
بنك ال�سمال الإ�سالمي

العمل  في  الريادة  لتحقيق  الإ�سالم  �سمولية  )نبتغي 

الم�سرفي بتنمية قدرات العن�سر الب�سري وا�ستخدام 

تحقيق  في  والم�ساهمة  المتطورة  الم�سرفية  التقنية 

التنمية الإقت�سادية والجتماعية لتقديم حلول متكاملة 

تر�سي طموحات اأ�سحاب الم�سلحة(.

)نتطلع اأن يكون البنك فى مقدمة البنوك ال�سودانية(.

1

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



هيئة التحرير

رئيس التحرير

عبد الله نور الدين أحمد

مستشار التحرير

التجاين حسني دفع السيد

مدير التحرير

بدر محمد الجاك العباس

محررون

محي الدين محمود التوم محمد

يارس بدوى عبدالله البدوى

محمد عبده محمد جودو

عبد الله حسن أحمد قريش

محمد الصادق الرشيد عمر

تصميم وطباعة

سينان العاملية للطباعة

بنك الشامل اإلسالمي
تلفون 

83773111 ـ 83779474 
83782925

83779078 ـ 83772179
فاكس:

 83773585
83728586 ـ 83775531

تلكس:
 22109 ـ 22888 

نخيل )اس دي(
اإلسويفت
Isbssdkh

ص.ب:
 10036 الخرطوم، الرمز 

الربيدي: 11111
الموقع على االنترنت:

www.shib.sd
البريد اإللكتروني:

info@shib.sd

2

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



9

12

36

50

نائب رئيس الجمهورية:
سياسة اإلصالح الشامل للدولة الهدف 

منها اإلصالح االقتصادى

واحة الشمال تلتقي:
زين العابدين صالح إبراهيم األستاذ/ 

زراعة القمح في السودان
المشاكل والمعوقات والرؤى المستقبلية

التسويق المصرفي:
وتحديات الواقع اإلقتصادي
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يرس أرسة التحرير أن تلتقى قراءها الكرام عرب إصدارة 
الذى يجئ  الشامل  التاسع من مجلتهم واحة  العدد 
الحاىل  العام  من  األول  النصف  مرور  مع  متزامناً 

2014م واسترشاف النصف الثاىن منه.
يصدرهذا العدد وقد انقىض عام من خطة البنك 
االسرتاتيجية للفرتة من 2013م إىل 2017م حقق 
العام  وىف  بعناية،  املرسومة  أهدافه  فيها  البنك 
2014م إستصحب البنك متغريات بيئته الداخلية 
وتحديات البيئة الخارجية: السياسية، االقتصادية، 
ماله  رأس  زيادة  إىل  فعمد  وغريها  االجتامعية 
كفاءته  لزيادة  سوداىن  جنيه  مليون   )250( إىل 
ىف  فرشع  جغرافياً  إنتشاره  ومواجهة  التشغيلية 
فرعه  ونقل  كسال،  مبدينة  له  فرع  مبنى  تشييد 
الجديد  موقعه  إىل  يوسف  الحاج   »6« بسوق 
بتاريخ:12يوليو 2014م، كام صدق مجلس اإلدارة 

بإنشاء فرعني للبنك بوالية الخرطوم.
تم  فقد  الفروع  وتحديث  لتأهيل  خطته  إطار  ىف  أيضاً 
إعادة تأهيل مباىن فروع البنك باملناطق: السوق الشعبى 

أم درمان، الكالكلة اللفة، السوق املحىل الخرطوم.
متنوعة  موضوعات  باقة  عىل  العدد  هذا  اشتمل 
علمية وثقافية نتمنى أن تنال رضا قراء هذا العدد 

وأن تحقق الفائدة املرجوة منها.
نطلب من األخوة الزمالء وجمهور القراء الكرام تزويد 
واملشاركة  آرائهم  مقرتحاتهم،  مبالحظاتهم،  املجلة 
مبوضوعاتهم ىف العدد القادم   _ مبشئة الله تعاىل _  

لتكون خري معنٍي لنا ىف تقديم األفضل مستقبالً.
وبالله التوفيق والسداد
أرسة التحرير
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بنك ال�شــــــــمال الإ�شالمي

23 يوليو 1985م التأسيس: 
2 يناير 1990م االفتتاح: 
يزاول البنك نشاطاته املرصفية واالستثامرية وفقاً ألحكام  النشاط: 

الرشيعة اإلسالمية الغراء.
رأس املال املصدق:  250٫000٫000 جنيه سوداين
5رأس املال املدفوع:  125٫000٫000  جنيه سوداين
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لامش�لا كنب  

يمالــــــــش�إلا
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االجتامعية بني  الروابط  أوارص  لتمتني  إطار سعيه   يف 
العاملني نظم البنك يوماً أرسياً للعاملني يف يوم السبت: 
2014/05/17م. بصالة مارينا وقد رشفت اإلدارة العليا 
هذا اليوم بحضورها، وتم خالله تكريم املعاشيني وأبناء 
كام  األساس.  شهادة  امتحانات  يف  املتفوقني  العاملني 
تخلل الحفل فاصل غناىئ للفنان عبدالله البعيو وأداء 

ترفيهي قدمته فرقة ترياب للكوميديا.  

بنك الشمال اإلسالمى يعقد جمعيته العمومية الرابعة والعشرين

مشاركـــــة السيــد/المدير العــــــام في الجمعية العمومية إلتحاد المصارف العربية

عقد بنك الشامل اإلسالمى جمعيته العمومية الرابعة 
والعرشين للمساهمني يف يوم السبت: 2014/03/29م، 
املالية  القوائم  اإلدارة،  مجلس  تقرير  أجازت  والتي 
املراجعة، تقرير املراجع القانوىن وتقرير هيئة الرقابة 
2013/12/31م،  يف  املنتهي  املايل  للعام  الرشعية 

الجديدة  للدورة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخبت  كام 
اإلدارة  مجلس  توصية  وأجازت  )2014م-2017م(. 
برفع رأس مال البنك إىل )250( مليون جنيه سوداين، 
بتاريخ:  العادة  فوق  العمومية  الجمعية  بقرار 

2014/03/29م. كام تم توزيع أرباح 15% لكل سهم.

شارك السيد/حسن محمد حسن األمني، املدير 
واألربعني  الواحد  العادى  االجتامع  يف  العام 
العربية  املصارف  إلتحاد  العمومية  للجمعية 
األردنية  باململكة  ُعقد يف مدينة عامن  والذي 
أبريل 2014م وقد تم خالل  الهاشمية يف :17 
االجتامع: اختيار رئيس ونائب رئيس للجمعية 
العمومية التحاد املصارف العربية لعام 2014م، 

العمومية لالتحاد يف اجتامعها  الجمعية  اإلطالع عىل قرارات 
اإلتحاد  نشاط  عن  العام  األمني  تقرير  عىل  اإلطالع  السابق، 
)2013م-2014م(،  العمومية  الجمعية  انعقاد  فرتىت  خالل 
املصادقة عىل حسابات اإلتحاد املدققة لعام 2013م وتقرير 
اإلتحاد  حسابات  مدقق  تعيني  الخارجي،  الحسابات  مدقق 
االكادميية  تقرير  عىل  واإلطالع  أتعابه  وتحديد  2014م  لعام 

العربية للعلوم املالية واملرصفية لعام 2013م.

اليــــــــــــوم األســـــــــري
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ينتقل إلى مقره الجديد: بنك الشمال االسالمى فرع سوق )6( 
لتأهيل  اإلسالمي  الشامل  بنك  سعى  إطار  ىف 
تم  فقد  والواليات  بالعاصمة  فروعه  وتحديث 
اإلنتقال ملقر فرع سوق )6( الجديد غرب السوق 

السيد/ االفتتاح  رشف  وقد  الرشطة  قسم  وشامل 
املدير العام ومساعديه وعدد من مديرى االدارات 

وجمع غفري من عمالئه. 

الواجهة األمامية للفرع

السيد/ مساعد املدير العام عند املدخل الرئيىس للفرع

7

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



جانب من كاونرت خدمات العمالء

الصالة املرصفية ملقر الفرع الجديد
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سياسة اإلصالح الشامل للدولة الهدف منها اإلصالح االقتصادى نائب رئيس الجمهورية: 
محمد  حسبو  االستاذ/  أكد 
رئيس  نائب  عبدالرحمن، 
سياسة  هدف  أن  الجمهورية 
هو  للدولة  الشامل  اإلصالح 
اإلنتاج  لزيادة  االقتصادى  اإلصالح 
منها. الذاىت  واالكتفاء  واإلنتاجية 
يوم  صباح  مخاطبتة  خالل  وقال 
اإلثنني: 2014/6/9م بفندوق كورنيثا بالخرطوم ورشة العمل التنويرية 
والتغذية  الغذاىئ  لألمن  القومى  املجلس  قيام  لتعزيز  القرار  ملتخذى 
وإجازة وثيقة سياسات األمن الغذايئ التي نظمتها وزارة الزراعة والرى 

بالتعاون مع منظمة األغذية العاملية ) الفاو( وقال إن موضوع األمن 
التكامىل  التنسيق  يتطلب  اسرتاتيجية  قضية  ويعترب  هام  أمر  الغذايئ 
الزراعة والصناعة وكل الجهات ذات الصلة وأردف قائالً نحن  ما بني 
التمويل  بتوظيف  مكملة  الغذاىئ  لألمن  سياسة  تكوين  إىل  حاجة  يف 
حقيقية  سياسات  وضع  إىل  داعياً  التحويلية  للصناعات  ثم  لإلنتاج 
للزراعة وأوضح أن السودان ليس فيه جوع بل يحتاج للتوعية الغذائية 
اقتصاد  تواجه  التي  التشوهات  مبعالجة  مطالباً  الواليات  مبختلف 
السودان، كام وجه باقامة املجلس القومي لألمن الغذايئ بارسع وقت 
ممكن وإجازة وثيقة سياسات االمن الغذاىئ والعمل من أجل تطوير 

الزراعة عىل أن تكون هي املورد األساىس للتنمية االقتصادية.

وزير المالية :العام 2014م سيشهد تحسنًا في األداء المالي وتعافيا لالقتصاد
الدين محمود،  السيد/ بدر  أوضح 
أن  الوطني  واالقتصاد  املالية  وزير 
تطلق حرية  أن  استطاعت  الدولة 
جموده  وتحرك  االقتصاد  وطاقات 
من  دعم  وجود  عدم  من  بالرغم 
انفصال  إبان  الدويل  املجتمع 
التوازن االقتصادي  الجنوب بإعانته يف ميزان املدفوعات الستعادة 
الوزير يف  الحاالت. وطالب  الدويل يف مثل هذه  كديدن للمجتمع 
حديثه يوم اإلثنني: 2014/6/9م باملجلس الوطني بالصرب عىل الحزم 

يكن  بأنه مل  العام 2013م  التضخم يف  لالقتصاد، واصفاً  اإلصالحية 
السودان اضطر لرشاء  . وأبان أن بنك  بالعام 2012م  مقارنة  كبرياً 
الذهب بأي سعر للحصول عىل النقد األجنبي، مؤكداً أن أي إجراء 
تحسناً  سيشهد  2014م  العام  بأن  مبرشاً  سلبية،  آثار  له  اقتصادي 
اللجنة  أوصت  السياق  ذات  يف  االقتصاد،  وتعايف  املايل  األداء  يف 
االقتصادية باملجلس الوطني تحقيقاً ملا جاء يف خطة وزارة التجارة 
الخارجية للعام 2014م وأداء العام 2013م أوصت برضورة التنسيق 
باسترياد  واالهتامم  الواردات  تطوير  بغرض  اإلنتاجية  الوزارات  مع 

اآلليات واملعدات وترشيد استرياد السلع الكاملية.

وزير التجارة يكشف عن بدء إجراءات إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
الرشيف،  عمر  عثامن  األستاذ/  كشف 
اإلجراءات  بدء  عن  التجارة  وزير 
السوداين  التجاري  للنظام  لإلعداد 
الذي سيكون له األثر االيجايب إلنضامم 
السودان ملنظمة التجارة العاملية.  وأكد 
الرشيف يف ترصيح )لسونا( أن الوزارة 
ومراجعة  إلعداد  واضحة  جهود  تبذل 
التجاري(  والسجل  اإلغراق  االحتكار  ومنع  املنافسة  )تنظيم  القوانني 
بجانب  االنجليزية،  اللغة  إىل  ترجمت  القوانني  جميع  أن  إىل  مشرياً 

التجارية يف القطاع االقتصادي )الصادر،  مناقشة الرتتيبات للسياسات 
الوارد، االسترياد، الرتانزيت وتجارة الحدود( مشريا إىل أن هنالك لجان 
تقوم بإعداد قوائم للسلع والخدمات السودانية. وقال وزير التجارة إن 
البنك الدويل يساهم بعرشة خرباء إلعداد الدراسة التشخيصية )اإلطار 
املتكامل(، والصناديق العربية وعىل رأسها بنك التنمية اإلسالمي جدة 
يف برنامج الدعم من اجل التجارة بتقديم مساعدات فنية ولوجستيه 
للسودان وجزر القمر باعتبارهام من الدول العربية األقل منواً ، مشرياً 
إىل أن وزارته أولت هذا الربنامج اهتامماً متعاظامً بوضع لجان للتسيري 
لتدارس ووضع الرؤي الكفيلة بتحقيق برنامج العون من أجل التجارة.
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تزايد اهتمام الحكومة البريطانية بالصيرفة اإلسالمية

برغم أنها األكرب أوربياً وخارج 
احتضان  يف  اإلسالمي  العامل 
أن  إال  اإلسالمية،  الصريفة 
بريطانيا ال تزال تسعى لتعزيز 
دور الصريفة اإلسالمية داخلها، 
الحكومة  سعت  فقد  لذا 
وضعها  لتعزيز  الربيطانية 
اإلسالمي  للتمويل  كمركز 
“املساعدة  خطة  بتمديدها 
برنامج رهن  الرشاء” وهي  يف 

عقاري يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.
عىل  تأميناً  البنوك  ومتنح  املايض  العام  يف  الخطة  أطلقت 
سداد  عن  يعجزون  الذين  املنازل  مشرتي  إلقراض  املخاطر 
دفعة مقدمة كبرية للحصول عىل رهن عقاري.وقالت وزارة 

برامج  إن  الربيطانية  املالية 
اإلسالمية  العقاري  التمويل 
مثل  املعاملة  نفس  ستلقى 
التقليدي،  العقاري  الرهن 
وقالت الوزارة إن خطة الرهن 
خالل  من  ستطبق  العقاري 
البنك اإلسالمي الربيطاين الذي 
ثاين  الريان،  مرصف  ميلكه 
وأضافت  قطر،  يف  بنك  أكرب 
التمويل  حجم  أن  الحكومة 
اإلسالمي يف بريطانيا نحو 11 مليار جنيه اسرتليني )18 مليار 
العام تعتزم بريطانيا أن  دوالر( سنوياً، ويف وقت الحق من 
تكون أول دولة غربية تصدر صكوكاً يف محاولة لتعزيز مكانة 

لندن كمركز رئييس للتمويل اإلسالمي يف الغرب.

مول افتراضي في الشرق األوسط  من تطبيقات الصيرفة والتجارة اإللكترونية عالميًا إطالق أول
أعلن يف ديب عن إطالق أول مول افرتايض متكامل يف الرشق 
للقطاع  متميزة  إضافة  )سامي( ليشكل  اسم  يحمل  األوسط، 
)أجنيفا  رشكة  االفرتايض  املول  بتدشني  التجاري.قامت 
وذلك  األمريكية  بيت(  )موبايل  مع  بالرشاكة  للتكنولوجيا( 
خالل حفل إطالق رسمي، ويقدم املول االفرتايض منصة ذكية 
الفّعال  التواصل  األعامل  قطاعات  ملختلف  تتيح  ومتكاملة 
إلكرتوين  تطبيق  عرب  املستهلكني  رشائح  كل  مع  واملستمر 
متطور وحائز عىل عدد من أهم جوائز اإلبداع العاملية، يتيح 
املول االفرتايض إمكانيات تواصل فعالة وذكية بني املستهلكني 
ومقدمي الخدمات التجارية يف العديد من القطاعات التجارية 
الحيوية ويقدم تجربة تسوق متميزة وغري مسبوقة يف املنطقة.

جدير بالذكر أن املول االفرتايض حقق نسب استخدام كبرية 
وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  سابقاً  تدشينه  عند 
وأوربا واحتل املرتبة األوىل يف قامئة التطبيقات األكرث تحميالً 
عرب متجر تطبيقات )أبل( يف دولتني حيث سجل معدالت 
تفاعل بني أكرث من )27( مليون مستخدم وأتاح تقديم أكرث 
من )500( عالمة تجارية رائدة يف مختلف املجاالت.. وهو 
حائز عىل عدد من أهم الجوائز العاملية يف مجاالت إبداع 
تيك( و)يس يت  )بيز  العاملية مثل  الذكية  التطبيقات  ومتيز 
فيليج( كأفضل  )موبايل  املتميزة من  النجمة  إيه( وجائزة 
التطبيقات  من  االفرتايض  املول  ويعترب  للتسوق.  تطبيق 

الذكية للصريفة والتجارة االلكرتونية. 
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القابضة(  )مزايا  أصدرت 
العامل  عن حاجة  مهامً  تقريراً 
اإلسالمية،  للصريفة  املاسة 
التسارع  ظل  يف  أنه  وقالت 
املالية  األنظمة  عىل  الحاصل 
وتنوع  العاملية  واالقتصادية 
والنشاطات  األعامل  واتساع 
التجارية واملالية وأدواتها، وما 
وانهيارات  مخاطر  رافقها من 
إىل  تحتاج  مزمنة  مالية 

الصريفة  نظام  إىل  املاسة  الحاجة  تطل  تأثرياتها،  لتجاوز  طويل  زمن 
بها  العمل  يحتمل  واستثامرية  مناهج متويلية  يطرح  الذي  اإلسالمية 
تجاوز العديد من املخاطر والتشوهات املسجلة عىل األنظمة املالية 
اإلسالمية  الصريفة  إىل  الحاجة  وأنتجت  الحالية،  العاملية  واالقتصادية 

والدة العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية العريقة .
يزداد  أن  يتوقع  فيام  مرصفاً،   )520( بـ  اإلسالمية  املصارف  عدد  يقدر 
العدد ليصل إىل )800(  مؤسسة مرصفية حتى العام 2015م يف املقابل 
تقدر موجودات املؤسسات التي تطبق ضوابط الرشيعة اإلسالمية عىل 
مستوى العامل حتى نهاية العام 2012م بحواىل 1،3 تريليون دوالر، فيام 
يتوقع أن تحقق منواً متسارعاً لتصل إىل )3( تريليونات دوالر حتى نهاية 
2014م وتستحوذ دول املنطقة عىل حصة متزايدة منها، وبشكل خاص 
حجم  من   %50 بنسبة  حصتها  تقدر  والتي  السعودية  العربية  اململكة 

الصناعة .
أشار تقرير )مزايا القابضة( إىل أهمية االستمرار يف دعم التوجهات 
نحو التحول إىل الصريفة اإلسالمية لدى دول املنطقة، وصوالً إىل 
العامل،  مستوى  عىل  اإلسالمي  التمويل  لثقافة  حاضنة  اعتبارها 
من  أكرث  مؤهلة  املنطقة  كون  اإلسالمية،  الرشيعة  ضوابط  وفق 

غريها إلنضاج وتطوير أدوات 
ظل  يف  اإلسالمية،  التمويل 
القوانني  من  العديد  وجود 
يف  بها  املعمول  والترشيعات 
أحكام  مع  املتوافقة  املنطقة 
ويتم  اإلسالمية،  الرشيعة 
االعتامد عليها كمرجع للكثري 
العالقة،  ذات  القضايا  من 
من  العديد  تشري  املقابل  يف 
أن  إىل  املتخصصة  التقارير 
االستمرار يف تطوير وتحسني الضوابط الرشعية وأنظمة إدارة املخاطر 
واألنشطة  لألفراد  تقدمها  التي  واألدوات  الخدمات  من  واملزيد 
القطاع  أرباح  زيادة  عىل  سيعمل  األخرى  واإلنتاجية  التشغيلية 
املرصيف اإلسالمي مبا ال يقل عن 25% خالل السنوات القليلة املقبلة، 
نتيجة الزيادة املسجلة عىل طلب املستثمرين عىل مستوى املنطقة 
ملا توفره الصريفة اإلسالمية من مستويات مخاطر أقل  تبعاً  والعامل، 
تتناسب مع توجهات املستثمرين يف ظل الظروف االقتصادية التي مر 

ومير بها االقتصاد العاملي .
الجدير ذكره هنا إىل أن الصريفة اإلسالمية قد قطعت أشواطاً 
خالل  التقليدي  املرصيف  النظام  مع  املنافسة  نحو  مهمة 
التفوق  اإلسالمية  الصريفة  استطاعت  فيام  املاضية،  الفرتة 
يف  األصول  منو  مستوى  حيث  من  التقليدية  نظريتها  عىل 
كثري من األوقات، يف املقابل فإن قطاع الصريفة اإلسالمية مل 
يستطع حتى اللحظة تحسني األرباح والعوائد االستثامرية، 
من  املزيد  وفرز  إنتاج  القطاع عىل  قدرة  عدم  إىل  إضافة 
التي  التشغيلية  العمليات  من  املزيد  إىل  وإضافة  األصول 

تسهم بشكل مبارش يف رفع الدخل التشغييل.

 تقرير مهم عن حاجة العالم الماسة لنظام الصيرفة اإلسالمية: التقرير
 يؤكد أن المناهج التمويلية واالستثمارية اإلسالمية يؤدي العمل بها إلى 

تجاوز المخاطر والتشوهات المسجلة على األنظمة التقليدية الحالية
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كنت أول موظف يتم تعيينه بعد المدير العام مباشرًة، 
وشاركت في تأسيس البنك متوليًا الشؤون اإلدارية.

بنك الشمال هو أول بنك يوزع أرباحًا خالل السنة األولى 
من تأسيسه، وقد استمر في ذلك حتى عام 1995م.
أدعو المساهمين الذين صبروا طوال هذه الفترة 
أن يزيدوا من مساهماتهم في البنك ألنه خرج من 

كبوته وأصبح في أحسن حال.
أدعو العاملين بالبنك للتركيز على تطوير أنفسهم، 
واالستفادة من فرص التدريب التي يوفرها البنك.

أجرى الحوار: التجاىن حسني
 كان األستاذ/ زين العابدين صالح إبراهيم من الذين 
يف  فكرة  كان  أن  منذ  اإلسالمي  الشامل  بنك  عارصوا 
التنفيذ،  حيز  يف  الفكرة  دخلت  ثم  الرتويج،  مرحلة 
وكان ثاين شخص يتم تعيينه بعد املدير العام للبنك، 
بداياتها  منذ  املؤسسة  هذه  تطور  مراحل  وعارص 
األوىل يف موقع هام )أمني مجلس اإلدارة(، ولذلك رأت 
)واحة الشامل( أنه خري من يتحدث عن التجربة يف 
تفاصيلها ودروسها وعربها، ولذلك التقت به يف حوار 

اتسم بالعمق ودقة التحليل، فإىل مضابط الحوار.
يف البداية نقف معك عند امليالد والنشأة واملراحل 	 

الدراسية؟
كان ميالدي مبدينة ودمدين، وكذلك مراحل 	 

ذاكريت  يف  دامئاً  مدينة  العامة، وهي  الدراسة 
املرحلة  أما  فيها،  وترعرعت  نشأت  حيث 

الجامعية فكانت بأم درمان.
للعلوم 	  السودان  أكادميية  زمالة  عىل  حصلت 

اإلدارية لتنمية القيادات العليا ودبلوم يف اإلدارة 
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أمين مجلس اإلدارة السابق
من األكادميية العربية للعلوم املالية - األردن.

بداية مشوار الحياة العملية وفرتتك يف االغرتاب 	 
كيف كانت ؟

برئاسة 	  ثم  بودمدىن  الرشكات  بإحدى  عملت 
اختيارى  تم  أن  إىل  )املهندسني(  والربق  الربيد 
سكرترياً  اإلسالمية  درمان  أم  بجامعة  للعمل 
ملكتب الدكتور/ يوسف الخليفة ابوبكر، مسجل 
السمعية  الوسائل  عن  مسئوالً  وكنت  الجامعة 
والبرصية وكنت أتوىل سكرتارية مكتب السيد/ 
املدير العام ومجلس إدارة الجامعة أحياناً. وبعد 
العزيز  عبد  امللك  جامعة  إىل  إعاريت  متت  ذلك 
بجدة عام 1976م، ومن هناك حولونا إىل شطر 

مكة  الذي تطور ليصبح )جامعة أم القرى(.
األخ/ 	  من  كلفت  للسعودية  انتدايب  تم  عندما 

كامل الباقر، مدير الجامعة أن أكون حلقة الوصل 
بني إدارة جامعة أم درمان اإلسالمية وإدارة جامعة 
الوقت  التي كان وكيلها يف ذلك  العزيز  امللك عبد 
من  مبعوثون  هنالك  وكان  النضيف،  الله  د.عبد 
جامعة أم درمان اإلسالمية باململكة كان عيلَّ تويليِّ 
أم  جامعة  مع  جيدة  عالقات  أقمنا  وقد  رعايتهم، 
القرى، وكان واسطة العقد املرحوم/ د.يوسف العامل 
إنشاء  فتم  الكريم،  القرآن  لكلية  عميداً  كان  الذي 
أم  بجامعة  عليا  دراسات  اإلسالمي  االقتصاد  قسم 
القرى، وقد تخرج فيها عدد كبري من حملة الدكتوراة 
من  متكنا  وقد  وآخرون.  مجذوب  د.أحمد  منهم 
الدراسات  يف  السودانيني  من  كبري  عد  استقطاب 
العليا، وقد كان يل رشف كتابة مذكرة لرتفيع شطر 

مكة إىل جامعة أم القرى وقد حدث ذلك.

