
بنك ال�سمال الإ�سالمي

الر�ؤيــــــــــا

الر�ســــــــــالة

)نتطلع أن يكون البنك ىف مقدمة البنوك السودانية(

العنرص  قدرات  بتنمية  املرصيف  العمل  يف  الريادة  لتحقيق  اإلسالم  شمولية  نبتغي 
البرشي واستخدام التقنية املرصفية املتطورة واملساهمة يف تحقيق التنمية اإلقتصادية 

واالجتامعية لتقديم حلول متكاملة تريض طموحات أصحاب املصلحة.
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  يرس أرسة التحرير أن تلتقى قراءها الكرام عرب )العدد 

الثامن( من مجلتهم )واحة الشامل(، الذي يجئ متزامناً 

2013م  ديسمرب   31 يف  املنتهي  املاىل  العام  نهاية  مع 

وبرشيات العام الجديد 2014م.

اإلسرتاتيجية  خطته  البنك  أعد  وقد  العدد  هذا  يصدر    

للفرتة من )2013م-2017م( مستصحبة املتغريات البيئية 

السياسية،  الخارجية،  البيئة  وتحديات  للبنك  الداخلية 

الخطة  هذه  شأن  ومن  وغريها،  االجتامعية  االقتصادية، 

أن تؤدي بإذن الله إىل تحقيق رسالة البنك بأن يكون يف 

مقدمة املصارف السودانية.

 اشتمل هذا العدد عىل موضوعات متنوعة علمية وثقافية 

نتمنى أن تنال رضا القراء وأن تحقق الفائدة املرجوة منها.

الكرام  القراء  وجمهور  الزمالء  األخوة  من  نأمل  ختاماً    

تزويد املجلة مبالحظاتهم، مقرتحاتهم وموضوعاتهم للعدد 

القادم مبشيئة الله تعاىل لتكون عوناً لنا يف تقديم األفضل 

مستقبالً.

وبالله التوفيق
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بنك ال�ســــــــمال الإ�سالمي

تاأ�س�س بنك ال�سمال الإ�سالمي يف 23 يوليو 1985م التاأ�سي�س:  

افتتح ر�سمياً يف 2 يناير 1990م الإفتتاح:      

يقوم بجميع الأعمال امل�سرفية والإ�ستثمارية على هدى  الن�ساط:   

                                                    الإ�سالم واأحكام  ال�سريعة  الإ�سالمية الغراء.

125.000.000 جنيه �سوداين. راأ�س املال امل�سدق:  

125.000.000 جنيه �سوداين راأ�س املال املدفوع:  
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  شارك السيد/ حسن محمد 

العام  املدير  األمني،  الحسن 

املرصيف  املؤمتر  يف  للبنك 

العرىب والذي عقد ببريوت يف 

الفرتة 14-15 نوفمرب 2013م 

التداعيات  عن  كان  والذي 

االقتصادية للتحوالت العربية 

املصارف.  ودور  واإلصالحات 

من  بعدد  املؤمتر  خرج  وقد 

وجوب  أهمها  التوصيات 

كبرية  مرصفية  تكتالت  خلق 

بالدور  القيام  من  لتتمكن 

لتمويل  بالنسبة  املطلوب 

والخاص  العام  القطاعني 

الساحتني  عىل  أفضل  بشكل 

العربية والدولية.

بنك الشمال 
اإلســــالمى 
يشــــــــــارك 
في المؤتــمر 
لمصـــــرفي  ا
: لعــــــــربى ا



   نظمت إدارة التخطيط والبحوث بالتعاون مع إدارة التدريب ومراقبة الجودة ورشة عن 

تقييم أداء اإلدارات والفروع بتاريخ: 15 سبتمرب 2013م بهدف تطوير منوذج فعال لتقييم 

البنك.  العليا وقيادات  التنفيذية  اإلدارة واإلدارة  املؤسىس مبشاركة ممثلني ملجلس  األداء 

للعلوم  السودان  بجامعة  املحارض  عبدالرسول،  إبراهيم  الدكتور/عبداملطلب  قدم  وقد 

والتكنلوجيا ورقة علمية حول تقييم األداء املؤسىس وقد خرجت الورشة بتوصيات سيكون 

لها أثر كبري يف تجويد العمل بالبنك يف املستقبل بإذن الله.

  يف إطار سعى البنك لتنمية قدرات العنرص البرشي أقامت إدارة التدريب ومراقبة الجودة 

يف النصف الثاىن لهذا العام عدد دورتني داخل مركز تدريب البنك إستهدفتا 33 موظفاً 

وعدد 24 دورة خارج مركز تدريب البنك استهدفت 48 موظفاً كام أقامت بالتعاون مع 

British Council دورة English For Banking استهدفت 15 موظفاً. كام نفذت عدد 

14 دورة خارج السودان استهدفت 28 موظفاً.

ورشـــة تقييم 
أداء اإلداراتـــــــ 
والفـــــــــروع:

نشــــــاط إدارة 
التـــــــــــدريب 
قبـــــــــة  ا مر و
: ة د لجــــــــــو 7ا
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أقيم  واالقتصاديني  املرصفيني  من  كبري  عدد  بحضور 
مؤمتر املسؤولية االجتامعية بقاعة الصداقة يف الفرتة 
املسؤولية  نوفمرب 2013م حول موضوع  من 21-20 
املالية  واملؤسسات  املصارف  لقطاع  االجتامعية 
مفاهيم  منها:  األوراق  من  عدد  فيه  نُوقشت  وقد 
املسؤولية االجتامعية، املسؤولية االجتامعية يف قطاع 
املصارف واملعايري واملواصفات للمسؤولية االجتامعية. 
وقد متت مناقشة تجارب عدد من البنوك وقد خرج 
مجلس  تكوين  أهمها:  التوصيات  من  بعدد  املؤمتر 
أعىل للمسؤولية االجتامعية ترعاه رئاسة الجمهورية 
وأن تُكون املصارف لجان للمسؤولية االجتامعية عىل 
مستوى اإلدارة العليا. هذا وقد شارك البنك يف املؤمتر 
مساعد  أحمد،  نورالدين  عبدالله  السيد/  ضم  بوفد 
إدارة  الجاك، مدير  بدر محمد  العام والسيد/  املدير 
التخطيط والبحوث والسيد/ خالد محمد آدم، مدير 
عادل  والسيد/  العامة  والعالقات  التسويق  إدارة 

حسني، مدير إدارة االستثامر والتمويل باإلنابة.

مؤتمر المسئولية االجتماعيةالملتقى االقتصادى الثانى
تحت شعار )نحو تنمية متوازنة ومستدامة( ومبشاركة 

الهيئات  وممثلو  السوداىن  االقتصادي  الشأن  يف  خرباء 

واملنظامت الدولية واالقليمية إىل جانب مشاركة خرباء 

الدوليني  والبنك  النقد  وصندوق  املتحدة  األمم  من 

املؤمتر  أعامل  أُختتمت  للتنمية.  االسالمى  والبنك 

املحاور:  من  عدد  فيه  نُوقش  والذي  الثاىن  االقتصادى 

السياسات املالية واالقتصادية والبدائل التي مُتكن الدولة 

والقطاع  واالجتامعى  االقتصادى  الوضع  مواجهة  من 

االقليمية  التنمية  بجانب  الخارجى  والقطاع  النقدى 

املتوازنة.  وقد خرج املؤمتر بعدد من التوصيات التي 

تسلمتها رئاسة الجمهورية. ومن املتوقع أن تُسهم هذه 

السوداىن  باالقتصاد  بالخروج  تطبيقها  عند  التوصيات 

من األزمة التي يعاىن منها. 



مجــلس االتحـــاد العـــربى لعمــــال المصارف واألعمال الماليـــة 
يختــتـم أعماله بالخـرطوم

املصارف  لعامل  العريب  لالتحاد  املركزي  املجلس  اختتم     

التي  جلساته  والتأمني  والتجارة  والحسابية  املالية  واألعامل 

استغرقت ثالثة أيام خالل الفرتة من 16 إىل 18 ديسمرب وقد 

رئيس  أحمد  سيد  العليم  فتح  نورالهدى  االستاذ/  انتخاب  تم 

والحسابية  املالية  واألعامل  املصارف  لعامل  العامة  النقابة 

املجلس  لرئيس  نائباً  إنتخابه  تم  بالسودان  والتامني  والتجارة 

والتجارة.  واملالية  باملصارف  للعاملني  العرىب  لالتحاد  املركزى 

وقد خرجت االجتامعات بعدد من التوصيات الداعمة لنشاط 

بالعمل  واالرتقاء  العاملني  حقوق  عىل  واملحافظة  املجلس 

املشرتك بالوطن العريب.
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اتجاهاً  هناك  أن  املحدودة،  لألبحاث  بيتك  أعدته رشكة  تقرير  أظهر    
يف  املتخصصة  والتدريبية  التعليمية  بالربامج  لالهتامم  متنامياً  عاملياً 

صناعة التمويل اإلسالمي. 
    ففي اململكة املتحدة تقدم جامعات مرموقة التعليم يف مجال التمويل 
اإلسالمي ومنها جامعة بريمنغهام.. وتهدف كلية يف جامعة كارديف أيضاً 
بعد  املتحدة  اململكة  يف  اإلسالمي  التمويل  تعليم  مركز  تصبح  أن  إىل 
اإلسالمي  والتمويل  املرصفية  التعاون مع معهد  الكلية عىل  وافقت  أن 
مباليزيا )IBFIM( ومركز الدراسات املرصفية والتمويل اإلسالمي باململكة 
املتحدة  )IBFC UK(. وتقدم هذه الجامعات درجات علمية مختلفة 
واملاجستري  البكالوريوس  درجات  وهي  اإلسالمي  التمويل  مجال  يف 

ودبلومات الدراسات العليا ودرجات الدكتوراه. 
التمويل  برامج  تقدم  التي  املؤسسات  من  عدد  هناك  فرنسا،       ويف 
وجرينوبل  دوفني  باريس-  وجامعة  لإلدارة  رميس  كلية  منها  اإلسالمي 

واملعهد الفرنيس للتمويل اإلسالمي وغريها. 
     ويف أملانيا تقدم جامعة هوشول برمين للعلوم التطبيقية حالياً شهادة 
ماجستري إدارة األعامل الدولية التي يستطيع فيها الطالب اختيار دراسة 
التمويل اإلسالمي العاملي يف جامعة تون عبد الرزاق يف كواالملبور مباليزيا. 
بشيكاغو  باول  دي  جامعة  تقدم  األمريكية،  املتحدة  الواليات      ويف 
الدرجات  لبعض  اختياري  كمقرر  اإلسالمي  والتمويل  املرصفية 
البكالوريوس بينام تقدم جامعة جورج تاون بواشنطن درجة ماجستري يف 
قانون التجارة واالقتصاد الدويل وبها مقرر اختياري يف التمويل اإلسالمي، 
التمويل  يف  متخصصة  دراسات  العريقة  هارفارد  جامعة  تقدم  فيام 

اإلسالمى .
حول  دراسية  مواد  حالياً  الجامعات  من  العديد  تقدم  أسرتاليا  ويف    
التجارة/  البكالوريوس يف  املرصفية والتمويل اإلسالمي كجزء من درجة 
الجامعات جامعة جريفث وجامعة  بني هذه  التمويل ومن  املحاسبة/ 
ملبورن وجامعة موناش. وكذلك بدأت جامعة التروب يف تقديم درجة 
املاجستري ألول مرة يف اسرتاليا يف املرصفية والتمويل اإلسالمي وماجستري 

التحليل املايل )التمويل اإلسالمي(.
ويف ماليزيا، شهد قطاع التمويل اإلسالمي إنشاء معهد املرصفية والتمويل 

اإلسالمي يف عام 2001م، واملركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمي يف 
عام 2006م، واألكادميية الدولية لألبحاث الرشعية يف التمويل اإلسالمي 
يف عام 2008م، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص. يشار إىل ان العديد 
برامج  أيضاً  تقدم  ماليزيا  أنحاء  جميع  يف  الحكومية  الجامعات  من 

البكالوريوس والدراسات العليا يف مجال التمويل اإلسالمي.
    أما منطقة الرشق األوسط فهي موطن لعدد كبري من املؤسسات التي 
تقدم مجموعة واسعة من الربامج الجامعية والدراسات العليا يف مختلف 

مجاالت التمويل اإلسالمي. 
 بريطانيا أكرب مركز دويل للصريفة اإلسالمية خارج العامل اإلسالمي رئيس 
وزراء بريطانيا: إن الرتكيز عىل االقتصاد اإلسالمي والصريفة اإلسالمية من 

أهم ركائز واهتاممات االقتصاد اآلن
املنتدى  لندن أعامل  الرزاق يف  افتتح رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد   
لتعزيز  دعوات  وسط  التاسعة  دورته  يف  العاملي  اإلسالمي  االقتصادي 
التعاون بني الدول اإلسالمية من جانب، والدول الغربية من جانب آخر. 
وألقى ديفيد كامريون رئيس وزراء بريطانيا كلمة قال فيها إن 180 دولة 
وأنه  التاسعة،  العاملي يف دورته  اإلسالمي  االقتصادي  املنتدى  ممثلة يف 
أن  كامريون  وكشف  دولة،   175 من  اقتصادي  خبري   1800 فيه  يشارك 
بريطانيا ستصدر صكوكاً إسالمية بدءاً من العام املقبل، إضافة إىل إطالق 
مؤرش إسالمي يف بورصة لندن، يتابع حركة التمويل والصريفة اإلسالمية 
وفقا للرشيعة اإلسالمية. وأوضح أن لندن توفر أكرب مركز مايل إسالمي 
خارج حدود العامل اإلسالمي، مؤكداً أن طموح بالده مل يتوقف عند تلك 
الحدود. وقال: “إنني ال أريد أن تصبح لندن أكرب عاصمة يف العامل الغريب 
لالستثامرات اإلسالمية؛ بل تقف أيضاً عىل قدم املساواة من جهة الجذب 
مع ديب وكواالملبور”، مضيفاً: “إننا نحتاج إىل الريادة لتحقيق كل هذا”. 
وأكد أن الرتكيز عىل االقتصاد اإلسالمي والصريفة اإلسالمية من أهم ركائز 

واهتاممات االقتصاد اآلن. 
و25 رشكة  بالفعل،  تعمل  إسالمية  مصارف  اليوم  لندن  يف  وتوجد      
محاماة تقدم خدمات وتقدم استشارات قانونية وفقا للرشيعة اإلسالمية 
وبرامج جامعية يف الصريفة اإلسالمية، إضافة إىل 16 جامعة تقدم برامج 

لالقتصاد اإلسالمي،. 

80 جامعة عاملية كربى تدّر�س ال�سريفة الإ�سالمية بريطانيا، فرن�سا، 
اأمريكا، واأملانيا على راأ�س الدول تهتم بعلوم التمويل الإ�سالمي
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  أوضحت تقارير أن األصول املرصفية اإلسالمية يف البنوك العاملية 
وصلت يف مجموعها إىل 1.54 ترليون دوالر يف عام 2012م،  وهذا 
الرقم مرشح للزيادة بشكل كبري مع ختام معامالت عام 2013م 
والنوافذ  اإلسالمية  البنوك  من  كل  اصول  تضم  االصول  وهذه   ،

اإلسالمية للبنوك التجارية التقليدية.
التجارية  البنوك  يف  اإلسالمية  األصول  أن  إىل  التقارير  وأشارت    
بدول مجلس التعاون الخليجي من املرجح أن ترتفع إىل أكرث من 
515 مليار دوالر بحلول نهاية عام 2013 م ، فيام كانت تقدر قيمة 
هذه األصول بنحو من 4،52 مليار دوالر يف العام املايض. وتقود 
اململكة العربية السعودية طفرة التعامالت املرصفية اإلسالمية يف 
منطقة الخليج، التي يصفها التقرير بأنها الالعب املهيمن مع ما 

تليها  2012م،  عام  يف  األصول  من  دوالر  مليار   245 بنحو  يقدر 
اإلمارات العربية املتحدة بأكرث من 80 مليار دوالر ، وقطر بنحو 

53 مليار دوالر.
  وهنالك ستة أسواق كربى وهي ذات أهمية لتدويل مستقبل 
السعودية،  العربية  اململكة  وهي  اإلسالمية  املرصفية  الصناعة 
تركيا  و  أندونيسيا  قطر،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ماليزيا، 
إسالمياً  أكرب 15 مرصفاً  من بني  البالد 13 مرصفاً  “. وتضم هذه 
الصناعة  مستقبل  أكرث.وحول  أو  دوالر  مليار  برأسامل  العامل  يف 
األمام، والعديد  أنها تسري إىل  التقارير  املرصفية اإلسالمية، قالت 
من البنوك اإلسالمية تتطلع إىل التوسع إقليمياً، حيث من املتوقع 

أن يتم توفري كمية كبرية من إيراداتها من خارج السوق املحلية.

الأ�سول امل�سرفية الإ�سالمية العاملية تتخطى 1.5 ترليون دولر
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املتحدة  االمم  لجان  احدى  اعدتها  التي  الدراسة  نتائج  أظهرت    

للعام  العربية  املنطقة  يف  االجتامعية  و  االقتصادية  التطورات  بان 

منو  معدل  أن  حيث  ملحوظاً  تحسناً  شهدت  قد  2012م-2013م 

االقتصاد يف املنطقة قد حقق منواً اىل 4،8% يف العام 2012 م مقارنة 

للتحسن  أساسية  بصورة  ذلك  ويرجع  م   2011 للعام   %2،2 مبعدل 

يف اقتصاديات دول املغرب العريب خاصة ليبيا. وجاء يف التقرير أن 

معدل منو االقتصاد يتوقع أن يشهد تراجعاً طفيفاً يف العام 2013م 

يف  الذروة  بلوغها  بعد  النفط  ايرادات  يف  الرتاجع  إىل  ذلك  ويعزى 

مصدري  بني  الفجوة   فإن  التقرير  لذات  وطبقاً  م،   2012 العام 

السياسات  اتسعت بسبب  قد  العريب  العامل  النفط و مستورديه يف 

االقتصادية واملالية التوسعية التي انتهجتها الدول املصدرة باالضافة 

لسياسات االصالح االجتامعي. من ناحية اخرى فإن الدول املستوردة 

للنفط مازالت تعاين من تداعيات الربيع العريب الذي أثر يف حركة 

لتأثريه عىل  باإلضافة  البلدان  والسياحة يف هذه  واالستثامر  التجارة 

ثقة املستثمرين و زيادة معدالت البطالة . ايضاً اشار التقرير اىل ان 

متوسط معدل النمو لدول الخليج يف العام 2012 م بلغ 5،7% مقارنة 

مبعدل 6،6% للعام 2011م، وعىل الرغم من التباطؤ يف معدل النمو 

لدول الخليج إال أنها شهدت تزايداً يف منو الطلب املحيل.

لبنان،  العراق، األردن،  العريب وهي: مرص،  بالنسبة لدول املرشق    

فلسطني وسوريا فيتوقع لها أن تُظهر تعافياً معتدالً حيث يتوقع أن 

التقرير  يبلغ معدل منو االقتصاد فيها 2،6% لعام 2013م كام أشار 

إىل أن مجموعة الدول العربية األقل منواً وهي : جزر القمر، جيبويت، 

موريتانيا، الصومال، السودان واليمن قد شهدت معدل منو سالب يف 

العام 2012م بلغ 4،6% ويتوقع أن تتعايف خالل العام 2013 م لتحقق 

معدل منو إيجايب متوقع يف حدود 3،2%، وقد أثر وضع السودان بعد 

. ويعترب عام  املجموعة بصوره واضحة  الجنوب عىل هذه  انفصال 

2012م حد فاصل يف تاريخ السودان االقتصادي بعد انفصال الجنوب 

الجديد  الواقع  هذا  مع  تتكيف  أن  الدولة  عىل  الزماً  اصبح  حيث 

النفط وأصبح معدل منو  إيراداتها من  بعد فقدان حوايل 75% من 

الذهب والنفط  الطبيعة مثل  املصادر  القومي سالباً، وتعترب  الناتج 

هي الداعم االسايس لنمو االقتصاد يف املدى املتوسط.
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   وضعت ماليزيا ترشيعاً جديداً للخدمات املالية 

وآخر  التقليدية  املالية  للمؤسسات  قانون  يشمل 

القوانني  تحديث  لجهود  تتويجاً  يعترب  لإلسالمية 

املالية  املؤسسات  ورقابة  إدارة  تحكم  التي 

فعالة  قوانيني  خلق  أجل  من  ذلك  و  ماليزيا  يف 

، ولدعم  املايل  ومواكبة للمحافظة عىل االستقرار 

النمو يف النظام املايل واالقتصادي باالضافة لتوفري 

التنفيذ  للعمالء، وقد وضعا موضع  كافية  حامية 

أيضاً  يوفر  الترشيع  هذا  2013م.  يونيو   30 يف 

للبنك املركزي املاليزي  Bank Negara   سلطة 

بيئة  ظل  يف  مبهامه  والقيام  واإلرشاف  التنظيم 

املالية  التطورات  مع  خاصة  ومتداخلة  معقدة 

بيان  صدر  وقد  والعاملي  اإلقليمي  الصعيد  عىل 

من البنك املركزي املاليزي ينُب أن القانون الجديد  

قطاع  يشمل  والذي  املاليزي  املايل  القطاع  يضع 

املالية  لألسواق  باإلضافة  التأمني  وقطاع  املصارف 

التقدم  اجل  من  واحد  إطار  يف  الدفع  وأنظمة 

القانون  نحو نظام مايل سليم ومسؤول ومتقدم. 

الجديد يشتمل عىل مقاييس ملعالجة املوضوعات 

تؤثر  قد  والتي  املالية  باملؤسسات  العالقة  ذات 

عىل املودعني وحملة الوثائق وكام يعزز من كفاءة 

و فاعلية عملية مامرسة الوساطة املالية.

إن نظام االرشاف والتنظيم املايل قد أُعد من 

مجابهة  يف  فعالً  ليكون  القانون  هذا  خالل 

عىل  املحافظة  أجل  من  املحتملة  املخاطر 

أنشطة  أن  ولتأكيد  املايل  النظام  يف  الثقة 

لالقتصاد  تعترب حيوية  والتي  املالية  الوساطة 

لن يعرتيها الفساد.

القانونيني  ماليزيا بجمع  قامت دولة    هذا وقد 

قانوين  ترشيع  إطار  تحت  والتقليدي  اإلسالمي 

واحد والذي يشمل:

قانون املصارف واملؤسسات املالية 1989م.. 1

قانون املصارف اإلسالمية 1983م.. 2

قانون التأمني 1996م.. 3

قانون التكافل 1984م.. 4

قانون أنظمة الدفع 2003م.. 5

قانون رقابة الرصف 1953م. 6

سامت الترشيع الجديد:

الوضوح والشفافية عند التنفيذ حيث يشمل 	 

تحديد  مع  املركزي  للبنك  محددة  اهداف 

النقدي  االستقرار  للمحافظة عىل  ملسؤولياته 

كيف  تبني  واضحة  موجهات  وهنالك  واملايل 

، كام  املركزي ملهامه و سلطاته  البنك  ميارس 

أن معايري التقييم تتسم بالشفافية والوضوح 

فيام يختص بتفويض املؤسسات املالية للقيام 

بأعاملها.

هنالك تركيز واضح لاللتزام بالرشيعة والضبط 	 

املؤسيس يف قطاع املؤسسات املالية اإلسالمية، 

مع  متسقاً  شامالً  قانونياً  إطاراً  يقدم  حيث 

الرشيعة يف النواحي التنظيمية واإلرشافية من 

منح التصديق للمؤسسة مبارسة العمل حتى 

التصفية.

مبختلف 	  الرقابة  ملتطلبات  رشوط  فيه  تتوفر 

أشكالها والتي تعكس طبيعة انشطة الوساطة 

املالية واملخاطر املحدقة بالنظام املايل.

تتوفر رشوط لتنظيم الرشكات املالية القابضة 	 

أخذ  ميكن  حتى  النظامية  غري  واملؤسسات 

املخاطر النظامية يف الحسبان والتي تأيت من 

املؤسسات  بني  األنشطة  يف  التداخل  خالل 

النظامية وغري النظامية.

ومتطلبات 	  باألعامل  القيام  عملية  من  يعزز 

زيادة  عىل  تعمل  والتي  املستهلك  حامية 

للمنتجات  استخدامه  عند  املستهلك  ثقة 

والخدمات املالية. 
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مدخل:
لتدبري و   علم االقتصاد يهتم بدراسة ترصفات اإلنسان يف سعيه 
تخصيص املوارد املحدودة إلشباع الحاجات املتعددة غري املحددة 
بانه  االقتصاد  علم   )1924  -1842( مارشال  الفريد  عرف  قد  و 
بالتايل  وهو  العادية”.  حياتها  شئون  البرشية يف مامرسة  “دراسة 
وإدارة  للندرة  مقاومته  يف  اإلنساين  الترصف  أشكال  كل  يدرس 
املوارد النادرة وال تشمل هذه الترصفات عقود املبادالت بعوض، 
متارسه  الذي  والخاص  العام  اإلكراه  استخدام  أيضاً  تشمل  وإمنا 
الدولة أو بعض األفراد أو الجامعات ذات السلطة أو السطوة، كام 
تتضمن االلتجاء إىل املنح أو التحويالت دون مقابل للمنتجات أو 

النقود مثل اإلعانات االجتامعية.
التوزيع هام  نظرية  القيمة وموضوع  نظرية  كان موضوع  قد  و 
نظريتي  بجانب  و   ، االقتصاد  لعلامء  واملحوري  األسايس  الشاغل 
القيمة والتوزيع، فقد طُرحت أسئلة عن تباين اوضاع الناس حيث 
السبب  فام  األغلبية،   والفقراء  االقلية  دامئا  يشكلون  األغنياء  أن 
يف ذلك؟ و بناًء عىل ذلك جاء االهتامم بنظريات التنمية و دولة 
رفاهية  عن  مسئولة  نفسها  تُعد  التي  الدولة  هي  و  الرفاهية 
اىل مفهوم  املشهور  االقتصادي  العامل  كينز  شعبها. وعندما تطرق 
الكامل  التشغيل  الرفاهية اهتم بجانب واحد وهو تحقيق  دولة 
من  الفعال  الطلب  إدارة  يف  اكرب  دوراً  الحكومة  اعطى  وبذلك 
الركود  من  للحد  بالعجز  التمويل  واقرتح  املالية  السياسة  خالل 
االقتصادي والكساد الذي رضب العامل يف ثالثينيات القرن املايض . 

