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السيد/ المدير العام ُيشارك في اجتماع 
الجمعية العمومية السنوية للمجلس العام 
للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

العدد الحادي عشر

نوفمبر 2015م

إفتتاح فرعي سوق الخرطوم )2( و كسال



بنك ال�سمال الإ�سالمي

)تحقيق الريادة يف العمل املرصيف اإلسالمي بتنمية قدرات العنرص 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  يف  واملساهمة  البرشي 

وتقديم حلول متكاملة تريض طموحات أصحاب املصلحة(.

السودان،  يف  العاملة  املصارف  مقدمة  يف  نكون  أن  )نتطلع 

متيزاً يف التنمية والرفاه االجتامعي وتعزيزاً للثقة يف معامالتنا 

داخلياً وخارجياً(.

)قيمنا نابعٌة من عقيدتنا  تقاليدنا  ثقافتنا: ال�صدق والأمانة 

وال�صفافية(. 
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 بنك ال�شمال 
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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

عبد الله حسن أحمد قريش

محمد الصادق الرشيد عمر

أباذر محمد بدوي عبدالرحيم

تصميم

حسني عثامن)مرسيدس(0122677553

طباعة

سينان العاملية للطباعة.121215400

بنك الشمال اإلسالمي
تلفون 

83782925ـ  ـ   83779474 ـ   83773111
83779078 ـ 83772179

فاكس:
ـ   83728586 ـ   83774277 ـ   83773585

83775531

تلكس:
22109 ـ 22888 نخيل )اس دي(

اإلسويفت
hkdssbsI

ص.ب:
 10036 الخرطوم، الرمز الربيدي: 11111

الموقع على االنترنت:
www.shib.sd

البريد اإللكتروني:
info@shib.sd
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العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

إفتتاح فرعي سوق الخرطوم )2( و كسال

واحة الشمال تلتقي السيــد: محمد  البشـرى خلــف اللــه )أمين مجلس اإلدارة(

في ذكرى اليوبيل الفضي للبنك

دور نموذج الكايزن في النهوض باالقتصاد الياباني )شركة التايوتا نموذجًا(

االتصـال المؤسسـى الفّعــال مفهــومــه، أهـدافه،  عناصره ومتطلباته، وسائله وآلياته
3
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تلتقيكم  أن  الشامل(،  )واحة  مجلة  أرسة  يرس 
عرب إصدارتها الحادية عرشة والتي تأيت متزامنة 
الفيض خالل هذا  بيوبيله  البنك  مع احتفاالت 
بافتتاح فرعي  الكرام  العمالء  تهنئ  العام، كام 
الخرطوم )2( ومدينة كسال قريباً وذلك ضمن 
اسرتاتيجية البنك  يف التوسع واالنتشار الجغرايف 
وخطته الرامية بأن يصل لعمالئه يف مناطقهم 
تريض  التي  املتميزة  املرصفية  وتقديم خدماته 

طموحاتهم. 
عزيزى القارئ يأيت هذا العدد مشتمالً عىل عدة 
موضوعات تعكس مسرية البنك خالل الخمسة 
التي  املوضوعات  ومن  املاضية  عاماً  وعرشين 
حفل بها هذا العدد لقاء مع السيد/ أمني مجلس 
اإلدارة باعتباره من القياديني الذين شهدوا قيام 
البنك، هذا باإلضافة لألبواب الثابتة التي تغطى 
باقة من املوضوعات املتنوعة العلمية والثقافية 
آملني أن تحقق الفائدة املرجوة منها وأن تنال 
رضا القارئ الكريم. تطلب أرسة تحرير املجلة 
الكرام  القراء  وجمهور  الزمالء  اإلخوة  من 
آرائهم  مقرتحاتهم،  مبالحظاتهم،  املجلة  تزويد 
العدد  يف  مبوضوعاتهم  للمشاركة  وتدعوهم 
القادم -  مبشيئة الله تعاىل -  لتكون خري معني 

لنا يف تقديم األفضل مستقبالً.
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بنك ال�شــــــــمال الإ�شالمي

5

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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السيد/ المدير العام ُيشارك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية 
للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

شارك السيد/ حسن محمد الحسن 
يف  للبنك  العام  املدير  األمني، 
للجمعية  عرش  الخامس  االجتامع 
للبنوك  العام  للمجلس  العمومية 
واملؤسسات املالية اإلسالمية والذي 
ُعقد مبدينة جدة باململكة العربية 
2015م  يونيو   26 يف  السعودية 
الخطة  تدشني  تضمن  والذي 
للفرتة  املعتمدة  االسرتاتيجية 
هذا  شهد  )2015م-2018م(،كام 
الطاولة  وثيقة  إطالق  االجتامع 
للبنوك  العام  للمجلس  املستديرة 
واملؤسسات املالية اإلسالمية والبنك 
بعنوان  جدة  للتنمية  اإلسالمي 
الدوىل  التوسع  )اسرتاتيجيات 

للمؤسسات املالية اإلسالمية(.

 )79( الجودة عدد  ومراقبة  التدريب  إدارة  نظمت    
مركز  وخارج  داخل  عمل  وورشة  تدريبية  دورة 
2015م،  أكتوبر  وحتى  يناير  من  الفرتة  يف  التدريب 
يف إطار دورها لتأهيل ورفع قدرات ومهارات الكادر 
البرشى بالبنك. غطت هذه الدورات مختلف الجوانب 
املتعلقة بالعمل املرصيف يف محاور: التسويق، الخدمات 
التمويل والرقابة  التقنية، املهارات اإلدارية،  املرصفية، 
للموظفني  خاصة  إعدادية  دورة  ُأقيمت  املرصفية. 
العمل  وضوابط  بإجراءات  تعريفهم  بهدف  الجدد 

املرصيف ومجاالت عمل وحدات البنك املختلفة.

نشاط إدارة التدريب ومراقبة الجودة
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شارك السيد/عبدالباقى دفع الله األمني، نائب املدير العام للبنك 

يف القمة املرصفية العربية الدولية التحاد املصارف العربية التي 

املايل  الشمول  عنوان:  تحت  بهنغاريا  بودابست   يف  ُعقدت 

هو  املايل  الشمول  أن  القمة  أكدت  وقد   )Financial Inclusion«

السبيل األنجع لتعميق الرتبية والثقافة املالية يف املجتمعات مام 

يساهم يف ترّقى الشعوب وزيادة قدراتها االقتصادية والتنموية. 

والسلطات  الحكومات  من  الطلب  التوصيات  تضمنت  وقد 

الشمول  وتبني  عمل  إسرتاتيجيات  وضع  واالقتصادية  املرصفية 

إيالئه  عىل  املصارف  وتحفيز  للتطبيق  قابل  كمفهوم  املايل 

األهمية البالغة نظراً لنتائجه املهمة عليها وعىل املجتمعات. 

السيد/ نائب المدير العام ُيشارك في القمة المصرفية العربيةالدولية 
التحاد المصارف العربية في بودابست بهنغاريا

بنك الشمال اإلسالمي ُيدشن خدمة DUBAI REMIT بالنقد األجنبي
باالتفاق  لتقديم خدمات متميزة لعمالئه دشن  الشامل اإلسالمي  يف إطار سعى بنك 

الحواالت  وإرسال  باستقبال  والخاصة   DUBAI REMIT خدمة  بالخارج  مراسليه  مع 

بالنقد األجنبي، هذه الخدمة متكن عمالء البنك من إرسال واستقبال حواالتهم بالنقد 

األجنبي مع عدد من الدول وعىل وجه الخصوص منطقة الخليج )األمارات، السعودية، 

ُتسلم  الحواالت  بأن  علاًم  والهند.  العربية  مرص  لجمهورية  باإلضافة  والكويت(  قطر 

للمستفيدين بنفس العملة عرب جميع فروع البنك داخل وخارج والية الخرطوم. 
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بنك الشمال اإلسالمي ُيمول مواتر نقل بدياًل لعربات الكارو التقليدية

ُيعد مرشوع متويل مواتر لنقل البضائع لتكون بدياًل لعربات 
الكارو التقليدية من املرشوعات الرائده والتي لها أثر كبري عىل 
البحر األحمر، باإلضافة  رشيحة ذوى الدخل املحدود بوالية 
لذلك ُيعد املرشوع إضافة حقيقية ملدينة بورتسودان حارضة 
البحر األحمر وداعاًم للطفرة العمرانية التي شهدتها يف اآلونة 

البيئة  عىل  املحافظة  يف  ملساهمته  باإلضافة  هذا  األخرية، 
املدينة  بوسط  األسواق  داخل  البضائع  نقل  حركة  وزيادة 
التي  للمشاريع  إلحاقاً  جاء  املرشوع  هذا  الطرفية.  واألحياء 
مولها فرع البنك باملدينة يف إطار املسئولية االجتامعية التي 

ُتعد من ضمن األهداف األساسية لبنك الشامل اإلسالمي.
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بنك الشمال اإلسالمي يفتتـــــــــح فرعه الجديد بمدينة كسال

ىف إطار خطة بنك الشامل االسالمى االسرتاتيجية )2013م-2017م( 
والتى من ضمن أهدافها التوسع جغرافياً بهدف نرش خدماته 
املرصفية املتميزة لتغطى واليات السودان كافة، شهدت مدينة 
املوافق  الخميس  صباح  للبنك   )22( رقم  الفرع  افتتاح  كسال 
الخامس من شهر نوفمرب لعام 2015م وسط حضور جامهريى 
كبري تقدمه الفريق كامل جعفر، وزير التخطيط والبنى التحتية 

قيادات:   السادة  من  وجمع  الوالية  واىل  السيد/  سعادة  ممثل 
والعمل  املدنية  الخدمة  األمنية،   ، الرشطية  النظامية،  القوات 

املرصىف بالوالية ولفيف من مواطنى مدينة كسال0
 رشف االفتتاح السيد/ عىل سعيد أحمد كمبال والسيد/ بدر 
الشامل  بنك  إدارة  مجلس  عضوا  عبدالرىض،  صالح  الدين 
املدير  نائب  االمني،  الله  دفع  والسيد/عبدالباقى  اإلسالمى 

10

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



بنك الشمال اإلسالمي يفتتـــــــــح فرعه الجديد بمدينة كسال

والبحوث  لإلدارة  املدير  مساعد  نورالدين،  والسيد/عبدالله  العام 
والتخطيط والذى حيا الحضور الكريم ورحب بهم ىف مستهل كلمته 
التى ألقاها مبناسبة حفل االفتتاح، حيث تحدث فيها عن انجازات 
لتحقيقها  يسعى  التى  وأهدافه  املستقبلية  ورؤاه  السابقة  البنك 
للمتعاملني  املتكاملة  املرصفية  والحلول  الخدمات  أفضل  بتقديم 
أن الهدف من افتتاح هذا الفرع هو الوصول  مع البنك، موضحاً 

بخدمات البنك املرصفية ملختلف رشائح املتعاملني بوالية كسال.
ممثل  جعفر،  الفريق/كامل  قص  االفتتاح  حفل  ختام  ىف 
سعيد  السيد/عىل  ومعه  كسال  والية  واىل  السيد/  سعادة 
اإلسالمى  الشامل  بنك  إدارة  مجلس  عضو  كمبال،  أحمد 
منظومة  ضمن  الفرع  بدخول  إيذاناً  التقليدى  الرشيط 

فروع البنك العاملة.
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لالنتشار  إسرتاتيجيته   إطار  يف 
فرعه  البنك  افتتح  الجغرايف 
يف   )2( الخرطوم  بسوق  الجديد 
وقد  2015م  يوليو  من  التاسع 
خاطب السيد/املدير العام للبنك 
الحضور مؤمناً عىل حرص البنك 
عىل تحقيق األهداف االقتصادية 
العمل  خالل  من  واالجتامعية 
للتطورات  تطرق  وقد  املرصيف. 
يف  البنك  حققها  التي  اإليجابية 
جانب  من  املاضية.  السنوات 
آخر أكد السيد/ املدير العام أن 
الهدف من افتتاح هذا الفرع هو 
الوصول بخدمات البنك املتميزة 
الجدير  املنطقة.  جمهور  إىل 
بالذكر أن افتتاح هذا الفرع جاء 
متزامناً مع احتفال البنك بيوبيله 

الفيض يف هذا العام.

بنك الشمــــال اإلسالمي يفتتح فــــرعه الجديد بسوق الخرطوم )2(
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بنك الشمــــال اإلسالمي يفتتح فــــرعه الجديد بسوق الخرطوم )2(
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  أبدى بنك الّسودان املركزي ترحيبه بقرار مجموعة العمل 
املايل الدولية بإزالة اسم السودان من قامئة الدول التي لديها 
قصور يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ووصف 
حازم عبدالقادر الناطق باسم بنك الّسودان املركزي القرار 
الحكومية  األجهزة  كافة  بذلتها  التي  للجهود  تتويج  بأنه 
الّسودان  وبنك  املالية  ووزارة  العدل  وزارات  يف  ممثلة 
الدولية  واملعايري  باملتطلبات  للوفاء  والجامرك،  املركزي 
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتي تأكدت منها 
مجموعة العمل الدولية من خالل زياراتها امليدانية املتكررة 
للسودان، لتصدر قرارها هذا بعد أن وقفت عىل استيفاء 
السودان ملطلوبات مكافحة غسل االموال املتمثلة يف إصدار 
قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب لعام 2010 
العام  يف  أجيَز  جديد  قانون  مكانه  حّل  بحيث  وتحديثه 

وإصدار  الدولية،  واملعايري  املطلوبات  مع  ليتوافق   2014
منشور بنك الّسودان املركزي رقم 2014/8 الخاص مبكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وإنشاء وحدة خاصة بوزارة 
وإصدار  االرهاب  ومتويل  االموال  غسل  ملكافحة  العدل 
ومكافحة  املرصيف  العمل  لتنظيم  منشورات  املركزي  البنك 
غسل األموال واإلجراءات الجمركية املطلوبة دولياً يف هذا 

الصدد، وغريها من املطلوبات. 

هذا وكانت مجموعة العمل املايل الدويل )FATF(، يف ختام 
اجتامعها العام بباريس، يف يومي 21 ـ22 أكتوبر 2015 قد 
أصدرت قراراً بإزالة اسم الّسودان من )القامئة الرمادية(، أي 
قامئة الدول التي لديها قصور يف نظام مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب، وذلك الستيفائه جميع مطلوبات مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وفق املعايري الدولية.

بنك الّسودان المركزي يرحب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها 
قصور في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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الجزيرة، شارك  إيال وايل والية  بدعوة من د.محمد طاهر 
وممثيل  مديري  من  وعدد  السوداين،  املصارف  اتحاد 
بقيادة  العمل  أصحاب  عام  اتحاد  وفد  بجانب  املصارف، 
التكاملية  الرشاكة  لقاء  يف  االتحاد،  رئيس  الربير  سعود 
2015/9/5م  املوافق  السبت  يوم  الجزيرة،  والية  لنهضة 
بواد مدين، حيث أكد السيد الوايل من خالل طرحه لرؤية 
اهتامم  القادمة،  للفرتة  والتنموية  االقتصادية  الوالية 
التنمية واالستثامر  التي تعرتض  العقبات  بتذليل  حكومته 
مشاريع  يف  الدخول  األعامل  قطاعات  بالوالية، ودعا 
الوالية  بها  تتمتع  التي  املوارد  من  واالستفادة  استثامرية 
مشرياً إىل السعي لتشغيل املصانع العاطلة وتطوير مرشوع 
الجزيرة يف جميع النواحي وسفلتة الطرق التي تربط كافة 
محليات الوالية، وتحويل طريق الخرطوم مدين إىل طريق 
مزدوج،  ودعا املصارف إىل زيادة فروعها وتحقيق انتشار 

أوسع بالوالية للمساهمة يف التنمية.

لكافة  االتحاد  الربير تسخري  األستاذ سعود  من جانبه أكد 

لجذب  للوالية  للرتويج  الخارجية  وعالقاته  إمكانياته 
مؤمترات  عقد  األموال  وتبني  ورؤوس  املستثمرين 
ومنتديات استثامرية خارجية للوالية مشيداً بجهود الوالية 

من أجل ترقية وتهيئة البيئة االستثامرية. 

   ومن جانبه قال األستاذ مجذوب جيل األمني العام التحاد 
عام  اتحاد  مع  متضامنني  أننا سنسعى  السوداين  املصارف 
أصحاب العمل عىل وضع يدنا عىل يد حكومة هذه الوالية 
العمالقة مستجيبني لكل ما يفيد يف تنمية وتطوير الوالية 
ومرشوعاتها املختلفة، منطلقني من ثقتنا يف جدية السيد/ 
د.محمد طاهر إيال وايل الوالية يف تنفيذ مرشوعات تنموية 

يستفيد منها مواطن هذه الوالية والسودان عامًة. 
مرشوعات  يف  ساهمت  املصارف  أن  جيل  األستاذ  وأكد   
سيستمر  الطريق  ذات  وعىل  بالوالية،  واالستثامر  التنمية 

الجهاز املرصيف بإذن الله يف عطائه. 
 هذا وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بني والية الجزيرة 

واتحاد عام أصحاب العمل.

اتحاد المصارف يشارك في لقاء الشراكة التكاملية لنهضة والية الجزيرة
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تركيا: سنكرس رئاستنا لمجموعة العشرين لترويج التمويل اإلسالمي في العالم
رأس  عىل  سيكون  اإلسالمي  التمويل  أن  تركيا  أكدت 
الدول  ملجموعة  رئاستها  مرحلة  خالل  أولوياتها  جدول 
نرش  العمل  يشمل  أن  عىل  اقتصادياً،  الكربى  العرشين 
وقال  قدراته.  وزيادة  العامل  حول  اإلسالمي  التمويل 
الدين  برهان  السيد/  الرتكية  الخزانة  وزارة  وكيل  نائب 
أكتاس، يف مؤمتر نظمه البنك اإلسالمي للتنمية مبوزمبيق، 
التمويل  لصناعة  الحيوي  بالدور  بقوة  )تؤمن  أنقرة  إن 
البنية  ملشاريع  التمويل  توفري  صعيد  عىل  اإلسالمي 

أكتاس  وتابع  واملتوسطة.  الصغرية  للرشكات  التحتية 
زيادة  الرئاسة عىل  توليها  تركيا خالل  بالقول: )ستعمل 
مجموعة  أعضاء  بني  اإلسالمي  التمويل  حول  الوعي 
التمويل  إرشاك  تعزيز  عىل  نعمل  نحن  العرشين.. 
اإلسالمي يف النظام املايل العاملي، يوجد بالطبع الكثري من 
وستتوىل  عاملياً  املفروضة  املتنوعة  واألنظمة  السياسات 
الدويل  البنك  من  طلبنا  وقد  األمر،  هذا  مراجعة  تركيا 

وصندوق النقد الدويل تزويدنا بالتقارير الرضورية(.

أندونيسيا تتطلع إلى خريطة طريق لدعم التمويل اإلسالمي
يف  املال  لسوق  املنظمة  الجهة  أعلنت 
اندونيسيا عن اسرتاتيجية مدتها )5( سنوات 
التمويل اإلسالمي وذلك يف  لتطوير صناعة 
أحدث الجهود لتعزيز هذا القطاع يف أكرب 
بلد مسلم يف العامل من حيث عدد السكان.
وتتضمن خارطة الطريق التي وضعتها هيئة 

يتناول  مكثفاً  أعامل  جدول  األندونيسية  املالية  الخدمات 
املنتجات  عىل  الرسوم  خفض  بينها  من  كثرية،  موضوعات 
التعليم  وتطوير  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة 

وبرامج التدريب.

تهدف خريطة الطريق إىل تشجيع سوق 
والتي  اندونيسيا  يف  اإلسالمي  التمويل 
دول  يف  املامثلة  األسواق  عن  تخلفت 
اندونيسيا  يف  اإلسالمية  فالبنوك  أخرى. 
تحوز نحو 5%، فقط من إجاميل األصول 
أكرث  مقارنة مع  البالد وذلك  املرصفية يف 
السعودية،  يف   %50 من  وأقل  املجاورة  ماليزيا  يف   ،%20 من 
عىل   ،%15 اإلسالمية  البنوك  حصة  تبلغ  أن  السلطات  وتريد 
وهو  2023م،  بحلول  البالد  يف  املرصفية  السوق  من  األقل 

هدف طموح بالنظر إىل توقف النمو يف القطاع.

األردن: خبراء يؤكدون أهمية الصكوك اإلسالمية لالقتصاد الوطني
 أكد مشاركون يف ورشة الصكوك اإلسالمية األهمية الكبرية لهذه 
األدوات املالية اإلسالمية )الصكوك اإلسالمية( لالقتصاد الوطني، 
باعتبارها أدوات متويل غري تقليدية وأكرث أمناً واستقراراً. وقال 
عبدالسالم  الدكتور/  املركزية  الرشعية  الرقابة  هيئة  رئيس 
خدمات  يقدم  الصكوك  اصدار  إن  الورشة،  افتتاح  يف  العبادي 
وفعالة  مأمونة  متويل  مصادر  توفري  أهمها  الوطني،  لالقتصاد 
للمرشوعات يف القطاعني العام والخاص، وتنوع مصادر التمويل 
البنك  محافظ  نائب  بحضور  العبادي،  الدكتور/  املالية.وأضاف 
املركزي األردين الدكتور/ عادل رشكس ومدير عام صندوق الحج 
الدكتور/ وائل عربيات، ان أبرز الخدمات التي توفرها الصكوك 
بناء نظام مدفوعات  التمويل اإلسالمية هي  اإلسالمية وأدوات 
جديد ضمن الدولة، يعكس رؤية جادة لتمويل املرشوعات،وبني 
والفنية،  اإلدارية  للتنمية  تنظمها رشكة متكني  التي  الورشة،  يف 

الخرباء  من  عدد  ومبشاركة  األردين  اإلسالمي  البنك  من  بدعم 
يف مجال الصريفة اإلسالمية، إن الصكوك تعد خصخصة مؤقتة 
يف  التوسع  من  متكن  جديدة  مرشوعات  بناء  أو  للمرشوعات، 
بناء مرشوعات البنى التحتية، خصوصاً الطرق والجسور واملباين 
العامة، الفتاً إىل تجارب دولية ناجحة يف مجال متويل مرشوعات 
والجرس  ديب،  مطار  مثل:  اإلسالمية،  الصكوك  خالل  من  عامة 
وناقشت  الرتكية.  األرايض  عرب  وآسيا  أوروبا  قاريت  بني  الواصل 
الصكوك  أهمية  حول  موضوعات  األوىل  جلستها  يف  الورشة 
الصكوك،  إطفاء  األردين وعمليات  لالقتصاد  اإلسالمية  السيادية 
وأثر الصكوك السيادية عىل التنمية االقتصادية.وتناولت الجلسة 
الثانية التي ترأسها رئيس هيئة الرقابة الرشعية املركزية الدكتور/ 
الرشعي  والدور  وتقييمها،  الصكوك  العبادي،  السالم  عبد 

واالقتصادي للصكوك، والرشكة ذات الغرض الخاص
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منظم  عمل  ألي  أساساً  االسرتاتيجى  التخطيط  ُيعد 
املعارصة ومن  الحياة  للمنظمة وهو سمة من سامت 

دونه لن يتضح االتجاه الذي تسري عليه املنظمة.
إتخذ بنك الشامل اإلسالمي منهج التخطيط االسرتاتيجى الذي 

يقوم عىل أسس علمية أساساً لتحقيق أهدافه املنشودة.
يف سبيل تحقيق أهداف البنك وطموحات املساهمني 
وضع البنك خطته االسرتاتيجية األوىل )2008م-2012م( 
والتي حققت أهدافها بنسبة 100%، ثم جاءت خطته 
رؤية  لتحقيق  )2013م-2017م(  الثانية  االسرتاتيجية 
السودانية«.  املصارف  مقدمة  يف  يكون  »بأن  البنك 

وتتمثل أهم أهدافها يف اآليت:
األهداف الرئيسية:

1. تعظيم الربحية لتحقيق منفعة جميع أصحاب املصلحة.

2. تعزيز دور البنك يف القطاع املرصيف السوداىن وتقديم 
خدمات مرصفية مميزة.

3. التوسع يف مجال التقنية املرصفية ومواكبة التحديث 
يف أنظمة الدفع مع ضامن سالمتها وأمنها.

وإعادة  بأنواعها  الودائع  وتعظيم  املوارد  استقطاب   .4
تخصيصها مبا يساهم يف زيادة معدالت اإلنتاج وربحية البنك.
5. التوسع األفقي والرأيس للبنك مبا يغطي كل مناطق 

الدولة.
األهداف الفرعية:

أ.املجال املايل:
1.تنمية املوارد املحلية واألجنبية.

2.االستغالل األمثل للموارد.
3.تعظيم حقوق امللكية.

ب.مجال املتعاملني:
تلبي  متميزة  مرصفية  وخدمات  منتجات  1.تقديم 

احتياجات العمالء.
2.املحافظة عىل العمالء الحاليني واستقطاب عمالء جدد.

ج.مجال العمليات الداخلية:
1.تطوير الخدمات املرصفية وفق متطلبات الجودة.

2.تقليص نسبة الخطأ يف تنفيذ العمليات.
د.مجال العاملني:

1.تطوير وتنمية قدرات العنرص البرشي.
2.تعزيز ثقافة تقديم الخدمة املتميزة.

3.تعميق والء العاملني.
4.تعميق روابط العاملني اجتامعياً.

هـ. مجال املجتمع:
1.املساهمة يف األنشطة املجتمعية.
2.االلتزام باملسئولية تجاه املجتمع.

أهداف خطة البنك الخمسية  )2013م-2017م(
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( تلتقي السيــد: محمد  البشـرى خلــف اللــه ( 

أجرى الحوار: التجاني حسين ومحمد الصادق الرشيد عمر

بنك الشمال تأسس منذ البداية وفق نظم وهياكل ولوائح واضحة.
حقق البنك الكثير من أهدافه وال زال يسعى الستكمال تلك األهداف.

على العاملين التمسك بالعمل الجماعي والترابط االجتماعي والشفافية والصدق.. 
وهذه الصفات تجعل البركة في عملهم.
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( تلتقي السيــد: محمد  البشـرى خلــف اللــه ( 

نقف معك عند امليالد.. النشأة.. واملراحل التعليمية:
شندي  غرب  شامل  املتمة  محلية  )كيل(  يف  ولدت  ـ 
والدي  كان  املنطقة..  تلك  مايو 1956م ونشأت يف  يف 
تاجراً يف الجنوب، وهذا ما جعلنا نحب التسفار، حيث 
كنت أسافر إليه هنالك، ومل تكن والديت متانع يف سفري 
أحياناً  أيضاً  هي  وكانت  املتوسطة،  يف  كنت  أن  منذ 
تسافر إليه، وهذا ما جعلني أرى النيل كله من منبعه 
وياي  جوبا  مثل  الجنوب  مدن  رأيت  فقد  مصبه،  إىل 
الجامعة سافرت  وسافرت حتى بحرية فكتوريا، ثم يف 
شامالً حتى القاهرة واألسكندرية، أي أكملت كل نهر 

النيل، وقد سافرنا يف الجنوب باللواري..   
تلقيت تعليمي االبتدايئ واملتوسط والثانوي يف كيل، ثم 
التحقت بجامعة القاهرة فرع الخرطوم )النيلني حالياً( 
عىل  وتحصلت  املرصفية،  للدراسات  العايل  املعهد  ثم 
املاجستري يف اإلدارة MBA يف أكادميية السودان للعلوم.