الدعوي 	  والعمل  العام  بالعمل  مهموماً  كنت 
النقابة  لرئيس  نائباً  كنت  ولذلك  يفارقني،  فال 
يف  السودانية  الجالية  وسكرتري  اإلسالمية  بالجامعة 
عىل  وكنت مرشفاً  الغربية(  )املنطقة  املكرمة  مكة 
مجموعة  أقامه  واملخيم  للحج،  أكرب  جعفر  مخيم 
ويأوي  املكرمة  مبكة  يعملون  الذين  املعلمني  من 
باململكة  والعاملني  الجامعات  أساتذة  معظم  إليه 
يضم  وكان  والسودان،  والخليج  السعودية  العربية 
النمريي  أيام  املخيم  وكان  بالخارج،  املقيمة  األرس 
السودانيني، وكانت  السياسيني  يزوره مجموعة من 

لنا عالقة قوية بالسفارة السودانية.
ندلف معك إىل مرحلة ما بعد عودتك إىل السودان؟	 

ملدة 	  وعملت  م   1987 عام  السودان  إىل  عدت 
االغرتاب  يف  بتأسيسها  قمنا  تجارية  رشكة  يف  سنتني 
ولكن مل أستمر يف ذلك، إذ رسعان ما استدعاين بنك 
الشامل اإلسالمي يف بدايات تأسيسه، وذلك استناداً 
عام  لوفده  استضافتنا  منذ  معه  بدأت  عالقة  عىل 
بالسعودية،  للبنك  للرتويج  حرضوا  حينام  1984م 
وكان وفدهم برئاسة املرحوم/ د.عبد الوهاب عثامن. 

من أين نبعت فكرة بنك الشامل اإلسالمي؟	 
حكومة 	  من  اإلسالمي  الشامل  بنك  فكرة  نبعت 

الوالية الشاملية عندما كان الحاكم هو بروفيسور/ عبد 
املرحوم/  بقيادة  الشامل  الله، ورشكة  عبد  أحمد  الله 
عثامن،  الوهاب  د.عبد  ومعهم  أحمد،  عيل  سليم 
الشيخ  إقناع  استطاع  الذي  السيد  الدين  عز  والسيد/ 

كامل عبد الله صالح بالدخول مساهامً يف البنك.
من هم الذين ساهموا معك يف مراحل التأسيس األوىل؟	 

عام 	  تأسيسه  بدايات  يف  الشامل  بنك  إىل  جئت 
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1989 حيث تم أوالً تعيني املدير العام وهو د.عوض 
املدير  بعد  تعيينه  يتم  موظف  أول  وكنت  الجاز، 
متولياً  البنك  تأسيس  يف  وشاركت  مبارشًة،  العام 
هذا  تأسيس  بدأوا  الذين  ومن  اإلدارية.  الشؤون 
العالقات  توىل  الذي  عثامن  محمد  إسامعيل  البنك 
الخارجية، وأصبح مدير الفرع الرئييس وصالح عثامن 
البرشى خلف  االستثامر، ومحمد  عيل، مسؤوالً عن 
الشؤون  يف  ياسني  وبكري  العاملني،  شؤون  يف  الله 

املالية، وهؤالء هم الذين قام عىل أكتافهم البنك.
نقف معك عند تجربتك مع بنك الشامل اإلسالمي يف 	 

مرحلة التأسيس؟
لقد تم تعييني يف البنك يوم 1989/5/20م، بعد 	 

قد  املجلس  التأسيس وكان  إجراءات  بدأنا يف  ذلك 
بأن تكون رئاسة البنك يف مباين الرشكة  اتخذ قراراً 
ولكن  فاروق(،  جامع  )جوار  للتأمني  السودانية 
إضاءة،   خدمات،  فيه  )ليس  مناسب  غري  وجدناه 
مصعد وخالفه(، وقد بدأنا باملبنى ثم قسمنا العمل 
بيننا، إلعداد كل مستلزمات ومعدات ونظم ولوائح 
ولكننا  شاقاً  العمل  كان  وقد  واملطبوعات،  البنك 
كنا مستمتعني به، ألنه يشتمل عىل تجربة إلنشاء 
جديدة،  تجربة  وهي  السودان،  يف  إسالمي  بنك 
وبدأنا العمل مبكتب )العصمة( وهو مكتب د.عبد 

الوهاب عثامن، بشارع السيد/ عبد الرحمن.
بعد ذلك وضع مجلس اإلدارة املوازنة وبدأنا يف 	 

بنك  يف  إخوتنا  من  املؤازرة  ووجدنا  اللوائح  وضع 

حيث  اإلسالمي،  التضامن  وبنك  اإلسالمي  فيصل 
قدموا لنا املشورة. كان عبد الحفيظ بارشي يف ذلك 
الوقت سكرترياً ملجلس اإلدارة التمهيدي، وقد اعتذر 
مجلس  سكرتارية  بأعامل  تكليفي  فتم  التفرغ  عن 
هدفنا  كان  لقد  التنفيذية.  لألعباء  باإلضافة  اإلدارة 
هي  جديدة  تجربة  إطار  يف  نعمل  أننا  إذ  واضحاً، 
التي  املجموعة  وكانت  اإلسالمية،  الصريفة  تجربة 
بدأت هذا العمل متجانسة ومن أصحاب الخربات، 

ومعظمهم جاءوا من البنوك القامئة.
هل تصف لنا االفتتاح واختيار الكوادر يف البداية؟	 

يناير 	  من  الثاين  يف  االفتتاح  يتم  أن  تقرر  لقد 
وقد  تعييني،  من  أشهر  ستة  خالل  أي  م،   1990
البنك  يفتتح  أن  املفرتض  لذلك، وكان  كنا جاهزين 
رئيس  البشري،  أحمد  عمر حسن  )آنذاك(/  العميد 
األساس  حجر  وضع  تم  وقد  الثورة،  قيادة  مجلس 
إلخطارنا  بنا  االتصال  تم  ولكن  املنحى،  هذا  عىل 
يارس  الفلسطيني  الرئيس  لوصول  نتيجة  باعتذاره 
اللواء/  انتداب  فتم  الله(،  رحمة  )عليه  عرفات 
افتتاح  يف  الرئيس  عن  لينوب  الطاهر  آدم  التجاين 

البنك، وتم االفتتاح يف الزمن املحدد.
لقد كانت املعاينة دقيقة يف اختيار الكوادر، وكانت 
الحرص  وكان  العام،  املدير  الجاز  د.عوض  برئاسة 
اختيارهم  تم  ومن  املمتازة،  النوعية  اختيار  عىل 
هم الذين يقودون البنك اليوم وهم خرية الخربات 

ونوعيتهم كانت ممتازة.
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من هم الذين تولوا رئاسة مجلس إدارة البنك واإلدارة 	 
التنفيذية يف البدايات؟

كان د.عبد الوهاب عثامن، رئيس مجلس اإلدارة 	 
التمهيدي، وقد تم انتخابه رئيساً ملجلس اإلدارة يف 
البنك  أول انتخابات للبنك عام 1990م واستمر يف 
فتم  للاملية 1996/5/27م،  وزيراً  اختياره  تم  حتى 
للمجلس  رئيساً  السيد،  الدين  عز  السيد/  اختيار 
استقالته  وبعد  للبنك،  املؤسسني  ضمن  من  وهو 
خليل  فتحي  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  رئاسة  توىل 
تم  حيث  الدورة  انتهت  حتى  الله(  رحمة  )عليه 
انتخاب السيد/ عادل برتجي، رئيساً ملجلس اإلدارة. 

عوض 	  د.  البداية  يف  كان  فقد  العام  املدير  أما   
اختيار  حول  اإلنقاذ  من  قرار  جاءنا  ثم   الجاز، 
من  أشهر   )8( بعد  للتجارة  وزيراً  الجاز  د.عوض 
االفتتاح فتم تعيني األستاذ/ حسن سايت مديراً عاماً 
للبنك، وهو من االقتصاديني املعروفني حيث واصل 
تقدم  وعندما  األمام.  إىل  بالبنك  والدفع  املسرية 
األستاذ/  بعده  جاء  باستقالته  سايت  األستاذ/ حسن 
العام  للمدير  نائباً  الشيخ محمد  وقد كان  محمد 

فتم تكليفه مبنصب املدير العام.
ما هي اإلنجازات التي حققها البنك يف بداياته وماذا 	 

قدم للسودان والوالية الشاملية؟
أول 	  الشامل هو  بنك  أن  تذكر  التي  األشياء  من 

تأسيسه،  األوىل من  السنة  أرباحاً خالل  يوزع  بنك 
وقد استمر يف ذلك حتى عام 1995م ومن إنجازات 

البنك يف البدايات نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
ـ استرياد )1000( تراكتور ماركة مايس فريجسون 	 

الرشكة  إنشاء  بعد  وذلك  السودان،  يف  للزراعة 
العاملية الحديثة التابعة للبنك، فساهمت يف استرياد 

الكثري من السلع االسرتاتيجية.
باسترياد 	  الكهرباء  ورشكة  الحديد  السكة  دعم 

املولدات و كذلك هيئة املواىنء البحرية. 
إنشاء رشكة قنديلة لتبارش تقديم الخدمات الزراعية 	 

للوالية الشاملية، ومتكنت الرشكة من دعم املزارعني برشاء 
املحصول بأسعار جيدة ومشجعة للمنتج لعدة سنوات.

ارتوازية كبرية عىل طول طريق 	  آبار  عمل عرش 
رشيان الشامل من أم درمان إىل دنقال.

دنقال 	  لجامعة  كبرية  قاعة  بإنشاء  البنك  قام 
وإنشاء أقسام مبستشفي دنقال ومعامل.

عىل 	  شيفرون  رشكة  امتياز  فك  يف  البنك  ساهم 
النفط يف السودان ويف تأسيس سوداتل ومؤسسات 
األساسية  االحتياجات  توفري  يف  ساهم  كام  أخرى، 
إىل  إضافة  والصناعات  الصادرات  وتشجيع  للبالد 
الدعم واملساهامت يف أعامل الرب والخري املختلفة، 

هذا غري العمل التموييل.
كيف تصف 	  فرتاته..  فرتة من  بصعوبات يف  البنك  مر 

تلك املرحلة وما هي األسباب وكيف كانت املعالجات 
حتى تعايف البنك بحمد الله؟

وظهرت 	  األزمات  بعض  يف  يدخل  البنك  بدأ 
املوحد،  الحر  السوق  مشكلة  أبرزها  من  مشكالت 
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وهي عبارة عن تغيري يف سياسات بنك السودان، بدون 
البنوك،  عىل  السابقة  السياسات  ألثر  معالجة  وجود 
وكان لبنك الشامل اإلسالمى يف السوق الحر مساهمة 
وهذه   ،%45 أي  أمريىك  دوالر  45مليون  ب  تقدر 
إدارية  مشكالت  وحدثت  البنك.  أقعدت  املشكلة 
وعجوزات من املتعاملني مع البنك بحوايل )30( مليار 
جنيه مام أثر كثرياً عىل وضع البنك. وتم طرح أسهم 
لالكتتاب، ولكن مل تكن هنالك استجابة، بل وبدأت 
بعض الجهات تسعى لالستحواذ عىل البنك، ويف تلك 
الفرتة حدثت أحداث سبتمري 2001م فتم اتهام البنك 
مليون   )50( مببلغ  فيه  بن الدن مساهم  أسامة  بأن 
دوالر، وهي فرية وال متثل حقيقة، ولكن كان لها أثر 
سالب يف معالجات البنك الخارجية، بل قاموا مبراجعة 
حسابات البنك. ولكن العاملني بالبنك كانت روحهم 

املعنوية عالية وصمدوا برغم الصعوبات والظروف.
 أما املعالجات فقد كانت كاآليت:	 
مع 	  الحر(  )السوق  ملعالجة موضوع  السعي  تم 

للجهات  مذكرة  رفعوا  العاملني  فبعض  املسؤولني، 
من  استجابات  وصارت  اتصاالت،  ومتت  املسؤولة 
السيد/ عبد الرحيم حمدي، وزير املالية االتحادية 
بالسوق  الخاص  املبلغ  تقسيط  تم  حيث  آنذاك، 
الحر لخمس سنوات ومن ضمن الذين ساهموا يف 
املعالجات مع األستاذ/ عبد الرحيم حمدي، د.عبد 

الوهاب عثامن، د.صابر محمد حسن، محافظ بنك 
السيد  عزالدين  والسيد/  آنذاك  املركزي  السودان 
وبعد ذلك قام اإلخوة يف الصندوق القومي للتأمني 
مببالغ  البنك  رأسامل  يف  باملساهمة  االجتامعي 

إضافية مقدرة.
العزيز 	  عبد  عادل  األستاذ/  أذكر  أن  يفوتني  وال 

برتجي الذي كان ميثل إحدي املنظامت الخريية حيث 
تلك  يف  دوالر  مليون  ونصف  واحد  مببلغ  ساهموا 
البنك. ومتت معالجات من  الظروف الحرجة إلنقاذ 
ضمنها تنازل أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات 

عن مكافآتهم وامتيازاتهم )مبا فيهم أمني املجلس(.
طه 	  محمد  السيد/  املركزي  السودان  بنك  وعني 

عبدالقادر مديراً عاماً للبنك. 
ومن املعالجات التي متت يف عهد األستاذ/ برتجي كان 	 

الحايل لرشكة  املبنى  تشييد هيكله وهو  تم  برج  للبنك 
وهنالك  بديل،  وإيجاد  الربج  هذا  بيع  فتقرر  سوداتل، 
من قاوم الفكرة، ولكن االستاذ/ برتجي كان إدارياً حاذقاً، 
وبالفعل تم بيع الربج ورشاء األرض الحالية التي عليها 
البنك حيث تم تشييد الجزء الذي يؤدي الغرض يف تلك 
هي  وهذه  اإليجارات،  مأزق  من  البنك  وخرج  املرحلة 

املرحلة األوىل من الربج املخطط لتشييده.
سعى االستاذ الشيخ/ برتجى الستقطاب مساهمني 	 

إلدخال  سعى  وكذلك  املال  رأس  لزيادة  سعوديني 
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مجموعة  باختيار  قام  وبالفعل  البنك  يف  التقنية 
كاب  مع رشكة  وبالتنسيق  البنك  يف  املرصفيني  من 
لبنك  تقنى  نظام مرصيف  أول  لعمل  بجدة  للتقنية 

سوداين، وال زال نظام بنك الشامل هو األفضل.
 عرب هذه اإلجراءات وغريها بدأ البنك يف التعايف 	 

يف  ليكون  وانطلق  العافية  بلغ  حتى  رويداً  رويداً 
إنجازات  وحقق  السودانية،  املصارف  مقدمة 
عظيمة، واستطاع البنك عام 2013م أن يوزع %15 

أرباح عىل املساهمني وهي نسبة كبرية.
ماذا تتوقع من بنك الشامل اإلسالمي يف املستقبل؟	 

أعتقد أن البنك اآلن قد تعايف وأصبح يف مصاف البنوك 	 
الكربى يف السودان، ودوره يف املرحلة القادمة أن يسعى 
اإلسالمي  املنظور  من  االقتصاد  قضايا  معالجة  لتبني 
وخاصة هنالك الكثريون من حملة الدكتوراة يف االقتصاد 
اإلسالمي، وعىل البنك أن يتوىل معالجة القضايا االقتصادية 
مثل كيفية الخروج من األزمة املالية العاملية، حيث كان 
أذن  وقد  الصدقات  ويرىب  الربا  والله ميحق  الربا،  سببها 
الحرب. واالقتصاد  بالحرب، وتلك هي  املرابني  الله تعاىل 
اإلسالمي هو الحل ألنه ال ربوي. والبد من إقامة الندوات 
املصارف  بني  وبالتعاون  األمر  هذا  حول  والسمنارات 

اإلسالمية بالداخل والخارج والجهات ذات الصلة.
هل من كلمة توجهها للمساهمني؟	 

الفرتة أن 	  الذين صربوا طوال هذه  أدعو املساهمني 
يزيدوا من مساهامتهم يف البنك، ألنه خرج من كبوته 
الوالية  ألبناء  خاصة  والدعوة  حال،  أحسن  يف  وأصبح 
الشاملية، ألنهم كان لهم قصب السبق يف تأسيس البنك.

هل من كلمة توجهها للعاملني؟	 
أنفسهم، 	  تطوير  عىل  للرتكيز  بالبنك  العاملني  أدعو 

البنك،  التي يوفرها لهم  التدريب  واالستفادة من فرص 
االلتزام  مع  للعاملني،  املستمر  التدريب  ثم  التدريب 
باملعامالت اإلسالمية يف التعامل مع الجمهور، ألن الدين 
ونويص  العام.  النفع  ذات  املرشوعات  وتبني  املعاملة، 
اإلسالمي  وبالسلوك  بالزمن  االلتزام  بكامل  العاملني 
وتطوير أنفسهم ومراقبة الله يف أعاملهم بإتقان العمل، 
فالحديث الرشيف )أحب الناس إىل الله أنفعهم لعباده(. 

هل من ضوء عىل الوضع االجتامعي واألرسة؟	 
ورزقت 	  بهام،  الله  أكرمني  زوجتان  يل  لله  الحمد 

متزوجني  األبناء  من  إثنان  لدى  والبنات،  باألبناء  منهام 
من  وهنالك  وبنني،  بنات  خريجون  ولدى  وبأطفالهم، 

يواصلون الدراسة يف الجامعة وهنالك من هم دون مرحلة 
الدراسة وأصغرهم عمره ثالث سنوات. وأنا ال أتدخل كثرياً 

يف اختياراتهم إال بالتوجيه واختيار الصحبة الصالحة.
مدينة سودانية يف الخاطر؟	 

الذهن هي ودمدين، حيث ولدت 	  التي يف  املدينة 
تعرف  أنك  ونشأت، وكانت يف حينها محدودة حيث 
والعالقات  متامسكاً  املجتمع  وكان  فيها  القاطنني  كل 
مدينة  يف  بهم  تأثرت  الذين  ومن  الناس،  بني  قوية 
وادمدين الشيخ الجليل/ حسن عبد العزيز، إمام جامع 
البويش، وكان أصغر إمام مسجد يف ذلك الوقت، وكان 

شخصية محببة وله تأثري يف بناء شخصيات الشباب.
مدينة عربية يف الخاطر؟	 

املدينة العربية التي يف الذهن هي مكة املكرمة، وأمتنى 	 
دامئاً أن أزروها. فأنا مرتبط بها روحياً. وكذلك مدينة صنعاء 
يف اليمن فأهلها طيبون، ومل نشعر فيها بغربة، وجوها جميل.

ما هي الحكمة التي تؤمن بها؟	 
)من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(.	 

كلمة أخرية ؟	 
التجانس 	  هو  البنك  لنجاح  األساسية  االسباب  من 

املوجود بني أعضاء مجلس اإلدارة واالنسجام بني اإلدارة 
التوفيق  نسأل  والله  والعاملني.  واملجلس  التنفيذية 
والشكر  الجديدة.  دورته  يف  للبنك  التقدم  من  واملزيد 

ألرسة مجلة البنك )واحة الشامل(.
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   إذا أردت أن تستخرج جوازاً أو بطاقة شخصية، أو تجديد أوراقك الثبوتية أو 
الحجز عىل الطائرات للسفر، أو دفع رسوم حكومية مستحقة عليك، أو أقساط 
مستحقة يف مواعيدها، أو االستفسار عن أي معاملة، ووجدت أنك تستطيع 
أن تفعل ذلك برسعة وأمان وفعالية وأنت جالس يف مكانك: يف املنزل أو يف 
املختصة،  للمكاتب  أن تصل  أو يف رحلة خلوية، دون  أو يف سيارتك  املكتب 
البنوك أي نوع من املعامالت أو أن  وإذا أردت أن تتعامل مع حساباتك يف 
تستفرس عن السلع والخدمات وتعرف أنواعها وأماكنها وأسعارها، وأن تشرتي 
وتبيع وتقبض الثمن أو تدفع الثمن وأنت جالس يف مكانك، وبرسعة وكفاءة 
وأمان تام، وبدون تكلفة تذكر، مستخدماً جهاز الحاسوب املتحرك )الالبتوب( 
أو الهاتف الجوال، وإذا وجدت نفسك قادراً أن تعقد اجتامعاً عاجالً لجميع 
مديري الفروع املنترشين يف مدن البالد املختلفة، وكل واحد منهم جالس يف 
مكتبه، ولكنه يرى ويسمع ويناقش، دون حاجة للسفر والحضور للرئاسة، فهذا 

يعني أنك تعيش يف ظل حكومة الكرتونية.
  إن ثورة تكنولوجيا االتصال وتخزين املعلومات وتبادلها، جعلت ما يحدث 
أحداث  من  األرض  بقاع  من  بقعة  أي  يف  يجري  وما  تطورات  من  العامل  يف 
الزمن  وأهمية  ومضامني  محتويات  وصارت  وقوعه،  لحظة  مشاهدته  ميكن 
تختلف عن العهود السابقة، ومن ال يجعل نفسه قادراً عىل التفاعل الرسيع 
مع  يتعامل  أن  يستطيع  وال  متخلفاً  نفسه  سيجد  العامل  يف  املستجدات  مع 
اآلخرين بكفاءة، ومن هنا صارت مختلف الدول بحاجة إىل توفري مستلزمات 
الداخيل  وضعها  وترتيب  العامل  يف  تجري  التي  والتغيريات  التطورات  مواكبة 
لتمكني مواطنيها من مواكبة التطورات العاملية املتسارعة، وإال أصبحت درجة 

التجاين حسني
املستشار اإلعالمي التحاد املصارف

احلكومات  سعي  يعين  االلكرتونية  احلكومة  مفهوم 
بشكل  مهامها  أداء  جمال  يف  نفسها  ابتكار  إلعادة 
العاملي،  االقتصاد  ويف  ملواطنيها،  بالنسبة  فعال 

عرب الشبكة العنكبوتية. 

اجلهاز املصريف يف السودان حيقق إجنازات مهمة 
مبوضوع  تدفع  االلكرتوين  الدفع  نظم  صعيد  على 

احلكومة االلكرتونية خطوات كبرية لألمام.
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تخلفها أكرب، ومن هنا كانت رضورة االنتقال إىل ما تم 
االصطالح عىل تسميته ِب )الحكومة االلكرتونية(.

الشعوب  بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  أن   ومبا 
عىل قدر عاٍل من األهمية املطلقة، فإن الجهاز املرصيف 
وأنظمة الدفع االلكرتوين تشكل أساساً ال وجود لحكومة 
الكرتونية حقيقية ومتكاملة بدونه يف ظل عامل يشكل 

االقتصاد أهم نشاطاته واملوجه األسايس لها.  
ما هي الحكومة االلكرتونية؟ 

تعريفاً  اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  اعتمدت   
املعلومات  بأنها عملية استخدام  للحكومة االلكرتونية 
الجوال  الهاتف  عرب  واالتصال  واإلنرتنت  العريضة 
مع  العالقات  وتحويل  تغيري  عىل  القدرة  المتالكها 
الحكومة  وتشري  الحكومية.  واملؤسسات  املواطنني 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدامات  إىل  االلكرتونية 
الخارجية،  االتصاالت  ربط  شبكات  مثل  واالتصال، 
مواقع االنرتنت، ونظم الحاسب اآليل بواسطة الجهات 
الجهات  بني  العالقة  عىل  ذلك  فيؤثر  الحكومية، 
من جانب  وأعاملهم  واملواطنني  من جانب  الحكومية 
األعامل  ابتكار  إعادة  االلكرتونية هي  فالحكومة  آخر، 
إلدماج  جديدة  طرق  بواسطة  الحكومية  واإلجراءات 
عن  إليها  الوصول  وإمكانية  وتكاملها  املعلومات 

فيها  تتحقق  التي  البيئة  وهي  الكرتوين،  موقع  طريق 
خدمات املواطنني واستعالماتهم وتتحقق فيها األنشطة 
الحكومية للدائرة املعنية أو فيام بني الدوائر الحكومية.

أهداف ومهام الحكومة اإللكرتونية:
   مفهوم الحكومة االلكرتونية يعني سعي الحكومات 
مهامها  أداء  مجال  يف  نفسها  تغيري  أو  ابتكار  إلعادة 
العاملي،  االقتصاد  ويف  ملواطنيها،  بالنسبة  فعال  بشكل 
عرب الشبكة العنكبوتية. فهي تحول جذري يف األساليب 
ويضم  جديد  نطاق  يف  وذلك  أعاملها  ملبارشة  املتبعة 

املرشوع ثالث جوانب أساسية، هي:
التعامل االلكرتوىن داخل أجهزة الدولة.	 
التعامل االلكرتوين مع القطاع التجاري.	 
التعامل االلكرتوين مع األفراد.	 

  يهدف مرشوع الحكومة االلكرتونية إىل دفع الجهات 
ورفع  االلكرتوىن،  للتحول  وخارجياً  داخلياً  الحكومية 
العمل  نظم  أمتتة  طريق  عن  الحكومي  الجهاز  كفاءة 
الجمهور  تهم  التي  الخدمات  وتوفري  الحكومة،  يف 
واملستثمرين عىل شبكة اإلنرتنت أو عىل خط الهاتف 
دقيقة  معلومة  إتاحة  ذلك  إىل  ويضاف  الجوال. 
مصدر  وإتاحة  واملستثمر،  القرار  ملتخذي  ومحّدثة 
واحد للمعلومات الحكومية ميكن للجمهور أن يتعامل 
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معه، وتطوير بنى تحتية عامة يف حقل التقنية يف بيئتي 
اإللكرتوين  الدفع  نظام  وتسهيل  والحوسبة،  االتصال 

وتحقيق فعالية األداء الحكومي.
فوائد الحكومة االلكرتونية: 

اختصار الزمن والتكاليف فيام يتعلق باملعامالت كافة.	 
متكني املواطنني من الحصول عىل ما يريدون من 	 

خدمات من الدولة ومن املؤسسات ـ مبا يف ذلك 
القطاع املرصيف ـ برسعة وكفاءة وبأقل التكاليف 

مام يحفظ وقتهم وجهدهم للعمل.
متكني الدولة من أداء دورها يف خدمة املواطنني والتعامل 	 

مع العامل برسعة وكفاءة وتكاليف أقل وزمن أقرص.
مام 	  وكفاءة  برسعة  اإلحصائية  املعلومات  توفري 

يساعد التخطيط السليم للمرشوعات.
تحقيق التكامل بني أجهزة الدولة املختلفة وأجهزة 	 

أي  املكان  عن  النظر  بغض  املختلفة  املؤسسات 
جلب جميع أفرع املؤسسات إىل مكان واحد عرب 

الشبكة بغض النظر عن مواقعها جغرافياً.
الخاص 	  وبقطاعه  الحكومية،  القطر مبؤسساته  متكني 

العامل  مع  االلكرتونية  التجارة  من  وأفراده  ورشكاته 
بكل فوائدها املعروفة. 