وقد انتهجت العديد من دول العامل فكره التمويل بالعجز ملعالجة 
االختالل يف اقتصادياتها ولكن تجاربها برهنت عىل حدوث ارتفاع 
كبري يف انفاق القطاع الخاص نتيجة للنزعة االستهالكية والتوسع يف 
منح التمويل وذلك لغياب األولويات و تخصيص املوارد بكفاءة، 
وقد تالحظ أن العديد من افراد املجتمع ليس لديهم االستعداد 
للتضحية من أجل رفاهية االخرين وما زال ذلك يحدث يف كثري 
من دول العامل حتى اآلن وبالتايل فإن االقتصاد أصبح يتحمل أعباء 
طلبات متزايدة مام يؤدي إىل حدوث كثري من املشاكل االقتصادية 
خدمة  أعباء  وزيادة  الرصف  أسعار  يف  والتقلبات  التضخم  مثل 
الديون من خالل اإلقرتاض من الداخل والخارج ، ايضاً من املشاكل 
االستنزاف املتسارع للموارد الطبيعية التي أدت اىل مخاطر بيئية. 
لب املشكلة يف أن عدم تخصيص املوارد بكفاءة ومنها املوارد املالية 
التمويل  توفر  عند  خاصة  لألفراد  االستهالكية  والنزعة  بالطبع، 
إىل فشل  يودي  العمالء  لكبار  برتكيز  كبريه  بأحجام  املصارف  من 
مرشوعات التنمية وزيادة املشاكل االقتصادية وذلك إذ أن فلسفة 
املصارف التقليدية والتي تعمل يف إطار الحرية املطلقة هي منح 
املردود  عن  النظر  بغض  الضامنات  وأصحاب  للقادريني  التمويل 

التنموي واالجتامعي لعمليات التمويل.
   يقول الدكتور محمد عمر شابرا “مبا أن موارد املؤسسات املالية 
تأيت من الودائع التي يضعها السكان عىل مختلف طبقاتهم فمن 
املنطقي اعتبارها مورداً مالياً وطنياً شأنها يف ذلك شأن إمدادات 
كيف  األهم  السؤال  فإن  وعليه  عام”.  خزان  من  الصادرة  املياه 

تخصيص الموارد لخدمة التنــــمية االقتصادية واالجتماعية
دور المصارف اإلسالمية في

بدر محمد الجاك
مديرإدارة التخطيط والبحوث

التمويل يقوم بدور بارز يف
 تخ�سي�س املـوارد وتوزيعها

كما يعمل على ا�ستقرار القت�ساد ومنوه
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تخصيص الموارد لخدمة التنــــمية االقتصادية واالجتماعية
امل�ســارف الإ�ســالمية جزء من النظــــام
 القت�ســــادي الإ�سـالمي باعتبار اأن الدين 
الإ�سالمي جاء منظمًا جلميع حياة الب�سر

الفقر  املوارد ملعالجة مشاكل  القصوى من هذه  االستفادة  ميكن 
والتباين يف الدخول من خالل التنمية املستدامة والتي تودي إىل 
رفاهية املجتمع.  ومن هذا املنطلق يجب أن توجه هذه املوارد 
االقتصادية  التنمية  يحقق  مبا  الحقيقي  االقتصاد  قطاعات  إىل 
واالجتامعية يف إطار من املسؤولية وليس الحرية املطلقة كام نادى 
بذلك االقتصاديني الغربيني يف مطلع القرن الحادي والعرشين يف 

الواليات املتحدة وبريطانيا واملانيا.
التمويل اإلسالمي وتخصيص املوارد:

املوارد  تخصيص  يف  بارز  بدور  يقوم  التمويل  أن  املعلوم  من     
يقوم  وحتى  ومنوه.  االقتصاد  استقرار  عىل  يعمل  كام  وتوزيعها 
التمويل بهذا الدور الهام ال بد من إصالح هيكل النظام املايل مبا 
إىل  ذلك  يؤدي  وبالتايل  واالقتصادية  االجتامعية  األهداف  يخدم 
رفاهية املجتمع، وعىل املصارف أن تستقطب املوارد وتوظفها عىل 
هذا األساس إن إعادة هيكلة النظام املايل حتى تكون فعالة يجب 
أن تودي إىل وساطة مالية عادلة تخصص املوارد بكفاءة هو األمر 
الذي ال يؤدي إىل تركيز الرثوة عن طريق الرشكات الكربى وكبار 
العمالء فقط وإمنا يؤدي اىل انتشار املرشوعات الصغرية األمر الذي 
يعجل بحل املشاكل االقتصادية واالجتامعية املرتبطة بالفقر. نعلم 
الناس  بني  املال  وتوزيع  والكفاية  الغنى  لتحقيق  جاء  اإلسالم  أن 
الغنى،  املالك وأصحاب  كبار  الرثوة محصورة عند  تكون  حتى ال 
وهذا األمر يتحقق عرب عدة قنوات منها الزكاة والتكافل واملصارف 
فإن  االوىل  اإلسالمية  العصور  يف  معروفة  تكن  مل  التي  اإلسالمية 

دورها عظيم يف العرص الحايل.
كبري  دور  اإلسالمية  للمصارف  أن  القول  ميكن  املنطلق  هذا  من 
ميكن أن تلعبه مبا لها من مقدرة يف إدارة املوارد املالية وتخصيصها 
مبا  ومنوه  واستقراره  االقتصاد  دعم  عىل  تعمل  وبالتايل  بكفاءة 
تختلف  الجميع وذلك ألنها متتاز بخصائص هامة  رفاهية  يحقق 

عن املصارف التقليدية.  
  إن املصارف اإلسالمية أظهرت مقدرة عىل تقديم وتطوير أدوات 
-2007( األخرية  املالية  األزمة  بعد  أهميتها  ظهرت  بديلة  متويل 

لتخصيص  متنوعة  وبرامج  خطط  لها  أن  اتضح  حيث  2009م(، 
الشهرة  جلبت  قد  االخرية  املالية  األزمة  أن  ومع  املالية،  املوارد 
فإن  التقليدية  للمصارف  محتمل  كبديل  اإلسالمية  للمصارف 
األزمات  هذه  مثل  ضد  مناعة  ذات  ليست  اإلسالمية  املصارف 
ولكنها أقل تأثراً بها، األمر الذي قد اتضح من خالل وجود عالقة 
بني املصارف اإلسالمية والتقليدية والتي تعمل يف ظل بيئة تحكمها 
نفس القوانني واللوائح. عليه فان املصارف اإلسالمية ينظر إليها من 
البعض عىل أنها نسخة من املصارف التقليدية و التي تعمل يف ظل 
بيئة قد ال تتامىش مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية ويرون أن أخذ 
النموذج الغريب وتطبيقه عىل املصارف اإلسالمية ال يخدم النظام 
للمصارف  له وبالتايل الميكن  تابعاً  املرصيف اإلسالمي وإمنا يجعله 
اإلسالمية أن تقوم بوظيفتها التي تعتمد عىل املشاركة يف املخاطر.
بالديون  التعامل  ثقافة  أن  يرون  اإلسالمي  االقتصاد  إن علامء     
الشائعة يف الغرب وأيضاً املضاربات والعقود املبنية عىل الجهالة 
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أن  أكدوا  وقد  املالية،  الكارثة  وراء  االسايس  السبب  تعترب  والغرر 
النظام املايل املبني عىل املشاركة يف األرباح واملخاطر وعدم التعامل 
النظام  يحصن  الذي  هو  الغرر  عىل  تشتمل  التي  والعقود  بالربا 
أي  إىل  حول  الجدل  واحتدم  النقاش  دار  قد  األزمات.  من  املايل 
مدى أن املؤسسات املالية اإلسالمية بعيدة عن األزمات، والحقيقة 
لها من حدوث هذه  الواقي  الحقيقي هو  باالقتصاد  ارتباطها  أن 
األزمات التي يتعرض لها النظام املرصيف. إن األزمة املالية األخرية 
حتام قد أعطت فرصة إلعادة التفكري حول هل املصارف اإلسالمية 
التي هي عبارة عن نظام مختلف عن نظريتها التقليدية، وبالطبع 
تعتمد  التي  املبادئ  أن  باعتبار  مختلف  نظام  أنها  القول  ميكن 
عليها والنظرة الكلية لإلسالم ومقاصد الرشيعة تجعلها ذات سامت 

مختلفة.
  من ناحية أخرى فإن الحقيقة واألمر الواقع يظهر أن املصارف 
اإلسالمية قد تطورت وتعمل يف نفس ظروف املصارف التقليدية 
ذلك  ومع  العملية،  ومامرساتها  مبادئها  عىل  كثرياً  تعتمد  والتي 
ميكن القول أن التقدم الذي أحدثته املصارف اإلسالمية يف عمرها 

القصري واعد.  
   وحسب تقارير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية فإن املصارف 
اإلسالمية ترتكز بصورة أساسية يف الرشق األوسط حيث أشارت إىل 
مرصفياً  نظاماً  يعتمدان  اللذان  البلدان  هام  وإيران  السودان  أن 
باقي  أما  اإلسالمية  الرشيعة  ومفاهيم  مبادئ  عىل  قامئاً  متكامالً 
الدول فإنها تعتمد أنظمة مزدوجة مثال نجد أن اصول املصارف 
ماليزيا  أكرث من 60% ويف  الكويت متثل  السعودية و  اإلسالمة يف 
املصارف  إجاميل  اىل   %20 نسبة  اإلسالمية  املصارف  اصول  متثل 
العاملة يف البالد بنهاية عام 2012م. بالتايل فإن البيئة التي تعمل 
فيها املصارف اإلسالمية تختلف من بلد آلخر، وبالتايل فإن الظروف 
التي تعمل فيها مختلفة، لذا نجد أن املعالجات تختلف من بلد 
آلخر فمثالً ماليزيا وبها نظام مزدوج تحتاج إىل تحديث ترشيعات 

من وقت آلخر مبا يعزز عمل املرصفية اإلسالمية.
ملاذا املصارف اإلسالمية؟:

    نجد أن املصارف اإلسالمية أصبحت تستحوذ عىل معظم رؤوس 
األموال واألصول املالية يف البلدان اإلسالمية مام يجعل أمر تحقيق 
االستقرار االقتصادي معتمداً عىل نجاحها يف القيام بالدور املنوط 
العقود  يف  املرصفية  الصناعة  ومنو  قيادة  يف  رائدة  وأصبحت  بها، 

األخرية حيث استحوذت عىل الحصة األكرب من االصول املالية.
   يف دراسة مقارنة قام بها صندوق النقد الدويل عن أثر األزمة 

البنوك  ربحية  أن  أثبتت  والتقليدية  اإلسالمية  البنوك  املالية عىل 
اإلسالمية مل تتأثر كثرياً بتداعيات األزمة كام أن معدل منو األصول 
والتمويل للمصارف اإلسالمية كان افضل من املصارف التقليدية، 
أيضاً وجدت الورقة اىل أن نتائج تقييم وكاالت التصنيف الخارجية 
ومع  التقليدية،  رصيفاتها  من  أفضل  اإلسالمية  املصارف  ملخاطر 
ذلك فإن الدراسة أوضحت أن ضعف نظام إدارة املخاطر يف بعض 
بالبنوك  مقارنة  أرباحها  يف  أكرث  تراجع  إىل  أدى  اإلسالمية  البنوك 

التقليدية.
خصائص املصارف اإلسالمية التي متيزها عن املصارف التقليدية :

اإلسالمي  االقتصادي  النظام  من  جزء  هي  اإلسالمية  املصارف    
باعتبار أن الدين اإلسالمي جاء منظامً لجميع حياة البرش )الروحية 
تخضع  لذا  واالقتصادية(  والسياسية،  واالجتامعية  والخلقية 
عىل  تقوم  والتي  اإلسالمية  والقيم  للمباديء  اإلسالمية  املصارف 
أساس أن املال مال الله سبحانه وتعاىل وأن اإلنسان مستخلف فيه 
وسيحاسب عليه يف اآلخرة كام يقول سبحانه وتعاىل )وأنفقوا مام 
تتحرى  أن  الخاصية  ويرتتب عىل هذه  فيه(،  جعلكم مستخلفني 
املصارف اإلسالمية التوجيهات الدينية يف جميع أعاملها، ولتفعيل 
للرقابة  هيئات  بتعيني  اإلسالمية  املصارف  تقوم  الخاصية  هذه 
الرشعية تضم نخبة من علامء الفقه واالقتصاد اإلسالمي وتعرض 
لضامن  أعاملها  مراقبة  مسؤولية  وتتوىل  أعاملها  جميع  عليها 
للمصارف  امليزة  هذه  وتؤدي  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  توافقها 
اإلسالمية إىل ارتفاع قيمة دورها االجتامعي من خالل التوازن بني 
فهي  العامة  واالجتامعية  االقتصادية  واملصلحة  الخاصة  مصالحها 
التضحية ببعض مصالحها  تراعي هذه املصالح ولو أدى ذلك إىل 
الخاصة .حيث أن أي نشاط مايل تقوم به املصارف اإلسالمية خاضع 
لضوابط رشعية وأخالقية وأن مراعاتها تصب يف مصلحة املجتمع 
وعدم اإلرضار به، و قد فطنت الدول الغربية أخرياً لرضورة العامل 
املالية  األزمة  املالية بعد  الرشكات واملؤسسات  إدارة  األخالقي يف 
 )code of conduct( األخرية فسنت ترشيعات للضوابط األخالقية

املصارف اإلسالمية التحديات وآفاق املستقبل:
   مستقبالً يتوقع للمصارف اإلسالمية أن تشهد معدالت منو عالية 
خاصة يف االقتصاديات النامية مثل تركيا وأندونسيا وهي البلدان 
التي تشهد منو متزايداً يف الطلب عىل الخدمات واملنتجات املرصفية 
نتائج  إىل  تودي  أن  يتوقع  افريقيا  يف  التطورات  أيضاً  اإلسالمية. 
املرصفية  والخدمات  املنتجات  بالطلب عىل  يختص  فيام  إيجابية 
اإلسالمية. من ناحية أخرى فإن االعديد من الدول خاصة يف آسيا 
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قامت مراجعة ترشيعاتها مبا يسمح بقيام املصارف اإلسالمية.
    إن املصارف اإلسالمية تجابهها العديد من التحديات البد 
من معالجتها حتى تستمر يف التطور مستقبالً وباختصار فإن 
بعض من هذه التحديات عدم إكامل األطر القانونية الفعالة، 
يتناسب  تأهيالً  املؤهل  البرشي  العنرص  واإلجراءات،  املعايري 
الذي ميكنها من  الحكومي  والدعم  بها  التي متر  املرحلة  مع 
تقديم  موضوع  وخاصة  االكمل  الوجه  عىل  مبهامها  القيام 
املصارف  إن  الضعيفة.  والرشائح  بالتنمية  الخاص  التمويل 
رأسها  وعىل  قدمتها  التي  الجليلة  الخدمات  ورغم  اإلسالمية 
استبعاد الربا من املعامالت املرصفية فانها حتى اآلن مل تقوم 
بالدور املنتظر منها يف تحقيق رفاهية الشعب وخدمة قضية 
التنمية، ولألمانة فإن املصارف اإلسالمية قد ساهمت يف نواحي 
االجتامعي  والدعم  الزكاة  يف  فيصل  بنك  تجربة  مثل  كثرية 
الذي تقدمه اآلن معظم املصارف يف السودان وهنالك تجارب 
ومساٍع عديدة يف هذا املجال مثل التمويل األصغر. ال ننىس 
قيامها  أمر  جعلت  صعوبات  تواجه  اإلسالمية  املصارف  إن 

بالدور املنوط بها يف غاية الصعوبة و ذلك لألسباب التالية:
ـ الصعوبات االقتصادية الكبرية التي تعمل يف ظلها.

ـ ازدياد املخاطر والتكاليف.
دور املصارف يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتامعية: 

التنمية  خطط  يف  تساهم  ان  اإلسالمية  للمصارف  يتوقع    
من  املجتمع  بالنفع عىل  تعود  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
يف  االقتصادية  املرشوعات  ومتويل  إنشاء  يف  املساهمة  خالل 
الصناعة   ، الزراعة   ، التعليم   ، الصحة   ( املجاالت  مختلـف 
أن  لها  ميكن  اإلسالمية  املصارف  وأن  خاصة   ) الخدمات  و 
يرفض  الذي  اإلسالمي  املجتمع  من  واسعة  تستقطب رشائح 
التعامل مع املصارف التقليدية األمر الذي يودي اىل توظيف 
األموال التي كانت عاطلة عن املشاركة يف النشاط االقتصادي . 
  إن املصارف اإلسالمية حتى تحقق التنمية ورفاهية االنسان 
والستشعار  معامالتها،  يف  الرشيعة  مقاصد  تراعي  أن  البد 
بالعدالة وتحقيق األخوة  االلتزام  مقاصد الرشيعة ال بد من 
أعاملها  خالل  من  األفراد  لجميع  االقتصادية  والرفاهية 
ومامرساتها وعىل ذلك فإن تعظيم الربحية ليس هو الهدف 
أهداف  تصحبه  أن  من  بد  وال  اإلسالمية  للمصارف  االسايس 
أخرى تصب يف مصلحة املجتمع. إن تعاليم االسالم املرتبطة 
باالقتصاد هي توجيه األفراد لالهتامم ببعضهم البعض. وعىل 

يكون  أن  ويجب  استثناءاً  ليس  اإلسالمي  التمويل  فإن  ذلك 
متاح لرفاهية الكل. 

    من املوضوعات امللحة حالياً قضية تقديم التمويل األصغر 
التمويل  أن  املعروف  ومن  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  عرب 
التقليدية،  املصارف  انشطة  ضمن  قبالً  ظهر  قد  األصغر 
التمويل حديثاً ضمن أنشطة  النوع من  وقد استحدث هذا 
املصارف اإلسالمية ومن املؤكد أن املصارف اإلسالمية تهدف 
ضمن  من  ذلك  ألن  ومحاربته  الفقر  مستويات  خفض  اىل 
أولوياتها و لو أخذنا ذلك كنقطة انطالق فإن عىل املصارف 
اإلسالمية إعداد البنيات التحتية والتقنيات وإجراءات العمل 
متويلية  وأدوات  ادخارية  منتجات  تطوير  من  متكنها  التي 
املرشوعات  متويل  مثل  الفقرية  الرشائح  احتياجات  تشبع 

الصغرية و متوسطة اآلجل.
   إن خدمات التمويل األصغر يجب أال توجه فقط للفقراء 
وإمنا املعدمني أيضاً من أفراد املجتمع واملشكلة التي تواجه 
التمويل  تكلفة  قد تكون هي  أيضاً  الفقراء واملصارف  هوالء 
والوفاء  الضامنات  تقديم  يف  الضعيفة  الفقراء  وإمكانيات 
بااللتزامات وفيام ييل بعض من الحلول التي ميكن أن تعالج 

هذه املشاكل:
الحصول عىل إعانات وتربعات من القطاع الخاص أفراداً 	 

ورشكات لدعم هذه الرشائح.
عمالء 	  من  صغرية  مبالغ  لتوفري  الرشائح  هذه  تشجيع 

أو ادخار  التمويل األصغر عن طريق منتجات ادخارية 
إجباري إلعانة بعضهم البعض.

اللجوء لديوان الزكاة للحصول عىل موارد لتمويل الفقراء 	 
دون هوامش أرباح.

تخصص 	  بأن  الحسن  القرض  صيغة  من  االستفادة 
املصارف اإلسالمية جزءاً ولو يسرياً من مواردها لتمويل 

هذه الرشائح.
متويل 	  يف  موارده  تستخدم  نقدي  لوقف  منوذج  تطوير 

الفقراء واملعدمني. 
    إن موضوع تخصيص املوارد املالية للمصارف بكفاءة يحتاج 
واملصارف،  الشان  ذات  الدولة  أجهزة  الجهود خاصة  لتضافر 
مفاهيم  وفق  املال  مع  التعامل  كيفية  ثقافة  لنرش  باإلضافة 
العاملني يف املصارف اإلسالمية  الرشيعة اإلسالمية خاصة بني 

واملتعاملني معها.   
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لة ألنشطة رئيسية سابقة أسفرت عن تحصيل كميات كبرية  جرمية غسل األموال من األنشطة املَكمِّ
من األموال غري املرشوعة

من  واإلفالت  تطهريها  بقصد  مأوى  عن  البحث  يف  تتمثل  األموال  غسل  لجرمية  الرئيسية  الدوافع 
املطاردة القانونية

  إّن طبيعة جرمية غسل األموال )Money Laundering( واملصالح الهائلة املرتبطة بها يجعل من 
فيتم  أوسع نطاق،  اإلقليمى والدويل عىل  التعاون  إذا تحقق  إال  السهولة،  بهذه  استئصالها  الصعوبة 
إىل  تحتاج  األموال  أّن محاربة جرمية غسل  نجد  منها، وعليه  املستفيدة  والقوى  العصابات  إضعاف 
تضافر جهود األطراف كافة ، وسد الثغرات حتى يصبح باإلمكان يف أن يتم حرص هذه الجرمية عىل 
أضيق نطاق ليتسنى القضاء عليها، ولكن ما دامت هنالك ثغرات كبرية، تتمثل يف: الحروب اإلقليمية، 
الفوىض وثغرات قانونية هنا وهناك، فإن متعهدي هذه الجرمية سيجدون دوماً الوسيلة الستغالل تلك 
الثغرات وامليض قدماً يف نشاطهم الذي تغلغل عملياً يف كل نواحي املجتمعات، مبا يف ذلك املجتمعات 
املتقدمة. لذا ال بّد من توضيح الخصائص العديدة التي متيِّز جرمية غسل األموال عن غريها من الجرائم 

املالية األخرى، والتي تؤثر عىل طبيعة تحركاتها وأهدافها، ومن أهم هذه الخصائص: 

الخصائص املرصفية:
تعترب جرمية غسل األموال عملية مرصفية، لاِم للبنوك من دور إسرتاتيجي يف أن يتم القيام فيها مبثل . 1

هذه العمليات، حيث توجد الكثري من جرائم غسل األموال يف املؤسسات املالية واملرصفية نسبة إىل 
متيُز هذه املؤسسات بخاصية الرسية والكتامن املفروضة عىل أعاملها بحكم طبيعة النشاط.

البنك مجرد مستودع لهذه األموال القذرة التي تنتج من عمليات جرمية غسل األموال، بل قد يصل . 2
األنشطة  العديد من  املجاالت ومتويل  القذرة يف شتى  األموال  باستثامر هذه  البنك  قيام  إىل  األمر 

االقتصادية.

الخصائص االقتصادية:
لة ألنشطة رئيسية سابقة أسفرت . 1 يف أغلب األحيان نجد أن جرمية غسل األموال من األنشطة املَكمِّ

تنتج عن  التي  القذرة  األموال  أن هذه  أي   - األموال غري املرشوعة  عن تحصيل كميات كبرية من 
أنشطة االقتصاد الخفي – حيث أكدت التقارير أن األموال التي تنتج من جرائم غسل األموال متثل 
بأن هذه  ما بني )30% إىل 50%( من هذا االقتصاد الخفي الذي يوجد يف معظم دول العامل، علامً 

النسب متفاوتة بني الدول املختلفة.

مبارك مامون عبدالصمد
مسؤول االلتزام
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تعود جرمية غسل األموال بالفائدة ) ظاهرياً إىل حٍد ما( عىل . 2
الدولة املستقِبلة لألموال املهربة بقصد غسلها، وتقنني وضعها، 
ومن ثم إعادة ضخ هذه األموال من جديد يف االقتصاد الوطني.

واملعلوماتية، . 3 التقنية  الثورة  مع  األموال  غسل  جرمية  تتواكب 
والتنفيذ،  التخطيط  يف  كبرياً  تطوراً  الجرائم  تلك  تشهد  حيث 
وباملقابل نجد التطور يف الوسائل التكنولوجية التي تستخدم يف 

نقل هذه األموال القذرة وتحويلها عرب الدول املختلفة.
ترتبط جرمية غسل األموال بعالقة طردية مع عمليات أنشطة . 4

التحرير االقتصادي.

الخصائص االجتامعية:
ذوى . 1 خرباء  أشخاص  بواسطة  األموال  غسل  جرمية  تنفيذ  يتم 

اختصاص عاىل الكفاءة، وعىل علم تام بقواعد الرقابة واإلرشاف 
النفاذ  من  مُتَِكن  التي  الثغرات  من  بها  يوجد  وما  الدول،  يف 
املتاحة  الفرص  بكل  تام  ووعى  دراية  عىل  وأيضاً  خاللها،  من 
استخدامها  يتم  التي  واألصول  والتوظيف  االستثامر  ومجاالت 

لتوفري األمان لهذه األموال القذرة .
الجرمية . 2 معّدل  زيادة  عىل  تساعد  األموال  غسل  جرمية  إّن 

املنظمة عىل نظاق املستوى املحيل واإلقليمى والدويل.
 تتسم جرمية غسل األموال برسعة االنتشار الجغرايف.. 3

أركان جرمية غسل األموال:
    تتكون جرمية غسل األموال كغريها من الجرائم من ركنني :

الركن املادي: ويقصد بالركن املادي ماديات الجرمية أو املظهر . 1
الخارجي.

وراء . 2 من  الواقعة  النفسية  الحالة  به  ويقصد  املعنوي:  الركن 
ماديات الجرمية. 

      من املعروف أن الركن املادي يتحقق باالعتداء عىل املصلحة العامة 
أو املصلحة الخاصة، وهو الرشط األسايس للبحث عن مدى توافر الجرمية 

اإلجاملية  والنتيجة  السلوك  عنارص  عىل  الركن  هذا  يعتمد  عدمها.  من 
والعالقة السببية بينهام. حيث نجد أن السلوك ينحرص يف فعل اإلخفاء 
والتمويه ملصادر هذه األموال غري املرشوعة، وهو بذلك يعني الحيلولة 
دون كشف الحقيقة عن أمر الجرمية األصلية التي عىل ضوء حدوثها تم 
الحصول عىل هذه األموال القذرة، كام يجب فهم اإلخفاء عىل أنه يشمل 
كل عمل من شأنه منع كشف حقيقة املصدر غري املرشوع، و بأي شكل 
كان، و بأي وسيلة سواء كان هذا اإلخفاء مستوراً أو علنياً، كرشاء اليشء 
املتحصل عن الرسقة. أما فعل التمويه فيقصد به اصطناع مصدر مرشوع 
القذرة ضمن  األموال  لألموال غري املرشوعة، كإدخال هذه  غري حقيقي 
األموال  لتظهر هذه  القانونية  الرشكات  أداء إحدى  الناتجة عن  األرباح 
كأنها أرباح مرشوعة ناتجة عن النشاط املرشوع لهذه الرشكة القانونية.

