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العدد الثاني عشر   - أكتوبر 2016م

السادسة  العمومية  الجمعية  أمام  يستعرض  العام  المدير  السيد/ 
والعشرين بعضًا من اإلنجازات التي حققها البنك خالل العام 2015م.

الجمعية العمومية السادسة 
والعشرين للبنك.

باألستاذ/  تلتقي  الشمال  واحة 
صالح الدين حسن أحمد خالد.
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بنك ال�سمال الإ�سالمي

)تحقيق الريادة في العمل المصرفي اإلسالمي بتنمية قدرات العنصر البشري 
والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقديم حلول متكاملة 

ترضي طموحات أصحاب المصلحة(.

)نتطلع أن نكون في مقدمة المصارف العاملة في السودان، تميزًا في التنمية 
والرفاه االجتماعي وتعزيزًا للثقة في معامالتنا داخليًا وخارجيًا(.

)قيمنا نابعٌة من عقيدتنا  تقاليدنا  ثقافتنا: الصدق واألمانة والشفافية(. 
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التجاني حسين دفع السيد
مدير التحرير:

بدر محمد الجاك العباس
محررون:

محي الدين محمود التوم محمد علي
عبد اهلل حسن أحمد قرشي
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info@shib.sd:البريد االلكتروني
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مشاركة السيد/ المدير العام في مؤتمر إتحاد المصارف 
للمجلس  العموميةالسنوية  الجمعية  واجتماع  العربية 

العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

مفاهيم وتعريفات ضغوط العمل

الدين  صالح  باألستاذ/  تلتقي  الشمال  واحة 
حسن أحمد خالد.

نماذج عالمية في اإلدارة
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عبر  تلتقيكم  أن  الشمال(  )واحة  مجلة  تحرير  أسرة  يسر 
البنك  مع  المتعاملين  وتهنئ  عشر  الثانية  إصداراتها 
تطبيق  عبر  المتميزة  المصرفية  خدماته  انطالق  بمناسبة 
ميني بانك )Mini Bank(، الذي يهدف إلي تقديم الخدمات 
مع  المتعاملين  من  عدد  أكبر  إلي  المواكبة  المصرفية 
السيارةالذكية،  الهواتف  أجهزة  باستخدام  المصارف 
الدولي فإن نسبة  البنك  لبيانات  أنه طبقًا  بالذكر  والجدير 
حسابات  لديهم  فقط  العالم  سكان  عدد  من   ٪14٫5
البنك  استراتيجية  ضمن  صار  التطبيق  وهذا  مصرفية، 
مصرفية  خدمات  تقديم  في  والتوسع  الجغرافي  لالنتشار 

مواكبة ومتطورة ترضي طموحات المتعاملين معه.
الجمعية  انعقاد  أبريل 2016م  األفاضل شهد شهر  القراء 
غفير  جمع  بحضور  للبنك  والعشرين  السادسة  العمومية 
والتي  للبنك  المالية  القوائم  البنك وعرضت  من مساهمي 
مساحة  لها  أفردنا  وقد  بنودها  جميع  في  تحسنًا  شهدت 

مقدرة في هذا العدد.
بتاريخ 29  العادة  العمومية فوق  الجمعية  لقرار  استجابة 
مارس 2014م  باشر مجلس إدارة البنك إجراءات زيادة 
رأس المال بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للبنك والسيد/ 
المالية،   لألوراق  الخرطوم  وسوق  القانوني  مستشاره 
حيث تم - بحمد اهلل وتوفيقه -  زيادة رأس مال البنك إلي 

)250( مليون جنيه سودانى. 
عزيزي القارئ يأتي هذا العدد مشتماًل علي عدة موضوعات 
اقتصادية وثقافية إضافة لألبواب الثابتة واألخبار المتنوعة 
عن البنك وعن االقتصاد المحلي والعالمي والتي نتمني أن 

تنال إعجابكم.
كلنا ثقة وأمل كبيرين فى مشاركتكم  بموضوعاتكم و بآرائكم 

و بمقترحاتكم فى أعدادنا القادمات ـ بإذن اهلل تعالى ـ 
أسرة التحرير
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بنك الشمال اإلسالمي
شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة.

5

23 يوليو 1985. التأسيس: 

2 يناير 1990م. االفتتاح: 

يزاول البنك نشاطاته المصرفية واالستثمارية  النشاط: 

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
250،000،000 جنيه سوداني. رأس المال المصدق: 

250،000،000  جنيه سوداني.  رأس المال المدفوع: 
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 استجابة لقرار الجمعية العمومية الرابعة والعشرين لمساهمي البنك التى أجازت 
والذى   سودانى  جنيه  مليون   )250( إلى  رأسماله  برفع  إدارته  مجلس  توصية 
العادة بتاريخ  29 مارس 2014م.  باشر مجلس  أيدته الجمعية العمومية فوق 
إدارة البنك إجراءات  زيادة رأس المال القانونية واإلدارية بالتنسيق مع اإلدارة 
لألوراق  الخرطوم  وسوق  القانونى  مستشاره   / والسيد  للبنك  العليا  التنفيذية 
جنيه  مليون   )250( إلي  البنك  مال  رأس  زيادة  وتوفيقه  اهلل  بحمد  وتم  المالية 
جنيه  مليون   )125  ( بقيمة  لالكتتاب  سهمًا  مليون   )125( عدد  بطرح  سوداني 
سودانى.بدأت إجراءات االكتتاب في 17 يناير 2016م وانتهت في 5 أبريل 2016م 
بتغطية بلغت نسبتها 100٪ بعد أن تم االكتتاب في كل األسهم المطروحة، وبذا 

يكون البنك قد استكمل رأس ماله المدفوع )250( مليون جنيه سودانى.

انعقدت خالل شهر رمضان 1437هـ الدورة الرياضية للعاملين بالبنك برعاية 
الهيئة النقابية للعاملين، وقد شهدت الدورة تنافسًا مثيرًا بين الفرق المشاركة 
فرع  فريق  علي  فوزه  بعد  الدورة  بكاس  البرج  فرع  فريق  بفوز  انتهت  التي 
العام والسيد/ نائب  المدير  اليوم الختامي السيد/  الصناعات بحري، وحضر 
المصرفية  والشؤون  لإلستثمار  العام  المدير  مساعد  والسيد/  العام  المدير 
والتقنية وعدد من السادة/ مديري إدارات وفروع البنك والعاملين فيه، حيث 

تم توزيع عدد من  الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين واللجنة المنظمة.

زيادة رأس مال البنك

الدورة الرياضية الرمضانية للعاملين بالبنك
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مشاركة السيد/ المدير العام في مؤتمر اتحاد المصارف العربية واجتماع الجمعية 
العموميةالسنوية  للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

شارك السيد/ حسن محمد الحسن األمين  مدير عام البنك 
المصارف  اتحاد  أقامه  الذي  العربي  المصرفي  المؤتمر  في 
العربية في مارس 2016م بمدينة بيروت تحت عنوان )التكامل 
كمدخل  المصرفي  النظام  توحيد  لبحث  العربي(  المصرفي 
اجتماع  مع  بالتزامن  االقتصادي  التكامل  لتحقيق  أساسي 
الثالثة  بدورته  العربية  المصارف  التحاد  العمومية  الجمعية 

واألربعين، كما شارك سيادته في االجتماع السادس عشر 
للجمعية العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية الذي ُعقد بمدينة جدة في يونيو 2016 م متزامنًا 
مع ندوة البركة السابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي لبحث 
المجتمعات  تعاني منها  التي  للمشكالت  االقتصادية  الحلول 

اإلسالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي.
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إدارة التدريب تعزز نشاطها التدريبي 

تم تنفيذ عدد )8( ورش عمل تدريبية بنهاية النصف األول من 
العام 2016م بالتعاون مع الخبرات المصرفية  بالبنك والتي 

تناولت عدة موضوعات، مثل:
فاتكا  الضريبي   االمتثال  الخلفي،قانون  المكتب  تطوير 

االلكتروني،  التراسل  األموال،  غسل  )FATCA(ومكافحة 

التدقيق في مستندات عمليات الصادرات والواردات والتدريب 
علي نظام  الصادر والوارد )النسخة الثالثة(

نفذت إدارة التدريب ومراقبة الجودة عدد من الدورات التدريبية 
التعاقدية )داخل مركز البنك للتدريب( بنسبة 113٪، مما هو 

مخطط له في النصف األول من العام 2016م بتنفيذها: 
1.دورات أعمال المكتب األمامي استهدفت بها موظفي الفروع 

واإلدارات الذين لم ينالوا هذه الدورة من قبل .
2. دورتين للصرافين ورؤساء أقسام الخزينة بالفروع ناقشتا 
أساليب كشف التزوير والتزييف و قد حظيت الدورتان بأهمية 
ألنها  الفروع،  إدارات  علي  والقائمين  التدريب  إدارة  قبل  من 
ورفع  المشاركين  قدرات  دعم  في  مباشرة  بصورة  تسهم 
تزوير  كشف  في  العملي  وأدائهم  الفنية  مهاراتهم  مستوى 
العمالت وفحص الوثائق والمستندات الرسمية وبالتالي العمل 

بأسس فنية علمية متقدمة.
بالفروع  العامة  الحسابات  لموظفي  الخلفي  المكتب  دورة   .3

بالتعاون مع الخبرات المصرفية بالبنك.
4. دورة إدارةالجودة الشاملة في المصارف.