قبل  بها  عملت  التي  واملؤسسات  الوظائف  هي  ما 
التحاقك ببنك الشامل؟

ـ قبل إكاميل للجامعة عملت يف ديوان الخدمة العامة، 
حيث عملت مفتش خدمة يف وزارة الرثوة الحيوانية، 
أول  كنت  اإلسالمي حيث  التضامن  ببنك  التحقت  ثم 

موظف يف شؤون العاملني يف فرباير 1983م قبل افتتاح 
حتى  التضامن  بنك  يف  العمل  يف  واستمريت  البنك 
مايو 1989م حيث انتقلت لبنك الشامل اإلسالمي قبل 
االنقاذ بشهرين.وانتدبت للعمل بالسكة حديد عطربه 
من بنك الشامل مديراً إلدارة املوارد البرشية ملدة )3(

أعوام يف العام 1991م. 
متى وكيف كان التحاقك ببنك الشامل؟

ـ كام أسلفت انتقلت لبنك الشامل قبل االنقاذ بشهرين 
برتشيح من األخ/ عوض أحمد الجاز الذي كان نائب مدير 
عام لبنك التضامن ثم أصبح مديراً عاماً لبنك الشامل، 
الثاين يف  وقامت سياسته عىل أن يأيت مبوظفي الصف 
األول  الصف  موظفي  ليكونوا  اإلسالمي  التضامن  بنك 
يف بنك الشامل، فقد كنت نائب مدير شؤون العاملني 
القطاع  مدير  الشامل  بنك  يف  فأصبحت  التضامن  يف 
اإلداري كله مبا يف ذلك التدريب وشؤون العاملني، ومن 
الذين انتقلوا من بنك التضامن األخ/ صالح عثامن عىل 
السيد/عبدالحفيظ  لالستثامر، وكان  الذي أصبح مديراً 
ياسني  والسيد/بكري  اإلدارة،  ملجلس  أمني  أول  بارشى 
مديراً  سعد  مصطفي  والسيد/  املالية،  للشؤون  مديراً 
الوهاب حسن كوكو  الخارجية، واللواء/ عبد  للعالقات 

)أمين مجلس اإلدارة(

من العاملين األوائل في بنك الشمال اإلسالمي، وقد بقي فيه منذ بدايات تأسيسه حتى اليوم، منتقاًل 
إليه من بنك التضامن اإلسالمي مثله مثل بقية الجيل األول في البنك.. وهو اليوم أمين مجلس إدارة 
البنك.. التقيناه في )واحة الشمال( من أجل أن نستعرض معه مالمح من تلك المسيرة الطويلة 

الذاخرة بالتجارب والدروس والعبر، فكان لنا معه الحوار التالي: 
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مديراً  صالح  العابدين  وزين  القانونية،  لإلدارة  مديراً 
العاملني  وشؤون  التدريب  فصل  بعد  اإلدارية  للشؤون 
منها، أما السيد/ إسامعيل محمد عثامن فقد تم انتدابه 
من بنك فيصل اإلسالمي ليكون أول مدير للفرع الرئييس، 
ومن املوظفني أحمد الطاهر وكامل عثامن وأحمد منري 
البنك، وتم توظيف عدد من  وهؤالء هم الذين أسسوا 
أصحاب الخربات وعدد عرشة موظفني جدد وتم تدريبهم 
يف بنك التضامن، وقد طالت فرتة التدريب نتيجة التأخر 

يف افتتاح البنك ملدة 6 اشهر.
تقلدت عدة وظائف بالبنك منذ التأسيس وحتى اآلن 

نرجو أن تجرت الذاكرة لتحدثنا عنها؟
ـ عملت مديراَ  لشؤون العاملني والتدريب، ثم مديراً إلدارة 
للشؤون اإلدارية واملوارد  التخطيط، ثم مرة أخرى مديراً 
البرشية. ويف تلك الفرتة ألغى مجلس اإلدارة وظائف نواب 
ومساعدي املدير العام، ولذلك عندما متت تسميتي مديراً 
)وينوب  إليها  البرشية أضيفت  اإلدارية واملوارد  للشؤون 
عن املدير العام يف حالة غيابه(، وبعد فرتة متت العودة 

للنظام السابق فأصبحت مساعداً للمدير العام.
ما هي التحديات والصعوبات التي جابهت البنك عند 

مرحلة التأسيس وكيف تم تذليلها؟
ـ من الصعوبات التي واجهت البنك عند تأسيسه أنه 

حصل عىل التصديق املبديئ، ولكن التصديق النهايئ كان 
يتطلب جمع 25% من رأس املال حتى يتم الحصول عىل 
التصديق النهايئ. وقد عملنا يف ذلك الوقت عىل تسويق 
األسهم، ولكن عندما حصلنا عىل النسبة املطلوبة قال 
السيد/وزير املالية آنذاك: )كفانا بنوك إسالمية(، لكن 
وزير  منصب  الدائم  نور  /عمر  املرحوم  تسلم  عندما 

املالية بداية عام 1989م قام بالتصديق للبنك.
 أيضاً مل يكن بنك الشامل يف بداياته ميتلك مقراً أرضياً، 
)عزالدين  االجتامعية  التأمينات  عامرة  يف  كنا  إمنا 
تفضل  دامئاً  والناس  والثالث،  األول  الطابق  السيد( يف 
الخدمة  بجودة  ذلك  تجاوزنا  ولكننا  األريض،  الطابق 
خاصة  البنك  عىل  الناس  من  كبري  إقبال  هنالك  وكان 
البنك  حل  وقد  الشاملية،  الوالية  وأبناء  املغرتبني  من 

املعضلة بامتالكه ملقره الحايل يف عام 1998م.
 ومن ناحية أخرى كانت هنالك إيجابيات، إذ أن البنك 
تأسس منذ البداية وفق نظم وهياكل ولوائح بذلنا فيها 
جهداً مستندين عىل لوائح بنك التضامن وطورنا فيها 
من  متكنا  بخرباء.  واستعنا  اجتامعاً   26 عرب  يناسبنا  مبا 
استقطاب النقد األجنبي إذ كنا منتلك قرابة نصف النقد 
لنا  كان  وأيضاً  السودانية.  البنوك  يف  املوجود  األجنبي 
نظام متطور لقياس العمل، إذ اعتمدنا عىل رشكة من 
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الخارج لتقييم كفاءة ورسعة العمل املرصيف يف البنك، 
وكنا ندقق مع مديري الفروع بصورة يومية باالعتامد 

عىل تقارير الرشكة.
 وأضيف أن البنك عند بداية تأسيسه متت استضافته يف 
الوهاب  عبد   / دكتور  املرحوم  لدى  العصمة  دار  رشكة 
نعتمد عىل  كنا  أعطانا مكتبه مجاناً، وقد  عثامن حيث 
الخدمة  أشكال  بكل  والقيام  مكاتبنا  نظافة  يف  أنفسنا 
بأنفسنا مبا فيها تقديم الضيافة لزوارنا، وكنت أقول عن 
مل  والبنك  الوقت.  نفس  يف  ومراسلة  مدير  أول  نفيس: 
البنك يف  تكن لديه مخازن وقد قمت بتخزين سيارات 
منزل أيب.. وكان العاملون يف البنك كلهم بجميع مواقعهم 

يتفانون يف أداء رسالتهم دون تأفف من أي عمل.
يف  البنك  حقق  إنشائه، هل  عىل  عاماً   25 بعد مىض 
أي مدى..  وإىل  أجلها  أنشأ من  التي  األهداف  نظرك 

وماذا ينتظره؟ 
يسعى  زال  وال  أهدافه  من  الكثري  البنك  حقق  لقد  ـ 
البنك  أهداف  من  كان  وقد  األهداف.  تلك  الستكامل 
البنك  كان  فرتة  ويف  الضعيفة،  الرشائح  دعم  الرئيسية 
من  أكرب  تربعاته  أصبحت  حتى  كبرية  تربعات  يقدم 
دعم  يف  البنك  يجتهد  أن  وأمتنى  املساهمني.  أرباح 
الرشائح الضعيفة، وأن تتم زيادة رأس ماله وأن يتوسع 

يف املرشوعات اإلنتاجية القومية واملستقبلية التي تقدم 
خدمة لألمة.  

مدينة يف السودان زرتها ومل تنسها.. وملاذا؟
والقناعة  والبساطة  الطيبة  فيها  ألن  عطربة..  مدينة  ـ 

بالقليل.
مدينة خارج السودان زرتها ومل تنسها.. وملاذا؟

ـ مدينة أروشا يف تنزانيا، فقد وجدت فيها جواً طبيعياً 
رائعاً أعيشه ألول مرة، وقد كنا نقيم يف عامرة عىل رأس 
السيارة  إليها والنزول منها بدوران  الصعود  يتم  جبل، 
حول الجبل يف مشهد بديع.. وكنا نناطح السحاب حيث 
منظره  كان  الذي  السحاب  من  النافذة  نضطر إلغالق 

بهيجاً.
الحكمة التي تؤمن بها يف مزاولتك للعمل وتنصح بها اآلخرين..

الرسول )ص(: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب  ـ حديث 
ما أقول للبعض: »إذا  ألخيه ما يحب لنفسه«.. وكثرياً 
كان أحدهم يقف أمامك طالباً معاملة عليك بأن تقوم 

بتصور الرتبيزة مقلوبة.. وتترصف بعد ذلك«
وّجه كلمة للعاملني بالبنك

الفريق  وروح  الجامعي  بالعمل  بالتمسك  عليهم  ـ 
الواحد والروح السمحة والرتابط االجتامعي والشفافية 

والصدق.. وهذه الصفات تجعل الربكة يف عملهم.  

21

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



لوحة شرف بمناسبـــــــة اليوبيل الفضي

ال�سيد: عبدالوهاب عثمان �سيخ مو�سى 

منذ التاأ�سي�س اإىل 5/27/ 1996م

ال�سيد: عزالدين ال�سيد حممد علي 

من 1996/5/27 اإىل 1998/8/20م

ال�سيد: عثمان �سلمان حممد النور

من 2005/8/28 اإىل 2007/6/2م

ال�سيد: الباقر يو�سف م�سوي

 من 2007/10/24م حتى تاريخه

ال�سيد: عادل عبداجلليل برتجي

من 1999/8/14 اإىل 2002/6/9م

ال�سيد: جعفر عثمان فقريي 

من 2004/2/28 اإىل 2005/8/28م

ال�سيد: فتحي خليل حممد

من 1998/8/20 اإىل 1999/8/14م

ال�سيد: د. اأحمد اإبراهيم حمد الرتابي

من 2002/6/10 اإىل 2004/2/28م

ال�سيد: د. خالد اأحمد حممد �سالح

من 2007/6/2 اإىل 2007/10/4م

رؤساء مجالس اإلدارات المتعاقبون على البنك
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لوحة شرف بمناسبـــــــة اليوبيل الفضي

ال�سيد: د/عو�س اأحمد  اجلاز 89 - 1990م

ال�سيد: ح�سن حممد �ساتي 1990-1998م

ال�سيد: حممد عبدالعاطي 2002- 2004م

ال�سيد: عبداملنعم ح�سن �سيداأحمد 2007-2009م

ال�سيد: حممد طه عبدالقادر 2004- 2007م

ال�سيد: ح�سن حممد احل�سن الأمني  2009 م حتى تاريخه

ال�سيد: حممد �سيخ حممد علوبة 1999-2001م

مديرو العموم 
المتعاقبون على البنك
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بحمد الله وتوفيقه وبعزمية الرجال قام بنك الشامل وتم 
التأسيس  إجراءات  بأن  علاًم  1990م  يناير   2 يف  افتتاحه 
متت خالل ستة أشهر فقط أما التأثيث فقد تقرر أن يكون 
مستورد  مكتب  أى  واليوجد  املحلية  الخامات  من  كله 
تشجيعاً  املجلس  وقاعة  العام  املدير  السيد/  حتى مكتب 
اإلدارة خالل فرتة  أن مجلس  أذكر  املحلية وهنا  للصناعة 
كل  أودع  املرصفية  أعامله  مبزاولة  للبنك  التصديق  انتظار 
استثامرية  كوديعة  الفرتة  خالل  متت  التي  املساهامت 

لصالح أصحابها وبالفعل تم توزيع األرباح عليهم.
تعاىن  والبالد  الوطنى  اإلنقاذ  ثورة  بدايات  مع  البنك  نشأ 
السلع  يف  والشح  االقتصادية  خاصة  األزمات  من  الكثري 

املساهمني  بتضافر  بداياته  يف  وهو  البنك  استطاع  وقد 
املساهمة يف  التعامل معه يف  انكبوا عىل  الذين  والعمالء 
معالجات الكثري من الضايقات التي كانت تعاىن منهاالبالد 
البنك  قام  كام  واملبيدات  واألسمدة  املدخالت  وتوفري 
تراكتور  ألف  باسترياد  وذلك  الزراعية  التنمية  بتشجيع 
ماركة ماىس فريجسون يف مجال التجارة ومدخالت اإلنتاج 
الصناعى. وقام بتشجيع الصادرات وساهم يف توفري النقد 
املرصيف  املجال  يف  رقاًم  البنك  أصبح  األجنبي،وبحمدالله 
إنشاء رشكات  وتم  املراسلني،  من  بشبكة  وخارجياً  داخلياً 
للقيام بهذا العمل االسرتاتيجى يف مجال الخدمات الزراعية 
مجال  يف  تعمل  التي  العاملية  الرشكة  وهى  والصناعية 

فـي ذكرى اليوبيــل الفضــــــي للبـــــنكفـي ذكرى اليوبيــل الفضــــــي للبـــــنك
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فـي ذكرى اليوبيــل الفضــــــي للبـــــنكفـي ذكرى اليوبيــل الفضــــــي للبـــــنك
يف  املزارعني  لتشجيع  قنديلة  ورشكة  والصادر  االسترياد 
الوالية الشاملية خاصة وكان لها دور بارز، ويف فرتة وجيزة 
من  عدد  سعى  إىل  أدى  مام  عاملية،  سمعة  للبنك  أصبح 
املؤسسات الخارجية لخلق عالقات معه يف الغرب والرشق 
األوسط وكام ذكرت قام البنك بتشجيع الصادرات وسعى 
بدالً  بورتسودان  يف  مصنع  بإنشاء  الصمغ  صناعة  لتطوير 
من أن يكون تصديره خاماً. وكذلك تشجيع صناعة األدوية.

يف تقديرى البنك حقق أهدافه يف ترسيخ التجربة املرصفية 
الصادرات  وتشجيع  البالد  احتياجات  توفري  ويف  اإلسالمية 
وانترشت فروعه يف أنحاء البالد كام ركز البنك عىل العاملني 
اآلن  وهم  متميزاً  كادراً  وتأهيلهم ورفع قدراتهم، جعلهم 

منترشون يف املصارف املختلفة بالداخل والخارج.
املؤسسات  دعم  يف  املساهامت  يف  البنك  دور  ننىس  وال 
التعليمية والصحية ودور العبادة إضافة إىل معالجة بعض 
الهيئات  كافة  يف  ممثاًل  البنك  واصبح  الحاجات  اصحاب 
اإلسالمي  أو  العرىب  العامل  يف  سواء  املرصفية  واملؤسسات 

واملشاركة يف املنتديات العاملية.
مر البنك بتجربة قاسية خاصة بعد إيقاف التعامل بحصيلة 
الرضبة  إىل  إضافة  املتعرثة  العمليات  بعض  نتيجة  الصادر 
بأن  سبتمرب  أحداث  بعد  خارجياً  لها  ُروج  التي  الخارجية 
البنك مملوك البن الدن، علاًم بأنه ال ميلك وال سهاًم واحداً يف 
البنك هذه الظروف اقعدت البنك لعدة سنوات ولكنه ببنيته 
األساسية وإرصار العاملني والتفاف العمالء حوله و بالقيادة 
مسريته  وواصل  العجاف  السنوات  تلك  تجاوزنا  الواعية 
تحقيق  باستطاعته  والبنك  حاالته  أحسن  يف  واآلن  الله  بعون 
لديه  املتوفر  البرشى  والكادر  والتقنية  العلم  واستغالل  املزيد 
للمساهمة يف تطوير التجربة اإلسالمية والسعى ملعالجة قضايا 
االقتصاد السوداىن بالتعاون مع املصارف األخرى وأرجو االهتامم 
بتكملة برج البنك وهو يف موقع ممتاز والعمل عىل الرتكيز عىل 

التوسع يف االنتشار والقيادة الجامعية.

فكرة تأسيس البنك:
نبعت فكرة تاسيس البنك من بعض أبناء الوالية الشاملية 
عهد  الشاملية يف  الوالية  الفكرة حكومة  وتبنت  الحادبني 
الربوفسري/عبدالله أحمد عبدالله ورشكة الشامل لالستثامر 

ومديرها املرحوم/سليم عىل أحمد.

الشيخ/صالح  اقناع  يف  السيد  السيد/عزالدين  املرحوم  وساهم 
كامل يف املساهمة يف مرشوع البنك واملرحوم/عبدالوهاب عثامن. 
بالنسبة لعقار البنك تم رشاء قطعة األرض وتشييد الهيكل 
سنوات  لعدة  األمر  لسوداتل(.استمر  )الحاىل  املقر  وهو 
وعندما  شئ  أى  لعمل  إمكانات  والتوجد  قائم  والهيكل 
توىل الشيخ/عادل برتجى رئاسة املجلس سعى للمعالجات 
أوالً بالرتكيز عىل إدخال التقنية يف العمل املرصيف وإعادة 

الهيكلة والعمل عىل ايجاد مقر بديل ملبنى الربج.

زين العابدين صالح إبراهيم
أمني مجلس اإلدارة السابق
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وبالفعل  املتاحة  االمكانات  حسب   
رشاء  وتم  لسوداتل  الهيكل  بيع  تم 
البنك  برج  فيها  املقام  القطعة 
تشييده  تم  وبتوفيقه  والحمدلله 
حسب احتياجات البنك آنذاك واألمر 
الربج  مرشوع  لتكملة  للسعى  يحتاج 
الشيخ/عادل  وقام  منه.  واالستفادة 
املرصفيني  ببعض  باالستعانة  برتجى 
كاب  رشكة  مع  وبالتعاون  بالبنك 
للبنك  مرصيف  نظام  بعمل  السعودية 
هو األول يف البالد واليزال يعمل حتى 

اآلن وبصورة متطورة.
وأثر  بارز  دور  لهم  كان  الذين  من 

واضح عىل مسرية البنك أذكر:
الله(:  )رحمه  عثامن  د.عبدالوهاب 

كان  اإلدارة.  ملجلس  رئيس  أول  وهو 
وتسخري  للبنك  وقته  جل  يعطى  حازماً 
عالقاته لذلك وكان متابعاً ألوضاع البنك.

عزالدين السيد )رحمه الله(:

املقدرة  لديه  الحاذق  القيادى  وهو 
الفائقة يف إدارة املجلس وإدارة الوقت.

عادل برتجى:

جدة  من  لالجتامعات  يأيت  كان 
ويتواصل مع أمانة املجلس يف كل ما 
يدور وهو ال يرتك شاردة وال واردة يف 
جدول أعامل املجلس ويعطى الفرصة 
للجميع لإلدالء بآرائهم وهو شورى ومل 

يتخلف قط عن أى اجتامع.
يوسف  األستاذ/ محمد  القانوىن  املستشار 

محمد )رحمه الله(:

بارش عمله منذ بدايات تأسيس البنك 
حيث  معروفة  قانونية  شخصية  وهو 
كان متواضعاً وصبوراً يعطى االستشارة 
عىل  وكان حريصاً  منه  ماطلبت  متى 

حضور اجتامعات املجلس.

البنك من  اكتافهم  قام عىل  الذين 
املؤسسني التنفيذيني هم:
الدكتور/ عوض أحمد الجاز.

 املدير العام
مدير  عثامن،  محمد  اسامعيل  السيد/ 

الفرع الرئييس والعالقات الخارجية.
إدارة  مدير  عىل،  عثامن  السيد/صالح 

االستثامر.
السيد/بكرى يس، مدير االدارة املالية

السيد/محمد البرشى خلف الله، مدير 
شئون العاملني

مدير  العابدين صالح،  زين  السيد/ 
الشئون االدارة.

أود أن اذكر انتامء العاملني للمؤسسة 
وبذلهم ووالئهم لدرجة انهم يعملون 
ذكر  كام  يعانون  كانوا  وإن  حتى 
االجازة  ويرفضون  البنك  طبيب 
املرضية، كام أنهم تعايشوا مع البنك 
عىل  مرت  التي  الحرجة  املرحلة  يف 
البنك وصربوا لعدة سنوات وحافظوا 

عىل سمعة البنك وحسن تعامالته.
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ال�سيد: د/عو�س اأحمد اجلاز

ال�سيد: �سالح عثمان علي ال�سيد: اإ�سماعيل حممد عثمان

ال�سيد: بابكر ي�سن حممد

ال�سيد: زين العابدين �سالح اإبراهيم ال�سيد: حممد  الب�سرى خلف اهلل

المؤسسون التنفيذيون

كام ذكرت فإن الجهات التي قامت عىل مرشوع البنك كانت متحمسة لألمر وخاصة مجلس اإلدارة 
التمهيدى والذي يتكون من:

رئيس مجلس اإلدارة 1.املرحوم /د.عبدالوهاب عثامن شيخ موىس: 
ممثل الشيخ/صالح عبدالله كامل ورشكة الربكة لالستثامر والتنمية 2.السيد/ صابر عباس فضل 

3.السيد/ د.صالح محمد عمر كمبال ممثل بنك فيصل اإلسالمي السوداىن
4.السيد/ محمد سيف الدين عابدون: ممثل البنك الوطنى للتنمية الشعبية

5.السيد/ حسن صربى محمد: ممثل رشكة الشامل لالستثامر والتنمية
6.السيد/ بشري عبدالله أبو سنينة: ممثل رشكة الشامل لالستثامر والتنمية
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التضامن  بنك  ممثل  محمد:  خليل  فتحى  7.السيد/ 
اإلسالمي

االقليم  حكومة  ممثل  الحاج:  عثامن  أحمد  8.السيد/ 
الشامىل

9.السيد/ عزالدين السيد محمد عىل: عضواً
01.السيد/ سليم عىل أحمد: عضواً

عضواً 11.السيد/ عمر محمد عمر عمراب: 
21.السيد/ أحمد إبراهيم طلب: عضواً.

برفع  كبوته  من  الخراجه  البنك  دعموا  من  وهناك 
االجتامعى  للضامن  القومى  الصندوق  مثل  رأسامله 
البنك  ومساهامت  قرىش  د.اسامعيل  السيد/  برعاية 

املركزى إضافة ملساهامت رشكة بايو.
والد  عبدالفتاح  محمد  املرحوم/مصطفي  أنىس  وال 

الشهيد وهو حالوة الجمعيات العمومية للمصارف.

وفقاً  اإلسالمية  الرشيعة  بأحكام  التزم  البنك  أن  مبا 
بعض  أذكر  أن  يفوتنى  املجاالت،ال  كافة  يف  لرسالته 
السيد/  أمثال  بالبنك  الرشعية  الرقابة  هيئات  رؤساء 
اإلمام  عىل  واملرحوم/د.أحمد  عبدالله  عىل  د.أحمد 
والدكتور/حافظ الشيخ الزايك عليه رحمة الله وآخرين.

وضع  يف  ساهموا  الذين  من  املعروفني  العلامء  من 
الضوابط واللوائح املالية واملراجعة املرحوم/أحمد عثامن 

الريح املراجع القانوىن.

 ومن املواظبني عىل حضور الجمعية العمومية واملناقشة 
االستاذ/عباس البخيت والسيد/ محمد مصطفي والسيد 
املرحوم/ صالح تبد وآخرين ومن ضمن الرواد املهندس/
العمل  بدأ  الذي  االستشارية(  )حمدى  حمدى  محمد 
الذين  البنك يف مجال االنشاءات ومن  بداياته مع  منذ 

عارصوا إنشاء فروع البنك االخ/عبدالحليم عىل أحمد.
شعار البنك:

قام بتصميم شعار البنك االستاذ/ أحمد محمد شربين الذي 
وقع االختيار عليه حسب املنافسة التي متت مع آخرين.
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سورة القصص رواية حفص:قال تعاىل {ولاَماَّ ورََد َماَء 
ِمن  وَوَجَد  َيْسُقوَن  الناَّاِس  َن  مِّ ًة  أُماَّ َعَلْيِه  وَجَد  َمْدَيَن 
ُدوِنِهُم اْمَرأََتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكاَم َقالََتا ال َنْسِقي 

َحتاَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وأَُبوَنا َشْيٌخ َكِبرٌي} )23(
برواية الدورى:

وتقرأ برواية الدورى َيصدر بفتح الياء. 
وهذا يعنى أن برواية حفص أن الفعل متعدى ويكون 
املعنى أن يبعد الرعاة اإلبل من مكان املاء ويستأنس 
بهذ القراءة أن مسالة انتظارهن من ضعف، ألنهن ال 

يسطعن مزاحمة الرجال.
الزم  فعل  وهو  الرعاء(  )َيصدر  وهى  الدورى  وبرواية 

وذلك يعنى أنهن ال يخالطن الرجال )حياًء(.
رَاِغُبوَن  َربَِّنا  إىَل  إناَّا  ْنَها  مِّ َخرْياً  ُيْبِدلََنا  أَن  َنا  َربُّ {َعىَس 

)32(} سورة ن رواية حفص
يف رواية حفص ُيْبِدلََنا بجنة غري هذه الجنة.

يف رواية الدورى يَبّدلنا شخصياً والتبديل الشخىص أن 
نبدل بأثر النعمة، إذ من له جنة تظهر عليه النعم وال 

أثر ملن ليس له جنة.
َياُم َكاَم ُكِتَب َعىَل  َها الَِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ {َيا أَيُّ
ْعُدوَداٍت  الَِذيَن ِمن َقْبِلُكْم لََعلاَُّكْم َتتاَُّقوَن )183( أَياَّاماً ماَّ
ْن أَياَّاٍم أَُخَر  ٌة مِّ ِريضاً أَْو َعىَل َسَفٍر َفِعداَّ َفَمن َكاَن ِمنُكم ماَّ
َع  وَعىَل الَِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطواَّ
َخرْياً َفُهَو َخرْيٌ لاَُّه وأَن َتُصوُموا َخرْيٌ لاَُّكْم إن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 
ُهًدى  الُقرْآُن  ِفيِه  ُأنزَِل  الَِذي  رََمَضاَن  َشْهُر   )184(
ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  واْلُفرَْقاِن  الُهَدى  َن  مِّ وَبيَِّناٍت  لِّلناَّاِس 
ٌة  َفِعداَّ َسَفٍر  َعىَل  أَْو  َمِريضاً  َكاَن  وَمن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الشاَّ
ْن أَياَّاٍم أَُخَر ُيِريُد اللاَُّه ِبُكُم الُيرْسَ وال ُيِريُد ِبُكُم الُعرْسَ  مِّ
ولََعلاَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعىَل  اللاََّه  ُوا  ولُِتَكربِّ َة  الِعداَّ ولُِتْكِمُلوا 

َتْشُكُروَن185( سورة البقرة
إذ  معينة  كيفية  رمضان  لصيام  كان  األولني  اآليتني  يف 
يخري اإلنسان بني الصوم واالنفاق {وأن تصوموا خري 

لكم} هذا الخيار فقط بني اإلنفاق والصيام.
إلزاماً  جعلته  إذ  الصيام  كيفية  فنسخت  الثانية  أما 

وبدون خيار إال من كان مريضاً أو عىل سفر.