أسباب جرمية غسل األموال:
أسباب  عدة  طريق  عن  وترعرعت  منت  قد  األموال  غسل  جرمية  إّن   
الدوافع  أّن  ونجد  عاملية،  اقتصادية  جرمية  تكون  أن  يف  منها  جعلت 
الرئيسية التي تكمن وراءها تتمثل يف البحث عن مأوى أو ملجأ بقصد 
تطهريها واإلفالت من املطاردة القانونية، وعليه سنحاول ذكر أهم وأبرز 

األسباب التي أدت إىل ظهور هذه الجرمية واتساع نطاقها، وهي:  

أ. أسباب اقتصادية:
البعض . 1 يحاول  االقتصادية:  األنشطة  ورسوم  رضائب  ارتفاع 

شعور  املجتمع  ساد  إذا  خاصة  الرضيبي،  العبء  من  التهرب 
بأن حصيلة الرضائب ال تنفق يف املنافع العامة، وال توجه إىل 
االستثامر يف تقديم الخدمات املطلوبة، أو أنه ال توجد عدالة 
الرضيبي  التهرب  يَُعد  عام.  بشكل  الوطني  الدخل  توزيع  يف 
التي  األسباب  أهم  من  ضامنات  بدون  القروض  يف  والتوسع 
ظاهرة  تنترش  األموال.  غسل  جرمية  حجم  زيادة  إىل  تؤدي 
أيضاً  وهي  النامية،  الدول  يف  واضح  بشكل  الرضيبي  التهرب 

توجد يف الدول املتقدمة.
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والتي . 2 املخدرات  يف  املتاجرة  رأسها  وعىل  املحرمات:  يف  التجارة 
تشكل أكرب مصدر للدخل غري املرشوع بشكٍل عام، وكذلك املتاجرة 

يف األسلحة التي تتم مبليارات الدوالرات عىل املستوى العاملى.
عند . 3 ذلك  يحدث  األحيان  بعض  يف  البنوك:  بني  فيام  املنافسة 

األموال  من  املزيد  لجذب  التسابق  ِحدة  واشتداد  احتدام 
واإلستحواذ عىل عدد من العمالء لزيادة األرباح، وكل ما يرتبط 
بني  الرشيفة  غري  املنافسة  وجود  وكذلك  املرصفية.  بالعوملة 

البنوك كام حدث يف بنك آل خليفة يف الجزائر عام 2003 م.
زيادة التوجه نحو التحرر املايل واإلقتصادي: من خالل االلتزامات . 4

الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية وتحرير تجارة الخدمات 
أمام  املجال  يفسح  مام  الخصوص،  وجه  عىل  املالية  البنكية 
الداخل والخارج،  الرأساملية بقصد غسل األموال يف  التحركات 
كام تسعى بعض الدول إىل جذب االستثامرات األجنبية وتحرير 
األسواق املالية إلحداث املزيد من االنتعاش والنمو االقتصادي 

بغض النظر عن مخاطرة تزايد جرمية غسل األموال.

ب. أسباب غري اقتصادية:
املطاردة . 1 خشية  املرشوعية  واكتساب  األمان  عن  البحث 

ملرتكبي األعامل اإلجرامية  القانونية: وهذا ميثل دافعا أساسياً 
قوي  كلام  عنها  املتولدة  املتحصالت  زادت  كلام  إذ  والفساد، 
وجود السبب الدافع لغسلها بصفة عامة وعرب الحدود بصفة 
خاصة. يف هذا الصدد نجد أن الدراسات تشري إىل التزايد الكبري 
الذين  لدى  ضخمة  دخوالً  تولد  التي  اإلجرامية  األنشطة  يف 
التجاري،  والتهريب  وتوزيعها،  املخدرات  إنتاج  يف  يعملون 

وتجارة األسلحة.
الترشيعيات . 2 وضع  يف  النامية  الدول  بعض  وترّدد  تواطؤ 

والضوابط: وذلك خوفاً من أن يكون ذلك متعارضاً مع إتجاه 
املالية  املؤسسات  وكذلك  العامل  يف  الرئيسية  االقتصاديات 
يعرف  ما  إطار  يف  املال  رأس  تحركات  تحرر  نحو  العاملية 
من  أكرث  بل  املالية.  األسواق  وعوملة  املالية  العوملة  بظاهرة 
حوافز  ملنح  الدول  بني  فيام  التسابق  عند  يحدث  ما  ذلك، 
االستثامر والضامنات من أجل جذب املزيد من رؤوس األموال 
تحقيق  يتم  لىك  االستثامر  باستمرار  التدفق  األجنبية لضامن 
تلك  كانت  إذا  عام  النظر  بغض  االقتصادي  والتقّدم  التنمية 

التدفقات مرشوعة أو غري مرشوعة.
يف . 3 املسؤولني  بعض  يقوم  حيث  والسيايس:  اإلداري  الفساد 

العامل باستغالل سلطاتهم والحصول عىل رشاوي  مختلف بالد 
تراخيص  إعطاء  أو  معينة،  صفقات  مترير  مقابل  وعموالت 
تقديم  عىل  املوافقة  أو  استثامري،  نشاط  لبدء  حكومية 

الخدمات عامة مثل الكهرباء، الهاتف، واملياه وغريها.
زادت . 4 كلام  أنه  املعروف  من  اإلدارية:  النظم  تعقيدات 

اإلجراءات  وطالت  وكرثت،  الحكومية  اإلدارية  التعقيدات 
والقواعد املنظمة ألي عمل، كلام زادت الدوافع لدى األشخاص 
لإلتفاق حول مخالفاتها، وبالتاىل يتم دفع املقابل لتذليلها، كام 
البحث عن  األفراد إىل  بالعديد من  املانعة تؤدي  الحواجز  أن 

الثغرات للتحايل لىك يتم تجاوز هذه القيود. 
وذلك . 5 والرقابة:  اإلرشاف  وقواعد  الترشيعات  وتباين  اختالف 

الثغرات  بعض  لوجود  املجال  يُِفسح  املختلفة، مام  الدول  بني 
التي تستطيع أن تنفذ من خاللها هذه األموال القذرة، خاصة 
وأن جرمية غسل األموال تتم بواسطة خرباء متخصصني وعىل 
علم تام بقواعد الرقابة واإلرشاف يف الدول، وما يوجد فيها من 

ثغرات متكِّن من النفاذ من خاللها. 

أساليب جرمية غسل األموال:
     تزداد آليات جرمية غسل األموال وتتعدد وتتنوع باكتشاف مجاالت 
كان  ولقد  األموال،  غسل  عمليات  إلجراء  املجرمون  إليها  يلجأ  جديدة 
إىل  األموال  غاسلوا  استخدمها  التي  الطرق  وأقدم  أبسط  هو  التهريب 
جانب طرق أخرى. أما يف عرصنا الحايل فقد أصبح للتكنولوجيا دوراً كبرياً 
وخطرياً يف تطوير األساليب التي تستخدم لغسل األموال. من أجل تقريب 
هذا املفهوم أكرث عمدنا إىل تقسيم هذه التقنيات واألساليب إىل جرئني 

عىل النحو التايل:

أ. األساليب البسيطة لجرمية غسل األموال:
 يتم تنفيذ جرمية غسل األموال بأساليب وأشكال عديدة بسيطة بحسب 

ظروف وطبيعة العملية، نوجزها فيام يىل:
من . 1 العديد  رشاء  إىل  األموال  غاسلو  لجأ  لقد  نقداً:  الرشاء 

واللوحات  العقارات  املجوهرات،  كالذهب،  العينية  األموال 
تم  ما  ببيع  تالية  يقومون يف مرحلة  ثم  أوىل،  النادرة كخطوة 
بقيمة  مرصفية  شيكات  عىل  الحصول  مقابل  وذلك  رشاؤه، 
تستخدم  الثالثة  الخطوة  يف  ثانية.  كخطوة  املباعة  األشياء 
هذه الشيكات املرصفية يف شكل حسابات مرصفية يتم فتحها 
عليها  املسحوب  املختلفة  البنوك  يف  األموال  غاسيل  ِقبَل  من 
الحسابات  هذه  أصحاب  يقوم  ذلك  بعد  ثم  الشيكات،  هذه 
بإجراء العديد من التحويالت املرصفية عن طريق تلك البنوك 
العمليات  التعتيم عىل  الشيكات بقصد  املسحوب عليها هذه 
لحلقات  وإحكاماً  التحوطات  يف  كزيادة  أنه  بل  املشبوهة.  
التمويه قد يعمد غاسلوا األموال بعد أن يتم إيداع حصيلة بيع 
األشياء العينية لدى البنوك إىل اإلقرتاض من بنوك أخرى بضامن 
القروض  هذه  مبالغ  استخدام  يتم  ثم  ومن  اإليداعات،  هذه 
املساهمة  أو  الخزانة  أذونات  أو  السندات  أو  األسهم  يف رشاء 
يف مرشوعات وطنية أو دولية ثم تحويل األرباح إىل مواطنهم 

األصلية أو إىل أي مكان آخر يف العامل.
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التي يتم بها غسل . 2 التهريب من أبرز األساليب  التهريب: كان 
األموال، إذ يقوم املتورطون يف هذه العمليات اإلجرامية بتهريب 
أو عن طريق آخرين  بأنفسهم  النقدية من جرامئهم  املتحصالت 
إخفاء  مثل  بسيطة  بأساليب  يتم  ذلك  يتم  البالد،حيث  خارج 
النقود الورقية يف الجيوب الرسية للحقائب أو بوضعها يف علب 
حفاظات األطفال. وعليه يتضح أن التهريب من الطرق التي تؤدي 

إىل نقل األموال إىل خارج البالد إما براً أو بحراً أو جواً.
ترفع علم . 3 التي  البحرية  السفن  تقوم  البحرية: حيث  التجارة 

بقصد  قذرة  أموال  بإخفاء  خاصة  تسجيل  عالمات  أو  دولتها 
إدخالها إىل إحدى الدول عىل أنها أموال منقولة من دول أخرى 
بصفة تجارة مرشوعة. علامً بأنه قد تضمنت املادة )17( من 

إتفاقية فييّنا لعام 1988 إجراءات خاصة ملنعها.
النقود . 4 الحصول عىل  أهم مجاالت  املالهي من  تعد  املالهي: 

نظراً لتعدد مجاالت اللهو والتسلية التي تنرش داخل املالهي 
أعامالً  تضم  ما  عادة  والتي  األلعاب،  مستخدمي  تعدد  مع 
متكاملة خاصة يف املناسبات ذات الطابع الخاص بكل منطقة 
التي تضمها مدينة املالهي  كانت هذه املجاالت  إدارية. وأياً 
ومتنوعة  متعددة  نقدية  تدفقات  لتوليد  جيِّد  مصدر  فإنها 
عادة ما تكون النقدية من فئات صغرية، ولكنها كبرية الحجم 
والقيمة، ومن ثّم يتم مزجها باألموال التي من املراد أن يتم 
البنوك  فروع  يف  يومي  بشكل  إيداعها  يتم  ثّم  ومن  غسلها، 

املختلفة القريبة.
يف . 5 وبالتحديد  األموال  غاسلو  يعمد  قد  الواجهة:  رشكات 

العمليات الدولية الكربى واملنتظمة إىل إنشاء رشكات أجنبية 
صورية يطلق عليها يف بعض األحيان الرشكات الصورية. ونجد 
أن هذه الرشكات ال تجتهد وتنهض يف أن يتم تحقيق األغراض 
بل  األساسية،  أنظمتها  أو  تأسيسها  عقود  يف  عليها  املنصوص 
يصُعب  ما  وغالباً  األموال.  غسل  عمليات  يف  بالوساطة  تقوم 
النشاط غري املرشوع لهذه الرشكات، خاصة إذا كانت  تعُقب 
العمليات  بجانب  الوقت  ذات  يف  األنشطة  هذه  مبثل  تقوم 
املرشوعة. عالوة عىل ذلك فإن هذه الرشكات يف بالد كثرية ال 
تخضع إجراءاتها يف أداء العمل لنفس درجة الرقابة التي تخضع 
لها البنوك. ومن صور تلك الرشكات رشكات السياحة واالسترياد 
والتصدير، رشكات التأمني ورشكات محالت املجوهرات الكربى.

نقل األموال عن طريق مؤسسات مالية غري مرصفية: ويقصد بها . 6
تلك املؤسسات التي تشرتك يف عمليات تبادل النقود، مثل القيام 
أوامر  بيع  أو  الشيكات،  رصف  أو  للنقود،  الربقية  بالتحويالت 
الدفع، أو بيع الشيكات السياحية. ومن أمثلة تلك املؤسسات 
تعترب  املالية.  األوراق  سمرسة  رشكات  الرصافة،  رشكات  املالية 
تلك املؤسسات منفذاً هاماً وخطرياً لدى غاسيل األموال نظراً إىل 
كونها غري خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك.

ب. األساليب الحديثة  لجرمية غسل األموال:
التكنولوجيا الحديثة أصبحت مهمة يف خدمة غسل       إّن وسائل 
األموال، خاصة وأن هذه الوسائل جعلت عملية الكشف عن الجرمية 

يف غاية الصعوبة والتعقيد، ومن هذه األساليب:
1. أجهزة الرصاف اآليل: فقد تبني لدى السلطات األمريكية من خالل 
تقارير العمليات املشبوهة وجود استخدام متزايد ألجهزة الرصاف 
اآليل داخل البالد وخارجها من ِقبَل غاسلوا األموال، وذلك لىك يتم 
تفادى عمليتى السحب واإليداع النقدي املبارش، تجنباً لرصدهم 

أو اكتشاف تحركاتهم من قبل السلطات األمنية املختصة .
2. الخدمات البنكية اإللكرتونية: يالحظ التزايد الكبري يف استخدام 
الخدمات البنكية اإللكرتونية لتنفيذ خطوات محدودة يف دورة 
 )Layering( جرمية غسل األموال، خاصة يف مرحلتي التمويه
ومرحلة الدمج )Integration(، حيث تقوم البنوك التي تعرض 
هذه الخدمات باستخدام شبكات اإلنرتنت كقناة لتوصيل هذه 
املختلفة،  العمليات  ألداء  التنفيذ  لتسهيل  لعمالئها  الخدمات 
األرصدة.  عن  االستفسار  الفواتري،  دفع  األموال،  تحويل  مثل 
خاصة وأن هذه األنظمة ال تحتاج إىل أكرث من جهاز حاسوب 
أو ما يسمى بخادم الحاسوب )Server( وجهاز وسيلة االتصال، 
فنجد أنه عند تقديم هذه الخدمات االلكرتونية هنالك صعوبة 
إىل حٍد ما يف عمليات التحقق من الهوية الحقيقية للشخص 

املنفذ للعملية املالية.
3. بنوك اإلنرتنت: من أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة 
ما يُعرف بنظام أو بنوك عرب اإلنرتنت، وهي يف الواقع ليست 
بنوك باملعنى الفني الشائع واملألوف، حيث أنها ال تقوم بقبول 
الودائع مثالً، ولكنها عبارة عن وسيط للقيام ببعض العمليات 
املالية وعمليات البيوع، فيقوم املتعامل معها بإدخال الشفرة 
الرسية من أرقام وطباعتها عىل الحاسوب، ومن ثم يستطيع 
تحويل األموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.  نجد أن هذه 
الوسيلة تتيح لغاسيل األموال نقل وتحويل كميات ضخمة من 
البنوك  أّن  فنجد  النظري.  وأمان منقطع  فائقة  األموال برسعة 
املتعاملون  يكون  ال  حيث  الشاملة  الرسية  محيط  يف  تعمل 

فيها معلومي الهوية.
باسم  يُعرف  حديث  تكنولوجي  أسلوب  هناك  الذيك:  الكارت   .4
إنجلرتا  ، وهو عبارة عن تكنولوجيا نشأت يف  الذيك”  “الكارت 
والواليات املتحدة ، حيث يقوم هذا الكارت برصف النقود التي 
القرص  إىل  مبارشة  العميل  من  تحميلها  تم  أن  سبق  قد  كان 
األمر  يزيد  ومام  آلية.  تحويل  ماكينة  طريق  عن  املغناطييس 
الدوالرات  مباليني  االحتفاظ  خاصية  الذيك  للكارت  أن  خطورة 
يتم تخزينها يف القرص الخاص به ، وهو ميكن من سهولة نقل 
الرسائل االلكرتونية الرسيعة وذلك ألجل تجنب أي مالحقة أو 

كشف أمر هذه الرسائل.
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أطرح بني يديكم هذا املوضوع  لعلـّه يكون مساعداً ملن يوّد معرفة املقصود بهذا 
املصطلح أو كيفية استخدامه  وأمتنى من الله العيل القدير أن أكون قد ُوفـّقت يف 
إيصال املعلومة بشكل واضح  وذلك نسبة لكرثة اللبس يف هذا املوضوع وألهمية 

األمر خصوصاً للعاملني يف مجال النقد األجنبى وعمليات التجارة الخارجية.
التعريف مبصطلح IBAN  “آيبان” 

 International(  رقم الحساب املرصيف الدويل وهو اختصار لـ IBAN يقصد مبصطلح
Bank Account Number( وهو تنظيم رقمي لحسابات العمالء يف القطاع املرصيف 
ويعمل عىل تسهيل معالجة العمليات املالية بشكل أرسع وأدق وهذا يعني التقليل 

من األخطاء وتفادي التأخري. 
نقاط يجب فهمها بخصوص الـ “آيبان”

*  تطبيق نظام اآليبان يف البنوك هو مسؤولية الدولة )البنوك املركزية يف الدول( 
مبعنى أنه ال يقوم كل بنك خاص كان أو عام بتطبيق نظام اآليبان لوحده .
* هناك بعض الدول مل تقوم بتطبيق نظام اآليبان حتى اآلن منها السودان. 

للـ  املستخدمة  الدول  ضمن  بالتسجيل  املركزية  البنوك  يف  ممثلة  الدولة  تقوم   *
“آيبان” والصياغة الخاصة بها يف جمعية السويفت SWIFT وهي جمعية مختصة 
بالربط بني البنوك دولياً إلجراء عمليات الحواالت املالية، والجمعية بدورها ستوزع 
نظام “آيبان” الخاص بهذه الدولة عىل جميع الدول املشاركة الستخدامه يف عملياتها 

البنكية التي تتّم مع هذه الدولة.
 * الـ “آيبان” ليس رقم حساب جديد بل هو نفس أرقام حسابات العمالء الحالية 

فقط يضاف إليه بعض الرموز والدالالت )رمز للدولة ورمز للبنك ورمز للفرع(
* اآليبان يخص العميل وليس البنك ألنه عبارة عن رقم حساب العميل يف البنك ويف 

الحسـاب المصرفـي الـدولي آيـبان.. 

أرشف حامد محمد حامد
إدارة العالقات الخارجية والنقد األجنبى

احل�ساب امل�سريف الدويل  تنظيم رقمي

 حل�سابات العمالء يف القطاع امل�سريف

الآيبان يخ�س العميل ولي�س البنك لأنه 

عبارة عن رقم ح�ساب العميل يف البنك
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الحسـاب المصرفـي الـدولي آيـبان.. 
حالة أراد شخص إرسال تفاصيل حسابه يف بنك معني الستالم تحويل 
من الخارج يجب كتابة رقم اآليبان مع اسم املستفيد )اسم الحساب( 
وليس مع اسم البنك )هذا بالنسبة للدول التي تعمل بنظام اآليبان( 
فيقوم  السودان  مثل  اآليبان  نظام  تطبق  ال  التي  للدول  بالنسبة  اما 
اسم  إىل  باإلضافة  الحايل  ورقم حسابه  الحساب  اسم  بإرسال  العميل 

البنك )كتابًة( واسم الفرع 
* رقم الحساب األسايس للعميل سيظهر يف الجزء األمين من رقم حساب 
الـ “آيبان”   واإلضافات الجديدة ستظهر يف الجزء األيرس من حساب 

الـ “آيبان”
* يف حالة كتابة رقم الـ “آيبان” يدوياً )عىل منوذج حوالة( فمن األفضل 
كتابة كل أربع خانات عىل ِحَدة لتسهيل قراءتها، أما يف حال كتابتها 
عىل األنظمة البنكية أو السويفت الصادر فال ميكن فصل الرموز عن 

بعضها بل تكتب كل الخانات متالصقة وبدون فواصل. 
البنوك املحلية  التحويل بني  الـ “آيبان” يف حال  . * يستخدم حساب 
أو الدولية، أما يف حالة التحويل الداخيل )بني حساب وحساب داخل 
نفس البنك( فال حاجة لحساب الـ “آيبان” ويستخدم الحساب الرئييس 

املستخدم سابقا
صيغة حساب “آيبان:”

يتكون حساب “آيبان” من عدة خانانات  لها مدلوالتها ومسّمياتها ، عبارة 
)حروف  الرموز  بعض  إىل  باإلضافة  للعميل  األسايس  الحساب  رقم  عن 

وأرقام( التي تسبق رقم الحساب ..
الحقل األول: وهو عبارة عن حرفني ثابتني ويرمز للدولة ،،

الحقل الثاين: حقل التدقيق Check Digits وهو عبارة عن رقمني فقط 
يستخدمان للتحقق من صالحية الحساب ولتنفيذ املصادقة عىل “آيبان”

 Bank Clearing Code املرصف  رمز  الثالث:  الحقل 
.. البنك  هوية  يحّددان  فقط  رقمني  عن  عبارة   وهو 
وهي  للخانات   Additional Zeros تكميلية  أصفار  الرابع:  الحقل 

مساحة مستقبلية يف حالة زيادة عدد أرقام الحسابات.
الحقل الخامس: رقم الحساب األسايس للعميل يف البنك الذي يتعامل معه. 

 مثال توضيحي ملا سبق:

يتم تقسيم الحساب إىل ثالثة أقسام: ستة رموز ثابتة من اليسار والتي 
تعتمد عىل عدد  اليمني  األوىل، وعدد خانات من  الثالثة حقول  متثل 
أصفار  وعدد  الخامس،  الحقل  ومتثل  بنك  لكل  الحساب  رقم  خانات 
ثابت لكل بنك ومتغري بني البنوك والذي ميثل الحقل الرابع ويعتمد 

عدد األصفار عىل عدد أرقام حساب كل بنك .
-:SWIFT CODE ثانياً الـ

كلمة )swift( اختصار ملصطلح جمعية االتصاالت املالية العاملية ملا بني البنوك
The Society for World Inter 
bank Financial Telecommunication
مرصفية تابع  اتصاالت إلكرتونية  شبكة  عن  عبارة  السويفت  ونظام 
لجمعية مؤلفة من البنوك األعضاء املساهمني فيها بدأت فكرة إنشاء 
املصارف  بني  تعاونية  )1973( كجمعية  السبعينيات  يف  النظام  هذا 
الدفع  نظم  توحيد  بهدف  األمريكية وذلك  واملصارف  األوروبية 
إشارات  النظام  هذا  املالية ويستخدم  البيانات  وتبادل  اإللكرتونية 
لنقل  عالية  كفاءة  وذات  آمنة  املالية عرب شبكة  للمدفوعات  موحدة 
البيانات ومتخضت الدراسات التي أجريت عن تنمية برنامج تكنولوجي 

لالتصاالت الذي عرف فيام بعد بالسويفت. 
تم اختيار بلجيكا مقراً ومركزاً رئيساً للشبكة وتم إنشاء شبكات فرعية 
الوقت  يف  يضم  النظام الذي  يف  االشرتاك  يف  ترغب  التي  البلدان  يف 

الحارض غالبية املؤسسات املالية واملرصفية حول العامل.
ما هو  SWIFT CODE ؟ 

العامل  العاملية بتخصيص كود لكل بنك يف     قامت جمعية سويفت 
وذلك الستالم وإرسال رسائل السويفت وهو مبثابة اسم  للبنك  أوعنوان  
له  ويتكون عادة من مثانية أحرف وأرقام  بحيث أن لكل بنك كود 
معني يختلف متاماً عن كود البنوك األخرى، األربعة أحرف األوىل تشري 
إىل اسم البنك واألربعة أحرف األخرية  تشري إىل اسم البلد املوجود به 

البنك واسم املدينة.
السويفت  ملستخدمي  بالنسبة   SWIFT CODE أهمية   تكمن     
 SWIFT بحيث إنه ال ميكن إرسال رسالة إىل بنك آخر إال بعد معرفة

CODE لهذا البنك. 
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الجودة هي القدرة عىل تحقيق رغبات املستهلك 
بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته وتحقيق رضاه 

التام عن السلعة أو الخدمة
من  مجموعة  محصلة  هو  الجودة  مستوى 

الصفات الواجب توفرها يف املُنتَج
املفهوم العام  للجودة:

أو 	  السلعة  مقابلة  درجة  بالجودة  يقصد 
النهايئ،  املستخدم  لحاجة  املشرتاة  الخدمة 
وهي نظام فرعي من النظام الكيل للجودة 
مدخالته،  وإحدى  املؤسسة  أو  باملنظمة 
بقدرنسبة  جيدة  أوالخدمة  السلعة  وتعترب 
اإلشباع أو الرضا الذي تحققه للمستهلك أو 

املستخدم النهايئ.. 
بأنها 	  الجودة  حوران1989م  جوزيف  عرف 

أداء  قدرة  أي  املقصود،  لالستعامل  املالءمة 
املُنتَج لالستخدام وفقاً للمواصفات التي تحقق 

رضا  املستهلك وتشبع رغباته.
القدرة 	  بأنها  الجودة  عرف جنسون 1992م 

عىل تحقيق رغبات املستهلك بالشكل الذي 
يتطابق مع توقعاته وتحقيق رضاه التام عن 

السلعة أو الخدمة التي تقدم له.
عملية  الرشاء: 

    الرشاء هو عمليه اكتساب السلع والخدمات 
املشرتاة  يف  والكمية  املطلوبة  بالجودة  والعمل 
من  العادل  والسعر  املطلوبني  واملكان  الوقت 
تكلفة  االعتبار  يف  األخذ  مع  املناسب،  املورد 
حياة املُنتَج الكلية وتحقيق أفضل قيمة للنقود 

املستثمرة يف الرشاء. 
مفهوم الجودة املناسبة: 

 الجودة تعني تطابق املواصفات إلشباع رغبات 
فقط  الرشاء  عند  ليس  العمالء  حاجات  وتلبية 
ولكن ألطول فرتة ممكنة، وتأخذ الجودة األبعاد 

التالية:
متييز القدرات األساسية للمنتج.	 
تطابق املواصفات.	 
اإلعتامدية واملتانة.	 
الشكل الجاميل املتميز.	 
قابلية ورسعة الصيانة واإلصالح.	 

الجودة املناسبة يف عملية الرشاء: 
  يهتم القائم بعملية الرشاء أوالً مبستوى الجودة 
املناسب، ألنه مامل يكن مستوى الجودة الخاصة 

من  فائدة   فال  إحتياجاته  مع  مناسباً  باملُنتَج 
مستوى  خدمة  املورد أو مناقشة سعر ُمنتَِجه.

