شكنية  الأفراد  حاجة  تلبي  متنوعة  برامج  البنك  لدى  حيث 

وال�شتثمارية على حد �شواء .

     واأ�شاف احلو�شان اأن منتج اجلزيرة للتمويل العقاري كان فريدًا 

من نوعه يف ال�شوق ال�شعودية، كما لدى “بنك اجلزيرة ال�شعودي” 

توجه لطرح برامج جديدة اأنطالقًا من حر�شه على حتويل الثقافة 

ال�شتهالكية اإىل ثقافة ا�شتثمارية، كما بني اأن منتج التمويل العقاري 

يف  امل�شتثمرين  �رسيحة  لدى  خ�شو�شًا  كبريًا  جناحًا  يلقى  للبنك 

مليون   )20( اإىل  ي�شل  متوياًل  املنتج  يوفر  حيث  العقاري،  القطاع 

طوال  ثابت  اأو  متحرك  مناف�ض  ربح  هام�ض  مع  �شنة   15 ملدة  ريال 

املنتج يف كونه  اأن ميزة  العميل، مبينًا  التمويل بح�شب اختيار  مدة 

يرتكز على عوائد الإيجارات املتاتية من العقار نف�شه، بحيث ُيعتمد 

عليها يف �شداد اأق�شاط التمويل دون احلاجة ملداخيل العميل الأخرى 

ل�شداد الأق�شاط .

اأن بنك اجلزيرة اتخذ ا�شرتاتيجية مدرو�شة تقوم على  يذكر 

تنويع اخلدمات واملنتجات املتوافقة مع اأحكام ال�رسيعة، مع 

املنطلق  هذا  ومن  لالأفراد،  امل�رسفية  اخلدمات  على  الرتكيز 

 )50( اإىل  و�شلت  حيث  فروعه،  �شبكة  بتو�شيع  البنك  بادر 

الو�شول  مبنافذ  الرتقاء  مع  ون�شف،  عاٍم  من  اأقل  يف  فرعًا 

للعمالء اللكرتونية، والرتكيز على عدد من الربامج واملنتجات 

راأ�شها  وعلى  الأفراد،  �رسيحة  تخدم  التي  ال�شرتاتيجية 

املجتمع  حاجة  يلبي  الذي  العقاري  للتمويل  بيتي  برنامج 

مليون  اإىل  ت�شل  قد  التي  ال�شكنية،  الوحدات  من  املتزايدة 

وحدة خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبلة.

البنك املركزي املاليزي يخطط لفتح م�شرفيني اإ�شالميني �شخمني:-البنك املركزي املاليزي يخطط لفتح م�شرفيني اإ�شالميني �شخمني:-

عبد  رازيف  حممد  ال�شيد/  املاليزي  املركزي  البنك  حمافظ  نائب  اأكد 

اإ�شالميني �شخمني ل تزال  اأن خطة البنك لرتخي�ض م�رسفني  القادر، 

البنك  اأن  م�شيفًا  لئقني،  م�شتثمرين  لختيار  حاجة  وهناك  جارية، 

املركزي ياأمل يف اإ�شدار الرتاخي�ض املعنية يف العام احلايل، وقال رازيف 

ميكن  حيث  اأجانب،  �رسكاء  يدعوا  اأن  املحليني  للم�شاركني  ميكن  اأنه 

لالأجانب امتالك ما ي�شل اإىل 70% من الأ�شهم، ب�رسط توفري راأ�شمال 

بقيمة مليار دولر.

الأو�شط  ال�رسق  منطقة  يف  ال�شيا�شية  التوترات  كانت  اإذا  ما  وحول 

ال�شيد/  قال  امل�شتثمرين،  رغبة  يف  �شلبًا  توؤثر  قد  ال�شمالية  واأفريقيا 

نائب املحافظ اأن هناك حاجة اإىل البحث عن ا�شتثمار بديل ولي�ض لدينا 

م�شكلة يف اجتذابهم، واأو�شح )رازيف( اأن البنك املركزي لي�ض يف عجلة 

ل�شدار الرتاخي�ض املعنية نظرًا حل�شن اأداء امل�شاركني املحليني، م�شيفًا 

اأن هدف حيازة البالد للبنوك الإ�شالمية ال�شخمة هو اإثراء امل�شهد املايل 

حاجة  هناك  ولكن  جيد،  اإ�شالمي  مايل  م�شهد  لدينا  وقال  الإ�شالمي، 

م�رسفًا   )17( هناك  احلايل  الوقت  ويف  الكبار،  امل�شاركني  من  عدد  اإىل 

اإ�شالميًا اأجنبيًا يف ماليزيا.