أبو رقية
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وقفة مع عميل

شركة الدواجن السودانية الكويتيــة رائــــــــــدة صناعة الدواجن بالسودان

• تأسست رشكة الدواجن السودانية الكويتية املحدودة ىف 	
العام 1976م كأول رشكة دواجن سودانية تعمل ىف مجال 

تربيتها وتقديم بيض املائدة ملستهلكيه0
•  قدمت الرشكة أول انتاجها من الفراخ الالحم مذبوحاً الذى عرف 	

بالدجاج الكويتى ىف العام 1978م بديالً للفراخ البلدى0
• رؤيا الرشكة : )أن تكون منتجات دجاج الرشكة السودانية 	

الكويتية املحدودة االختيار األول للمستهلك( 0
• رسالة الرشكة : )دعم األمن الغذاىئ وتزويد األسواق املحلية 	

وفقاً  املذبوح  والدجاج  املائدة  بيض  من  املنتجات  بأجود 
التقنيات  أحدث  واستخدام  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام 
وتحقق  البيئة  وإصحاح  سالمة  عىل  تحافظ  التى  واألنظمة 
بقيادة  املستدام  والنمو  اإلنتاجية  السالمة  مستويات  أعىل 
واملبادرة  بالكفاءة  تتصف  التدريب  عالية  برشية  عنارص 

واملشاركة بفاعلية ىف التحسني املستمر( .
• منتجات 	 املستهلك  مبنح  الرشكة  )تلتزم   : الرشكة  قيم   

تتجاوز توقعاته وتنال ثقته ورضاه من بيض مائدة ولحوم 

وتتفرد  املميز  بطعمها  تتميز  طازجة  صحية  دواجن 
بنكهتها وجودتها الخاصتني وتخضعان إىل أقىص مقاييس 

الجودة الوطنية والعاملية(0
•  الجودة الشاملة ملنتجات الرشكة ال متثل هدفها النهاىئ 	

كل  عىل  راسخاً  ومهنياً  أخالقياً  التزاماً  متثل  بل  فحسب، 
املستويات، لذا فإنها تعمل عىل كافة األصعدة والجهود 
بغذاء صحى  معها  املتعاملني  لتزويد   املبذولة  املشرتكة 
مأمون ذو قيمة عالية وإسعادهم، فأنشأت معمالً لضبط 
يقف  عاملية  مبواصفات  الدواجن  من  منتجاتها  جودة 
بجودة  منتجات  تقدميها  ىف  الرشكة  جدية  عىل  شاهداً 

عالية 0
•  متتلك الرشكة:	
بأحدث . 1 تصميمه  تم  الدواجن  أعالف  النتاج  مصنعاً 

التقنيات العاملية0
 مذبحاً )مجزراً( تُذبح فيه الفراخ وفقاً ألحكام الرشيعة . 2

اإلسالمية0
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شركة الدواجن السودانية الكويتيــة رائــــــــــدة صناعة الدواجن بالسودان

مخازن مربدة لحفظ وتجميد منتجات الرشكة0. 3
صيدلية مجهزة باالحتياجات البيطرية كافة0. 4
مخترباً )معمالً( حديثاً مبواصفات عاملية لضبط الجودة . 5

حسب املعايري العاملية0
منتجات . 6 وتوزيع  لنقل  املجهزة  الناقالت  من  اسطوالً 

الرشكة لألسواق املحلية0
• الرشكة رائدة نقل تربية الدواجن ىف السودان من النظام التقليدى 	

إىل النظام املغلق الحديث إلنتاج بيض املائدة والفراخ الذى أعدت 
تصميمه أحدث الرشكات العاملية ىف العام 2005م 

• بلغ إنتاج الرشكة ىف العام 2014م حواىل )4٫000٫000( دجاجة ومن 	
املتوقع أن يبلغ بنهاية العام 2015 الحاىل م حواىل )5٫200٫000( 
دجاجة وتستهدف الرشكة إنتاج )7٫000٫000( دجاجة بنهاية العام 

القادم 2016م – بإذن الله تعاىل-0
•  تستهدف الرشكة إنشاء مرشوع الدجاج البياض إلنتاج بيض 	

مائدة بطاقة إنتاجية قُدرت بعدد )2٫900٫000( طبق بيض 
سنوياً باإلضافة إلنشاء مزرعة األمهات ومصنع لحوم الدواجن 

ومصنع تدوير املخلفات 0
• الوطن من خالل 	 امتداد  للمتعاملني معها عىل  الرشكة  تقدم 

أسطول من العربات املربدة خدمات رفيعة املستوى.
• العام 	 منذ  املستمرة  الطويلة  مسريتها  عرب  الرشكة  تربعت 

1976م ىف موقع الريادة بني الرشكات التى تعمل ىف مجال 
صناعة منتجات الدواجن0

• بثقة 	 النجاحات والتفرد وتتجه  من  تسترشف الرشكة مزيداً 
نحو غٍد مزدهر، وحجم إنجازاتها عرب مسريتها الطويلة يقف 
ويؤكد  الجديد  موقعها  املتسارعة ىف  التطورات  عىل  شاهداً 
واالسرتاتيجيات  الخطط  من  مزيٍد  ىف  وتفانيها  حرصها  عىل 
تجويداً ألعاملها التى تستند إىل ماٍض عريٍق وتعكس اإلرادة 
الرشكة األفضل ىف مجال منتجات  الصلبة ىف أن تكون دوماً 

الدواجن 0 
• تعمل الرشكة بحرص متزايد للحصول عىل شهادة سالمة 	

األغذية وشهادة الــ )ISo2200( الخاصة بجودة األغذية  
باذن الله تعاىل-.

40 عامًا من الريادة والتميز واإلنتاج
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إضاءة على فرع 

العام 1992م من  افتتح فرع السوق املحيل يف أواخر 
أجل خدمة عمالء البنك من خالل موقعه املميز بالقرب 
الذي يشهد  من ميناء الخرطوم الربى والسوق املحىل 

حركة تجارية نشطة.
للمتعاملني  املتميزة  املرصفية  خدماته  الفرع  يقدم 
معه من رشكات ومؤسسات وأفراد والتي تشمل فتح 

وتقديم  االستثامرية  و  الجارية،االدخارية  الحسابات 
الفرع  يقوم  كام  املختلفة،  اإلسالمية  بالصيغ  التمويل 
بتقديم الخدمات املرصفية اإللكرتونية مثل خدمة سداد 
الرسوم الجمركية إلكرتونياً، وتسديد الرسوم الجامعية، 

وسداد املرتبات للمؤسسات واملصالح الحكومية.
يف إطار برنامج تأهيل فروع البنك فقد تم بحمد الله 

السيد: على إدريس  مدير فرع الســــوق المحلــــــى يدلى بإفاداته عن الفرع لمجلة واحة الشمال
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السيد: على إدريس  مدير فرع الســــوق المحلــــــى يدلى بإفاداته عن الفرع لمجلة واحة الشمال

بنهاية العام 2014م إكامل عمليات تأهيل كامل للفرع 
عىل  طيباً  أثراً  له  كان  واألثاثات مام  املبنى  من حيث 
والتي  املوفقة  بالخطوة  أشادوا  الذين  الفرع  عمالء 

شكلت إضافة حقيقية ملظهر الفرع.
استطاع الفرع – بحمد الله- وبجهد موظفيه وإدارته 
من تحقيق نتائج باهرة فاقت املخطط له واحتل الفرع 

مركزاً متقدماً بني فروع البنك بنهاية العام 2014م.
يف إطار تنفيذ خطة البنك الرامية بأن يكون البنك يف 
مقدمة املصارف السودانية وضع الفرع خطة تسويقية 
بذل جهود  من خالل  الهدف  هذا  لتحقيق  به  خاصة 
مستوى  املتميزين عىل  العمالء  من  مزيداً  الستقطاب 

الرشكات، املؤسسات واألفراد.
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تربط  التي  البنية  ر  توفِّ املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة 
من  واملعلومات  واملوارد،  املعلومات،  تكنولوجيا  بني 
آخر  جانب  من  وأهدافه  البنك  واسرتاتيجيات  جانب، 
الحوكمة  مبادئ  عمالؤه  يطبق  أن  للبنك  املهم  من 
الرشيدة وقد يكون من مصلحة البنك أن يتفقد إطار 
منه  تقرتض  التي  الرشكات  لدى  ومامرساتها  الحوكمة 
وضع ميثاق رشف للعاملني يف البنك، واإلدارة، وأعضاء 
االسرتاتيجية  األهداف  لتطبيق  ضامن  اإلدارة  مجلس 
للجنة  يكون  أن  املهم  من  وسياساته  وقيمه  للبنك 
الختبار  الخارجية  املشورة  طلب  يف  الحق  املخاطر 

االفرتاضات، خاصة باملعامالت البنكية الكبرية.
الرشيدة يف املؤسسات اكتسبت أهمية  مسألة الحوكمة 
بالغة يف الفرتة األخرية، وأصبحت هاًم أساسياً من هموم 
مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية عىل مستوى العامل، 
وتعترب البنوك بصفة خاصة من أهم املؤسسات التي يجب 
أن تطبق نظاماً متطوراً للحوكمة، ألنها مؤسسات مالية 

ربحية عىل قدر كبري من األهمية لكل األطراف: للمودعني 
باعتبارهم حريصني عىل ودائعهم، وللمساهمني مبختلف 
مستوياتهم، وللمستثمرين واملتعاملني، وملجالس اإلدارات 
درجاتهم،  مبختلف  وللعاملني  التنفيذية،  واإلدارات 
القطاع  عىل  يعتمدان  باعتبارهام  واملجتمع  وللدولة 
االقتصادي  الحراك  خلق  مستلزمات  توفري  يف  املرصيف 

والتمويل الالزم للتنمية.
قّدم  للحوكمة،  نظرية  أطر  لوضع  املبذولة  الجهود  ضمن 
)الوصايا  بعنوان  مقاالً  الخاصة  الدولية  املرشوعات  مركز 
العرش للحوكمة الرشيدة يف البنوك( بقلم األستاذ/هاين أبو 
املقال:  افتتاحية  يف  يقول  م، حيث   2008 عام  الفتوح، يف 
)كيف  السؤال  يشكل  البنوك  شهدتها  التي  األزمة  »بعد 
تستطيع البنوك حامية نفسها من حاالت فشل مشابهة يف 
املستقبل(؟ مثار اهتامم واضعي الضوابط املرصفية، وخرباء 
البنوك، واإلعالم االقتصادي. وقد برزت الحاجة إىل شفافية 
أفضل كأحد الحلول املهمة لتقليص فرص تكرار ما حدث«.
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ويقول: »وبرغم أن هناك العديد من النصائح والتوصيات 
املتعلقة بالحوكمة الرشيدة، املتاحة أمام مجالس إدارات 
البنوك، عىل الطريق فإنني أعترب »الوصايا العرش« التالية 

محورية إلرساء نظام حوكمة رصني.( 
وتتمثل الوصايا العرش يف:

واإلدارة،  البنك،  يف  للعاملني  رشف  ميثاق  )1(وضع  
وأعضاء مجلس اإلدارة:

اإلدارة عىل  الرئيسية ملجلس  االهتاممات  أن تشتمل  ينبغي 
فضاًل  وسياساته،  وقيمه  للبنك  االسرتاتيجية  األهداف  توجيه 
عن إقرارها ومراقبة تنفيذها، وميكن تحقيق ذلك عن طريق 
وضع ميثاق رشف للعاملني يف البنك، واإلدارة، وأعضاء مجلس 
اإلدارة. وباملثل، يتعني عىل مجلس اإلدارة أن يحدد بوضوح 
رفع  ومسارات  السلطة،  ومستويات  املسؤولية،  مجاالت 

التقارير داخل البنك.
)2( التأكدمن متتع أعضاء مجلس اإلدارةب املؤهالت املناسبة:

ينبغي أن يضم املجلس املعارف والخربات املناسبة لكل نشاط 

من األنشطة املالية التي ينتوي البنك العمل فيها، من أجل 
متتع  ولضامن  البنك،  ألنشطة  ومتابعة  فعالة  حوكمة  توفري 
لألعامل،و  الالزمني  والفهم  بالدراية  التنفيذيني  غري  املديرين 
يتعني عىل مجلس اإلدارة أن يوفر لهم دورات توعية حول 
موضوعات محددة، وبشكل منتظم، كام ينبغي أن ُيصمم لكل 
مدير عىل حدة دورات التدريب والتطوير املناسبة له، عىل 
أن تتم مراجعتها سنوياً مع رئيس مجلس اإلدارة، كام ينبغي 
باملجلس  التنفيذيني  لألعضاء  املناسبة  الرتتيبات  كذلك وضع 
مسؤولياتهم  تحت  تدخل  ال  التي  باملجاالت  وعيهم  لرفع 
املبارشة.كام نشجع املديرين غري التنفيذيني عىل قضاء أوقات 
فاعلية مشاركتهم يف وضع  لضامن  األعامل،  أطول يف مجال 

اإلسرتاتيجيات والقرارات التي يتخذها املجلس.
)3(تعيني مديرين غري تنفيذيني مستقلني:

املديرين  نسبة  جعل  يف  تفكر  أن  البنوك  عىل  ينبغي 
املستقلني يف املجلس نسبة يعتد بها، بحيث ال تقل عن 
ثالثة مديرين غري تنفيذيني مستقلني. وميكن للبنوك األكرب 
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أن توجد بها نسبة أكرب من املديرين غري التنفيذيني.
إمكانية  التنفيذيني  غري  املديرين  لدى  يكون  أن  ينبغي 
تخصيص وقٍت كاٍف لهذا العمل؛ من أجل تقييم املخاطر 
وطرح األسئلة الصعبة حول االسرتاتيجية.يف اململكة املتحدة، 
هناك توصيات بأن تعني البنوككبري مديرين مستقل، يتمثل 
دوره يف تواصل مجلس اإلدارة برئيس املجلس، ولعب دور 
الوسيط املوثوق به للمديرين غري التنفيذيني، عند الرضورة.

)4(إرساء نظام حوكمة مخاطر باملجلس:
يجب أن يشكل البنك لجنة مخاطر داخل مجلس إدارته، 
لتعمل جنباً إىل جنب مع لجنة املراجعة القامئة، وينبغي 
أن تركز لجنة املخاطر عىل اسرتاتيجيات وإدارة املخاطر. 
)ضمن  منتظمة  تقارير  برفع  املخاطر  لجنة  وتقوم 
املخاطر.  وإدارة  اسرتاتيجية  حول  السنوي(  التقرير 
الخارجية  املشورة  طلب  يف  الحق  املخاطر  وللجنة 
الختبار افرتاضات فيام يتعلق باملخاطر املرتبطة بإدارتها 
الكبرية،ونظراً  البنكية  باملعامالت  خاصة  للمخاطر، 
يعني  أن  يجب  مستقلة،  مخاطر  إدارة  وجود  ألهمية 
ومكانة  سلطات  من  يلزم  مبا  يتمتع  مسؤوالً،  البنك 
واستقاللية وموارد ونفاذ إىل املجلس، وينبغي أن يرفع 
هذا املسؤول التنفيذي تقاريره إىل لجنة املخاطر و إىل 
البنك. وينبغي أن يخضع االستغناء عن مسؤول  رئيس 

املخاطر الرئييس لقرار املجلس ولإلفصاح عنه عالنية.

)5(توسيع نطاق اختصاصات لجنة املكافآت:
املكافآت  لجنة  اختصاصات  نطاق  يتسع  أن  ينبغي 
ليغطي كل جوانب سياسة املكافآت عىل مستوى البنك 
املخاطر،  بعد  عىل  خاص-  -بوجه  الرتكيز  مع  بأرسه، 
فلسفة  مراجعة  املكافآت  لجنة  مسئولية  ويقع ضمن 

املكافآت وبرامج املكافآت الكربى.
ومن أجل تقليص ما ُيالحظ من مجازفة زائدة داخل البنوك، 
ُينتظر من هذه اللجنة أيضاً أن تعتمد الربط بني أهداف األداء 
وخطط األجور أو املكافآت، ينبغي أن يتم دفع ما ال يقل عن 

نصف املكافآت عىل شكل برامج حوافز طويلة األجل.
)6(تطوير حوكمة تكنولوجيا املعلومات:

تربط  التي  البنية  املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة  توفر 
بني عمليات تكنولوجيا املعلومات، واملوارد، واملعلومات 
جانب  من  وأهدافه  البنك  واسرتاتيجيات  جانب،  من 
آخر، فضاًل عن تحسني عملية اتخاذ القرار عىل مستوى 
الشفافية  من  أوسع  نطاق  وإيجاد  اإلدارة،  مجلس 
واملسآءلة،و تكفل حوكمة تكنولوجيا املعلومات إمكانية 
تحديد املخاطر املرتبطة بشكل صحيح وإدارتها. ويتعني 
عىل مجلس اإلدارة اعتامد نفقات تكنولوجيا املعلومات 
وتوفري املراقبة املناسبة لكل جوانب حوكمة تكنولوجيا 
واالستعانة مبصادر  املشرتيات،  ذلك  يف  مبا  املعلومات، 
تكنولوجيا  وأمن  واإلجراءات،  النظم  وكفاءة  خارجية، 
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أنظمة  ومالءمة  العمالء،  بيانات  وحامية  املعلومات، 
مكافحة الغش وغسيل األموال.

)7(تحسني الفاعلية من خالل تقييم مجلس اإلدارة:
أداء  تقييم  عملية  إىل  ولجانه  املجلس  يخضع  أن  يجب 
رسمية وصارمة، مع االستعانة بعنرص خارجي لتيسري تلك 
بيان  إدراج  يتم  أن  وينبغي  سنوات،  ثالث  كل  العملية، 
التقييم يف قسم مستقل ضمن بيان رئيس املجلس، أو ضمن 
الذي يوقع عليه رئيس املجلس، إذا متت  التقرير السنوي 
االستعانة بعنرص خارجي، يجب ذكر اسمه يف البيان، وذكر 

أي معلومات عنه قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمني.
)8( إدارة تضارب املصالح عىل نحو فعال:

يجب أن ينشئ البنك حواجز معلوماتية )جدران صينية( 
بني مختلف اإلدارات، حتى يتخذ العاملون يف كل إدارة 
القرارات دون دراية باملعلومات الرسية املتاحة للعاملني 
قراراتهم، كام  تؤثر عىل  قد  والتي  األخرى،  اإلدارات  يف 
ينبغي اإلفصاح ملسئول االلتزام باملعايري يف البنك عن أي 
تضارب مصالح ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذيني،ومن 
البنك  الرشيدة يف حوكمة الرشكات أن يضع  املامرسات 

سياسة لتضارب املصالح مع اإلفصاح عنها.
)9( رصد حوكمة عمالء البنك:

الحوكمة  مبادئ  عمالؤه  يطبق  أن  للبنك  املهم  من 
إطار  يتفقد  أن  البنك  يكون من مصلحة  وقد  الرشيدة، 

الحوكمة ومامرساتها لدى الرشكات التي تقرتض منه،حتى 
البنك أن يؤثر بشكل  يف الظروف التي ال يستطيع فيها 
فقد  منه،  املقرتضني  لدى  الحوكمة  مامرسات  يف  مبارش 

يكون له تأثري مهم عن طريق »رضب املثل بنفسه«.
)10( تتبع مواطن الفشل املحتملة يف الحوكمة:

املناسبة  ُتفّصل اإلجراءات  البنك سياسة  ينبغي أن تكون لدى 
التي يستطيع املوظف اتباعها إذا ما ساوره قلق من استقامة 
عن  اإلبالغ  بسياسة  يسمى  )ما  موظفيه  أو  البنك  عمليات 
عن  اإلبالغ  إمكانية  للموظف  تتوفر  أن  فينبغي  املخالفات(، 
شكوكه مع توفري حامية له من أي رد فعل انتقامي من اإلدارة، 
ويجب أن توفر تلك السياسة تدفقاً سلساًلالتصال الرسي املبارش 
نطاق  خارج  املراجعة(  لجنة  )أو  املجلس  مع  املبارش  غري  أو 
»التسلسل القيادي« الداخيل، فمن شأن إيجاد قنوات تواصل 
مناسبة أن يتاح للعاملني بالبنك إمكانية مناقشة ما يتشككون 

فيه، يف إطار من الرسية، ودون خشية رد الفعل االنتقامي.
خامتة:

إىل  يضاف  مهاًم  جهداً  تعترب  العرش  الوصايا  هذه  إن   
الجهود األخرى يف املجال املرصيف، وهو جهد مبني عىل 
التجربة واملامرسة، وتستطيع املصارف السودانية أن تجد 
فيه ما يفيد، خاصًة وأن إتحاد املصارف السوداين قد عمل 
والبد  مفيد،  أنه  نعتقد  ميثاق رشف مرصيف،  عىل وضع 

من أن يتحول إىل واقع تطبيقي ملموس.
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املقدمة:
اليابان  مثل  لبلِد  كيف  أنفسنا  نسأل  أن  البد  البدء  يف 
يفتقر إيل املقومات املعدنية والطاقة، ومع كرثة  الكوارث 
الطبيعية يكون ثاين أكرب قوة اقتصادية يف العامل -  وما 
الوصول  اليابانيون يف  التي استخدمها  هي االسرتاتيجية 

إيل هذه املرتبة خاصًة بعد الحرب العاملية الثانية؟.
بنظرة  الضوء  فلنلقي  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  قبل 
والسكان  املوقع  حيُث  من  اليابان  دولة  عن   موجزة 

واألرض واملناخ وجزء من تاريخ اليابان الحديث.
  تتكون اليابان من )4،000( جزيرة عىل شكل أرخبيل 
 – )هونشو  رئيسية  منها  أربعة  ؛  كم   )3،000( طوله 
شيكوكو – كيوشو – هوكايدو( ؛ وجزر اليابان مقسمة 
إدارياً من قبل الحكومة عىل 43 والية وأربعة بلديات، 

مساحتها اإلجاملية )881٫369( كيلو مرت مربع. 
مليون    130 اليابان حوايل  سكان  تعداد  إجاميل  يبلغ 
نسمة، لذا فهى تعترب سابع دولة أكرث تعداداً  بالسكان 
حوايل  اليابانيون  ويشكل  طوكيو،  وعاصمتها  العامل  يف 
99٫4% من السكان، والكوريون..5% ، وماتبقى قدره..%1 
فهم من الجنسيات املختلفة، ويعيش أكرث من 79% من 

واألرياف  القرى  يف  والباقي  الُكربى،  املدن  يف  السكان 
يعمل أغلب السكان يف الصناعة بينام يعمل 27% منهم 
يف  الزراعة، و ما يقارب الـــ700 ألف صياد يعملون يف 
مهنة صيد األسامك، أما باقي السكان فيعملون بالتجارة 
للدولة  الحكومية  الدوائر  يف  وموظفني  الحرة  واملهن 

واملؤسسات الخاصة.
حوايل 75%  من أرايض اليابان – عبارة عن جبال بركانية 
فيستخدم  القليل  الباقي   أما  األنهار،  تتخللها  خرضاء 

للزراعة والسكان والطرقات.
يتميز مناخ اليابان باعتدال ووضوح  فصولها املناخية 
زهورها  أنواع  تتعدد  التي  الطبيعة  وجامل  األربعة 

وأشجارها وأعشابها.
تاريخ اليابان الحديث:

بعرص  يبدأ  املعارص  اليابان  تاريخ  أن  املؤرخون  يعترب 
أو   )الشوجن(  فرتة  ييل  الذي  العرص  وهو  )ميجي( 
النظام اإلقطاعي للساموراي، حيُث وضعت فيه األسس 
املجاالت  جميع  يف  املعارصة  اليابان  لنهضة  الحقيقية 
ويف هذا العرص انتقلت العاصمة اليابانية من كيوتو إىل 
طوكيو، كام ألغى فيه النظام الطبقي ؛ وييل عرص ميجي 

شركــــة تايــــــــــوتا نمــــوذجًا
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شركــــة تايــــــــــوتا نمــــوذجًا

 ،1926 شووا  وعرص   - -1912م    )تايشو  عصور:  ثالثة 
وعهد األمرباطور الحايل املسمى بعرص )هييس( 1989م(. 
اليابان يف حروب مدمرة مع  تورط  الفرتة  تخللت هذه 
الصني وروسيا وكوريا، ثم جاءت الحرب العاملية األوىل ثم 
عام1945م،  يف  اليابانيني  باستسالم  انتهت  والتي  الثانية 

وبعد واقعة قنبلتي هريوشيام وناجازايك الذريتني.
أثر قنبلتي هريوشيام وناجازايك عىل اليابان: 

الهجوم النووي عىل هريوشيام وناجازايك هو هجوم نووي 
اليابانية يف  املتحدة ضد اإلمرباطورية  شنته الواليات 
إذ  أغسطس 1945م،  الثانية يف  العاملية  نهاية الحرب 
وناجازايك باستخدام قنابل  مدينتي هريوشيام  قصفت 
نووية بسبب رفض تنفيذ إعالن مؤمتر بوتسدام وكان 
أي  بدون  كاماًل  استسالماً  اليابان  تستسلم  أن  نصه 
رشوط، إال أن رئيس الوزراء الياباين سوزويك رفض هذا 
بوتسدام،  دها إعالن  حداَّ التي  املهلة  وتجاهل  التقرير 
أصدره الرئيس هاري  التنفيذي الذي  ومبوجب األمر 
بإطالق السالح  املتحدة  الواليات  قامت  ترومان، 
النووي الولد الصغري عىل مدينة هريوشيام )يوم اإلثنني 
عام  أغسطس   6 املوافق   / هـ   1364 عام  شعبان   27

البدين عىل  قنبلة الرجل  إطالق  تالها  1945م، ثم 
1945م.  أغسطس  شهر  من  التاسع  يف  مدينة ناجازايك 
وكانت هذه الهجامت هي الوحيدة التي متت باستخدام 

األسلحة النووية يف تاريخ الحروب. 
يف  شخص   )140,000( إىل  يصل  ما  القنابل  قتلت 
عام  نهاية  بحلول  ناجازايك  يف  و)80,000(  هريوشيام، 
الرقم  هذا  نصف  من  يقرب  ما  مات  1945م، حيث 
بني  ومن  التفجريات.  فيه  متت  الذي  اليوم  نفس  يف 
هؤالء، مات 15-20 % متأثرين بالجروح أو بسبب آثار 
الحروق، والصدمات، والحروق اإلشعاعية، ومضاعفات 
األمراض، وسوء التغذية والتسمم اإلشعاعي ومنذ ذلك 
الدم )231(حالة  الحني، تويف عدد كبري بسبب رسطان 
التعرض  نتيجة  تأيت  حالة.   )334( الصلبة  والرسطانات 
لإلشعاعات املنبعثة من القنابل وكانت معظم الوفيات 

من املدنيني يف املدينتني. 
وبعد ستة أيام من تفجري القنبلة عىل ناجازايك، يف الخامس 
اليابان استسالمها لقوات  أعلنت  أغسطس،  من  عرش 
الثاين  االستسالم يف  وقعت وثيقة  حيث  الحلفاء. 
املحيط  يف  أنهي الحرب  مام  سبتمرب،  شهر  من 
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الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  ثم  ومن  الهادى رسمياً، 
كام وقعت أملانيا  وثيقة االستسالم يف السابع من مايو، 
مام أنهى الحرب يف أوروبا. وجعلت التفجريات اليابان 
تعتمد املباديء الثالثة غري النووية بعد الحرب، والتي 

متنع األمة من التسلح النووي.
 )kaizen( مفاهيم فلسفة الكايزن

معنى الكايزن:  
كايزن kaizen هي كلمة يابانية تتكون من مقطعني:

-كاي – kai   وتعني التغيري.
-وزن تعني لألفضل أو األحسن.

 Kaizen وترتجم إجمــــــاالً إلـي التحســــن املستمـر
    Continuous improvement

أساس الكايزن:
-أي نشاط = عمل مفيد +عمل غري مفيد.

-أي عملية =عمل + مودا )Muda(، املودا تعني الهدر 
.Wasteأو الــ

واملودا )Muda( كلمة يابانية تعني األعامل الغري مفيدة 
أي التي ال تعطي قيمة مضافة.

جاءت الكايزن لتهاجم وتحارب الـ)Muda( يف املؤسسات.
Muda Type أنواع املودا يف املؤسسات

1-هدر اإلنتاج الزائد عن الحد.
2-هدر االنتظار.

3-هدر النقل.
4-هدر التشغيل.
5-هدر التخزين.
6-هدر الحركة.

من مصادر الهدر يف املؤسسات:
1-طريقة وضع الهناكر يف املصنع – الرص.

2-ُضعف الصيانة.
3-قلة التدريب.

4-قلة االنتامء للمؤسسة.
5-الجدولة غري الفعالة.

6-ُضعف مهارات اإلرشاف اإلداري )متضارب(.
7-قياس األداء غري املتزن.

اتخاذ  يف  إرشاكهم  وعدم  العامل  يف  الزائد  8-التحكم 
القرارات.

املوظفني  عىل  متزنة  غري  بصورة  العمل  9-توزيع 
واملاكينات.

10-عدم وجود قواعد التخاذ القرار.
11-عدم ذهاب املديرين إيل مناطق اإلنتاج.

12-عدم جودة املوردين.
13-عدم تنظيف مكان العمل. 

فوائد تطبيق نظام الكايزن:
1-جعل العمل أكرث سهولًة وأكرث إنتاجية.