دور املصارف يف بناء الحكومة االلكرتونية :
  تعتمد طبيعة وجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة 
للدفع  ملا  للمصارف  كبري  دور  إعطاء  عىل  االلكرتونية 
من أهمية يف املعامالت اليومية داخياً وخارجياً. وتعترب 
تقف  التي  الركيزتني  إحدى  اإللكرتوين  الدفع  عملية 
عليهام الحكومة االلكرتونية فيام تتمثل الركيزة األخرى 
يتصف  التي  والبريوقراطية  الروتني  عىل  القضاء  يف 
اإلجراءات  بتبسيط  بالدولة،  اإلداري  الجهاز  أداء  بها 

واختصار الدورة املستندية. 
الجهاز املرصيف وتطبيقات الحكومة اإللكرتونية يف السودان:

شهد السودان يف السنوات املنرصمة تطوراً رسيعاً نحو 
أهم  تعترب  بدورها  التي  املرصفية  التقنية  إىل  التحول 
ركائز الحكومة االلكرتونية التي تتجه الدولة نحو بنائها 

التحول  يف  كبرياً  شوطاً  بالدنا  وقطعت  حثيثة  بخطى 
حتى  االلكرتونية،  الصريفة  إىل  التقليدية  الصريفة  من 
بالصريفة  يتعلق  فيام  املنطقة  دول  مقدمة  يف  صارت 

االلكرتونية الحديثة. 
  وكان ذلك بتضافر الجهود املكثفة، حيث عمل بنك 
ورشكة  السوداين  املصارف  واتحاد  املركزي  السودان 
املصارف  وجميع  االلكرتونية  املرصفية  الخدمات 
هذه  دفع  عىل  الصلة  ذات  الجهات  مع  السودانية 

املسرية لألمام وتذليل العقبات كافة.
  يف إطار سعي بنك السودان املركزي لتطوير الجهاز 
املرصيف، قام برتتيب برنامج اسرتاتيجي شامل كانت أهم 
النهوض بالجهاز املرصيف تقنياً وتسهيل تحول  مالمحه 
بإرشافه  وذلك  املرصفية  للتقنية  السودانية  املصارف 
التام عىل إنشاء البنيات التحتية االلكرتونية التي متكن 
من االستفادة الكاملة من اإلمكانيات التقنية املتطورة 
ما  ليضاهي  املرصيف  الجهاز  يف  نوعية  نقلة  إلحداث 
وصل إليه العامل يف هذا املجال وكانت أهم االنجازات:

ربط املصارف السودانية برشكة سويفت العاملية.	 
ربط الوحدات املرصفية بشبكة الربط املرصيف.	 
اآللية 	  الرصافات  لتشغيل  القومى  القيود  محول 

البطاقة  استخدام  يتم  بحيث  البيع  ونقاط 
املرصفية ألي مرصف يف ماكينة أي مرصف آخر.

املقاصة اإللكرتونية للشيكات لتحصيلها يف نفس اليوم.	 
اإللكرتونية 	  الصريفة  وخدمات  االلكرتوين  البنك 

عن بعد، والصريفة عرب االنرتنت.
الصريفة عرب الهاتف الجوال واملحفظة االلكرتونية 	 

وهي خدمة متاحة للجميع حتى ملن ليس لديهم 
حسابات يف املصارف. 

مجاالت تطبيق أنظمة الدفع الوطني يف الحكومة االلكرتونية:
من 	  للمؤسسات  أو  للحكومة  املدفوعات  سداد 

جانب املواطنني واملؤسسات:
أنظمة  توفري  من  السودان  يف  املرصيف  الجهاز  متّكن    
سداد الكثري من املدفوعات الكرتونياً، وظهر أثر ذلك يف 
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مجال الجامرك، ويف مجال الرسوم الجامعية، ويف مجال 
رشاء الكهرباء وغري ذلك من املعامالت الحكومية، ويف 
الطريق املزيد من املرشوعات عىل ذات الطريق، ومن 
شأن ذلك أن يحقق األهداف الثالثة األساسية للحكومة 

اإللكرتونية املتمثلة يف: 
بحيث 	  الدولة،  أجهزة  داخل  االلكرتوىن  التعامل 

وإجرائياً، مام يسهل  بينها معلوماتياً  التكامل  يتم 
األعامل وعمليات اتخاذ القرار.

التعامل االلكرتوين مع القطاع التجاري واالقتصادي 	 
واإلنتاجي عموماً، مام يؤدي إىل دفع كبري لالقتصاد 

الوطني إىل األمام باختصار الزمن والتكاليف.
املواطن 	  التعامل االلكرتوين مع األفراد، بحيث يشعر 

بأن معامالته مع الحكومة تتم بسهولة ورسعة وكفاءة.
 سداد مدفوعات الحكومة واملؤسسات للمواطن:. 1

تتمكن  أن  فرصة  توفرت  املرصيف  الجهاز  عرب 
استخدام  من  الحكومية  املؤسسات  مختلف 
مام  للمواطنني  الرواتب  لدفع  كوسيلة  املصارف 
الرواتب  املهدر يف صفوف رصف  الزمن  لها  يوفر 
تلك  رصف  وتكاليف  الواحدة،  املؤسسة  داخل 
الرواتب وتوجيه زمن العاملني يف اإلدارات املالية 
مختلف  تستطيع  وكذلك  األخرى.  للعمليات 

مؤسسات القطاع الخاص أن تحذو هذا الحذو.
توفري البنية  التحتية للتجارة االلكرتونية: . 2

يف  االلكرتونية  للتجارة  التحتية  البنية  تتمثل    
الترشيعات  ووجود  االنرتنت  خدمات  مزودي 
والتشفري،  االلكرتوين  والتوقيع  الالزمة  والقوانني 
هذه  كل  وتتكامل  االلكرتوين،  الدفع  ووسائل 
النهائية  الحصيلة  ولكن  بعضها،  مع  املقومات 
للتجارة اإللكرتونية ال تكتمل إال عرب وسائل الدفع 
املالية  املؤسسات  تهيئة  تعني  التي  االلكرتوين 
والبنوك الوطنية للتعامل بوسائل الدفع االلكرتوىن 
التي يعتمدها بنك السودان املركزي. وقد انترشت 
البيع  ونقاط  اآلىل  الرصاف  خدمة  السودان   يف 

والتي يستطيع الزبون من خاللها أن يحصل عىل 
املرصفية  البطاقة  باستخدام  والخدمات  السلع 
بيع  نقاط  بها  التي  التجارية  املحالت  يف  للدفع 
الدفع  وسائل  لتوفري  متقدمة  خطوة  يعترب  مام 
االلكرتوىن محلياً، ويف نفس الوقت توفرت الصريفة 
حتى  عاملياً  الدفع  تسهيل  أجل  من  االنرتنت  عرب 

تتم عمليات التجارة اإللكرتونية بكفاءة.
يف  اإللكرتونية  التجارة  عىل  املساعدة  العوامل  ومن 
وبرنامج  السودانية.  التجارة  نقطة  نشوء  السودان 
األمم  مؤمتر  تبناه  عاملي  برنامج  التجارية  النقاط 
املتحدة للتجارة والتنمية ) أنكتاد ( منذ العام 1992م 
منواً  واألقل  النامية  وبخاصة  الدول  مشاركة  لتفعيل 
2001م  العام  يف  تبعيته  وتحولت  الدولية  التجارة  يف 
إىل اإلتحاد الفيدراىل للنقاط التجارية، ونقطة التجارة 
يقوم  الكرتوىن  تجارى  تسهيالت  مركز  السودانية هي 
بخدمة قطاعات األعامل املختلفة )منتجني، مصدرين، 
لهم  الفرص  أفضل  بايجاد  ومستثمرين  مستوردين 
وتوظيفها  االلكرتونية  املعلومات  شبكة  باستخدام 
لخدمتهم  وتجميع كل الجهات ذات الصلة بالصفقة 
التجارية تحت مظلة واحدة )تسهيل تجارى(. لنجاح 
الدفع  وسائل  توفر  من  بد  ال  النقطة  هذه  عمل 

اإللكرتوين حيث أصبح ذلك متيرساً يف السودان.

الخالصة:
  هكذا نجد أن للجهاز املرصيف دور أسايس يف تطبيق 
بتوفريه  وذلك  السودان،  يف  االلكرتونية  الحكومة 
والتكاليف  الزمن  واختصار  االلكرتوين  الدفع  نظم 
ومتكني املواطن من الحصول الرسيع عىل الخدمة، 
وقد حقق الجهاز املرصيف يف السودان إنجازات عىل 
السودان من  االلكرتوين جعلت  الدفع  صعيد نظم 
دول املقدمة يف التقنية املرصفية يف املنطقة العربية 
الحكومة  مبوضوع  دفعت  وبالتايل  واألفريقية، 

االلكرتونية يف السودان خطوات كبرية لألمام.
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مقدمة:
االمتثال  قانون  بتطبيق  بااللتزام  يختص  فيام  التوجيهات  املركزي  السودان  بنك  أصدر 
التأكيد  (FATCA) Foreign Account Tax Compliance Act(، حرصاً عىل  الرضيبي األمرييك، 
عن أهمية االلتزام باملتطلبات الدولية لألداء املرصيف ملا لها من تأثريات إيجابية عىل بيئة 
العمل املرصيف وبالطبع عىل سمعة املصارف السودانية لدى العامل الخارجى . وعليه فإن 
الوضع املطلوب اآلن هو أن تنشط كل البنوك بالسعى نحو التسجيل لدى مصلحة الرضائب 
سوف  التي  األوىل  القامئة  ضمن  الظهور  أجل  من  املحدد  املوعد  قبل   )IRS) األمريكية 
تصدرها مصلحة الرضائب األمريكية يف شهر يونيو من العام الحاىل ليتسنى لها الحصول 
عيل الرقم التعريفي الرضيبي GIIN Global Intermediary Identification Number تحت إطار 
النظام الخاص بقانون االمتثال الرضيبي األمرييك )فاتكا(. وكذلك يجب أن تنشط جميع 
البنوك يف وضع الخطط الزمنية الخاصة بالحسابات الجديدة التي سوف ستخضع - اعتباراً 
من أول يوليو املقبل - القانون االمتثال الرضيبي عىل األشخاص األمريكان املقيمني خارج 

الواليات املتحدة األمريكية.
نبذة تاريخية:

 يف عام 2010م صدر قانون االمتثال الرضيبي األمريىك فاتكا (FATCA( كجزء من 
قانون حوافز التوظيف األمرييك حيث تّم نرشه بشكٍل نهايئ بتاريخ 2013/01/17م، 
وهو يَُعدُّ خطوة أساسية من ضمن الجهود األمريكية يف مواجهة ظاهرة التهرب 
الرضيبى الذي يتم من جانب املواطنني األمريكان الذين يحتفظون باستثامرات 

يف حسابات بنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية.
فحوى قانون الفاتكا:

 ورد بهذا القانون مؤرشات الهوية األمريكية التي يتعنّي عىل جميع املؤسسات 
املالية األجنبية حول العامل (FFIs) )Foreign Financial Institutions(– وبالطبع من 
ضمنها البنوك - البحث عن هذه املؤرشات عن الشخصية األمريكية يف سجالتها 
الدامئة يف  اإلقامة  األمريكية،  الجنسية  تتمثل يف  األمرييك،وهي  الشخص  ملعرفة 
املتحدة  الواليات  يف  امليالد  مكان  مرشوعة،  بصفة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األمريكية، العنوان يف الواليات املتحدة األمريكية، وجود توكيل ألحد األشخاص 
أو  قامئة  تعليامت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  داخل  وعنوانه  الحساب  عىل 
مستدمية عىل الحساب لغرض إجراء تحويالت إىل حسابات يف الواليات املتحدة 

مبارك مامون عبدالصمد 
مسئول االلتزام

قانون المتثال ال�ضريبي الأمريكى خطوة اأ�ضا�ضية �ضمن اجلهود الأمريكية يف 

مواجهة ظاهرة التهرب ال�ضريبى.

الأمريكية  ال�ضلطات  تفر�ضها  التي  العقوبات  اأهم  من  بن�ضبة%30  ال�ضتقطاع 

على املمتنعني عن اللتزام بتطبيق قانون فاتكا.
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عنوان  من  بإنتظام  ترِد  تعليامت  وجود  أو  األمريكية 
أنه  عىل  اإلشارة  وتجدر  األمريكية.  املتحدة  بالواليات 
ليست مبجرد ظهور أحد هذه املؤرشات عىل الحساب 
قد  بل  أمرييك،  الشخص  هذا  أن  عىل  قرينة  يعترب 
من  باملستندات  مؤيدة  مهنية  معالجة  األمر  يتطلب 
من  الحساب  نوعية  عىل  الحكم  ألجل  البنك  جانب 

حيث الخضوع أو عدم الخضوع للقانون.
املؤسسات  كل  عىل  يتعني  الفاتكا  قانون  أحكام  ومبوجب 
املتحدة  الواليات  داخل  أعاملها  متارس  التي  سواء   - املالية 
األمريكية أو خارجها -أن تقوم بتصنيف عمالئها إىل رشيحتني:

 العمالء األمريكان. 	 
العمالء غري األمريكان .	 

األجنبية  املالية  املؤسسات  من  القانون  يطلب  حيث 
الرضائب  مصلحة  اىل  مبارشة  بصورة  تقارير  تقّدم  أن 
أن  عىل   ،)IRS))Internal Revenue Service) األمريكية 
تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات 
األمريكيون  الرضائب  دافعوا  بها  يحتفظ  التي  املالية 
أو الكيانات األجنبية التي ميتلك فيها دافعو الرضائب 
نسبة  تتعدى  جوهرية  ملكية  حصص  األمريكيون 

الــ10% من أسهمها أو حق التصويت.
الضوابط التي وضعها قانون الفاتكا:

الفاتكا  قانون  وضعها  التي  بالضوابط  يختص  فيام 
 )FFIs) املالية  املؤسسات  إىل  بالنسبة  الهوية  لتحديد 
Non-FFIs))Non-) األجنبية  املالية  غري  واملؤسسات 

القانون  أوضح  فقد   ،)Foreign Financial Institutions
بأنها تشتمل عىل أي كيان غري أمرييك  يقوم بأنشطة، 
عىل سبيل املثال أن يتم تلقي الودائع من خالل األعامل 
الغري  للبنوك، االحتفاظ بأصول مالية لحساب  العادية 
باعتبار أن ذلك جزءاً جوهرياً من صميم أعاملها، القيام 
املالية،  األوراق  يف  السمرسة  الحفظ،  أمناء  بأنشطة 
التأمني عىل أن تكون تعمل بصفة أساسية يف  رشكات 
األوراق  يف  املتاجرة  أو  االستثامر،  إعادة  أو  االستثامر 
املالية، أو أي أنشطة ذات صلة مثل: صناديق االستثامر، 

املالية  املؤسسات  تقترص  وال  الخاصة.  األسهم  صناديق 
مالية  كمؤسسات  بها  املعرتف  الكيانات  عىل  األجنبية 
مثل البنوك وسامرسة األسهم وأمناء الحفظ، ولكن تشمل 
وصناديق  التقاعدية،  املعاشات  وصنايق  التأمني،  رشكات 
االستثامر، وصناديق التحوط، والرشكات العائلية. وكذلك 
ال  أجنبي  كيان  كل  املالية  األجنبية  الكيانات  تتضمن 
يندرج ضمن املؤسسات املالية األجنبية عىل أن يكون له 
متحصالت دخل أمريكية أو يحتفظ باستثامرات أمريكية.

إجراءات قانون الفاتكا:
جميع  عىل  يتحتم  التي  األولوية  اإلجراءات  إىل  بالنسبة 
املؤسسات املالية األجنبية بأن يتم تنفيذها لىك تتفادى 
األمريكية  الرضائب  مصلحة  لصالح  الرضيبى  االستقطاع 
)IRS( وهو ميثل الجانب العقاىب املنصوص عليه يف قانون 
الفاتكا فإن األمر يستوجب عىل أن تدخل املؤسسات املالية 
األجنبية (FFIs) )Foreign Financial Institutions(- بوصفها 
حكومات  عرب  أو  العامل  يف  دولة  أى  داخل  قانوىن  كيان 
يف   - األجنبية  املؤسسات  هذه  إليها  تنتمى  التي  الدول 
إتفاقيات مبارشة مع مصلحة الرضائب األمريكية يف موعد 

أقصاه نهاية شهر يونيو من العام الحاىل.
منهج اإلتفاقيات وفقاً لقانون الفاتكا:

بعض  تتضمن  اإلتفاقيات  هذه  بأن  نعلم  أن  يجب 
بها،  االلتزام  يتم  أن  عىل  األمر  يستوجب  التي  البنود 

وهي عىل النحو التايل:
 )KYC) الهوية  التحقق من  باتباع إجراءات  االلتزام   -1
فيام يختص بالحسابات املحتفظ بها طرف املؤسسات 
األمريكية،  الرضائب  مصلحة  ملتطلبات  وفقاً  املالية 

وتحديد حسابات األشخاص أو الكيانات األمريكية.
2- تقديم تقرير سنوى ملصلحة الرضائب األمريكية عن 
بحسابات  املحتفظة  األمريكية  الكيانات  أو  األشخاص 
طرف املؤسسة املالية، عىل أن تتضمن التقارير رصيد 

الحساب باإلضافة إىل إجامىل اإليداعات واملسحوبات.
عىل  القائم  الدولة  قانون  سامح  عدم  حالة  يف   -3
الحسابات الخاضعة للرضيبة بالكشف عن املعلومات، 
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الرسية  لكشف  تفويض  عىل  الحصول  يتم  أن  يجب 
الحساب، ويف حالة  الزبون صاحب  ِقبَل  املرصفية من 

رفضه أو عدم تجاوبه يتم قفل الحساب.
فيام يتعلق بكيفية منهج التطبيق لقانون الفاتكا فإن 

هذا القانون يسمح بالتطبيق من خالل منهجني، هام:
املنهج األول: املنهج الفردي

 قد تم إصدار الصيغة النهائية إلتفاقية املنهج الفردي 
املؤسسة  تقوم  املنهج  لهذا  ووفقاً  2014م،  يناير  يف 
 )FFI))Foreign Financial Institution) األجنبية  املالية 
الخزانة األمريكية - كام  إتفاق مبارش مع وزارة  بعقد 
بحيث   - السودانية  املصارف  يف  اآلن  الحال  عليه  هو 
البنك  يتعرض  لن  اإلتفاق  هذا  خالل  من  يتلقاها  أنه 
مبوجب  تتلقاها  التي  املدفوعات  من  الستقطاعات 
بأنه  البنك  هذا  تصنيف  يصبح  وعليه  فاتكا،  قانون 
 Participating Foreign مشاركة  أجنبية  مالية  مؤسسة 
Financial Institution covered by agreement IGA(. وتم 
املالية  املؤسسات  جانب  من  اإلشرتاك  ملوعد  التحديد 
موعد  تتم خالل  بأن  الفردى  املنهج  إلتفاقية  األجنبية 
لهذه اإلتفاقية يجب  أقصاه يوم 2014/05/05م. وفقاً 

عىل املؤسسة املالية األجنبية أن تقوم مبا ييل:
1- التوثيق إلجراءات التحقق، حيث سيتم من خاللها: 
الحصول عىل املعلومات املطلوبة واملستندات املؤيدة 
أم غري  أمرييك  الحساب  كان صاحب  إذا  لتحديد عام 
الهوية،  من  التحقق  إجراءات  بإتباع  وااللتزام  ذلك، 
وإجراءات العناية الواجبة. وقد تطلب مصلحة الرضائب 
األمريكية – وفقاً إلجراءات التحقق من الهوية – أن يتم 
االلتزام بتقديم اية معلومات إضافية تخص الحسابات 

األمريكية طرف املؤسسات املالية األجنبية املشاركة.
حسابات  عن  سنوياً  اإلخطار  خالل  من  اإلبالغ   -2
األشخاص األمريكيني، الكيانات األمريكية املحتفظ بها 
طرف املؤسسة املالية األجنبية امللتزمة بتطبيق القانون 
بالكشف   - العميل  من  تفويض  عيل  الحصول  بعد   -
الصلة  القوانني املحلية ذات  عن حساباته استثناًء من 
برسية الحسابات فيام يخص اإلخطار عن كل أصحاب 
الحسابات األمريكان القامئة لدى املؤسسة املالية. ويف 
حالة صعوبة القيام بذلك خالل فرتة زمنية معقولة يتم 

قفل الحساب ومن ثم إنهاء العالقة.
املنهج الثاين: العمل الحكومي املشرتك

وهو قد أُتيح عىل خلفية ما أثارته بعض الدول األوروبية 
بهذه  األجنبية  املالية  املؤسسات  أن  منها  قضايا،  من 
الدول قد ال تكون قادرة عىل االلتزام مبتطلبات اإلخطار، 
واالستقطاع، وإغالق الحسابات بسبب القيود القانونية. 
وبناًء عىل ذلك،فقد تم التوصل ايل منهج العمل الحكومي 
املشرتك الذي من خالله تقوم املؤسسات املالية األجنبية 
التقارير الخاصة بالبيانات املطلوب اإلبالغ عنها  بإرسال 
تقوم  التي  وهي  الدولة،  داخل  رسمية  حكومية  لجهة 
األمريكية  الرضائب  إىل مصلحة  البيانات  لتلك  بإإلرسال 

وفقاً إلتفاقيات يتم إبرامها يف هذا الشأن.
وفقاً لهذا املنهج فقد تم الدخول يف اإلتفاق الحكومي 
املشرتك ما بني اململكة املتحدة، فرنسا، أملانيا، إيطاليا 
شهر  خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  وأسبانيا 
الرضيبي  التهرب  ملكافحة  تعاونهام  لتكثيف  فرباير 
إيل  باإلضافة  الحقاً-  الدول  هذه  قامت  وقد  الدويل، 
العديد من الدول األخرى التي بلغ عددها )19( دولة 
حتى اآلن - بتوقيع اإلتفاقية فيام بينها وبني الواليات 
وأبدت  الفاتكا.  قانون  لتطبيق  األمريكية  املتحدة 
الواليات املتحدة األمريكية إستعدادها للتعامل باملثل 
بالنسبة  تلقايئ  بشكٍل  املعلومات  وتبادل  جمع  يف 
للحسابات القامئة يف املؤسسات املالية األمريكية التي 
ميلكها مقيمون لديها من الدول املوقعة عىل االتفاقية.

العقوبات وفقا لقانون الفاتكا :
السلطات  تفرضها  سوف  التي  العقوبات  أهم  من 
األمريكية عىل البنوك واملؤسسات املالية التي ستمتنع 
عن االلتزام بتطبيق قانون فاتكا يف أي مكان يف العامل 
هي أن يتم االستقطاع (Withholdings( بنسبة30% من 
لهذه  واردة  املصدر  أمريكية  مالية  قيم  أو  مبالغ  أي 
بالتطبيق  ملتزمة  الغري  املالية  املؤسسات  أو  البنوك 
لهذا القانون. باإلضافة إيل ذلك، قيام املؤسسات املالية 
غري  البنوك  بإخطار  املشاركة  املؤسسات  أو  األمريكية 
البنوك  مع  التعامل  إستمرار  يف  رغبتها  بعدم  امللتزمة 
غري امللتزمة بالقانون اعتباراً من األول من يوليو2014 

وحتى 13 ديسمرب من العام القادم.
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تنفيذ  وسائل  إحدى  االقتصادية  املقاطعة  وتعترب  بالسياسة،  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  االقتصاد  أن  ال شك 
السياسة الخارجية بالنسبة للدول وهي ما تعرف بالدبلوماسية االقتصادية، فالوضع االقتصادي لدولة ما 

هو الذي يحدد سلوكها مع املجتمع الدويل إقليمياً ودولياً .
عيل سبيل املثال عد أفالطون النقود سبباً للحروب، بل ذهب إيل القول: أنه يجب أن تظل الجمهورية 

فقرية حتى ال تغري املعتديني املحتملني بالعدوان عليها.
بيئتها  مع  تتفاعل  فالدولة  السيايس،  للسلوك  املحددة  القوة  االقتصاد هو  أن  املاركسية  النظرية  ترى 
الخارجية بناًء عيل قوتها االقتصادية، ويظهر ذلك جلياً يف عالقات السودان مع الواليات املتحدة األمريكية 
ويتمثل ذلك يف الحظر والعقوبات االقتصادية والذي بدأ يف أواخر الثامنينات ثم يف عام 1993م باعتبار 
أن السودان دولة راعية لإلرهاب، ويف 1997م كانت العقوبات الشاملة والتي ما زالت تجدد سنوياً إىل 
اآلن وآخرها كان يف مايو 2014م بذرائع اإلرهاب دون أدلة وبراهني مؤكدة ، بحيث أبقت الواليات 
املتحدة االمريكية السودان عيل قامئة اإلرهاب مع سوريا وكوبا وإيران بحسب تقرير وزارة خارجيتها.