المتعاملين  خدمة  في  والتميز  المصرفي  التسويق  دورة   .5
لتطويركفاءة العاملين التسويقية تحقيقًا لرضا المتعاملين مع 

البنك عن جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لهم.
6. دورة التحليل المالي ألغراض التمويل المصرفي لموظفي 

أقسام االستثمار بالفروع.
االستثمار  ألقسام  المركز  داخل  التعاقدية  الدورات  ستكتمل 
واالعتمادات خالل النصف الثاني من العام بمشيئة اهلل تعالي.

دورات داخل المركز

ورش العمل والسمنارات
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أفاد السيد/ كمال الشيخ الطيب، مساعد المدير العام لالستثمار 
والشؤون المصرفية والتقنية بأن البنك سيقوم بإطالق وتدشين 
تطبيق )Mini Bank( فى الفترة القادمة وهو تطبيق يعمل علي 
ويوفر  اآللي  الصراف  وبطاقات  االلكترونية  المحفظة  بطاقات 
وسيلة مريحة وآمنة لتنفيذ عمليات السحوبات النقدية وسداد 
والتسجيل  الجمركية  الرسوم  العامة،  للخدمات  المدفوعات 
االلكتروني للجامعات، كما يتميز نظام التطبيق بمرونة كاملة 
إنتاجها  سيتم  التي  والتطبيقات  الخدمات  مختلف  تستوعب 

وإضافتها في المستقبل.
من المعلوم ان تطبيق )Mini Bank( يعمل علي أجهزة الهواتف 
علي  كثيرًا  نعول  ونحن  فقط  أندرويد  بنظام  تعمل  التي  الذكية 
التي  اإلضافية  االلكترونية  النوافذ  أحد  ليكون  التطبيق  هذا 
تسهم في نشر الوعي وثقافة التقنية المصرفية بين المتعاملين 
مع  المتعاملين  جمهور  وبين  خاصة  بصفة  البنك  مع  الكرام 

الجهاز المصرفي بصفة عامة .

)Mini Bank( تطبيق

البنك يمول عمال الهيئة النقابية للشحن والتفريغ والية الخرطوم

   فى إطار مسؤوليته االجتماعية واهتمامه بتحسين البيئة ودعمًا 
مول  الدولة  توجهات  مع  تمشيًا  المحدود  الدخل  ذات  للشرائح 
لعمال  النقابية  الهيئة  منتسبى   )2( الخرطوم  بسوق  البنك  فرع 

بتمليكهم عدد )163(  دراجة  الخرطوم  بوالية  والتفريغ  الشحن 
نقل بضائع بخارية )التكتك( باألقساط المريحة. على )4( مراحل 

فى الفترة من شهر أكتوبر 2015م إلى شهر أغسطس 2016م.
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أكد محافظ بنك السودان المركزي 
عبدالرحمن  حسن  عبدالرحمن 
يمثل  االلكتروني  الدفع  نظام  ان 
المزاوجة بين الصيرفة االلكترونية 
واالتصاالت عبر استخدام الموبايل 
المالية. وقال محافظ  الخدمات  في 
مخاطبته  لدى  المركزي  البنك 
نظام  تدشين  حفل  الصداقة  بقاعة 
الجوال  عبرالهاتف  الدفع  خدمة 
بتشريف رئيس الحمهورية المشير 
الوزراء  من  وعدد  البشير  عمر 
التقنية  ان  قال  والمصرفيين، 
والنموذج المركزي الذى تم اطالقه 
عدد  تجارب  على  بناءا  اختياره  تم 
من الدول التى قامت بتطبيق نظام 

الدفع عبر الموبايل لتالفي السلبيات النى واجهتها بعد التطبيق 
، مشيرا ان مشروع الدفع عبرالموبايل يعتبر من احدث نظم 
الدفع تمشيا مع اطروحات الحكومة االلكترونية. وأكد المحافظ 

كل  يعطى  المركزي  النموذج  ان 
وشركات  مصارف  من  األطراف 
في  متساوية  فرصا  خاص  وقطاع 
ابراز ما لديها من منتجات مبتكرة 
الوقت  نفس  وفي  المواطن  تخدم 
النقود  ادارة  المركزي  البنك  تعطى 
المعامالت  وتسوية  االلكترونية 
للخدمة  المنقذة  الضوابط  وانفاذ 
لجهة  احتكارها  عدم  يعنى  مما 
محددة. وأوضح المحافظ ان البنك 
استراتيجية  بوضع  قام  المركزي 
القوانين  لها  واجاز  التقنية  آفاق 
مع  التعامل  متغيرات  الستيعاب 
المعلومات ، حيث اصدر  تكنلوجيا 
نظام  تطبيق  الئحة  المركزي  البنك 
التحويل االلكتروني لألموال 2014م،  الدفع 2013م، والئحة 
مضيفا ان البنك اطلق عددا من خدمات التقنية المصرفية يما 

فيها خدمة الصرافات اآللية.

محافظ البنك المركزي : نظام الدفع عبر الموبايل يمثل المزاوجة بين 
الصيرفة االلكترونية واالتصاالت:

وزير  الكاروري  الصادق  محمد  محمد  أحمد  دكتور  كشف 
بنهاية  الذهب  انتاج  ان يصل  تعمل على  وزارته  أن  المعادن 
 العام الحالي الى مائة طن أى ما قيمته )4( مليارات دوالر . 
وأشار الوزير خالل مخاطبته الجلسة االفتتاحية لورشة تطوير 
المعادن  وزارة  اقامتها  التى  السودان  فى  التعدين  صتاعة 

أن  الى  أشار  الخرطوم،  بجامعة  الهندسة  كلية  مع  بالتعاون 
المعادن  بينها  من  هائلة  اقتصادية  بموارد  يحظى  السودان 
ماتم  منها  السودان  مساحة  نصف  تغطي  انها  قال  التى 
قيد  هو  ما  ومنها  استخراجه  على  العمل  وجار  استكشافة 

الدراسة واالستكشاف.

وزير المعادن : )4( مليارات دوالر قيمة الذهب المتوقع انتاجه بنهاية العام الحالي
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نظمت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية السوداني 
بالتعاون مع االمانه العامة لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية ندوة 
التجارة  لمنظمة  السودان  انضمام  ومراحل  مسيرة  حول  تعريفية 
الغرف  باتحاد  المؤتمرات  بقاعة  وذلك  المرحلة  ومتطلبات  العالمية 
الوطنى  المفوض  طه  احمد  حسن  د.  وقال   . السوداني  التجارية 
النضمام السودان خالل الندوة ان القطاع الخاص يلعب دورًا اساسيًا 
وهو يمثل الشريك االصيل في عملية الحوار والتفاوض واالصالحات 
السودان  انضمام  من  يستفيد  لكى  السودانى  لالقتصاد  المطلوبة 

لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا ان عملية االنضمام للمنظمة تتطلب 
اصالحات اقتصادية وقانونية حتى يتمكن السودان من االستفادة 
العالم  تجارة  من   %  57 تضم  التى  المنظمة  هذه  في  دخوله   من 
واضاف المفاوض الوطنى ان الهدف من االنضمام استفادة المنتج 
للمحاصيل  تكون  لكى  المنظمة  فى  السودان  السودانى من دخول 
رؤوس  ودخول  واكبر  اوسع  اسواق  السودانى  واالنتاج  السودانية 
لمنتجاتنا  وتكون  السودان  في  االنتاجية  القاعدة  من  توسع  اموال 

قدرة تنافسية في العالم الخارجى. 