2-إزالة اإلزعاج والتوتر من العمل.

3-تحسني السالمة والصحة املهنية.
4-تحسني نوعية املنتج أو الخدمة املقدمة.

5-الوالء املؤسيس 
عنارص الكايزن:

-حلقات الجودة.
-االستعداد للتغيري )الروح املعنوية العالية(.

-االنضباط الشخيص.
-التعامل بروح الفريق.

-نظام املقرتحات والتطوير والتحسني.
مبادئ نظام الكايزن:

اليابانية:  الكايزن  فلسفة  يف  األساسية  املبادئ  1-من 
العميل  أن يكون  األول مبعنى  املقام  العمالء يف  وضع 
هو مخرجات ومدخالت كافة العمليات واألداء اإلداري.
وليس  املوظفني،  جميع  يشمل  نظام  الكايزن  2-إن 
منتظم  أساس  عىل  مقرتحاتهم  تبدو  حيُث  األفراد، 
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الشهر بل هي عملية  بهدف أال تكون مرة واحدة يف 
مستمرة.

الحاالت ال متثل هذه األفكار تغريات كبرية،  3-يف معظم 
فالكايزن يستند إيل إجراء تغريات  قليلة عىل أساس منتظم 
ومبدأ موحد يقوم عىل أن جميع العاملني يف املؤسسة لهم 

حق التطوير املستمر، وذلك بخطوات صغرية.
 4-يشمل نظام الكايزن الياباين كل األنشطة وال تقترص 
فقط  الصناعي  القطاع  عىل  املستمرة  التحسني  عملية 
بل تتعدى ذلك لتشمل التحسني املستمر يف كل جانب 

من حياة الفرد الشخصية، واملنزلية.
واملوارد،  التدريب  توفري  عىل  أيضاً  كايزن  5-ينطوي 
املعايري  أعىل  تحقيق  إيل  العاملني  وحاجة  واإلرشاف، 

بجودة ممتازة عىل أساس مستمر. 
 :)Gemba Kaizen( جمبا كايزن

عىل  التدريجي  املستمر  التطوير  أسلوب  تطبيق  تعني 
ما يتم داخل موقع األحداث والعمليات وتوليد القيمة 
عليه  نطلق  أن  وميكننا  الواقع،  أرض  عىل  الحقيقية 
 Masaki العامل  ذكر  فقد  األحداث.  موقع  من  اإلدارة 
Imai: )يكتفي كثري من املديرين بالجلوس إيل مكاتبهم، 
يطلقون  الذي  العاجي  الربج  األمور عرب زجاج  ومتابعة 
عن  شيئاً  يعرفون  ال  إنهم  العام؛  املدير  مكتب  عليه 
يفكرون  وال  والتقارير  األوراق  خالل  من  إال  منتجاتهم 
يف موظفيهم إال عندما يوقعون كشوف مرتباتهم، هؤالء 
املديرون ال ينزلون إيل مواقع اإلنتاج الفعلية يف مصانعهم 
ورشكاتهم، لذا فهم غرباء عام يحدث فيها من مشكالت 
عالقتهم  تنفصل  وعندما  الورق؛  عىل  صياغتها  ميكن  ال 
أيضاً  النحو تنفصل  الحقيقية مبوقع األحداث عىل هذا 

عالقتهم الحقيقية برشكتهم ومبوظفيهم وبعمالئهم.
يتكون هذا األسلوب اإلداري الياباين الجمبا كايزن من 

خمس خطوات هي:

)أو  األحداث  موقع  إيل  أنزل  املشكلة  تظهر  1-عندما 
أوالً: أي ال تحاول أن تدير الرشكة من برجك  العمل( 
ما  وراقب  الحدث.  موقع  يف  دامئاً  كن  بل  العاجي. 

يحُدث لحظة بلحظة.
2- اهتم بعنارص موقع األحداث: 

عنارص موقع األحداث هي: األفراد واآلالت واملعدات 
الهامة، فإذا وجدت إحداهام معطاًل، ال تغادر إيل قاعة 
بل  املعنوية،  الروح  لرفع  محارضة  لتلقي  االجتامعات 

أصلح اآللة أوالً.
3-اتخذ إجراءات وقائية وفورية.

اإلجراءات  اتخاذ  بعد  الجذري:  السبب  عن  4-ابحث 
الفورية التي متنع توقف العمل، نجمع املعلومات الالزمة 

لكشف مصدر العطل أو املشكلة.
5-ضع قاعدة لتجنب تكرار املشكلة:

ألسلوب  أساسية  أنشطة  ثالثة  من   واحد  هو  التقنني 
جمبا كايزن.  

اسرتاتيجية الكايزن اليابانية واالقتصاد الياباين: 
الكايزن هي اسرتاتيجية يابانية تعني التحسني لألفضل 
أو التحسني املستمر يف كافة جوانب العمل؛ الهندسة 
والرتبية،   – والتعليم   – اإلداري  والتطبيق   – اإلدارة   –
الحياة،  )KAIZEN( يف جميع مجاالت  اليابانيون  وطبق 
فهي اسرتاتيجية معاكسة للتجديد الذي يطبق التغيري 
الجذري الشامل؛ وتقوم بتطبيق التغيري املتدرج املستمر 
باستخدام خطوات صغرية للوصول إىل الهدف والنجاح 

للمحافظة عليه عىل املدى الطويل. 
وعندما ينتج إي تغيري ويطبق يف )GEMBA( )يف موقع 

العمل( يكون التغيري املستمر يف موقع العمل. 
إن هدف التغيري أو التحسني باستخدام نظام الكايزن 
هو التخلص من الفاقد يف العمليات قدر اإلمكان مام 
يؤدي إيل تحسني مدة العملية وتكلفتها وجودتها؛ وهذا 
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هو الجانب التقني يف العملية، أما الجانب االجتامعي 
يف الكايزن فيتضمن التغيري يف ثقافة العاملني واملؤسسة 
من خالل التعليم واعتبار أنشطة التعليم جزًءا أساسًيا 
يحدد  كيف  الفرد  يتعلم  حيُث  الكايزن؛  فلسفة  يف 

أهدافه ويصل إليها بنفس الوقت. 
السبب  هو  الكايزن  نظام  أن  الخرباء  من  الكثري  ذكر 
الرئييس يف جعل اليابان تدخل بوابة العبور إيل النجاح 
الصناعية  التطبيقات  مختلف  يف  واإلداري  االقتصادي 
مساهمة  النظام  لهذا  وكان  اليومية،  الحياتية  واألمور 

كبرية للرشكات واملؤسسات 
يف  الكايزن  تطبيق  أن  والدراسات  اإلحصائيات  دلت 

الرشكات واملؤسسات اليابانية أدى إيل اآليت: 
 تقليل زمن التشغيل بنسبة )70-50( %.. 1
 وزيادة الكفاءة بنسبة  )40-20( %.. 2
تقليل األخطاء بنسبة  )60-40( %.. 3
تقليل املساحة املستخدمة بنسبة )50( %.. 4

واكتشاف  املستخدمني  معنويات  يف  ملموس  وتحسن 
قدرات وإمكانيات جديدة. 

من أدوات الكايزن:
.5S

.)JUST IN TIME JIT(

JIDOKA.الذكاء االصطناعي.

POKYOKE –نظام تجنب األخطاء.

SMED – تقليل الزمن )التحول الرسيع(. 

HEIJUNKA – إنتاج موزع بالتساوي ومتسلسل بطريقة جيدة.

PULL SYSTEM –نظام اإلنتاج حسب طلب العميل.

يف  تصب  كلها  والتي   الرائعة  األدوات  من  وغريها 
.)WASTE( التخلص من الــهدر

تايوتا منوذجاً لتطبيق نظام الكايزن يف اليابان:   
من صناعة النسيج إىل السيارات، ومن إنتاج يف أسواق 

يابانية محدودة، إىل إنتاج وصل إىل )42( مصنعُا منترشة 
تويوتا  مام جعل  العامل،  حول  دولة   )25( من  أكرث  يف 

واحدة من أضخم رشكات إنتاج السيارات العاملية.
يف العام 1890م، اخرتع )ساكييش تويودا( أول آلة لحياكة 

النسيج يدويا، وكانت مصنوعة من الخشب،
ثم متكن - بفضل ما أعده من األبحاث يف مجال صناعة النسيج- 

من تحقيق خطوة انتقالية و تطور كبري يف صناعة النسيج.
النسيج  لتصنيع  رشكة  ساكييش  أسس  1906م،  عام 
 Toyoda( آلياً(.  النسيج  لحياكة  تويودا  )أعامل  أسامها 
أن  الياباين  االقتصاد  لبث  وما   )Automatic outworks

أصابه الركود، مام أثر بشكل بالغ عىل هذه الرشكة التي 
عانت من تلك الحال. لكن ساكييش مل يكف عن القيام 
الظروف  رغم  بهام  ملتزماً  كان  و  والتطوير،  باألبحاث 

الصعبة، كام رصد مبالغ كبرية من أجل األبحاث.
عام 1910م، اضطر ساكييش إىل االستقالة نتيجة ميزانية 
ملا  بخصوصها،  اللوم  عليه  والقي  الضخمة،  األبحاث 
1910م،  عام  نهاية  ويف  للرشكة،   مايل  عجز  من  سببته 
التي تعرض لها من تجربته يف رشكة  وبعد خيبة األمل 
النسيج، زار ساكييش الواليات املتحدة، ليقف عىل آخر 
ما توصلت إليه من تطور يف الصناعة، خاصة يف مجال 
السيارات  جذبت  الحني  ذلك  ومنذ  السيارات،  صناعة 
انتباه ساكييش، وصار حلمه أن تنترش أيضا يف اليابان، لكن 
بقيت صناعة حياكة النسيج تشكل أهم عمل لساكييش، 
وما أن رجع إىل اليابان، حتى فتح ورشة جديدة، وحرص 
عىل إيجاد طرق جديدة لتحسني اإلنتاج، مواصال أبحاثه.
ساكييش  احتاج  وتوسيعها،  أعامله  تطوير  أجل   ومن 
إىل رأس مال إضايف، فاستعان بصديقه )اشيزو كوداما(، 
الذي كان يعمل مديراً يف أحد مصانع ميتسوي، ووفر 

له التمويل الرضوري.
يف عام 1924، متكن ساكييش من إمتام تطوير أول محرك 

42

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



أسهم  مام  اليابان،  يف  النسيج  لحياكة  أتوماتيكية  آللة 
الحني،  ذلك  ومنذ  النسيج.  حياكة  عملية  تحديث  يف 
اليابان،  آلة  مخرتع  باسم  اليابان  يف  ساكييش  اشتهر 
ونال اخرتاعه تقديراً منقطع النظري، وحصد العديد من 

الجوائز داخل اليابان وخارجها.
 أدى هذا االخرتاع إىل زيادة اإلنتاجية أربعة أضعاف، 
هذه  ألهمية  ونظراً   ،%50 نحو  التكلفة  وانخفضت 
النتائج، اعترب ساكييش من الشخصيات الهامة التي كان 

لها دور فاعل يف النهوض بالصناعة اليابانية.
ساكييش،  ابن  تويودا،  كيشريوا  تخرج  عام1920م،   يف 

من الجامعة، وانضم إىل فنيي الرشكة. 
يف عام 1926م، تأسست رشكة )زتويودا أتوماتيك لوم 

وركس( وبدأ معها كيشريو عمله يف الورش.
عام 1929م، حصل والد )كيشريوا(عىل مبلغ مادي كبري، ما 
يقارب) 100,000(جنيه اسرتليـنى، جراء بيعه حقوق براءة 
اخرتاع آلة النسيج األتوماتيكية إىل رشكة بريطانية معروفة، 
فقدم ساكييش املبلغ إىل ولده كيشريوا، وطلب منه استغالله 

لعمل األبحاث الرضورية إلنتاج أول سيارة يابانية.
تحقيق الحلم:

تويف ساكييش يف العام 1930م، وكان كيشريوا قد ورث 
حب العمل، وخاصة األدوات امليكانيكية، واملواظبة عىل 
األبحاث، من أجل اإلبداع. كام أبقى يف ذاكرته قصص 
والده عن السيارات التي شاهدها يف الواليات املتحدة.

يف  )مساهمتي  والده  له  قاله  ما  كيشريوا  ينس  مل 
أن  وأريدك  النسيج،  حياكة  يف  كانت  اليابان  مستقبل 

تقدم مساهمتك يف مجال السيارات«.
حلم كيشريوا كثرياً باليوم الذي سيتم فيه إنتاج السيارات 
يف مصنع عائلته، و كرس حياته من أجل صناعة السيارات، 
وكان عازماً عىل إنتاج سيارة مصنعة كلياً يف اليابان،  و 
كان من أهم أهدافه، تصنيع هذه السيارة للناس، بسعر 

مقبول، و أداء جيد، واستهالك اقتصادي.
عام 1931م، أسهم كيشريوا بكتابة عدد من األبحاث يف 
مجلة يابانية، حول إمكانية انتاج اليابان للسيارات املحلية. 
الثالثينات،  مطلع  يف  اليابانية  السيارات  صناعة  أن  ومبا 
كانت يف بداياتها، أتيحت لكيشريوا فرصة تطويرها بعد 
اليابان، و متكن- مبساعدة عائلته- من إنشاء  عودته إىل 
قسم جديد خاص لتطوير السيارات داخل مصنع النسيج، 
وتوىل هو شخصيا رئاسة هذه الوحدة الجديدة، و هكذا 

انطلقت املسرية بطموح و ثبات نحو املستقبل.
املتواصل،  العمل  من  سنوات  وبعد  1935م،  عام  يف 
كيشريوا  جهود  أمثرت  السيارات،  صناعة  يف  واألبحاث 
تعمل  سيارة  ملحرك  منوذج  تطوير  عن  عمله،  وفريق 
اسم  عليه  أطلقوا  وقد  تصنعيه،  وإكامل  بالبنزين، 

.AA موديل
إنتاج أول سيارة تويوتا، وتأثر هذا  يف عام 1936م، تم 
لكن  الشايس،  شكل  يف  األمريكية  بالطريقة  املوديل 
إنتاج  الجديد  يابانياً، وتبع املوديل  تصميم املحرك كان 

موديالت أخرى تدريجياً.
يف صيف عام 1936م، عرضت أول سيارة يابانية بالكامل يف 
معرض للسيارات باليابان، وقد القى املوديل األول نجاحا 
ضمن  الصنع  يابانية  سيارة  أول  مشاركة  كانت  و  باهراً، 
وصورتها  تويوتا  سمعة  رفع  يف  أسهمت  خطوة  املعرض، 
ببناء  الحني حلم كيشريوا  الياباين. ومنذ ذلك  املجتمع  يف 

مصنع كبري إلنتاج السيارات كحقيقة ملموسة.
ويعد كيشريوا واحداً من العرشة األوائل الذين أسهموا 
يف تحديث التصنيع الياباين، كام حظي مبكانة مرموقة 

يف البالد لتمكنه من جعل تويوتا عاملية.
ألخذ  استبيان  بعمل  1936م،  عام  يف  الرشكة  وقامت 
االستبيان،  نتيجة  عىل  بناءاً  و  االسم،  الناس حول  آراء 

وسهولة النطق، تم تغري االسم من تويودا إىل تويوتا. 
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وقد  موتورز،  )تويوتا  رشكة  تأسست  1938م،  عام  يف 
وقتها،  يف  أي    Just In Time سياسة  الرشكة  اعتمدت 
ومعناها أن اإلنتاج سيكون تبعا للكمية املطلوبة فقط، 

و يف الوقت السليم، مام أدى إىل تقليص الفائض.
الخمسينيات،  يف  اليابان  خارج  بالتوسع  تويوتا  بدأت 
وذلك من خالل دخولها إىل األسواق األمريكية يف عام 
1957م،  وكان موديل كراون، هو أول سيارة تصل اىل 
أمريكا، وبدخول موديل كوروال يف عام 1965م، بدأت 
وقتهامن  متكنت  و  ومبيعاتها،  سمعتها  ببناء  تويوتا 

منافسة املنتجني املحليني.
أصبحت تويوتا أكرب مصنع إلنتاج السيارات يف اليابان، 
أربع  كل  واحدة  سيارة  للرشكة،  الحايل  اإلنتاج  ويبلغ 
ثوان. األمر الذي شكل دعام لرشكة تويوتامام مكنها من 
التوسع حول العامل، بزيادة عدد مصانع تويوتا،  ليصل 
كام  دولة،   )25( من  أكرث  يف  منترشة  مصنعاً   )42( اىل 
توسعت خطوط إنتاجها لتشمل أكرب عدد من مختلف 
املستهلكني  احتياجات  لتغطية  تويوتا،  موديالت 
وصل  وقد  والجودة،  الدقة  مراعاة  مع  وأذواقهم، 
اإلنتاج إىل قمته مع االستعانة بالرجل اآليل يف مختلف 
تويوتا  مصانع  وتعمل  السيارة؛  أجزاء  تجميع  مراحل 
تصنيع  ميكنها  بحيث  دقيق،  باختصاص  اليابان  داخل 
نفسها  الفئة  من  املختلفة  السيارات  موديالت  أجزاء 
السيارات  أجزاء  بعض  تنتج  واحد،حيث  مصنع  داخل 
اىل  تنقل  ثم  ومن  واحد،  مصنع  يف  مثاًل  كاملحركات 
خطوط اإلنتاج لرتكيبها، حسب املوديالت املخصصة لها.

التواجد العاملي لرشكة تايوتا: 
السيارات  لتصنيع  العامل  أنحاء  تويوتا مصانع يف جميع  متتلك 
السنوية حتى  تايوتا  للسوق املحلية وقد وصلت أرباح رشكة 
 )2٫29( مقارنًة  ياباين  ين  ترليون   )2٫75( إيل  2014م  مارس 
ترليون ين ياباين يف االعام السابق. )املجلة االقتصادية 2015(م.

طبقت رشكة تايوتا نظام الكايزن يف كل عملياتها وطبقت 

أدوات الكايزن التي أوصلتها إيل هذه املرحلة مثل أداة 
الـــ JUST IN TIME، والـ5S، وغريها من األدوات التي 
من  سيارة  طلبك  عند  اآلن  واملالحظ  آنفاً،  ذكرها  تم 
الستالم  زمن  ويعطوك  املبلغ  تدفع  فإنك  تايوتا  رشكة 
السيارة، فهذا اإلجراء هنا هو أداة من أدوات الكايزن 
تسمى بـ PULL SYSTEM،  وتعني بنظام اإلنتاج حسب 
طلب العميل وكل ذلك الهدف منه التخلص من الهدر، 
 Waste of(الذي من أنواعههدر اإلنتاج الزائد عن الحد

.)excess production limit

ختاماً:
ميكن القول أنه بعد تطبيق اليابانيون بصفة عامة  نظام 
الكايزن أصبحوا ميتازون بارتفاع قدرتهم الرشائية بسبب 
استطاعت  ولقد  الصناعية،  املنتوجات  أسعار  انخفاض 
للمستوى  نظراً  الصناعية  مبنتجاتها  العامل  اكتساح  اليابان 
إضافة  لصناعتهم،  املتطورة  والتكنولوجيا  الرفيع  التقني 
املستهلك  قبل  من  وقبولها  املنتجات  أسعار  إلنخفاض 
كل  عن  بعيدة  لليابان  الخارجية  التجارة  إن  ثم  العاملي، 
التأثريات السياسية واأليدلوجية، ألنهم شعب ُيحب العمل 
واإلخالص فيه واإلتقان، ولديهم والء لبلدهم، وهذا يتضح 

من املقولة اليابانية )بدالً عن إفناء العامل اشرته(.
النامذج لتطبيق  أو  الكايزن من أفضل األنظمة  يعد نظام 
إدارة الجودة الشاملة يف املؤسسة، ويختلف عن غريه من 
وتطبيقها  بها   العمل  يتم  بأدوات  يعمل  أنه  يف  النامذج 
الحصول  يتم  فقط  شهادات  عىل  الحصول  وليس  يومياً 
عليها، لذا فإن تطبيق نظام الكايزن يغرس القيم يف املوظفني 
والحب والوالء للمؤسسة والذي يطبق هذا النظام يعترب أن 

املؤسسة هي بيته وجميع العاملني هم أفراد أرسته. 
حزو   عامة   واإلسالمية  العربية  األمة  تحزو  أن  فنتمنى 
الرائع،   النظام  هذا  طبقت  التي  الشامخة  الدولة  هذه 
.Kaizen.ويحزو سوداننا الحبيب ومؤسساتنا بهذا النظام
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ثالثة  عدد  بها  واحدة  غرفة  من  املكون  املتواضع  منزلهم  يف  )زرزور(  ترعرع 
)عناقريب(، والعنقريب ملن ال يدرون هو مستطيل خشبى له أربعة أرجل ضخمة 
ومنسوج بحبل صالح حسن املتني وهى موزعة عىل الغرفة بعناية ورعاية أم )زرزور( 
وعليها ماليات )تتأثر باملياه( ويف وسط الغرفة تجد )تربيزة( صغرية يتجدد طالؤها 
قامش  قطعة  الرتبيزة  وعىل  العظيم  الشهر  نهايات  مع  عام  كل  )البيجى(  باللون 
نسجت )عشوشة( أطرافه ورسمت وردة كبرية من الخيوط امللونة ُمظهرة ملثيالتها 

فن التطريز اليدوي.
املنزل  التي تسكن معهم يف ركن قيص من  )الغنامية(  )زرزور( يحب حليب  كان 
حيث صنع لها )رب املنزل( راكوبة مسقوفة بالقنا والربوش القدمية حامية لها من 

لهيب أشعة شمسنا املحرقة ومن بكاء السامء ولكن هيهات أن تحمى.
فانتفخت  الغنامية(  الزي  والناس  )الغنامية  أى شئ  )يحلب(  )زرزور( كيف  تعلم 
أوداجه بفعل الحليب الطازج كامل الدسم وصار شاباً مفتول العضالت ضخم الجثة 

ويستعمل أسلوب )داعش( مع أصحابه يف الحي، أمل أقل لكم أن لنب املاعز خطري؟
الثلج وكان يصطحب  لبيع  ميتلك )كشكاً(  أما والد )زرزور( فقد كان رجاًل بسيطاً 
معه ابنه ويعطيه )بدال العجلة( ليكرس لوح الثلج إىل أرباع فيشب الود )زرزور( يف 
مهنة والده الذي ظل يردد بعد أن يضع يده عىل راسه ويقول )أنت الحوار الغلب 

شيخه(، كيف ال و )زرزور( هو أول من صنع مكعبات الثلج يدوياً.
مرت األعوام مرسعًة فالتحق )زرزور( باحدى الرشكات الخاصة ومارس نفس مهنة 
والناس مختلفون ويف مدة وجيزة عرف هذا  الثلج مختلف  املرة  أبيه ولكن هذه 
النوع من الثلج وعرف أين ومتى يكرس فأتقن اللعبة وأبعد عن طريقه من سبقوه 
يف التكسري ألنهم ال يحسنون صنعا. فصار قريباً من مطبخ صنع القرار وبالطبع )فات 

الكبار والقدرو( حتى صار )الكل يف الكل( يعلم كل صغرية وكبرية عن الرشكة.
الرتبيزة  لطالء  البوهية  )زرزور(  اشرتى  رمضان  من  األخرية  العرشة  ويف  يوم  ذات 
الثلج  يباع  )هنا  وجميل  واضح  بخط  عليها  مكتوب  كبرية  قامش  قطعة  واشرتى 

الباااارد( وألصق هذه القطعة عىل واجهة كشك والده.
)للمعايدة( يف  بعضهم وذهبوا  الجميع  العيد وهنأ  األواخر وجاء  العرشة  انقضت 
بيوت الحي، ولكن العم )حريكة( املوظف بالربيد والربق ظل واقفاً ملدة طويلة أمام 
ثلج  )البارد( وهل هنالك  بالثلج  الثلج ويردد يف نفسه ماذا يقصد )زرزور(  كشك 

)حار(؟ وما شكله وحجمه وفيم يستخدم ومتى؟
عزيزى القارى أرجو منك مساعدة العم حريكة يف اإلجابة عىل تلك األسئلة املرشوعة 

فإن مل تستطع فقل يالطيف ألطف )وخّلو زرزور يف حاله(.
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1- مفهوم االتصال لغة:
1/1. اتاَّصَل إىل/اتاَّصَل بـ يتاَّصل، اتِّصاالً، فهو ُمتاَِّصل، واملفعول 

ُمتاََّصل إليه.
2/1.اتاَّصل إىل بني فالن: وَصل إليهم؛ انتمى إليهم وانتسب.
يتصل  )بيتي  به  التأم  ارتبط،  ِء:  باليشاَّ ُء  اليشاَّ 3/1.اتاَّصل 

ببيتك: يالصقه ويجاوره( اتاَّصل الحديُث: مل ينقطع.
4/1. اتاَّصل فالٌن بفالٍن: اجتمع به، خاطبه بالهاتف أو غريه، 

ل حبل تواصل وعالقات بينه وبينه. شكاَّ
2- مفهوم الفعال لغة:

الزمن  يف  أوحدث  حالة  عىل  يدل  لفظ  لغة:  فعل   .1/2
املاىض أو الحارض أو املستقبل، و أقسامه الفعل:« املاىض، 

املضارع و األمر«.
الوجود  هو  الفلسفة:  يف  بالفعل  الوجود  فعل:   .2/2

الحقيقى، و عكسه الوجود بالقوة.
3/2. الفعل: كلمة دلت عىل فعل وزمنه. 

4/2. فعال صيغة مبالغة من فعل: كثري الفعل، نافذ، مؤثر، 
ُمفيد ُسلطة / وسيلة فعالة.

5/2. دواء فعال: ناجع، نافذ، مؤثر.
6/2. الفعال: الفعل حسناً كان أو قبيحاً، إذا كان من فاعٍل واحد.

أفعال،  جمعه:  و  الكرم،  الحميد،  العمل  الفعال:   .7/2
أفاعيل، و ِفعال.

8/2.الفعال: اسم من أسامء الله الحسنى، فقوله تعاىل: {فّعال 
ملا يريد}: فاعل ومحدث ملا يريد، أى الفاعل كلام أراد فعل، 

ليس كاملخلوق الذي أن قدر عىل فعل عجز عن غريه.
9/2. إجراءات فعالة: أي قوية نافذة.

انتقال  خدمة  إىل  يشري  الخدمة،  انتقال  فعال:   .10/2
تكنولوجيا املعلومات أو عنرص التهيئة عندما يكون تحت 

االستخدام لتوصيل خدمة إىل عميل. 
3- مفهوم هدف لغة:

واملفعول  هادف،  فهو  هدفاً  إىل،  يهدف  إىل،  1/3. هدف 
مهدوف إليه.

2/3. هدف إىل الشئ: جعله غرضاً يسعى إليه.
والجمع  جبٍل،  أو  كثيٍب  أو  بناٍء  من  مرتفع  كل  الهدف:   .3/3
الشئ  نحو  النزاع  لشدة  هدفاً  الَغرُض  ُسمى  ومنه  أهداف 
والشوق إليه، والَغرُض ِحزاُم الرحل  الذي ُيربط » يشُد« الرسج 

عىل الدابة.
4/3. أهدفت ىل: قربت ودنوت منى، و منه ُمهِدٌف ومستهدف.

4- مفهوم االتصال الفعال:
لتمليك  أو  لنقل  أو  لتبادل  أكرث  أو  طرفني  اتصال  هو    
التذكري  أو  االستفسار عن معلومات  أو  معلومات جديدة 
إلغائها أو تبديلها بأخرى  مبعلومات تم تداولها بينهام أو 
جديدة لتحقيق الهدف أو مجموعة األهداف التي تطلبتها 
أو  وسيطاً  املتِصل  الطرف  فيها  ويستخدم  االتصال  عملية 
البعدين  وفق  إليه  املتَصل  الطرف  تناسب  اتصال  وسائط 

املكاىن والزماىن بني الطرفني.
5- أهداف االتصال الفعال:

1/5. تبادل أو نقل أومتليك معلومات جديدة.
2/5.االستفسار عن معلومات.

أطراف  بني  قبل  من  تداولها  تم  مبعلومات  التذكري   .2/5
عملية  االتصال.