بنك دبي الإ�شالمي يفوز بجائزة تنمية املوارد الب�شرية:-بنك دبي الإ�شالمي يفوز بجائزة تنمية املوارد الب�شرية:-

فاز بنك دبي الإ�شالمي بجائزة تنمية املوارد الب�رسية يف القطاع 

يف  م�شاركته  هام�ض  على  وذلك  2010م،  لعام  واملايل  امل�رسيف 

حيث  موؤخرًا،  املنعقد  للتوظيف”  الوطني  ال�شارقة  “معر�ض 
�شارك البنك يف املعر�ض �شمن ا�شرتاتيجيته طويلة املدى والرامية 

اإىل بلوغ اأهدافه الطموحه يف جمال التوطني، واأكد رئي�ض املوارد 

الب�رسية يف البنك ال�شيد/ عبيد ال�شام�شي �شعادة )دبي الإ�شالمي( 

ال�شارقة  )معر�ض  منظمي  قبل  من  املرموقة  اجلائزة  هذه  بنيل 

الوطني للتوظيف( تقديرًا جلهوده الرامية اإىل تنمية املواهب املحلية 
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اتفاقية  التجارة  لتمويل  الإ�شالمية  الدولية  املوؤ�ش�شة  وقعت 

موؤ�ش�شة  ل�شالح  اأمريكي  دولر  مليون   )14( مببلغ  مرابحة 

غامبيا للفول ال�شوداين.

حمافظ  ال�شيد/  القت�شادية،  وال�شوؤون  املالية  وزير  وو�شف 

البنك الإ�شالمي للتنمية، عن جمهورية غامبيا ال�شيد/ مامبوري 

�رساكة  متثل  باأنها  للتنمية  الإ�شالمي  بالبنك  بالده  عالقة  اأجناي 

�شبكة  من   %70 من  اأكرث  بناء  يف  �شاهم  البنك  اأن  مبينًا  حقيقية، 

وتعزيز  والبطالة  الفقر  ملحاربة  جهوده  �شمن  غامبيا،  يف  الطرق 

التنمية القت�شادية والجتماعية يف الدول الأع�شاء.

لزيارة  علي  حممد  اأحمد  الدكتور/  البنك  لرئي�ض  الدعوة  ووجه 

غامبيا للوقوف على امل�شاريع املختلفة التي اأجنزها البنك.

اأكد الدكتور/ اأحمد علي حر�ض البنك الإ�شالمي على  من جانبه 

للم�شاهمة يف حتقيق  تنمية وتوطيد عالقاته مع جمهورية غامبيا 

املزيد من الإجنازات التي تلبي تطلعات ال�شعب الغامبي.

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �شنبل  هاين  ال�شيد/  التفاقية  وقع 

اأكد  الذي  التجارة،  لتمويل  الدولية  الإ�شالمية  للموؤ�ش�شة 

حر�شه على موا�شلة التعاون املثمر بني املوؤ�ش�شة واملوؤ�ش�شات 

يعزز  مبا  غامبيا  جمهورية  يف  اخلا�ض  والقطاع  التجارية 

التنمية  يف  لالإ�شهام  اخلا�ض  القطاع  واإمكانات  قدرات  من 

القت�شادية يف البالد.

البنك ال�شعودي الربيطاين يعلن عن منتجاته يف مطار امللك خالد الدويل يف العا�شمة 

ال�شعودية الريا�ض:-

البنك ال�شعودي الربيطاين يعلن عن منتجاته يف مطار امللك خالد الدويل يف العا�شمة 

ال�شعودية الريا�ض:-

�شيا�شة  من  يتجزاأ  ل  جزًء  التوطني  اأن  م�شيفًا  الدولة،  يف  ال�شابة 

الدعم  البنك وبف�شل  تاأ�شي�شه عام 1975م حيث يحظى  البنك منذ 

بني  رائدة  البنك، مبكانة  يف  العليا  الإدارة  اأع�شاء  من  الال حمدود 

املوؤ�ش�شات املالية على �شعيد جهود التوظيف وتدريب قوى العمل 

واملواهب املحلية الواعدة.

املحلية  املهارات  بدعم وتطوير  الإ�شالمي(  دبي  )بنك  ويلتزم 

من  العديد  اإطالق  خالل  من  امل�رسيف  القطاع  يف  الواعدة 

حيث  الدولة،  م�شتوى  على  الرائدة  والربامج  املبادرات 

يتيح  الذي  اللكرتوين  التوظيف  نظام  بتطبيق  موؤخرًا  قام 

للموظفني املتقدمني الرت�شح للح�شول على وظائف جديدة من 

خالل تقدمي طلبات العمل عرب الإنرتنت ل�شمان ح�شولهم على 

الوظائف ال�شاغرة املنا�شبة.

عن  لالإعالن  اتفاقية  )�شاب(  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  وقع 

واأربعة  الريا�ض  يف  الدويل  خالد  امللك  مطار  يف  ومنتجاته  �شعاره 

مطارات اأخرى يف اململكة. و�شيتم عر�ض �شعار ومنتجات )�شاب( 

على ممرات العبور من واإىل الطائرات من الداخل واخلارج، البالغ 

مطارات  يف  والو�شول  املغادرة  حمطات  يف  ممرًا   )42( عددها 

اإن�شجامًا  ذلك  وياأتي  وينبع.  جنران،  تبوك،  الدمام،  الريا�ض، 

مع ا�شرتاتيجية البنك ملواكبة العمالء وتزويدهم باخلدمات التي 

ال�شياحة، حيث  اأو  اأثناء �شفرهم لأغرا�ض العمل  اإليها  يحتاجون 

اأكرث من )13( مليون م�شافر  �شافر عرب مطار امللك خالد الدويل 

عام 2010م من جميع اأنحاء العامل.