من  مجموعة  محصلة  هو  الجودة  مستوى     
يعترب  ليك  املُنتَج،  يف  توفرها  الواجب  الصفات 
هي  تكون  قد  ما  صفة  ولكن  ومناسباً،  مقبوالً 
الصفة الغالبة، فمثالً قد يكون اإلهتامم يف املُنتَج 
ويف  عمراستعاملها،  طول  عىل  مركزاً  الصنع  تام 
أقل  تصبح  األخرى  الصفات  فإن  الحالة  هذه 
أهمية، ومفهوم الجودة هنا ال يعني فقط جودة 
السلعة أو الخدمة املشرتاة، ولكنه يتضمن نوعاً 

من التخطيط واإلعداد وبُعد النظر. 
طرق تحديد مستوى الجودة:

1. العالمة التجارية:
     هي التي متيز ُمنتَجات منظمة عن أخرى، 
التقليد  من  املنتجات  حامية  يف  وتساعد 
وشهرة  سمعة  وتحقيق  السعر  عىل  واملحافظة 
الحاالت  يف  وتستخدم  إليها،  وترمز  املنظمة 

التالية:
رسية العمليات اإلنتاجية التي لها حق براءة 	 

االخرتاع.
يف حالة املواد التي تتميز بعمليات انتاجية 	 

تحتاج إىل مهارات عالية.
يف حالة الرشاء بكميات صغرية عىل املشرتي.	 
عندما تكون اإلختبارات غري عملية للمشرتي.	 
التصميم 	  عن  املسئولني  إرصار  حالة  يف 

واإلنتاج عىل تفضيل عالمات معينة.
توصيف  يف  التجارية  العالمات  طريقة  وتحقق 

الجودة، املزايا التالية:
تقليل الوقت والجهد وتكاليف الرشاء.	 
سهولة التوضيح يف أوامر الرشاء.	 
خفض أو انعدام تكلفة الفحص.	 
حرص املورد عىل توافر الثقة واالحتفاظ بها 	 

وااللتزام مبستويات الجودة املحددة.
استخدام العالمة التجارية للمواد الداخلة يف 	 

املُنتج لإلعالن عنه وتسويقه.
2. طريقة املواصفات:

عنارص  متيز  التي  الخصائص  مجموعة  هي 
من خالل  تحديدها  ويتم  املوصوف،  وخصائص 
طريقة  وتأخذ  النامذج  أو  القوائم  مجموعة 

املواصفات لتوصيف الجودة، األشكال التالية:
أ. املواصفات الطبيعية أو الكميائية: ومن خاللها 
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املطلوب رشائها، وتعمل  املواد  أو مركبات  يتم تحديد محتويات 
والتي  بها  الخاصة  املواصفات  مجموعة  تحديد  عىل  منظمة  كل 

متيز منتجاتها عن غريها.
باستخدام  أو  بأداء  املرتبطة  الجوانب  هي  األداء:  مواصفات  ب. 
التحمل  العنرص املطلوب رشائه وتتحدد مواصفات األداء بدرجة 

واالعتامدية وسهولة الصيانة الخاصة باآلالت واألجهزة.
وبدقة  املشرتي  يعطي  وهنا  الصنع:  وطرق  املواد  مواصفات  ج. 
املشرتي  استخدامها ويعترب  املطلوبة وكيفية  املواد  توجيهاته عن 

مسئول مسؤولية كاملة عن املواصفات.
وتتميز طريقة املواصفات بالعديد من املزايا، منها:

الدقة والوضوح يف تحديد املواصفات املطلوبة.	 
استخدامها كإسلوب للفحص.	 
مفيدة يف حالة استخدام كميات كبرية من املُنتَجات.	 

يؤخذ عىل هذه الطريقة:
صعوبة تحديد املواصفات يف املُنتَجات املعقدة.	 
عدم استخدامها يف حاالت الكميات الصغرية أو غري املتكررة.	 
املورد 	  التزام  من  للتأكد  والفحص  االختبار  تكاليف  زيادة 

باملواصفات.
3. طريقة الرتب:

هي من الطرق شائعة االستخدام، خاصة يف توصيف جودة املواد 
الطبيعية مثل: القطن،التبغ، الحديد، النحاس وغريها.

يتم تحديد الرتب مبقارنة املواد بخصائص مقبولة ومعروفة مسبقاً، 
ويتدخل يف تحديدها العديد من األطراف مثل: الغرفتان )التجارية 

والصناعية( وممثيل الحكومة وممثيل املوردين واملنظامت.
عىل  التعرف  يف  وتساعد  مكلفة  غري  بأنها  الطريقة  هذه  تتميز 

الوصف الدقيق للخصائص املختلفة.
4. الرسومات الهندسية:

تستخدم هذه الطريقة يف الحاالت التي تحتاج إىل توضيح دقيق 
أدق  الطريقة من  تعترب هذه  والعالمات حيث  واألبعاد  لألشكال 

الطرق وتتميز بالخصائص التالية:
الدقة وشدة العناية بالتفاصيل.	 
يستخدم فيها اإلسلوب العلمي يف توصيف العنارص املختلفة للمنتج.	 
تستخدم يف عمليات الفحص ورقابة الجودة.	 

     يعاب عىل هذه الطريقة أنها تحتاج إىل تكاليف عالية.
5. طريقة العينات:

   تستخدم طريقة  العينات يف حالة عدم جدوى الطرق األخرى 
لتوصيف الجودة.

6. طريقة استخدام املعايري: 
عادة يتم تحديد املعايري التجارية والصناعية من قبل الجهات املتخصصة 

مثل: الغرفتان التجارية والصناعية ووزاريت التجارة والصناعة.
7. أسلوب الطرق املجمعة:

يوجد العديد من املواد واملستلزمات التي يصعب توصيف جودتها 
باستخدام طريقة أو أسلوب واحد، ويف هذه الحالة تستخدم طريقتان 
فمثالً  املطلوبة،  الجودة  ملستوى  الدقيق  التحديد  لضامن  أكرث  أو 
التوصيف  طريقة  استخدام  ميكن  املكتبية  املهامت  لتوصيف جودة 

باملواصفات أو أسلوب العينات لتوصيف اللون والشكل والحجم.
مبستويات  يهتمون  ال  باملؤسسات  العاملني  من  كثرياً  أن  نجد 
وإهدار  والوقت  الجهد  من  الكثري  املؤسسة  يكلف  مام  الجودة، 
النظر عن  - بغض  املُنتَج األقل سعراً  األموال، فريى معظمهم أن 
مستوى جودته- هو الذي يتسبب يف تحقيق مكاسب مادية  عالية  

للمؤسسة. 
برأيي أن املُنتَج األقل جودة سيكلف املؤسسة تكاليف عالية، مام 
يتسبب يف عدم استمراريتها، خاصة إذا كان املنتج  مؤثر جداً يف 
اإلنتاج، كأن يكون مثالً ماكينة إنتاج، فإذا كان هنالك عرض من 
دوالر  ألف   )100( وقيمتها  متدنية  جودة  ذات  ملاكينة  ما  رشكة 
وعمرها االفرتاىض عام واحد )حسب التجارب السابقة( ومقدرتها 
اإلنتاجية ضعيفة، وتوجد رشكة معروفة لديها ماكينة ذات جودة 
ولديها  دوالر  ألف   )500( وقيمتها  قصوى  إنتاجية  وطاقة  عالية 
ضامن )5( سنوات، فإنني أقدم عىل رشاء املاكينة التي ذات القيمة 

املرتفعة، لُعدة أسباب منها :
اإلنتاجية أ.  طاقتها  الرتفاع  عالية  ربحية  ستحقق  املاكينة  هذه 

ولطول عمرها االفرتاىض.
توفر ب.  العالية  الجودة  ذات  للامكينات  املصنعة  الرشكات  غالباً 

ضامناً ملنتجاتها، بحيث إذا تعطلت هذه املاكينات يف أي وقت 
للامكينات  لها، خالفاً  غيار  قطع  ووجود  نضمن صيانتها  فإننا 

األخرى محل املقارنة، لذا فالبد أن:
من 	  ونستورد  شئ،  كل  يف  لنا  حقيقياً  شعاراً  الجودة  تصري 

الخارج أفضل املنتجات. 
األفراد 	  إىل  بها  نعهد  ثم  أوالً  أنفسنا  عىل  الجودة  نطبق 

أن  بعد  حياتنا  يف  سلوكنا  تصبح  حتى  لتطبيقها  واملؤسسات 
كانت تأتينا  يف شكل معلومة من الدول األخرى. 

املصادر:
أروى عبد الحميد محمد نور– إدارة الجودة الشاملة– املفهوم . 1

األدوات– الوسائل، الخرطوم، مطابع السودان للعملة، 2008م.
املاحي سليامن آدم، أُسس وأساليب الرشاء الحديث، الخرطوم، . 2

مطابع السودان للعملة، 2010م. 
ثابت عبد الرحمن إدرس، جامل الدين محمد مريس، اإلدارة . 3

اإلسرتاتيجية  للرشاء واإلمداد، الدار الجامعية – اإلسكندرية، 
2009م. 

جامعة البرتا -  قسم التسويق.. 4
5 .osamazaidiah. .إدارة املواد )الرشاء والتخزين( أسامة  زيدية 
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وظائف العالقات العامة
العالقات بني  تقوية وتطوير وتنقية  العامة هي  للعالقات  الرئيسية  املهمة  إذا كانت    
املؤسسة من جهة واملجتمع والجمهور من جهة أخرى، فهذا يتطلب أن تؤدي العالقات 

العامة يف املؤسسة الوظائف التالية:

العام . 1 الرأى  اتجاهات  وقياس  لتقويم  الالزمة  واالستطالعات  والدراسات  البحوث  إجراء 
مبنتجات  يتعلق  فيام  املستهدف  الجمهور  واحتياجات  املنظمة،  من  الجمهور  وموقف 
املؤسسة وسياساتها وخدماتها، وذلك بغرض تحقيق استجابة املنظمة ملتطلبات الجمهور.

العمل عىل كسب رضا الجمهور الداخيل )العاملني باملنظمة( وتحسني العالقة بني . 2
العاملني وبينهم وبني مرؤوسيهم.

رضا . 3 وتحقيق  املستهدف  الجمهور  وبني  املؤسسة  بني  العالقة  تقوية  عىل  العمل 
الجمهور عىل سياسات ومنتجات وخدمات املؤسسة.

الجمهور، . 4 وثقة  باحرتام  تحظى  املنظمة  وخطوات  أعامل  تكون  أن  عىل  الحرص 
والعمل عىل تحسني الصورة الذهنية للمؤسسة لدي الجمهور املستهدف.

القيام بدور املؤسسة يف املسؤولية االجتامعية واملشاركة يف حل مشكالت املجتمع.. 5
إن إدارة العالقات العامة هي املسؤولة عن تحسني الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور، 
املسؤولية  لألزمات، وتؤدي دورها يف  تتصدى  تكون نشطة ويقظة،  أن  بد  بذلك ال  وهي 
االجتامعية، ويف إجراء البحوث والدراسات واالستطالعات، وتنجز كل ما هو مطلوب منها، 

فيكون حصيلة جهدها صورة ذهنية إيجابة ناصعة للمؤسسة  لدى الجهمور.
الجامهري  أذهان  يف  تنعكس  التي  الصورة  تلك  يعني  الذهنية  الصورة  مصطلح  إن    
)انطباع(  عن  عبارة  هي  الصورة  وهذه  املعنية،  املؤسسة  عن  والخارجية(  )الداخلية 
و)انعكاس( للجانب الذي يراه الجمهور من املؤسسة. وهو طاملا أنه انطباع أو انعكاس 
قد ال يكون دامئاً ويف كل األوقات مطابقاً ملا تتطلع إليه املنظمة، وقد ال يستقر عىل حال، 
مام يستدعي أن تبذل املنظمة ما يكفي من الجهد لتحسني صورتها يف أذهان الجمهور. 
ثابتة،  صورة  تكون  فهي  الكامريا  طريق  عن  تؤخذ  عندما  الفوتوغرافية  الصورة  إن     
الكامريا، وهو  من  دقة  أكرث  فهو  اإلنسان  عقل  أما  منه،  أُخذت  الذي  الجانب  وتعكس 
دينامييك وحي ويلتقط الصورة ويضعها يف منطقة مرنة تكون فيها الصورة قابلة للتعديل، 
وهو يقلّب األمور من كل جوانبها، األمر الذي ال تستطيعه الكامريا الفوتوغرافية املصّنعة. 

كيف تتكون الصورة الذهنية عن املؤسسة؟

العـــالقات العامة ..  وجهود تحــسين الصورة الذهنية للمؤسسة

التجاين حسني دفع السيد
املستشار اإلعالمي التحاد املصارف السوداين

هل من ال�سهل تغيري ال�سورة الذهنية عن املوؤ�س�سة لدى اجلمهور اأو تعديلها لت�سبح اأف�سل؟

اإدارة العالقات العامة هي امل�سوؤولة عن حت�سني ال�سورة الذهنية للموؤ�س�سة لدى اجلمهور
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العـــالقات العامة ..  وجهود تحــسين الصورة الذهنية للمؤسسة
الجمهور،  لدى  املؤسسة  عن  الذهنية  الصورة   تتكون  ال 
أو  محايدة  واضحة،  أو  رمادية  موجبة،  أو  سالبة  كانت  سواء 
منحازة، بني يوٍم وليلة وال بطريقة مفاجأة، وذلك ألنها حصيلة 
وسياسات  وخدمات  منتجات  مع  والجامعات  األفراد  تجربة 
ومسؤوليات املؤسسة لفرتة من الزمن، قد تطول وقد تقترص. 
بتجربتهم  أما  أذهانهم  يف  املؤسسة  صورة  يرسمون  واألفراد 
تجربة  لهم  الذين  اآلخرين  من  سمعوه  ما  عرب  أو  املبارشة، 
يلعب  ما  كثرياً  )الجمعي(  العقل  ألن  وذلك  املؤسسة،  مع 
التواصل  فيها  التي يسود  الثالث  العامل  بلدان  دوره خاصة يف 

والعالقات الحميمة بني أفراد املجتمع.

امكانية تغيري الصورة الذهنية:
هل من السهل تغيري الصورة الذهنية عن املؤسسة لدى الجمهور 
أو تعديلها لتصبح أفضل؟ قد تكون هنالك صورة ذهنية إيجابية 
عن املؤسسة راسخة يف أذهان املواطنني لفرتة طويلة، وقد تم 
للجمهور  األمد  الصورة وترسيخها عن تجربة طويلة  تلك  خلق 
مع منتجات وخدمات وسياسات تلك املؤسسة وقيامها بدورها 
يف املسؤولية االجتامعية. مثل تلك الصورة ليس من السهل أن 
و)الصدمة(  كبرية  )املفاجأة(  كانت  إذا  إال  سلبي  باتجاه  تتغري 
غفرانه.  يسهل  ال  ما  األخطاء  من  املؤسسة  ترتكب  كأن  عنيفة 
العمل  تستدعي  )أزمة(  إىل  املوضوع  يتحول  الحالة  هذه  ويف 
العالقات  عن  الحديث  يف  إليها  أرشنا  التي  بالطرق  حلها  عىل 
العامة ودورها يف مواجهة األزمات، إذ أن األمر يقتيض املعالجة 

الرسيعة، غري املترسعة، والحكيمة، غري املتهورة..
أما إذا كانت الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور سالبة 
وتسعى املؤسسة لتحسني تلك الصورة، فإن األمر يقتيض منها 
تعديل  أجل  بذل جهود مخططة وكبرية وصبورة ومثابرة من 
الصورة بشكل تدريجي وتغيريها إىل أن تصل املؤسسة لنقطة 
خلق  نحو  االنطالق  ثم  السابقة،  الصورة  زوال  أي  )التعادل( 
صورة جديدة إيجابية عن طريق تعديل املنتجات والخدمات 

والسياسات لألفضل والقيام بدور املسؤولية االجتامعية.  
  إن تحسني الصورة الذهنية يجب أن يبقى هدفاً دامئاً ترعاه 
املؤسسة عرب إدارة العالقات العامة، وأن تكون الجهود يف هذا 
السبيل غري مرتاخية. والحفاظ عىل الصورة الذهنية اإليجابية 

يف  الوقوف  ألن  مستمراً،  هدفاً  )التحسني(  يكون  أن  يقتيض 
وأذكياء  أقوياء  منافسني  أمام  )الرتاجع(،  يعني  واحدة  نقطة 

يسعون دامئاً الحتالل املركز األول وتجاوز املؤسسة.

كيفية تحسني الصورة الذهبية؟
إن تحسني الصورة الذهنية ينطلق أوالً من قيام املؤسسة بالبحوث . 1

لتلك  الدقيقة  التي تستهدف املعرفة  والدراسات واالستطالعات 
الصورة يف أذهان الجمهور.. يجب أن تعرف املنظمة أين تقف، 

ويف أي ترتيب أو درجة باملقارنة مع املنافسني اآلخرين.؟
إن املنظمة يف البحث عن معرفة صورتها الذهنية ال تنطلق . 2

من فراغ، إمنا تضع يف اعتبارها املنافسني اآلخرين واملكانة 
ونوعية  ومستوى  الجمهور،  أذهان  يف  يحتلونها  التي 
كانوا  إذا  املنافسني  ألن  وذلك  يقدمونها،  التي  الخدمات 
أكرث قدرة عىل تقديم ما هو أجود من خدمات ومنتجات 
الصورة  أن  يعني  فهذا  املؤسسة  تقدمه  مام  لآلخرين 
الذهنية للجمهور عن املؤسسة ستكون ليست عىل ما يُرام.

واالستطالعات . 3 والدراسات  البحوث  تلك  من  انطالقاً 
إدارة  تنجزها  والتي  اآلخرين،  املنافسني  مع  واملقارنات 
وتطوير  لتحسني  املنظمة  تنطلق  العامة،  العالقات 
املسؤولية  يف  ودورها  وسياساتها  وخدماتها  منتجاتها 

االجتامعية لتخلق صورة أفضل لها يف أذهان الجمهور.

مكاسب املنظمة من تحسني صورتها الذهنية:
كسب . 1 الذهنية  صورتها  تحسني  طريق  عن  املنظمة  تحقق 

املزيد من الجمهور املرتبط بها وتحافظ عىل جمهورها السابق.
ترفع املنظمة معنويات جمهورها الداخيل والعاملني بها، . 2

مام يؤدي للمزيد من بذل الجهد واإلخالص يف العمل.
تكسب املنظمة املزيد من العمالء املميزين، والراغبني يف . 3

املؤسسات  التعامل معها من  والراغبني يف  أسهمها،  رشاء 
املالية والتمويلية.

الخدمات . 4 من  للجمهور  مبيعاتها  من  املنظمة  تزيد 
واملنتجات وتحقق النمو والربحية املنشودة.

تكون عالقة املنظمة جيدة مع السلطات الرسمية بكافة . 5
مسمياتها وأنواعها. 
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 حمــمد اأحـــــــمـد حممــد اإبراهيـــــم

أيضاً،  مكتبه  يقع  وحيث  النيل،  رشق  بالواحة،  العامر  منزله  يف 

التقت به الواحة.. إنه أحد أعمدة العمل يف بنك الشامل اإلسالمي 

لفرتة امتدت إىل أكرث من عرشين عاماً.. وأحد الذين قدموا عصارة 

جهدهم من أجل هذه املؤسسة حباً، وإمياناً برسالتها السامية، إنه 

األستاذ محمد أحمد محمد إبراهيم، الذي أصبح باملعاش بعد فرتة 

عطاء ال محدود بالبنك.. فلننتقل معه إىل مسريتة الحياتية الزاخرة 

بالعطاء عرب هذا الحوار..

نقف معك عند امليالد، النشأة واملراحل الدراسية ؟	 

تلقيت  الجزيرة..  رشق  جنوب  الشدايدة  قرية  مواليد  من  أنا     

تعليمي األوىل بالشدايدة، دوبة األولية، حيث كان الوالد يعمل يف 

الزراعة. ثم جئت إىل العاصمة أللتحق مبدارس الشعب املتوسطة، 

كلية  الخرطوم  فرع  القاهرة  جامعة  ثم  الثانوية،  القبطية  فالكلية 

اآلداب، وقد تلقيت دراسات عليا يف نظم التقنية املرصفية.

نقف معك عند مرحلة التعليم الجامعي؟	 

    التحقت بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وتخرجت فيها، يف الفرتة 

من 1978م ـ 1982م، حيث كانت الدراسة مسائية يف تلك الجامعة، 

حوار الصراحـــة مع األستاذ:

عندما جئت للعمل ببنك ال�شمال

 الإ�شــــالمي جئت برغبة كبرية، 

وذلك لأنه بنك ر�شــــايل اإ�شالمي.

بها بـداأت  الإداريـــــــة  ال�شــــ�ؤون 

 م�شـــــريتي وانتــهيت بهـــا، وكنت 

اأحبـها واأحب من يعمل�ن بها وقد

 تركـــــ�ا �شدًى طيـــبًا يف نف��شـــنا
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 حمــمد اأحـــــــمـد حممــد اإبراهيـــــم
حاوره: التجاين ح�شني دفع ال�شيد و حممد ال�شادق الر�شيد عمر  

وطالبها ميارسون أعامل ومهن مختلفة، أصبحت يف عهدنا، وهي 

املعاناة،  لدينا بعض  فرتة د. عدوي، دراسة صباحية مام خلق 

ألنني كنت أشغل وظيفة.

نرجو أن تحدثنا عن مسريتك العملية؟	 

    يف زماننا كان من املمكن أن تلتحق بعمل بالشهادة الثانوية، 

أو حتى املتوسطة، وقد عملُت يف مؤسسة باتا التي تم تأميمها 

عام 1971م يف عهد منريي، ثم أصبحت رشكة ساتا التي كانت 

قطاعاً مختلطاً )الحكومة بنسبة 51% من األسهم ورشكة كندية  

بنسبة 49% من األسهم (، وقد كنت مدير املراجعة الداخلية يف 

التحقت  الوظيفة فأخذُت معاشاً،  ثم  إلغاء  ساتا، وبعدها تم 

ببنك الشامل اإلسالمي عام 1992م.

نرجو أن نقف معك عند فرتة عملك ببنك الشامل اإلسالمي؟	 

    تعينُت يف بنك الشامل اإلسالمي عام 1992م، يف وظيفة رئيس 

قسم الخدمات بإدارة الشؤون اإلدارية، وجاءت بعدها مسألة 

)املوظف الشامل( وتم نقىل للعمل بالفروع. أول فرع انتقلُت 

به فرتة  الصناعات عام 2003م، وقضيُت  إليه كان فرع بحرى 

العمل املرصيف عامًة.  بالنسبة يل فرتة تدريبية عىل  عام كانت 

لتطوره،  سبباً  الصناعية  املنطقة  موقعه يف  يكن  مل  الفرع  هذا 

عليه  تعاقبوا  الذين  املديرين  مختلف  من  فيه  العاملني  ولكن 

واملوظفني كانوا مميزين وقد متكنوا بجهودهم من استقطاب 

عمالء مميزين لهذا الفرع، مام أدى إىل نجاحه وتطوره.

     بعدها انتقلُت إىل العمل بفرع السجانة عام 2004م، حيث 

التحاويل  قسم  ورئيس  الرئيسية  الخزانة  قسم  رئيس  عملُت 

عىل  مطل  غري  مكان  من  نقله  قبل  بالفرع،  الشفرة  ومسؤول 

مواقف  به  معقول  شارع  وإىل  أفضل  مكان  إىل  رئييس  شارع 

من  هو  املنطقة  بطبيعة  السجانة  وفرع  وغريها..  للسيارات 

الفروع املميزة الناجحة التي تحقق ربحية معقولة. بعدها تم 

استدعايئ للرئاسة حيث أصبحت املسؤول الثاين بإدارة التخطيط 

األخ  هو  اإلدارة  مدير  وكان  والتدريب،  التخطيط  تشمل  التي 

تدريب  عىل  عملنا  وقد   ، أحمد  نورالدين  الله  عبد  الشيخ/ 

العاملني ومتابعة ذلك.

 ويف عام 2006م انتقلُت إىل الخزينة املركزية للبنك حيث كان 

29

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي



النقدية  فرز  يف  باليومية،  يعملون  موقتني،  شباب  معنا  يعمل 

الخزينة  إىل  ترد  بالفروع  النقدية  كل  وكانت   ،Sorting((

املركزية.

كيف كانت فرتة عملك األخرية ببنك الشامل اإلسالمي؟	 

الرئييس  الفرع  إىل  تحولُت  بالبنك،  األخرية  عمىل  فرتة  يف     

هذه  ويف  الفرع،  ملدير  نائباً  2009م،  ـ  2006م  من  الفرتة  يف 

الفرتة بدأ البنك ينتقل من مرحلة الركود إىل مرحلة االنطالق.. 

جديدة  حسابات  وفتحنا  العمالء  استقطبنا  الفرتة  هذه  ويف 

األخصائيني يف  استهدفنا  املستشفي  بجوار  البنك  ملوقع  ونسبة 

املستشفي والعيادات الخاصة التي حوله وغريهم، وقد مر عىل 

البنك مديرون عامون كان قلبهم عىل البنك ويريدون تطويره.

ويف عام 2009م انتقلُت من هذا الفرع إىل إدارة الشئون اإلدارية 

كنت  اإلدارة  وهذه  بالبنك،  العمل  يف  مسرييت  بها  بدأت  التي 

أحبها وأحب من يعملون بها من عامل وموظفني ورؤساء أقسام 

واألخوة  للتعاون  نفوسنا،  يف  طيباً  صدًى  تركوا  وقد  ومديرين 

التي وجدناها وكانت سبباً يف النجاح، وهي إدارة واسعة.

ماهي الدورات التدريبية التي نلتها؟	 

جوانب  مختلف  يف  تدريبية  دورات  عدة  نلُت  الداخل  يف     

العمل املرصيف، وقد سبقنا يف ذلك فكرة املوظف الشامل، أما 

خارجياً فقد ذهبُت إىل األردن يف دورتني يف العمل اإلداري.

كيف واجهت مرحلة املعاش وكيف وجدتها؟	 

   يف البداية كنت متخوفاً من املعاش، خاصًة أن يل أبناء أعمل عىل 

واألمور سالكة  أزمة،  أية  تواجهني  مل  لله  الحمد  ولكن  تربيتهم، 

بإذن الله. وقد فتحت مكتباً للعقارات، والشئ الجميل أنني منذ 

يوم 2013/01/05 م التحقت بالخلوة لحفظ القرآن الكريم واآلن 

أنا يف الجزء السابع يف أواخر سورة املائدة والحمد لله.

مدينة يف السودان رسخت يف ذهنك؟	 

ـ إنها مدينة دنقال والحفري. فعند افتتاح فرعنا يف الحفري قضيُت 

فيها مثانية أيام، وقد كانت أول زيارة يل للوالية الشاملية، ومل 

الحنني  عاودين  عدُت  وعندما  هنالك،  من  العودة  أريد  أكن 
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للرجوع إىل هناك، وذلك ملا وجدناه من حسن االستقبال وكرم 

أهل املنطقة، وتعاملهم الراقي الذي ال أنساه.

مدينة خارج السودان، زرتها ومل تفارق ذاكرتك؟	 

   إنها مدينة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، وهي من املدن 

إليها،  الرجوع  تتمنى  تغادرها  وعندما  مغادرتها،  تود  ال  التي 

وذلك هو شعور كل مسلم. 

حكمة تؤمن بها؟	 

    رأس الحكمة مخافة الله.. وأمتنى أن نطبق ذلك.

محطة األرسة واألبناء.. نرجو أن نقف عندها؟  	 

    أنا متزوج منذ فرتة دراستي بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، ويل 

إدارية  علوم  يف  تخرج  وقد  األكرب  االبن  وهو  عاطف،  األبناء:  من 

ويعمل اآلن يف منظمة معارج الخريية، ثم طارق وهو خريج قانون 

جامعة القاهرة ويعمل اآلن ببنك الشامل اإلسالمي، وخالد خريج 

مختربات  درس  ومعاذ  الخرطوم،  جامعة  وتسويق  إدارية  علوم 

طبية، أما آخر العنقود يف األوالد الذكور فهو أحمد الذي تخرج يف 

جامعة اإلمام الهادي، اقتصاد علوم إدارية. أما البنات فهنالك اثنتان 

تخرجن وتزوجن والحمد لله والثالثة ممتحنة الشهادة. 