االتصـال المؤسسـى الفّعــال مفهــومــه، أهـدافه،  عناصره ومتطلباته، وسائله وآلياته
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االتصـال المؤسسـى الفّعــال مفهــومــه، أهـدافه،  عناصره ومتطلباته، وسائله وآلياته
4/5.إلغاء معلومات تم تداولها من قبل بني أطراف عملية االتصال.

5/5. تبديل معلومات سابقة بأخرى جديدة.
5/5. تحقيق الغاية من عملية االتصال ومد جسور التواصل 

بني الطرفني.
6- عنارص » متطلبات« االتصال الفعال:

 1/6. ُمتِصل يبادر بعملية االتصال.
2/6. متَصٌل إليه يستقبل عملية االتصال من الطرف املتِصل.
استخدمت يف عملية  التي  اتصال  »الوسيلة«  األداة    .3/6

االتصال بني طرفيه.
4/6. مكان عملية االتصال بني الطرفني.
5/6.تاريخ  عملية اتصال بني الطرفني.
6/6. زمن عملية االتصال بني الطرفني.

7/6. الجهد الذي ُبذل يف عملية االتصال.
8/6. التكلفة املالية التي ُدِفعت يف عملية االتصال.

9/6. جهة التكليف بعملية االتصال داخل املؤسسة.
10/6. متابعة نتيجة االتصال للتأكد من تحقيق الهدف.

11/6. أى عنارص أخرى وفق متطلبات األحوال من عمليات االتصال. 
7- االتصال املؤسىس الفعال:

تتبني املؤسسة الناجحة  تطبيق شعار »نحو اتصاالت أكرث 
فعالية« يف الجوانب التالية:

1/7- جانب اللغة:
بها عيل أن يستخدموا  العاملني  الناجحة   تحث املؤسسة 

لغة اتصاالت مع أصحاب املصالح، بحيث تكون:
1/1/7.مالمئة ملستوي األفراد املشاركني يف االتصاالت وفقاً 

لصفاتهم، قدراتهم، خرباتهم ومهاراتهم.

2/1/7. سهلة من حيث البساطة وعدم التعقيد يف استخدام 
املصطلحات.

3/1/7. دقيقة ال تحتمل أكرث من تفسري.
4/1/7. واضحة بعيدة عن الغموض أو صعوبة التفسري.

اإلدارية  املستويات  بكل  األفراد  لتدريب  كافية   .5/1/7
بحسن استخدامها يف التعبري ويف كتابة التقارير.

2/7-  الجانب الثقايف واالجتامعي:
والعائدات  األعراف  الناجحة  املؤسسة  تراعي   .1/2/7

السائدة باملجتمع.
2/2/7. تلتزم املؤسسة الناجحة بالقيم السائدة يف املجتمع 

عند مزاولتها االتصاالت مع األفراد والجامعات.
3/2/7. تتجنب املؤسسة الناجحة االستخدام السيئ لبعض 

املصطلحات.
تعكس  التي  بثقافتها  الناجحة  املؤسسة  تتقيد   .4/2/7
باعتباره  املجتمع  من  جزء  هي  التي  وخططها  أهدافها 

نظاماً مفتوحاً.
5/2/7. تراعي املؤسسة الناجحة ما تعارف الناس عليه يف 

جانب اإلدارة من معاٍن.
6/2/7. تواكب املؤسسة الناجحة التطور يف القيم السائدة 

باملجتمع نحو األفضل.
3/7- الجانب  اإلنساين:

تحث املؤسسة الناجحة العاملني بها عىل:
1/3/7. توخي الصدق واإلخالص عند مامرسة عملية االتصال.

املعلومات  ونقل  وتسليم  تسلم  األمانة يف  مراعاة   .2/3/7
دون نقص أو زيادة.
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3/3/7. األداء واملقرتحات البناءة.
4/3/7. تنمية مهارات: اإلصغاء، الحديث والتفاوض.

5/3/7. إتقان العمل  وأدائه بإخالص باالعتامد عىل بيانات 
صحيحة.

حق  اآلخرين  بإعطاء  االتصال  دميقراطية  تطبيق   .6/3/7
النقد البناء.

دون  األفراد  املعلومات عيل  توزيع  عدالة  تطبيق   .7/3/7
محاباة.

أو  متييز،  دون  املعلومات  تفسري  عدالة  تطبيق   .8/3/7
اتجاهات شخصية.

9/3/7. تطبيق معقولية الترصف دون إرساف أو تقصري يف 
القول والعمل.

عند  العمل  مع  القول  تطابق  مبدأ  تطبيق   .10/3/7
مقارنتهام معاً.

عن  واالبتعاد  والحقيقة  املوضوعية  توخي   .11/3/7
السطحية يف معالجة األمور. 

باعتبارهام  الحسنة  والسامت  الحميدة  الخصال   .12/3/7
عنرصاً مهاًم يف مامرسة االتصال 

4/7-  الجانب  التنظيمي:
املؤسسة الناجحة:

من  الرسمي  االتصال  شبكات  وضوح  إىل  تسعى   .1/4/7
خالل تنظيمه الرسمي.

عيل  والحرص  الرسمي،  غري  االتصال  تهمل  ال   .2/4/7
االستفادة منه.

وسائل  استخدام  حسن  عيل  بها  العاملني  تدرب   .3/4/7
االتصال، وتحليل املعلومات والبيانات.

4/4/7.تحدد اتجاه تدفق املعلومات، ودورتها التي متر بها، 
والوحدات اإلدارية املختصة.

لفاعليته  االتجاهني  ذو  االتصال  عيل  تعتمد   .5/4/7
وتشجيعه للمعلومات املرتدة، واالستفادة منها.

6/4/7. تعتمد عيل فرق العمل يف معالجة املشكالت واملواقف 
الصعبة واالستفادة من وجود أكرث من رأي فيها.

لألمور  الحاسمة  املعالجة  بها عىل  العاملني  تحث   .7/4/7
دون تشويه أو تحريف للمعلومات.

تنظيمي  مناخ  سيادة  عىل  بها  العاملني  تحث   .8/4/7
واتصاالىت مالمئني ملامرسة االتصاالت. 

9/4/7. تتجنب املركزية إذا شكلت عائقاً لالتصاالت.
5/7-  جانب التقنية:

بالحرص  وتشجعهم  بها  العاملني  الناجحة  املؤسسة  تحث 
عىل:

األجهزة  يستخدمون  ما  عند  املنهجي  التطبيق    .1/5/7
التقنية.

2/5/7. االستفادة من وسائل التقنية الحديثة ذات الصلة 
بوسائل وأساليب االتصال.
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3/5/7. مواكبة التطورات الحديثة، وتدريبهم أوالً بأول عيل 
وسائل وأساليب االتصال.

4/5/7. تهيئة استعدادهم وجاهزيتهم قبل تبني أي وسيلة 
جديدة لالتصال.

لتوضيح  والبرصية  السمعية  الوسائل  استخدام   .5/5/7
املعلومات ونقلها كوسيلة لالتصاالت.

6/5/7. املقارنة بني التكاليف املبذولة ) املستنفذة( واملزايا 
العائدة عيل استخدام التقنية.

7/5/7. مبراعاة العامل اإلنساين عند تبني وسائل التقنية.
التقني من حيث رفع  النظرة املوضوعية للجانب   .8/5/7

الكفاءة.
التطبيق  عن  الناجمة  املشكالت  معالجة  حسن   .9/5/7

التقني، وأثر ذلك عيل فعالية االتصال.
8- وسائل وآليات االتصال:
1/8-  التعليامت واألوامر:

تحث املؤسسة الناجحة العاملني بها عىل االلتزام باملبادئ 
التالية لزيادة فعالية االتصال بالتعليامت واألوامر بأن:

1/1/8. مينحوا معلومات كافية عن ماهو مطلوب تنفيذه، 
مع تكرارها إذا لزم األمر.

2/1/8. يحددوا الهدف من التعليامت ويخططوا لها مسبقاً.
3/1/8. يكون الرئيس املبارش ملاًم بأعامل مرؤوسيه.

لدى  مألوفة  بسيطة  لغة  املسؤولون  يستخدم   .4/1/8

العاملني عند إصدار التعليامت.
5/1/8. يحرص املسؤولون عىل التفاعل والتجاوب وإدراك 
أهمية األحاسيس واملشاعرعند توجيه التعليامت واألوامر. 

6/1/8. يحرص املسؤولون عىل توخى الوضوح والدقة.
7/1/8. يراعى املسؤولون حسن توزيع األوامر مع اإللتزام 

بعدم إصدار أوامر متعددة.
8/1/8. يعمل املسؤولون عىل تركيز وتأكيد التعليامت التي 
يستلزم تنفيذها وإتباع منهج أو إجراء جديد مل يتعود عليه 

املرؤوس من قبل.
2/8 -  املقابلة:

عىل  وتشحعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 
تطبيق املنهجية التالية عند اإلعداد للمقابلة:

1/2/8. أن يحددوا الغرض من املقابلة باستصحاب التخطيط 
املسبق لها، مثاًل مقابلة: )توظيف، تدريب، تقييم، نقل ترقية، 

ترك الخدمة أو تحليل الوظائف... الخ( 
2/8 /2.  أن يختاروا املكان والزمان املالمئني إلعداد املقابلة.
3/2/8.  أن يراعوا األحاسيس واملشاعر عند إجراء املقابلة.
4/2/8.  أن يحرصوا عىل تقىص املعلومات وتلمس الحقائق.
5/2/8. أن يهتموا باسرتجاع املعلومات ومعرفة ردة الفعل 

ومدى االستجابة وحسن التقييم.
إقامة عالقات طيبة بني أطراف  6/2/8.  أن يحرصوا عىل 

املقابلة.
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7/2/8.  أن يصغوا جيداً عند إجراء املقابلة ومنح الطرف 
اآلخر فرصة للتعبري عن وجهة نظره.

3/8- االجتامعات  واملؤمترات:
تحث املؤسسة الناجحة املسؤولني بها عيل تحسني أساليب 

االتصاالت يف اجتامعاتهم ومؤمتراتههم بأن:
لعقد اجتامعاته  املناسبني  املكان والوقت  1/3/8. يختاروا 

ومؤمتراته.
2/3/8. يعدوا الرتتيبات الرضورية والتخطيط املسبق لعقد 

اجتامعاتهم ومؤمتراتهم.
العائدة  باملزايا  ويقارنونه  التكاليف  عنرص  يراعوا   .3/3/8

من بعد عقد اجتامعاتهم ومؤمتراتهم. 
4/3/8. يسعوا بأن تحقق اجتامعاتهم ومؤمتراتهم أهدافها 

يف جو تعاوىن وعالقات إنسانية مثمرة.
املشاركني  نظر  وجهات  لعرض  الفرص  يتيحوا   .5/3/8

املتباينة.
املختلفة  اإليضاح  بوسائل  االستعانة  عىل  6/3/8.يحرصوا 

وإرشاك أكرب عدد ممكن من العاملني دون ضغط أو إكراه.
4/8- اللجان:

تستخدم املؤسسة الناجحة اللجان كآلية لتحسني مستوى 
بها  املسؤولني  وتحث  املهام،  من  العديد  إلنجاز  إتصاالتها 

عىل تطبيق املنهجية التالية:
لها  ويخططوا  وترتيب  بحكمة  اللجان  يعدوا   أن   .1/4/8

مسبقاً.
4/8 /2. أن يحرصوا عيل عدم اإلفراط يف استخدام اللجان 

بدون أغراض محددة.
واتباع  األهداف  لبلوغ  الفعالية  يحرصوا عىل  أن   .3/  4/8

منهج الكفاية يف اإلعداد والتنفيذ.
مهام  يف  التكرار  أو  اإلزدواجية  عدم  يراعوا  أن   .4/4/8

اللجان.
5/8. الندوات:

الندوة ضمن إحدى وسائل  الناجحة    تستخدم املؤسسة 
اتصاالتها لتحسني مستواها، لذا فهي تحث املسؤولني بها 

بأن:
1/5/8. يعدوا ويخططوا مسبقاً ألي ندوة ويختاروا املكان 

والزمان والتاريخ املناسب إلقامتها.
2/5/8. يحددوا أهداف وأغراض الندوة بوضوح ودقة.

فهم  لسهولة  الالزمة  اإليضاح  وسائل  يستخدموا   .3/5/8
واستيعاب املعلومات.

4/5/8. يركزوا عىل املوضوعات التي فيها غموض أو سوء 
فهم ويتم تداولها يف مجال أعامل املؤسسة.

نظر  لوجهات  وأهمية  إعتبار  وضع  عىل  يحرصوا   .5/5/8
العاملني واملشاركني يف الندوة.

تعكس  هادفة  بتوصيات  الخروج  عىل  يحرصوا   .6/5/8
وجهات نظر املشاركني يف الندوة.
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التنفيذ  موضع  الندوات  توصيات  وضع  يحاولوا   .7/5/8
ومتابعة ذلك مع الرتشيد املستمر.

6/8-  الهاتف:
عند  وتشجعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 

استخدامهم هذه الوسيلة أن:
1/6/8. يحددوا مسبقاً الهدف من االتصال.

2/6/8. يحددوا مسبقاً املعلومات التي يريدون إبالغها أو 
التي يرغبون يف أخذها من غريهم.

3/6/8. يتوخوا الدقة والعناية يف الكالم وأن بحرصوا عىل 
حسن اإلصغاء.

4/6/8. يتأكدوا من تحقيق هدف املكاملة  قبل إغالق خط 
الهاتف.

7/8-  لوحات اإلعالنات:
عند  وتشجعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 

إعداد لوحاتها اإلعالنية بأن:
عىل  ويحرصوا  اإلعالنات  لوحات  مبظهر  يهتموا   .1/7/8
جاذبيتها لشد انتباه الناظرين إليها وحفزهم عىل قراءتها.

2/7/8. تعكس لوحات اإلعالنات األحداث الجارية.
ويف  اإلعالنات  لوحات  إعداد  يف  العاملون  يشارك   .3/7/8

إختيار املكان املناسب لوضعها فيه.
8/8 -  الرسائل الخاصة:

تستخدم املؤسسة الناجحة الرسائل الخاصة كوسيلة اتصال 

املسؤولني  تحث  لذا  املبدئية،  والتهيئة  التقديم  أجل  من 
بها بأن:

بحيث  الرسالة،  صياغة  عند  سهلة  لغة  يختاروا   .1/8/8
واملحددات  والقيم  املفاهيم  من  العديد  الرسالة  تحمل 
التي تساعد يف وضوح الرؤية لدى من توجه إليه / إليهم 

الرسالة.
2/8/8. تكون الرسالة هادفة.

3/8/8. تصدر الرسالة من أعىل سلطة من املؤسسة وتحمل 
توقيع املسؤول/املسؤولني عليها.

4/8/8.  يسمح بتداول الرسالة يف االتجاهني.
5/8/8. ترسل صورة من الرسالة الخاصة إىل كل من يهمهم 

األمر باملؤسسة.
9/8- مجلة  املؤسسة:

عىل  وتشجعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 
إصدار مجلتها الدورية بأن:

1/9/8. يختاروا لغة سهلة ملوضوعاتها ويحسنوا تصميمها 
وتنظيمها وأال يرسفوا يف حجمها.

2/9/8. يحسنوا اختيار موضوعاتها بحيث تكون ذات حيوية.
3/9/8. يوفروا االمكانيات الفنية واملادية إلصدارها يف مواعيدها.

4/9/8. يوفروا الكفاءات والخربات البرشية إلعدادها.
5/9/8.  يتيحوا فرصة مشاركة جميع العاملني باملؤسسة يف 

إعدادها، وأن ينرشوا األخبار واألنشطة االجتامعية.
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10/8- نظم االقرتاحات:
عيل  وتشجعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 

تحسني نظم االقرتاحات، بأن يطبقوا املنهجية التالية:
نظام  أهداف  تعكس  سياسة  املسؤولون  يضع   .1/10/8

االقرتاحات وتشجع نظام البحوث.
2/10/8. يحدد املسؤولون الجانب اإلجراىئ لنظم ولتنظيم 

االقرتاحات.
11/8- االتصال التصويري:

املختلفة  أشكالها  يف  الصورة  الناجحة  املؤسسة  تستخدم 
بقصد املعاين وتحث املسؤولني بها بأن:

1/11/8. يحرصوا عىل أن تتصف الصور بأشكالها املختلفة 
بالجاذبية وعدم التنافر.

التصويري  االتصال  عيل  االعتامد  عدم  يفضلوا   .2/11/8
وسائل  توافر  عيل  يعملوا  بل  لالتصاالت،  وحيد  كمدخل 

وطرق أخري إيل جانبه.
أفكار  عيل  التصويري  االتصال  شمولية  يفضلوا   .3/11/8
ومعاين ومعلومات سهلة ميكن إدراك القصد منها باستخدام 

حاسة البرص.
4/11/8. يحرصوا عىل اختيار املوقع املناسب لوضع الصور 

وتستخدم كوسيلة لنقل املعلومات.
5/11/8. يحرصوا عىل تحديد األفكار واملعاين املراد نقلها 

من خالل االتصال التصويري.

استخدام  التكلفة يف  مراعاة عنرص  يحرصوا عىل   .6/11/8
ملصقات  من  املختلفة  بأشكالها  البرصية  االتصال  وسائل 

وأفالم وخرائط وما شابه ذلك.
إعداد،  عند  املتخصصة  الكفاءات  ذوي  عيل  يعتمدوا   .7/11/8
تصميم وإخراج الوسائل التصويرية ليك تعكس القدرة التأثريية.

8/11/8. يحرصوا عىل أن تقرتن الصورة باملعلق ذو املهارة 
لتناولها بالرشح والتفسري يف حالة مامرسة وسيلة االتصال 

البرصي أو التصويري عن طريق األفالم.
12/8-  االتصال بالترصف:

عند  وتشجعهم  بها  املسؤولني  الناجحة  املؤسسة  تحث 
الترصف أو األداء االقتداء مبنهجيتها التالية:

1/12/8. أن يدرك املدير أو املسؤول اإلداري متام اإلدراك أنه 
يزاول عملية إتصال بالفعل واألداء كام ميارسها بالكلامت 

وبالكتابة.
2/12/8.  أال تتناقض أفعال املسؤولني مع أقوالهم حتي ال 

يشوهوا الحقائق ويعوقوا عملية اإلتصال.
التنظيم  يف  العليا  واإلدارة  املديرون  يقدم  أن   .3/12/8

تفسرياً واضحاً لكل أداٍء أو ترصٍف يقومون به.
لطريقة  يقظني  يكونوا  وأن  املسؤولون  ينتبه  أن   .4/12/8

استقبال الترصفات واألفعال.
االتصال  مامرستهم  عند   - املسؤولون  ُيراِع   أن   .5/12/8
الشفهي بوسائله املختلفة - تعبريات الوجه ونربات الصوت 
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وتحركات اليدين وغري ذلك من مصادر التلميح غري اللفظي 
وما قد تنقله من معاين أو إضافات إيل الرسالة املنقولة.

العمل  بقواعد  واملرشفون  املديرون  يتمسك  أن   .6/12/8
املقررة، وأن يلتزموا بآداب املهنة عند ترصفهم مع اآلخرين.
يف  واالنسجام  املبدأ  عىل  املديرون  يثبت  أن   .7/12/8
لذا  بالقبول،  أحياناً  الصمت  يفرس  فقد  الضمنى،  السلوك 
عىل املدير أو املسؤول اإلدارى أن يفصح عن عدم قبوله 

بالقول أو باإلشارة الصحيحة.
إنذار  جرس  الختبار  الرغبة  حالة  يف   - يجب   .8/12/8
حتى  االختبار  بتوقيت  مقدماً  العاملني  إخطار   - الحريق 
ويترصفون  شب  قد  حريقاً  أن  إىل  تفكريهم  ينرصف  ال 
عىل ضوء ما سمعوا فقد متتد أبعاد االتصال بالترصف إىل 

األفعال الشعورية إىل جانب الترصفات الالشعورية.
13/8- دليل العاملني:

دليل  تحسني  عىل  بها  العاملني  الناجحة  املؤسسة  تحث 
العاملني وتحرص عيل أن:

1/13/8. يكون دليل العاملني أداة فعالة لتوجيه العاملني 
وتعريفهم باملؤسسة.

العاملني بحيث  املسؤولون ويحدثوا دليل  2/13/8. يطور 
التي  والتعديالت  الجديدة  والتنظيامت  اللوائح  يتضمن 

تطرأ عليه. 
3/13/8. يختار املسؤولون املعلومات ذات األهمية للعاملني.

السياسات  وتبويب  جمع  املسؤولون  يحسن   .4/13/8
انسجام  يف  منتظمة  بطريقة  بالعاملني  الخاصة  املختلفة 

وترابط.
5/13/8. يخترب املسؤولون الدليل قبل صدوره عن طريق 

مشاركة املستويات اإلدارية املختصة. 
14/8. األدلة:

تختلف األدلة وتتباين حسب الغرض منها، وتعترب وسيلة 
اتصال ميكن تحسينها باتباع ما ييل:

تتضمن  أال  عيل  الناجحة  املؤسسة  تحرص  أن   .1/14/8
األدلة أي مادة تتعارض مع القوانني، نظمها ولوائحها. 

من  االستفادة  عيل  الناجحة  املؤسسة  تعمل   .2/14/8
تحسني االتصاالت داخلها.

3/14/8. تحدد املؤسسة الناجحة أهداف كل دليل والغرض 
من إصداره للفرد واملؤسسة.

15/8- الربامج التدريبية:
كوسيلة  بها  العاملني  بتدريب  الناجحة  املؤسسة  تهتم 
اتصال فعال وتحث املسؤولني عىل تطبيق املنهجية التالية:
1/15/8. تنمية مواهب وقدرات العاملني بها لرفع الكفاءة 
التشغيلية يف املجاالت: )الفنية، اإلنسانية، اإلدارية، التقنية، 

املرصفية والتنظيمية(.
لتالئم  بالشمول  تتصف  تدريب  برامج  اختيار   .2/15/8

املستويات اإلدارية املختلفة.
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اتصال  كوسيلة  تدريبهم  برامج  استخدام  حسن   .3/15/8
ذات اتجاهني.

4/15/8. الحث عىل متيز مسؤول التدريب مبهارات اتصال 
جيدة.

5/15/2. تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية.
6/15/2. السعي لتحقيق أكرب قدر ممكن من التفاعل بني 
املشاركني يف الربنامج التدريبي من خالل املناقشة وتشجيع 

اسرتجاع املعلومات.
بعد  التدريب  برامج  تقييم  عيل  العاملني  حث   .7/15/8

انتهائها للتعرف عىل مستوى الربامج وأداء املتدربني.
8/15/8. متابعة أداء العاملني بعد إنتهاء الدورات التدريبية 

وتقييم مقدار االستفادة منها.
9/15/8. اختيار املؤسسة متدربيها من العاملني عىل أساس 
الفرد  عىل  بالفائدة  يعود  فيام  واملساواة،  الفرص  تكافؤ 

واملؤسسة دون محاباة أو ميول شخصية.
16/8 - االستشارات:

اتصاالت  كوسيلة  االستشارات  الناجحة  املؤسسة  تتبنى 
وتحث مستشارها عىل أن:

1/16/8. يعقد مقابلته يف الوقت واملكان املناسبني.

2/16/8. يحدد هدف ومجال املقابلة.
الضبط  مع  والحرية  الطأمنينة  من  جواً  يهيئ   .3/16/8

لتخفيف حدة الخوف.
4/16/8. يدرك مشاعر العميل واحساسه بالتهديد.

5/16/8. يحرص عىل إتاحة الفرصة للعميل للتعبري عن نفسه.
6/16/8. يساعد العميل يف اقرتاح الحلول املناسبة للمشكلة 

من وجهة نظره. 
7/16/8. يهدئ من روع العميل بعدم استخدام معلومات 

مقابلته معه يف املستقبل.
8/16/8. تتضمن قدراته مهارات خاصة وخربة يف مامرسة 

العمل.
17/8- املوقع االلكرتوىن للمؤسسة: 

الشبكة  عىل  الكرتوىن  موقع  املؤسسة  لدي  يكون  أن 
سنوية  ميزانية  له  ُترصد  )االنرتنت(  الدولية  العنكبوتية 
وتحسينه  تطويره  تشغيله،  مرصوفات  تغطى  إلدارته 
بإستمرار وتحث املسؤلون عنه  عن ُحسن إدارته حرصاً عىل 
منهجية نرش وتحديث  يطبقوا  وأن  اآلخرين  التواصل مع 
البيانات واملعلومات كلام لزم األمر،والبيانات واملعلومات 

التي يطلب  نرشها وتحديثها، هى:
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معلومات  تتضمن  املؤسسة  عن  تعريفية  نبذة   .1/17/8
عامة عن تأسيسها، مقر رئاستها، تفاصيل عنوانها، األغراض 
تحكم  التي  واللوائح  القوانني  تأسست،  أجلها  من  التي 
مساهامتها  التابعة،  رشكاتها  العاملة،  فروعها  أعاملها، 

الرأساملية، وشبكة وكالئها......إلخ.
2/17/8. رؤيا، رسالة، قيم وأهداف املؤسسة.

السلع  من  املؤسسة  تقدمها  التي  املنتجات   .3/17/8
والخدمات وأماكن توافرها.

4/17/8. أسامء  السادة املسؤولني مبجلس اإلدارة.
5/17/8. أسامء  السادة  املسؤولني باإلدارة التنفيذية العليا 

باملؤسسة.
6/17/8. أسامء  السادة مديرى إدارات املؤسسة.
7/17/8. أسامء  السادة مديرى فروع املؤسسة.

8/17/8. أسامء  السادة  املسؤولني بهيئة الرقابة الرشعية باملؤسسة.
9/17/8. اسم السيد املستشار القانوىن للمؤسسة.

10/17/8. اسم السيد املراجع القانوىن الخارجى للمؤسسة.
املؤسسة  إلعالنات  صفحة  تخصيص  يتم  أن   .11/17/8

وإلبوم للصور.
12/17/8. إصدارات املؤسسة الدورية.

الوظائف  يتم تخصيص صفحة لإلعالن عن  أن   .13/17/8
الشاغرة باملؤسسة.

14/17/8. أى معلومات وبيانات أخرى يرى رضورة نرشها 
وتحديثها.

18/8- الربيد االلكرتوىن للمؤسسة: 
أن يكون للمؤسسة بريد الكرتوىن عىل الشبكة العنكبوتية 
بها  املسؤولني  املؤسسة  تحث  وأن  )اإلنرتنت(،  الدولية 
الرسائل  وتبادل  تدوال  منهجية  يطبقوا  أن  عيل  بالحرص 
واملكاتبات والبيانات واملعلومات مع األطراف ذات العالقة 
والصلة والتي يتوفر لديها بريد الكرتوىن استفادة من هذه 
الوسيلة يف تقصري املسافات وتقليل التكلفة والجهد املبذول 

وترسيع  االتصال ونرش ثقافة املعلومات اإللكرتونية.
19/8- اإلسويفت:

أن يكون للمؤسسة تواصل باستخدام االسويفت بواسطتها 
أو بواسطة املصارف التي تتعامل معها، وأن تحث املؤسسة 
املسؤولني من العاملني بها أن يستخدموه لتسيري عالقاتهم 
التجارة  يف  املالية  املعامالت  يف  املرصفية  املؤسسات  مع 
والتحصيالت  األجنبي  بالنقد  األموال  وتحويالت  الخارجية 

املستندية وغريها.
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أهمية الحوكمة المؤسسيــة وأهدافـها من  حيث اللغة واألصول الشرعيةأهمية الحوكمة المؤسسيــة وأهدافـها من  حيث اللغة واألصول الشرعية

مقدمة:
للبحث املتواصل عن  جاء موضوع الحوكمة املؤسسية إستمراراً 
املنشأة،  نظرية  املثال  سبيل  عىل  ومنها  املنظامت،  أداء  تعزيز 
امللكية  هياكل  واإلدارة،  امللكية  بني  الفصل  الوكالة،  نظرية 
املصالح  وأصحاب  باملساهمني،  اإلدارة  وعالقة  املنشآت،  ومتويل 
وغريها من النظريات. نتيجة إلرتباط موضوع الحوكمة مبجاالت 
وأطراف مختلفة، كاإلدارة ومجلس اإلدارة واملساهمني وأصحاب 
املصالح، ظهر كثري من التعريفات املتنوعة للحوكمة ويهتم هذا 
املصطلح باملامرسات والكيفية التي يتم بها ضبط أداء الرشكات 
واملؤسسات ورفع كفاءتها ومجموعة التدابري التي يتم من خاللها 
متابعة أداء إدارة املؤسسات والرشكات والرقابة عليها، ومعالجة 
تحكم  التي  الجهات  بني  والعالقة  ذلك،  عن  الناجمة  املشكالت 

عمل املؤسسات من الداخل والخارج.
يعد أسلوب الحوكمة وسيلة متكن املجتمع من التأكد من حسن 
املستثمرين  أموال  تحمي  بطريقة  والرشكات  املؤسسات  إدارة 
واملقرضني، كام يؤدي إىل خلق ضامنات ضد الفساد وسوء اإلدارة.