عىل الرغم مام قدمه السودان وبشهادة املجتمع الدويل من تعاون واضح  يف سبيل تطبيع العالقات 
السودانية األمريكية، إال أنه مل ينل جزرة الواليات املتحده االمريكية، خاصة بعد اتفاقية السالم الشامل 
انفصال جنوب  عنه  والذي متخض  السودان،  لتحرير  الشعبية  والحركة  السودان  بني حكومة  املوقعة 
السودان عن شامله وبذلك فقد السودان جزءاً كبرياً من موارده االقتصادية متمثلة يف عائدات النفط 

واالتفاقيات املوقعة يف الشقيقه قطر مع مسلحي دارفور.
وما زالت اإلدارة األمريكية تلوح بالعصا وتبعد جزرتها لألمام كلام اقرتب السودان منها وذلك لفرض املزيد من 
الضغوط االقتصادية، ويظهر ذلك جلياً يف حرش الواليات املتحدة األمريكية أنفها يف الرصاع يف مناطق جبال النوبة، 

النيل األزرق ودارفور مام يعترب تدخالً واضحاً يف الشؤون الداخلية وهذا ما يتعارض مع مبادئ القانون الدويل.
توتر العالقات إن مل يكن قطعها إن صح التعبري أثر تاثرياً كبرياً عيل اإلقتصاد السوداين يف كل قطاعاته، فقد 
التعامل الدويل املرصيف وتأثرت املؤسسات العاملة فيه  تأثر القطاع املرصيف السوداين مام أدى إىل تدهور 
وخرست بعض البنوك جزءاً كبرياً من رؤوس أموالها وحرم السودان من املعونات ومتويالت الصناديق الدولية 
والتعامل مع الرشكات الصناعية الدولية فتأثرت الصناعات السودانية  كام أدى كثري من السياسات ايل ارتفاع 
معدالت التضخم وارتفاع سعر الرصف  بحيث وصل سعر الدوالر مقابل الجنيه السوداين أكرث من 9 جنيهات .
ارتفعت  فقد  الزراعية،  لآلالت  بالنسبة  التقني  التطور  من  االستفادة  من  السودان  العقوبات حرمت 
فلم  الخدمات  ، كذلك يف جانب  األسود  والسوق  الوسطاء  نسبة لرشائها عرب  اإلنتاج  أسعار مدخالت 
تتمكن الدولة من جلب قطع غيار الطائرات البوينج األمريكية مام أدى إىل تدهور هذا القطاع وتدهور 
رشكة سودانري الناقل الوطني حيث كانت رقامً ال ميكن تجاوزه يف أفريقيا ، وأدي ذلك إىل الكثري من 

الحوادث والذي وصفها الكاتب الصحفي الراحل حسن سايت بـ )املوت سنبلة( .
   عليه البد من وجود إرادة سياسية قوية  لدعم دور دبلوماسيتنا للعب دور فاعل من أجل تطبيع 
العالقات السودانية األمريكية دون تقديم تنازالت أكرث وكذلك إختيار صداقات دولية تدعم مواقفنا 
دولياً وميكننا اإلستفادة منها اقتصادياً فالعالقات الدولية قامئة عيل املصلحة فامذا جنينا من عالقاتنا مع 
إيران ومنارصتنا للعراق يف حرب الخليج ؟  فيمكننا الضغط عيل الواليات املتحدة األمريكية فهي تعتمد 
اعتامداً كلياً عيل صادرات السودان من الصمغ العريب املستثني من الحظر والذي يدخل يف صناعات 

مهمة مثل األدوية األمريكية،  إطارات السيارات ومرشوب الكوكاكوال.

عبدالرحمن زهري النجومي 
فرع السجانة

العقوبات حرمت ال�ضـــودان من ال�ضتفـادة من التطــور التقني

املقـاطعة القت�ضـادية اإحدى و�ضائل تنفيـذ ال�ضيا�ضة اخلارجية بالن�ضبة للـــدول
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1.مقدمة:
لدائرة  املكونة  االقسام  أهم  من  املراسلني  عالقات  قسم  يعترب 
املصارف.  يف  الخارجية(  العالقات  إدارة  )او   treasury الخزينة 
مع  املرصف  عالقات  إدارة  يف  األساس  الدور  القسم  هذا  ويلعب 
يعكس  الذي  الحقيقي  الوجه  فهو  وبالتايل  الخارجيني  مراسليه 
مستوى الخدمات املرصفية املوجودة يف بلد ما، فهو القسم الذي 
النقد،  أسواق  املال،  رأس  أسواق  بعمليات  يتعلق  ما  كل  يراعي 
الخارجية،  التجارة  عمليات  الفوركس(،   ( الدولية  العمالت  اسواق 

التحاويل الشخصية والخدمات املرصفية األخرى العابرة للحدود.
رغم أهمية هذا القسم إال أنه يف كثري من مصارفنا السودانية 
إىل  عليه  اإلرشاف  مهمة  توكل  بل  الكافية،  العناية  يعطى  ال 
موظف أو إثنني، قد ال يدرك بعضهم أو جلهم عظم هذه املهمة 

بتفاصيلها، مام ينعكس سلباً عىل املرصف وعىل البلد بأكملها.
  إذا أضفنا إىل كل ما ذكر أعاله التحدي الناتج عن التغريات 
الهائلة يف االقتصاد العاملي، مام انتجته األزمة العاملية األخرية 
يف  املتزايدة  والحركة  اآلن،  حتى  بتالبيبها  املمسكة  واألزمات 
عىل  املرضوب  االقتصادي  والحصار  عاملياً،  النقدية  التدفقات 
اقتصادنا من القوى العاملية املعادية، فإن إدارة عالقات البنك 
سياسية  وحنكة  خربة  علم،  اىل  يحتاج  أمراً  صارت  الخارجية 
للحصول عىل أكرب قدر من الفوائد وتقليل املخاطر عىل البنك 

واقتصاد البلد بشكل أعم.
تعريف عالقات املراسلني :- 1

عالقات املراسلة بني أي بنكني هي ترتيب أو اتفاق بني مرصفني يف 
بلدين مختلفني يلتزم مبوجبها الطرفان عىل  تنفيذ تعليامت  بعضهام 
البعض من  أوامر دفع، تبليغ و/ أو تعزيز اعتامدات توثيق الرسائل، 
....إلخ. وهذه العالقات تقوم عىل مبدأ عقد يعترب مبوجبه كل طرف 

أسامة الطيب الفىك
مديرإدارة العالقات الخارجية 

والنقد األجنبى
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الجوهرية  االختالفات  بعض  مع   له  كعميل  اآلخر 
املتمثلة يف: 

1/ عدم إصدار دفاتر شيكات كام هو الحال مع العمالء العاديني
)حاجز(  لكاونرت  الشخيص   الحضور  اشرتاط  عدم    /2

البنك إلجراء أي معاملة.
3/ طبيعة  الحسابات املفتوحة تختلف عن حسابات 

العمالء كام سيبني الحقاً.
 AGENCY الوكالة  مبدأ  عىل  تقوم  العالقة  وهذه 

RELATIONSHIP  أكرث منها عالقات عمالء.
يف العادة يلجأ البنك املحيل إىل تنظيم هذه املهمة 
قد  املختلفة  البنك  دوائر  من  مستقلة  دائرة  إطار  يف 
العمليات  دائرة  أو  الدولية  الدائرة  اسم  عليها  يطلق 
الخارجية أو دائرة العالقات الخارجية او دائرة الحزينة.
يف السودان، غالباً ما  تقوم إدارة العالقات الخارجية 
املرسلة  البنوك  مع  العالقات  بإدارة  األجنبي  والنقد 
بحيث يكون هناك أقسام عمليات يتخصص كل منها 

بنتفيذ نوع معني.
اهمية البنوك املراسلة:- 2

من خالل إقامة هذه العالقات الوطيدة مع البنوك 
العمليات  مختلف  بتنفيذ  البنك  يقوم  األجنبية 
الخارج  يف  مستفيدين  أشخاص  لصالح  املرصفية 
وبناء عىل طلب عمالئه املحليني. ولعل أهم هذه 

الخدمات ما ييل  )شكري، 2004 (:
General Services : أ ـ خدمات عامة

1ـ  إعداد التقارير عن مختلف أسواق السلع يف العامل.

2ـ  مساعدة املصدرين عىل إيجاد مستوردين لسلعهم.

3 . مساعدة املستوردين عىل إيجاد مصدرين لتصدير 
السلع التي يطلبونها.

معرفة  عىل  واملستوردين  املصدرين  مساعدة   .4
األنظمة املختلفة للدفع والتجارة يف مختلف الدول. 

عن  مالية  بتقارير  واملستوردين  املصدرين  تزويد   .5
سمعة وأوضاع عمالئهم التجارية.

مستندات  وإعداد  التصدير  بإجراءات  القيام   .6
التصدير نيابة عن املصدرين.

7 . إصدار الكفاالت املالية املختلفة.
أي  يف  االستثامر  ميزات  عىل  املستثمرين  تعريف   .8

دولة أو سوق.
Import Financing : ب ـ متويل املستوردات

1 ـ بيع العمالت األجنبية بتسليم آين أو آجل.
2ـ  إجراء التحاويل الربقية والربيدية وإصدار الشيكات.

3 ـ فتح جميع أنواع االعتامدات املستندية.
4 ـ تسديد السحوبات املستندية ) بوالص التحصيل(

5ـ  كفالة السحوبات الزمنية املسحوبة عىل املستوردين.
6. تخزين البضائع املستوردة يف مخازن عمومية.

املخازن  يف  املخزونة  البضائع  بضامنة  متويل  منح   .7
العامة وإصدارها يف شهادة لتخزين تلك البضاعة.

Export financing :ج. متويل الصادرات
1. رشاء العمالت األجنبية تسليم آين وآجل .

2. إرسال السحوبات املستندية إىل الخارج للتحصيل.
وتعزيزها  التصديرية  املستندية  االعتامدات  تبليغ   .3

وخدمتها.
البوالص(   ( الوثائق  بضامنة   املصدرين  تسليف   .4
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املستندية  االعتامدات  وبضامنة  بصادراتهم  الخاصة 
التصديرية لصالحهم.

5. رشاء السحوبات الزمنية املستندية من املصدرين.
الواردة  والربيدية  الربقية  الحواالت  قيمة  دفع   .6

والشيكات املسحوبة عىل البنك.
D- Foreign Services Financing :د. متويل الخدمات

1. إعداد املعلومات املفيدة للمصطافني والسائحني حول 
أسعار وأنظمة  التعامل بالعمالت األجنبية التي تهمهم.

2. فتح حسابات جارية للبنوك األجنبية واألفراد.
للسائحني  املسافرين  وشيكات  الشيكات  إصدار   .3

ورشاء مثل هذه الشيكات.
4. إصدار التحاويل الربقية والربيدية لتغطية النفقات 

غري املنظورة.
5. إصدار االعتامدات الخاصة.

6. رصف مبالغ من االعتامدات الخاصة.
تقديم  تكاليف  لتمويل  مستندية  اعتامدات  فتح   .7

خدمات مثل خدمات تركيب اآلالت.
8. تبليغ اعتامدات الخدمات وخدماتها.

E- Foreign Investments : هـ . االستثامرات الخارجية
1. قبول الوائع ألجل.

2. إصدار شهادات اإليداع.
3. قبول األموال برسم األمانة واستثامرها.

4. رشاء األسهم والسندات واألذونات.
بتحصيل  وخدمتها  والسندات  األسهم  حفظ   .5
الرضائب  ودفع  االستحقاق  عند  وقيمها  فوائدها 

وإجراء معامالت اإلعفاء.
6. إدارة العقارات نيابة عن العمالء.

7. إصدار السندات واألسهم واالحتفاظ بسجالتها.
لحسابها  بالسندات  واالكتتاب  األموال  إقراض   .8

الخاص.
. إعداد التقارير عن أوضاع أسواق السندات واألسهم  9

وتوزيعها عىل عمالئها.
أسس ) متطلبات( إنشاء العالقات مع البنوك - 4

 Bases for Starting Correspondent املراسلة: 
Banking Relationship

إن أهم األسس التي يعتربها البنك عند إنشائه لعالقات 

مع بنك خارجي حاجته للخدمات يف ضوء كلفة تلك 
من  تنفيذها  كفاءة  ومستوى  عليه  القامئة  الخدمات 
حجم  من  استفادته  ومقدار  اآلخرين،  مراسليه  قبل 
العمل املوجه إليه من قبل أؤلئك املراسلني، لهذا ميكننا 
مع  جديدة  عالقة  إلنشاء  املوجبة  األسباب  بأن  القول 

أحد البنوك األجنبية قد تكون كاآليت:
توزيعه ضمن  محلياً ورضورة  العمل  ازدياد حجم  أ. 
أو  املراسلة،  البنوك  من  مزيد  عىل  محددة  سقوف 
املرصفية  التسهيالت  من  املزيد  عىل  الحصول  رضورة 

الخارجية.
أحد  أو مستوى  وكفاءة  مركز  ب. حدوث ضعف يف 
البنوك املراسلة واالتجاه إىل تقليص حجم التعامل معه.
املراسلة  البنوك  أحد  مع  التعامل  كلفة  ارتفاع  ج. 

والحصول عىل عروض تعامل بكلفة أقل.
لتنفيذ  نتيجة  البنك  وأرباح  أعامل  زيادة  توقع  د. 
يطلب  أو  الجديد  املراسل  يقدمها  التي  الخدمات 

تنفيذها.
جديدة  لخدمات  الجديد  املراسل  تقديم   . هـ 

ومتخصصة ال تقدمها بقية البنوك املراسلة.
إنشاء  إىل  التجاري  البنك  يلجأ  أن  الطبيعي  ومن 
مركزاً  الخارجية  البنوك  أقوى  مع  الخارجية  عالقاته 
وأكرثها  للخدمات،  تنفيذاً  وأكفؤها  سمعة  وأرقاها 
اتساعاً من حيث انتشار شبكة فروعها والبنوك التابعة 
العامل، ولهذا فإن إنشاء عالقة مع  أنحاء  لها يف جميع 
البنك  بنك مراسل يجب أن يخضع لدراسة وافية عن 
تنرشه  مبا  واالستعانة  لوضعه  كامل  وتحليل  املراسل 
 Moody’s( مثل  العاملية  اإلئتامنية  التصنيف  وكاالت 
املراسل ومقارنته مع غريه  S&P /IBCA /( عن هذا 
أنه  إال  مامثلة.  يعرضون خدمات  الذين  املراسلني  من 
انطالقاً من مبدأ املنفعة املتبادلة )Reciprocity( الذي 
البنك  يعطي  والذي  بينها  فيام  البنوك  تعامل  يحكم 
املراسل الحق يف قبول أو رفض التعامل من حيث املبدأ 
يصبح أمر إنشاء العالقة خاضعاً التفاقيات تعامل يتفق 
البنكان من خاللها عىل رشوط عالقتهام املرصفية، وقد 
العاملية  البنوك  كبار  مندويب  قيام  عىل  العادة  جرت 
بزيارات عمل للبنوك املحلية يقومون من خاللها بعرض 
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خدمات بنوكهم متهيداً إلنشاء عالقات مراسلني وعقد 
االتفاقيات املرتتبة عليها.

5 - Correspondents :كيفية انشاء اتفاقيات املراسلني
Agreements

من  املراسلة  البنوك  مع  املعقودة  االتفاقيات  تتكون 
كتب متبادلة بني البنك املحيل والبنك الخارجي، وقد يبدأ 
البنك املحيل بالكتابة إىل البنك الخارجي مبيناً رغبته يف 
إنشاء عالقة مراسل مع البنك الخارجي والخدمات التي 
سوف يحتاجها من ذلك املراسل ويطلب البنك املحىل 
تعامله  برشوط  تزويده  الخارجي  البنك  من  كتابه  يف 
وبأنواع وحدود التسهيالت التي بإمكانه منحها له. ويف 
حالة رد البنك الخارجي باإليجاب يبني يف رده موافقته 
وأنواع  تعامله  املطلوبة ورشوط  الخدمات  تقديم  عىل 
وحدود التسهيالت املمنوحة وقد يبدأ البنك الخارجي 
بالكتابة الحقاً لزيارة أحد مندوبيه للبنك املحيل مبيناً يف 
كتابه رغبته يف التعامل مع البنك املحيل ويعرض رسمياً 
يكون  التي  التعامل  ورشوط  والتسهيالت  الخدمات 

املندوب قد اتفق عليها مع إدارة البنك أثناء زياراته.
رشوط التعامل: Terms and Conditionsأ. 

من   Terms and Conditions التعامل  رشوط  تتكون 
عىل  املراسل  البنك  يتقاضاها  التي  واملصاريف  العموالت 
مختلف عملياته املرصفية العادية وتكون يف العادة مدونة 
تكون  ما  وغالباً  املراسل،  البنك  يصدرها  رسمية  بنرشة 
رشوط التعامل موحدة نظامياً من قبل السلطات النقدية 

املمثلة يف البنك املركزي أو باتفاق البنوك فيام بينها. 
& Accounts ب.  التسهيالت:  وحدود  الحساب  فتح 

Lines of Credit
يعترب فتح الحساب بالعملة األجنبية لدى البنك املراسل 
رشطاً أساسياً من رشوط بدء التعامل مع ذلك البنك، 
إذ أن تنفيذ معظم الخدمات املرصفية من قبل ذلك 

البنك ال بد وأن يتم عرب ذلك الحساب. 
وبصورة عامة ميكن متييز األنواع التالية من الحسابات:

• الدفعيات 	 لتنفيذ  تستخدم  و  الجارية:  الحسابات 
بجميع أنواعها إضافة إىل خصم هوامش االعتامدات 
وخطابات  االعتامدات  وسداد  الضامن  وخطابات 
الضامن املصادرة. يتم إدارة هذا النوع من الحسابات 

عن طريق الرسائل املشفرة والخطابات التي تحمل 
التوقيعات املعتمدة.

• حسابات  مقيدة : تشمل	
حسابات الودائع االستثامرية  املرتبطة باالعتامدات	 
حسابات الهامش النقدي الخاصة باالعتامدات القامئة	 
حسابات املحافظ التي يتفق الطرفان عىل الدخول فيها.	 

 lines of) االئتامنية  التسهيالت  إدارة  عملية  أن  كام 
أن  إذ  القسم،  هذا  يف  املهام  أهم  من  تعترب   )credit
يف  املمنوحة  التسهيالت  سقوف  يحدد  املراسل  البنك 
التي  املصالح  حيث  من  املحيل  للبنك  تقييمه  ضوء 
املايل  البنك  ملركز  تقييمه  القطرية،   املخاطر  يجنيها، 
)مالءته املالية(، طريقة إدارة البنك لعالقته مع عمالئه 

ومراسليه وغري ذلك من الضوابط .
اكامل الوثائق املطلوبة المتام العالقة :ج. 

إدارة  عىل  املرتتبة  والوظائف  املسؤوليات  هي  ما 
يتم  وكيف  املراسلة  البنوك  مع  االتفاقيات  تنفيذ 

تنفيذها يف إطار تنظيم دائرة العالقات الخارجية؟
املراسلة  البنوك  اتفاقيات  أن  لقد سبق وأن ذكرنا 
البنك املحيل والبنك  تتكون من مراسالت متبادلة بني 
الخارجي املنوي إنشاء عالقة بنك مراسل معه. وتعطي 
من  النوع  لهذا  خاصة  أهمية  عام  بشكل  البنوك 
الكتاب وترتيب طباعته  املراسالت ألن طريقة صياغة 
لهذا   . الخارج  يف  ومكانته  املحيل  البنك  مستوى  تبني 
غالباً ما نرى أن املراسالت املكونة لالتفاقيات املرصفية 
تحكمه  الذي  الدبلومايس  بالطابع  شبيهاً  طابعاً  تأخذ 
الدول  بعالقات  خاصة  وأعراف  أصول  برتوكوالت 
قسم  يف  املسؤولون  يتوىل  اإلطار  هذا  ويف   . الخارجية 
املعدلة  أو  املكونة  املراسالت  إعداد  املراسلة  البنوك 

التفاقيات التعامل.
يتم  الخارجي واملحيل  البنكني  إداريت  بني  االتفاق  بعد 
منها:  العالقة،  هذه  إلمتام  الالزمة  املستندات  تبادل 
كتيب  الرسية،  املفاتيح  املعتمدة،  الربقية  الرموز 
التوقيعات املعتمدة، مفاتيح نظام اإلسويفت، واالخرية 

سهلت كثريا من مهمة الضبط للرسائل بني املراسلني. 
أهم مهام إدارة عالقات املراسلني:

الضبط  من  أدىن  حد  لتأمني  الداخيل:  والضبط  التنظيم 
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البنوك  من  كل  مع  املتبادلة  املراسالت  تحفظ  أن  يجب 
السياسة(  ملف  عليه  يطلق   ( خاص  ملف  طي  املراسلة 
يحفظ يف خزائن وأمكنة أمينة لدى القسم. وميثل امللف 
وقد  املراسل  البنك  مع  القامئة  التعامل  اتفاقية  املذكور 
يتم تصوير املراسالت املكونة أو املعدلة لتلك االتفاقيات 
البنك  مع  للتعامل  العائدة  امللفات  بقية  مع  وحفظها 
الناحية  من  يقع  والذي  املراسالت  قسم  لدى  أو  املذكور 
البنك.  يف  العامة  اإلدارية  الشؤون  دائرة  يف  التنظيمية 
وقد تقتيض تعليامت الحيطة واألمن املرصيف حفظ صور 
ميكروفيش عن تلك امللفات يف أمكنة خاصة خارج مبنى 
البنك مثل مستودعات خاصة تبنى خصيصاً لهذه الغاية 

يف أحد فروع البنك.
 وتوفرياً للوقت الذي يستغرقه الرجوع إىل امللفات والبحث بها 
عن تفاصيل معينة، يعد القسم بطاقات خاصة تلخص كل منها 
رشوط الحساب ) إن وجدت( ورشوط التعامل مع أحد البنوك 
الحاسوب  جهاز  إىل  البطاقات  هذه  إدخال  ويجري  املراسلة، 
الداخلية  الحاسوب  شبكة  بواسطة  تعميمها  إىل  يصار  حيث 
عىل جميع فروع ودوائر البنك. ويتيح تجميع رشوط االتفاقية 
مجموعة  رشوط  مقارنة  سهولة  للمسؤول  واحدة  بطاقة  يف 
مراسلني يف آن واحد باإلضافة إىل تسهيل رسعة حصوله عىل 
أية معلومات قد تطلب منه، ويتوجب عىل املوظف املسؤول 
يطرأ عىل  العمل دوماً عىل  تحديثها مبا  البطاقات  عن هذه 

رشوط االتفاقيات من تعديالت أو تطورات.
يف هذا اإلطار يتوىل القسم مسؤولية حفظ وتوزيع وثائق 
ضبط التعامل مع البنوك املراسلة واملكونة كام ذكرنا من 
نرشة املفوضني بالتوقيع عن تلك البنوك واملفتاح الرسي 
البنك  إدارة  وتقوم  الربقية.  والرموز   SWIFT ومفاتيح 
والتعليامت  النظام  الرسي حسب  املفتاح  بتوزيع جزيئ 
بنرشات  القسم  ويحتفظ  البنك،  داخل  بها  املعمول 
املفوضني بالتوقيع عن البنوك املراسلة لديه داخل قاعة 
حديدية تخضع للمراقبة الثنائية، ويعمل القسم بشكل 
مستمر عىل تحديث نرشات املفوضني بالتوقيع مبوجب 
التعديالت التي ترد عليها. ومن جهة مقابلة يتوىل القسم 
إعداد وتعديل نرشة املفوضني بالتوقيع عن البنك حسب 
التغيريات التي تطرأ عليها داخلياً، كام ويعمل عىل رسعة 

تزويد جميع البنوك املراسلة بها.

ولضامن قيام أقسام العمليات يف الدائرة بالعمل يف إطار 
االتفاقيات املوقعة مع البنوك املراسلة يتوجب عىل قسم 
األقسام مبعلومات متكاملة  تلك  تزويد  املراسلة  البنوك 
ويتم  املراسلني،  اتفاقية  تعنيهم من  التي  الجوانب  عن 
وتوجهها  القسم  يعدها  داخلية  مذكرات  بواسطة  ذلك 
الحسابات  وقسم  العمليات  أقسام  إىل  الدائرة  إدارة 

الخارجية وقد تشمل تلك املذكرات املعلومات التالية:
 نوع الرموز الربقية التي يستعملها.- 1
نوع ورشوط الحساب املفتوح لديه.- 2
رشوط التعامل من حيث قيمة العموالت املرتتبة - 3

عىل تنفيذ أِياً من العمليات الخارجية.
العمالت - 4 دول  يف  املراسل  البنك  مراسيل  أسامء 

تسوية  تغطية  ألغراض  الرئيسية  األجنبية 
املدفوعات املرتتبة عىل تنفيذ العمليات بعملة غري 

عملة بلد البنك املراسل.
العمليات، إذا كان هناك منط خاص - 5 أمناط تنفيذ 

لتسهيل تنفيذ  العمليات.
ويف حالة وجود أكرث من بنك مراسل يف بلد معني - 6

بني  دورية  مقارنة  مذكرات  إعداد  القسم  يتوىل 
البلد تبني مركز كل منها  املراسلة يف ذلك  البنوك 
وتفاصيل رشوط التعامل معها ومحاسن ومساوئ 
إدارة  تقوم  يحيث  منها،  كل  مع  الفعيل  التعامل 
قسم  ومذكرات  املذكرات  تلك  عىل  بناًء  الدائرة 
الحسابات الخارجية بتحديد نسب توزيع العمل 
إىل  ترسلها  تعليامت  إطار  املراسلة يف  البنوك  بني 
قسم  يعدها  مذكرات  ضمن  العمليات  أقسام 
أقسام  تقوم  مقابلة  جهة  ومن   . املراسلة  البنوك 
البنوك  مع  اليومي  تعاملها  خالل  من  العمليات 
نوعية  عن  دورية  مذكرات  بإعداد  املراسلة 
بواسطة  اإلدارة  إىل  ترسل  التعامل  ذلك  وكفاءة 
قسم البنوك املراسلة الذي يقوم بتلخيصها ضمن 
مذكرات املقارنة الدورية، وهنا ال بد للقسم من 
االحتفاظ مبلفات خاصة بكل قسم باإلدارة ليحفظ 
العالقات  حول  املتبادلة  الداخلية  املذكرات  بها  

الخارجية ألغراض ضبط العمل يف الدائرة.
وليك يتمكن القسم من إجراء املقارنات األصولية - 7
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دراسة  متابعة  عليه  يتوجب  املراسلة  البنوك  بني 
تحليل  خالل  من  وذلك  املراسلة  البنوك  أوضاع 
السنوية  تقاريرها  عىل  واإلطالع  ميزانياتها 
يكتبه  ما  متابعة  خالل  ومن  سنوية  الربع  أو 
املحللون املاليون يف املجالت والصحف والنرشات 
مطالعة  وأن  كام  املرصفية،   باألعامل  املتخصصة 
القسم  ملوظفي  يتيح  والصحف  املجالت  تلك 
متابعة دراسة تطورات أدوات التعامل املرصيف يف 
األسواق العاملية مام قد يدعم مبادرتهم إىل إجراء 
ملعرفة  الالزمة  التطبيقية  واالختبارات  الدراسات 
التطورات  تلك  من  البنك  استفادة  إمكانية  مدى 
خدمات  نوعية  تحسني  مستوى  عىل  سواء 
أو عىل مستوى  كلفتها  املراسلة وتخفيض  البنوك 
هذا  ويف  الخدمات،  من  جديدة  أنواع  استحداث 
املرصفية  الخدمات  أهمية  تصور  بإمكاننا  الشأن 
املستحدثة التي بدأت البنوك العاملية بتقدميها من 
خالل نجاحها يف استيعاب التطبيقات اإللكرتونية 
املتعلقة بالعمليات املرصفية سواء من حيث زيادة 
كفاءة األعامل الحسابية أو من حيث زيادة كفاءة 

االتصاالت بني البنوك املراسلة.
هذه  مهام  من  فإن  أعاله  ذكره  تم  ما  بجانب 

اإلدارة أو القسم:
1 . Mgt. of Accounts Vostro:إدارة الحسابات مع املراسل

and Nostro
بنود  أهم  من  الخارجية  الحسابات  إدارة  تعترب 
إدارة العالقات مع البنوك املراسلة، إذ أن تلك العالقات 
تتكون يف  محصلة األمر من عمليات مرصفية متبادلة 
يرتتب عليها حركات دائنة أو مدينة يف حسابات البنك 
املحيل الخارجية. ويرتتب عىل حركة الحساب الخارجي 
البنك  ومطلوبات  موجودات  يف حساب  مقابلة  حركة 
ايراداته ونفقاته  تعامله من أي حساب من حسابات 
املنطلق وبالنظر لكون  وأرباحه وخسائره،  ومن هذا 
تحقيق  هدفها  رأساملية  منشأة  حر  اقتصاد  يف  البنك 
الربح إىل أقىص حد ممكن يف نطاق األولويات الرئيسية 
وهي عىل التوايل الضامن، السيولة والربح، قد نذهب 
إىل القول أن الغرض من اتفاقيات التعامل هو االتفاق 

أن  أي  مراسليه.  مع  البنك  حسابات  لضبط  منط  عىل 
وظائف قسم الحسابات الخارجية ومسؤولياته تتلخص 
يف  مراسليه  مع  البنك  حسابات  تطابق  من  التأكد  يف 

الخارج يف نطاق االتفاقيات املعقودة معهم.
ما هي هذه الوظائف وكيف يتم تنفيذها؟

الخارجية مؤسسياً  الحسابات  تتحدد وظائف قسم 
بأحكام القوانني واألنظمة والتعليامت وبنود االتفاقيات 
املتعلقة بتعامل البنوك املحلية مع الخارج فمن جهة 
يحدد قانون مراقبة العملة وأنظمته وتعليامته نسب 
وأحجام األرصدة بالعمالت األجنبية التي يستطيع البنك 
الحسابات  قسم  رئيس  يتحمل  وعليه  بها  االحتفاظ 
وكيفية  األجنبية  األرصدة  مراقبة  مسؤولية  الخارجية 
منط  يتحدد  أخرى  جهة  ومن  القانون  ظل  يف  إدارتها 
قيام القسم مبراقبة إدارة تلك األرصدة يف إطار النظام 
التي  التطبيقية  القسم  وتعليامت  للبنك  املحاسبي 
البنك  أنظمة  من  مستمد  بشكل  البنك  إدارة  تضعها 
التنظيمية وهنا يتحمل رئيس  إدارته  وقرارات مجلس 
بالتعليامت  القسم  موظفي  تقيد  مسؤولية  القسم 

التطبيقية عند قيامهم بوظائفهم.
هذا عىل الرغم من اختالف منط القيام بوظائف إدارة 
الحسابات الخارجية بني بنك وآخر تبقى الغايات من 

تلك الوظائف واحدة، هي:
أوالً: التأكد من مطابقة حسابات البنك داخلياً.