يف 	  الخيار  لهم  ترتك  أم  أبنائك  خيارات  يف  تتدخل  هل 

حياتهم؟

   يف الفرتة األوىل عندما كانوا صغاراً كنت أتوىل توجيههم، 

ثانوياً،  دوري  أصبح  الثانوي  مرحلة  وصلوا  عندما  ولكن 

وقد كنت أوجههم للقراءة ولكن أترك لهم اختيار رغباتهم. 

وعندما أشاورهم يف ذلك أخضع لرغباتهم.

كلمة أخرية توجهها للعاملني بالبنك؟	 

    عندما جئت للعمل ببنك الشامل اإلسالمي جئت برغبة كبرية، 

وذلك ألنه بنك رسايل إسالمي، وكنت شغوفاً للعمل به حتى ولو 

وكان  زالت.  وال  راقية  كانت  املؤسسة  هذه  سمعة  ألن  تطوعاً، 

كل همنا أن نطور هذه املؤسسة. وأنا أمتنى من كل العاملني أن 

يسريوا عىل هذا النهج، وأنا عىل ثقة أنهم مثلنا ويسريون يف ذات 

اإلتجاه ألن هذه املؤسسة هي مؤسستهم التي فيها معايشهم.
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إئتمان:
اإلئتامن ىف اللغة يعنى الثقة. يقال ائتمنت فالناً، أى وثقُت 

به.
أما ىف االصطالح الفقهى: فيطلق االئتامن عىل الثقة الباعثة 
عىل دفع املال للغري عىل وجه التمليك ىف قرض أو مداينة 
أو  ونحوها،  عاريه  ىف  االنتفاع  سبيل  عىل  أو  ضامن،  أو 
الحفظ ىف وديعة، أو التفويض واإلنابة ىف الترصف ىف وكالة 

ورشكة ومضاربة و وصاية وقوامه ونحوها.
وقد يطلق عىل نفس االقراض واملداينة والضامن وااليداع 
واالعارة ...إلخ، عىل سبيل املجاز من من باب إطالق اسم 

السبب عىل املسبب يشهد بذلك:
أوالً: ما جاء ىف التنزيل من إطالق لفظ املؤمتن »الذى أومُتَِن« 
عىل من أعطى املال ىف عقد مداينة، كالبيع بثمن مؤجل 
َبْعضاً  َبْعُضُكم  أَِمَن  َفإْن   « تعاىل  قال  ذلك،  ونحو  والسلم 
الزمخرشى  قال   )283( البقرة  أََماَنَتُه«  اْؤمُتَِن  الَِذي  َفْلُيَؤدِّ 
)حث املديون عىل أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه و 

ائتامن، وأن يؤدى الحق الذى استئمنه عليه«
ثانياً: ما ورد ىف السنه النبوية من إطالق لفظ »املؤمتن« عىل 
حائز مال الغري بإذنه، ىف نحو وديعه وعاريه و وكالة وإجاره 
ورشكة و قراض وقوامه و وصايه حيث روى عن النبى )ص( 

أنه قال » ال ضامن عىل مؤمتن«.

إحسان:
االحسان لغة:فعل ما ينبغى أن يفعل من الخري. وإحسان الشئ: 

عرفانه وإتقانه. وذكر الراغبى االصبهاىن أن االحسان رضبان:

أحدهام: االنعام عىل الغري فيقال أحسن إىل فالن. والثاىن: إحسان 
فعله. وذلك أنه إذا علم علاًم محموداً أو عمل عماًل حسناً ومنه 
قول عىل رىض الله عنه: الناس ابناُء ما يحسنون أى منسوبون إىل 

ما يعلمون وما يعملون من االفعال الحسنه.
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املرجع: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ىف لغة الفقهاء . د. نزيه حامد.

إجاره:
االجاره ىف اللغة: اسم لألجره، وهى كراء االجري، أما ىف االصطالح الفقهى فهى: متلك املنافع بعوض، سواء كان ذلك الٍعوض 

عيناً أو ديناً أو منفعه.

خار: اَدِ
الشئ  تخبئة  الفقهى:  واالصطالح  اللغة  ىف  االدخار 
الستخدامه عند الحاجة. والفرق بينه وبني االحتكار والذى 

ورد النهى عنه رشعاً- من عدة وجوه:
بيعها  عن  واالمتناع  السلعه  حبس  االحتكار  أن  أحدهام: 
إنتظاراً لغالئها، أما االدخار فهو تخبئة الشئ لوقت حاجة 

االنسان إليه ال غري.

والثاىن: أن االحتكار إمنا يكون فيام يرض بالناس حبسه، أما 
االدخار فقد يكون فيام هو كذلك، وقد يكون فيام ال يرض 

بهم حبسه.
والثالث: أن االحتكار قد يكون مذموماً رشعاً، وذلك عندما 
يكون فيه إرضار بالناس وتضييق عليهم، أما االدخار فليس 
بعض  ىف  أو مطلوباً  يكون حسناً رشعاً  قد  أنه  بل  كذلك، 
وإدخار  سنتهم،  قوت  بيته  الرجل ألهل  كادخار  األحوال، 

الدولة لحاجات األمة املستقبلية مافيه خريها ومصلحتها.
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مفه�م الت�ش�يق البتكاري:
التنافسية  للميزة  الجذري كمصدر  االبتكار     يعد 
تحقيقه  مصادر  ألن  ذلك  األعامل،  بيئة  يف  نادراً 
متباعدة  طويلة  فرتات  يف  إال  يتم  وال  محدودة 
باإلضافة إىل أنه يتسم باالنقطاع ويتطلب استثامرات 
االبتكار  عكس  وهذا  واملعرفة،  املهارات  يف  كبرية 
الجزيئ أو التدريجي الذي يكون مستمراً وال يتطلب 
استثامرات كبرية. إن املنظمة التي تسعى إىل جعل 
االبتكار هو محور نجاحها وقاعدة ميزتها التنافسية 
االبتكار اإلسرتاتيجي كأحسن  يجب أن تعتمد عىل 
لإلسرتاتيجية  بالنسبة  أما  مالمئة.  اإلسرتاتيجيات 
االبتكارية فتكون الحكمة إىل الجديد، إىل املختلف 
أسلوب  تغيري  أن  املنطلق، أصبح واضحاً  ومن هذا 
التعامل  أسلوب  تغيري  يستوجب  األشياء  إىل  النظر 

معها كذلك. 
أنواع التسويق االبتكاري:

التسويق  أنواع  عىل  التعرف  يصعب  الواقع  يف    
مختلفة   نظر  بوجهات  تناوله  تم  إذ  االبتكاري، 
املجال  بخالف  ذلك  املستخدمة يف  األسس  بحسب 
االبتكار.  موضع  التسويقية  الوظيفة  أو  التسويقي 
وأكرث األسس شيوعاً تلك املبنية عىل نوع الخدمات 
فقد  العميل.  أو  للهدف  تبعا  أو  املنظمة  نوع  أو 
وضع  كيفية  أو  االبتكاري  التسويق  شكل  يختلف 
الفكرة  أو رمبا نفس  التطبيق  فكرة جديدة موضع 
الجديدة من نوع آلخر  وسيتم التعرف عىل أنواع 

التسويق االبتكاري وفقا لكل أساس كام ييل1
1-  التصنيف طبقا لنوع الخدمات: ميكن أن يكون 
التسويق االبتكاري طبقا لنوع املنتجات سواء كانت 

1نعيم حافظ ابو جمعة، الت�شويق االبتكاري) القاهرة: من�شورات 

املنظمة العربية للتنمية االإدارية ،2004(�ص 237.

فكرة،  أو  شخص  أو  منظمة  أو  خدمة  أو  سلعة 
أن  للتسويق.  وال شك  املوسع  املفهوم  إىل  استنادا 
والشكل  االبتكاري  التسويق  من  األسايس  الهدف 
بنوع  كبرية  بدرجة  يتأثر  أن  ميكن  يتخذه  الذي 

الخدمة التي ينصب عليها.
تقسيم  ويتم  املنظمة:  ًلنوع  طبقا  التصنيف   -2
التي  املنظمة  نوع  حسب  االبتكاري  التسويق 
التقسيم  ميكن  األساس  هذا  وباستخدام  تبتكر، 
بحسب الغرض من وجود املنظمة. فقد يختلف 
التي تهدف إىل  املنظمة  االبتكاري من  التسويق 
ميكن  كام  ذلك،   إىل  تهدف  ال  التي  عن  الربح 
كأن  للمنظمة  األسايس  النشاط  حسب  التقسيم 
تكون صناعية أو تجارية أو خدمية أو غري ذلك 

من األسس مثل نوع امللكية.
3- التصنيف طبقاً  للهدف: طبقا للهدف من وراء 
تسويق  إىل  تقسيمه  ميكن  االبتكاري،  التسويق 
تواجهها  معينة  مشكلة  حل  إىل  يهدف  ابتكاري 
فيها  مرغوب  غري  ظاهرة  مواجهة  أو  املنظمة، 
وقد  املبيعات،  تدهور  مثل  املنظمة  منها  تعاين 

يكون االبتكار بهدف تحسني األداء واالرتقاء به.
مراحل عملية التسويق االبتكاري:

أنه  عىل  االبتكاري  التسويق  إىل  النظر  يجب   
حيث  املراحل  من  مجموعة  تتضمن  عملية 

تخضع جميعها للتطبيق اإلداري وهي: 2
مرحلة توليد األفكار.- 1
مرحلة الغربلة ) التصفية املبدئية(.- 2
تقييم األفكار االبتكارية.- 3
إختبار الفكرة الخاصة باالبتكار.- 4
تطبيق االبتكار.- 5

2  نعيم حافظ ابو جمعة ، مرجع �شبق ذكرة، �ص 241 .

محمد األمني محمود
فرع السوق املحىل
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تغيري اأ�شل�ب النظر اإىل الأ�شياء ي�شت�جب تغيري اأ�شل�ب التعامل معها كذلك

البتكار اجلذري كم�شدر للميزة التناف�شية نادراً يف بيئة الأعمال

تقييم نتائج التطبيق الفعيل.- 6
عىل  املنظمة  تعمل  العمالء  ورغبات  حاجات  دراسة  بعد    
إي عنرص من  تكون يف  أن  ، وميكن  االبتكارية  األفكار  توليد 
عنارص املزيج التسويقي. ثم يتم االستبعاد أو الغربلة املبدئية 
لبعض األفكار االبتكارية استنادا ايل عدد من االسس واملعايري، 
التفصيل  من  بيشء  للتقييم  فتخضع  املتبقية  األفكار  اما 
مرحلة  إىل  تنتقل  حتي  غريها  من  املجدية  األفكار  ومعرفة 
اختبارها لتحديد فيام إذا كان ميكن تطبيقها أم ال، ثم تطبق 
هذه االبتكارات فعال يف البيئة الفعلية للنشاط التسويقي التي 
يرتبط بها االبتكار. وبعد فرتة زمنية كافية لتطبيقها يتم تقييم 
النتائج التي ترتبت عيل ذلك والتي قد تكون ايجابية أو سلبية 
ومدي  االبتكار  عيل  الحم  ميكن  حتي  االثنني،  من  مزيجا  أو 
نجاحه وكذلك التوصل ايل االستفادة هذه النتائج سواء فيام 
يتعلق مبا يجب تجنبه أو عدم عملة أو ما يجب عملة حتي 
ميكن زيادة نجاح االبتكار التسويقي أو تقليل احتامل فشلة.
دور التسويق االبتكاري يف خلق املزايا التنافسية املستدامة:

التسويقية  الوظائف  بكل  اإلملام  صعوبة  من  الرغم  عىل     
أنه  إال  فيها  تطبق  التي  واملجاالت  تشغلها  التي  واملستويات 
ميكن تلخيص دور التسويق يف خلق املزايا التنافسية املستدامة 
من خالل مساهمته يف االبتكار عىل مستوي املزيج التسويقي، 
الوظائف  لكل  العاكسة  املراه  هي  األدوات  هذه  ان  خاصة 
يقوم  االبتكاري  فالتسويق  التسويقية يف مختلف مستوياتها. 
عيل فكرة أساسية مفادها عدم قدرة أداة واحدة عيل تحقيق 
األهداف والغايات بافضل االشكال وأحسن الصيغ، لذلك فإن 
مزج جميع هذه العنارص تكون اكرث قدرة عيل تلبية ألهداف 
فقط،  واحد  عنرص  استخدام  من  املنظمة  إليها  تسعي  التي 
ويضيف البعض عنارص أخري مثل املحيط املادي والعمليات 
التسويقية  العملية  أداء  عاتقهم  عيل  يلقي  الذين  واألفراد 
التسويقي  االبتكار  ويتجسد  وابتكاره،  إبداعه  يتم  ما  وتنفيذ 

فيام ييل:

اٍلبتكار يف جمال اخلدمات:. 1
يف  التسارع  هذا  هو  الحايل  الوقت  يف  املصارف  مييز  ما  إن    
إدخال خدمات جديدة وتحسني الخدمات الحالية مام يجعلها 
تعيش فيام يشبه انفجار املنتجات الجديدة والتزايد املستمر 

لها. 1
املصارف  تكون  أن  لألسواق  الديناميكية  الطبيعة  وتقتيض    
تتسم  التي  االستهالكية  والرغبات  للحاجات  ومدركة  واعية 
بالتنامي والتجدد والتطور، مام يتطلب رضورة التعرف الدائم 
عليها والعمل عىل إحداث املطابقة الخالقة بني تلك الحاجات 
وبني ما تنتجه املنظمة من سلع وخدمات. وضمن هذا السياق 
اإلسرتاتيجيات  إحدى  الجديدة  املنتجات  ابتكار  عملية  تعد 
التي متكن املرصف من الرد عىل تحديات ديناميكية األسواق. 
وإذا كانت الخدمة هي العنرص األسايس يف املزيج التسويقي 
مجاله  يف  واالبتكار  األخرى،  العنارص  بقية  عليه  تقوم  الذي 
إدخال  أو  السوق  يف  متاما  جديدة  خدمات  إىل  الوصول  هو 
تعديالت أو إضافات سواء جذرية أو محدودة عىل الخدمات 
الحالية  املنتجات  عن  تختلف  بحيث  تحسينها  أو  الحالية 
من  االبتكار هو جزء  من  النوع  فاٍن هذا  بأخرى،  أو  بدرجة 
االٍبتكار التكنولوجي والذي يقصد به تقديم املرصف لخدمات 
جديدة أو تحسني الخدمات الحالية، أو تصميم عمليات إنتاج 
القامئة. ويعرف املنتوج الجديد  جديدة أو تحسني العمليات 
عىل أنه أي يشء ميكن تغيريه أو إضافته أو تحسينه أو تطويره 
امللموسة  املادية  سواء  املنتوج  وخصائص  مواصفات  عىل 
إشباع  إىل  ويؤدي  له  املرافقة  الخدمات  أو  امللموسة  غري  أو 
حاجات ورغبات العمالء الحالية أو املرتقبة يف قطاعات سوقية 
مستهدفة يكون هذا منتوجا جديدا عىل املؤسسة أو السوق 
التقدم  النظر عن درجة  العمالء أو جميعهم معا، وبغض  أو 
التعريف  خالل  ومن  تطويره  يف  املستخدمة  التكنولوجي 
السابق فقد يشمل املنتوج الجديد مواصفات املنتوج، عالمته 
التجارية، خدمات العمالء، سعره، ترويجه، توزيعه، خدمات ما 
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بعد البيع، التغليف والعبوات، الضامنات املقدمة، طرق الدفع 
أو حتى عملية إعادة إحالل املنتج يف قطاعات سوقية معينة. 

وبذلك ميكن تصنيف املنتجات الجديدة عىل النحو التايل:
 منتجات جديدة تطرح ألول مرة، وتكون جديدة عىل املنظمة 
والسوق والعمالء ونسبتها قليلة جدا، فهي نتيجة الٍبتكارات 
خطوط  إضافة  ضخمة.  وتكنولوجية  علمية  اكتشافات  أو 
خدمات جديدة، وهي ليست جديدة عىل السوق وإمنا عىل 
املنظمة فقط، حيث تحاول هذه األخرية من خاللها استثامر 
فرص سوقية متوفرة يف قطاعات سوقية معينة، توسيع خطوط 
الخدمات الحالية، حيث تضيف املصارف خدمات جديدة إىل 
يف  سوقية  فرص  استغالل  بهدف  الحالية،  خدماتها  خطوط 
أو يف قطاعات سوقية جديدة. وتكون هذه  الحالية  أسواقها 
التسويقية  والعوامل  املواصفات  حيث  من  الحالية  املنتجات 
األخرى، ولكن هذه املنتجات جديدة بالنسبة للمؤسسة وغري 
جديدة بالنسبة للسوق. تحسني و مراجعة الخدمات الحالية، 
وقد تقوم املصارف بتقديم خدمات جديدة عن طريق إجراء 
تعديالت أو تحسينات عىل خدماتها الحالية، إما لغرض تقليل 
ظروف  مواكبة  أو  للعمالء  املضافة  القيمة  زيادة  أو  التكلفة 
التي  املنتجات  التكاليف، وهي  تخفيض  السوق.  املنافسة يف 
إعادة  املنتجات  إعادة إحالل  املنافع ذاتها بسعر أدىن.  تقدم 
الكتشاف.  نظرا  معينة  سوقية  قطاعات  يف  وذلك  التوضيع 
يف  العمالء  انطباعات  تغري  أو  ملنتجاتها  جديدة  استخدامات 
تطور  وجود  أو  املنتجات  مواصفات  أو  املاركة  حول  السوق 
املنتجات  املنتوج أدى إىل إعادة إحالله مثل  تكنولوجي عىل 
الطبية. تطوير نظام تسليم الخدمات، وذلك يف شكل تطوير 
األنشطة والعمليات واإلجراءات أو قنوات ·والتوزيع. والشكل 
والسوق.  باملؤسسة  وعالقتها  املنتجات  تصنيف  يوضح  التايل 
وعليه، أصبحت املقدرة عىل التفكري اإلبداعي وتزويد السوق 
نتاج  هي  العالية  املضافة  القيمة  ذات  الجديدة  باملنتجات 
التي  األسس  أهم  أحد  تعترب  والتي  والتطوير  البحث  أنشطة 

تقوم عليها املنظامت والدول عىل حد سواء.
عالقة االبتكار بوظيفة البحث والتطوير:

  ميثل البحث والتطوير النشاط اإلبداعي الذي يتم عىل أساس 
يف  واستخدامها  املعرفة  مخزون  زيادة  بهدف  عملية  قواعد 
مجزي  عائد  وتحقيق  اإلنتاجي  النشاط  يف  جديدة  تطبيقات 

وتهيئة  جديدة  خدمات  تطوير  عىل  املرصف  قدرة  تعترب  كام 
الذي  بالشكل  والخارجية  الداخلية  والعوامل  الظروف  كافة 
أهم  من  واملراحل  األنشطة  كافة  ومامرسة  بالتطوير  يسمح 
بني  الوثيقة  العالقة  يؤكد  ما  وهذا  االبتكار،  عملية  مخرجات 
االبتكار وتطوير خدمات جديدة، حيث تعد هذه األخرية إحدى 
مستوى  عىل  االبتكار  عملية  من  والهامة  الفرعية  العمليات 
املرصف ككل، كام تتضح عملية اقرتان وظيفة البحث والتطوير 
العلمي  البحث  أساليب  اتباع  التكنولوجي من خالل  باالبتكار 
النتائج املتوصل إليها إىل خدمات نافعة للمستهلكني  وتحويل 
ميزة  يحقق  الذي  بالشكل  والعمليات  الخدمات  وتطوير 
فيها،  واالبتكار  متقدمة  تقنيات  وامتالكها  للمصارف  تنافسية 
بالعمالء  وخاصة  بالسوق  دائم  اتصال  يف  التسويق  وباعتبار 
أو املستاءين من خدمات  الرصف فإن له دور هام  املعجبني 
يف نقل األفكار املبدعة وبثها داخل املرصف، فهو بذلك ينشئ 
قاعدة معطيات تسويقية تستغل يف تصميم الخدمات الجديدة 
بني  الوسيط  دور  يلعب  كام  املوجودة،  الخدمات  تعديل  أو 
تطلعات واحتياجات ورغبات العمالء وبني كل وظائف املرصف 

عامة ووظيفة البحث والتطوير بصفة خاصة.
  عليه تتضح أهمية توثيق العالقة بني هذه األخرية والتسويق 
ألجل إحداث تكامل فيام بينهام بشكل تدريجي ومنظم ورفع 

الحواجز املعرقلة له وتوجيه جهود كل األطراف إلنجاحه.
يعترب  السعر  مجال  يف  االبتكار  أن  القول  ميكن  سبق  مام    
ميزة  وإيجاد  التسويقي  التميز  لتحقيق  الهامة  املداخل  من 
تنافسية للمرصف وبالرغم من أن السعر هو العنرص الوحيد 
يف املزيج التسويقي الذي يولد إيرادات و املحدد الهام لطلب 
التنافيس للمرصف، إال أنه  السوق وبالتايل تأثريه عىل الوضع 
مل يلق اهتامم املامرسني والباحثني يف مجال التسويق مقارنة 

باالبتكار يف مجاالت أخرى مثل املنتوج أو الرتويج.
2-االبتكار يف مجال الرتويج:        

  كان الرتويج والزال بعنارصه املختلفة وبصفة خاصة اإلعالن 
ميثل مجاال خصبا لالبتكار ورمبا ييل املنتوج من حيث انتشار 

تبني وتطبيق التسويق االبتكاري فيه 3.
  يضم املزيج الرتويجي عدة عنارص ميكن أن يشملها االبتكار 

3  تامر البكري، االإت�شاالت الت�شويقية والرتويج،ط1)عمان: دار احلامد للن�رش،2006(�ص74.
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إىل املستهلك ألنها  كام سيوضح أدناه، وهي أكرث إثارة وقرباً 
تعتمد عىل األساليب التي يتم من خاللها بناء التوقعات لدى 
فيه ليك  أنه يجب أن ال يكون املحتوى مبالغاً  العميل.  غري 
ال تحصل نتيجة عكسية وذلك ببناء مستويات من التوقعات 
عالية جدا ًيؤدي باملستهلك بعد استهالكه الفعيل للمنتوج أو 
املنتجات  إىل  فوراً  تحوله  التي  الرضا  عدم  حالة  إىل  الخدمة 

املنافسة.
3- االبتكار يف مجال اإلعالن:

ومقنع،  نوعه،  من  فريد  إبداع  ابتكار،  هو  الناجح  اإلعالن    
يف  يتم  أن  يجب  فإنه  منه  املرغوبة  األهداف  يحقق  وحتى 
الكلية  الرتويجية  الخطة  ضمن  متكاملة  إعالنية  خطة  إطار 
والتي تكون بدورها يف إطار الخطة الكلية لوظيفة التسويق 

واملنظمة ككل.
الرسالة مبعلومات عن  تزويد متلقي  الهدف من اإلعالن هو   
مبثل  إحاطتهم  فتعزز  تحفزهم عىل رشائه،  أو خدمة  منتوج 
هذه املعلومات بتحريض املستهلكني عىل توسيع نطاق منافع 
بني  قوية  ربط  حلقة  وجود  خالل  من  يتم  والذي  املنتوج، 

املنتوج واملنفعة. 42
عىل  يقوم  ابتكاري  إعالن  بفضل  سبق  ما  تحقيق  وميكن     
وبفضل  والجديد،  املتميز  وأدائه  املنتوج  عن  صادقة  وعود 
متيز هذا املنتوج عن املنتجات املنافسة بداللة املنفعة ومنط 
اإلنجاز االبتكاري املستخدم، تحتاج املنظمة إىل وجهات نظر 
فريق  استأجرت  فإذا  املتعددة،  ملنتجاتها  مختلفة  إبداعية 
عمل إبداعي خاص بها ليعمل عىل كل منتجاتها أو خدماتها  
فسيبدو املحتوى يف التشابه مع الوقت وسينتهي اإلعالن بأن 
يكون روتيني. أما إذا لجأت إىل وكاالت إعالنية مختلفة حيث 
يتمتع فيها معظم املبدعني بأسلوب مميز وخاص يف طريقة 
معالجته  خدمة  أو  منتوج   كل  فسيتلقى  االبتكاري  اإلعالن 
استغالل  من  بذلك  املنظمة  وتتمكن  الفريدة  اإلبداعية 
باستمرار.  متوقعة  غري  نتائج  وتحقيق  كثرية  مبدعة  مواهب 
لهذه  اإلبداع  فريق  أن  من  املنظمة  تتأكد  أن  يجب  وعليه، 
تضمن  حتى  املبتدئني  وليس  الخرباء  من  مبدعون  الوكاالت 

4   حممد عبد املح�شن ، الت�شويق وحتديات املناف�شة الدولية ) القاهرة: دار الفكر 

العربي ، 2004( �ص 76.

الحصول عىل عمل ناجح ميكن تعزيزه ببعض اإلجراءات مثل 
الوقت لتطوير  املبدع وتوفري  للفريق  ترك حرية االستكشاف 
مفاهيمهم وأفكارهم حيث عادة ما تحتاج معظم اإلعالنات 
االبتكارية من ستة إىل مثانية أشهر الكتاملها ويكون التدخل 
ووضع  الخدمة  أو  املنتوج  متوقع  إسرتاتيجية  لتوضيح  فقط 
نقد  أي  يركز  أن  يجب  اإلبداعي حيث  للنقد  رئيسية  قواعد 
لوكالة إعالنية عىل التقييم االسرتاتيجي عام إذا كانت األفكار 
توصل الرسالة املحددة يف إسرتاتيجية املتوقع إىل العميل أم ال. 
وهناك بعض املالحظات التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار يف 

اإلعالن االبتكاري، أهمها ماييل : 51
مبتكر  بشكل  واملرح  الدعابة  روح  فوائد الستخدام  توجد  أ-  

يف اإلعالنات.
الرسالة  فعالية  يف  أساسيا  دورا  الفضول  إثارة  يكتسب  ب-  

اإلعالنية.
ج- استخدام املفاجأة أو األحداث غري املتوقعة بشكل مبتكر 

يف حدود معقولة.
استخدامه عىل  تقرير  قبل  املبتكر  اإلعالن  اختبار  د-  رضورة 

نطاق واسع.
القيم  االعتبار  يف  االبتكاري  اإلعالن  يأخذ  أن  رضورة  هـ- 
االجتامعية واألخالقية السائدة يف املجتمع الذي يتم استخدامه 
ال  بحيث  مرفوض،  هو  وما  مقبول  هو  ما  إىل  باإلضافة  فيه، 
أنه  يبدو  االبتكار  كان  ولو  حتى  املرفوض،  مجال  يف  يدخل 

سيحقق أثراً غري عادي عىل فعالية اإلعالن.
بشكل  املنافسني  إىل  الذي ييسء  االبتكاري  اإلعالن  تجنب  و- 

أو بآخر.
س- عدم إجبار املوجه إليهم الرسالة اإلعالنية عىل رؤيتها.

ش-  االبتكار يف العنوان الرئييس يف اإلعالن البد أن يكون قادرا 
عىل الداللة عىل جوهر الرسالة اإلعالنية أو املنتوج أو الخدمة 

موضع اإلعالن.
لإلعالن  الفعال  الدور  من  الرغم  عىل  فإنه  القول،  وخالصة   
ال  أنه  إال  ودميومتها،  التنافسية  املزايا  تحقيق  يف  االبتكاري 
ميكن أن ينجح يف تحقيق هذا الهدف بدون مساعدة الوسائل 

األخرى للرتويج.