مفهوم الحوكمة املؤسسية:
• 	)Corporate Governance( مصطلح  عىل  البعض  يطلق 

مرتجامً بالحاكمية املؤسسية عىل أنها: )حقل من حقول االقتصاد 
ىف  الكفوءة  اإلدارة  تحفيز  أو  ضامن  بكيفية  تبحث  التى  وهى 
العقود  مثل  الحوافز  ميكانيكية  باستخدام  املساهمة  رشكات 
ذاك  يكون  ما  وغالباً  التنظيمية  الهياكل  وتصاميم  والترشيعات 
محصوراً ىف السؤال حول تحسني األداء املاىل، كام ميكن تعريفها 
عىل نطاق ضيق بأنها متثل عالقة الرشكة باملساهمني أو بشكل 

أوسع عالقة الرشكة بالجميع )1(
يعرًف وزير املالية األسبق لسوريا الدكتور/ محمد خالد املهاينى 

الحوكمة: ) أن الحكمة تعنى معرفة أفضل األشياء، ومعرفة الحق 
بني  الربط  تم  فإذا  والعدل،  العمل  ألجل  الخري  ومعرفة  ذاته 
الحكمة وإدارة األمور ىف الدولة واملجتمع يعنى املعرفة والعدل 
ىف التعامل وينسحب ذلك نحو األفراد وفئات املجتمع املختلفة  

فتكون الحوكمة.( 
 عرفها إتحاد املراجعني الداخليني بأنها: )التعامل بإجراءات معينة 
من جانب املمثلني لألطراف ذات املصلحة ىف املؤسسة مبا يضمن 
اإلرشاف عىل اإلجراءات املحددة من جانب إدارة املؤسسة فيام 
من  للتحقق  اإلجراءات  هذه  ومتابعة  والرقابة  بالخطر  يتعلق 
املناسبة  الظروف  يهيئ  ومبا  املخاطر  مواجهة  الرقابة ىف  فعالية 
مستوى  عىل  القيمة  وصيانة  وتوليد  املؤسسة  أهداف  لتحقيق 

التنظيم.(  )2(
عرفتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)O E C D( عىل أنها: 
)تصميم وتنظيم العالقة بني إدارة الرشكة وأدائها، وحملة األسهم 
األهداف  بصياغة  كذلك  معنية  وهى  املصلحة،  ذات  واألطراف 
متابعة  وأساليب  ووسائل  تحقيقها،  وطرق  للمؤسسة  الهيكلية 
وتقييم األداء عىل مختلف املستويات، وتوفري املؤرشات املالمئة 
ذات  األهداف  تحقيق  ومتابعة  لتعقب  اإلدارة  ومجلس  لإلدارة 
النفع للمؤسسة وحملة أسهمها واألطراف األخرى ذات املصلحة، 
فإنها تشجع أو تدفع  ومتكن هذه األطراف من املتابعة، وأخرياً 

اإلدارة نحو استخدام املوارد املتاحة بكفاءة(.  
 )The Business Roundtable( عرفتها دائرة األعامل املستديرة
ممن  وغريهم  املديرين  جانب  من  األخالقى  )السلوك  بأنها: 
يشرتك أو متنح له السلطة ىف توليد وصيانة الرثوة لكل األطراف 

ذات املصلحة باملؤسسة.(  )3(
البنك الدوىل الحوكمة بأنها: )الحالة التى من خاللها يتم  عرّف 
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أهمية الحوكمة المؤسسيــة وأهدافـها من  حيث اللغة واألصول الشرعيةأهمية الحوكمة المؤسسيــة وأهدافـها من  حيث اللغة واألصول الشرعية

إدارة املوارد االقتصادية واالجتامعية للمجتمع بهدف التنمية(.
عرف مركز املديرين بالقاهرة الحوكمة بأنها: )مجموعة األسس والقواعد واملبادئ والنظم التى تحكم العالقة بني مجلس اإلدارة 
من ناحية وبني حملة األسهم واألطراف األخرى املتعاملة مع الرشكة من جهة أخرى، واليوجد تعريف موحد للحوكمة بل تتداخل 

الزوايا املختلفة كام ىف الشكل رقم )1(:
شكل رقم )1(

الزوايا املتداخلة لتعريف الحوكمة 
           

 

اإلفصـــاح

الشفافية
املسآءلة

املسئولية

العدالة

املصدر: مركز املديرين، برنامج تطبيق قواعد حوكمة رشكات قطاع األعامل العام، القاهرة، أبريل 2007م، ص 4
ويعرًفها من منظور اجتامعى بأنه:

الحفاظ عىل حقوق العاملني.	 
خلق فرص عمل جديدة.	 
الحفاظ عىل حقوق أصحاب املعاشات.	 
تحقيق التنمية والرفاهية االجتامعية والحفاظ عىل البيئة.	 
ومن منظور اقتصادى بأنه: 	 
تعظيم قيمة الرشكة وزيادة الربحية والقيمة االسمية.	 
تدعيم قدرة الرشكة املحاسبية واملالية واإلدارية.	 
الحفاظ عىل حقوق حملة األسهم.	 
توفري التمويل الالزم للتوسع والنمو.	 
تعميق وتنشيط أسواق املال.	 
ترسيخ االستقرار االقتصادى.	 
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ومن منظور قانوىن تعنى تنظيم العالقات التعاقدية وحامية حقوق األطراف املتعددة كام يىل:

اإلدارةامللكية

املستثمرين وحملة األسهم 
مجلس اإلدارة واملديرون التنفيذيون

حملة السندات	 
املقرضون – البنك	 
العاملون	 
املوردون	 
آخرون	 

Stake holders  أصحاب املصالح

وخلص الباحث من البحوث والدراسات بأن مفهوم الحوكمة:
)أنها مجموعة من القواعد والضوابط الرقابية التى تهدف إىل ضامن قيام اإلدارة باستخدام أصول الرشكة املادية واملعنوية بأمانة 

ملصلحة املساهمني(.
وحامية  األسهم  حائزى  حقوق  وحامية  الوكالة  مشكلة  معالجة  املؤسسية(ألغراض  أوالحاكمية  املؤسىس  للتحكم  مرادف  )أنها 
حقوق أصحاب املصالح والتأكيد عىل رضورة تفعيل املعايري املحاسبية الدولية ومعايري املراجعة الدولية عىل املستوى الدوىل فضالً 

عن تحقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتامعية من منظور إقتصاد املعرفة(. 
أهمية الحوكمة:

يرى كٍل من د/ كاترين ل كوشتا وجون سوليفان بأن ليس هناك سوى قليل من املوضوعات التى ميكن أن تفوق ىف أهميتها 
التنمية واملؤسسات، ويرجع ذلك إىل سلسلة  الدولية وبرامج  بالنسبة ملنشآت األعامل  الحوكمة  بها  التى تحظى  تلك األهمية 
من األحداث التى وقعت ىف خالل العقدين األخريين والتى كانت السبب ىف هذه األولوية التى تتمتع بها املوضوعات املتعلقة 
مثل  األعامل  ملنشآت  املذهلة  االنهيارات  وكانت  الدولية  التمويل  الدولية ومؤسسات  األعامل  لدى كل من مجتمع  بالحوكمة 
الفضيحة الشهرية لبنك االعتامد والتجارة الدوىل، وكارثة بنوك اإلدخار واإلقراض ىف الواليات املتحدة والفجوة الكبرية بني مرتبات 
ومكافآت املسئولني التنفيذيني ىف الرشكات وبني أداء تلك الرشكات هى القوة الدافعة وراء طلب التغيري ىف الدول املتقدمة وحديثاً 
أتت  التى  املتحدة هى  املؤسسية ىف رشق آسيا،روسيا والواليات  الكربى واالنهيارات  املالية  الفضائح واألزمات  فقد كانت  جداً 

مبوضوعات الحوكمة إىل مركز الصدارة ىف الدول النامية واألسواق الصاعدة واالقتصاديات االنتقالية.
هناك عدة طرق ميكن للحوكمة أن تساعد بها  الرشكات واالقتصاديات واملؤسسات عىل اجتذاب االستثامر وأن تدعم بها أساس 

األداء االقتصادى طويل األجل والقدرة التنافسية:
أوالً: أن طلب الشفافية ىف عمليات الرشكات وإجراءات املحاسبة واملراجعة وعمليات الرشاء ىف مختلف األعامل يؤدى إىل مهاجمة 

الحوكمة لجانب العرض ىف عمليات الفساد الذى يؤدى إىل محو القدرة التنافسية ونفور املستثمرين عنها.
ثانياً: إن إجراءات الحوكمة تعمل عىل تحسني إدارة املنشأة من خالل مساعدة مديرى الرشكات ومجالس اإلدارة عىل وضع اسرتاتيجية 
سليمة للرشكة وضامن عدم القيام بعمليات االندماج واالستحواذ إالّ ألسباب سليمة تدعو إليها حاجة املنشأة والتأكد من أن النظم 

تعكس األداء وهذه اإلجراءات هى التى تساعد الرشكات عىل اجتذاب االستثامرات برشوط مواتية وعىل تعزيز وتحسني أدائها.
ثالثا: إن إتباع معايري الشفافية ىف التعامل مع املستثمرين والدائنني يؤدى إىل قيام نظام قوى للحوكمة يساعد عىل منع  وقوع األزمات املالية.
رابعا: أظهرت البحوث التى أجريت مؤخراّ أن الدول التى توافرت بها حامية أقوى ملصلحة مساهمى األقلية عن طريق الحوكمة 
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متتعت بوجود أسواق مالية أكرث ضخامة وأكرث سيولة، أما ماهو 
تعزيز  إىل  كبرية  بدرجة  يؤدى  الحوكمة  مامرسات  غرس  أكرث 
ثقة الجمهور بنزاهة عملية الخصخصة، كام تساعد عىل ضامن 
تحقيق الدولة ألفضل عائد عىل استثامراتها وهو ما يؤدى بدوره 
جيد  أساس  فالحوكمة  االقتصادى،  والنمو  العاملة  زيادة  إىل 

لالستقامة والصحة األخالقية وتظهر أهميتها فيام يىل:-
وعدم 	  والرشكات  املؤسسات  ىف  الداخىل  الفساد  محاربة 

السامح بوجوده أو باستمراره بل القضاء عليه. 
تحقيق وضامن النزاهة والحيدة واالستقامة لكافة العاملني 	 

واملديرين  اإلدارة  مجلس  من  بدءاً  والرشكات  املؤسسات  ىف 
التنفيذيني إىل أدىن عامل فيها.

تحقيق السالمة والصحة وعدم وجود أى أخطاء عمدية أو 	 
غري عمدية.

محاربة اإلنحرافات وعدم السامح باستمراريتها.	 
تقليل الخطأ إىل أدىن قدر ممكن.	 
املحاسبة 	  نظم  من  والفعلية  القصوى  االستفادة  تحقيق 

والرقابة الداخلية خاصة فيام يتصل بعمليات الضبط الداخىل 
وتحقيق فاعلية اإلنفاق وربطه باإلنجاز.

تحقيق أعىل قدر للفاعلية من مراجعى الحسابات الخارجيني.	 
أهداف الحوكمة:

والعدالة  الشفافية  تحقيق  إىل  تهدف  الحوكمة  أن  البعض  يرى 
الحامية  تحقيق  وبالتاىل  الشـركة،  إدارة  مسـآءلة  حق  ومنـح 
العمل  مصالح  مراعاة  مع  جميعاً  الوثائق  وحملة  للمساهمني 
العامة مبا  املصلحة  السلطة ىف غري  استغالل  والعامل والحد من 
املدخرات  وتنمية  تدفقه  وتشجيع  االستثامر  تنمية  إىل  يؤدى 
وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة كام تؤكد عىل أهمية 
القانون والعمل عىل ضامن مراجعة األداء املاىل  االلتزام بأحكام 
ووجود هياكل إدارية متكن من محاسبة اإلدارة أمام املساهمني 
مع تكوين لجنة مراجعة من غري أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية.
لألهمية املتزايدة لظاهرة نظرية الحوكمة، فقد حرصت العديد 
الدول  مبعظم  الدولية  األوراق  وبورصات  الدولية  املنظامت  من 
املحددة  واملعايري  القواعد  من  مجموعة  إصدار  عىل  املتقدمة 
ملجموعة من مبادئ حوكمة الرشكات التى متثل خلفية مرجعية 
قابلة للتطبيق من قبل صانعى السياسات االقتصادية مبعظم دول 
العامل وخاصة بالدول النامية، ولًعل الريادة ترجع ىف هذا املقام 
 Organization( والتنمية  االقتصادى  التعاون  منظمة  جهود  اىل 
التى   )for Economic Corporation& Development OECD
أرست مبادئ حوكمة الرشكات بغرض مساعدة حكومات الدول 

النامية ىف تطوير وتحسني األبعاد القانونية والترشيعية للرشكات 
العاملة بها ودعم التوجه نحو العمل بفلسفة اإلدارة الرشيدة.

أبعاد الحوكمة ومحدداتها ومقوماتها:
يرى  البعض بأن إجامع واشنطون الذى هيمن عىل فكر التنمية 
مع بداية عقد الثامنينات من القرن املاىض، أن جدول أعامل 
بطرق  واشنطون  إلجامع  املفاهيمية  األسس  يتحدى  الحوكمة 
العقد  بداية  مع  الحوكمة  مفهوم  ظهور  أدى  فقد  متعددة، 
املحللني  بعض  يصفه  ما  مولد  إىل  املنرصم  القرن  من  األخري 
بفرتة ما بعد إجامع واشنطون، وضّمن أهم أبعادها اإلعرتاف 
أن  ذلك  للتنمية،  بالغة  أهمية  ذا  يعد  السياىس  الشأن  بأن 
فقط  السياسات  إصالح  مجرد  تتطلب  ال  املتواصلة  التنمية 
ولكنها تستلزم أيضاً اإلصالح املؤسىس الذى فيه رسم وصياغة 
الفعالة  املالية  املؤسسات  أن  واضحاً  أصبح  السياسة،  وهكذا 
مطلوبة عىل وجه الرسعة لتكملة التغريات ىف سياسة االقتصاد 
الكىل وتوفري شبكات األمان الالزمة لتخفيض النتائج االجتامعية 
القدرة  بناء  الفعال يتطلب  الهيكىل، فاإلصالح  التكيف  لربامج 
وتواجدها  الدولة  قدرة  قضية  أصبحت  وهكذا  متابعته،  عىل 
الفّعال ىف حاجة إىل إعادة النظر ىف إطار السياق الكىل  إلصالح 
السوق ودعم الدميقراطية. واشتمل جدول أعامل الحوكمة ىف 
فرتة ما بعد إجامع واشنطون عىل األبعاد الثالثة التالية، والتى 

متثل خطة عمل متكاملة لتنفيذ الحوكمة الجيدة:-
البعد األول: إصالح الدولة:- 1

يتوقف هذا البعد عىل جيلني من اإلصالحات:
الجيل األول: تثبيت االقتصاد وتحريره من خالل وصفات إجامع 
واشنطون التى تركزت عىل توازن املالية العامة وتخفيض حجم 

البريوقراطية،
الدولة  بإصالح  االقتصاد  تعميق  إىل  إتجه  فقد  الثاىن:  الجيل   

وتقوية مؤسسات الحكم وتحسني كفاءتها.
البعد الثاىن: تقوبة املؤسسات العامة:- 2

الرسمية  وغري  الرسمية  القواعد  مجموعة  باملؤسسات  يقصد 
الحاكمة لسلوك والتزامات األفراد.

البعد الثالث: دميقراطية الحوكمة:- 1
عنارص دمقرطة الحوكمة  ثالثة وهى:

العنرص األول: تقوية املسئولية.	 
العنرص الثاىن: تعزيز سيادة القانون.	 

العنرص الثالث: تشجيع املشاركة.
مقومات الحوكمة:

املقومات  من  مجـموعة  تتوفر  أن  يجب  بأنه  البعض  يرى 
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لتدعيم وتعزيز نظام الحوكمة، ومن أهمها:
أساليب - 1 أفضل  تتضمن  ولوائح  وترشيعات  قوانني  وجود 

مامرسة سلطة اإلدارة ىف مجالس اإلدارة  وأيضاً توضح حقوق 
املساهمني وواجباتهم.

مع - 2 الرشكة  اسرتاتيجية  معامل  تحدد  واضحة  رؤية   وجود 
خالل  من  الرؤية،  هذه  تحقيق  تكفل  التى  األدوات  توضيح 

ترجمتها إىل خطط وأهداف قصرية وطويلة األجل.
وجود لجان رئيسية تابعة ملجلس اإلدارة من أهم وظائفها - 3

لخطوط  املستمر  والتطوير  الدائم  اإلحالل،التجديد،التحسني 
اإلنتاج والتسويق والتمويل، وهذا يؤدى إىل دعم كفاءة الرشكة 

وقدرتها عىل تحقيق أهدافها.
املشاركة النسبية لغري املديرين التنفيذيني ىف صنع القرارات - 4

وىف توجيه مسار العمل وىف تحديد مجاالت النشاط.
ويوفر - 5 بالشفافية  يتسم  للتقارير  فّعال  نظام  وجود 

املعلومات املناسبة عن أداء الرشكة ليس إلدارتها  أو مساهميها 
ممن  العالقة  ذات  األخرى  األطراف  لجميع  بل  فحسب 

يستخدمون البيانات املالية املنشورة للرشكة إلتخاذ القرارات.
وجود هيكل تنظيمى واضح يحدد السلطات واملسئوليات - 6

تسنده مجموعة من األنظمة مثل نظام الرقابة الداخلية ونظام 
محاسبة املسئولية.

وجود لجان مراجعة لها من الصالحيات ما يكفل لها حق - 7
الداخىل والخارجى  املراجع  الرقاىب عىل أعامل  مامرسة دورها 

ومتابعة تقاريرهم.
مبادئ الحوكمة:

وافقت الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 
عىل هذه الصيغة ىف 22 أبريل 2004م وتتكون تلك املبادئ من 

ستة مبادئ أساسية،هى:
ضامن وجود أساس إلطارفعال للحوكمة.- 1
حقوق املساهمني والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية.- 2
املعاملة املتساوية للمساهمني.- 3
دورأصحاب املصالح.- 4
اإلفصاح والشفافية.- 5
مسئوليات مجلس اإلدارة.- 6

الحوكمة ىف اللغة واألصول:
الحوكمة مصدر صناعى يؤدى نفس املعنى الذى يؤديه املصدر 
القياىس )الحكم( وكالهام جذره اللغوى )ح ك م ( إال أن هناك 
من يفرّق بني الحوكمة والحكم من جهة ؛ أن الحكم اسم للحدث 

من حيث هو، والحوكمة اسم له مع مالحظة ذات تتصف به.

معاىن الحوكمة ىف اللغة واألصول الرشعية:
الحكم أصله منع منعاً إلصالح ومنه ٌسميت حكمت الدابة - 1

أى منعتها بالحكمة.
الحكم يقصد به العلم،الفقه والقضاء بالعدل.- 2
مادة الحكم من اإلحكام وهو اإلتقان.- 3

وقد أضافت األصول الرشعية )قرآناً وسنة ( دالالت إىل الدالالت 
اللغوية فاستعملت عىل تسـعة أوجه:

والدين - 1 العبادة  أمر  ىف  والتحريم  التحليل  مبعنى  الحكم 
يْتُُموَها  َسماَّ أَْساَمًء  إالاَّ  ُدونِِه  ِمن  تَْعبُُدوَن  {َما  تعاىل:  لقوله  و 
لِلاَِّه  إالاَّ  الُحْكُم  إِن  ُسلْطَاٍن  ِمن  ِبَها  اللاَُّه  أَنزََل  ا  ماَّ وآبَاُؤكُم  أَنتُْم 
ال  الناَّاِس  أَكْرَثَ  ولَِكناَّ  الَقيُِّم  يُن  الدِّ َذلَِك  إياَّاُه  إالاَّ  تَْعبُُدوا  أاَلاَّ  أََمَر 

يَْعلَُموَن})40( )سورة يوسف(.
الحكم مبعنى القضاء والقدر ىف قوله تعاىل {وقَاَل يَا بَِنياَّ - 2

تََفرِّقٍَة وَما أُْغِني  ال تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب واِحٍد واْدُخلُوا ِمْن أَبَْواٍب مُّ
ٍء إِن الُحْكُم إالاَّ لِلاَِّه َعلَيِْه تَوَكاَّلُْت وَعلَيِْه  َن اللاَِّه ِمن يَشْ َعنُكم مِّ

فَلْيَتَوَكاَِّل املُتَوَكِّلُوَن} )67( )سورة يوسف(.
{ولُوطاً - 3 تعاىل  لقوله  األنبياء  وسنة  النبوة  مبعنى  الحكم 

يَْناُه ِمَن الَقْريَِة الَِتي كَانَت تاَّْعَمُل الَخبَائَِث  آتَيَْناُه ُحْكامً وِعلاْمً ونَجاَّ
إناَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقني}َ)74( )سورة االنبياء(.

الحكم مبعنى القرآن وتفسريه لقوله تعاىل {يُْؤيِت الِحْكَمَة - 4
كاَُّر إالاَّ  َمن يََشاُء وَمن يُْؤَت الِحْكَمَة فََقْد أُويِتَ َخرْياً كَِثرياً وَما يَذاَّ

أُْولُوا األَلْبَاِب} )269( )سورة البقرة، أية(.
{أُْولَِئَك - 5 تعاىل  لقوله  والفقه  والعلم  الفهم  الحكم مبعنى 

َة فَإن يَْكُفْر ِبَها َهؤاُلِء فََقْد  الَِذيَن آتَيَْناُهُم الِكتَاَب والُْحْكَم والنُّبُواَّ
وكاَّلَْنا ِبَها قَْوماً لاَّيُْسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن} )89( )سورة األنعام، (.

بَِني - 6 آتَيَْنا  {ولََقْد  تعاىل  لقوله  السياسة  مبعنى  الحكم 
الطاَّيِّبَاِت  َن  مِّ وَرزَقَْناُهم  َة  والنُّبُواَّ والُْحْكَم  الِكتَاَب  إرْسَائِيَل 

لَْناُهْم َعىَل الَعالَِمنَي} )16( )سورة الجاثية(. وفَضاَّ
الحكم مبعنى القضاء والفصل ىف الخصومات واإلختالف بني - 7

ٍء  يَشْ َعىَل  الناََّصاَرى  لَيَْسِت  اليَُهوُد  {وقَالَِت  تعاىل  لقوله  الناس 
وقَالَِت الناََّصاَرى لَيَْسِت اليَُهوُد َعىَل يَشٍء وُهْم يَتْلُوَن الِكتَاَب كََذلَِك 
قَاَل الَِذيَن ال يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْولِِهْم فَاللاَُّه يَْحُكُم بَيَْنُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة 

ِفياَم كَانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن} )113( )سورة البقرة(.
الحكم مبعنى اإلتقان واملنع من الفساد لقوله تعاىل {َوَما - 8

يْطَاُن  أَرَْسلَْنا ِمن قَبْلَِك ِمن راَُّسوٍل َوال نَِبيٍّ إالاَّ إَذا مَتَناَّى أَلَْقى الشاَّ
آيَاتِِه  اللاَُّه  يُْحِكُم  ثُماَّ  يْطَاُن  الشاَّ يُلِْقي  َما  اللاَُّه  فَيَنَسُخ  أُْمِنياَِّتِه  يِف 

َواللاَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم})52( )سورة الحج(.
الَِذي - 9 {ُهَو  تعاىل  لقوله  والوضوح  اإلنابة  مبعنى  الحكم 
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الِكتَاِب وأَُخُر  أُمُّ  ْحَكاَمٌت ُهناَّ  مُّ آيَاٌت  ِمْنُه  الِكتَاَب  َعلَيَْك  أَنزََل 
ِمْنُه  َما تََشابََه  َزيٌْغ فَيَتاَِّبُعوَن  الَِذيَن يِف قُلُوِبِهْم  ا  ُمتََشاِبَهاٌت فَأَماَّ
ابِْتَغاَء الِفتَْنِة وابِْتَغاَء تَأَِويلِِه وَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إالاَّ اللاَُّه والراَّاِسُخوَن 
أُْولُوا  إالاَّ  كاَُّر  يَذاَّ َربَِّنا وَما  ِعنِد  ْن  مِّ كُلٌّ  ِبِه  آَمناَّا  يَُقولُوَن  الِعلِْم  يِف 

األَلْبَاِب} )7( )سورة آل عمران(.
مصطلحات الحكم ىف اللغة العربية:

لعلّه من الالفت للنظِر أن تشتقاَّ من مصدٍر ثاليث واحٍد يف 	 
اللغة العربية )ح ك م( كلامٍت متعددٍة تخص جوانب مختلفة 
من نسِق الحكم باملعنى الحديث )الحظ تعدد األصول اللغوية 
لأللفاظ  الفرنسية،  أو  اإلنجليزية  باللغة  املناظرة،  للكلامت 

العربية املشتقِة من هذا املصدر(.
تضفي اللغـة العربية عىل مفهوم الحكم، يف الوقت نفسه، 	 

جالل العلم والحكمة والعدل عىل أساٍس من القاعدة القانونية.
وفقاً للمعجم الوسيط )مجمع اللغة العربية، القاهرة( يقال: 	 

)َحَكَم( – أي قََض. ويقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم، 
فالُحكم يقوم عىل القضاء بني الناس، ولكن وفق أّي معيار؟.

ه أي الِعلم العميق بالقواعد  يعني )الُحْكُم( أيضاً الِعلم، والتفقُّ
القانونية وبتفسريها، مام يبني أن املعيار يف الحكم هو إعامل 

القواعد القانونية، وتفسريها.
العتبار  املجال  يتيح  مام  )الِحْكَمة(،  كذلك  )الحكم(  يعني 
يف  العامة،  املصلحة  أو  العدل(،  فوق  )الرحمة  سامية  مبادئ 
)املَْحَكَمُة( هي  و  )الِحْكَمة(.  أحد معاين  والَعدُل هو  القضاء. 

هيئة قضائية تتوىل الفصل يف املنازعات.
تستخدم  ولكنها  الظلم،  عن  الرجِل  رداَّ  تعني  )الُحكومُة(  و 
محدثاً مبعنى الهيئة الحاكمة. األصل يف الحكومة إذاً هو الرد 

عن الظلم، أو إقامة العدل.
َب للُحكم بني الناس. وينطوي التنصيب،  و )الَحاكُِم( هو َمن نُصِّ
الذي ينطوي بدوره  التنحيِة،  من قبل آخٍر، منطقياً عىل إمكان 
 . مسآلة الحاكم. ويشتق من املصدر الثاليث أيضاً )تَحكاََّم( أي استبداَّ
وال ريب، يف ضوء كون العدِل قيمًة عليا، إن االستبداَد موجب 
للعزِل. وهكذا تضم إشتقاقات هذا املصدر الواحد البسيط )ح ك 
م( كل مفردات نسق الحكم املعارص تقريباً، وتقيمه عىل دعائم 
اللغوي  الرثاء  هذا  ويعني  والحكمة،  والعدل  العـلم  من  نبيلة 

مفاهيم التمـثيل واملسآلة، وهي جوهر الحكم.
  اإلمام عيل بن أيب طالب )556م - 619م( – املعرفة والعمل:

كلُّ وعاٍء يضيُق مبا ُجِعَل فيه إالّ وعاَء العلم فإنه يتاَِّسع.	 
إذا أذَل الله عبداً حظر عليه الِعلْم.	 
ال ِغنى كالعقل، وال فَْقَر كالجهل، وال مرياَث، وال ِظهرَي كاملشاورة.	 