ندوة تعريفية حول مراحل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ومتطلبات المرحلة 
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أخبار الصيرفة اإلسالمية عالميًا

“انعكاسات  حول  العربي  النقد  صندوق  أعدها  دراسة  أكدت 
تنامي صناعة الصيرفة اإلسالمية على إدارة السياسة النقدية 
في الدول العربية” أن الفترة التي تلت األزمة المالية العالمية 
قدر  حيث  اإلسالمية  الصيرفة  لنشاط  ملحوظا  نموا  شهدت 
إجمالي أصول المصارف اإلسالمية على مستوى العالم بنحو 
بالمائة   17 من  يقرب  مركب  نمو  بمعدل  دوالر  تريليون   1.5
النطاق  واسع  عالميا  اهتماما  يعكس  بما  الفترة  تلك  خالل 
الدراسة  وأوضحت  اإلسالمي.  المصرفي  التمويل  بفرص 
لدعم  الصندوق  يبذلها  التي  الجهود  اطار  في  تأتي  التي   -
نشاط  انتشار  نطاق  أن   - العربية  البلدان  في  القرار  متخذي 
هذه الصناعة لم يقتصر فقط على الدول اإلسالمية وإنما اتسع 
ليشمل عددا من الدول األخرى خاصة تلك التي تمثل مراكز 
مرموقة لألنشطة المالية العالمية من بينها على سبيل المثال 
المملكة المتحدة. ولفتت الدراسة الى ان المصارف اإلسالمية 
أصبحت تحوز على جزء ال يستهان به من مستويات السيولة 
المركزية  المصارف  العالم مما يتطلب من  في عدد من دول 
استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتالحق وتطوير أدوات 
السياسة النقدية بما يتالءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة. 
ويعتبر قطاع المصارف اإلسالمية في عدد من الدول العربية 
ذا أهمية نظامية سواء على المستوى المحلي أو العالمي بما 
يجعل أنشطة مؤسساته تؤثر بشكل كبير على نشاط القطاع 
المصرفي في هذه الدول ال سيما دول مجلس التعاون لدول 
أهمية  ذات  اإلسالمية  المصارف  تعد  حيث  العربية  الخليج 
نظامية في ست دول عربية وهي السودان والسعودية والكويت 
واليمن وقطر واإلمارات و تشكل حصة المصارف اإلسالمية 
في هذه الدول ما ال يقل عن 15 في المائة من مجمل األصول 
مصرفيا  نظاما  يتبني  الذي   - السودان  ويأتي  المصرفية. 
إسالميا شامال - على رأس هذه الدول بأهمية نسبية ألصول 
الصيرفة اإلسالمية تبلغ 100 في المائة يليه المملكة العربية 
السعودية التي تشكل أصول المصارف االسالمية بها نحو 51 

في المائة من إجمالي األصول المصرفية في المملكة .. 

1.5 تريليون دوالر إجمالي أصول المصارف اإلسالمية على مستوى العالم 
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العام  هذا  مطلع  اليوغندي  البرلمان  أجاز 
مؤسسات مصرفية  بتأسيس  يسمح  قانونًا 
إسالمية في البالد ، علي ضوء هذه الخطوة 
في  اإلسالمي  للتمويل  األول  المؤتمر  ُنظم 
يومين  لمدة  كمباال  اليوغندية  العاصمة 
أن  المتوقع  ومن  الماضي.  مايو  شهر  في 
في  المتزايد  المسلمين  عدد  نمو  يعزز 
المصرفية  المؤسسات  نجاح  أفريقيا فرص 
المنطقة والتي لديها إمكانية  اإلسالمية في 
التمويل  وتوفير  المالي  الشمول  تعزيز 
بما  واألفراد  الصغيرة  للشركات  الالزم 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  ذلك  في 
اإلسالمية  التمويل  صيغ  من  باالستفادة 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

البرلمان اليوغندي يجيز تشريعًا يسمح بتأسيس مؤسسات مصرفية إسالمية

قرر بنك االستثمار األمريكي )جيه بي مورجان( 
في  )الصكوك(  اإلسالمية  السندات  إدراج 
في  األولى  للمرة  الناشئة  لالسواق  مؤشراته 

وقت الحق هذا العام.
المؤشرات  معظم  يدير  الذي  البنك  سيدرج 
األسواق  لديون  استخدامًا  األوسع  القياسية 
الناشئة ثمانية صكوك في باقة مؤشراته بدءًا 

من الحادي والثالثين من أكتوبر 2016م.
إلى  بحثي  تقرير  في  مورجان(  بي  )جيه  وأورد 
المتعاملين إطلعت عليه )وكالة رويترز( إنه إتخذ 

القرار بعد أن أجرى مراجعة سنوية للحوكمة.
في  البنك  سيدرجها  التي  الثمانية  الصكوك 
مؤشره )إي إم بي آي جلوبال دايفرسفايد( مقومة 
بالدوالر ومصدرة من تركيا وماليزيا واندونيسيا.

إدراج الصكوك اإلسالمية على مؤشر »جي بي مورغان« 
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بنك الشمال اإلسالمي يعقد الجمعية العمومية الســـــــــــادسة والعشرين للمساهمين بفندق السالم روتانا

السادسة  العمومية  الشمال اإلسالمي جمعيته  بنك   عقد 
أمسية  في  بالخرطوم  روتانا  السالم  بفندق  والعشرين 
الجمعة  :22 أبريل 2016م وسط حضور كبير من مساهمي 
البنك وممثلي المؤسسات ذات الصلة بالعمل المصرفي، 
االجتماع  اإلدارة  مجلس  رئيس  السيد/  ابتدر  حيث 
مرحبًا بالحضور ومستعرضًا إنجازات البنك خالل العام 

المرفق ضمن  في خطابه  وردت  والتي  المنصرم 2015م 
تقرير المساهمين . وقد أشاد المتحدثون بمجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وبالعاملين بالبنك لما حققوه من نتائج 
أداء مشرفة، الجدير بالذكر أن أداء البنك قد تحسن كثيرًا 
خالل السنوات األخيرة محققًا معدالت نمو عالية كما هو 

مالحظ من الرسم البياني التالي:

14

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



بنك الشمال اإلسالمي يعقد الجمعية العمومية الســـــــــــادسة والعشرين للمساهمين بفندق السالم روتانا
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التي  اإلنجازات  من  بعضًا  العام  السيد/المدير  استعرض 
حققها البنك والتي انعكست على زيادة نسب توزيع األرباح 
على المساهمين عامًا بعد آخر إلى أن وصلت إلى نسبة 
20٪  عامي) 2014م و 2015م (، إضافة إلى مساهمات 
البنك في مجال تمويل المشروعات الزراعية و الكهرباء، و 
في مجال تحسين بيئة العمل المصرفي إمتلك البنك عددًا 

المواصفات  أحدث  وفق  شيدها  و  العقارية  المواقع  من 
لتقديم خدمات مصرفية متميزة في بيئة مصرفية جاذبة.

أجازت الجمعية العمومية تقرير مجلس اإلدارة  والقوائم 
الرقابة  هيئة  وتقربر  القانونى  المراجع  وتقرير  المالية 
2015/12/31م  بتاريخ   المنتهية  المالية  للسنة  الشرعية 

وأقرت توزيع األرباح المقترحة للمساهمين.
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ُتتيح  البنك )واحة الشمال( أن  درجت مجلة 
النافذة  هذه  عبر  الكرام  لقرائها  الفرصة 
وفى  العاملة  البنك  فروع  أحد  على  للتعرف 
هذا العدد يسلط الضوء السيد/ عادل حسين 
النافذة   هذه  من  الفرع  مدير  الفكى،  حسن 

على فرع االبنك بسوق الخرطوم )2(
يقع الفرع في سوق الخرطوم )2( الذي يعد 
لما  المهمة  والخدمية  التجارية  المراكز  من 
تقوده  متنوع  اقتصادي  نشاط  به من  يتميز 

الشركات، المؤسسات واألفراد .
  لتطبيق خطة  البنك فى اإلنتشار الجغرافي، 
 -، 2015/07/09م  في  الفرع  افتتاح  تم  فقد 
عامه  الفرع  أكمل  فقد  وبتوفيقه-  وبحمدهلل 
ونال  المنطقة  في  وجوده  وفرض  األول، 
بتقديمه  المصرفية  السوق   من  حصته 
نالت  ومواكبة  متميزة  مصرفية  خدمات 
في  معه،وساهمت  المتعاملين  جمهور  رضا 

بشقيها  ونموها  ودائعهم  وجذب  استقطابهم 
مقترح  أن  على  ممايدلل  واألجنبي،  المحلي 
بهذه  فرع  لفتح  إعدادها  تم  التي  الدراسة 
شملت  ثاقبة  ورؤية  نظر  ببعد  تم  المنطقة 
كل الجوانب المرتبطة بنجاحه و تم تدعيمها 

بمساندة اإلدارات المختلفة.
محفظة  تنوعًافى  نجد  التمويل  مجال  في 
قطاعات:   شملت  حيث  التمويلية،  الفرع  
الزراعي  الخدمات،  المحلية،  )التجارة 
األصغر  والتمويل  االستيراد  الحيواني، 
الجماعي  التمويل  إطار  وفي  والصغير( 
لنقابات مهنية  تمثل جهات مختلفة بلغ عدد 
المستفيدين منه )530( شخصًا ، والتمويل 
ذو البعد االجتماعي، مثل: تمويل مواتر النقل 
)163(  شخصًا  منه  المستفيدين  وبلغ عدد 
الحضاري  السلوك  ترقية  في  لإلسهام 
سياسات  مع  تمشيًا  للبيئة  العام  والمظهر 
إلى توظيف  الداعية  المركزي  السودان  بنك 

نسبة 12٪ من السقوفات التمويلية للتمويل 
األصغر والصغير.