الضبط  وأقسام  العمليات  أقسام  مع  التنسيق  ثانياً: 
والرقابة وبقية أقسام البنك.

مع  الداخلية  الحسابات  مطابقة  من  التأكد  ثالثاً: 
األرصدة لدى البنوك املراسلة.

 Reconciliation of Internal :أ/ مطابقة الحسابات الداخلية
 Accounts

عىل  بناًء  خارجية  لعملية  البنك  تنفيذ  عىل  يرتتب 
البنك  داخل  حسابات  عدة  تحرك  عمالئه  أحد  طلب 
محيل  حساب  وهو  العميل  حساب  يف  الحركة  منها 
بالعملة املحلية وقد يقع ضمن اختصاص دائرة مختصة 
أو قسم مختص حسب تنظيم البنك والحركة يف حساب 
العمل  البنك  عىل  املراسلة.  البنوك  أحد  لدى  خارجي 
عىل اجراء املطابقات بصورة منتظمة لهذه الحسابات.
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 Reconciliation of الخارجية:  الحسابات  مطابقة  ب/ 
foreign Accounts

حساباته  وتطابق  صحة  من  املحيل  البنك  تأكد  لدى 
الداخلية فإنه يصبح يف وضع يستطيع به متابعة تطابق 
البنوك  لدى  حساباته  أرصدة  مع  الداخلية  حساباته 
املراسلة . ويف إطار اتفاقيات التعامل مع البنوك املراسلة 
بكشوفات  املحيل  البنك  بتزويد  البنوك  هذه  تقوم 
الفرتة.  خالل  حساباته  حركة  تبني  شهرية  أو  أسبوعية 
نتيجة  املرصفية  الخدمات  تطور  بأن  القول  يجدر  وهنا 
للبنوك  أتاح  املختلفة  اإللكرتونية  التطبيقات   الستيعاب 
العاملية إمكانية تزويد مراسيلها بكشوفات حساباتها عىل 
أساس يومي أو آين أو يف أي وقت من األوقات، ويف هذا 
يقوم قسم الحسابات الخارجية بإعداد كشوفات شهرية 
الحسابات  كشوفات  من  كل  ملطابقة  خاصة  مناذج  عىل 
الخارجية التي ترد من البنوك املراسلة مع كل من بطاقات 
الحسابات  لها. وتتكون مطابقة  املقابلة  املساعد  األستاذ 
الخارجية عادة من مرحلتني تهدف األوىل إىل التأكد من 
إىل  التوصل  إىل  الثانية  وتهدف  الحساب  مفردات حركة 

رصيد الحساب الحقيقي لدى البنك املراسل.
ويف املرحلة األوىل يتم تدقيق مطابقة القيود القامئة 
يف كشف مطابقة الشهر السابق ملعرفة عام إذا كانت 

مطابقة  تدقيق  يتم  ثم  ومن  سويت  قد  القيود  هذه 
كل القيود الواردة يف كشف البنك املراسل مع القيود 
بحيث  الشهر  لنفس  الحساب  بطاقة  يف  لها  املقابلة 
يتم التوصل إىل مفردات القيود التي تشكل الفرق بني 

الرصيدين إن وجدت. الخ 
 Mgt. Of Foreign :ج/ إدارة العمليات املرصفية الخارجية

Operations
العالقات  إدارة  توليها  التي  الخاصة  األهمية  أن 
الخارجية ألقسام الضبط والرقابة يف الدائرة وهي كام 
الخارجية،  والحسابات  املراسلة  البنوك  قسمي  ذكرنا 
البنك  تعامل  إدارة  جوانب  من  واحداً  جانباً  تعكس 
املراسلة  البنوك  مع  العالقات  جانب  وهو  الخارجي 
املنفذة لذلك التعامل. ومن الصعب جداً تصور سيطرة 
التعامل  نواحي  جميع  عىل  املتكاملة  الدائرة  إدارة 
ألقسام  الفعلية  اإلدارة  من  متكنها  دون  الخارجي 
العمليات. إذ أن وظيفة الضبط والرقابة ال تتم إال بعد 
من  التأكد  هي  ذكرنا  كام  وغاياتها  العمليات  تنفيذ 
تقيد البنك املحيل والبنوك املراسلة باتفاقيات التعامل 
يف  واحدة  مشكلة  هناك  تحدث  وقد  بينها،  املعقودة 
زعزعة  إىل  تسويتها  عدم  يؤدي  قد  الخارجي  التعامل 
وضع البنك وتحمله لخسائر قد يكون بإمكانه تالفيها 
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من خالل تنفيذ إدارته ألقسام العمليات.
د/ املتابعة والتنسيق واملكاتبات:

التي متثل صامم االمان  هذه، يف اعتقادي، املهمة 
الستمرار هذه العالقة او زوالها ولذلك ال بد من وضع 
إذ  قيام،  الدور خري  بذلك  القيام  الذي ميكنه  املوظف 
يتطلب ذلك اختيار من له اجادة تامة باللغة االنجليزية، 
عىل االقل، مع اجادة للتعامل بصورة دبلوماسية مثله 

مثل املوظف يف وزارة الخارجية.
بعني  تأخذ  أن  اإلدارة  عىل  يجب  سبق  ملا  باإلضافة 
لتعليامت  إعدادها  عند  أساسية  عوامل  عدة  االعتبار 
هذه  وباإلمكان حرص  العمليات  أقسام  من  قسم  كل 

العوامل بثالث فئات رئيسية:
1. توحيد وتجانس أمناط  تعامل كل قسم من أقسام 

العلميات مع الخارج.
2. مراعاة أصول وأعراف التعامل الفني واملتابعة عرفاً 

من قبل جميع البنوك العاملية.
3. مراعاة بناء نظام آيل ضمن التعليامت لتزويد اإلدارة 
باملعلومات املتكاملة عن عمليات األقسام، إلدارة تلك 

املعلومات بتوجيهها إىل األقسام املعينة.
4- اإلملام بكل األعراف الدولية الالزمة النجاز هذه املهمة 
أعراف  املستندية،  لالعتامدات  املوحدة  األعراف  مثل 

التحصيالت وغريها من االعراف والقوانني الدولية.
إدارة عالقات املراسلني والحظر االقتصادي عىل السودان:. 2

املحيل  البنكني  بني  العالقة  تنعكس  األمر  طبيعة  يف 
ومراسله الخارجي عىل صعيدين الصعيد األول يتكون 
العمليات، وهي عالقة منتظمة ومستمرة  تبادل  من 
يعتمد اتساعها رأسياً من حيث تزايد أنواع العمليات 
وأفقياً من حيث تزايد حجمها، عىل مستوى ثاِن وهو 
صعيد العالقات الذي ينعكس اثره عىل املرصف وعىل 
البلد باكملها،  أي أن إدارة تنفيذ اتفاقيات املراسلني 
املالية  للدبلوماسية  إدارة  العملية  الناحية  تصبح من 
السوداين  االقتصاد  عن  الحصار  لفك  تسعى  التي 
بل  االئتامنية،  والتسهيالت  األموال  انسياب  وضمن 
فإنه  ذلك  ولتأمني  ميرسة،  وبرشوط  تدفقها  استمرار 
يف  مراعاته  من  البد  الكفاءة  من  أدىن  حد  يتطلب 
أرشنا  التي  اإلجراءات  كافة  لتنفيذ  املوظفني،  اختيار 
إليها والتي مل نرش اليها وتتطلبها عملية تقوية أوارص 

هذه العالقات واستمراريتها.
إن الظروف االقتصادية والشح الكبري يف موارد النقد 
األجنبي أدى إىل تأخر الكثري من املصارف السودانية 
القمح  )التزامات  الخارجية  التزاماتها  سداد  عن 
يف  السودانية  البنوك  بسمعة  كثرياً  أرض  مام  مثاالً( 
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عن  متتنع  العاملية  البنوك  من  كثرياً  وجعل  الخارج 
تعزيز  أو  السودانية،  للبنوك  متويل  خطوط  أي  منح 
اعتامداتها املستندية، بل أن بعض املراسلني فضل عدم 
البنوك السودانية، وقد أصدر عدد  التعامل اصال مع 
املصارف  مع  حساباته  بإغالق  أوامره  املراسلني  من 

.BCP السودانية مثل الراجحي املرصفية و الـ
لكثري  الخزينة  مجال  يف  التخصص  عدم  فإن  كذلك   
لخسائر  البنك  يعرض  اإلدارات  العاملني يف هذه  من 
التقلب  دامئة  بعمالت  التعامل  يكون  كبرية، خاصة حني 
(volatility( مثل اليورو واالسرتليني. ولعل املعرفة الدقيقة 
التبادل  متطلبات  مع  التعامل  وكيفية  الخزينة  مبهام 
والفني  األسايس  بالتحليل  واملعرفة  الخارجية  والتجارة 
لضامن  رضوريا  أمراً  أصبح  املالية   املهارات  من  وغريها 
استمرار عالقة سليمة،آمنة، ومفيدة مع املراسلني بالخارج.
  كذلك فإن الحفاظ عىل املراسلني املوجودين وتوسيع 
الحصار  جدوى  من  يقلل  معهم  التعامل  شبكة 
عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  قبل  من  املفروض 
اإلدارة  فإن  وبالتايل  السودان،  وإىل  من  التحاويل 
املراسلني  من  مزيد  إقدام  تجنبنا  للحسابات  الجيدة 

املطالبة بقفل حساباتهم مع السودان. 
 ويف إطار خضوع البنوك املراسلة للسلطات النقدية 
يف بلدها وما قد تتخذه تلك السلطات من إجراءات 
منتظمة للحفاظ عىل االستقرار النقدي وما قد تقوم 
به الحكومات املعنية من برامج، ال بد لقسم البنوك 
املراسلة من متابعة دراسة وتقييم اآلثار املحتملة ألية 

تطورات سياسية أو تدابري أو إجراءات نقدية أو مالية 
أو رضيبية تتخذها السلطات املختصة يف بلد املراسل 

عىل تنفيذ اتفاقيات التعامل والعمل بناًء عىل ذلك. 
دائرة  إدارة  عمل  عىل  يرتتب  آخراً،  وليس  وأخرياً 
الخدمات  تطوير  عىل  القائم  الخارجية  العالقات 
أقسام  استيعاب  وعىل  البنك  يقدمها  التي  الخارجية 
تطبيقات  من  العاملية  البنوك  تستحدثه  ملا  العمليات 
هناك  تظهر  أن  ذلك  عىل  يرتتب  متجددة،  مرصفية 
وقد  الدائرة.  موظفي  لدى  هامة  تدريبية  احتياجات 
أخرى مثل  إدارية  االحتياجات عن عوامل  تلك  تنبثق 
رسعة دوران موظفي الدائرة أو ارتفاع نسبة املوظفني 
الذين يتقدمون باستقاالتهم واملوظفني املعينني حديثاً،  
الذاتية  الدائرة  قدرة  إضعاف  إىل  ذلك  يؤدي  وقد 
القيام  الدائرة يف  التطور مام ينعكس عىل كفاءة  عىل 
يقدمها  التي  الخدمات  نوعية  عىل  وبالتايل  بواجباتها 
البنك وعىل قبول البنوك املراسلة لتعاملها مع السودان 
عىل  الخناق  دائرة  انفراج  أو  تضييق  يف  اثُرها  وأخرياً 
السودان،  لهذا نرى أنه ال بد لقسم البنوك املراسلة من 
خالل اتصاالته مع البنوك املراسلة العمل عىل الحصول 
البنوك  تلك  خدمات  عىل  ومستمر  دوري  وبشكل 
املحيل  البنك  موظفي  استقبال  يف  واملتمثلة  التدريبية 
املراسل  البنك  بلد  تعقد يف  تدريبية قصرية  يف دورات 
ويف تزويد البنك املحيل بالدراسات والبحوث التطبيقية 
التي تعدها تلك البنوك ألغراض رفع مستوى موظفيها 

الفني وزيادة خربتهم.
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أنتمي  بأنني ال  اعرتف  أن  أود  البداية    يف 
ألي طائفة دينية سوى أنني مسلم بالفطرة، 
االجتهاد مؤمالً  باب  أود ذكره هنا من  وما 

بأن أحظى بأجر عىل األقل.
مواصلة ملا كتبت يف املقال السابق فإن الله 
نواهيه  واجتناب  أوامره  بإتباع  يأمرنا  تعاىل 
كام يحثنا عىل إعامل عقلنا، فالعبادة إن مل 

تكن )مبعرفة( فهي ناقصة.
عدم إرشاك عقلنا يف األمور الدنيوية العادية 
أال  وميكن  وخيمة،  عواقب  إىل  يؤدي  قد 
مثل  عملنا  من  املرجوة  االستفادة  نستفيد 
الثور يف الساقية الذي يلف ويدور ويحسب 
بأنك  تعتقد  وأنت  املسافات  قطع  أنه 
ورمبا  واإلدراك  العلم  من  مرحلة  وصلت 

صالح الدين حسن أحمد
مدير إدارة التدريب

 ومراقبة الجودة

أصبحت  بأنك  شعرت 
ولنتجنب  عرصك  فريد 
ديننا  أمور  يف  ذلك 
ونتعلم  نعى  أن  فيجب 
الفرق بني خلقنا والغرض 
كانت  سواء  الطاعة  من 
أو نواهي ال نقوم  أوامر 
ملجرد  العبادات  بهذه 
أنها عبادات فقط، وهذا 
فهم  طاملا  العبادة  تجويد  اىل  الفرد  يقود 

الغرض منها وابتعد عن ما هو منهي عنه.
صىل  الكريم  الرسول  قال  رشيف  حديث  يف 
أحد  شاد  وما  يرس  )الدين  وسلم  عليه  الله 

الدين إالَ غلبه( أو يف ما معناه.
وعىل  أنفسنا  عىل  ونصعب  نتشدد  فلامذا 
الرسول  بأن  علامً  سهل  الدين  هذا  اآلخرين، 
الكريم ما خرَي بني أمرين إال و اختار أيرسهام 

برشط أال يكون معصية.
أن  نجد  األحيان(  من  كثري  )يف  اآلن  نحن 
باختيار  يقوم  القرار  اتخاذ  املسؤول يف موقع 
األصعب ال لىشء إال ليثبت أنه مهم ويسعده 

جداً أن يصعب األمور عىل من هم دونه.
يجعله  السلوك  هذا  أن  أيضاً  نجد  لكننا 
ينعكس عليه حيث يصعب حياته بنفسه 
ورمبا  مينعها من املباحات بالرغم من أنه 

ال تعوزه املادة.
اإلسالم  فهم  عدم  أن  هو  األخطر  املشكلة 
بالطريقة التي أوصلها لنا رسولنا الكريم يقود 
الشخص حتامً ألن يصبح متطرفاً، إما أن يكفر 
يجعله  أن  أو  مثالً(  )أبويه  إليه  الناس  أقرب 
يف  املسلمني  من  العرشات  تقتل  قنبلة  يضع 
السوق بحجة أن هنالك تاجر واحد كافر يف 

ذلك املكان يجب قتله.
أي فهم هذا؟

هنالك جامعة من اخواننا تنظر للناس وتحكم 
عىل إسالمهم من خالل املظهر الخارجي، فإذا 

طويلة  غري  اللحية  أو  طويلة  املالبس  كانت 
يصيل  أال  املمكن  ومن  دين  ناقص  فأنت 
خلفك إذا كنت إماماً، مع أن الحديث النبوى 
القلوب  التقوى يف  أن  بجالء  يوضح  الرشيف 
إىل  إىل أجسادنا وال  ينظر  تعاىل ال  الله  أن  و 

صورنا و لكن ينظر إىل أعاملنا وقلوبنا.
لدى  معروف  جداً  شهري  حديث  هنالك   
الكريم  رسولنا  قول  وهو  الناس  معظم 
ألصحابه  أن يصلوا العرص يف ديار بنى قريظة 
يف  الناس  اختلف  كيف  أيضاً  000ومعروف 
يف  اختالف  إىل  أدى  مام  القول  هذا  تفسري 
املكان  يف  العرص  صالة  أداء  هو  و  التطبيق 
املحدد.. طبعاً وقتها مل يكفر أحُد أحداً بحجة 

أنه خالف أمر الرسول الكريم..
كلنا نقول أن الدين اإلسالمى صالح لكل مكان 
بالتفسريات  منا  البعض  يرص  فلامذا  وزمان 
التي قيلت قبل أكرث من ألف عام خصوصاً إذا 
يتامىش  جديداً  تفسرياً  يحتمل  الحديث  كان 
منا  البعض  ملاذا يرص  ؟  العرص  متطلبات  مع 

عىل النص دون إرشاك عقله ؟؟
التشدد يف هذا واعتبار من يطلب مثل  ملاذا 

هذا الطلب أن يف إسالمه شك ؟؟.
اعتباراً من   اإلسالم دين سامحة يف كل ىشء 
عن  النهي  حيث  نفسه  مع  الشخص  تعامل 
أذى الشخص لنفسه أو انتحاره، ثم سامحته 
يف تعاملنا مع الحيوانات حيث دخلت املرأة 
ذلك  أو  ترتكها،  ومل  تطعمها  مل  هرة  يف  النار 
الكلب  وسقى  البرئ  نزل  الذي  الذي  الرجل 

فغفر الله له.
وأيضاً يف سامحته مع البيئة أمرنا بإماطة األذى 
عن الطريق وعدم التبول يف املياه الراكدة أو 
عدم  أو  الناس  جلوس  مكان  الظل  يف  التربز 
كانت  ولو  حتى  املياه  استعامل  يف  اإلرساف 
نضعه  أن  يجب  الفهم  هذا  وغريها.  للوضوء 

نصب أعيننا دامئاً.
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا.
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 ترتكز زراعة القمح دوماً يف املناطق املعتدلة الباردة حيث 
حرارة  درجة  يف  فدان  مليون   150 يقارب  ما  زراعة  تتم 
ترتاوح ما بني 5-17 درجة مئوية ويزرع يف املناطق الباردة 
مئوية حواىل  ما بني 5-15 درجة  ترتاوح  يف درجة حرارة 
60 مليون فدان. أما املناطق الحارة فتتم زراعة نحو 19،2 
درجة   25-10 بني  ترتاوح  حرارة  درجة  يف  فدان  مليون 
مئوية. وإنتاجية فدان القمح ترتاوح ما بني 1،1 -1،3 طن/
فدان للقمح الشتوى يف املناطق املروية املعتدلة. وتصل 
كالسودان  جداً  الحارة  املناطق  يف  للفدان  إنتاجية  أدىن 
إنتاج  من   )%95( حواىل  إن  طن/للفدان.   0،6 حواىل 
القمح يف العامل ينتمى لقمح الخبز الطري وحوايل )%15( 
للقمح القاىس الذي يستخدم يف صنع: الخبائز، الشعريية، 

املكرونة.... الخ.
يغطي القمح مساحة كبرية من سطح الكرة األرضية أكرب من 
للقمح يف  املنتجة  الرئيسية  الدول  آخر.  غذايئ  أ ي محصول 
العامل  هي : كندا – الصني – فرنسا – الهند – روسيا – أوكرانيا 

– الواليات املتحدة االمريكية.
انحرصت  السنني، حيث  آالف  من  القمح  زراعة  السودان  عرف   
الشاملية )شامل  املديرية  الثانية يف  العاملية  الحرب  زراعته حتى 
خط 17*( يف مساحة ال تتجاوز )30 ( ألف فدان ويكفي املنتج 
عليه يف  يعتمدون  الذين  اإلقليم  ألهايل  املحيل  االستهالك  آنذاك 
الذرة  عىل  يعتمدون  فكانوا  السودان  أهل  غالبية  أما   – الغذاء 

والدخن يف غذائهم خالل الثالثني سنة  املاضية. 

هي  املختلفة  بأنواعها  الغذائية  الحبوب 
املكون الرئييس لغذاء غالبية سكان العامل. 
الطلب عىل القمح بديالً للذرة يتعاظم 
نتيجة لنمو املجتمعات الحرضية وتغري 
دخل  وارتفاع  لإلنسان  الغذايئ  النمط 

املواطن السوداين. 

 متثل الحبوب الغذائية بأنواعها املختلفة 
املكون الرئييس لغذاء غالبية سكان العامل، 
كام أنها تدخل يف صناعة  كثري من أنواع 
القمح  لإلنسان، خاصًة  األساسية  األغذية 
الذي يُعُد من أكرث أنواع املحاصيل أهمية 
يف العامل ويعتمد عليه معظم سكان العامل 
التي  الغذائية  األصناف  وعىل  الغذاء  يف 

تصنع منه – كالخبز وغريه.  36
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الغذائية  العادات    نتيجة لنمو املجتمعات الحرضية وتغري 
القمح  عىل  الطلب  تعاظم  السوداين  املواطن  دخل  وارتفاع 
واالستهالك  اإلنتاج  بني  الفجوة  زادت  وبذلك  للذرة،  كبديل 
هذه  لتغطية  الخارج  من  القمح  السترياد  الحاجة  وجاءت 
الفجوة مام يشكل عبئاً كبرياً عىل موارد السودان من النقد 
البالد  دفع  ،مام  الوطن  مصالح  عىل  ضاغطة  وأداة  األجنبي 
للعمل عىل التوسع يف إنتاجه محلياً وصوالً إيل االكتفاء الذايت؛ 
لذا وضعت الدولة إسرتاتيجية لالكتفاء الذايت من القمح بنهاية 
املرشوع  بها  يقوم  التي  املجهودات  خالل  من  2007م  عام 
منذ  فيه  العمل  بدأ  الذي  القمح  وتوطني  إلنتاج  القومي 
العام 1997م – وتهدف هذه اإلسرتاتيجية لتحقيق االكتفاء 
الذايت من محصول القمح عىل النطاق القومي عرب التوسع يف 
زراعته أفقياً ورأسياً بزيادة إنتاجية الفدان بالقطاعني املطري 
واملروي – واستخدام  التقانات الالزمة  لضامن نجاح زراعته 

يف ظل الظروف املناخية املواتية.
هذه اإلسرتاتيجية تحقق األمن الغذايئ للبالد درءاً ملخاطر 
االعتامد عىل السوق العاملي املتمثلة يف سياسات تلك الدول 
والطلب  العرض  موازنة  لتقلبات  إضافة  للقمح  املصدرة 
خاصة وأن القمح أصبح يشكل بنداً مهامً ورئيساً يف قامئة 
الواردات السودانية. بيد أن هذه اإلسرتاتيجية مل تجد حظها 
من التنفيذ نظراً لعدم التزام الحكومة مبا يليها من سياسات 

تدعم هذه اإلسرتاتيجية.    
لجأت الدولة للتوسع يف إنتاج القمح ملواكبة التطورات املتزايدة 

الطلب واإلقبال عىل استهالكه يف األونه األخرية فأدخلته  يف 
يف القطاع املروي كمحصول شتوي يف مناطق مختلفة كحلفا 
الجزيرة   مرشوع  وأهمها  األبيض   النيل  ومشاريع  والرهد 
الذي حاز عىل مركز الثقل إلنتاج هذا املحصول يف مساحات 
الري  مياه  توفر  يف:  متثلت  نسبية  مبيزات  متتعت  ُمتعددة 
-  توفر األرايض وصالحيتها - إنخفاض تكلفة الرتحيل ملوقع 
وأيضا  واالستهالك-  اإلنتاج  مناطق  يتوسط  الذي  املرشوع 
انخفاض التكلفة البديلة إلنتاج القمح يف موسم الشتاء خاصًة 

يف إستغالل األرايض واملياه.
تم إدراج القمح ضمن سلع الربنامج الثاليث الذي أعدته الدولة 
ملواجهة  2014م  2012م-  من  للفرتة   ) اإلسعايف  )الربنامج 
بسببه  الذي  السودان  جنوب  انفصال  وإنعكاسات  تحديات 
فقدت الدولة أكرث من 70% من املوارد البرتولية والتي تسببت 
يف عجز املوازنة العامة للدولة، وفقد اإلقتصاد الشاميل حوايل 
وتراجعت حصة   ، للدولة  العامة  اإليرادات  جملة  من   %33
دوالر   مليار   4٫4 من  النفطية  العائدات  إجاميل  السودان يف 
االنفصال   بعد  العام  يف  دوالر  مليار   1٫9 إيل  االنفصال  قبل 
االنفصال  تداعيات  جاءت  دوالر.  مليار   2٫5 يساوي  ما  أي 
قلة  ذلك يف  وتسبب  األجنبي  النقد  موارد  بحدوث عجز يف 
املعروض من العمالت الحرة، مام أدى ذلك إىل انخفاض قيمة 
الجنيه السوداين مقابل العمالت األخرى، ومع زيادة معدالت 
اإلسترياد من الخارج أصبح الطلب عايل جداً عىل موارد النقد 
إيل  وصلت  حتى  القمح  استهالك  معدالت  زادت  األجنبي. 