الحكمة ضالاَُّة املؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق.	 
ِته.	  قَْدُر الراَُّجِل عىل قَدِر ِهماَّ
الماَل أْعَوُد ِمَن العقل، وال َوحَدة أوَحُش من الُعْجب. وال عقَل 	 

كالتدبري. وال كَرََم كالتاَّقوى. وال قريَن كُحْسِن الُخلُق، وال مرياَث كاألدب، 
وال قائَد كالتوفيق،وال تجارَة كالَعَمل الصالح. وال رَشََف كالعلم.

واملال 	  املال.  تحرس  وأنت  يحرُُسك  املال.  من  خرٌي  العلُم 
يزول  املال  وصنيع  اإلنفاق.  عىل  يزكو  والعلم  النفقة  تنقصه 
يف  الطاعة  اإلنسان  يكسب  به  به.  يُدان  َديٌن  والعلم  بزواله، 
حياته، وجميُل األُحدوثِة بعد وفاته. والعلم حاكٌم واملاُل محكوم 
بقي  ما  باقون  والعلامء  أحياء،  األموال وهم  ُخزاَّان  عليه. هلك 

الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم يف القلوب موجودة.
العلُم مقروٌن بالعمل فََمن َعلَِم َعِمَل. والِعلُم يَهِتُف بالعمل، 	 

فإن أجابه وإالّ ارتحل عنُه.
مام سبق يرى الباحث أن مفهوم الحوكمة وجد إقباالً كبرياً من 	 

قبل جميع الُكتّاب والباحثني ىف جميع مجاالت العلوم واإلقتصـاد 
األخـــــرى؛  العلوم  من  وغريه  اإلجتامع  وعلم  واإلدارة  والقانون 
والجميع إتفقوا ىف أن مصطلح الحوكمة يحمل ىف مفهومه معاىن 

عديدة منها الشفافية والوضوح واألخالقيات.....الخ 
كام توصل الباحث بأن الحوكمة لها عدة مصطلحات حسب الرتجمة 
الحكيمة،  اإلدارة  الرشيدة،  الرشكات،اإلدارة  حوكمة  مثل  الدول  ىف 
املاىل  الفساد  املؤسسية،  الحاكمية  الحكامنية،  الحاكمة،  اإلجراءات 
ولكن  األخرى  املصطلحات  من  وغريه  املؤسىس  والضبط  واإلدارى 
حسب ما ورد فإن املرادف املقرتح له من قبل مجمع اللغة العربية 
ىف جمهورية مرص العربية هو الحوكمة ىف حني يؤيد مجمع الللغة 

العربية ىف األُردن استخدام الحاكمية املؤسسية.
ويشري الباحث عىل أن مفهوم حوكمة الرشكات مفهوم حديث 
القطاع  مستوى  عىل  سواء  محدد  تعريف  له  واليوجد  نسبياً 
العام أو الخاص أو املستوى القومى ككل ويعد أسلوب ينطوى 
العنرص  أى  اإلنساىن  السلوك  تعتمد عىل  أخالقية  عوامل  عىل 
البرشى الذى يلعب دوراً كبرياً ىف تفعيل الحوكمة و أن مفهوم 
الحوكمة يتسم بالشفافية واإلفصاح والوضوح ىف كافة جوانب 

الحياة باملجتمع ويحد من إنتشار الفساد.
الوازع  لتدعيم  جاء  الحوكمة  مفهوم  بأن  الباحث  خلص  وأخرياً 
الدينى لدى األفراد والرشكات بصفتها شخصية إعتبارية ؛ والعمل 
عىل ربط األخالق وتزويد الضمري باإلميان مام يدعم قيمة املراقبة 
الذاتية للفرد عىل نفسه ألن الحوكمة ىشء ضمريى وأخالقى ,فاذا 
كانت الحوكمة تهدف اىل مقاومة أشكال الفساد املاىل واإلدارى 

فإن األخالق هى اإلطار األكرث مناسبة لتدعيم هذا الهدف
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من خالل دراسة سنة النبي صىل الله عليه وسلم ميكن أن 
نستخلص العنارص اآلتية التي تشكل أهم أخالقيات املهن 

يف اإلسالم كام يأيت:
1- أهمية اإلخالص يف كل عمل الحتساب األجر:

يؤجر  العمل، فريد عىل صاحبه، وال  يحبط  اإلخالص  عدم 
عليه عند الله تعاىل،فعن أيب هريرة ريض الله عنه قال قال 
رسول الله صىل الله عليه وسلم: قاَل الّلُه َتبارَك وَتعاىل أنا 
أغنى الرُشَكاِء َعن الرِشك. َمن َعِمَل َعَمال أرشَك فيِه معي 

غريي تركُتُه ورِشَكُه )رواه مسلم(.
الله  قال  الصالح،  للعمل  تعاىل  الله  قبول  يف  اإلخالص رشط 
الديَن}،  له  ُمخِلصني  الّله  لَيعُبدوا  إاّل  أُِمروا  تعاىل:{َوما 
عياض:   بن  الفضيل  قال  الخالِص}،  الدين  لّله  {أال  وقال: 
)ترك العمل من أجل الناس رياء،والعمل من أجل الناس رشك، 
واإلخالص أن يعافيك الله منهام( فإن متام اليقني بشهادة أن 
ال إلَه إاّل الله أال ينوي حينام يفعل إحسانا إاّل لله وحده، وال 
يرتك فعاًل إال لله  وال يتأثر بفعل ما سواء حرض الناس أم غابوا 
فإنه ليس لله حاجة بعبادة أحد له، وهو أغنى الرشكاء عن 
الرشك، فإذا أرشك العبد يف أمر ما، بحيث قصد أن يكون لله 
أن  املسلم  العمل. وعىل  لذلك  الله غري محتاج  فإن  وللناس 
يراقب نيته وقصده يف كل عمل فام كان فيه رشكاء مع الله 

تعاىل فعليه أن يصحح نيته فيه ليك تكون خالصة لله.
2- أهمية استحضار النية الطيبة ألصحاب املهن قبل البدء بالعمل:

ألهمية النية يف كل عمل، واشرتاطها لقبوله، يبدأ الكثري من 
كتب الحديث بالحديث املشهور الذي قال عنه بعض أمئة 
الحديث أنه وصل حد التواتر املعنوي)إمّنا األعامل بالنيات 
وإمّنا لُكل إمرئ ما نوى، َفَمن كانت ِهجرَُتُه إىل الّله ورسولِه 
فِهجرُته إىل الّله ورسوله،وَمن كانت هجرُته لُدنيا ُيصيُبها أو 

إمرأة ينِكُحها فهجرته إىل ما هاجر إليه( أخرجه البخاري.
تتفاوت  الحسنات،  وتكتسب  األعامل،  تتفاضل  بالنية 

املنازل والدرجات، فقد روى عبد الله بن عباس ريض الله 
ربه  عن  يرويه  فيام  وسلم:  عليه  الله  النبي صىل  عن  عنهام 
والسيئات  الَحَسنات  َكَتب  الّله  {إّن  قال  أنه  وتعاىل  تبارك 
َتبارََك  الّله  َكَتَبها  َيعَملها  َفَلم  ِبَحَسَنة  َهّم  َفَمن  ذلك  بنياَّ  ُثّم 
َوَتعاىل عنَدُه َحَسَنة كاملة، وإن َهّم بها َفَعملها َكتبها الّله عرش 
َحَسنات إىل سبعامئة ِضعف إىل أضعاف كثرية، وإن َهّم بسيئة 
َفَلم َيعملها كَتَبها الّله َتعاىل عنده َحَسَنة كاملة، وإن َهّم بها 
َفَعِمَلها َكَتَبها الّله سيَئة واِحدة}متفق عليه البخاري ومسلم.

القليل  بالعمل  الصالحة  النية  تقرتن  العمل،  أساس  فالنية   
فرتفعه ليكون من أقرب القربات، أما النية السيئة فإذا اقرتنت 
بالعمل الصالح الكثري فإنها تحيله إىل هباء منثور. قال تعاىل: 

{َوَقِدمنا إىل ما َعملوا من َعَمل َفَجعلناُه هباء منثورا}.
أنظر إىل كرم الله تعاىل: ينوي املرء فعل حسنة ثم ال يفعلها 
فيكتبها الله له حسنة، فإذا فعلها تضاعفت عرشاً أو مائة 
أو سبعامئة أو أكرث من ذلك إىل ما شاء الله بحسب نيته 
وإخالصه. وإن نوى فعل سيئة ثم فعلها، كتبت له سيئة 
واحدة الغري، أما إذا مل يفعلها فإن الله يكتبها له حسنة، وال 

تعجب من ذلك فإن ترك السيئة هو حسنة بذاته.
ثم  أوالً،  الله  املرىض:مرضاة  عالجه  يف  الطبيب  فينوي    
عىل  الرسور  وإدخال  املرىض،  معانات  من  التخفيف 
نفوسهم، واإلسهام يف تقوية أبدانهم للدخول يف قوله تعاىل: 

{ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً}.
وينوي الحائك )الخياط( بعمله مرضاة الله أوالً، ثم إدخال 
عماًل  مظهرهم،  وتحسني  وتجميلهم  الناس،  عىل  الرسور 
بقوله صىل الله عليه وسلم: )إن الله جميل يحب الجامل(
إدخال  ثم  أوالً،  تعاىل  الله  مرضاة  بعمله  املعلم  وينوي 
الرسور عىل طالبه، بتزكيتهم بالعلم النافع  وتخليتهم عن 
الجهل القادح، وغرس الفضائل يف نفوسهم وينوي مبهنته 
اللاََّه  »إِناَّ  وسلم:  عليه  الله  النبي صىل  بشارة  يف  الدخول 
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َمَواِت َواأْلَرَِضنَي َحتاَّى الناَّْمَلَة يِف ُجْحرَِها  َوَماَلِئَكَتُه َوأَْهَل الساَّ
اْلَخرْيَ« )الرتمذي  الناَّاِس  ُمَعلِِّم  َعىَل  لَُيَصلُّوَن  اْلُحوَت  َوَحتاَّى 
َعَلْيِه  اللاَُّه  َصىلاَّ  بشارته  َصِحيٌح( ،ويف  َحَسٌن  َحِديٌث  وَقاَل 
يِف  َوَمْن  اَمَواِت  الساَّ يِف  َمْن  لِْلَعالِِم  لََيْسَتْغِفُر  إِناَُّه  َوَسلاََّم:« 

اأْلَرِْض َحتاَّى اْلِحيَتاِن يِف اْلَبْحِر«.
ويحث طالبه أيضا عىل الدخول يف بشارة النبي صىل الله 
عليه وسلم: »َمْن َسَلَك َطِريقاً َيْلَتِمُس ِبِه ِعْلاًم َسَلَك اللاَُّه ِبِه 
اْلَجناَِّة، َوإِناَّ اْلَمالَِئَكَة لََتَضُع أَْجِنَحَتَها رِضاً  ِمْن ُطُرِق  َطِريقاً 

لَِطالِِب اْلِعْلِم«  سنن الدارمي.
 وهذا الحديث السابق يذكر املؤمن بأن ينوي فعل الخري يف 
الناس من بركة  كل لحظة يستطيع ذلك، وقد يعجب بعض 
عمل صالح لفرد ما حيث تتضاعف الفائدة منه وينال صاحبه 
أجراً عظياًم، بينام ال يحصل آخر عمل عماًل مشابهاً عىل مثل 

تلك النتيجة، لتباين نيتهام بني الحسنة والسيئة.
3- عدم التحاسد بني األقران خاصة وهم أصحاب املهنة الواحدة:
األقران،  بني  الرشيف  التنافس  أن يسود روح  األفضل  من 
والتعاون املثمر فقد نهى الناَِّبيُّ َصىلاَّ اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم عن 

الحسد، وحذر منه يف مواضع عديدة منها:
ما رواه البخاري عن أيب هريرة عن النبي صىل الله عليه 
ناَّ أَْكَذُب اْلَحِديِث َواَل  ناَّ َفإِناَّ الظاَّ وسلم أنه قال: )إِياَّاُكْم َوالظاَّ
ُسوا َواَل َتَحاَسُدوا َواَل َتَداَبُروا َواَل َتَباَغُضوا  ُسوا َواَل َتَجساَّ َتَحساَّ

وَُكوُنوا ِعَباَد اللاَِّه إِْخَواًنا(.
  ومع تحريم الحسد وذمه، أذن النبي صىل الله عليه وسلم 

يف لون آخر منه، وهو التنافس الطيب والغبطة بالخري.
فعن َعْبَد اللاَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل الناَِّبيُّ َصىلاَّ اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم: 
)اَل َحَسَد إاِلاَّ يِف اْثَنَتنْيِ رَُجٌل آَتاُه اللاَُّه َمااًل َفُسلَِّط َعىَل َهَلَكِتِه يِف 

اْلَحقِّ َورَُجٌل آَتاُه اللاَُّه اْلِحْكَمَة َفُهَو َيْقيِض ِبَها َوُيَعلُِّمَها(.
َقاَل:)اَل  َوَسلاََّم  َعَلْيِه  اللاَُّه  َصىلاَّ  اللاَِّه  رَُسوَل  أَناَّ  ُهَرْيرََة  أيَِب  وَعْن   
اللاَّْيِل  آَناَء  َيْتُلوُه  َفُهَو  اْلُقرْآَن  اللاَُّه  َعلاََّمُه  رَُجٌل  اْثَنَتنْيِ  يِف  إاِلاَّ  َحَسَد 

وَآَناَء الناََّهاِر َفَسِمَعُه َجاٌر لَُه َفَقاَل لَْيَتِني ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأويِتَ ُفاَلٌن 
َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعَمُل َورَُجٌل آَتاُه اللاَُّه َمااًل َفُهَو ُيْهِلُكُه يِف اْلَحقِّ 
َفَقاَل رَُجٌل لَْيَتِني ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأويِتَ ُفاَلٌن َفَعِمْلُت ِمْثَل َما َيْعَمُل(.

4- أن يراقب الله تعاىل ويحَفظه يف عمله:
روى الرتمذي وغريه عن عبد الله بن عباس ريض الله عنهام 
يوماً  وسلم  وآله  عليه  الله  النبي صىل  ركبت خلف  قال: 
فقال يل: )يا غالم إين ُمَعلِّمك كلامت، احَفظ الّله يحَفظك، 
الّله، وإذا  َفلتسأِل  ِتجاَهَك، وإذا سألَت  َتِجدُه  الّله  احفِظ 
إجتَمعوا عىل  لو  األّمَة  أن  واعَلم  بالّله،  فاسَتِعن  اسَتَعنَت 
ولو  لَك،  الّلُه  كتبُه  قد  بيشء  إال  ينفعوَك  لَم  ينفعوك  أن 
وك إال بيشء قد َكَتَبُه الّلُه  إجَتَمعوا عىل أن َيرّضوك مل يرضُّ
الُصُحف( فعىل كل صاحب  ِت  وَجفاَّ األقالُم  ُرِفَعِت  َعليَك، 
عنه،  مسؤول  فإنه  عمله،  يف  تعاىل  الله  يراقب  أن  مهنة 
ومحاسب عليه وأن يحفظه فيه، ليحفظه الله  عز وجل، 

ويكتب له التوفيق والتقدم يف عمله.
 5 - الرضا مبهنته واالعتزاز بها:

يف  واإلتقان  التميز  عىل  يساعد  واالعتزازبها  باملهنة  الرضا 
العمل،وهو نوع من الرضا بقضاء الله تعاىل والتسليم لقدره يف 
تحقيق الرضا الوظيقي والصرب عليه لحني الحصول عىل غريها.

 وكان صىل الله عليه وآله وسلم يدعو: )الّلُهّم إيّن أسأُلَك الرضا 
بعد القضاء(. 

قال عبد الله بن مسعود ريض الله عنه: »إرض مبا قسم الله 
لك تكن أغنى الناس، وإجتنب ما حرم الله عليك تكن من 
أورع الناس، وأّد ما إفرتض الله عليك تكن من أعبد الناس، 
وال تشُك من هو أرحم بك )الله عزوجل( إىل من ال يرحمك 

)الناس(ـ، واستعن بالله تكن من أهل خاصته ».
موىس  أيب  إىل  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن  عمر  وكتب 
األشعري: »أما بعد فإن الخري كله يف الرضا، فإن استطعت 

أن ترىض وإاّل فاصرب«.
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إن الواجب عىل العبد أن يرىض بالقضاء الذي أمر بالرضاء 
به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه 
املسلمني...  محن  أنواع  ومختلف  كاملعايص  به،  الرضا 
ويعني ذلك أنه عند وقوع املعصية واملحنة يكون الواجب 

هو العمل عىل تغيريها ال الخنوع والرضا بها.
6- أهمية الصرب عىل متاعب املهنة:

 لكل مهنة متاعبها التي ال يعرفها إال أصحابها، ومن خربها، 
وبحث فيها، فيجب عليه أن يروض نفسه عىل الصرب، وهومن 

أقسام الصرب عىل طاعة الله، ألن العمل طاعة وعبادة لله.
عن صهيب بن سنان ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل 
الله عليه وآله وسلم: » َعَجباً ألمر امُلؤمن إّن أمرَُه كّلُه لُه خري، 
وليَس ذلك ألَحد إاّل للُمؤمن، إن أصابتُه رَسّاُء َشَكَر فكان خريًا 
لُه وإن أصاَبتُه رّضاء َصرَب فكاَن خرياً لُه »وعن عمر بن الخطاب 
ريض الله عنه قال:« ما أصابتني مصيبة إاّل رأيت أن لله عيّل 
فيها ثالث نعم: أن مل تكن املصيبة يف ديني، ومل يكن ما هو 
أكرب منها فدفع الله بها ما هو أعظم منها والثالثة ماجعل الله 

فيها من الكفارة ملا كنا نتوقاه من سيئات أعاملنا«.
7-  إتقان العمل يف مهنته وعمله:

إتقان العمل هو عبادة مستقلة عن العمل، وطاعة تامة 
الله  ريض  عائشة  الدنيا، فعن  أمور  من  كان  لو  حتى  لله 
عنها قالت: قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم: » إن 

الّله ُيحبُّ إذا َعِمَل أَحَدُكم عمال أن ُيتِقَنُه ».
 فاملسلم يسعي إىل اإلبداع يف مهنته، ويبالغ يف إتقانها عىل 
أكمل وجه, فأنت تعمل العمل من أمور اآلخرة أو الدنيا 
فتثاب عليه  بنية صالحة  لله تعاىل  مام ليس فيه معصية 
آلنه عبادة، فإن أتيت بالعمل عىل أكمل وجه كان لك عماًل 
إضافياً له أجره املستقل، وهو ما يحبه الله تعاىل. فقد خلق 
الله تعاىل » اإلنسان يف أحسن تقويم« وهوسبحانه »الذي 
أحسَن كل يشء َخَلَقُه« وكذلك يريد لعباده إتقان األعامل.
 ُ فاملؤمن إذا عمل عماًل أتقنه ألن الله يحب ذلك، فهو ُيَحرضِّ
كل مستلزماته ويبحث عن مقومات النجاح ويخطط إلكاملها 
ويتعاون مع غريه يف سبيل ذلك، ويفرغ جهده كله يف إنجاح 
العمل، وأثناء كل ذلك يتكل عىل الله تعاىل ويدعوه بالتوفيق 
قد  العمل  نتيجة  ألن  دنيوياً  جزاًء  ينتظر  ال  فهو  والسداد، 
املسلم  إتقان  فإن  بعد مامته، وهكذا  تظهر يف حياته ورمبا 

للعمل هو عبادة إضافية يرجو ثوابها من الله تعاىل.

8- أهمية  التوكل عىل الله لجميع أصحاب املهن:
عن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام عن النبي صىل الله 

عليه وآله وسلم:
الطرَي  َيرُزُق  لََرزََقُكم كام  ِلِه  تَوكُّ َحّق  الله  تَوّكلُتم عىل  »لو 
حديث  وقال  الرتمذي  رواه  ِبطاناً«  وَتروُح  ِخامصا  َتغدو 

حسن وصححه الحاكم
مع  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  حديث  ويف 
أن ذلك هو  منه  بغري عقال ظناً  ناقته  ترك  الذي  األعرايب 
هو  التوكل   .« َوتَوّكل  إعِقل   « له:  فقال  الله  عىل  التوكل 
الثقة مبا يف يد الله واليأس مام يف أيدي الناس. قال عبدالله 
بن املبارك: »من أخذ فلساً من حرام فليس مبتوكل«. سئل 
أحد الصالحني عن التوكل فقال: »إن كان لك عرشة آالف 
درهم وعليك دين ال تأمن أن متوت ويبقى دينك يف عنقك، 
ولو كان عليك عرشة آالف درهم دين من غري أن تجد له 
وفاء ال تيأس من الله تعاىل أن يقضيها عنك«، فالتوكل عىل 
الله يكون بفقدان الثقة باملال، فالغني املتوكل يتوكل عىل 
الله ال عىل ماله، والفقري املعدم يثق بالله ويرجو عنايته 
املال  توفر  عدم  بسبب  به  الثقة  يفقد  وال  عليه  ويتوكل 
اّلذي ال ميوُت«   الحّي  تعاىل: »وتوّكل عىل  الّله  قال  لديه. 
وقال: »وعىل الّله فليتوّكل امُلؤمنون« وقال: »وَمن يتوّكل 

عىل الّله َفُهَو َحسُبُه«.
الداء  ممن  »يارب  قال:  السالم  عليه  موىس  أن  وروي 
األطباء،  يصنع  فام  موىس  قال  مني،  تعاىل  فقال  والدواء؟ 
يأيت  حتى  عبادي  نفوس  ويطيبون  أرزاقهم  يأكلون  قال: 
باألسباب  الله آخذ  املؤمن متوكل عىل  أو قضايئ«.  شفايئ 
ألن رب األسباب قد أمره باألخذ بها لكن قلبه معلق بالله 

تعاىل ال باألسباب.
9- القناعة مبا آتاهم الله من فضله:

عن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام أن رسول الله صىل 
الله عليه وآله وسلم قال: )قد أفلح من أسَلَم وُرزَق كفافاً 

وَقّنَعُه الّلُه مبا آتاه(. )رواه مسلم(
10-  الخوف من التقصري يف أعاملهم ومهنهم:

املؤمن يخاف أن يؤاخذه الله تعاىل بأخطائه وتقصرياته،ولذا 
فهو يخاف بعد بذل جهده، وافراغ مايف وسعه، فالوجل من 
بالله، وحسن رسيرته،  العبد  دليل معرفة  منه  والخوف  الله 
وليس دليل سوء سيريته،خاصة وأن العبد يعلم أنه ضعيف،وأن 
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أعامله ناقصة،وأنه فقري إىل توفيق الله وحفظه عىل الدوام.
11- الورع عند كسب الرزق والبعد عن الشبهات:

عن كعب بن عجرةقال: قال رسول الله صىل الله عليه وآله 
وسلم:« ُكّل لَحم َنَبَت ِمَن الَحراِم فالّنار أوىل ِبِه » 

قال أبو بكر الصديق ريض الله عنه: إتق الله بطاعته،وأطع 
الله بتقواه، ولتخفاَّ يداك من دماء املسلمني وبطنك من 
الله إكتساب الرزق  أموالهم ولسانك من أعراضهم، فرض 
من  املرشوعة  غري  الطرق  من  إكتسابه  وحرم  الحالل  من 
غش ورسقة ورشوة ونقص يف املكيال وغصب أموال الناس. 
أثرًا  ترى  فال  الربكة،  فقد  الحرام  من  املال  اكتسب  فمن 
ستلقى  فهي  نفسه  غذاء  يف  ماله  أنفق  ملاله،وإن  صالحاً 
عقابها يف اآلخرة، وإن غذى به عياله فقد غشهم وما نصح 
ه ولده وفسدت أخالق من يعيلهم  لهم فال عجب إن عقاَّ

نحوه ونال عقاب ما فعل يف حياته ولعذاب اآلخرة أشد.
     وقالت عائشة ريض الله عنها:«إنكم لتغفلون عن أفضل 
العبادة، هو الورع« وكان عبد الله بن املبارك يقول: »رد 
درهم شبهة أحب إيل من أن أتصدق بستامئة ألف درهم«.
الدعاء. فقد روى  بإستجابة  الحالل عالقة وثيقة  إن ألكل 
الله عنهام عن رسول  ابن عباس ريض  مسلم من حديث 
الَسَفَر  يطيُل  »الَرُجُل  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  الله 
أشَعَث أغرَب مَيُّد يدُه إىل السامء يا رَّب يارَّب ومطعمُه َحرام 

وَملَبُسُه حرام فأىّن ُيستجاُب لَُه »
12- اجتناب الكذب والخيانة:

عن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام قال: قال رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم: » ُيطَبُع امُلؤِمُن عىل ُكّل ُخُلق 

ليس الخيانُة والكذُب » )رواه البيهقي وأحمد(.
الكذب إذا جبل عليه املرء قاده ال محالة إىل النار. فالكذب 
يقود إىل النفاق وهو أساس كل األعامل الخبيثة. فمرتكب 
صدق  إن  يخىش  كذاباً،ًفإنه  يكن  مل  إن  الكبرية  الخطايا 
له  حافزا  كذبه  فيكون  أمره  يفتضح  أن  الناس  مع  القول 
عىل اإلستمرار يف إرتكاب الذنوب  وإخالف الوعد ما هو 
إاّل كذب فعيل وقويل معاً. والغش والخيانة كذب باألفعال 
وقول الزور وشهادة الزور ماهي إاّل كذب يف أبشع صوره 
وهكذا كان الكذب ملن إعتاد عليه أساساً للخبائث بل هو 

أكرب من أم الخبائث )الخمر(.
أن  يأُمُرُكم  الّله  »إّن  فيها:  تعاىل  الله  قال  فقد  األمانة  أما 

ُيجَبُل عليها  األمانة ال  » فخيانة  أهِلها  إىل  األماناِت  ُتؤدوا 
مؤمن ولن يوفق الله خائنا يف مسعاه: » وأّن الّلَه ال َيهدي 
كيَد الخائننَي ». وأكرب الخيانة هي خيانة الله ورسوله التي 
الخيانة، وعدم  باألعامل من  والرياء  الخالص.  النفاق  هي 
حفظ ما اؤمُتن عليه املرء من مال أو عمل يتكسب به أو 
يوثق منه عليه، كله من الخيانة. بل إن من أعظم الخيانة 
ق  أن تحدث جليسك بحديث تكذب عليه فيه وهو مصدِّ
لك. والدعاية الكاذبة لسلعة أو رأي هو خيانة، وال تجوز 
الخيانة حتى مع من خانك. » أّد األمانَة إىل َمن إئَتَمَنَك وال 
َتُخن َمن خاَنَك » فاملؤمن قد امتزج الصدق وحفظ األمانة 

بدمه ولحمه وأخذ عليه لّبه، فال يعرف الكذب والخيانة.
هو  فالتجسس  التجسس،  القبيحة:  الخيانة  أنواع  ومن 
خيانة ملن أمن جانب املرء، بينام هو يتلصص عىل الخفايا 

سواء كان ذلك لنفسه أو لغريه. 
13- اجتناب العجب والكرب والحذر منهام:

عن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه قال: قال رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم:« الَيدُخُل الَجناََّة َمن كاَن يف قلبه 
مثقاُل حّبة من َخرَدل من ِكرب، وال َيدُخُل الناَر َمن كاَن يف 

َقلبه مثقاُل َحباَّة منخ َرَدل من إميان« )رواهمسلم(
الكرب واإلعجاب بالنفس من الذنوب املهلكة، وعالج الكرب التواضع. 
إن العجب يدعو إىل املعجب ليغرت بنفسه وبرأيه ويأمن 
الله مبكان، وأن له عىل  أنه عند  الله وعذابه ويظن  مكر 
الله مّنة وله عنده حقا بأعامله التي نيس أنها هي نعمة 
وعطية من عطاياه جل جالله وقد يخرجه العجب إىل أن 
يثني عىل نفسه ويحمدها ويزكيها، وقد نهى الله تعاىل أن 
أنُفَسُكم ُهَو أعَلُم مبَن  ُتَزّكوا  يزيك املرء نفسه فقال: »َفال 
من  ذلك  منعه  وعقله  وعمله  برأيه  أعجب  فمن  أتاَّقى«، 
ويعجب  برأيه  فيستبد  والسؤال  االستشارة  من  االستفادة 
بكونه من خواطره  فيفرح  له  الذي خطر  الخاطئ  بالرأي 
وال يفرح بخواطر غريه، فيرّص عليه وال يسمع نصح ناصح 
وال وعظ واعظ بل ينظر إىل غريه بعني اإلستجهال واإلزدراء 

ويرّص عىل أخطائه، فلذلك كان العجب من املهلكات
14- استحباب إتخاذ ثياباً خاصة باملهنة:

فَعْن َعْبِد اللاَِّه بن َسالٍم، أَناَُّه َسِمَع رَُسوَل اللاَِّه َصىلاَّ اللاَُّه َعَلْيِه 
َوَسلاََّم، َيُقوُل َعىَل اْلِمْنرَبِ:)َما َعَلْيُكْم إِْن َوَجْدُتْم أَْن َتتاَِّخُذوا 

َثْوَبنْيِ لَِيوِم اْلُجُمَعِة(
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الـتأسيس: تأسس بنك الشامل اإلسالمى كرشكة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ىف: 23يوليو1985م - 1

ىف  العاملة  املصارف  بني  مرموقاً  مركزاَ  بوأه  متميزاً  مرصفياً  عمالً  مامرساً  ىف:.2يناير1990م،  رسمياً  وافتُتح 

السودان0 الجدول التاىل يوضح االنتشار الجغراىف للبنك وتواريخ افتتاح رئاسته، فروعه ومكاتب رصفه.