المختلفة  الدفع  بطرق  االستيراد  مجال  في 
أكمل الفرع اإلجراءات المصرفية والتحويالت 
لمقابلة استيراد سلع متنوعة ألنشطة وقطاعات 
اإلسعاف،  سيارات  )األدوية،  مثل:  مختلفة، 
دراجات نقل البضائع، األثاثات، السيراميك، 
الزراعية،   الجرارات  الزراعية،  اإلسبيرات 
مضخات المياه،  ومواد خام تصنيع الحديد(.

نستهدف  المستقبلية  الفرع  خطة 
الخدمية  المؤسسات  استقطاب عدد من 
محفظته  لتوسيع  والصحية  والتعليمية 
المالية،إضافة  موارده  وزيادة  التمويلية 
والنقل  الصادرات  قطاع  تمويل  إلى 
ورأس المال التشغيلي للقطاع الصناعي، 
االقتصاد  دعم  في  إيجابًا  مماينعكس 

والتنمية وتحقيق أهداف البنك الكلية.
  وباهلل التوفيق والسداد.

فرع  سوق الخرطوم )2(
السيد/ عادل حسين حسن الفكى، مدير الفرع:

 يسلط الضوء على فرع البنك بسوق الخرطوم )2(
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وإبراز  البنك  عمالء  مع  العالقات  لتطوير   
االهتمام بهم، التقت مجلة واحة الشمال عميل 

البنك إيميل متياس وكانت اإلفادات كما يلي:
• بدءًا هال ّعرفتنا بنفسك؟	

شركة  مدير  إلياس،  متياس  إيميل  دكتور  ـ 
ماثيلي للتجارة واألدوية،

• متى تأسست الشركة  وماهى مجاالت عملها 	
ومواقعها الجغرافية؟

في  تعمل  وهى  1996م  عام  الشركة  تأسست  ـ 
مجال استيراد األدوية والمسلتزمات الطبية من 
جمهورية مصر  العربية وألمانيا، ولدي الشركة 

وكالء في كل أنحاء السودان.
• قبل 	 البنوك  من  عدد  مع  الشركة  تعاملت 

تعاملها مع بنك الشمال اإلسالمى.
بنك  منها  البنوك  من  عدد  مع  الشركة  تعاملت 
الفرنسي  السودانى   اإلسالمىوالبنك  فيصل 
وبنك الشمال اإلسالمي ويختلف التعامل من بنك 

إلى آخر حسب إدارته المالية.
• هل وجدت الشركة ما تأمل فيه فى تعاملها 	

مع بنك الشمال اإلسالمى؟
مثل:  توقعنا،  مما  أكثر  التعامل  من  وجدنا 
تسهيل فتح الحسابات، سرعة التصديقات من 
الرئاسة في فترة وجيزة واالتصال المباشر بين 
والمنطقة  متميز  موقعه  والفرع  والبنك  الشركة 
وشركات  مستثمرين  من  مصرفى  قبول  بها 

وأسماء عمل وكل شئ طلبناه وجدناه .

حاوره: محى الدين محمود التوم  :  محمد الصادق الرشيد 
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• لتوطين 	 الدواء  تصنيع  في  الشركة  فكرت  هل 
صناعته في السودان؟

في  الدواء  صناعة  لتوطين  مصنعين  مع  شراكة  لدينا 
السودان مقرهما الباقير، األول )مصنع إيفا اسمارت( 
وسيتم افتتاحه بداية عام2018م و )مصنع استر فارما( 

ومن المتوقع افتتاحه نهاية عام 2018م .
• ماهي المشروعات المستقبلية للشركة ؟	

مستلزمات  باستيراد  يعني  لألسنان  قسم  إنشاء 
األسنان من الخارج وسيديره ابني.

• الشمال 	 بنك  مع  شراكة  في  الشركة  دخلت  هل 
اإلسالمي فرع سوق الخرطوم)2 (؟

وتسير  األجل  قصيرة  شراكات  في  الشركة  دخلت 
بصورة حسنة وسنستمر علي هذا المنوال .

• ما هى الصعوبات أو المشكالت التى تواجهها شركات 	
أألدوية فى السودان؟

الستيراد  األجنبي  النقد  تصديقات  صعوبات  تواجهنا 
األدوية من الخارج المخصص له نسبة 10٪  من حصائل 

الصادرات. 
في  األدوية  إنتاج  تكلفة  انخفاض  مشكلة  وتواجهنا 
شرق آسيا )الهند- باكستان- الصين( الدواء الذي يتم 
تسجيله أواًل يكون أكثر انضباطًا وال يمكن مقارنة أدوية 
إنتاج أوروبا ذات الجودة العالية مع أدوية الثالث  دول 

اآلسيوية المذكورة وادويتنا  التى نستوردها متميزة.
• كلمة لمن توجهها ولماذا ؟	

الشكر إلدارة فرع سوق الخرطوم )2(، لألخ/ عادل حسين، 
مدير الفرع ولألخ/القاسم سليمان نائب مدير الفرع وجميع 
لهم  ونتمني  معنا  تعاملهم  لحسن  والعاملين  الموظفين 

التوفيق والسداد.
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ظل دعم السلع والخدمات يؤرق كاهل الحكومة السودانية من خالل 
عمل الموازنات وتوفير األموال  ومواجهة االنتقادات واالحتجاجات 
بمختلف أشكالها، حيث تثار فى هذه األيام ضجة كبيرة بخصوص 
والخدمات  الغاز  كالدقيق،السكر،  السلع  بعض  عن  الدعم  رفع 
رغم  الدعم  رفع  ان  ويبدو  وغيرها،  والصحة  والتعليم  كالكهرباء 
أو  المحدود  الدخل  ذوى  للفقراء  معاناة  يشكل  أنه  إال  مبرراته 
المعدوم، ويوجد من ال يستحقون الدعم وهم أغنياء ولكن بطريقة أو 
بأخرى يحصلون عليه، بينما يوجد عدد كبير من الفقراء يستحقون 
الدعم ولكن ال يحصلون عليه أو يصلهم بقدر ضئيل نقدًا أو عينًا، 
الحكومة  وعلى  والفنية   اإلدارية  المعوقات  بعض  إلى  ذلك  ويرجع 
إلى  معًا  والعينى  النقدى  الدعم  لوصول  الطرق  أنسب  دراسة 
مستحقيه وهذا يتطلب توفر إحصائيات دقيقة عن الذين يستحقون 

الدعم ) الفقراء  الذين يعيشون تحت حد مستوى الكفاف(. 
فى ظل إرتفاع األسعار وقلة الدخل يصبح الدعم للفقراء ومحدودى 
الوسطى بشكل  وللطبقات  الدخل ضرورة حتمية بصورة مطلقة 

نسبى والحد منه لألغنياء، وفى هذا أثار إيجابية. 
القرارات  تطبيق  قبل  مستمر  إرتفاع  فى  األسعار  كانت  لقد   
واإلجراءات االقتصادية األخيرة وهي إجراءات واقعية وموضوعية 
ناحية  فمن  ماثلة،  وأمنية  وسياسية  اقتصادية  ظروف  فرضتها 
اقتصادية يوجد عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات 
إضافة إلى ضعف اإلنتاج واإلنتاجية وهذا يؤدي إلى تدني الدخل 
القومي مما يخفض عائدات الضرائب وبالتالي تنخفض اإليرادات 

االقتصادي  الحصار  أن  كما  العام،  اإلنفاق  تمول  التي  العامة 
على  سلبًا  وتنعكس  ماثلة  زالت  ما  االقتصادية  والمقاطعات 
وهذا  االقتصادية،  القوة  تضعف  وبالتالى  االقتصادية  األوضاع 
يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا مكلفًا، كما أن النواحي األمنية 
الستتباب األمن واالستقرار ومنعًا للفوضى أيضًا تتطلب اإلنفاق 
بطرق  مواجهتها  من  البد  التحديات  تلك  المالية،  الموارد  من 
وأساليب واقعية إليجاد الحلول الناجعة رغم صعوبتها، وليست 
الحلول الوقتية كالتمويل بالعجز والقروض والمنح المشروطة لما 
تترتب عليها من فوائد وسرعان ما ترجع اآلثار السالبة وتصبح 