أحمد حسن أحمد الخرض
إدارة الشئون اإلدارية
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حوايل )2٫5( مليون طن فاتجهت الدولة إلدراجه ضمن سلع 
الربنامج اإلسعايف التي تهدف إيل إحالل الواردات. 

املشاكل واملعوقات التي تواجه إنتاج القمح يف السودان:
نتيجة لتغري السياسات املفاجئة يف السودان صاحب إزدهار 
تناقص  إيل  أدت  ُعدة مشاكل ومعوقات  السودان  القمح يف 

املساحات املزروعة واإلنتاج يف الفرتة األخرية منها: 
1- ضعف التمويل وقلته عن اإلحتياج الفعيل ، األمر الذي 
أدى إيل عزوف معظم املزارعني عن تطبيق الحزم التقنية 

مام أدى إيل تدين معدالت اإلنتاج.
2- قلة عدد اآلليات الخاصة بالحرث – الحصاد – نظافة 
قطع  لتجديد  الصيانة  ورش  قلة  أو  وانعدام   – القنوات 

الغيار مام يؤثر سلباً يف عمليات اإلنتاج.
3- ُضعف السياسات اإلنتاجية الواضحة املبنية عىل أُسس 
علمية تراعي االستخدام األمثل للموارد واإلرشاف واملتابعة.

4- عدم  وجود برامج إدارية متكاملة لربط العالقة 
بني البحوث واإلرشاد.

ذات  األخرى  املحاصيل  بزراعة  النشغالها  العاملة  قلة   -5
بعمليات  معظهم  نشغال  إ  وكذلك  املُجزي  النقدي  العائد 

تنقيب الذهب.
6- عدم توفر العدد الكايف من الحاصدات الزراعية ملحصول 
للحاصدات  الكافية  الغيار  قطع  توفر  لعدم  نتيجة  القمح 
من  عليها  املُوىص  باملواقيت  املزارعني  إلتزام  عدم  املوجودة، 

قبل هيئة البحوث والتقانة الزراعية.

7- انتشار اآلفات الضارة والحشائش التي تؤثر سلباً  لقلة 
اإلنتاج  واإلنتاجية.

عدم  إيل  إضافة  القمح  من  املزروعة  املساحات  صغر   -8
التوسع الرأيس مام ينتج عنه ضعف إنتاجية الفدان.

9- سالالت القمح يف السودان ال تصلح يف شكلها وحجمها 
للعمل يف اآلليات الحديثة.

الرؤي املستقبلية لنجاح زراعة القمح يف السودان:
وأسمدة  آليات  من  اإلنتاج  مدخالت  توفري  من  بد  1-ال 
وكيامئيات وبذور محسنة مبتابعة دقيقة ويومية من جانب 

العاملني بالحقل واملزارعني لكل العمليات الزراعية.
الحشائش  مبيدات  من  ممتازة  أنواع  استخدام   -2

ملقاومة األمراض.
3-االستفادة من تجارب الدول املنتجة واملُصدرة للقمح والتي 
وفود  بإرسال  مثالً  ذلك  ويكون  منه،  الذايت  اإلكتفاء  حققت 
وباحثني للقيام بتنشيط التبادل العلمي والبحثي بني السودان 

وتلك الدول. 
إنتاج  لرشاء  اإلسرتاتيجي  املخزون  لهيئة  الزمة  أموال  4-توفري 
زيادة  عىل  املزارعني  تشجع  شأنها  من  مجزية  بأسعار  القمح 
املزارعني حالياً هي  تواجه  التي  املشاكل  أكرب  اإلنتاج، ألن من 

تدين األسعار يف موسم الحصاد.
5-أهمية التوسع يف االستثامر الزراعي األجنبي والعريب بزراعة 

مساحات كبرية تساعد يف تقليل تكلفة إنتاج القمح.
العاملية  املواصفات  مع  تتوافق  القمح  من  أصناف  6-إنتاج 
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الكبرية  املطاحن  أصحاب  بها  يتأثر  املشكلة  هذه  املطلوبة، 
مع  ماكيناتهم  توافق  عدم  من  بإستمرار  ويشتكون  للغالل، 
مع  تتوافق  أصناف  إنتاج  من  البد  لذا  محلياً،  املنتج  القمح 

هذه املاكينات.
7- استخدام التقانات املناسبة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية.

8- توفري مياه الري الالزمة للزراعة وضامن توفرها يف مراحل 
منو املحصول املختلفة .

9- إعالن السعر الرسمي املجزي لرشاء القمح من املزارع يف 
وقت مبكر قبل الحصاد مع إلزام  التجار املحليني وأصحاب 

املصانع بدفعه.
10- تحسني وتطوير وسائل اإلنتاج من آليات ري وترصيف 
وإدخال املاكينة الزراعية الحديثة إضافًة إىل وحدات الصيانة. 
اتجهت الدولة لرفع الدعم عن املحروقات والتي تتمثل 
النظر عن  الجازولني –...الخ ( ورصفت  )البنزين –  يف 
ميثل  والذي  الحايل   الوقت  القمح يف  عن  الدعم  رفع 
النمط  تغرُي  بعد  السوداين  للمواطن  الرئييس  الغذاء 

اإلستهاليك كام ذكرُت آنفاً.
   برأيي أن االقتصاد السوداين منذ انفصال الجنوب عن الشامل 
مل يكسب عافيته ؛ زيادة عىل ذلك  قرار الدولة برفع الدعم 
األسباب   هذه  كل  املشكلة.  تفاقم  إيل   أديا  املحروقات  عن 
وانخفاض  التضخم  معدالت  وزيادة  األسعار  ارتفاع  إيل  أدت 
السوداين  الجنيه  رصف  سعر  وارتفاع  السوداين  الجنيه  قيمة 
مقابل الدوالر إىل ما يقارب الـــ10جنيه سوداين وبالتايل زادت 

تكاليف اإلنتاج والرتحيل مام أثر سلباً عىل املخابز باعتبار أن 
معظمها أصبح يعمل بالغاز مام أثر ذلك عىل كميات الدقيق.
ميكن القول أنه البد من إحداث طفرة إنتاجية يف القمح ترتكز 
إنتاج  للمزارعني، وتوعيتهم بأهمية  عىل عمل إرشادي مكثف 
واالقتصاد  بصورة خاصة  املواطن  غذاء  القمح ومدى دوره يف 
السوداين بصورة عامة، من خالل عمل سياسات إنتاجية واضحة  
توعيتهم  وأيضاً  الزراعة،  للعمل يف مجال  وتُشجعُهم  تُحفزهم 
باملعايري القياسية واملواصفات العاملية للجودة، والبد أن يكون 

هنالك دور فعال لهيئة اإلرشاد الزراعي للقيام بذلك. 

املصادر:
عبد اللطيف أحمد محمد عجيمي، إنتاج وتصنيع القمح 	•

القومي،  األمن  لتعزيز  إسرتاتيجية  رؤية   – السودان  يف 
مطابع السودان للعملة ، الخرطوم، 2009م.

عثامن أحمد عىل عجيب ، زراعة القمح يف السودان، وزارة 	•
إرشادية  نرشة  الزراعية،  البحوث  هيئة  والتقانة،  العلوم 

رقم )1(.
يف 	• القمح  واستهالك  وتصنيع  إنتاج  عثامن،  الطيب  عزيزة 

الغذايئ،  األمن  إدارة   – والغابات  الزراعة  وزارة  السودان، 
الخرطوم، مارس 2006م.

النفطية وأثرها عىل 	• الصادرات  أزمة  أحمد حسن أحمد، 
إرتفاع معدالت التضخم يف السودان، مجلة واحة الشامل، 

سينان العاملية للطباعة، الخرطوم، ديسمرب 2012م.
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مقدمة:
تحتاج اإلدارة في المؤسسات إلى كم هائل
من المعلومــــات في مختـــــلف المستويـــــات 
اإلدارية لتسيـــيـــر أعمالهــــا اليومية، ويتولد 
عن ممارســـــة المؤسســــــات لنشاطاتها قدر 
كبير من البيـــــانات، لذا ال بد من كيــــــان يعمــل
 على معالجــــــة وخـــزن وبث هـــذه البيانات إلى
 مختلف المستويــــات اإلدارية، وهــــذا الكيــان
 هونظــــــام المعلومات اإلداري الذي يدعــــــــم
بطريقـــة رئيسية وفاعلـــة بيـــــئة األعمــــال

المعاصـــرة من خـالل دعم:
1. عمليات املؤسسة. 

2. وظائف اإلدارة وامليزة اإلسرتاتيجية للمؤسسة. 
من  مبجموعة  قيامه  خالل  من  اإلداري  القرار  3.اتخاذ 

الوظائف: 
)جمع  املصادر  مختلف  من  البيانات  عىل  الحصول  أ. 

وتخزين(. 
ب. القيام مبعالجة البيانات وتحويلها إىل معلومات. 

هذه  وخزن  ملفات  يف  املعلومات  وترتيب  تصنيف   . ج 
امللفات يف قاعدة البيانات. 

إىل  وبثها  استخراجها  خالل  من  املعلومات  استعامل  د. 

املستخدمني ومتخذي القرارات. 
وخزنها  العكسية(  )التغذية  النتائج  باسرتجاع  .القيام  هـ 

وتجديد املعلومات أوالً بأول. 
نشأة نظم املعلومات اإلدارية :

ومل  الستينيات،  بداية  املعلومات يف  إدارة  نظم  نشأت     
إمكانات  ألن  الوقت،  ذلك  يف  غاياتها  تحقيق  تستطع 
وجود  من  الرغم  عىل  محدودة.  كانت  الحاسوب  أجهزة 
لغات وقواعد معلومات غري أنها كانت غري جيدة، وبدأت 
السبعينات مع  بداية  النظم يف  تنفيذ هذه  تنشط عملية 
تطور الحواسيب وظهور الربمجيات املتقدمة، ومنها نظم 
الباحثني  البيانات، وُوجدت رؤى للعديد من  إدارة قواعد 
تعريف  وجود  عدم  إىل  أدت  اإللكرتونيني  واملتخصصني 
املحصلة  يف  لكنهم  اإلدارية،  املعلومات  لنظم  محدد 
تهيئة  يف  دور  لها  النظم  هذه  أن  يف  يلتقون  النهائية 
بوظائفها بشكل جيد يف وصف  للقيام  لإلدارة  املعلومات 
أنشطة املؤسسة الداخلية والخارجية واستخدام الحاسوب 
للمعلومة  االنتقايئ  البث  يوفر  الذي  البيانات  معالجة  يف 
عىل  واملساعدة  التاريخية  واملعلومات  البيانات  وحفظ 
باملعلومات  املستمرة  واالحاطة  املؤسسة  مبستقبل  التنبؤ 
قرارات  التخاذ  الظروف  وتهيئة  االستفسارات  عىل  والرد 
األمناط  وإىل  والبيانات،  املعلومات  معالجة  لقضية  فعالة 

التي تنظم معالجة البيانات.

الكتاب والباحثون يختلفون في تحديد مفهــوم نظم المعلومات اإلدارية
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في منشأة األعمال يحقق لها مجموعة من الفوائد
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محيي الدين محمود التوم محمد
إدارة التخطيط والبحوث

مفهوم نظم املعلومات اإلدارية:
نظم  مفهوم  تحديد  يف  والباحثون  الكتاب  اختلف     
هذا  استخدامهم  من  الرغم  فعىل  اإلدارية،  املعلومات 
خاص  اتفاق  يوجد  ال  أنه  إال  الستينات،  منذ  املصطلح 
اهتاممات  ما تعكس  املتوفرة غالباً  بتعريفه، والتعريفات 
الكتاب وخلفياتهم األكادميية والزاوية التي ينظر إليها كل 
املعلومات  نظم  تعريفات  تأيت  األحيان  أغلب  ويف  منهم، 
بواسطة  البيانات  معالجة  أسلوب  مع  لتتطابق  اإلدارية 
الحاسب اآليل، ولهذا فإن أغلب الكتب التي تتحدث عن 
تحليل  مثل  مواضيع  طياتها  يف  تتناول  املعلومات  نظم 
املرتبطة  األخرى  الفنية  واألمور  امللفات  وتصميم  النظم 

بالحاسب اآليل. 
من هذه التعريفات: 

الفرعية  النظم  عن  عبارة  اإلدارية  املعلومات  نظم   (  .1  
املعلومات  تجهيز  يف  الحاسب  تستخدم  التي  املتكاملة 

الالزمة للمستويات اإلدارية املختلفة يف املرشوع(.
   من هذا التعريف نالحظ أنه قرصمفهوم نظم املعلومات 
يف  اآليل  الحاسب  تستخدم  التي  النظم  تلك  اإلدارية عىل 
تجهيزها للمعلومات، بينام ميكن أن تعتمد نظم املعلومات 
عىل الطرق اليدوية واآللية يف تجهيزها للمعلومات، كام أن 
فاملعلومات  املعلومات،  تُجهز  يذكر مام  مل  التعريف  هذا 
النظم  هذه  به  تقوم  ملا  نتيجة  هي  املعلومات  نظم  يف 
وهنا  معالجة،  الغري  البيانات  عىل  تشغيل  عمليات  من 

لنظم  األخرى  املفاهيم  أو  التعريفات  بعض  إدراج  ميكن 
املعلومات اإلدارية:

 2. ) هي مجموعة من املكونات: إجراءات وأفراد وأجهزة 
تهدف إىل إنتاج معلومات محددة(. ال يُعد النظام نظاماً 
للمعلومات اإلدارية، إال إذا استهدف خدمة جانب واحد 
عىل األقل من جوانب العملية اإلدارية، خاصة عملية اتخاذ 

القرارات اإلدارية
3. عرف سعد غالب ياسني نظام املعلومات اإلداري بأنه: 
)نظام متكامل، يتكون من مجموعة من األفراد واألجهزة 
بغرض  وذلك  للمعلومات،  الفرعية  واألنظمة  واإلجراءات 
تزويد اإلدارة بكل ما تحتاجه من معلومات دقيقة وكافية 
اإلدارية  الوظائف  إنجاز  أجل  ومن  الدقيقة  األنشطة  عن 
شبه  قرارات  اتخاذ  قيادة،رقابة،  تنظيم،  تخطيط،  من 

هيكلية وغري هيكلية بصورة كفؤة وفعالة(.
فقد ركز هذا التعريف عىل عدد من السامت التي تتوفر 

يف نظام املعلومات، مثل:
 أ.  املقومات األساسية لنظام املعلومات )األفراد، األجهزة، 

اإلجراءات(. 
 ب. مكونات نظام املعلومات اإلدارية؛ باعتباره يتكون من 

مجموعة من األنظمة الفرعية للمعلومات. 
واتخاذ  اإلدارة،  وظائف  دعم  يف  دورها  إىل  أشار  ج.    

القرارات املهيكلة وشبه املهيكلة. 
لنظام  الفرعية  النظم  إحدي  هي  املعلومات  )نظم   .4  
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اإلدارة، مهمته توريد املعلومات الداخلية والخارجية ونقل 
املعلومات املتعلقة بسري العمليات(. 

5. )نظم املعلومات هي مجموعة من اإلجراءات التي يتم 
البيانات، وتشغيلها، وتخزينها ونرشها  من خاللها تجميع 
وصوالً للمعلومات،  بغرض دعم عمليات صنع القرارات،  

وتحقيق الرقابة يف املنظامت(.  
ميد  رسمي  وغري  رسمي  نظام  هي  املعلومات  )نظم   .6
صورة  يف  ومستقبلية  حالية  سابقة،  مبعلومات  املؤسسة 
للمنظمة،  الداخلية  للعمليات  طبقاً  أومكتوبة،  شفهية 
العنارص  والعاملني  املديرين  ويدعم  بها،  املحيطة  والبيئة 
البيئية األساسية بإتاحة املعلومات يف إطار الوقت املناسب 

للمساعدة يف اتخاذ القرارات(.
العنارص  من  مجموعة  عن  عبارة  املعلومات  )نظم   .7  
ومعالجة  تجميع  يف  تستخدم  التي  واملادية  البرشية 
البيانات طبقاً لقواعد وإجراءات معينة بغرض تحويلها إىل 
القرارات يف  اتخاذ  املختلفة يف  معلومات تساعد اإلدارات 

معالجة التخطيط، التنظيم، الرقابة والتوجيه(. 
وظائف نظم املعلومات اإلدارية:

جمع البيانات وتبويبها وفهرستها:. 1
أ. جمع البيانات: هو تسجيل وحرص وتحصيل البيانات عن 
باإلضافة  بها  ارتباط  ولها  املؤسسة  وخارج  داخل  أحداث 
تؤثر  التي  واالجتامعية  االقتصادية  األساسية،  العوامل  إىل 
القرار وصنعه وقد يغري اإلجراءات ويجب عدم  اتخاد  يف 
ألنه  التكاليف  من  تزيد  التي  البيانات  جمع  يف  التامدي 
ياخذ حيزاً كبرياً وتوجد معلومات لها عالقة مبنشأة األعامل 
مثل  مرتفعة  تكون  قد  أوجمعها   تخزينها  تكلفة  ولكن 
ولكن  تخزينها  فاليتم  اإلحصائيات  أو  الحكومية  التقارير 

يرجع لها وقت الحاجة.
ب. تبويب البيانات: هو إيجاد طريقة علمية منطقية يف 
تخدم  التي  املشرتكة  العالقة  ذات  البيانات  وتنسيق  ربط 
عليها  الحصول  عملية  يسهل  مام  األعامل  منشأة  أهداف 
واسرتجاعها عند الحاجة وميكن عنرص البيانات الواحد أن 

يشارك يف اكرث من تبويب.
ج .  فهرسة البيانات: وضع دليل يسهل الرجوع للبيانات 

وقت الحاجة عن طريق الحروف واألرقام. 
 تخزين البيانات: يتم تخزين البيانات الهامة يدوياً أو آلياً 
ال  بحيث  أرقام رسية  تحت  التخزين  بوضعها يف وظائف 
ميكن اإلطالع عليها أو تعديلها إال بواسطة األشخاص املخول 

لهم ذلك حسب صالحياتهم.
 1/أمن البيانات: زادت أهمية أمن البيانات بعد ظهور الهاكرز 
الذين يقومون برسقة البيانات أوتدمريها ويعرف أمن البيانات 
بأنه: )حامية البيانات أو املعلومات او الربامج من االستعامل 
غري املرصح به وحاميتها من التلف أوالضياع بوضع نظام أمني 

يقلل من حدوث األخطاء يرتبط بالنسخة االحتياطية (. . 
املعلومات . 2 إلغاء  البيانات(:  )صيانه  البيانات  /تحديث 

القدمية والتخلص من البيانات عدمية الفائدة.
معالجة البيانات: تحويل البيانات إىل معلومات تساعد . 3

عىل إتخاد القرار عن طريق الحساب أو الرتتيب أو العرض 
أو إعادة العرض.

ملستخدميها . 4 الالزمة  املعلومة  توفري  البيانات:  نقل 
بالشكل والجودة والوقت املناسب ويكون ايصال املعلومة 
نظام تشغيل  و البد من  مرئية  أو  أو مكتوبة  إما شفوية 
األقسام عن  وتكون  األعامل  منشأة  يربط جميع وحدات 

طريقه متفاعلة.
أ. الهيكل املركزي: يف هذا الهيكل يتم معالجة املعلومات 
والبيانات يف مركز الهيكل )الحاسب املركزي( ويتم الدخول 
إىل امللفات وقاعدة البيانات املوجودة يف الحاسب املركزي 
عرب الوحدة الطرفية وباستخدام كلمة مرور ويكون الهيكل 

عىل شكل نجمة.             
كل  فيه  تختص  الذي  النظام  وهو  الالمركزي:  الهيكل  ب. 
وحدة يف الهيكل مبعالجة وإنتاج املعلومات الخاصة بها ال 
مركزياً، ويتم التنسيق مع املراكز األخرى يف الهيكل لتبادل 
بكل  الخاصة  املعلومات  معالجة  يتم  حيث  املعلومات، 
التنسيق بصورة نهائية لتبادل  وحدة إدارية فيها،  و يتم 

املعلومات بني الوحدات املختلفة داخل التنظيم.
نظام  هو  اإلدارية:  املعلومات  لنظام  التوزيعي  الهيكل  ج. 
متعدد املعالجة توجد فيه عدة حواسيب منفصلة تقوم بدعم 
وحدة  كل  ترتبط  التوزيعي  النظام  هذا  يف  مستقلة   مراكز 

42

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



تشغيل مركزية موجودة يف مركز مستقل بالوحدات التشغيلية 
األخرى مكونة شبكة تداخل حقيقية، حيث تعالج البيانات يف 
وفق  الحاجة  البيانات حسب  توزيع  يتم  ثم  منفصلة  مراكز 

شبكة لتبادل املعلومات بني الوحدات داخل النظام.
نظام  وهو  اإلدارية:  املعلومات  لنظام  الهرمي  الهيكل  د. 
املعلومات الذي يوزع املعلومات يف شكل الهيكل اإلداري، 
بحيث يقوم هذا النظام بتوزيع موارده من املعلومات عىل 
كل اإلدارات واألقسام يف الهيكل التنظيمي، من خالل تقسيم 
قواعد البيانات وامللفات حسب املستويات اإلدارية،  بحيث 

يخصص لكل مستوى إداري نظامه الفرعي للمعلومات. 
أهداف نظم املعلومات اإلدارية:

يقوم . 1 التي  العمليات  هي  اإلجرائية:  العمليات  كفاءة 
اإلدارية  املعلومات  نظام  ألن  األعامل  منشأة  أفراد  بها 
أكرب  برسعة  يتم  بحيث  العمليا ت  تحسني  منه  املطلوب 

وبطريقة أفضل وبتكلفة وبجهد أقل.
اإلدارية . 2 املعلومات  نظام  اإلدارية:  الوظائف  فعالية 

يساعد عىل إمداد اإلدارة باالحتياجات بالرسعة املطلوبة يف 
الوقت املناسب مام يسهل عىل املوظفني واملديرين القيام 
بوظائفهم بطريقة أفضل وتحسني االتصاالت بني املوظفني 

الذي يؤدي إىل زيادة فعالية الوظائف اإلدارية.
املعلومات . 3 نظام  وخارجياً:  داخلياً  الخدمات  تحسني 

مثل  الخدمات داخلياً وخارجياً  اإلدارية يؤدي اىل تحسني 
الحجز عن طريق الشبكة العنكبوتية الدولية ) االنرتنت(. 

نظام . 4 جديدة:  منتجات  واكتشاف  االنتاج  تحسني 
أساليب  تحديد  يف  هاماً  دوراً  يلعب  اإلدارية  املعلومات 
عىل  أساساً  تعتمد  املنشآت  معظم  ألن  االنتاج،  تحسني 
املعلومات وتستخدمها يف تقييم املنتج الحايل وتطويره أو 

إيجاد منتج جديد.
تطوير أسلوب املنافسة: نظام املعلومات اإلدارية يوفر . 5

معلومات عام يحدث يف السوق بالتايل يكون من السهل 
تحديد احتياجات السوق والعمل بدقة.

منشأة . 6 متكن  املعلومات  جديدة:  فرص  اكتشاف 
السوق  يف  تحدث  التي  املتغريات  اكتشاف  من  األعامل 
تتمكن  املنشأة  أن  أي   - روتينية  أو  فجائية  كانت  سواء 

وتلبية  السوق  يف  للخوض  الجديدة  الفرص  اكتشاف  من 
طلبات املتعاملني معها يف الوقت املناسب واملحافظة عىل 

استمرارية تعاملهم.
من . 7 املنشأة  ميكن  العميل  عن  معلومات  نظام  وجود 

التواصل مع املتعاملني: مثال لذلك رشكات السيارات عند 
الصيانة يرسلون رسالة تذكري مبوعد الصيانة. 