5 ثامر البكري، املرجع ال�شابق، �ص76.
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االقتصادية،  املتغريات  بني  املتزايد  بالتشابك  الحارض  العرص  يتسم 
وتعدد  حجمها  بتزايد  األعامل  تتميز  كام  والسياسية،  االجتامعية 
التقنية  تأكد االعتامد عىل  فروعها وتباين أوجه نشاطها، ومن ثم 
العلمية لإلدارة، ولقد شهد النصف الثاين من القرن العرشين تطوراً 
التي  النظم  بثورة  ما يسمى  نتيجة البتكار  اإلداري  الفكر  ًيف  بارزا 
أُطلق  املنظامت،  دراسة  يف  الحديثة  األفكار  من  تيار  عنها  متخض 
عليه مدخل النظم املتفاعلة، أونظرية النظم العامة .لقد تأسست 
نظرية النظم العامة عىل اعتبار أن جميع املتغريات أو األشياء يف 

هذا الكون هي نظام.
 مفهوم النظام:

بشكل 	  بينها  فيام  املرتابطة  األجزاء  من  مجموعة  هو  النظام: 
معني وتعمل كوحدة واحدة  لتحقيق هدف محدد ضمن إطار 

بيئي تتعامل معه. 
هذا املفهوم يركز عىل كون النظام يحتوي عىل أجزاء تربطها عالقات 
تنظم عملها لتحقيق هدف مرسوم لها مع عدم إهامل أهمية تفاعل 

النظام مع بيئته التي يوجد فيها.
 النظام: هو مجموعة من العنارص أو األجزاء التي تتكامل مع 	 

بعضها وتحكمها عالقات وآليات عمل معينة ويف نطاق محدد 
بقصد تحقيق هدف معني.

فيه خمسة  تتوفر  أن  نظام البد من  أي  أن  أكد عىل  املفهوم  هذا 
عنارص أساسية ، هي: 

 األجزاء: أي نظام يجب أن يتكون من ُجزئني فأكرث.. 1
العالقات: يجب أن ترتبط األجزاء ببعضها عن طريق عالقات . 2

تكاملية.
آليات العمل: يجب أن يعمل النظام وفق آليات عمل معينة . 3

ومتناسقة حتى يؤدي الغرض املرجو منه، فتواجد أجزاء النظام 
عمل  آلية  وجود  من  بد  ال  بل  وحده،  يكفي  ال  بعضها  مع 

تحكم عالقتها.
الحدود: البد أن يكون ألي نظام حدوده التي متيزه عن النظم . 4

األخرى،  فإن مل يكن للنظام حدود متيزه فمن الصعوبة تعيني 
أن  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  وما هوخارجه،  النظام  ما هو ضمن 

هناك تداخالً بني النظام والنظم األخرى املجاورة.
الهدف: يعمل النظام عادًة لتحقيق هدف محدد.. 5

مع وجود العديد من املفاهيم للنظم التي تختلف من حيث األلفاظ 
أواملصطلحات، إال أن جميعها تتفق من حيث املعنى،  وميكن 
القول بأن أي مفهوم يجب أن يشتمل عىل ثالثة عوامل، هي: 

أ. أي نظام يتكون من أجزاء.
ب. وجود عالقة تربط أجزاء النظام بعضها ببعض.

ج. أجزاء النظام تعمل لتحقيق هدف مشرتك.
نظمية، 	  بطريقة  األشياء  إىل  النظر  يف  يتمثل  النظم  مدخل  إن   

وهذه  أخرى،  فرعية  أنظمة  عىل  تحتوي  رئيسية  كأنظمة  أي 
الرئييس  النظام  أن  كام  أصغر،  فرعية  أنظمة  عىل  تحتوي  أيضاً 
نفسه هوجزء من نظام أكرب وتشبه فكرة النظم التدرج الهرمي 
بينام  الرئييس  النظام  تشبه  األعىل  فاملستويات  للمنظامت، 
النظام  لهذا  املكونة  الفرعية  النظم  تشبه  منه  األدىن  املستويات 
وهكذا....، كمثال عىل ذلك، ميكن النظر إىل جسم اإلنسان كنظام 
يحتوي عىل نظم فرعية كنظام الدورة الدموية والنظام العصبي 
الفرعي  النظام  الجهاز الهضمي، كام أن  التنفيس ونظام  والنظام 
األخري مثال ً - الجهاز الهضمي  – يحتوي عىل نظم فرعية أخرى 
كاملعدة، املريء، األمعاء، الفم وغريها. جسم اإلنسان كنظام كيل 

محى الدين محمود التوم محمد

إدارة التخطيط والبحوث

النظام ه� جمم�عة من الأجزاء املرتابطة فيما بينها ب�شكل معني وتعمل 

ك�حدة واحدة  لتحقيق هدف حمدد �شمن اإطار بيئي تتعامل معه.

اأي نظام لبد اأن يك�ن له حدوده التي متيزه عن النظم الأخرى
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يشكل نظام أصغر داخل نظام أكرب كنظام الكون.
نظم 	  عىل  تحتوي  كيل  كنظام  أواملنظمة  املؤسسة  فإن  لذا 

األفراد  إكساب  إىل  يهدف  نظام كيل  مثال  فالجامعة  جزئية،  
تحتوي  الجامعة  فإن  الهدف  هذا  ولتحقيق  معينة،  مهارات 
نظم  إىل  تتفرع  بدورها  كالكليات،وهذه  جزئية  نظم  عىل 
جزئية أخرى كاألقسام وهكذا، والجامعة ذاتها هي جزء من 

النظام التعليمي للسلطة.
ليست فكرة جديدة من جهة، ومل 	  اليشء كنظام  اعتبار    فكرة 

تنشأ يف حقل العلوم االجتامعية من جهة أخرى،  فقد كان هناك 
كطريقة  النظام  فكرة  الستخدام  طويلة  زمنية  فرتة  منذ  اتجاهاً 
لفهم أفضل لكل الظواهر، فقد قدم عامل األحياء األملاين لودفيج 
فون برتلنفي هذه الفكرة ألول مرة عام1937 م وأسامها بالنظرية 
ميكن  مبادىء  تتضمن  الفكرة  هذه  بأن  ورأى  للنظم،  العامة 
تطبيقها عىل النظم بصفة عامة أياً  كانت طبيعة العنارص املكونة 
هذا  وذكر  مكوناتها،  بني  املوجودة  القوى  أو  العالقات  أو  لها 
البيئة، وأخرى مغلقة  العامل أن هناك نظامً مفتوحة تتعامل مع 
تتعامل معها، ويتمثل هذا التعامل يف االعتامد عىل هذه البيئة 
يف الحصول عىل مدخالت النظام ويف مقابل ذلك يسهم مبخرجات 
تعود إىل هذه البيئة،  ويصل النظام املفتوح إىل حالة من الثبات 
واملخرجات،  املدخالت  من  ومستمر  متزن  رسيان  عىل  بحفاظه 
وإنه من خالل عملية التغذية املرتجعة أويوجه النظام مخرجاته 
تصور  املمكن  من  وإنه  الثبات،  حالة  عىل  املدخالت  لتضبط 
مفتوح  كنظام  أواملؤسسة  التسخني  أوجهاز  أوالحيوان  اإلنسان 
يستخدم التغذية املرتجعة للحفاظ عىل حالة الثبات،  أما النظم 
املغلقة فإنها ال تتعامل مع البيئة وبالتايل ليس لها عالقة معها كام  
يف النظم املفتوحة وقد ساهم العديد من الكتاب يف تطوير نظرية 
النظم العامة مثل )كاتز وكان( اللذان أدخال فكرة استخدام هذه 

النظرية يف املنظامت وذلك يف كتابهام:
 ) The Social Psychology Of Organizations( الذي صدر يف 
العام 1966م، فقد نظروا إىل التنظيم كنظام للطاقة من املدخالت 
به  املحيطة  البيئة  من  الطاقة  يقبل  التنظيم  وان  واملخرجات،  
ويحولها إىل مخرجات تعيد تنشيط النظام،  وأن مدخالت الطاقة 
تتمثل يف املواد الخام والعاملة بينام املخرجات تتمثل يف املنتجات 
التي تباع إىل العمالء،  وان النقود التي تحصل عليها املنظمة من 

الخام،  العمالء تستخدم  يف رشاء مدخالت أخرى كالعاملة واملواد 
بأنه يتكون من أجزاء  التنظيم  النظم فإنه ينظر إىل  ووفقاً ملدخل 
هي املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية العكسية،  وسوف 
يفرتض خالل تحليل هذه املكونات بأن هنالك نوعني من املنظامت 
تقدم  منظمة خدمية  واألخرى  تنتج سلع،   إنتاجية  منظمة  األوىل 
نربط  أن  السهل  من  أنه  إىل  هنا  االنتباه  مع  كالجامعة،   خدمة 

محتويات منهج النظم بإحدى املنظامت الصناعية.

مكونات النظام:

عملياتمدخالت

تغذية عكسية

مخرجات

شكل )1 - 1( مكونات النظم
املعلومات  نظم  اىل  املدخل  وآخرون،  الكيالين  عثامن  د.  املصدر:  

االدارية، عامن، دار املناهج للنرش 2000م ص 52
1. املدخالت: 

يأخذ 	  مفتوح  نظام  عبارة عن  املنظمة  فإن  النظم  ملدخل  وفقاً 
مدخالته من البيئة املحيطة به ومن ثم يعيدها إىل ذات البيئة 
املدخالت  هذه  وتتمثل  عليها،  التحويل  عمليات  إجراء  بعد 
املنظمة  البيئة. يف  الطبيعية كاملعلومات والبيانات عن  باملوارد 
أواملواد  الخام  املواد  يف  تتمثل  قد  املدخالت  فإن  الصناعية 
املصنعة من قبل منظمة أخرى كمواد وآالت تجري بها عمليات 
اإلنتاج  عملية  لتحويل  الالزم  املال  ورأس  كمعدات،  التصنيع 

كنقود،  والعاملني كأفراد،  ورغبات املستهلكني كمعلومات.
 يف الجامعة فإن املدخالت قد تتمثل يف الطلبة كمواد، وقاعات 	 

واملختربات  اإليضاح  ووسائل  والكتب  واملكتبات  التدريس 
كمعدات، وأعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية كأفراد، والرسوم 
املدفوعة من قبل الطالب واملنح الحكومية وعائدات االستثامر 
كنقود، ومعرفة حاجات السوق من الكفاءات البرشية واملهارات 

كمعلومات.
 2. املعالجات: 

    إن أي نظام يقوم بإجراء عمليات معالجة عىل املدخالت القادمة 

مخرجاتتغذية عكسية عمليات مدخالت
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من البيئة ليتم تحويلها إىل مخرجات، ففي:
التصنيع 	  وعمليات  اإلنتاج  خطوط  متثل  الصناعية  املنظمة 

الخام  كاملواد  املدخالت  تحويل  مبوجبها  يتم  معالجة  عمليات 
واألفراد واألموال واملعلومات إىل سلع ميكن االستفادة منها.

محارضات، 	  من  طالبها  يتلقاه  فيام  تتمثل  عملياتها  فإن  الجامعة 
ندوات وامتحانات من أجل إكسابهم مهارات كافية يحتاجها املجتمع.

3.املخرجات:
املحيطة  البيئة  مبد  النظام  يقوم  واملعالجة  اإلدخال  عملية  بعد   
عليها  جرى  مدخالت  عن  عبارة  كانت  والتي  مبخرجاته  به 
عمليات تحويلية، ففي املنظمة الصناعية فإن السلع املنتجة متثل 
يشكلون  وتعليمهم  مبهاراتهم  طالبها  فإن  الجامعة  مخرجات،ويف 

مخرجات الجامعة.
4.التغذية العكسية:

الثالثة  املراحل  الحصول عىل معلومات حول  إمكانية  النظام  يتيح    
ففي  منها،   أي  يف  مرغوبة  تعديالت  إجراء  ميكن  بحيث  السابقة 
املنظمة الصناعية فإنه من املمكن إضافة مادة خام جديدة ، مثالً إذا 
أظهرت عمليات التصنيع بأن هذه املادة قد تحسن من جودة السلعة 
املصنعة،  ويف الجامعة قد تقرر إدارتها مثالً أن تقوم بتأسيس مختربا 

جديداً ألن املعلومات تشري إىل أن عدد املختربات الحالية غرُي كاٍف.

خصائص النظام
يتصف النظام مبجموعة من الخصائص ، أهمها: 

هدف النظام: البد أن يكون لكل نظام يف الكون هدف يسعى . 1
العام  الهدف  تحديد  وبعد  لوجوده،  مربر  ال  وإال  تحقيقه  إىل 
للنظام ميكن أن نحدد األهداف الفرعية لكل عنرص من العنارص 
املكونة للنظام والتي يجب أن تعمل معاً وبتناسق تام ليحقق 
للنظام،  العام  الهدف  تحقيق  الذي يسهم يف  كل عنرص هدفه 
سلعة  إنتاج  هو  عام  هدف  لديها  الرشكة  املثال  سبيل  عىل 
أوتقديم خدمة وكل قسم يف الرشكة له هدف فرعي مثل قسم 
اإلنتاج، التسويق ،املوارد البرشية وغريها حيث مجموع أهداف 

هذه األقسام يساوي الهدف العام للرشكة.
من . 2 عدد  عىل  الكون  يف  نظام  كل  يحتوي  النظام:  مستويات 

وألغراض  العام  الكيل  النظام  ميثل  مجموعها  الفرعية  النظم 
النظم  العام،  النظام   ( نحدد:  أن  يفضل  والتحليل  الدراسة 
مدخالت  تكون  فرعي  نظام  كل  ومخرجات  بداخله،  الفرعية 
لنظام فرعي آخر كام ان انتقال مخرجات أي نظام فرعي لتصبح 
مدخالت لنظام فرعي آخر يتم عرب حدود كل نظام فرعي مثال 
مخرجات قسم اإلنتاج هي سلع أوخدمات تكون مدخالت مثالً 

لقسم التسويق لغرض بيع هذه السلع أو الحدمات(.
الكلية والشمول: النظام ككل واحد ليس مجرد مجموع أجزاءه . 3

واملكونات  األجزاء  بني  تفاعل  نتاج  الواقع  يف  إنه  وعنارصه، 
وينتج عنها نظاماً يقوم عىل قاعدة التفاعل والتكامل املتبادل 
النظر إىل كل  الفرعية. كام يجب  ملكوناته وعنارصه أونظمه 
النظرة  عىل  التاكيد  أي  كُل،  من  ُجزٌء  أنه  عىل  فرعي  نظام 
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النظام  أجزاء  عالقة  يف  الجزئية  النظرة  عن  واالبتعاد  الكلية 
بالنظام الكيل.

البيئة . 4 ملتغريات  االستجابة  عىل  النظام  قدرة  به  يقصد  التكيف: 
عىل  بقدرتها  متتاز  املفتوحة  وشبه  املفتوحة  والنظم  الخارجية، 
املفتوحة  شبه  النظم  وتعترب  الخارجية  البيئة  ملتغريات  االستجابة 
أكرث قدرة عىل التكيف والوصول إىل حالة التوازن من خالل عالقتها 
بالبيئة الخارجية، وذلك بسبب قدرتها عىل السيطرة عىل متغريات 

البيئة الخارجية من خالل عملية التغذية العكسية والرقابة.
حدود النظام: للنظم حدود وهمية أو افرتاضية أوتنظيمية، لكنها . 5

غري مادية يف معظم األحيان تفصل النظام عن بيئته الخارجية، 
وعن غريه من النظم التي تعمل يف البيئة نفسها. إن كل نظام 
تنظيمي معني  إطار  يعمل ضمن  املعلومات  نظام  ذلك  مبا يف 
الخارجية، وأن تحديد حدود  البيئة  وأن كل ماهو خارج ميثل 
للنظام  وعزله عن  الكلية  الصورة   النظام يساعدنا يف تحديد 
األنظمة األخرى إضافة إىل سهولة دراسته وتحليله. ومن األمثلة 
عىل حدود النظام السياج الذي يحيط باملبنى إلحدى الرشكات، 
لكن مع ظهور مواقع للرشكات عىل الشبكة العنكبوتية الدولية 
)اإلنرتنت( أصبح من الصعوبة تحديد حدود أي منظمة خاصة 

تلك التي ليس لها موقع مادي فقط عىل اإلنرتنت.

أنواع النظم:
ميكن تصنيف النظم إىل األنواع التالية: 

الخارجية . 1 بالبيئة  تتصل  ال  التي  النظم  هي  املغلقة:  النظم 
وينحرص عملها فيام يوجد بداخلها فقط، أي ليست لها عالقة 
أخذ وعطاء مع البيئة الخارجية، وهذه النظم وجدت ألغراض 
الدراسة النظرية فقط، ويوضح الشكل )2. 1( النظام املغلق.

 
ليس هناك تفاعل مع البيئة

http://www.ak4t.com/12/2010/نظم-معلومات- املصدر:  
إدارية-مقدمة

البيئة . 2 مع  تتفاعل  التي  النظم   تلك   : هي  املفتوحة  النظم 
البيئة  وبني  بينها  تبادلية  تأثري  عالقة  هناك  أي  الخارجية، 
من  مدخالته  النظم  من  النوع  هذا  يستقبل  أي  الخارجية، 
البيئة  البيئة املحيطة به ثم يعيدها بعد معالجتها إىل هذه 
النظم  هذه  ومتتاز  أومعلومات  أوخدمات  سلع  شكل  عىل 
لغياب عملية  الكلية عىل مدخالتها وذلك  السيطرة  بانعدام 
معروفة  بعضها  املدخالت  تكون  لذا  املدخالت،  عىل  الرقابة 
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والبعض اآلخر غري معروفة، وتكون هذه النظم معرضة دامئاً 
لالضطراب وتعيش حالة من عدم التوازن. 

شكل )3 - 1(: النظام املفتوح

   هناك مدخالت معروفة و 

أخرى غريمعروفة.لذا يكون 

النظام معرضاً ً لالضطرابات 

اآلتية من خارجه

مخرجات معروفة.	 

مخرجات غري معرفة.	 

مدخالت معروفة	 

مدخالت غري معروفة	 

اضطرابات	 

املصدر:  ظم- معلومات – إدارية – مقدمة
البيئة . 3 من  النظم  هذه  مدخالت  تكون  املغلقة:  شبه  النظم 

عملية  لوجود  وذلك  مسبقاً،  ومعروفة  محددة  الخارجية 
سيطرة ورقابة عىل املدخالت فتكون مخرجاتها معروفة لذلك 
التوازن،  من  حالًة  وتعيش  إستقراراً  أكرث  النظم  هذه  تكون 
إىل  الوصول  تستطيع  االضطراب  عملية  واجهت  إذا  وحتى 
حالة التوازن أرسع من النظم املفتوحة،ومن األمثلة عىل ذلك 
النظم  النقل(،  حافالت  إنطالق  مواعيد  نظام   ( السري  نظام 
التطبيقية الخاضعة للرقابة،  جهاز الحاسوب الذي وضع فيه 

نظام للحامية من الفريوسات.
شكل)4 - 1(: نظام نصف مفتوح أونصف مغلق

البيئة  مع  تبادل  هناك 

فيه،لذلك  التحكم  ميكن 

ميكن تجنب اإلضطرابات 

اآلتية من خارج النظام  

مدخالت معرفة.	  مخرجات معروفة	 

http://www.ak4t.com/12/2010/نظم-معلومات- املصدر: 
إدارية-مقدمة/

مفهومى  البيانات و املعلومات:
1. البيانات:

هي مصطلح شائع استخدامه بصيغة الجمع، مفرده )بيان(، 	 
فالبيانات يف الواقع متثل املواد األولية للحصول عىل املعلومات، 
جاهزة  وخارجية،  داخلية  متنوعة  مصادر  من  تجمع  وهي 

وأولية، شفوية وموثقة، رسمية وغري رسمية.
  تٌَعرف البيانات كونها األرقام أواألعداد غري املفرسة أوامللحة 	 

أواملعالجة، أو كونها األرقام املطلوب معالجتها بواسطة النظام 
وهي عبارة عن مواد خام مفصلة كأرقام أوكلامت متثل وتصف 

الشؤون املتعلقة باملنظمة وعملياتها.
من املفهومني السابقني ميكن أن نقول بأن البيانات هي عبارة 	 

يتم معالجتها  لها،  أوإشارات، ال معنى  أوكلامت،  أرقام،   عن 
وذلك بإخضاعها إىل مجموعة من اإلجراءات من قبل اإلنسان،  
ميكن  التي  املعلومات  عىل  منها  نحصل  ليك  أوالحاسوب، 

االستفادة منها.
2. املعلومات :

عبارة عن بيانات متت معالجتها ووضعها بصورة ذات فائدة 	 
ومعنى لألشخاص املعنيني.لتقابل احتياجاتهم.

والتفسري، 	  والتحليل  للمعالجة  خضعت  التي  البيانات  هي 
بهدف استخراج املقارنات، واملؤرشات والعالقات،  التي تربط 

الحقائق واألفكار والظواهر بعضها مع بعض.
معنى 	  ذات  يجعلها  بشكل  ومعروضة  منظمة  بيانات  هي 

املوجودة  للمعرفة  إضافة  وتقدم  يتسلمها،  الذي  للشخص 
لديه حول ظاهرة أوحدث أومجال معني،  فاملعلومات تخرب 

املستخدم بيشٍء ما ال يعرفه،  أوال ميكن توقعه. 
هي بيانات قد متت معالجتها بحيث تكون ذات معنى وأكرث 	 

فائدة لصانعي القرارات.
البيانات التي تتم معالجتها بحيث أصبحت ذات داللة معينة، 	 
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وينبغي أن تعالج هذه البيانات وأن تحور بصورة أو بأخرى، 
بحيث ميكن أن تتحول إىل ما يسمى معلومات.

       مام سبق ميكن القول بأن البيانات ليست مفيدة بدون إجراء 
البيانات  بعد  تأيت  واملعلومات  عليها،   املختلفة  املعالجة  عمليات 
أومزيجاً  الكرتونياً  أو  آلياً  أو  يدوياً  البيانات  معالجة  وتتم  زمنياً،  
ملتخذي  املفيدة  املعلومات  عىل  للحصول  الثالثة  الطرق  هذه  من 

القرارات. 
خصائص جودة املعلومات:

  من املؤكد أن املعلومات تدعم عملية صنع القرارات يف املنظمة، 
منها،   املرجوة  الفائدة  تحقق  وليك  التأكد،  عدم  درجة  من  وتقلل 

يجب أن تتصف بالخصائص التالية:
الكمية . 1 إىل  الصحيحة  املعلومات  نسبة  عن  تعرب  الدقة: 

اإلجاملية من املعلومات التي يتم إنتاجها خالل فرتة محددة 
من الزمن.

الحالة . 2 جوانب  جميع  تغطي  معلومات  توفر  الشمول:تعني 
التي تجري معالجتها.

املوضوعية: تعني عدم تحيز البيانات التي تم جمعها ، فرزها . 3
، تبويبها ، تنقيحها وتحليلها ألي جهة.

التوقيت املناسب: تعني وصول املعلومة إىل املستفيد يف الوقت . 4
ستفقد  املناسب  الوقت  يف  وصولها  عدم  حال  ويف  املناسب، 

قيمتها، وبالتايل متثل ضياعاً للوقت ، الجهد وإهداراً للامل.
املطلوب . 5 بالشكل  املعلومات  تقديم  إمكانية  تعني  الشكل: 

للمستفيد بحيث يُضمن رسعة فهمها من قبل األفراد املوجهة 
إليهم، سواء  تم تقدميها كمية رقمية أو وصفية أوبشكل رسوم 

ومخططات بيانية أوبشكل جداول.
املعلومات . 6 متثل  استخدامها  يتكرر  التي  املعلومات  التكرار: 

النشطة يف قاعدة البيانات بحيث يجب االهتامم بها وتحديثها 
فيمكن  املستخدمة  وغري  الراكدة  املعلومات  أما  باستمرار. 

التخلص منها أوحفظها يف وسائط تخزين رخيصة التكاليف.
املجال: يحدد حقل املعلومات مدى شموليتها، فمثالً تغطي . 7

تتعلق  بينام  واسعة،  اهتامم  مجاالت  املعلومات  بعض 
مجال  ويتحدد  جداً،  ضيق  اهتامم  مبجال  أخرى  معلومات 

املعلومات املطلوب يف ضوء طبيعة استخدامها.
بتجميع . 8 اإلدارية  املعلومات  نظم  تهتم  أن  يجب  املصدر: 

ومعالجة البيانات من مختلف املصادر املتاحة.
املرونة: تعني تكييف املعلومات الستخدام أكرث من مستفيد. . 9

الوضوح: تعني خلواملعلومات من الغموض.. 10
من . 11 املنتجة  الرسمية  املعلومات  طبيعة  هي  القياس:  قابلية 

نظم املعلومات اإلدارية، وإمكانية قياسها كمياً.
املالءمة: يجب أن تكون املعلومات ذات صلة وثيقة بالحالة أو . 12

مبوضوع البحث الذي يجري معالجته.
      مام سبق نالحظ أنه للحصول عىل أعىل خصائص للمعلومات 
املنظمة  تحدد  ما  غالباً  فانه  وعليه  التكاليف،  تزيد  بالتايل  فانه 
ويف  املستفيدين  حاجة  الخصائص حسب  لهذه  املطلوب  املستوى 

ضوء تحليل التكلفة والعائد عىل املنظمة.
             

                   شكل رقم )5 – 1(: خصائص املعلومات الجيدة
املصدر: املغريب،  عبد الحميد نظم املعلومات اإلدارية 2002 ص 52
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مقدمة 
اإلنتاج  قطاع  يشهدها  التي  الشديدة  املنافسة  الحايل  الوضع  طبيعة  أحد  عىل  يخفى  ال 
غري  بصورة  التغيري  تسارع حركة  وأيضا  املستخدمة،  والتقنيات  األساليب  وتنوع  والخدمات 
مسبوقة مام يجعل الرشكة أو املؤسسة يف حالة بحث وسعي دائم لتضمن لها حصة أو مكانة 
والقطاعات  الخدمات  أنواع  لكل  مرافقة  أصبحت  الصفة  وهذه  عملها،  ومجال  السوق  يف 

وأيضاً عىل كل مستوياتها سواء كانت منشآت كبرية ومتوسطة وصغرية .