مشاكل وتحديات تثقل كاهل االقتصاد.
إلى  أدت  األخيرة  االقتصادية  واإلجراءات  القرارات  إن 
احتكارات ظهرت فى سلع الدقيق والوقود والغاز فى األسواق 
بهدف ارتفاع األسعار مرة أخرى مما يؤدى الى تضخم جامح 
)Hyper inflation (، فى المقابل فإن دخول األفراد منخفضة 
ومتآكلة، ألن إرتفاع األسعار يعمل على تآكل الدخول، فعلى 
الحكومة أن تسيطر على حركة األسعار واإلحتكارات بوسائل 
وآليات واضحة فعالة  تعمل على إحداث توازن بين مستويات 
أن  البسيط  المواطن  يشعر  حتى  األسعار  ومستويات  األجور 
األسعار تالئم الدخل وبالتالى ترتفع مستويات المعيشة، ولكن 
زيادة األجور التى تعتزم الحكومة زيادتها دون السيطرة على 
اإلحتكارات وإرتفاع األسعار هذا من شأنه أن يؤدى الى نتائج 
عكسية خاصة على الفقراء حتى لو دعموا دعمًا نقديًا أو عينيًا، 
باستخدام  التضخم  تكبح جماح  أن  الحكومة  ينبغى على  لذا 

اآلليات التالية : 
محاربة ومنع االحتكارات. -1
 العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات. -2
 تقليل نمو الطلب على السلع والخدمات وخاصة المستوردة  -3

لترشيد االستهالك واالبتعاد عن االستهالك غير الضرورى، 
وبالتالى يسلم المستهلك من جشع التجار.

 زيادة الدعم السلعي للشرائح الضعيفة اقتصاديًا )الفقراء(  -4

إعــــادة توزيــع الدعــــم بمالئمــة األسعــــار   واألجور  لذوي الدخل المحدود فى السودان

الدخل  وقلة  األسعار  إرتفاع  ظل  فى 
الدخل  ومحدودى  للفقراء  الدعم  يصبح 
وللطبقات  مطلقة  بصورة  حتمية  ضرورة 

الوسطى بشكل نسبى .
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إعــــادة توزيــع الدعــــم بمالئمــة األسعــــار   واألجور  لذوي الدخل المحدود فى السودان

عن  الناتج  السعر  فانخفاض  مخفضة(،  )أسعار  األسعار  بدعم 
الدعم يؤدى إلى تشجيع المستهلك على شراء مزيد من السلع 
حالة  فى  يمكن شراؤه  كان  الذى  القدر  على  تزيد  و  المدعومة 

عدم وجود دعم سلعى.
من ناحية األجور ُيوجد فارقًا كبيرًا بين مستويات األجور ومستويات 
ويجب  النامية  العالم  دول  ببعض  قورنت  إذا  السودان،  فى  األسعار 
ما  ]بقيمة  الثابتة  باألسعار  المرتبطة  الحقيقية  األجور  بين  التفرقة 
المرتبطة  النقدية  واألجور  وخدمات[   سلع  من  النقود  عليه  تحصل 
الحقيقية  األجور  أن  المعروف  ومن  )التضخم(،  الجارية  باألسعار 
منها  أخرى  لعوامل  وفقًا  وإنما  والطلب  العرض  لقوى  وفقًا  تتحدد  ال 
العضلية،  القوة  إلى  إضافة  والمؤهالت  والخبرات  الذهنية  القدرات 
وعوامل  أسباب  تفسر  التى  االقتصادية  النظريات  من  عدد  ويوجد 
األجور(،  )رصيد  ونظرية  الكفاف(  )حد  نظرية  مثل  األجور  تحديد 
األجر  على  العامل  حصول  تفسر  والتى  لألجور(  الحدية  و)النظرية 
نتيجة جهده وإسهامه فى العملية اإلنتاجية، كما أن السياسة المالية 
تؤثر بفعالية فى نظام األجور المضمن فى الفصل األول فى الموازنة 
العامة للدولة ودائمًا أسس تقدير األجور توضع لتتناسب مع حركة 
األسعار وإنتاجية العامل، ويتوزع الدخل لشراء السلع والخدمات فى 
ظل إرتفاع األسعار وثبات األجور خاصة لمحدودى الدخل بحيث ال 
يكفى هذا الدخل لمقابلة اإلحتياجات الضرورية المتزايدة، عليه تبرز 
ظل  فى  مباشرة  وغير  مباشرة  بطريقة  الفقراء  لدعم  ملحة  ضرورة 
المعيشية،  االحتياجيات  تعدد  و  الدخل  توازن  عدم  بين  اإلختالالت 
إلى  يؤدى  المعيشة  لنفقات  القياسى  بالرقم  األجور  ربط  أن  حيث 
الطرق  وأفضل  الدخل  محدودة  الفئات  به  وتتأثر  النقدى  التضخم 
السلم  تطبيق  هو  اإلجتماعية  العدالة  وتحقيق  للفقراء  الدعم  إلعادة 

على الحكومة دراسة أنسب الطرق لوصول 
مستحقيه  إلى  معًا  والعينى  النقدى  الدعم 
عن  دقيقة  إحصائيات  توفر  يتطلب  وهذا 

الذين يستحقون الدعم 

د/ محمد زين أحمد محمد نورين 
أستاذ االقتصاد/جامعة الزعيم االزهري

المتحرك لألجور من خالل السياسات المالية الفعالة مع 
السيطرة على ارتفاع األسعار باستخدام أدوات السياسة 
يحدث  مما  واإلنتاجية،  اإلنتاج  زيادة  لزوم  مع  النقدية 
استقرارًا فى األسعار وثباتًا فى األجور وتكون المحصلة 
اقتصادية(،   )قوة  للدولة  والمالى  النقدى  االستقرار  هى 
أمر  الفقراء  القومى لصالح  الدخل  توزيع  إعادة  فإن  لذا 
مهم وضرورى للحد من إزدياد معدالت الفقر حيث توجد 
الفقر والتفاوت فى توزيع الدخل، ومن  عالقة وثيقة بين 
أهم صور توزيع الدخل هو الدعم لمحدودى الدخل بما 
الضرورية  األساسية  والخدمات  السلع  توفير  يضمن 
التجار  جشع  تمنع  مالئمة  وبأسعار  محدودة  بكميات 
]الفقراء[،  الدخل  محدودى  واستغالل  األسعار  برفع 
منفعة  له  الدخل  محدودى  مثاًلإلى  واحد  جنيه  فإضافة 
الجنيه  لهذا  بفقده  الغنى  يفقدها  التى  المنفعة  من  أكبر 
السوداني، ومن ناحية أخرى فإن إعادة الدعم من أهم 
ضرورى  هو  الذى  اإلجتماعى  السالم  لتحقيق  الوسائل 
فى هذه المرحلة لتحقيق مقاصد ومرامى الحوار الوطني.
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مقدمة:. 1
مؤسسات  في  العمل  ضغوط  مصطلح  مفهوم  1/1.نشأ 
البشري،  العنصر  علي  أهدافها  تحقيق  في  تعتمد  ومنظمات 
يتسم  بأسلوب  المهنية  بواجباته  يقوم  أن  فيه  يفترض  الذى 
بالفاعلية لتقديم الخدمات المنتظرة منه علي أكمل وجه، ولكن 
أؤلئك  لدى  تكون  قد  التي  الصادقة  الرغبة  من  الرغم  علي 
التي  العقبات  تذليل  فى  ومنظماتهم  ومؤسساتهم   المهنيين 
تقف في طريق تقديم الخدمات المطلوبة، إال أنه توجد معوقات 
في بيئة العمل تحول دون قيام العنصر البشرى بدوره كاماًل 

وهذا ما يطلق عليه )ضغوط العمل(.
يكاد  عامة  بصورة  العمل  ضغوط  مصطلح  مفهوم  إن   .2/1
يكون واضحًا وسهل الفهم، إال أن الباحثين في هذا المجال 
)ضغوط  لمعنى  عليه  متفق  تعريف  إلي  التوصل  في  اختلفوا 
لديهم  باحثين  لدى  اإلجرائي  مفهومها  يمثل  حيث  العمل(، 
اإلتجاهات،  من  مختلفة  وأنماط  الموضوع  في  بحثية  خبرات 
لذا تعددت وجهات النظر التي تناولت هذا الموضوع ومن ثم 