فوائد نظم املعلومات اإلدارية:
األعامل  منشأة  يف  اإلدارية  املعلومات  نظم  تطبيق  إن    
يحقق لها مجموعة من الفوائد والتحدث عن وجود فوائد 
النظم  لهذه  الفعيل  املنشأة  إستخدام  بأن  يؤكد  النظم  لهذه 
يحقق لها ميزة تنافسية يف طريقة تنفيذها ألنشطتها وفعاليتها 
وبالتايل تحقيق األهداف التي ترغب يف تحقيقها يف مستوياتها 
التنظيم  الرقابة،  التخطيط،  اإلدارية كافة وإنجاز وظائفها يف 
للمعلومات  تحتاج  فهي  وفاعلية،  بكفاءة  القرارات  وإتخاذ 
ومن  الوظائف،  لهذه  تنفيذها  لغرض  ومستمر  دائم  بشكل 

الفوائد التي نحصل عليها من تطبيق هذه النظم:  
1. مساعدة اإلدارة يف إتخاذ قرارات ناجحة وفعالة وصائبة 

من خالل تهيئة املعلومات املالمئة يف الوقت املناسب.
2. استثامر املورد املعلومايت يف املنشأة والسيطرة عىل كافة 

املعلومات فيها.
3. ربط جميع األطراف املنتجة للمعلومات داخل املنظمة 

بوحدة األمر وإتخاذ القرارات.
اآلنية  باملعلومات  اإلدارية  املستويات  مختلف  تزويد   .4
يف  وظائفها  مامرسة  لغرض  لها  الحاجة  عند  واملفيدة 

التخطيط، التنظيم، الرقابة وإتخاذ القرارات.
5. القدرة عىل تبادل وتشارك املعلومات والتحاور عرب الشبكات 

واالتصاالت داخل املنشأة وخارجها وعىل املستوى العاملي.
6. القدرة عىل حفظ وخزن جميع املعلومات التي تتعامل 
بها املنشأة ومعالجتها وإمكانية إسرتجاعها بالشكل والوقت 
اإلنتقايئ  البث  خالل  من  املستفيد  يخدم  الذي  والحجم 

 .)SDI) للمعلومات
معلومات  تقديم  خالل  من  املنِشأة  نشاطات  تقييم   .7
واكتشاف  ووظائفها  بعملياتها  القيام  كيفية  عن  دقيقة 

الثغرات واإلنحرافات فيها بشكل مبكر.
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احتامالت  ضمن  باملستقبل  والتنبؤ  التخطيط  عىل  القدرة   .8
مدروسة واقرتاح بدائل يف حالة وجود خلل يف تنفيذ الخطط 
وتوقع احتياجات املِنشأة املستقبلية الكفيلة بتحقيق األهداف.
بأشكالها  الدقيقة  التقارير  القدرة عىل إصدار مختلف   .9
املتعددة ويف الوقت املناسب لكل مستوى من املستويات 

اإلدارية ولجميع الوظائف.
بوقت  اإلدارية  والعمليات  املهام  إمتام  يف  املساعدة   .10

أرسع وبكفاءة أكرب وبعدد أقل من القوى البرشية. 
أنواع نظم املعلومات اإلدارية:

املعلومات  نظم  ألنواع  التصنيفات  من  كبري  عدد  يوجد 
املنشأة  متارسها  التي  النشاطات  مجال  فباتساع  اإلدارية، 
سواء  للبيانات  املعالجة  وطرق  داخلها،  الوظائف  وتعدد 
يدوياً  أو آلياً، كل هذه األسس كان لها دوراً كبرياً يف تصنيفات 
الكبرية تكون  التنظيامت  نظم املعلومات اإلدارية كام أن 
الكبرية  إدارية أكرث تعقيداً،  ففي املنظامت  لديها هياكل 
ممكن تقسيم وظيفة اإلنتاج )مثالً( إىل الهندسة الصناعية، 
رقابة الجودة، الرشاء والعمليات بالتايل توجد حاجة لتبادل 
املعلومات بني هذه الوحدات الفرعية واإلدارات الرئيسية، 
الهيكل،  يعكس هذا  أن  اإلداري  املعلومات  لنظام  وميكن 
الوظائف  من  وظيفة  يف  املِنشأة  لدى  يكون  قد  وهكذا 

مجموعة من األنظمة املعلوماتية لإلدارة. 
أ. تصنيف نظم املعلومات اإلدارية حسب طرق املعالجة.

وهذا التقسيم يعكس نوع املعالجة لهذه املعلومات كالتايل:
1. نظم املعلومات اليدوية: هي نظم املعلومات اإلدارية التي تتم 
فيها جميع العمليات )إدخال، معالجة، إخراج، بث( عىل البيانات 

واملعلومات يدوياً باستخدام السجالت والوثائق الكتابية.
2. نظم املعلومات نصف يدوية: وهي نظم املعلومات اإلدارية التي 
للبيانات  إخراج، بث(  )إدخال، معالجة،  فيها جميع عمليات  يتم 

واملعلومات نصف يدوي باستخدام بعض اآلالت املساعدة. 
اإلدارية  املعلومات  اآللية: وهي نظم  املعلومات  3- نظم 
التي تستخدم الحاسب وشبكات املعلومات بطريقة كاملة 

يف جميع عمليات البيانات و املعلومات. 
ب. تصنيف نظم املعلومات اإلدارية حسب الوظائف يف التنظيم: 
وهذا التصنيف يعكس الوظائف التي يف الهيكل التنظيمي 

للمؤسسات املعنية بهذه النظم، وهوكالتايل: 
هذا  يحتوي  البرشية:  املوارد  إدارة  معلومات  نظام   .1
التي تخص  اإلدارية  والبيانات  املعلومات  كل  النظام عىل 

األفراد العاملني داخل املنظمة،  مثل: 
عالقات العمل: يحتوي عىل كل إجراءات العمل والعالقات أ. 

داخل التنظيم أوخارجه مع النقابات والجهات األخرى. 
شؤون األفراد: يحتوي عىل كل املتطلبات املتعلقة باألفراد ب. 

من  وغريها  العمل  عقودات   التأمينات،  اإلجازات،  مثل: 
اإلجراءات التي تخص أفراد املؤسسة. 

سجالت األفراد: تشمل كل البيانات واملعلومات املتعلقة ج. 
باألجور، املهارات، املؤهالت، البيانات الطبية والوظيفية. 

الدورات، د.  نوع  التدريب،  برامج  عىل  يحتوي  التدريب: 
سجالت خاصة باملتدربني وكل ما يتعلق بالربامج التدريبية. 

املرتبات واألجور: هونظام يحتوي عىل كل البيانات واملعلومات 	. 
املتعلقة مبستحقات األفراد العاملني يف املنشأة مثل: 

) مبلغ األجر، الخصوم، األقساط وصايف املستحقات( وتوجد 
منشآت أعامل تصنفه ضمن إدارة األفراد و أخرى تصنفه 

ضمن إدارة التمويل ) نظم املعلومات املحاسبية(. 
2. نظام معلومات التمويل : وهونظام معلومات املحاسبة 
اإلدارة  معلومات  نظم  يصنف ضمن  وقد  املنشأة،  داخل 

وقد يصنف كنظام مستقل بذاته. 
بكل  يقوم  الذي  : هوالنظام  التسويق  نظام معلومات   .3
التسويقية  للبيانات  واملعالجة  بالحصول  املتعلقة  املهام 

للمنشأة،  ويتكون من العنارص التالية:  
بحوث التسويق : وهوجزء مهم يف نظام معلومات التسويق، أ. 

يستقي مدخالته من املصادر الخارجية والداخلية، بهدف 
دعم العمليات التسويقية داخل املؤسسة. 

تطوير املنتجات: الحفظ واملعالجة لكل بيانات ومعطيات ب. 
تطوير املنتج ضمن نظام املعلومات التسويقي.  

التسعري: البيانات واملعلومات املتعلقة بعمليات تسعري املنتجات. ج. 
الرتويج: يحتوي البيانات واملعلومات عن عمليات ترويج املنتجات. د. 
املبيعات: يحتوي عىل كل بيانات ومعلومات وتصميم 	. 

مبيعات منشأة األعامل . 
يجمع  الذي  وهوالنظام  اإلنتاج:  معلومات  نظام   -3
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املعطيات والبيانات واإلجراءات كافة من: 
تخطيط االحتياجات من املوارد. أ. 
عمليات التحويل الفعيل للمواد واملنتجات. ب. 
الهندسة الصناعية للمعدات والتجهيزات. ج. 
شحن واستالم املواد. د. 
املشرتيات. 	. 
 رقابة الجودة. و. 
تصنيف نظم املعلومات حسب املستويات اإلدارية إىل:ز. 

1. نظم معلومات املستوى االسرتاتيجي. 
2. نظم معلومات املستوى اإلداري.

3. نظم معلومات املستوى التشغييل
4. نظم معلومات املستوى املعريف. 

وقد أفرد هذا التصنيف مستوى رابع يقع يف أسفل الهرم 
املستوى  عليه  أطلق  التشغييل  املستوى  قبل  اإلداري 
املعريف،  والذي يتعلق بالوحدات واألقسام الخاصة مبوظفي 
يوفر  مستوى  متثل  أنها  اعتبار  عىل  واملعلومات،  البيانات 
املعرفة داخل املنشأة، وهي متتلك نظم معلومات تختص 

بهذا املستوى اإلداري.
د. تصنيف نظم  املعلومات اإلدارية حسب املستوى التنظيمي:

نظم  وهي   : اإلدارة  مستوى  عىل  اإلدارية  املعلومات  نظم   .1
معلومات قد توضع لخدمة إدارة معينة مثل: اإلنتاج، املالية.. إلخ. 
2. نظم املعلومات اإلدارية عىل مستوى املنشأة: وهي نظم 
معلومات تخدم املنشأة بشكل عام، وتربط جميع إداراتها 

ووحداتها يف نظام معلومات واحد. 
منشآت  عدة  مستوى  عىل  اإلدارية  املعلومات  نظم   .3
أكرث من منشأة  تربط  التي  املعلومات  أعامل: وهي نظم 

أعامل مع بعضها مثل البنوك واملستشفيات والفنادق. 
هـ. تصنيف نظم املعلومات وفق اهتاممها وطبيعة عملياتها: 

حيث تقسم النظم وفق هذا التصنيف إىل:
التي . 1 املعلومات  نظم  وهي  العمليات:  معالجة  نظم 

تخدم نشاطات وعمليات محددة يف املؤسسات وتعالج 
بيانات  وتعترب  التنفيذية،  املستويات  وتخدم  بياناتها، 
عملياتها مدخالً من مدخالت نظام املعلومات اإلدارية. 

تقدم . 2 التي  النظم  وهي  اإلدارية:  التقارير  نظم 

املعلومات الالزمة ملتخذى القرارات يف منشآت األعامل 
املختلفة وتصدر معالجتها للبيانات كتقارير دورية.

دعم . 3 إىل  النظم  هذه  وتهدف   : املديرين  دعم  نظم 
املديرين يف اإلدارة العليا يف املنشأة من خالل مدهم 

باملعلومات بالرسعة،  وبالدقة الالزمة. 
نظم دعم جامعات العمل: وهذه النظم تعمل عىل دعم . 4

املوظفني واملديرين يف أعاملهم اليومية من خالل شبكة 
العمل، الربيد اإللكرتوين وشبكات تبادل املعلومات بينهم.

نظم دعم القرارات: وتهدف إىل مساعدة املديرين يف . 5
اتخاذ القرارات. 

النظم الخبرية: وهي أحد فروع الذكاء الصناعي وتستخدم . 6
للوصول إىل القرارات. 

املراجع:
املعلومات  نظم  حجازي،  وفادية  غريب  السيد  كامل    -1

اإلدارية مدخل إداري، الرياض، جامعة امللك فهد، 1997م، 
مدخل  السياسات:  تحليل   .  1994 أحمد  أحمد،  الحسني،   -2

جديد للتخطيط يف األنظمة الحكومية. الطبعة األوىل، 
3- العقدة أحمد،1982،:” دور عضو هيئة التدريس يف اتخاذ القرارات 

يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة األردنية الهاشمية”،
نظم  محمد،1998،  فادية  وحجازي،  السيد  كامل  غراب،   -4

املعلومات اإلدارية  مدخل تحلييل 
5- سعد غالب ياسني، نظم املعلومات اإلدارية، عامن، دار البازور 

للنرش، 1998، 
6- برهان، محمد نور الدين وجعفر،غازي إبراهيم، 1998، نظم 

املعلومات املحوسبة 
7- عامد الصباغ، نظم املعلومات ماهيتها ومكوناتها، عامن، دار 

الثقافة، 2000م
املعلومات  نظم  سلطان،  وإبراهيم  البكري  محمد  سونيا   -8

اإلدارية، مرص، الدار الجامعية، 2001م، 
عثامن الكيالين وآخرون، مدخل إىل نظم املعلومات املحاسبية، 

اإلدارية  املعلومات  نظم  املغريب،  الفتاح  عبد  الحميد  عبد   -9
األساس واملبادئ، مرص، املكتبة العرصية، 2002م، ص93.

املعلومات  إبراهيم رحو، نظم  برهان وغازي  نور  10- محمد 
املالية واملرصفية، نرشت  للعلوم  العربية  املحوسبة،.األكادميية 

السلسلة بدعم من مجموعة بنك االمارات
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انترشت صناديق االستثامر املشرتكة خالل العقود الثالثة 
املاضية وخاصة يف التسعينيات إذ استقطبت أكرب قدر 
من أموال املستثمرين يف أنحاء العامل خاصة يف الواليات 
املتحدة األمريكية، أوربا ورشق آسيا بعد إنهيار جدار 
برلني وانهيار اإلتحاد السوفيتى. انترشت سياسة السوق 
أمريكا  الرشقية،  أوربا  دول  اإلتحادية،  روسيا  يف  الحر 
الالتينية، دول رشق آسيا وغالبية دول الرشق األوسط، 
رشكات  بتخصيص  البلدان  هذه  غالبية  قامت  حيث 
الرشكات  أسهم  لتداول  بورصات  وإنشاء  العام  القطاع 
املستثمرين  من  الكثري  أموال  رؤوس  إليها  فجذبت 

الذين وظفوا جزء من أموالهم يف صناديق مشرتكة.
البنوك  قامت  مثالً،  السعودية  العربية  اململكة  ففي 
املشرتكة  االستثامر  صناديق  من  كبري  عدد  بتأسيس 

للتعامل باألسهم املحلية واألجنبية والعمالت وغريها.
تعريف وأنواع ومزايا صناديق االستثامر املشرتكة:

عن  عبارة  هي  املشرتكة  االستثامر  صناديق  إن  التعريف: 
شكل من أشكال رشكات االستثامر يف أوروبا وأمريكا تهدف 
لتجميع أموال صغار املستثمرين األفراد للحصول عىل رأس 
مال كاف لتوظيفه يف األسواق املالية ويوجد نوعان منها هام:

(1 ).)open-end investment funds) صناديق االستثامر املفتوحة
(2 ).)-end investment funds closed) صناديق االستثامر املغلقة

أقدم  املغلقة  االستثامر  صناديق  من  الثاين  النوع  إن 
بكثري من النوع األول فقد أُنشئت أوىل رشكات االستثامر 
رشكات  بدأت  بينام  1860م،  عام  بريطانيا  يف  املغلقة 
االستثامر املفتوحة العمل يف الواليات املتحدة األمريكية 
من  األول  النوع  إنترش  الحني  ذلك  ومنذ  1934م.  عام 
صناديق االستثامر املفتوحة بشدة يف العامل وتفوقت من 
حيث عددها واألموال املستثمرة فيها عىل النوع الثاىن 

املغلق لسهولة اإلنضامم إليها وبسبب مزايا عديدة.
الفروقات بني النوعني:

1/ إن عدد أسهم الصناديق االستثامرية املغلقة ثابت 
بينام أن عدد أسهم الصناديق املفتوحة متغري.

2/ يسمح بتسجيل صناديق االستثامر املغلقة بالبورصة 
وبتداول أسهمها، فيام اليُسمح للصناديق املفتوحة ويتم 

رشا هذه األسهم مبارشة من الصناديق وبيعها إليها.
3/ اليسمح لصناديق االستثامر املغلقة بالرتويج ألسهمها 
املفتوحة  للصناديق  يسمح  حني  يف  اإلعالم  وسائل  يف 

وهذا النوع ساعد الصناديق باالنتشار.

يارس بدوى عبدالله البدوى
إدارة التخطيط والبحوث

�سناديق اال�ستثمار امل�سرتكة تهدف لتجميع اأموال �سغار امل�ستثمرين
 للح�ســــــــول على راأ�س مال كـــــايف لتوظيفــــه يف االأ�سواق املالية.

عــــدد اأ�سهـــــــــم ال�سناديـــــــق اال�ستثمـــــــــارية املغلقــــــــــة
 ثــابت بينــــــما عدد اأ�سهــــــم ال�سناديــــق املفـــتوحـــة متغــــري.
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أنواع صناديق االستثامر:
تنقسم صناديق االستثامر إىل أنواع طبقاً ملعايري مختلفة، مثل:

صناديق استثامر األسهم (stock mutual funds(:أ 
هدفها توظيف األموال يف أسهم الرشكات وهذا النوع 
هو أكرث األنواع انتشاراً وهو أكرب صناديق االستثامر يف 

العامل وتشكل %57.
صناديق استثامر السندات  (bonds mutual funds(:ب 

هي صناديق مخصصة لالستثامر يف السندات الحكومية 
مجمل  من   %12 تشكل  والتي  الرشكات  سندات  أو 

صناديق االستثامر يف العامل.
صناديق استثامر األسواق النقدية (money market funds(: ج 

هي تلك الصناديق التي تستثمر يف األدوات املالية قصرية األجل 
والتي تشكل 27% من مجمل صناديق االستثامر يف العامل.

صناديق استثامر األسهم والسندات )hybrid mutual funds(: د 
األسهم  من  مشكلة  استثامرية  محافظ  ذات  صناديق  هي 

والسندات وإن كانت نسبتها قليلة قياساً بالصناديق السابقة.
 	:)specialized mutual funds) صناديق استثامرية متخصصة

هي تلك الصناديق التي تتخصص بنوع معني من 
االستثامرات، مثل صناديق االستثامر يف العمالت أو 

الثمينة أو صناديق  صناديق االستثامر يف املعادن 
االستثامر يف قطاعات اقتصادية معينة.

تقسيامت صناديق االستثامر طبقاً لرسوم البيع التي يتقاضاها 
الصندوق من املستثمر الذي يود االنضامم إليه وهي:

صناديق خالية من رسوم البيع )no-load funds(: أ 
املستثمرين  لبعض  جذب  عامل  تشكل  وهي 

بسبب انخفاض كلفة االستثامر فيها.
صناديق ذات رسوم بيع (load funds(:وتكون هذه ب 

الرسوم عىل نوعني، فمنها ما يقتطع هذه الرسوم 
انسحاب  عند  يؤجلها  من  ومنها  الرشاء  عند 

املستثمر من الصندوق.
تقسيامت صناديق االستثامر جغرافياً:

صناديق استثامر وطنية (national funds(:يستثمر أ 
هذا النوع من الصناديق يف األدوات املالية ذات 

االصدار الوطنى وال تتعدى بلد اإلصدار.
صناديق استثامر عاملية (international funds(:ب 

وسائل  يف  أموالها  تستثمر  التي  الصناديق  هي 
من  مستفيدة  العامل  أنحاء  شتى  من  استثامرية 

إسرتاتيجية التنويع.
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تقسيامت صناديق االستثامر حسب موقع تأسيسها:
صناديق استثامرية منشأة يف الداخل (on shore funds(: أ 

توجد صناديق استثامرية تنشأ يف داخل البلد يتحمل 
بعضها رضائب عالية قد تصل إىل %30.

صناديق استثامرية منشأة يف الخارج (off shore funds(:ب 
املناطق  بعض  يف  االستثامرية  الصناديق  بعض  توجد 
القنال،  جذر  كونغ،  هونغ  مثل  الرضائب،  من  الخالية 
من  االستفادة  لغرض  سان  وجزيرة  برمودة  جزيرة 

االعفاءات الرضيبية إذ تعترب مالجئ من الرضائب.
صناديق االستثامر طبقاً لتخصصها القطاعى:

صناديق استثامرية متخصصة:أ 
هي الصناديق التي تستثمر يف قطاعات معينة.

صناديق استثامرية عامة:ب 
وهي التي تنوع استثامراتها بشكل كبري يف مختلف 
ومثل  التنوع،  اسرتاتيجية  مستخدمة  القطاعات 
العامل  باقتصاديات  مبعرفتها  متتاز  صناديق  هكذا 

بسبب ما متتلكه من عدٍد كبريٍ من الخرباء.
مزايا صناديق االستثامر املشرتكة:

توجد مزايا توفرها صناديق االستثامر املشرتكة بالنسبة 
لالستثامر الفردى:

من . 1 قوياً  مستوًى  االستثامر  صناديق  تضمن 
التنوع، فبالنسبة لصناديق األسهم يتم توظيف أموال 
الصندوق بأسهم عدد كبري من الرشكات، وقد يكون 
من قطاعات اقتصادية مختلفة، األمر الذي اليستطيع 

الفرد القيام به مبفرده.
يُدار الصندوق من قبل إدارة استثامر محرتفة وبتكاليف . 2

ضئيلة األمر الذي اليستطيع تأمينه املستثمر الفردي.
إدارة . 3 من  ومنظم  مستمر  بشكل  املستثمر  يتلقى 

فيها  تبني  أشهر  ستة  كل  دورية  تقارير  الصندوق 
الوضع املايل ومدى نجاح استثامراته يف الفرتة املاضية 
املايل  التقرير  تدقيق  ويتم  املستقبلية،  وتوقعاته 
يتوجب  مستقل  قانوىن  محاسب  قبل  من  السنوى 
عىل إدارة الصندوق تعينه حسب القوانني السارية.

باستمرار . 4 مستثمر  لكل  الصندوق  إدارة  ترسل 
يف  املستثمر  حصة  توضح   )statements) إشعارات 
الصندوق وعدد األسهم التي ميتلكها وقيمة السهم 
الواحد وأية أرباح يتم توزيعها أو أى صيغ يقوم بها 
املستثمر من بيع جزء من أسهمه أو من رشاء أسهم 
مستندات  متثل  اإلشعارات  هذه  إن  فيه.  إضافية 
يف  استثامراته  تتبع  عىل  املستثمر  تساعد  مهمة 
وجدت  إن  من رضائب  عليه  يرتتب  وما  الصندوق 

بشكل سهل وواضح.
عديدة . 5 خدمات  بتوفري  الصناديق  غالبية  تقوم 

ملستثمريها، منها عىل سبيل املثال إمكانية استثامر 
عن  ذاىت  بشكل  الصندوق  قبل  من  املوزع  الربح 
أسهم  برشاء  الصندوق  يف  استثامره  إعادة  طريق 
إضافية، وكذلك إمكانية سحب مبلغ بشكل منتظم 
من الصندوق عن طريق بيع عدد من االسهم لتوفري 
بانتظام من املستثمر باإلضافة  املراد سحبها  املبالغ 

إىل خدمات مالية أخرى.
املرجع:

مرجعيات إدارة مؤسسات مالية، د.عادل رزق.
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مقدمة:
دواء-  – رشاء  )عمليات جراحية  التكلفة  باهظ  للعالج  التمويل  أو  العالجي  التمويل 
العالج،  لتلقي  املحدد  الزمن  يف  التكلفة  توفري  يستطيعون  ال  الذين  للمريض  وغريها( 
هي مجرد فكرة خطرت يل نسبة الرتفاع أسعار العالج واالستشفاء من األسقام  داخل 
السودان. وإنه -والله اعلم- بأنه يوجد بنك رائد يف تنفيذ هذه الفكرة، فمن املمكن أن 
يلعب بنك الشامل اإلسالمي دوراً هاماً يف هذه الفكرة وهي متويل املريض مببلغ العالج 
يف حدود مبلغ التمويل األصغر. ومبا أن موقع رئاسة البنك بالقرب من املركز الرئييس 

للمستشفيات ميكن أن يستفاد من هذا املوقع.
كيفية منح التمويل من البنك:

مام سبق ذكره يف مقدمة املقال يتم التمويل بنفس فكرة التمويل األصغر 	 
التي حددها بنك السودان املركزي وبنفس األسس والضوابط التي يتم عيل 
ذهن  بتبادر يف  ذكره  ماسبق  اإلطالع عيل  فبمجرد  التمويل،   منح  أساسها 
القاريئ سؤال مهم هو )هل يدفع البنك للمريض املبلغ نقداً؟( اإلجابة عن 
فمن  ربوية.  عملية  عليه  ترتتب  سوف  ذلك  ألن  ال،  بالتاكيد  السؤال  هذا 

املمكن متويل املريض عىل النحو التاىل:
املالزمة . 1 والعالجات  باملستشفي  اإلقامة  ورسوم  الجراحية  للعمليات  بالنسبة 

للعملية يتم تحديدها مسبقاً من إدراة املستشفي. ويقوم العميل بتقديم فاتورة 
عالجه للبنك مانح التمويل مثال تكلفة عملية مببلغ )10000( ألف جنيه سوداين 
شاملة رسوم العملية واإلقامة والعالجات يسدد البنك القيمة للمستشفي ومن 
ثم يتم سدادها للبنك مثالً خالل سنة. ويتم حساب هامش الربح املتعارف عليه.

أما بالنسبة لألدوية باهظة الثمن كعالجات الرسطان وأدوية القلب -حامنا . 2
الله وإياكم- يقوم البنك بتمويل قيمة رشاء األدوية من بائعها األول مبارشة 
بالتقسيط يراعى  الذي تعامل معه وفق برنامج سداد  ثم يسلمها للمريض 
فيه البنك ظروف العميل ومصادر دخله ومرصوفاته واملتبقى له منها حتى 

يتمكن من السداد يف سهولة ويرس دون تعرضه لإلعسار.
املطلوبات:

يقوم العميل بفتح حساب طرف البنك مانح التمويل.	 
يقدم العميل طلبه إىل البنك مبنحه متويل عالجي.	 
يحرض العميل املستندات ) فواتري – شهادة طبية من القمسيون أو إدارة املستشفي(.	 
يقدم العميل شيك الضامن ويستعلم البنك عن الشيك من فرع البنك الذي به حسابه.	 
التأمني لدي رشكة التأمني إن وجد.	 

استجابتها لطلبات متويل عالج املرىض  فالبنوك من خالل  أن تتسع  الفكرة ميكن  هذه 
ميكن أن تحقق أرباحاً مأمول فيها واملرىض ميكنهم العالج وتسديد قيمته بأقساط مريحة.

مصعب هاشم عبداملحمود 
فرع الصناعات بحرى
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يعترب التسويق من أهم العوامل املكملة لنجاح املؤسسات يف أداء دورها االقتصادي 
تقدم  أن  أي مؤسسة  تستطيع من خاللها  أدوات  و  له من وسائل  ملا  واالجتامعي 
وسمعة  متزايدة  أرباح  معدالت  تحقيق  من  متكنها  التي  بالصورة  لعمالئها  نفسها 
سوقية ممتازة، ويري رائد علم التسويق الربوفسيور/ فليب كوتلر: )أن التسويق ال 
ميكن اعتباره وظيفة مستقلة يف املؤسسات بل هو جزء من كل وظائفها وأنه ميثل 
رؤية منتجات املؤسسة من وجهة نظر العميل وأن الرشكات الجيدة هي التي تلبي 
االحتياجات يف حني أن الرشكات العظيمة تنشئ األسواق( وقد خلص كوتلر  وغريه 
من علامء التسويق إيل تعريف التسويق بأنه: )عملية تخطيط وتنفيذ خاصة بإعداد، 
تسعري ، ترويج ،تسويق وتوزيع فكرة أو منتج أو خدمة معينة لتحقيق تبادل بني 
طرفني بالنسبة للمنطامت واألفراد عىل حد سواء(. ونحن هنا بصدد القيام مبا ميكن 
املرصيف  العمل  نظام  عيل  التسويق  علم  ونظريات  إسقاط ملبادئ  بعملية  تسميته 
بإلقاء نظرة تاريخية عيل التسويق املرصيف عىل املستوى العاملي نجد أنه  ، عموماً 

عامر أحمد محمد بشري
فرع السجانة

التسويق من أهم العوامل المكملة لنجاح المؤسسات 
في أداء دورها االقتصادي واالجتماعي.