املفاهيم  املنافسة، وهذه  األجواء  لهذه  لذلك فقد ظهرت عدة مفاهيم مرافقة  ونتيجة     
تطبيقها  حال  يف  وهي  ومتّكن،  بقوة  املنافسة  عامل  يف  واالستمرارية  للدخول  وسيلة  تشكل 
واتخاذها كأسس راسخة يف التعامل تضمن للرشكة الثبات والتقدم، ومن املفاهيم الواجب 
عىل الرشكات الحرص عليها مفهوم الجودة الشاملة TQM والتي أصبحت اآلن وبفضل الكم 
الهائل يف املعلومات وتقنيات االتصال سمة مميزة ملعطيات الفكر اإلنساين الحديث سيام وأن 
اإلدارة العلمية املعارصة أسهمت بشكل حثيث يف تطوير بنية املنظامت االقتصادية بشكل 

كبري.
  فلقد أصبحت الجودة إحدى أهم مبادئ اإلدارة يف الوقت الحارض، لقد كانت اإلدارة باملايض، 
تعتقد بأن نجاح الرشكة يعني تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أرسع وأرخص، ثم 
تصليح  أجل  بيعها من  بعد  املنتجات  لتلك  وتقديم خدمات  األسواق،  لترصيفها يف  السعي 

العيوب الظاهر فيها.
الثانية حيث كانت األهمية منوطة  العاملية  الحرب  بالجودة منذ نهاية  الوعي    وقد تعاظم 
بعمليات التفتيش والرقابة حيث بدأت الرشكات اليابانية يف استدعاء العلامء األوربيني لتطوير 
مفهوم الجودة يف الرشكات اليابانية ومن أشهرهم دمينج وجوران اللذان بدأ يف تعليم اليابانني 
تقنيات ومفاهيم الجودة التي كانت الرشكات األمريكية ال تهتم بها يف هذا الوقت ويعد ادوارد 
دمينج Edward Deming رائد الجودة األمريكية أبرز من استخدم وطبق الرقابة اإلحصائية 
عىل  الرقابة  خالل  من  الجودة  مستوى  عن  معلومات  جمع  عىل  اعتمد  حيث  الجودة  عىل 
عمليات اإلنتاج أثناء تنفيذها، ثم قام بتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية من أجل الوقوف 

عىل مستوى الجودة املتحقق.
  فكانت أول مراحل الوعي بالجودة هي مرحلة االهتامم بالتفتيش والفحص الذي كان يتم 
باستخدام الوسائل الفنية منذ ظهور نظام اإلنتاج الكبري وعادة ما كانت تتم متابعة الجودة 
أثناء عملية اإلنتاج ذاته، حيث كان الرتكيز يف قياس الجودة محصوراً يف عملية الفحص حيث 
يتم استبعاد املعيب منها وكان الفحص عشوائيا استنادآ ايل التقديرات اإلحصائية وانحرصت 
مسؤلية الرقابة عىل الجودة يف مدير الجودة وكانت عملية التفتيش والفحص ألغراض الجودة 
فقط، كذلك مل يتم االهتامم مبعرفة وارجاع أسباب العيوب وتتبعها ومل تخلو املنتجات من 
العيوب يف هذه املرحلة وكان يف تلك الفرتة مفهوم الجودة يدور حول مطابقة املواصفات 

فقط حيث يتم تصميم املنتج وفقاً ملا يريده املنتج وليس وفقا ملا يريده العميل.
الرشكات  قامت  أن  إىل  الجودة  عىل  تؤكد  التي  اإلدارية  واملامرسات  النظريات  تتابعت  ثم 
شموالً  أكرث  جوانب  بإضافة  اإلسرتاتيجية  الجودة  إدارة  مفهوم  وتوسيع  بتطوير  األمريكية 
وعمقاً واستخدمت اساليب متطورة يف مجال تحسني الجودة والتعامل مع الزبائن واملوردين 

د/عبداملطلب إبراهيم عبدالرسول

رئيس قسم الدراسات والتطوير – جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا

MCQI-CQP -عضو املعهد املليك الربيطاين

اجل�دة هي املقدرة 

على اإنتــــــاج �شلعة 

اأو خــــدمة تلبـــــى 

امل�شتهلك حاجــات 

اإدارة اجلـــــــــــــ�دة 

تهتــم بال�شتخدام 

الأمثــــــل لكــــــافة 

املــــ�ارد للتح�شــني 

امل�شــــتمر للجـــ�دة
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وتفضيل اساليب تأكيد الجودة ليصبح أسلوباً رقابياً إسرتاتيجياً عىل 
امتداد  الشاملة هي  الجودة  إدارة  أن  اإلسرتاتيجية ويالحظ  الجودة 
عمقا  أكرث  الشاملة  الجودة  إدارة  ولكن  اإلسرتاتيجية  الجودة  إلدارة 
وشمولية من إدارة الجودة اإلسرتاتيجية إىل أن تبلورت إدارة الجودة 
للموارد  الفعال  االستخدام  تركز عىل  عامة  إدارية  كفلسفة  الشاملة 
وتحقيق  العمالء  احتياجات  اشباع  يف  للمنظمة  والبرشية  املادية 

أهداف املنظمة وذلك يف إطار من التوافق مع متطلبات املجتمع.

مراحل تطور الجودة :
1- رقابة العامل للجودة: توىل العامل بنفسه مسؤولية رقابة الجودة 
يف نهاية القرن التاسع عرش ومل يكن مستغربا وجود تباين معني مابني 

الوحدات املنتجة من قبل وحدات عمل عند إنتاج سلعة معينة .
2- رقابة الجودة باملالحظ: مع التطور يف طرق اإلنتاج يف بداية القرن 
العمل  مجموعات  لخضوع  أدى  املصنع  مفهوم  وإنتشار  العرشين 
تقسيم  مبدأ  ظل  يف  الجودة  ومعايري  مفهوم  يوحد  واحد  ملالحظ 

العمل والتخصص .
3- رقابة الجودة بالفحص: إنتقلت املسؤولية إىل وحدات إدارية تقوم 
بالفحص بسبب تزايد حجم اإلنتاج وتنوعه يف الفرتة )1945-1939(.

4- رقابة الجودة إحصائياً: يف السبعينيات من القرن ومع التطور يف 
العلوم الكمية واإلحصائية مع بدايات استخدام الحاسب اآليل صارت 

هناك أدوات تساعد عىل رقابة الجودة إحصائياً.
خطوات  ليشمل  الرقابة  مجال  اتسع  الشاملة:  الجودة  رقابة   -5
الترصف  واتخاد  العمليات  نتائج  وتحليل  بإنتظام  التصميم  مراجعة 
عند مصدر الصنع أو مصدر التوريد، ومن ثم اتسعت رقابة الجودة 
السلع  إنتاج  وأفراد  ونظم  وعمليات  ومخرجات  مدخالت  لتشمل 

والخدمات.

أوال: مفهوم الجودة ومضمونها وأبعادها وأساليبها 
مل  أنه  إال  بعيد،  زمن  منذ  الجودة  مفهوم  ظهور  من  الرغم  عىل 
ينظر  أصبح  إذ  األخرية،  اآلونة  يف  إال  لإلدارة  رسمية  كوظيفة  يظهر 
إنها وظيفة تعادل متاما  الحديث عىل  الفكر اإلداري  الجودة يف  إىل 
باقي الوظائف مثل وظيفة املشرتيات، والوظيفة الهندسية، وبحوث 
التسويق وغريها، وأصبحت تستحق االنتباه من جانب رجال اإلدارة 

العليا باملنظامت.

)1( مفهوم الجودة :
   هي املقدرة عىل إنتاج سلعة أو خدمة تلبى حاجات املستهلك، 
واملحددة  املوضوعة  املواصفات  حسب  للقياس  تابع  متغري  وهي 
التي  املنتج  وخصائص  مجموع  أنها  أى  املختصني،  قبل  من  مسبقا 
تظهر يف قدرته يف تلبية حاجات املستهلك املحددة والضمنية سعيا 
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إلرضائه، وملا كانت حاجات املستهلك تتغري مع الزمان بالتاىل تصبح 
وتطوير  ايضا خلق  والجودة  نهائياً،  ال  الجودة هدفاً  تحقيق  عملية 
قاعدة من القيم واملعتقدات التي تجعل كل موظف يعلم أن الجودة 
هي الهدف االساىس للمنشأة. والجودة كام هي يف قاموس اكسفورد 

تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة.
ومتثل الجودة مجموعة السامت والخواص للمنتج التي تحدد مدى 
مالءمته لتحقيق الغرض الذي أنتج من أجله ليلبى رغبات املستهلك 
املتوقعة وتعترب املواصفات القياسية املحدد األسايس للجودة، والتي 
الخدمات  وجودة  اإلنتاج  جودة  عليها  تقوم  أساسية  أعمدة  تشكل 
التطوير  عمليات  إحداث  ميكن  األساسية  األعمدة  هذه  خالل  ومن 

املطلوبة لتلبى رغبات املستهلكني.
كانت  كلام  أي  لالستخدام(  )املالمئة  بأنها  الجودة  )جوران(  ويعرف 
كانت  كلام  املستفيد  الستخدام  مالمئة  املصنعة  السلعة  أو  الخدمة 

جيدة. 
لتحقيق  رشوط  ثالثة  فيه  يشرتط  بتعريف  )كروسبي(  ويعرفها 

الجودة:- 
1- الوفاء باملتطلبات.

2- انعدام العيوب.
3- تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة. 

إذ  التعريفني  يجمع  يكاد  ولكنه  مخترص  بتعريف  )دمينج(  ويعرفها 
الجودة هي تحقيق احتياجات وتوقعات املستفيد حارضاً  يقول إن 

ومستقبالً.
 وتضمنت املواصفة القياسية الدولية ملصطلحات الجودة إصدار عام 
1994 تعريفاً للجودة باعتبارها: مجموعة الخواص والخصائص الكلية 
التي يحملها املنتج/ الخدمة وقابليته لتحقيق االحتياجات والرضاء أو 
 Quality والصالحية للغرض.“ Fitness For Use – املطابقة للغرض

is Fitness for use هو أكرث تعريفات الجودة مالمئة ، 
 9000  ISO القياسية املواصفة  مضمون  الجودة حسب  وتعرف     

النشاط أو  بأنها “مجموعة الصفات املميزة للمنتج )أو  لعام 2000 
العملية أو املؤسسة أو الشخص( والتي تجعله ملبياً للحاجات املعلنة 
واملتوقعة أو قادراً عىل تلبيتها” وبقدر ما يكون املنتج ملبياً للحاجات 
عن  يعرب  رديئاً،  أو  الجودة  عايل  أو  جيداً  منتجاً  نصفه  والتوقعات، 
الحاجات املعلنة يف عقد الرشاء أو البيع مبواصفات محددة للمنتج 

املراد رشاؤه أو بيعه.

 )2( أبعاد الجودة :-
متتلك السلعة أو الخدمة أبعاد و خصائص متعددة :

أبعاد جودة السلعة :أ. 
- األداء : الكيفية التي يتم بها أداء الوظيفة و معاملها.

- الهيئة/ املظهر : الخصائص املحسوسة للسلعة.
يف  محددة  تشغيلية  تحت ظروف  املطلوب  العمل  أداء  القابلية:   -

فرتة زمنية محدد.
من  أو  العقد  مبوجب  املحددة  املواصفات  مع  التوافق  املطابقة:   -

قبل الزبون.
- املتانة: االستفادة الشاملة والدامئة من السلع.

- القابلية للخدمة: إمكانية تعديلها أو تصليحها.
- الجاملية: الرونق والشكل واإلحساس التي تولده.

- الجودة املدركة
أبعاد جودة الخدمة:ب. 

- الوقت: كم ينتظر املستهلك.
- دقة التسليم: التسليم يف املوعد املحدد.

- اإلملام: إنجاز جميع جوانبها بشكل كامل.
- التعامل: ترحيب العاملني بكل الزبائن.

- التناسق: تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للزبون.
- سهولة املنال: إمكانية الحصول عىل الخدمة بسهولة.
- الدقة: إنجاز الخدمة بصورة صحيحة منذ أول لحظة.
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- االستجابة: التفاعل برسعة من العاملني لحل املشاكل املتوقعة.
)3( أساليب إدارة الجودة:

وتخفيض  الجودة  )تحسني  أساسية  محاور  ثالثة  الجودة  وإلدارة 
التكلفة وزيادة اإلنتاجية( ولكل من هذه املحاور أساليب يلزم اإلتيان 

بها وهي كام ييل: 
أ- تحسني الجودة وتتم بإتباع ما ييل: 

1- التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفاهيم الجودة. 
2- التخطيط اإلسرتاتيجي للجودة. 

3- تقبل مفاهيم الجودة. 
4- املشاركة والتمكني. 

5- التدريب. 
6- تحفيز املستفيدين إلبداء مرئياتهم. 

7- منع األخطاء قبل وقوعها. 
8- التحسني املستمر. 

9- الرتكيز عىل املستفيدين. 
10- القياس والتحليل. 

ب- تخفيض التكلفة: لتكلفة الجودة محوران أساسيان: 
تكلفة إيجابية وتستحوذ عىل ما يصل إىل 50% من ميزانية الجودة، 

وتنقسم إىل قسمني: 
لتنسيق  وموظفني  مستشارين  تعيني  يف  وتتمثل  وقائية  تكلفة   -1

برامج الجودة. 
2- تكلفة التقويم وتنصب عىل برامج التقويم الداخيل التي تتم من 
عن  الجهة  خارج  من  يتم  الذي  الخارجي  التقويم  أو  الجهة  داخل 

طريق هيئات متخصصة ملراجعة وتقويم الجودة. 
تكلفة سلبية وتستنزف ما يصل إىل 50% من ميزانية الجودة وتنقسم 

إىل قسمني: 
1- تكلفة العيوب واألخطاء الداخلية التي تحدث أثناء تأدية العمل. 
2- تكلفة العيوب واألخطاء الخارجية التي تكتشف بعد االنتهاء من 

األعطال املطلوب إنجازها. 
ج- زيادة اإلنتاجية : حتى يتسنى لنا رفع اإلنتاجية يتعني علينا القيام 

مبا ييل: 
1- حسن اختيار املوظفني لكل وظيفة مهام كان موقعها يف الهيكل 

التنظيمي للجهة. 
2- الدقة يف وضع املوظف املناسب يف املكان املناسب. 

3- تحديد مستوى اإلنتاجية املستهدف من كل عملية وذلك بالتنسيق 
بني العاملني ورؤسائهم املبارشين. 

4- متابعة تنفيذ األعامل ومقارنة نتائجها باألهداف املوضوعة سلفاً.
عىل  اإلدارية  العملية  عنارص  تطبيق  هي   : الجودة  إدارة  مفهوم 
الجودة، وتهتم إدارة الجودة باالستخدام األمثل لكافة املوارد للتحسني 
املستمر للجودة، وتتضمن عملية إدارة الجودة تحقيق التكامل بني 
العاملني واملوردين والعمالء داخل بيئة متحدة، وتقوم عىل مبدأين:

بها  مقتنعون  العاملون  كان  إدا  أكفأ  تكون  الجودة  إدارة  أن   -1
بالفطرة من البداية.

2- أن إدارة الجودة عملية تحت السيطرة وليست عشوائية .
ثانيا : مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطورها وفلسفتها .

)Total Quality Management )TQM
مفهوم الجودة الشاملة : هي قيادة األداء لتلبية متطلبات املستهلك 
بالطريقة الصحيحة ومن أول مرة،  من خالل عمل األشياء الصحيحة 
وهي مدخل أداء األعامل الذى يحاول تعظيم املركز التنافىس للمنظمة 
والعمليات  واألفراد  املنتجات  لجودة  املستمر  التحسني  خالل  من 

والبيئة.
قيمة  تقديم  يضمن  إداري  أسلوب   : الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم 
والخارجي من خالل تحسني وتطوير مستمرين  الداخيل  للمستفيد 
للعمليات اإلدارية بشكل صحيح من أول مرة ويف كل مرة باالعتامد 

عىل احتياجات ومتطلبات املستفيد.
التقنى  النظام  تحسني  من خالل  مطابقة  أكرث  منتجات  إنتاج  وهي 
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ونظام األفراد يف آن واحد، ومتثل فلسفة إدارة األعامل املتكاملة التي 
ال تفصل حاجات املستهلك عن أهداف األعامل، ومتثل فلسفة تحسني 
الوظائف  أوجه  لجميع  املستمر  التحسني  خالل  من  الرشكة  ربحية 

التي تشتمل عليها اإلدارة.
وهي التطوير املستمر للعمليات اإلدارية وذلك مبراجعتها وتحليلها 
الوقت  وتقليل  األداء  مستوى  لرفع  والطرق  الوسائل  عن  والبحث 
الفائدة  عدمية  والوظائف  املهام  جميع  عن  باالستغناء  إلنجازها 
ورفع  التكلفة  لتخفيض  وذلك  للعملية  أو  للعميل  رضورية  والغري 
التطوير عىل متطلبات  الجودة مستندين يف جميع مراحل  مستوى 

وإحتياجات العميل.
و كانت أول محاولة لوضع تعريف ملفهوم إدارة الجودة الشاملة من 
قبل BQA )منظمة الجودة الربيطانية( حيث عرفت TQM عىل أنها 
من  كل  تحقيق  خاللها  من  تدرك  التي  للمؤسسة  اإلدارية  “الفلسفة 

احتياجات املستهلك وكذلك تحقيق اهداف املرشوع معاً”.
بينام عرفها العامل جون أوكالند “عىل أنها الوسيلة التي تدار بها املنظمة 

لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافيس عىل نطاق العمل ككل.
أمريكية )هي فلسفة  نظر  الشاملة من وجهة  الجودة  إدارة  أما     
تطور  لتحقق  املنظمة  وترشد  تدل  ومباديء  عريضة  وخطوط 
مستمر وهي اساليب كمية باإلضافة إىل املوارد البرشية التي تحسن 
استخدام املوارد املتاحة وكذلك الخدمات بحيث ان كافة العمليات 
داخل املنظمة تسعى ألن تحقق إشباع حاجات املستهلكني الحاليني 

واملرتقبني(. 
   أما وفق Royal Mail فتعرف الجودة الشاملة عىل أنها الطريقة 
أو الوسيلة الشاملة للعمل التي تشجع العاملني للعمل ضمن فريق 
حاجات  إشباع  لتحقيق  مضافة  قيمة  خلق  عىل  يعمل  مام  واحد 

املستهلكني. 
الجودة  إدارة  فإن   British Rail ways board لتعريف  ووفقاً 
الشاملة هي العملية التي تسعى ألن تحقق كافة املتطلبات الخاصة 
بإشباع حاجات املستهلكني الخارجيني وكذلك الداخليني باإلضافة إىل 

املوردين.
الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم   )1995،Cole( كول  حدد  فقد  ولذا 
)بأنها نظام إداري يضع رضا العامل عىل رأس قامئة األولويات بدالً 
من الرتكيز عىل األرباح ذات األمد القصري، إذ أن هذا اإلتجاه يحقق 

املدى  مع  باملقارنة  واستقراراً  ثباتاً  أكرث  الطويل  املدى  عىل  أرباحاً 
الزمني القصري(.

اإلدارة  والتزام  اشرتاك  بأنها   )1992  ،Tunks(تونكس عرفها  كام 
واملوظف يف ترشيد العمل عن طريق توفري ما يتوقعه العمل أو ما 

يفوق توقعاته. 
)نظام  عن  عبارة  الشاملة  الجودة  إدارة  بأن  القول  ميكن  ولذا 
اإلحصائية  املتكاملة واألدوات  الفكرية  الفلسفات  يتضمن مجموعة 
والعمليات اإلدارية املستخدمة لتحقيق األهداف ورفع مستوى رضا 

العميل واملوظف عىل حد سواء(. 
كروسبي  أمثال  مفكرون  تبناها  فكرية  توجهات  هناك  بأن  علامً 
ميكن  التي  النهائية  النتائج  عىل  تركز  وبروكاوبروكا  وجابلونسيك 
تلخيصها يف  والتي ميكن  الشاملة،  الجودة  إدارة  تحقيقها من خالل 
أنها )الفلسفة اإلدارية ومامرسات املنظمة العملية التي تسعى ألن 
أكرث  تكون  ألن  الخام  املواد  وكذلك  البرشية  مواردها  من  كل  تضع 

فاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف املنشأة(. 

خصائص ومتطلبات وأهداف ومبادىء إدارة الجودة الشاملة :
 )1( خصائص إدارة الجودة الشاملة.

حالياً  املستهلك  بإحتياجات  للوفاء  املستمر  التحسني   : الفلسفة   -1
ويف املستقبل.

2- اإلسرتاتيجية: األخطاء صفر.
3- األسلوب: أداء األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة ومن أول مرة 

ويف كل مرة.
الكمية  األساليب  واستخدام  البرشية  املوارد  تنمية  السياسة:   -4

وتحليل البيئة التنظيمية.
)2( متطلبات نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

1- دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.

2- تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملني..
3- الرتكيز يف املقام األول عىل املستفيد.

4- قياس مستمر ألداء العمل.
5- دمج الجودة بعملية التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة.

6- تعليم وتدريب مستمران لكافة العاملني مبا فيها القيادات العليا.
7- إدارة فاعلة للموارد البرشية.
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8- التحسني املستمر للجودة.
9- دمج جميع العاملني يف الجهود املبذولة لتحسني مستوى األداء.

10- تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة.
)3( أهداف إدارة الجودة الشاملة

الداخليني  املستفيدين  إرضاء  من  ممكن  قدر  أكرب  تحقيق   -1
والخارجيني.

2- ترسيخ ثقافة العمل املؤسيس التي تدعم وتحافظ عىل التحسني 
املستمر.

3- إيجاد نظام متكامل ومتقن للعمل اإلدارى.
4- زيادة اإلنتاجية.

6- إرشاك كافة العاملني يف عملية التحسني املستمر.
الوقت  حيث  من  واختصارها  الروتينية  العمل  إجراءات  تقليل   -7

والتكلفة.
8- تنمية املوارد البرشية .

9- البقاء يف عامل األعامل والنمو والتوسع .
10- تحسني املركز التنافىس للمنظمة .

 )4( املبادىء العامة إلدارة الجودة الشاملة .
هناك عدة عنارص للجودة الشاملة نستطيع تلخيصها يف التايل:

املستفيدين  واحتياجات  رغبات  تكون  بأن  العميل:  عىل  الرتكيز   -
داخل  األنشطة  كافة  وتحرك  تدفع  التي  هي  واملتغرية  املتجددة 

املنظمة لتحقيق رضاء املستفيدين.
- مساندة ودعم اإلدارة العليا: فمسؤولية الجودة تقع بالدرجة األوىل 
عىل إدارة املنظمة، وهي مسئولة عن توفري مصادر تعليم وتدريب 
الصرب  منها  ويتطلب  لهم،  التسهيالت  وتقديم  واإلداريني  العاملني 
عىل  قدرتها  خالل  من  املعامل  محددة  اسرتاتيجية  ضوء  يف  واملتابعة 
وضع رؤية طويلة األجل وأن تكون قادرة عىل تغيري ثقافة املنظمة 

بتحسني الجودة.
داخل  األفراد  كافة  تعاون  العاملني:  مشاركة  الجامعي  العمل   -
اإلدارية،  املستويات  كافة  عىل  والوحدات  واألقسام  اإلدارات 
يقدموا  أن  ميكنهم  املديرين  غري  أن  تعي  أن  اإلدارة  وعىل 
العمل  فرق  أساليب  عىل  التدريب  يتطلب  وهذا  قيمة،  إسهامات 
واملنسقني. امليرسين  طريق  عن  الجامعية  القرارات   واتخاذ 

بصورة  تعتمد  العمل  يف  والتميز  اإلبداع  حاالت  إن  العاملني:  تدريب   -
أساسية عىل التدريب عىل إدارة الجودة الشاملة لالرتقاء باألداء.

بني  املتبادل  واالحرتام  االتصال  بوجود  العاملني:  وتقدير  احرتام   -
وتقييم  الوظيفي  مستواهم  عن  النظر  بغض  والعاملني  القيادات 
واإلبداع. التميز  مكافأة  مبدأ  وترسيخ  موضوعية  بصورة   أدائهم 
- التحسني الدائم: الرغبة الدامئة لدى املنظمة يف تحقيق تحسني تدريجي 
وجوهري يف كل األنشطة واملنتجات والخدمات ولعل أسلوب املقارنات 

املرجعية هو أكرث األساليب استخداًما للتحسني والتطوير املسرت.
اإلسرتاتيجية  الرؤية  إن  والعاملني:  اإلدارة  بني  رؤيا مشرتكة  - وجود 
املنظمة وعىل  األطراف داخل  كافة  تداولها بني  العليا يجب  لإلدارة 
للمنظمة  موحًدا  توجًها  الرؤية  هذه  متثل  بحيث  املستويات  كافة 

للعمل عىل تاليش الجهود املكررة أو تعارضها.
العاملني باملنظمة من خالل  - نرش ثقافة الجودة: بني جميع فئات 
أساًسا  باعتبارها  الجودة  تتضمن  للمنظمة  واضحة  رسالة  صياغة 
لتقديم كافة الخدمات، وعىل أن تكون هذه الرسالة الدستور الحاكم 

لكافة الوظائف اإلدارية باإلدارات واألقسام والوحدات باملنظمة.

الصياغة اإلسرتاتيجية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة:
عىل اإلدارة العليا أن تظهر ما يعرب عن انتهاجها لفلسفة إدارة الجودة 
الشاملة يف التوجه االسرتاتيجي )الرؤيا - الرسالة - األهداف( للمنظمة. 
التضمني  صورة  حول  عليها  متفق  أو  جاهزة  صياغة  يوجد  ال  أنه  كام 
)العبارات أو املفاهيم أو املبادئ التي تذكر( إال أن التوجه االسرتاتيجي 
يجب أن يعرب فيام يرد فيه عن اعتامد مضمون املبادئ التالية باإلضافة إىل 
»املفهوم الشمويل للجودة«: الرتكيز عىل الجمهور )املستفيد( واالنطالق 
منه، التحسني املستمر، متكني األفراد والقادة، توطيد العالقة مع املوردين.

إدارة التغيري للتحول إىل إدارة الجودة الشاملة:
   تتعرض املنظامت لعملية التغيري نتيجة لقوى دافعة )خارجية أو 
التغيري وفق خطوات  داخلية(، لذا يجب عىل املنظمة إدارة عملية 
محددة. كام أن اعتامد فلسفة إدارة الجودة الشاملة يتطلب تغيريات 
املخطط،  التغيري  إىل  الحاجة  تربز  لذلك  املنظمة  شاملة وجذرية يف 
ومن هنا تبدو أهمية إدارة التغيري من قبل اإلدارة العليا للتحول إىل 

إدارة الجودة الشاملة يف املنظمة.
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 يف مقال سابق تحدثت عن التجربة املاليزية ذكرت يف نهاية املقال أن من 
أهم أسباب نهوض ماليزيا اقتصادياً هو التعليم وأذكر أنني قلت أن التعليم 
القران ولكننا ال نتعلم منه إال نادراً يف الوقت  القراءة ونحن نقرأ  عامده 

الذى نعلم فيه جميعاً أن أول كلمة نزلت يف القران هى )إقرأ(.
التجربة الرتكية حالة منفصلة متاماً... فقد سهل الله يل زيارة تركيا ورأيت 
بأم عيني النظافة والجامل رأيت العلم الرتيك مرفوع يف أعىل مكان بدون 
أي مناسبة رأيت املواطن الرتيك يعتز جداً )برتكيته( تراه إن كان يعرف لغة 
عربية أو أجنبية ال يتحدث بأي منهام مطلقاً وإذا تكلم معك فإنه يتكلم 
ال  تجده  الرتكية  اللغة  تعلم  ال  أنك  تفهمه  أن  حاولت  ومهام  هو  بلغته 

يسكت وكانه يقول لك عليك تعلم لغته الرتكية.
أن  تقول  التاريخية  والحقيقة  )سيوبر(  أنه شخص  العادي  الرتيك  إحساس 
تركيا كانت ُمستعمرة )بكرس امليم الثانية( معظم العامل اإلسالمي وأثر تركيا 

يف السودان منذ االستعامر الرتيك ال زال قامئاً حتى اآلن.
االقتصاد الرتيك خالل العرش سنوات األخرية منا منواً مضطرداً حيث أن تركيا 
قبل عرش سنوات فقط كانت ضمن ال 27 من الدول الغنية يف العامل أما 
اآلن فإنها تفوقت عىل عرش من هذه الدول وأصبحت من أغنى 17 دولة يف 
العامل يف نفس الوقت سددت تركيا كل ديونها التي كانت أكرث من عرشين 

مليار دوالر لصندوق النقد الدوىل وذلك خالل العرش سنوات األخرية.