تعددت المفاهيم والتعريفات  كٌل من جهة تحقيقه.
مفاهيم وتعريفات ضغوط العمل:. 2

1/2. ضغوط العمل، هى:)متغيرات تحيط بالعاملين وتسبب لهم 
شعورًا بالتوتر، وتكمن خطورة هذا الشعور في نتائجه السلبية، 

التشاؤم، قلة الدافعية وفقدان القدرة علي اإلبتكار( )1(
2/2. ضغوط العمل، هي: )تجربة ذاتية لدى الفرد تحدث العوامل 
المنظمة،  ذلك  بما في  فيها  يعمل  التي  البيئة  فى  أو  نفسه  في 
نتائج جسمية،  أو  آثار  حدوث  العوامل  هذه  علي  يترتب  حيث 
نفسية أو سلوكية علي الفرد تؤثر بدورها على أدائه لعمله، مما 

يستلزم معالجة هذه اآلثار وإدارتها بطريقة سليمة( )2(
3/2.  ضغوط العمل، هي: )مجموعة من المثيرات التي تتواجد 

األفعال  وينتج عنها مجموعة من ردود  األفراد  بيئة عمل  في 
التي تظهر في سلوك األفراد في العمل أو في حالتهم النفسية 
أو الجسمانية أو في أدائهم أعمالهم نتيجه تفاعل األفراد مع 

بيئة عملهم التي تحوي الضغوط(.
4/2. يرى آخرون ضغوط العمل، هي: ) الظروف الحركية التى 
يواجه فيها الموظف فرصة تتضمن مكاسب محتملة له، وقيود 
تحد من قدرته علي تحقيق ما يرغب فيه ومطالب قد تتسبب في 

خسارته وفقدانه مايرغب في تحقيقه(
مفاهيم الضغوط: . 3

متكيفة  )استجابة  بأنه:  الضغط،  وزمالؤها  عرفت جيسون   .1/3
أو موقف  نتيجة عمل  تنشأ  أوعملياتنفسية  فردية  تعدلها ظروف 
أوحديث يفرض علي الفرد مطالب وتحديات نفسيةوجسدية عالية(

2/3.  الضغوط، هي: )عدم التوافق بين متطلبات الحياة وبين 
الموارد واإلمكانيات المتاحة وهي ذلك الميزان الذي يعكس 

رؤيتنا لمتطلبات الحياة وكيف نسعي لتحقيقها(.
تعريفات  وباحثيها  اإلدارة  كتاب  من  قليل  عدد  أورد   .3/3

متعددة للضغوط، منها :
2/3/3. عرف  )Hellriaegel&Slocun ( الضغط، بأنه: )يحدث نتيجة 
والبدنية  الوجدانية  حاجاتهم  إلشباع  لالستجابة  األفراد  انفعاالت 

طبقًا لما تفرضه عليهم المواقف والظروف من متطلبات خاصة(.
3/3/3. عرف )Watt Schafer ( الضغط، بأنه: )إشارة للعقل 

والجسم معًا للمتطلبات المفروضة عليهما(.
4/3/3. يستخدم الدكتور/ صديق عفيفى لفظ الضغط، ليعني 
متوترًا  تجعله  التي  للشخص  والنفسية  الجسدية  )الحالة  به: 

وتهدده ببلوغ الحدود القصوى الحتمالها أو تجاوزها(.
من  )حالة  بأنه:  الضغط،   )John Adams  ( عرف   .4/3/2

اإلجهاد التي تتعرض لها عواطف ومشاعر الفرد(.
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محي الدين محمود التوم 
إدارة التخطيط والبحوث 

العالمات الدالة علي الضغوط:. 4
1/4.  توجد إشارات يمكن أن تالحظها في نفسك وأخرى يمكن أن تالحظها في غيرك تدل علي التعرض لضغوط مرتفعة نسبيًا، 

الجدول التالى يبين هذه اإلشارات:
فى غيرك في نفسك

حساسية للنقد. 1
 ضعف العالقات مع اآلخرين	. 

الغياب والتأخير.. 3
التعرض المتكرر للحوادث. 4
تعاطي المخدرات . 5
اإلفراط في التدخين. 6
اإلنفعال الشديد. 7
الشكوى الدائمة. 8
الشعور بالذنب. 9

االضحك الهستيري. 10
سوء استغالل الوقت. 11

زيادة عدد ضربات القلب. 1
جفاف الفم. 	
قلة التركيز. 3
القلق الزائد. 4
األرق. 5
فقدان الشهية. 6
آالم في الصدر. 7
آالم في المعدة. 8
توتر األعصاب. 9

االندفاع . 10
النسيان. 11

المصدر: سيد أحمد محمد جاد الرب،السلوك التنظيمي،)االسماعلية: مطبعة العشري للطباعة والنشر،2005م(، ص507.
2/4. إذا اشتدت الضغوط وفاقت طاقة مقاومة الفرد تعرض لواحدة أو أكثر من المشكالت التالية: 

الظهر، مرض  آالم  المزمن،  الصداع  القولون،  التهابات  المعدة،  قرحة  التاجي،  الشريان  أمراض   ( أمراض عضوية:   .1/2/4
أمراض الكلى و أمراض الجلدية وآالم المفاصل(.

2/2/4. اإلكتئاب :) هو حالة سوء حال، إنكسار وفقدان األمل تصاحب اإلنسان عند التعرض المستمر للضغوط
والمصاب به يجد صعوبة في إتخاذ القرارات السليمة، وفي إنجاز األعمال في األوقات المحددة(.

3/2/4. القلق المزمن:  )قد يحدث نتيجة التعرض المستمر للضغوط الشديدة ومثال لذلك: قلق الفرد وخشيته من أن يبدو غبيًا 
أمام زمالئه فيتجنب المواقف التي تتطلب منه إبداء قدرٍ من المهارة في العمل(
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الطبع  هادئ  )موظف  ،مثل:  المفاجئ  المزاجي  اإلنقالب   .4/2/4
يصبح إنسانًا عدائيًا متقلب المزاج، غير حساس ومزدريًا لآلخرين(.

أنواع الضغوط: . 5
يمكن تقسيم الضغوط من حيث تأثيرها إلي نوعين : )3(

1/5. الضغوط اإليجابية:
1/1/5. هي الضغوط المفضلة )المرغوب فيها(، وعلي المستوى 
الوظيفى قد يتعرض العامل للعديد منهامثل )اجتياز اختبار ما 
أو دورة تدريبية معينة للترقى أو النقل إلي موقع وظيفى أفضل 
، أو تحقيق معدالت أداء عادية أو أن يحوز رضا رئيسه المباشر 

عندما يلتزم بأدائه العمل في مواعيده المحددة(
المثالية  الضغوط  إلي  الحاجة  الكتاب  بعض  أوضح    .2/1/5
للوظيفة، حيث أن الهدف من إيجاد وظيفة فعالة للضغوط أنها 
لها  تتعرض  التي  للمشاكل  تحذير  أداة  أو  كمنبه،  تستخدم 

المنظمة واألفراد إضافة إلي تقليل حدتها وآثارها.
التي  اإليجابية  بالضغوط  تتعلق  التالية  المؤشرات   .3/1/5

تحدث بين الموظفين :
1/3/1/5. ارتفاع حجم النشاط وقوته.

2/3/1/5. زيادة الدوافع. 
3/3/1/5. تعلم الهدوء وعدم االنفعال تحت الضغوط.

4/3/1/5. القدرة علي إدراك وتحليل المشاكل.
5/3/1/5. التفاؤل نحو المستقبل.

مستويات  تقدير  مؤشرات  يستخدم  أن  للمدير  يمكن   .4/1/5
هذه  إختلت  إذا  بحيث  معه  العاملين  علي  الواقعة  الضغوط 
المؤشرات وساءت فإن ذلك ينبه بوجود ضغوط سلبية في بيئة 

العمل يجب االحتياط لها.
5/-2 الضغوط السلبية:

تسبب  التي  المفضلة  غير  )الضغوط  هي:  السلبية،  الضغوط   .1/2/5

الضرر، األذى والمرض لألفراد( ركزت معظم الكتابات علي التعامل 
مع الضغوط بمفهومها السلبي، وأوضحت دراسة ميدانية أعدها أحد 
يتعدى  ال  للضغوط  المديرين  مفهوم  أن  المجال  هذا  فى  الباحثين 
التي  الضغوط  التخلص من كل  يجب  فإنه  ثم  ومن  السلبي  المفهوم 
وأحيانًا  المنظمة  في  أوالعاملين  الخارجية  البيئة  من  لها  يتعرضون 

يصل األمر الي درجة التحدي.
2/2/5. الضغط السلبي عرفه أحد الكتاب بأنه: )عبارة عن قليل 
أو كثير من االستثارة التي ينتج عنها أذى أو ضرر على عقل 