موظفو المصارف  من العناصر الرئيسية في عملية التسويق.
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املألوف  من  يكن  مل  املايض  القرن  خمسينيات  وحتي 
قبول التسويق كنشاط تقوم به إدارات مختصة داخل 
بدأت  ذلك  بعد  ولكن  للمصارف  التنظيمية  الهياكل 
اإلعالن  مجرد  من  تتغري  املرصيف  التسويق  إيل  النظرة 
التي  األسواق  دراسة  إيل  و خدماته  املرصف  اسم  عن 
يستهدفها مجال عمل املرصف، ولعل األسباب الرئيسية 

لتنامي االهتامم بالتسويق املرصيف متثلت يف عاملني:
الربحية  بانخفاص معدالت  ارتبط  عامل خارجي  اوالً: 
نتيجة للمنافسة بني املصارف فيام بينها من جهة وبينها 

وغريها من املؤسسات املالية من جهة أخرى.
ثانياً: عامل داخيل متثل يف رغبة املصارف يف استخدام 
الودائع  وهام  التسويقي  املزيج  أنواع  من  نوعني 
املرصفية كمواد أولية لعمل املصارف و التمويل املرصيف 
تلبية حاجات  الودائع يف  ناتجة عن استخدام  كخدمة 
األسواق املستهدفة، ومن ثم تفرعت من هذين النوعني 
املنافسة  ازدياد  التسويقي مع  املزيج  أنواع أخري من 
الخدمات  االستثامرية وقيمة  الودائع  العائد عيل  مثل 

املرصيف،  العمل  بناتج  يسمي  أن  ميكن  فيام  املرصفية 
والذي أصبح وسيلة جذب رئيسية للودائع بحيث كلام 
كلام  االستثامرية  الودائع  عيل  العائد  نسبة  ارتفعت 
يزداد  بالتايل  و  املصارف  لدي  الودائع  نسبة  ازدادت 
 )price( حجم التمويل، أيضاً أسعار الخدمات املرصفية
مبختلف أنواعها أصبحت وسيلة فعالة لجذب العمالء 
للمصارف، بحيث أن نظرة العمالء دامئاً ما ترتكز عيل 
القروض  بتكاليف  يتعلق  فيام  خاصة  الخدمة  تكلفة 
فإن  وبالتايل  واإليداع  والسحب  التحاويل  وخدمات 
انخفاض أسعار هذه الخدمات يزيد من مستوي الطلب 
عيل خدمات املرصف ومن ثم تزداد نسبة العائد عيل 
 )place) هذه الخدمات،  كذلك يعترب التوزيع الجغرايف
بحيث  األهمية،  بالغ  تسويقي  مزيج  املرصف  لفروع 
اخرتاق  عملية  من  يزيد  للمصارف  األفقي  التوسع  أن 
األسواق و حجم  الخدمات املرصفية املمنوحة للعمالء 
ويف  املرصفية.  املعامالت  النجاز  الزمنية  الفرتة  وتقليل 
ظل املنافسة الكاملة وحرية األسواق يستطيع العميل 
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أن ينقل ودائعه ألي مرصف يشاء حسب ما يراه مناسباً 
يبقي  ولكن  للمرصف،  الشخصية  ونظرته  عمله  لطبيعة 
التحدي أمام إدارة التسويق باملرصف هو كيفية الحفاظ 
عيل العمالء و جذب عمالء جدد تضاف ملنظومة العمالء 
أال وهو  أهمية مزيج تسويقي آخر  الحاليني، وهنا تربز 
الصورة  لعكس  يستخدم  والذي   )promotion) الرتويج 
املزيج  من  األخري  باألنواع  والتعريف  للمرصف  املثالية 
وسائل  أهم  من  و   ، املرصف  بها  يتميز  التي  التسويقي 
الرتويج اإلعالن يف مختلف الوسائط اإلعالمية وأيضاً هناك 
تنتقل  تعتمد عيل سمعة املرصف بحيث  والتي  الدعاية 
بدور  يقومون  الذين  املرصف  عمالء  من  السمعة  هذه 
املرصف  مع  املتعاملني  غري  العمالء  رشيحة  إيل  الرتويج 
الثمن  اإلعالن مدفوع  تعترب وسيلة مجانية عكس  وهي 
الحذر يف  تتطلب  الوقت وسيلة خطرية  ولكنها يف نفس 

التعامل مع العمالء وعكس الوجه املرشق للمرصف.
  أيضاً يعترب موظفي املصارف (people( من العنارص 
الرئيسية يف عملية التسويق، إذ أن املفاهيم الحديثة 
لإلدارة تعترب املوظفني رأس الرمح يف عملية التسويق 
الذي  الشئ  للمؤسسات،  الحقيقة  الواجهة  وأنهم 
والتدريب  التأهيل  عمليات  من  املزيد  يستدعي 
إيل  واالستامع  إدراكهم  دائرة  وتوسيع  للموظفني 
اتخاذ  عملية  يف  وإرشاكهم  وإبداعاتهم  أفكارهم 

القرارات، ذلك كام قال الربوفسيور/ كروسبي أنه دامئاً 
إشارة منه إيل رضورة  املنجم ذهب؛ يف  ما يوجد يف 
املؤسسات،  داخل  املوظفني  وآراء  بأفكار  االهتامم 
ميكن  التسويقي  املزيج  أنواع  من  كثري  وهناك 
اإلدارة  اتجاهات  حسب  تستخدمها  أن  للمصارف 

واألسواق املستهدفة.
وبالنسبة لتجربة التسويق املرصيف يف السودان بصورته 
االحرتافية فإنها تعترب تجربة حديثة نوعاً ما مقارنة مع 
التسويق املرصيف يف كثري من دول العامل املتقدم اقتصادياً، 
لكن عملية التسويق يف املصارف السودانية شهدت يف 
السنوات األخرية تدرجاً من مجرد اإلعالن التقليدي يف 
داخل  مختصة  وحدات  إنشاء  إيل  اإلعالمية  الوسائط 
املصارف مهمتها وضع خطط ودراسات تسويقية تهدف 
اللتني  واالجتامعية  االقتصادية  القيمتني  ترويج  إيل 
التعريف  مثل  العمالء،  جمهور  إيل  املرصف  يقدمهام 
برسالة املرصف األساسية و الخدمات املرصفية املختلغة 
ومزاياها التنافسية من حيث الجودة واألسعار املناسبة 
يعرف  ما  أو  االجتامعية  االسهامات  توضيح  وكذلك 
اليوم “باملسؤولية االجتامعية” للمؤسسات االقتصادية 
يف شتي رضوب الحياة االجتامعية ، وهي أحد العنارص 
عن  ايجابياً  انطباعاً  تعطي  أنها  إذ  الهامة  التسويقية 
فان  األمر  واقع  يف  لكن  العمالء.  عند  املرصف  صورة 
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يف  الصعوبات  من  كثري  تواجه  املرصيف  التسويق  إدارة 
البئية املحيطة بالعمل املرصيف وهي ما تعرف إصطالحا 
باملخاطر الخارجية. يف اعتقادي أن أهم هذه الصعوبات 
تتمثل يف ضعف انتشار الثقافة املرصفية لدي جمهور 
العمالء، فالغالبية منهم ما زالت تنظر للمصارف نظرة 
تقليدية باعتبارها مؤسسات لحفظ النقود أو تحويلها 
أو فتح الحسابات ، وهذا ما يعقد من مهمة تسويق 
األموال  من  الكثري  تنفق  حيث  املرصفية،  الخدمات 
األخري  املصارف  خدمات  ترويج  سبيل  يف  والجهود 
والتي ال تقل أهمية عن الخدمات األساسية املعروفة 
النقدية  السلطة  عيل  يحتم  ما  هذا  ولعل   . للجميع 
)البنك املركزي( رضورة القيام بربامج توعية مبا تقدمه 
املصارف من خدمات للمجتمع وميكن أن تكون هذه 
الربامج يف شكل نرشات دورية يف الصحف أو سمنارات 
أو برامج تلفزيونية أو زراعية. من أهم املعوقات التي 
تواجه التسويق املرصيف األزمات االقتصادية مثل ارتفاع 
معدالت التضخم، فمن املعلوم أنه كلام ارتفعت نسبة 
التضخم كلام انخفضت املدخرات لدي العمالء وبالتايل 
يقتيض  الذي  الشء  املرصفية  الودائع  نسبة  تنخفص 
وجهود  بأدوار  باملصارف  التسويق  إدارات  تقوم  أن 
أكرب للحفاظ عيل مستوي الودائع ، كذلك فان ارتفاع 
للعمالء  املمنوحة   التمويل  مبالغ  ثبات  مع  التضخم 

وعزوف  للتمويل  الفعلية  القيمة  إنخفاض  إيل  يؤدي 
العمالء خاصة رشيحة طالبي خدمة التمويل األصغر 
القروض املرصفية الشئ الذي ميثل مزيد  عن طلب 
من العقبات أمام تسويق مثل هذه الخدمات. كام 
ميثل شح موارد النقد األجنبي عائقاً يف جذب العمالء 
الراغبني يف خدمات االسترياد واالعتامدات املستندية 
تتميز  التي  األجنبية  املصارف  وجود  ظل  يف  خاصة 
بارتفاع نسبة النقد األجنبي من إجاميل رؤوس أموالها 
مام يشكل عبئاً أكرب عيل املصارف املحلية يف كيفية 
تتميز  التي  العمالء  من  الفئة  هذه  عيل  الحفاظ 

باملقدرة املالية العالية.
املرصيف  التسويق  تجربة  فان  أسلفت  وكام  عموماً 
شئياً  خطواتها  يف  تتدرج  و  حديثة  تعترب  السوان  يف 
فشئياً ومن الطبيعي أن تواجه هذه الخطوات عدد 
التسويق  أمر  القامئني عيل  تتطلب من  العقبات  من 
التسويق  لتطوير  ودراسات  خطط  وضع  باملصارف 
إىل  تنشأ من حني  التي  التحديات  ومواجهة  املرصيف 
آخر، ففي ظل سياسة التحرير االقتصادي فإن السوق 
مفتوح و املنافسة محتدمة  والكل يحرص عيل زيادة 
الذي  ذاك  كحرص  رضاهم  وكسب  عمالئه  شبكة 
يتلفت مينة ويرسي قبل أن يعرب طريقاً يعلم متاماً أنه 

يسري باتجاه واحد.
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لََمْكٌر  َهَذا  إنَّ  لَُكْم  آَذَن  أَْن  قَبَْل  ِبِه  آَمنتُم  ِفْرَعْوُن  ﴿قَاَل  تعاىل:  قال 
َكرمُْتُوُه يِف املَِديَنِة لِتُْخرُِجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف تَْعلَُموَن﴾ )123(األعراف مَّ
الَِذي  لََكِبرُيكُُم  إنَُّه  لَُكْم  آَذَن  أَْن  قَبَْل  لَُه  آَمنتُْم  قال تعاىل: ﴿قَاَل 

ْحَر﴾ )49(الشعراء َعلََّمُكُم السيِّ
الَِذي  لََكِبرُيكُُم  إنَُّه  لَُكْم  آَذَن  أَْن  قَبَْل  لَُه  آَمنتُْم  قال تعاىل: ﴿قَاَل 

ْحَر﴾ )71( طه َعلََّمُكُم السيِّ
الفرق بني آمنتم له وآمنتم به . آمنتم له أي استسلمتم لسحره. 
آمنتم به أي آمنتم بشخصه )موىس(. لهذا نجد يف سورة األعراف 
محل  األمر  ألن  مكرمتوه(،  )ملكر  و  )فرعون(  قال  سواها  غري 
الجدال ليس السحر بل هو املكر. ويف سورة الشعراء وطه نجد أن 
كلمة فرعون محذوفة مستغنني عنها بالضمري العائد، ألن موضوع 

الجدال هو السحر.
يَا  قَاَل  يَْسَعى  املَِديَنِة  أَقَْصا  ْن  ميِّ رَُجٌل  ﴿وَجاَء  تعاىل:  قال 
ِمَن  لََك  إينيِّ  فَاْخُرْج  لِيَْقتُلُوَك  ِبَك  يَأمَْتُِروَن  املَمألَ  إنَّ  ُموىَس 

النَّاِصِحني﴾ َ )20(القصص
قال تعاىل: ﴿وَجاَء ِمْن أَقَْصا املَِديَنِة رَُجٌل يَْسَعى قَاَل يَا قَْوِم 

اتَِّبُعوا املُرَْسلِني﴾ َ )20(يس
ذا  الرجل  ألن  املدينة،  عىل  القصص  سورة  يف  الرجل  تقديم 
ليقتلوه  مبوىس  يأمترون  املأل  أن  يعلم  أنه  وهي  خصوصية 

فخصوصيته يف )أن علم هذا األمر(.
أما الرجل يف سورة يس فكان رجالً طبيعياً وما قاله كان منطقياً، 

لذلك كان املكان البعيد الذي جاء منه أوىل بالتقديم.
ِبَجَهالٍَة  وَء  السُّ يَْعَملُوَن  لِلَِّذيَن  اللَِّه  َعىَل  التَّْوبَُة  َا  ﴿إمنَّ تعاىل:  قال 
ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن قَِريٍب فَأُْولَِئَك يَتُوُب اللَُّه َعلَيِْهْم وكَاَن اللَُّه َعلِيامً 

َحِكيامً﴾ )17( سورة النساء
داللته  يعملون  يف  املضارع  الفعل   . بجهالة(  السوء  )يعملون 
ما  بأن  العلم  عدم  داللته  وبجهالة  التوبة  عدم  أى  االستمرارية 

يعمل حرام.
أ/ قال تعاىل: ﴿إنَّ الَِذيَن يَْكُفُروَن ِباللَِّه ورُُسلِِه ويُِريُدوَن أَن يَُفريِّقُوا 
بنَْيَ اللَِّه ورُُسلِِه ويَُقولُوَن نُْؤِمُن ِببَْعٍض ونَْكُفُر ِببَْعٍض ويُِريُدوَن أَن 

يَتَِّخُذوا بنَْيَ َذلَِك َسِبيالً﴾ )150( النساء
ْنُهْم   ب/ قال تعاىل: ﴿والَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه ورُُسلِِه ولَْم يَُفريِّقُوا بنَْيَ أََحٍد ميِّ
أُْولَِئَك َسْوَف يُؤْتِيِهْم أُُجورَُهْم وكَاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيامً ﴾ )152(النساء

يف )أ( الكفر بصياغة املضارع املستمر واالستمرار عدم التوبة كام 
ذكرنا. ويف )ب( الذين آمنوا بصيغة املاىض داللة عىل ثبات اإلميان.  
َب املَُناِفِقنَي إن  اِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم ويَُعذيِّ قال تعاىل: ﴿لِيَْجِزَي اللَُّه الصَّ

َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَيِْهْم إنَّ اللََّه كَاَن َغُفوراً رَِّحيامً ﴾ )24( األحزاب.
َمَواِت وَما يِف األَرِْض يَْغِفُر لَِمن يََشاُء  قال تعاىل: ﴿ولِلَِّه َما يِف السَّ

ُب َمن يََشاُء واللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾ )129( آل عمران ويَُعذيِّ
ُب  َمَواِت واألَرِْض يَْغِفُر لَِمن يََشاُء ويَُعذيِّ قال تعاىل: ﴿ولِلَِّه ُملُْك السَّ

َمن يََشاُء وكَاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيامً ﴾ )14( الفتح
ُل  قال تعاىل: ﴿إالَّ َمن تَاَب وآَمَن وَعِمَل َعَمالً َصالِحاً فَأُْولَِئَك يُبَديِّ

اللَُّه َسييِّئَاتِِهْم َحَسَناٍت وكَاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيامً ﴾ )70( الفرقان
اللََّه  إنَّ  تُْحُصوَها  ال  اللَِّه  نِْعَمَة  وا  تَُعدُّ ﴿وإن  تعاىل:  قال 

لََغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾ )18( النحل
وا نِْعَمَت اللَِّه ال  ن كُليِّ َما َسأَلْتُُموُه وإن تَُعدُّ قال تعاىل: ﴿وآتَاكُم ميِّ

اٌر ﴾ )34(ابراهيم تُْحُصوَها إنَّ اإلنَساَن لَظَلُوٌم كَفَّ
إالَّ  والَْفَواِحَش  اإلثِْم  كَبَائَِر  يَْجتَِنبُوَن  ﴿الَِذيَن  تعاىل:  قال 
َن  اللََّمَم إنَّ َربََّك واِسُع املَْغِفرَِة ُهَو أَْعلَُم ِبُكْم إْذ أَنَشأَكُم ميِّ
َهاتُِكْم فاَل تَُزكُّوا أَنُفَسُكْم  األَرِْض وإْذ أَنتُْم أَِجنٌَّة يِف بُطُوِن أُمَّ

ُهَو أَْعلَُم مِبَِن اتََّقى﴾ )32( سورة النجم
املالحظ أن هذه اآليات تبدأ بالرحمة ويتوسطها العذاب وتختم 
بالغفران والرحمة، أما سورة الفرقان فتتبدل السيئات إىل حسنات 
وذلك من أعظم النعم التي التحىص ففي سورة النحل وإبراهيم 
نجد أن اآليتني تختم )إن الله لغفور رحيم( ويف سورة إبراهيم )إن 
االنسان لظلوم كفار( وهذا داللة أن أعظم النعم التي التحىص 

هي غفران الذنوب.
َجرََة  قال تعاىل: ﴿وَكُال ِمْنَها َرَغداً َحيُْث ِشئْتاَُم َوال تَْقَربَا َهِذِ	 الشَّ

فَتَُكونَا ِمَن الظَّالِِمنَي﴾ َ )35( سورة البقرة
البَاَب  واْدُخلُوا  َرَغداً  ِشئْتُْم  َحيُْث  ِمْنَها  ﴿فَُكلُوا  تعاىل:  قال 
داً وقُولُوا ِحطٌَّة نَّْغِفْر لَُكْم َخطَايَاكُْم وَسَنِزيُد املُْحِسِننَي﴾  ُسجَّ

)58( سورة البقرة
تقديم الرغد يف الجنة وتأخريه يف القرية ألن الرغد يف الجنة مهيأ 
مسبقاً من قبل الله عز وجل. أما تأخريه يف القرية فالبد أن يسبقه 

إعامر اإلنسان للقرية مبجهوداته حتى يصل إىل مستوى الرغد.
والله ورسوله أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب

أبو رقية
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الطبية  املصادر  حسب   - الجاف  التمر  تحليل  أظهر   
الدهن  من  و%2٫5  الكربوهيدرات  من   %70٫6 فيه  -أن 
و33% من املاء و1٫32% من األمالح املعدنية و10% من 
 -  1 -ب  أ  وفيتامينات  الكورامني  من  وكميات  األلياف 
ب2 -ج، ومن الربوتني والسكر والزيت والكلس والحديد 
والكلورين  واملنغنيز  والبوتاسيوم  والكربيت  والفوسفور 

والنحاس والكالسيوم واملنغنيزيوم.
مقٍو  وهو  عظيمة  غذائية  قيمة  للتمر  أن  معناه  وهذا 
للعضالت واألعصاب ومرمم ومؤخر ملظاهر الشيخوخة، 
وإذا أضيف إليه الحليب كان من أصلح األغذية وخاصة 

ملن كان جهازه الهضمي ضعيفاً.

محمد عبده محمد جودو
إدارة التخطيط والبحوث

ال شيخــوخة مع التمر

لكلب 	  تقول  يجعلك  الذي  الفن  هي  الدبلوماسية  إن 
رشس. يا لك من كلب لطيف حتى تجد الفرصة اللتقاط 

قطعة حجر.
ضيَّعت 	  مبا  تُبايل  ال  حفظتهام  إذا  شيئان  لولده:  لقامن  قال 

بعدهام، درهمك ملعاشك ودينك ملعادك
منها؟ 	  يسوؤك  ما  له:  فقيل  يطلق زوجته،  أن  أراد رجل 

قال: العاقل ال يهتك سرت زوجته. فلام طلقها قيل له: لَِم 
طلّقتها؟ قال ما يل وللكالم فيمن صارت أجنبية.

قال أحد الحكامء: ثالثة ال تلومهم عند الغضب: املريض 	 
والصائم واملسافر.

جاء رجل إىل أحد الحكامء وقال له: إين تزوجت إمرأة وجدتها 	 
عرجاء، فهل يل أن أردها؟ فقال له: إن كنت تريد أن تسابق 

بها .. فردها.
تشاجر زوجان وامتنعا عن الكالم، وقبل أن يصعد الزوج 	 

للنوم، قّدم لزوجته ورقة مكتوب عليها: أيقظيني الساعة 
ونظر  الزوج،  استيقظ  التايل  اليوم  ويف  صباحاً،  الخامسة 
الساعة فوجدها الثامنة! فاغتاظ، ثم لبس ثيابه، وملا أراد 
الخروج، نظر فرأى ورقة مكتوب عليها: استيقظ، الساعة 

اآلن الخامسة.
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يف ون�ضة و�ضحــــك لمن ق�ضمنا الليلالبـــارح اأنا وق�ضــــبة مدالق ال�ضــــيل

اخليــــل ات�ضقـــــلبنو  النعــــام  ل بخلت .. لجـــــادت على باحليــــل!وكتني 

وظاهــــرك لينا �ضكر اإل طعمــــك وجعة�ضرورك ما بتم عاقبـــاهو دمية الفجعة

روحو ت�ضابي وانت قطعت خط الرجعةكم طف�ضتي مرتاح وقلبو مابي الهجعة

عسل سوداين

أكتب موضوع إنشاء  أساس قالو ليهو  حامد يف سادس 
عن شهر رمضان ... جاب الكراس وتناهو ورقد عيل بطنو 
وماسك  الكريعات  ورافع  راسو  رافع  العنقريب  يف نص 
القلم بالليد الشامل أشولنجي ذي جدو أبو أبوهو وأمو 
البتشبه جدك  األشولنجي  يا  أنت  ليه كدي  تقول  دمية 
يف كل شئ حتي قوة الرأس ختا القلم يف خشمو وعامل 
الجامعة ملا تجي  البتقرأ يف  الكبرية  أختو   ... بفكر  فيها 

تكتب دمية القلم يف خشمها وقعد يكتب:- 
رمضان نرشب  يف   ... أكل ال رشاب  ال   .. رمضان شهرالصوم 
يتسحرو  عشان  الرقاق  مننا  يدسو  وأمي  وأبوي  مر  الحلو 
أميش  وكل مره  وين؟  أنا لكن خابر قاعدين يدسوهو  بيهو 
العامل  الزين  يجينا خايل  رمضان  ... يف  لقيمة  منو  أخد يل 
الرجال  مع  ميرق  واملغرب   .. عندنا  ويأكل  داك  صايم  فيها 
يف الربش ويستني أذان املغرب ويقول معاهم “اللهم تقبل 
... يف  وأضحك يرص يل  ليهو  أعاين  أنا  وملا  وقيامنا”  صيامنا 
رمضان تجينا حبوبتي زينب أم أمي من البلد قالت عشان 
تصوم معانا رمضان .. قالت عندها سكري .. تقع النهار كلو 
واملغرب ترشب جردل   ... باملراسيل  وترشب وتتلحني  تأكل 
.... سكرو  “بري  تقول ألمي  يوم  وكل  مر ججججت  الحلو 
مسييييخ” يف رمضان يجي أبوي من الشغل زهجااااااان وملا 
يب  يجدعني   .. جنية  أديني  يابا  واقولو  راسو  جنب  أقيف 
فردة النعال ويقول يل الجن الريكبك ... ويف رمضان الساعة 
تالتة أبوي يرقد شوية ويصحى تالتة وربع ويسألني الساعة 

كم؟ اقول ليهو الساعة خمس وربع ... وعشان يتأكد يسأل 
أختي عزيزة الساعة كم؟ تقول ليهو تالتة وربع يقوم يسكني 
بالحوش برطع برطع ... يف رمضان أقعد جنب أمي يف التكل 
وأقول  سمح؟  وتسعلني  واملويات  امللحات  تضوقني  عشان 
.... وأضوق تاين وأضوق تالت حتني أقول  كدي أضوق تاين 
يف  الربش  يف  يوم  أول  رمضان  يف   .... كعب  وال  سمح  لها 
الشارع بعد الفطور يقعدو يتونسو الرجال وعم عيل يقولهم 
خالااااس مرقنا باقيلنا تسعة وعرشين يوم ويقعدو يتغالطو 
يف الهالل دا هالل يوم وال هالل يومني؟ ... يف رمضان بعد 
املغرب ما ناكل سمح يقوم حاج عبدالله يقول قومو نصيل 
املالح تشد الحلة  .... يف رمضان أمي كل يوم محرقة بصلة 
وتجي تقهي وترسح يف املسلسالت وأبوي يهرج ويكورك فيها 
... يف رمضان بعد املغرب حبوبتي املا صامية ديك ترقد فوق 
تلقاين  وأغاين  أغاين  يف  وتتفرج  التلفزيون  املقابل  عنقريبي 
راقد تنهرين وتقول يل “هوي قوم خليني أطلق كرعيني ديل 
بعد اليوم الحار دا “... يف رمضان يف الربش أخيل الفيها أكلنا 
سمح  أكلهم  عشان  عامد  ناس  صينية  جنب  أقعد  وأميش 
أسمح من أكلنا ... يف رمضان أشوف أبو ناس عامد كل يوم 
اسأل   ... الشارع  يف  الربش  مابيجيبوها  لكن  بتيخة  يجيب 

عامد منها يقول يل طلعت مسييييخة وكعبة..!!! 
نقطة:-

وفعالً رمضان أحىل يف السودان
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