بقلم: صالح الدين حسن

مديرإدارة الشئون اإلدارية
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الرتيك  الرئيس  غادر  كيف  يتذكر  جميعنا   
الوزراء  رئيس  حرض  عندما  االجتامع  أوردغان 
أمني  رأينا  ولكنا  املؤمن  .. هذه عزة  االرسائييل 
جامعة الدول العربية آنذاك عمرو موىس وهو 

ميتثل ألمر بان ىك مون ويأمره بالجلوس.
والسؤال الذى ظل يلح عىل ماهو وجه الشبه 
وكيف  الرتكية  والتجربة  املاليزية  التجربة  بني 
نهضت هاتني الدولتني يف خالل مدة وجيزة جداً 
يف عمر الشعوب مده ال تتجاوز العرشين سنة.

النهوض  وهذا  النجاح  هذا  أن  اعتقادي  يف     
صندوق  إجراءات  مخالفة  هو  األساىس  سببه 
الصندوق  هذا  عن  ابتعدنا  كلام  الدويل  النقد 
اللعني وعن قروضه الربوية كلام كانت فرصتنا 

أكرب يف تحسن االحوال.
   كنت وال زلت وسوف أظل أقول أن اليهود لن 
الشيطان  كمثل  حاله  يف  اإلسالمي  العامل  يرتكوا 
الكفر  له  ويوعز  للشخص  يأىت  الشيطان  فإن 
فإن وجد عنده قوه يف إميانه فأنه ينزل درجة 

ويأمره برتك أو التكاسل عن الفرائض فإن وجده 
أيضاً ثابت عىل هذه الفرائض يرتك اللعني هذه 
الكريم  نبينا  لسنة  أخرى  مرة  وينزل  الفرائض 
... وهكذا حتى يصل للحالل ويأمره أن يرسف 
فيام أحله الله له من مأكل أو مرشب أو غريه 
... وكذلك اليهود البد أن يجدو مدخاًل ألى دولة 
إسالمية تود النهوض بعيداً عنهم وعن صندوق 

نقدهم الدويل.
   آخر ما منا لعلمي أن أحد ماليك مزرعة دواجن 
قام باسترياد ديوك تركية لتحسني نوعية الدجاج 
الديوك  هذه  وصول  من  أيام  وبعد  السوداين 
املحلية  للديوك  غريب  شئ  حدث  للمزرعة 
رفع  ورفضت  واالكتئاب  اإلحباط  أصابها  حيث 
الدجاج  كل  تخيل  بسبب  الفجر  صالة  آذان 
الرتكية  الديوك  حول  والتفافهم  عنهم  املحيل 
وذلك نظراً للسمعة املمتازة التى تركها )مهند(. 

نسأل الله السالمة
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مبا أن الدولة قد طالبت القطاع االقتصادي  برضورة ايجاد اليات قياس ملدي نجاح سياسات االصالح االقتصادي التي 
طبقت مؤخرا ويف اطار الربنامج الثاليث االقتصادي الذي وضع عقب انفصال الجنوب , فان سياسة التمويل االصغر تعترب 
احد اهم هذه االليات ملا لها  من اثر مبارش عيل االقتصاد الكيل ومكوناته خاصة اصحاب املهن الصغرية و الرشائح 

الضغيفة , والتي تعترب املتاثر االكرب من االوضاع االقتصادية االخرية .
ولعل اهم اهداف سياسة التموبل االصغرهي ادخال القطاعات غرب املنتجة واالرس الفقربة يف الدورة االقتصادية وتحويل 
هذه القطاعات من الدعم املبارش والنمط االستهاليك ايل القدرة االنتاجية, كذلك تقليل معدالت البطاله واالسهام يف رفع 
ابجابا عيل سوق  القطاعات االنتاجية مام يؤثر  الكاملة بني مختلف  مستوي املعيشة وتوفري االجواء املالمئة للمنافسة 
الرغم  عيل  ولكن  القومى.  والدخل  املدفوعات  ميزان  ودعم  الواردات  وتقليل  املحيل  االنتاج  ودعم  والخدمات  السلع 
املنتظره  النتائج  ايل  الوصول  الواقع وعدم  ارض  السياسة عيل  اثر هذه  نجد ضعف  اننا  اال  االهداف  اهمية هذه  من 
منها ,فمعدالت الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة وهناك ازدياد يف معدالت االستهالك  وضعف االنتاج املحيل من السلع 
والخدمات و التوسع يف استرباد السلع االستهالكية والتاكل املستمر يف احتياطي العمالت االجنبية .وميكننا ان نجمل اهم 
التمويل االصغر  التمويل االصغر  يف عدم  وجود ترشيعات ولوائح قانوتية تحدد اطر عمل مشاريع  معوقات سياسة 
ومتيزها عن غريها من املشاريع خاصة فيام يتعلق بالرضائب والرسوم الحكومية , ذلك الن املقدرة املالية لطالبي خدمة 
التمويل االصغر دامئا ما تكون ضعيفة مقارنة باصحاب املشاريع الكيرية , الشئ الذي يحتم رضورة ايجاد قوانني خاصة 

تنظم املعامالت املالية ملشاريع التمويل االصغر ومتييزها عن غريها من ناحية التكاليف الراساملية .
كذلك من املعوقات ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة مبستويات دخل الرشائح الضعيفة وضعف قيمة التمويل ىف 
ظل املستويات املرتفعة للتضخم بحيث أن قيمة التمويل قد ال تكفى لتمويل املرشوع بصورة كاملة مام يؤدى 
إىل احجام هذه الفئة عن الدخول ىف مشاريع التمويل االصغر وعدم مقدرة الفئات الضعيفة عيل ايفاء متطلبات 
الضعيفة يف  للرشائح  العالية  املالية  املقدرة  ايضا  مزاحمة اصحاب  التمويل من ضامنات ومستندات وغريها.و 
التمويل االصغر  الشئ الذى يقلل من نسبة املستفدين من هذه الخدمة من الرشائح  االستفادة من خدمات 
الفقرية .وايضا ارتباط التمويل االصغر بصيغة متويل معينة هي صيغة املرابحة لالمر بالرشاء وعدم تطوير صيغ 

رشعية اخري تراعي مجاالت عمل طالب التمويل .

عامر احمد محمد بشري
فرع السجانة
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تطبيقها  فرتة  تجاوزت  والتي  السودان  يف  االصغر  التمويل  سياسة  فان  عموما 
عرش سنوات تعترب من اهم السياسات االقتصادية التي ميكن استخدامها  لدعم 
التطوير  من  مبذيد  ذلك  الراهنة  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  املحيل  االقتصاد 
منها  االستفادة  من  الخدمة  هذه  طالبي  متكن  التي  االسس  ووضع  والدراسة 
تزيد  حيث  والزراعية  الريفية  املناطق  ىف  خاصة  وفعالية  مرونة  اكرث  بصورة 
الحوجة إىل صيغ متويل مثل املشاركة أو املضاربة وغريها من الصيغ التى تعني 
العميل عىل استمرار مرشوعه والحصول عىل عائد مجزى وتقليل مخاطر التعرث 
أو  الصغرية  الصناعية  املشاريع  أصحاب  يفضل  قد  وبينام  مستوياته  أدىن  إىل 
املهن الحرفية صيغ أخرى مثل املراجعة ولعل هذا ما يحتم من رضورة القيام 
قرب عىل  عن  للتعرف  االصغر  التمويل  قبل ضابط  من  ميداىن  بحث  بعملية 
االنسب  التصور  وضع  ثم  ومن  االصغر  التمويل  خدمة  طالب  عمل  مجاالت 
لصيغة التمويل بحيث تختلف هذه الصيغ باختالف مجال عمل املرشوع خاصة 

وأن هذا التصور قد ميثل أول درجات نجاح املرشوع ومقدرته عىل االستمرار.
أيضاً من السلبيات التى صاحبت تجربة التمويل االصغر هى ارتفاع نسبة التمويل 
ألغراض غري انتاجية مثل أغراض البناء وغريها من املواد االستهالكية وهذه الفئة 
تعترب غري ذات ربحية للعميل وتتناقض مع االسس التى قامت عليها فكرة التمويل 
االصغر وتزيد من مخاطر التعرث وهذا ما يدعو إىل توجيه حصة التمويل االصغر ىف 
املحافظ التمويلية إىل مشاريع إنتاجية حقيقية. كذلك من أوجه القصور ضعف 
الرقابة واملتابعة من قبل مؤسسات التمويل للعمالء أثناء فرتة السداد واالكتفلء 
اعتبار مراحل استمرار املرشوع حيث أن مؤسسات  التمويل دون  فقط بعملية 
التمويل تفضل تأمني الغرض وارباحه وعدم االهتامم مبدى نجاح املرشوع ذلك 

ألن نظرة املصارف التجارية للتمويل االصغر أنه متويل مرتفع التكاليف.

املؤسسات  فهذه  االصغر  التمويل  مؤسسات  بني  التنسيق  ضعف  هناك  أيضاً 
به  تقوم  االصغر  فالتمويل  والتنظيمية  االدارية  النواحى  حيث  من  تختلف 
مؤسسات مثل املصارف التجارية وقطاع التنمية االجتامعية والضامن االجتامعى 
وكذلك الجهات املانحة داخلياً وخارجياً. ونسبة لهذا التنوع الواضح فأنه يجب 
تنسيق جهودها لبلوغ االهداف املشرتكة وهذا التنسيق قد يأخذ شكل إنشاء 
هذه  كل  جهود  وتوجيه  لتوحيد  تنسيقية  هيئة  أو  عام  كإتحاد  موحدة  جهة 
التمويل  املؤسسات والقيام بوضع دراسات وبحوث تعني عىل إنجاح مشاريع 
االصغر، كذلك توفري املعلومات عن االسواق والفئات املستهدفة بالتمويل بصورة 
أكرث علمية فمن الواضح أن هناك قصور ىف جانب البنية التحتية وضعف إنتشار 

الجهات املمولة وكذلك ضعف الوعى بخدمات التمويل االصغر وأهدافه.
وهنا تجدر االشارة لبعض التجارب الناجحة مثل تجربة دولة كينيا والتى 
وضعت أسس علمية للتمويل االصغر لدرجة أنها أنشأت كلية متخصصة 
ورفع  الفقر  من  الحد  ىف  الواضح  لدوره  وذلك  االصغر  التمويل  لدراسة 
مستوع املعيشة ودعم الدخل القومى. كذلك هناك تجربة بنك حرامني ىف 
بنغالديش والذى يعترب مثاالً يحتذى ىف نجاح فكرة التمويل االصغر وقد 
عمالئه  أوضاع  تحسني  لجهوده ىف  للسالم  نوبل  جائزة  املرصف  نال هذا 
االجتامعى  البعد  االعتبار  ىف  البنك  يأخذ  حيث  واالجتامعية  االقتصادية 
عند عملية االقراض دون اشرتاط ضامنات مالية وعليه فقد توسعت شبكة 
ىف  االقرتض  ويتم  مقرتض  مليون   )6,5( نحو  لتصل  البنك  مع  املتعاملني 
شكل مجموعة ال تقل عن خمسة أفراد لتتكاتف فيام بينها ىف املرشوع 
وسداد مديونية القرض وهذا تزيد من نسبة نجاح املرشوع ويقلل من أثر 

التعرث بحيث تتوزع املديونية بني أفراد املجموعة املقرتضة.
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)أَلَْم تََر إىَل املأَِل ِمْن بَِني إرْسَائِيَل ِمْن بَْعِد ُموىَس إْذ قَالُوا 
لَِنِبيٍّ لَُّهُم ابَْعْث لََنا َملِكاً نَُّقاتِْل يِف َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل 
َعَسيْتُْم إن كُِتَب َعلَيُْكُم الِقتَاُل أاَلَّ تَُقاتِلُوا قَالُوا وَما لََنا 
أاَلَّ نَُقاتَِل يِف َسِبيِل اللَِّه وقَْد أُْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا وأَبَْنائَِنا 
ْنُهْم واللَُّه َعلِيٌم  فَلاَمَّ كُِتَب َعلَيِْهُم الِقتَاُل تََولَّْوا إالَّ قَلِيالً مِّ

بَالظَّالِِمنَي )246( سورة البقرة
 )لََقْد َسِمَع اللَُّه قَْوَل الَِذيَن قَالُوا إنَّ اللََّه فَِقرٌي ونَْحُن 
أَْغِنيَاُء َسَنْكتُُب َما قَالُوا وقَتْلَُهُم األَنِبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ ونَُقوُل 

ُذوقُوا َعَذاَب الَحِريِق )181(  سورة آل عمران
وأَِقيُموا  أَيِْديَُكْم  وا  كُفُّ لَُهْم  ِقيَل  الَِذيَن  إىَل  تََر  )أَلَْم    
كَاَة فَلاَمَّ كُِتَب َعلَيِْهُم الِقتَاُل إَذا فَِريٌق  الَة وآتُوا الزَّ الصَّ
َخْشيًَة  أََشدَّ  أَْو  اللَِّه  كََخْشيَِة  اَس  النَّ يَْخَشْوَن  ْنُهْم  مِّ
رْتََنا إىَل أََجٍل  وقَالُوا َربََّنا لَِم كَتَبَْت َعلَيَْنا الِقتَاَل لَْوال أَخَّ
نْيَا قَلِيٌل واآلِخرَُة َخرْيٌ لَِّمِن اتََّقى وال  قَِريٍب قُْل َمتَاُع الدُّ

تُظْلَُموَن فَِتيالً )77( سورة النساء
بَا قُْربَاناً فَتُُقبَِّل    )واتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ ابَْنْي آَدَم ِبالَْحقِّ إْذ قَرَّ
َا  َك قَاَل إمنَّ ِمْن أََحِدِهاَم ولَْم يُتََقبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل ألَقْتُلَنَّ

ُل اللَُّه ِمَن املُتَِّقنَي )27(   سورة املائدة يَتََقبَّ
َمَواِت واألَرِْض قُِل اللَُّه قُْل أَفَاتََّخْذتُم    )قُْل َمن رَّبُّ السَّ
قُْل  مَيْلُِكوَن ألَنُفِسِهْم نَْفعاً وال رَضاً  أَْولِيَاَء ال  ن ُدونِِه  مِّ
أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلاَُمُت  َهْل يَْستَِوي األَْعَمى والْبَِصرُي 
وُر أَْم َجَعلُوا لِلَِّه رُشَكَاَء َخلَُقوا كََخلِْقِه فَتََشابََه الَخلُْق  والنُّ
اُر )16(   ٍء وُهَو الَواِحُد الَقهَّ َعلَيِْهْم قُِل اللَُّه َخالُِق كُلِّ يَشْ

سورة الرعد
    )إنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَُقوُم أَْدىَن ِمن ثثُلُثَِي اللَّيِْل ونِْصَفُه 
َهاَر  ُر اللَّيَْل والنَّ َن الَِذيَن َمَعَك واللَُّه يَُقدِّ وثثُلُثَُه وطَائَِفٌة مِّ
َ ِمَن  َعلَِم أَن لَّن تُْحُصوُه فَتَاَب َعلَيُْكْم فَاقْرَُءوا َما تَيَرسَّ
بُوَن يِف  رىَْض وآَخُروَن يرَْضِ الُقرْآِن َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّ
األَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن فَْضِل اللَِّه وآَخُروَن يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل 
كَاَة  الَة وآتُوا الزَّ ِمْنُه وأَِقيُموا الصَّ  َ اللَِّه فَاقْرَُءوا َما تَيَرسَّ
ْن َخرْيٍ  ُموا ألَنُفِسُكم مِّ وأَقْرُِضوا اللََّه قَرْضاً َحَسناً وَما تَُقدِّ
تَِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخرْياً وأَْعظََم أَْجراً واْستَْغِفُروا اللََّه 

إنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم )20(  سورة املزمل
     يف كٍل من الستة آيات املذكورة نجد عرش )قافات(.
يَْغَش  نَُّعاساً  أََمَنًة  الَغمِّ  بَْعِد  ْن  مِّ َعلَيُْكم  أَنزََل  )ثُمَّ    
وَن ِباللَِّه  تُْهْم أَنُفُسُهْم يَظُنُّ نُكْم وطَائَِفٌة قَْد أََهمَّ طَائَِفًة مِّ
َغرْيَ الَحقِّ ظَنَّ الَجاِهلِيَِّة يَُقولُوَن َهل لََّنا ِمَن األَْمِر ِمن 
ال  ا  مَّ أَنُفِسِهم  يِف  يُْخُفوَن  لِلَِّه  كُلَُّه  األَْمَر  إنَّ  قُْل  ٍء  يَشْ

ا قُِتلَْنا  ٌء مَّ ِمَن األَْمِر يَشْ لََنا  لَْو كَاَن  لََك يَُقولُوَن  يُبُْدوَن 
َها ُهَنا قُل لَّْو كُنتُـْم يِف بُيُوتُِكْم لرََبََز الَِذيَن كُِتَب َعلَيِْهُم 
ُصُدورِكُْم  يِف  َما  اللَُّه  ولِيَبْتيَِلَ  َمَضاِجِعِهْم  إىَل  الَقتُْل 
ُدوِر  الصُّ ِبَذاِت  َعلِيٌم  واللَُّه  قُلُوِبُكْم  يِف  َما  َص  ولِيَُمحِّ

)154( سورة النساء
اِر  الُكفَّ اُء َعىَل  َمَعُه أَِشدَّ اللَِّه والَِّذيَن  ٌد رَُّسوُل     )ُمَحمَّ
َن  مِّ فَْضالً  يَبْتَُغوَن  داً  ُسجَّ ُركَّعاً  تَرَاُهْم  بَيَْنُهْم  رَُحاَمُء 
ُجوِد  السُّ أَثَِر  ْن  مِّ وُجوِهِهم  يِف  ِسياَمُهْم  ورِْضَواناً  اللَِّه 
َذلَِك َمثَلُُهْم يِف التَّْوَراِة وَمثَلُُهْم يِف اإلنِجيِل كََزْرٍع أَْخَرَج 
يُْعِجُب  ُسوِقِه  َعىَل  فَاْستََوى  فَاْستَْغلََظ  فَآَزرَُه  َشطْأَُه 
اَر وَعَد اللَُّه الَِذيَن آَمُنوا وَعِملُوا  اَع لِيَِغيَظ ِبِهُم الُكفَّ رَّ الزُّ
ْغِفرًَة وأَْجراً َعِظيامً )29( سورة  الفتح الَِحاِت ِمْنُهم مَّ الصَّ

هاتان اآليتان تحتويان عىل كل حروف الهجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم

ْح لََك َصْدرََك )1( وَوَضْعَنا َعنَك وْزرََك )2( الَِّذي  أَلَْم نرَْشَ
أَنَقَض ظَْهرََك )3( ورَفَْعَنا لََك ِذكْرََك )4( فَإنَّ َمَع الُعرْسِ 
يرُْساً )5( إنَّ َمَع الُعرْسِ يرُْساً )6( فَإَذا فََرْغَت فَانَصْب 

)7( وإىَل َربَِّك فَاْرَغْب )8(
   هذه السورة بها مثانية آيات وبالبسملة تصبح )9(  
آيات تشتمل عىل )9( كافات وبنون الرحمن بالبسملة 

يصري حرف النون )9( نونات
سورة املجادلة يف أى أية ورد لفظ إسم الجاللة.

ا ِبِه َعالِِمنَي    )ولََقْد آتَيَْنا إبْرَاِهيَم رُْشَدُه ِمن قَبُْل وكُنَّ
)51( إْذ قَاَل ألَِبيِه وقَْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَِتي أَنتُْم 

لََها َعاكُِفوَن )52( سورة األنبياء
إْذ قَاَل ألَِبيِه وقَْوِمِه  إبْرَاِهيَم )69(  نَبَأَ  َعلَيِْهْم    )واتُْل 
َما تَْعبُُدوَن )70( قَالُوا نَْعبُُد أَْصَناماً فََنظَلُّ لََها َعاكِِفنَي 

)71( سورة الشعراء
   )وإنَّ ِمن ِشيَعِتِه إلبْرَاِهيَم )83( إْذ َجاَء َربَُّه ِبَقلٍْب 
 )85( تَْعبُُدوَن  َماَذا  وقَْوِمِه  ألَِبيِه  قَاَل  إْذ   )84( َسلِيٍم 

سورة الصافات
يف سورة األنبياء والصافات أشار سيدنا إبراهيم لالصنام 
باسم اإلشارة )ذا( داللة عىل أن االصنام كانت موجودة 
أمامه. أما يف سورة الشعراء لعدم وجود االصنام أمامه 
فسأل عنها مبا تعبدون من دون اسم االشارة والداللة 
عىل ذلك أن ابراهيم كان يسال عنها مستفهامً ب )هل 

يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يرضون(.
والله ورسوله أعلُم بالصواب. ية

رق
و 

أب
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حكم ومواعظ:
تكلم وأنت غاضب فستقول أعظم حديث تندم عليه 	 

طوال حياتك.
لكن 	  صديق  أجل  من  تضحي  أن  الصعب  من  ليس 

يستحق  الذي  الصديق  ذالك  تجد  أن  الصعب  من 
التضحية.

من 	  لرتى  األسفل  إىل  نظرك  فوجه  القمة  بلغت  إذا 
ليثبت  السامء  اىل  وانظر  إليها  الصعود  عىل  ساعدك 

الله أقدامك عليها..
يبنى جرساً 	  أجمل رسم هنديس يقوم به اإلنسان أن 

من األمل فوق بحر من اليأس واإلحباط.
لن أصدقك بالطبع أن حدثتنى عن كلب يتكلم ولكني 	 

سوف أصدقك بسهولة إن حدثتنى عن رجل ينبح.
والحب 	  نهاية  له  ليس  يبدأ برصاحة  الذي  الحب  إن 

الذي يبدأ بكذبة ينتهي بالخيانة.
إننى أريد أن أعيش كرجل فقري ميلك الكثري من املال.	 
يف 	  العري  إن  فيقال  الظروف  عىل  تعتمد  الحياة  إن 

عىل  أما  فن.  املرسح  وعىل  خالعة.  العامة  الساحة 

الشاطئ فهي رياضة.

أمثال سودانية ومعانيها:
حواء تكوس آلدم و أدم يكوس لحواء

   زعموا أن آدم وحواء عندما نزال من الجنة كانا مفرتقني 

وأصبح كل منهام يبحث عن اآلخر فرأت حواء آدم أوالً 

فجلست تحت شجرة ومسحت رجلها من الغبار فلام 

وصلها آدم فرح بها وقال لها إلين منذ نزلت أبحث عنك 

بتلهف وشوق فقالت له حواء أنا منذ نزلت األرض يف 

مكاين هذا مل أبرحه فورثت بناتها عنها هذه العادة يف 

كتامن محبتها والتظاهر بالدالل عليه.

إذا حرض املاء بطل التيمم
معناه إذا حرض األصيل ألغي الوكيل

خت الخمسة فوق اإلثنني
ضع أصابعك فوق شفتيك يرضب لألمر مبالزمة الصمت

إن جنك رضرين شيل األخف
إذا عرض عليك أمران مخيفان فاخرت أخفهام رضراً.

األبوه إنت ما محتاج لخال
قال أحمد بك أبوسن لولده عيل وهم عىل الطعام أعط 
فأجابه  كريم  عبدالله ألن خاله  اإليدام ألخيك  ماعون 
معناه  يف  يرضب   – لخال  يحتاج  ال  والده  أنت  الذي 

مباهاة بحسب الوالد.
اثنني تدور غناهم راجل بنتك وصاحب دينك:

ابنتك  زوج  غنيني  يكونا  أن  تتمنى  الناس  من  إثنني 
يساعده  غنياً  كان  إن  البنت  زوج   – دينك  وصاحب 
عىل احرتامها وإن كان لئيامً يساعدها أوليها عىل أخذ 
حقوقها منه وأما صاحب الدين إن مطلوباً لك يسهل 
غناؤه لك الحصول عىل مطلبك وإن هو الذي يطلبك 
وإن كان فقرياً يضطر ملقاضاتك بعنف مهام كان فضيالً 

ألن الرضورة تعلم خري الناس رش الطباع.
دخانكم يدخن وجوعكم ميحن

يعمها  والدار  الرائحة  املطبخ و تشم  الدخان من  ترى 
الجوع بظهور أثره عىل أجسام أفرادها وشكاوى ضيوفها

قال اإلمام الغزايل رحمه الله: 
الشدائد  عليك  ويكرث  الدنيا  عنك  يحبس  الله  رأيت  إذا 

وأنه  مبكان  عنده  وأنك  عنده  عزيز  أنك  فاعلم  والبلوى 

يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه وأنه يراك أما تسمع 

قوله تعاىل )واصرب لحكم ربك فإنك بأعيننا(.
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ما رأيك لو تفعل أحدها غداً
 - الدعاء يف جوف الليل.

 - هدية بسيطة ألحد الوالدين.

 - صلة قريب مل تره منذ أشهر.

 - التسامح مع إنسان غاضب منك.

 - نصيحة أخوية ودية إلنسان عاص.

 - رسم بسمة عىل شفاه يتيم.

 - صدقة ال تخرب بها أحد.

 - قراءة سورة البقرة.

- صالة الضحى.

كام قال اإلمام الغزايل:
إن املستضعفني كرثة، والطواغيت قلة، فمن ذا الذي يخضع 
الكرثة للقلة؟ إمنا يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة 

النخوة والتنازل عن الكرامة .

قال الشيخ ابن عثيمني رحمه الله:
أفضل الدعاء .. “اللهم إين أسألك األنس بقربك”

يتحقق ملؤمن فيها أربع:
1. عز من غري عشرية.
 2. علم من غري طلب.
3. غنى من غري مال.

 4. أنس من غري جامعة.
فاحرص عىل هذه الدعوة لك .

عسل سوداين:
 ظبى الريل مسك درب السامح وادًرج 
 يادووب طارشات خىل الخلوق تتفرج 

 الكوكاب جدعنا عال جانا مرًسج 
قبال ما نقول كيفك بكون يتخًرج 

.........
 الصيد كان سمح كيفن تشابهو عيونه 

 والبان البميل تب ما شبه عرجونه 
 الكامله املكملة بالعفاف مصيونه 

للفاتحه إن مشت البد تشيل كمونه 
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