ويعر�ض )�شاب( على ممرات العبور من الطائرات واإليها بع�ض 

برمييري(  )�شاب  مثل  الرئي�شية  ال�شخ�شية  امل�رسفية  خدماته 

و)�شاب( اأدفان�ض’’ اللتني تقدمان خدمات وحلوًل م�رسفية تلبي 

احتياجات العمالء واهتمامًا �شخ�شيًا بهم حيثما يكونون يف اأنحاء 

العامل. و�شواء بالن�شبة لـ )�شاب برمييري( اأو لـ )�شاب اأدفان�ض( 

واخلدمات  المتيازات  من  ال�شتفادة  لعمالئه  يتيح  البنك  فاإن 

العاملية املتعددة التي توفرها �شبكة جمموعة HSBC عرب العامل، 

ي�شاف اإليها احل�شور القوي لـ )�شاب( من خالل �شبكته املتنامية، 

خدمات  توفر  م�رسفيًا  ومنفذًا  فرعًا   )99( حاليًا  تفوق  التي 

متخ�ش�شون  عالقات  مديرو  للعمالء  يقدمها  ممتازة  م�رسفية 

اإحدى  هو  الطائرات  ممرات  على  الإعالن  اأن  ال�شاعة.  مدار  على 

الأفكار التي ابتكرتها جمموعة HSBC ال�رسيك العاملي لـ )�شاب( 

التي نفذت يف عدد من كبار مطارات العامل بدءًا من مطار هيرثو يف 

لندن عام 2001 وبعد ذلك مت التو�شع يف هذا املجال لي�شمل اأكرث 

العامل؛ منها �شيدين، بكني،  بلدًا حول  من )54( مطارًا يف )23( 

�شنغهاي، نيويورك، اأثينا، دبي وطوكيو.

املوؤ�ش�شة الإ�شالمية متول اإ�شترياد حما�شيل زراعية من غامبيا:-املوؤ�ش�شة الإ�شالمية متول اإ�شترياد حما�شيل زراعية من غامبيا:-
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روائع ال�سعر

األ كل �شئ ما خال اهلل باطل... وكل نعيم ل حمالة زائل

)لبيد بن ربيعة(

والنف�ض راغبة اإذا ما رغبتها... واإذا ترد اإيل قليل تقنع

)اأبو ذوؤيب الهزيل(

فاأرفع لنف�شك بعد موتك ذكرها... فالذكر لالإن�شان عمر ثان

)اأحمد �شوقي(

الف�ساحة

الكالم،  علي  قاِدرًا  الِل�شان،  َحاّد  الرجل  كان  اإذا  • 

فهو ذرب الل�شان.

فاإذا كان جيد الل�شان، فهو ل�ِشن. • 

فاإذا كان ي�شع ِل�شانه حيث اأراد، فهو َذليق. • 

فاإذا كان ف�شيحًا ّبنِي اللهجة، فهو ُحذايف. • 

فاإذا كان مع ِحدة ِل�شانه بليغًا، فهو ُم�شالق. • 

بيانه  ُعقده ولي�شوب  ِل�شانه  كان لتعرت�ض  فاإذا  • 

ُعجمه، فهو ُم�شِقع.

فاإذا كان خطيب القوم واملتكِلم عنهم، فهو ِمدَره. • 

من كتاب رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء لإبن حبان

والعلم  ال�شواب  ب�شلوك  املعرفة  علي  يقع  اإ�شم  العقل 

باجتناب اخلطاأ فاإذا املرء يف اأول درجته ي�شمي اأديبًا ثم 

اأريبًا ثم لبيبًا ثم عاقاًل كما اأن الرجل اإذا دخل يف اأول حد 

الدهاء قيل له �شيطان فاإذا عتا يف الطغيان قيل مارد فاإذا 

اإيل خبثه �شدة �رس  فاإذا جمع  زاد علي ذلك قيل عبقري 

قيل عفريت.

وقال خري ما اأعطي الرجل غريزة عقل فاإن مل يكن فاأدب 

يكن  مل  فاإن  ي�شت�شريه  �شالح  فاأخ  يكن  مل  فاإن  ح�شن 

ف�شمت طويل فاإن مل يكن فموت عاجل.

)اأيها النا�ض، اإن ال�شيطان قد يئ�ض اأن يعبد يف اأر�شكم 

مما  ذلك  �شوي  فيما  يطاع  اأن  ر�شي  ولكنه  هذه، 

حتقرون من اأعمالكم(.

من حكم الإمام علي بن اأبي طالب

اإذا مت العقل نق�ض الكالم. • 

املال... مادة ال�شهوات. • 

النا�ض اأعداء ما جهلوا. • 

من حذرك... كمن ب�رسك. • 

اأ�شتنزلوا الرزق بال�شدقة. • 

من خطبة ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه 

و�سلم يف حجة الوداع
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