أو جسم الفرد(
الفرد  آثارًا علي عقل أو جسم  3/2/5. تفرز الضغوط السلبية 

من الناحيتين: 
الالمباالة،  الفتور،   ( مثل:  النفسية،  أو  الصحية   .1/3/2/5

التسيب، السأم واألرق(.
معدالت  زيادة  اإلنتاجية،  )انخفاض  مثل:  الوظيفية،   .2/3/2/5
المؤشرات  هذه  يدرك  أن  المدير  ويستطيع   ،) وغيرها  الغياب 
ويتعرف علي درجة الضغوط الواقعة علي العاملين معه ويساعدهم 

بالعاملين  تحيط  متغيرات  هي  الضغوط 
وتسبب لهم شعورًا بالتوتر، وتكمن خطورة 
هذا الشعور في نتائجه السلبية، التشاؤم، 
قلة الدافعية وفقدان القدرة علي اإلبتكار
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ومحاولة  التنظيمية  مصادرها  علي  والتعرف  معها  التعامل  فى 
عالجها والتخفيف منها.
5/-3 الضغوط اإلدارية:

1/3/5. تتعدد مفاهيم الضغط اإلدارى بتعدد الزاويا التي ُينظر 
إليه منها، فالبعض يراه”ظاهرة” بينما يراه البعض من زاوية: 
إلي  أدت  التى  واألدوات(  العوامل  المناخ،  النتيجة،  )السبب، 
وجوده، وقد يراه البعض مرضًا يجب معالجته ويرى غيرهم 

أنه ضرورة حياة وأساس عمل يجب اإلبقاء عليه.
2/3/5. إن الضغط اإلداري يؤثر علي سالمة القرار الذي يتخذه 
مدير المنشأة مما يؤثر سلبًا علي: )اإلنتاج، اإلنتاجية و عوامل 

الكم، الزمن والنوع( التي تحكم نشاطات المنشأة.
يواجه  )تحديًا(  منه  جانب  فى  اإلداري  الضغط  يمثل   .3/3/5
المدير ليثبت ذاته وقدرته علي مواجهتهوالتعامل معه استيعابًا، 
امتصاصًا وتوافقًا ثم التفاعل معه إيجابيًا بطريقةتجعله قادرًا 

علي مواجهته سريعًا0
4/3/5. استمرار الضغط اإلدارى علي متخذ القرار قد يدفعه إلي 

عدم التوافق معه وإلي الهروب منه واإلتجاه إلي سياسات اللحظة 
بيوم،  يومًا  واإلدارة  الفعل  ورد  الفعل  سياسة  علي  تقوم  التي 

وتسيطر أحداث اللحظة وانفعاالتها العاطفية علي متخذ القرار.
5/3/5. إن أهم المشكالت التي يواجهها المهتمون بموضوع 
الضغوط بصفة عامة وضغط العمل بصفةخاصة هي محاولة 

التوصل إلي تعريف متفق عليه بمعنى الضغوط.
6/3/5. بعض الباحثين ركزوا علي بيئة الفرد الخارجية باعتبارها 
نظر  آخر  بعض  و  ضغوط  من  يواجهه  قد  لما  رئيسًا  مصدرًا 
ناتجة عن  باعتبارها  الفرد  بها  التي يشعر  الضغوط  إلي مقدار 

تفاعل بين الظروف والبيئة التي يعمل فيها والخصائص الفردية 
للشخص ذاته من حاجات، استعدادات، قدراتوخبرات.

7/3/5. نظر البعض إلي الضغوط بأعتبارها ناشئة عن معوقات 
إلي  الفرد  أو مطالبيستغلها  الفرد  أمام  تقف عقبة  وصعوبات 

مواقف إيجابية.
8/3/5. نظرًا ألهمية ضغوط العمل فقد جمع هذا الموضوع  آخر 
المجاالت األساسية إلهتمام العديد من رجال الفكر اإلداري 
والتنظيمي، ولكن يالحظ أن الكتابات في هذا المجال مازالت 
تمثاللدراسات  ولم  النظري  التحليل  مستوى  علي  معظمها 
التنظيمية فيه إال نصيبًا محدودًا من اإلهتمام ويمكن إرجاع 

ذلك إلي سببين رئيسين، هما :)4(
1/8/3/5. تنوع وتداخل العوامل المسببة للضغوط، مما يثير 

مشكلة فصل كٌل منها وتخصيصه بدراسة تأثيرها.
ودقيق  محدد  مفهوم  علي  الباحثين  إتفاق  عدم   .2/8/3/5
لضغوط العمل مما يدفع الباحث الذي يحاول الخوض في هذا  
المجال بحيرة تجعله في النهاية، إما أن يبتعد عنه كليًا أو أن 

يحاول تبني المفهوم الذي يتفق مع قناعته الشخصية.
عن  للبحث  اإلدارة  إتجهت  فقد  وسلوكه  الفرد  طبيعة   .9/3/5
اإلنساني  العنصر  حقيقة  إدراك  في  تساعدها  عملية  مصادر 
وكانت البداية في علم النفس وتطوره الجديد فيما يسمى )بعلم 

الضغط السلبي هو عبارة عن قليل أو كثير 
من االستثارة التي ينتج عنها أذى أو ضرر 

على عقل أو جسم الفرد
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النفس الصناعى(. وقد ساعد هذا العلم في فهم جوانب أساسية 
من التكوين النفسي للفرد مثل الدوافع واإلتجاهات، مما حقق 
تقدمًا في مجاالت إدارية هامة منها عمليات االختيار والتوجيه 
المهنى والتدريب ومايتعلق بحسن أداء الفرد لعمله وقد وجدت 
الجوانب  عن  للمعلومات  هامًا  مصدرًا  النفس  علم  في  اإلدارة 
االجتماعية في السلوك االنساني مثل تأثير العائلة والجماعات 
كل  سلوك  علي  األفراد  بين  التفاعلية  العالقات  وأثر  المرجعية 
منظمات  في  االنساني  للسلوك  العلمية  الدراسة  إتجهت  منهم. 
منطقًا  تشكل  التي  األساسية  المفاهيم  بعض  إلى  األعمال 
متكاماًل في السلوك ومن ثم التأثير عليه وإعادة تشكيله ومن 
أهم هذه المفاهيم أن االنسان يتشكل )يتصرف(، إذا كان : )5(
1/9/3/5. قادرًا علي السلوك )أى تتوافر له امكانيات السلوك(.
2/9/3/5. راغبًا بالسلوك )أى يرغب في نتائج السلوك(ومن ثم 

فإن اإلدارة يمكنها التأثير علي سلوك األفراد وتعديلهم.
مكونة  عوامل  بعدة  متاثرًا  االنساني  السلوك  كان  لما   .10/3/5
للشخصية والبيئة والمواقف، فإن السلوك هو، حالة تعكس مؤشرات 
تلك العوامل و عندما يحدث ما يضايق الفرد ويشغل عقله فإننا نرى 

الروح الموجودة في كل عضو في الجسم تشارك في هذا الضيف.
5/-4 الضغوط المرتبطة بالقرارات الوظيفية: )6(

وعلي  متاحة  بدائل  وجود  علي  القرار  إتخاذ  يتوقف   .1/4/5
المعلومات المتوافرة في كل بديل وله خصائص إيجابية وسلبية.
2/4/5. يشعر الفرد بالضغوط عندما يكون عليه االختيار بين 
وظيفية  قرارات  يتخذون  األفراد  من  وكثير  البدائل  هذه  أحد 
من خالل األخذ في اإلعتبار البدائل المتاحة في وقتها،  كما 

أنهم يفكرون في البدائل األخري التيقد تظهر أمامهم.
يكون  عندما  يحدث  القرارات  ضغوط  من  آخر  نوع   .3/4/5
بالسلب،  أو  باإليجاب  سواء  متكافئ  أو  متساوى  االختيار 
وتكون استجابة الفرد لمثل هذا الموقف هو التجنب الدفاعي 
بالنسبة  البدائل متساوية  والقلق عندما تكون  التوتر  ويحدث 
الوقت  يكون  الوقت  نفس  وفي  والعيوب  المزايا  ناحية  له من 
المتاح إلتخاذ القرار ضيق وُتعد االستراتيجية المناسبة لهذا 
يأتي أمامه وأن  الذى  البديل  الفرد قد يختار  الموقف هو أن 
قراره  اختار  أساسها  علي  التي  المعايير  من  مجموعة  يحدد 
ويتجاهل المعلومات األخري، فالفرد هنا اليحتاج إلي تحديد 
ليتخذ  بديل  كل  جوانب  من  جانب  كل  ُيقيم  وأن  البدائل  كل 
قرارًا جيدًا ولكنه يحدد مجموعة من المعايير المهمة بالنسبة 

له في الفترة الحالية.
4/4/5. عمومًا فإن الضغوط المصاحبة لعملية إتخاذ القرارات 

تدفع الفرد إلتخاذ قراراته بتأنى وإهتمام.
5/-5 الضغوط الناتجة عن النقل الوظيفي:

1/5/5. تتمثل الظروف التي تؤدي إلي ضغوط مهنية أو وظيفية 
في بعض العوامل، منها:

أ. الصراع ب. عدم التأكد ج. المتطلبات المتوقعة من الفرد
2/5/5. في هذا المجال يمكن استرجاع تعريف :

أ- المسار الوظيفي :) التتابع أوتراكم الخبرات المرتبطة بدور 
معين خالل فترة زمنية(.