ملف خاص عن مسيرة بنك الشمــــال اإلسالمى فى25عامًا
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ملف خاص عن مسيرة بنك الشمــــال اإلسالمى فى25عامًا
االنتشار الجغراىف:- 2

تاريخ االفــتـتاح              املُسمى     رقم
02يـناير1990مالرئاسة وفرع الخرطوم1.
01مايــو1990ممكتب رصف جهاز املغرتبني )تم دمجه ىف السوق العرىب الخرطوم( 02
14مارس1991مفرع أم درمان السوق 03
14نوفمرب1991مفرع السجانة04
24يـناير1992مفرع دنقال05
16أبريل1992مفرع القضارف06
15 أكتوبر1992مفرع السوق العرىب الخرطوم07
22 أكتوبر1992مفرع سوق ليبيا08
29 أكتوبر1992مفرع بورتسودان09
26نوفمرب1992مفرع السوق املحىل الخرطوم010
17ديسمرب1992مفرع املنطقة الصناعية الخرطوم011
20يـولــيـــو1993مفرع  الحفري012
29يــولــيــو1993مفرع بحرى الصناعات013
19أغسطس1993مفرع ود مدىن014
27ديسمرب1993مفرع السوق الشعبى أم درمان015
27 أكتوبر1993مفرع كوستى016
25ســبتمرب1996ممكتب رصف شارع املزاد  )تابع لفرع الصناعات بحرى(017
01ديسمرب1996ممكتب رصف  أم القرى » تابع لفرع ود مدىن«018
01مـايو1999ممكتب رصف سوق ستة )تابع لفرع الصناعات بحرى(019
08أكتوبر2000ممكتب رصف الكالكلة اللفة  ) تم ترفيعه الحقاً إىل فرع (020
01أغسطس2001مالفرع الرئيىس بالربج021
08أكتــوبر2002مفرع الكالكلة اللفة022
15ديسمرب2011مفرع  األبيض023
13ديسمرب2012مفرع جامعة أفريقيا العاملية 024
13يـوليــو2015مفرع سوق ستة بالحاج يوسف025
09يـولــيــو2015مفرع سوق الخرطوم »2«026
05نوفمــرب 2015مفرع كسال27.
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أهداف البنك:  وضع البنك أهدافاً اسرتاتيجية يف إطار الخطة الخمسية )2013م - 2017م( هي:- 3
.)stakeholders( 1/3. تعظيم الربحية لتحقيق منفعة جميع أصحاب املصلحة

2/3. تعزيز دور البنك يف القطاع املرصيف السوداين وتقديم خدمات مرصفية مميزة .
3/3. التوسع يف مجاالت التقنية املرصفية ومواكبة التحديث يف أنظمة الدفع مع ضامن سالمتها وأمنها .

4/3. استقطاب املوارد وتعظيم الودائع بأنواعها وإعادة تخصيصها مبا يساهم يف زيادة معدالت االنتاج وربحية البنك .
5/3. التوسع األفقي والرأيس للبنك مبا يغطي كل مناطق الدولة .

رؤيا البنك: )نتطلع أن نكون ىف مقدمة املصارف العاملة ىف السودان متيزاً ىف التنمية والرفاه االجتامعى وتعزيزاً - 4
للثقة ىف معامالتنا داخلياً وخارجياً(0  

ىف - 5 املساهمة  و  البرشى  العنرص  قدرات  بتنمية  اإلسالمى  املرصىف  العمل  ىف  الريادة  )تحقيق  البنك:  رسالة 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية وتقديم حلول متكاملة ترىض طموحت أصحاب املصلحة(0

قيم البنك: )قيمنا نابعة من عقيدتنا، تقاليدنا وثقافتنا: الصدق، األمانة والشفافية(0- 6
املساهامت الرأساملية:- 7

إىلمـنمبلغ املساهمة بالجنيهاسم الرشكة

2007م1992م5٫150٫000الرشكة الوطنية لتنمية الرثوة الحيوانية )أنعام(أ. 

2010م1992م17٫000٫000رشكة رواد التنمية لالستثامر ) بجنوب دارفور(ب. 

2010م1992م120٫000٫000الرشكة الوطنية للبرتول )سودان(ج. 

2010م1992م24٫452٫000رشكة االتصاالت السلكية والالسلكية )سوداتل(د. 

2000م1993م10٫300٫000بنك الرثوة الحيوانيةه. 

2000م1996م10٫600٫000رشكة دنقال للتنمية واالستثامرو. 

2009م1996م25٫000٫000رشكة تنمية جبل أولياء ) مرشوع سندس(ز. 

2000م1996م1٫400٫446رشكة أير صن لألغذيةح. 

2007م1996م200٫000٫000رشكة كهرباء كجبارط. 

2010م2000م1٫288٫500رشكة الخدمات املرصفية االلكرتونية  »1«ي. 

)1(  ىف عام 2003م زاد البنك مساهمته ىف رشكة الخدمات املرصفية االلكرتونية  إىل)26،680،600( جنيه سوداىن.	 
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الرشكات التابعة:- 8

1/8. الرشكة العاملية الحديثة لالستثامر املحدودة:
1/1/8. أسسها البنك رشكة خاصة ذات مسؤولية محدودة  
1991م  لعام  سبتمرب  شهر  من  عرش  الحادى  اليوم  ىف 
 )100( إىل  مقسمة  سوداىن  جنيه  مليون   )5( برأسامل 
وارتفع  للسهم،  سوداىن  جنيه  ألف   )50( بقيمة  سهم 
رأساملها إىل )1٫005٫000( جنيه سوداىن قبل دمج رشكة 

قنديلة للخدمات الزراعية واالستثامر املحدودة فيها0
املاشية    )1( ملجموعات:  مصدر  الرشكة   .2/1/1/8
الجلود   )4( الحبوب   )3( والفاكهة  الخرض   )2( واللحوم 

)5( متنوعات.
ومستورد ملجموعات: )1( مأكوالت )2( ملبوسات، منسوجات 
وخيش )3( لوازم بناء )4( عربات، شاحنات، آليات، ماكينات، 
 )6( متنوعات   )5( غيارها  وقطع  وصناعية  زراعية  آالت 

أسمدة وكيامويات ومبيدات وأدوية ومخصبات0
3/1/8. لدى الرشكة )4( مستودعات لتخزين البضائع 
االستيعابية  الطاقة  وقُدرت  مستودعني  الحقاً  واشرتت 
التخزينية ملستودعاتها ىف حدود )20( ألف مرت مربع 

بتكلفة قُدرت مببلغ )321( مليون جنيه سوداىن0
بورتسودان،  هى:  فروع،   )3( الرشكة  لدى    .4/1/8

)القضارف وسنار( واألخريين تم إغالقهام الحقا0ً 

2/8. رشكة قنديلة للخدمات الزراعية واالستثامر املحدودة:
مسؤولية  ذات  خاصة  رشكة  البنك  أسسها   .1/2/8
لعام  ديسمرب  شهر  من  السادس  اليوم  ىف  محدودة  

1993م برأسامل )50( الف جنيه سوداىن0
أبريل   30 بتاريخ  البنك  إدارة  مجلس  رفع   .2/2/8
1995م رأسامل الرشكة من )50( مليون جنيه سوداىن 

إىل  )150( مليون جنيه سوداىن.
3/2/8. بدأت الرشكة أعاملها ىف مايو 1994م ومتثلت 
االسترياد  أعامل  الجوفية،  املياه  آبار  )حفر  مزاولة:  ىف 

والتصدير وأعامل التصنيع املختلفة(0
بتاريخ:  قراراً  البنك  إدارة  مجلس  4/2/8.أصدر 
ودمج  الرشكتني  إدارىت  مجلىس  بحل  1996/09/28م 
املحدودة  واالستثامر  الزراعية  للخدمات  قنديلة  رشكة 

ىف الرشكة العاملية الحديثة لالستثامر املحدودة0 

املحدودة  لالستثامر  الحديثة  العاملية  الرشكة   .3/8

بعد الدمج:
1/3/8. بلغ رأسامل الرشكة بعد دمج الرشكتني معاً ىف 

هذه الرشكة )1٫155٫000( جنيه سوداىن0
مجاالت:  ىف  حالياً  الجديدة  الرشكة  تعمل    .2/3/8
69االسترياد والتصدير، التخزين، البيع بالتقسيط وغريها0
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تطورات األداء املايل  للبنك خالل الفرتة من )1990م – 2014م(- 9

) املبالغ باأللف جنيه سوداىن(    

إجامىل االيراداتإجامىل التمويلإجامىل الودائعإجامىل املوجوداتالعام

19902726610014م   

199192935378120م

199238110٫6181٫189868م

199373227٫4576٫0751٫574م

19941٫32619٫7583٫0823٫075م

19951٫52939٫5298٫8623٫997م

19963٫04737٫21219٫4307٫176م

19978٫98774٫47342٫2019٫839م

199893٫41499٫25737٫21110٫766م

1999115٫009123٫51948٫75314٫026م

2000122٫896125٫88955٫78316٫198م

200187٫08394٫46044٫3475٫640م

200280٫08390٫60749٫3104٫262م

2003209٫665131٫44657٫8606٫694م

2004228٫599156٫33367٫07010٫500م

2005302٫128222٫311131٫12016٫884م

2006291٫727229٫311135٫22023٫360م

2007544٫184262٫200190٫26728٫761م

2008482٫583280٫106312٫74240٫483م

2009590٫536361٫727403٫01049٫182م

010764٫134579٫824496٫20155٫503م

2011811٫119606٫910567٫23364٫800م

20121٫109٫120880٫886741٫86595٫568م

0131٫253٫852980٫6021٫014٫916120٫683م

20141٫534٫3321٫158٫1391٫109٫492147٫186م
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 1/9. ارتفع إجامىل موجودات البنك من 27 ألف جنيه 

سوداىن بنهاية عام1990م إىل 1٫534٫332جنيه سوداىن 

بنهاية 2014م0

البنك من )266( ألف  2/9. ارتفع إجامىل ودائع 

 )1٫158٫139( إىل  عام1990م  ىف  سوداىن  جنيه 

جنيه سوداىن ىف عام 2014م0

3/9. ارتفع إجامىل التمويل الذى منحه البنك من 

إىل  1990م  عام  بنهاية  سوداىن  جنيه  ألف   100

1٫109٫492 جنيه سوداىن بنهاية عام 2014م0

ألف   14 من  البنك  ايرادات  إجامىل  ارتفع   .4/9

 147٫186 إىل  عام1990م  بنهاية  سوداىن  جنيه 

جنيه سوداىن بنهاية عام 2014م0

القوى البرشية:- 10

املمتازة  الكفاءت  ذوى  من  عدداً  البنك  اختار   

القيادية  الوظائف  لشغل  املرصفية  والخربات 

ومديرى  الرئيىس،  الفرع  مدير  العام،  املدير  به: 

الشؤون  املالية،  الشؤون  إدارات:)االستثامر، 

الخارجية  العالقات  البرشية،  املوارد  اإلدارية، 

املطلوب  العدد  إىل  إضافة   ) األجنبى  والنقد 

ىف  البنك  راعى  ولقد  العموميني،  املوظفني  من 

املقدرة  توفر  عىل  والحرص  الدقة  اختيارهم 

إىل  املطلوب  واملهنى  العلمى  والتأهيل  والكفاءة 

جانب الخربة، األمانة واستقامة الخلق، كل ذلك ىف 

إطار عدالة الفرص والحيدة ىف التقييم واالختيار0 

و )20( عامالً عند  البنك بعدد )46( موظفاً  بدأ 

تأسيسه ىف:.2 يناير1990م وزاد عدد املوظفني إىل 

)389( والعامل )137( بنهاية العام 2014م0 

متويل البنك قطاعات االقتصاد:- 11

يفوق  االقتصادى  النشاط  لقطاعات  متويالً  البنك  قدم 

املالية  القوائم  أظهرته  ملا  وفقاً   )3٫897٫782( مبلغ 

وحتى  1990م  من  لألعوام  ديسمرب  بنهاية  املراجعة 

2014م، عىل النحو التاىل:

1/11. قطاع  الزراعة: 

بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع ) 299٫424( ألف 

التمويل0  إجامىل  من   %8 نسبة  سوداىن شكلت  جنيه 

مايس  ماركة  تراكتور   )1000( عدد  البنك  استورد 

االيطالية  ناردى  ماركة  زراعة   )100( وعدد  فريجسون 

الزراعى  البنك  من  الفرنسية  قارد  ماركة  زراعة   )93(

وعدداً من الحاصدات ماركة كالس والدساىك )3( صاجة 

الربازيلية  ومحاريث )4( سنة ايطالية وعدد )33٫333( 

والتقاوى  البرتولية  واملواد  واملحروقات  خيش  بالة 

ووزعها عىل مناطق الزراعة املطرية بالقضارف والرهد 

والحفري  دنقال  منطقتى  ىف  واملروية  وهبيلة  وكوستى 

زراعة  لتوطني  الشامل  سنابل  لرشكة  الجازولني  ووفر 

القمح بالوالية الشاملية وقدم متويالً ملرشوعات إنتاج 

حسب  القطاع  لهذا  دعامً  والدواجن  واأللبان  اللحوم 

توجه الدولة بدعمه كأولوية تنموية وساهم البنك مع 

بنوك أخرى يف محافظ التمويل الزراعية مببالغ مقدرة.

2/11. قطاع الصناعة: 

بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )340٫088( ألف 

التمويل،  إجامىل  من   %8 نسبة  شكلت  سوداىن  جنيه 

وشمل التمويل: مصانع األدوية، املواد الغذائية والسلع 

االستهالكية مثل صناعة: )الطحنية، الحلويات، الزيوت 

شحوم  مثل  الصناعى  اإلنتاج  مدخالت  النباتية(، 

بتوفري  التأهيل  إلعادة  الالزمة  الغيار  قطع  االستريين، 
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ىف  األخرى  البنوك  مع  وساهم  التشغييل  املال  رأس 

محفظة انتاج الزيوت النباتية ومحفظة إنتاج السكر.

3/11. قطاع النقل: 

  بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )93٫665( ألف 

جنيه سوداىن شكلت نسبة 2% من إجامىل متويل البنك، 

نقل  حافالت  البضائع،  نقل  شاحنات  توفري  شملت: 

الركشات،  األمجاد،  الصوالني، سيارات  الركاب، سيارات 

قطع غيار واسبريات وإطارات السيارات0

4/11. قطاع الصادر:

 بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )398٫020( ألف 

التمويل  إجامىل  من   %10 نسبة  سوداىن شكلت  جنيه 

وتركزت الصادارت ىف السلع: القطن، السمسم، الصمغ 

الفاكهة،  الشامر،  البطيخ،  حب  الكركدى،  العرىب، 

الضأن  املذبوحة،  اللحوم  الخردة،  الحديد  املعادن، 

عائدات  وللبالد  للبنك  وحققت  واإلبل  األبقار  الحى، 

مقدرة من النقد األجنبى ساعدت ىف تركيز أسعار النقد 

األجنبى ووفرته لعمليات االسترياد0

5/11. قطاع االسترياد:

   بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )58٫018( ألف 

جنيه سوداىن ىف األربع سنوت األخرية شكلت نسبة %1 

التمويل وشملت عمليات االسترياد السلع  من إجامىل 

والصناعي  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  من  الرضورية 

واألدوية وقطع الغيار واألدوات الكهربائية.

6/11. القطاع الخدمى:

بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )386٫656( ألف 

التمويل  إجامىل  من   %10 نسبة  سوداىن شكلت  جنيه 

وشملت متويل املطاعم، الكافتريات السياحية، طواحني 

الغالل والقشارات وغريها000 

7/11. قطاع الحرفيني واملهنيني وصغار املنتجني: 

القطاع )221٫026( ألف  البنك هذا  بلغ إجامىل متويل 

جنيه سوداىن شكلت نسبة 6% من إجامىل متويل البنك 

دعامً ملرشوعات طالبى متويل البنك توفرياً لرؤوس أموال 

تشغيلها مساهمة منه ىف تنويع وزيادة اإلنتاج وتطويراً 

للمنتجات، حفزاً لهم ملزيد من البذل والعطاء و توطيناّ 
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بطاريات  التمويل  بالبالد0شمل  الصغرية  للصناعات 

مخارط  املعادن،  مخارط  الحدادة،  ورش  الدواجن، 

الصابون، ورش تفوير  إنتاج  النجارة، مصانع  وماكينات 

إطارات السيارات، معامل األشعة التشخيصية وغريها0 

8/11. القطاع العقارى: 

بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع خالل األعوام من 

سوداىن  جنيه  ألف   )53٫586( 2014م  حتى  2011م 

لهذا  دعامً  التمويل  إجامىل  من   %1 نسبة  شكلت 

القطاع ودخل البنك مع بنوك أخرى ىف محفظة متويل: 

)السكن االقتصادى واإلسكان بالوالية الشاملية(0

9/11. قطاع التجارة املحلية: 

بلغ إجامىل متويل البنك هذا القطاع )1٫961٫983( ألف 

متويل  إجامىل  من  من%50  أكرث  شكلت  سوداىن  جنيه 

الدقيق،  القمح،   ( االستهالكية:  السلع  شملت  البنك، 

األلبان  الحلويات،  الطحنية،  الطعام،  زيوت  السكر، 

املجففة، األرز، العدس، الفول املرصى، الفول السوداىن، 

األرضية،  املفروشات  الجاهزة،  املالبس  العطور، 

األدوات  االسبريات،  السيارات،  إطارات  املنزلية،  األواىن 

الثالجات، حافظات  الهواء،  تكييف  أجهزة  الكهربائية، 

املياه وسلعاً أخرى0000(0

10/11. قطاع الطاقة والتعدين:

السنوات  خالل  القطاع  هذا  البنك  متويل  إجامىل  بلغ 

األربع األخرية )295( ألف جنيه سوداىن شكلت نسبة 

أهمية  البنك0برزت  متويل  إجامىل  من   %1 عن  تقل 

التى  املبرشة  والنتائج  املعادن  القطاع بعد ظهور  هذا 

السودان  دولة  انفصال  بعد  القومى  لالقتصاد  حققتها 

االنفصال  بعد  السودان  نفط  الجنوىب وذهابها مبعظم 

والذى تقع آبار الجزء األكرب منه ىف أراضيها0

11/11. قطاع أخرى: 

ألف   )85٫203( القطاع  هذا  البنك  متويل  إجامىل  بلغ 

التمويل  إجامىل  من   %2 نسبة  شكلت  سوداىن  جنيه 

البنك  فيها  التى ساهم  التمويل  متضمناً  كل محافظ 

مع البنوك األخرى، هى:

1/11/11. محفظة متويل اإلسكان الفئوى بأبو سعد 1992م0
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2/11/11. محفظة متويل السكر0 

3/11/11.  محفظة متويل مستشفى الرشطة بربى0

4/11/11.   محفظة متويل مستشفى ساهرون بربى0

5/11/11.   محفظة متويل الصمغ العرىب املصنع0

6/11/11. محفظة متويل قوت العاملني0

من  االسرتاتيجى  املخزون  متويل  محفظة    .7/11/11

الذرة الرفيعة0

8/11/11. محفظة متويل زراعة القطن )1( و)2(0

9/11/11.  محفظة متويل السكن االقتصادى0

10/11/11. محفظة متويل إعادة تأهيل شبكات الرى 

مبرشوع الجزيرة0

للعلوم  السودان  اكادميية  متويل  محفظة   .11/11/11

املرصفية واملالية0

12/11/11. محفظة متويل اإلسكان بالوالية الشاملية0

13/11/11. محفظة متويل الزيوت النباتية )4(0

14/11/11.محفظة متويل أعالف الدواجن0

15/11/11. محفظة متويل الخريجني0

هيئة الرقابة الرشعية:- 12

علامء  من  ثالثة  من  مكونة  رقابة رشعية  هيئة  للبنك 

الرشيعة والقانون، االقتصاد واملحاسبة يعينهم أويعيد 

تعيينهم مجلس اإلدارة بتفويض من الجمعية العمومية 

للمساهمني0 إطلعت هذا الهيئة مبهامها ومبسؤولياتها 

التمويل  لصيغ  الفقهية  املراشد  إعداد:  ىف  املتمثلة 

رشوط  اإلسالمية،  التمويل  صيغ  عقودات  اإلسالمية، 

شهادىت الوديعتني االستثامريتني ألجل املطلقة واملقيدة، 

ووضعت مناهج دورات التدريب عىل أعامل الصريفة 

من  متعددة  مناذج  مبراجعة  الهيئة  قامت  اإلسالمية0 

بالعملة  التمويل  مجاالت  ىف  البنك  أعامل  ملفات 

ودائع  والتصدير،  االسترياد  الخارجية  التجارة  املحلية، 

البنك  حسابات  املقيدة،  املضاربة  عقودات  الجمهور، 

طرف مراسليه األجانب ونظرت ىف شكاوى العمالء التى 

وصلت إليها وفصلت فيها للتأكد من أن البنك يعمل 

وأصدرت  السمحاء  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام  وفقاً 

العديد من الفتاوى والتوصيات والقرارات بشأنها.

 املوقع االلكرتوىن للبنك:- 13

العنكبوتية  الشبكة  االلكرتوىن عىل  موقعه  البنك  أنشأ 

يتضمن  والذي  2000م  العام  ىف  )االنرتنت(  الدولية 

ويعترب  البنك  عن  والبيانات  املعلومات  من  العديد 

www.shib.sd.نافذة للتواصل مع جميع املتعاملني معه

الدور االجتامعى للبنك: - 14

ىف إطار دوره االجتامعى ومسؤوليته املجتمعية دعم البنك 

عاماً  وعرشين  خمسة  لفرتة  إمتدت  التى  مسريته  خالل 

املجتمع كهدف أسايس مببلغ )4٫301٫027( جنيه سوداىن 

املستشفيات،  والجامعات،  املدارس،  دعمه:  وشمل 

املساجد،  تحفيظه،  وخالوي  الكريم  القرآن  جمعيات 

الفيضانات  آثار  درء  الخريية،  الجمعيات  النازحني، 

والسيول، برامج مكافحة األمراض، عالج املريض بالخارج، 

عىل  آبار   )10( وحفر  الجامعى،  الزواج  املجاهد،  زاد 

إمتداد طريق رشيان الشامل مساهمة منه ىف توفري املياه 

للقاطنني حوله وللعاملني ىف رصف الطريق وسفلتته.

الفروع املصدقة:- 15

1/14.  فرع بسوق بحرى القديم تحت التشييد سيتم 

افتتاحه ىف العام القادم 2016م0
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رحمة الله بنا:
يف القرآن الكريم شئ مذهل جداً:

يسألونك عن األهلة: قل 
يسألونك عن اليتامى: قل
يسألونك عن املحيض: قل

يسألونك عن الخمر وامليرس: قل
يسألونك ماذا ينفقون: قل

يسالك الناس عن الساعة: قل
كل اآليات بعد السؤال كلمة قل )أي يامحمد( 
عدا آية واحدة وهي قوله تعاىل:)وإذا سالك 
إين  فقل  يقل  ومل  قريب(  فإىن  عني  عبادي 

قريب أي ال وساطة يف أمر الدعاء.
وقت اإلجابة:

قال عليه الصالة والسالم
مسلم  رجل  يوافقها  ال  لساعة  الليل  يف  )إن 
إال  واآلخرة،  الدنيا  أمر  من  خرياً  الله  يسأل 

أعطاه إياه وذلك كل ليلة(.
قال ابن القيم رحمه الله:

العبد إن غري املعصية بالطاعة غري الله عليه 
العقوبة بالعافية والذل بالعز.

دعاء:
مع  والحزم  الدين  يف  القوة  لنا  أجعل  )اللهم 
الشدة  يف  واجعلنا  اليقني  مع  والحكمة  اللني 
الشاكرين ونقِّ  الرخاء من  الصابرين ويف  من 

سيد  بأخالق  وزينا  باآلخرين  ظننا  وأحسن  أجمعني  قلوبنا 
عبادك  لنا  وسخر  املظلومني  دعوة  من  واحفظنا  املرسلني 

الصالحني برحمتك يا أرحم الراحمني(.
ثالثة أمور احرص عليها:

كلام زادت الصدقة زاد الرزق
كلام زاد الخشوع يف الصالة زادت السعادة
كلام زاد بر الوالدين زاد التوفيق يف الحياة

شعر:
غراُم والحديث  أبدأ  أين  فالشعر يقرص والكــــالم كالُممن 

هو قائد للمسلمني همـــــامهو صاحب الخلق الرفيع عىل املدى

منافس دون  األخالق  سيد  هو ملهم هو قائد مقـــــدامهو 

إمامماذا نقول عن الحبيب املصطفى للعــــــــاملني  فمحمد 

املجتبى الحبيب  عن  نقول  يف وصفـــه تتكرس األقـــــالمماذا 

واألجرامصىل عليك الله يا نور الهدى األفـــالك  دارت  ما 

الورى خري  يا  الله  عليك  ما مرت الســـاعات واأليـــامصىل 
درر:

دخل رجل الصيدلية وقال: هل أجد عندك دواء يلني القلب؟ 
فأعطاه الصيدالىن مصحفاً. وقال شفاك الله.

ال تكره أحداً مهام أخطأ يف حقك وكن كام قال الشاعر:
كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعاً

يرمى بحجر فريمى أطيب الثمر
كل االنحناءات تكرس الظهر اال انحناءة الصالة بها تسموا 	 

الروح وترتقى.
ال يوجد شخص خاٍل من الهموم ولكن يوجد من 	 

يتذكر أنها مجرد دنيا فيبتسم
حني تضيق بكم الدنيا ال تبكوا بل اسجدوا	 
خري األصحاب إذا ضحكت لك الدنيا مل يحسدك وإذا 	 

عبست لك الدنيا وقف بجانبك
يقول أحد الصالحني علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شئ.

ال تفكر يف إرضاء الجميع ألنه عمل مستحيل مل ينجح فيه 
حتى األنبياء.

روعة اإلنسان ليست مبا ميلكه بل مبا مينحه فالشمس متلك 
النار لكنها متأل الكون بالنور.

الدعاء  اإل  تعود  وال  ترحل  األشياء  كل  الصالحني  أحد  قال 
يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء.
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