ب- النجاح الوظيفي : )الذى يعنى إما التدرج الوظيفي لمستوى 
أعلى أوالبقاء في نفس الوظيفة والمستوى، ولكن مع إكتساب 

مهارات إضافية(
تغيير  من  نوعين  تناول  إلي  التعريفين  هذين  يدفعنا   .3/5/5

األدوار التي قد يتعرض لهاالفرد، هما:)7(
1/3/5/5. انتقال وتغيير بين األدوار: مثل االنتقال بين األقسام 
المختلفة أو تغيير التخصص أو العودة مره أخرى للعمل في 

المنظمة بعد إجازةمعينة.
االنتقال  ويتضمن  األدوار:  داخل  والتغيير  االنتقال   .2/3/5/5
الداخلي في األدوار تعديل وتكييف الدور الحالي للفرد أو قبول 
مسؤوليات أخرى جديدة في العمل، ومن صوره: انتقال وتهيئة 
نفسية لمرحلة وظيفية جديدة أو إلي مرحلة عمرية جديدة وهي 
عملية بطيئة الحدوث كأن يدرك األفراد أنه ليس هناك احتمال 

للتقدم في وظائفهم الحالي.
5/-6 الضغوط الناتجة عن تداخل العالقات الشخصية: )8(

التفاعالت  من  قوته  يستمد  متحرك  حى  نظام  المنظمة  إن 
العمال  بين  بعضهاأو  مع  العمل  مجموعات  بين  تحدث  التي 

 إن الضغط اإلداري يؤثر علي سالمة القرار 
سلبًا  يؤثر  مما  المنشأة  مدير  يتخذه  الذي 
الكم،  عوامل  و  اإلنتاجية  )اإلنتاج،  علي: 
الزمن والنوع( التي تحكم نشاطات المنشأة.
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والمشرفين وإذا توافرت لهذا مقومات نجاحه، فإنه يؤدى إلي 
تحقيق اإلهداف والفعاليةالتنظيمية، ومن األسباب التي تؤدى 

إلي هذه الضغوط ما يلي:
1/6/5. عدم مالءمة نظام اإلشراف:قد يمكث المشرف أطول 
كان  فكلما  الوظيفى،  الموقع  في  العامل  مع  ممكنة  فترة 
أداء  علي  الفرد  ساعد  كلما  وصادقًا،  أمينًا  فعااًل،  المشرف 

وظائفه وعلي سرعة تكيفه مع ظروف العمل ومتطلباتها.
2/6/5. افتقاد العاملين إلي الثقة واإلطمئنان:)يتوافر للعامل الثقة 
تقييم  األعباء،  توزيع  عدالة   : منها  عدة،  أمور  من  واإلطمئنان 
األداء، وجود نظام أمن صناعي يجنبه المخاطر الوظيفية ووجود 

قيادة فعالة قادرة علي حل مشكالت الفرد العامل أواًل بأول(
من  إتضح  والقبول:)لقد  واالحترام  التقدير  افتقاد   .3/6/5
الحاجات  ضمن  من  أن  اإلنسانية  للحاجيات  ماسلو  نموذج 
التقديرواالحترام الذي يتولد من اآلخرين،  للفرد هو  المرغبة 
حيث أنه يبعث علي الثقة في القيادة ويكون حافزًا للفرد العامل 

علي بذل مزيدمن الجهد نحو األداء السليم(
أو  بعضها  مع  المجموعات  بين  الوظيفية  الصراعات   .4/6/5
والتنظيمية  الوظيفية  الصراعات  والتنظيم:)تعتبر  األفراد  بين 

أحد أهم المصادر للضغوط التنظيمية(
5/6/5. الضغوط الناتجة عن عدم توافر بيئة العمل المناسبة 

:تتمثل في العديد من األمور، أهمها:
العامل في  العمل: يحد من حرية  العمال في مكان  )ازدحام 
في بعض  أوبالعمالء  بالمشرفين  بزمالئه،   : اتصاله  الحركة، 
حاالت  وزيادة  الوقت  من  مزيد  ضياع  إلى  ويؤدى  األحيان، 

التوتر واالنفعاالت مع االفتقار إلي واجب السرية في  العمل(
7/5. الضغوط الناتجة عن بعض العمليات التنظيمية:

وجود  عدم  لالتصاالت:)إن  فعال  نظام  إلي  االفتقار   .1/7/5
خاصة  المنظمة  في  الصاعدة  لالتصاالت  قوية  شبكة 
االتصاالت الصاعدة يؤدي إلي تزايد الضغوط، حيث أنه عبر 

هذه االتصاالت يمكن التعرف علي رد فعل 
التي  والسياسات  واألفعال  القرارات  إتخاذ  في  الموظفين 

تتخذها اإلدارة العليا في المنظمة وقد يرجع إلي عدم كفاءة
توصيل  في  المشرفين  كفاءة  انخفاض  الصاعدة  االتصاالت 

احتياجات ومتطلبات مرؤوسيهم إلي المستويات األعلى(
2/7/5. انخفاض حجم وكفاءة تفويض السلطات: من مظاهر 
الخلل التنظيمي ومن مزايا هذا النظام إشاعة الثقة بين الرئيس 

والمرؤوسين إضافة إلي تدريبهم علي تحمل المسؤولية.
الفعال  :التدريب  التدريب  برامج  وكفاية  كفاءة  عدم   .3/7/5
يمكن عالج  حيث  اإلنتاجية،  الكفاءة  مقومات  أهم  من  يعتبر 
البرامج  عبر  النظام  فى  أو  األفراد  في  القصور  نواحي  بعض 

التدريبية الفعالة.
الخلل  مظاهر  أخطر  :من  وتضاربها  األدوار  غموض   .4/7/5
التنظيمي، و يترتب عليه صراعات بين اإلدارات وبين المديرين 
تفرز  متعددة  ضغوط  إلي  ويؤدى  المستوىاإلشرافى  علي  أو 

اإلهمال والالمباالة  والتسيب في بعض األحيان.
-6أهمية دراسة الضغوط اإلدارية :

الكاملة  المعرفة  علي  القائم  التقدم  عصر  في  نحن   .1/6
بما  اإلنتاج،  عوامل  بين  الفعالة  الجادة  والمشاركة  الدقيقة، 
اقتصادى  عائد  أفضل  لتحقيق  كامل  بشكل  تفاعلها  يضمن 
ممكن ويرتبط هذا أساسًا بحسن قيام المدير بعمله وتوافقه 
واستيعابه للضغوط اإلدارية، فإذا لم يتوافق أو  لم يفهم وقع 

فريسة )مصيدة الضغط اإلدارى(. 
2/6. البد من دراسة الضغوط اإلدارية لما لها من أهمية، نبرز 

جانبًا منها فيما يلى: 
قرار  إتخاذ  المنشأة من  ثم  القرار ومن  1/2/6. حماية متخذ 
خاطئ ناجم عن انفعاالت اللحظة والتأثيرالعاطفى والوجداني 
التي  الصعبة  للمواقف  العصبية  الفعل  ردود  عن  أوالناجم 

تواجه متخذ القرار.
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بشكل  أهدافها  وتحقيق  المنشأة  ربحية  من  التأكد   .2/2/6
سليم وفقًا لما هو مخطط وموضوع بالبرامج التنفيذية.

السياسات،  ارتجالية  القرار،  المنفذين من:(عشوائية  3/2/6. حماية 
القرار(  أمام متخذ  دائرتها  الرؤيا وضيق  وازدواجية قصور  التخبط 

نتيجة سيطرة ضغوط ووساوس قهرية عليه.
بيئة  في  المناسب  الصحى  والجو  المناسبة  الظروف  توفير    .4/2/6
العمل بالمنشأة بشكل يجعل لكل مدير جو عمل أفضل، بما يمكنه 
من إتخاذ القرارات وممارسة سلطاته ومهامه اإلدارية بشكل أفضل.
دوافع  بتبسيط  اإلنتاجية  وتحسين  االنتاج  زيادة    .5/2/6
متخذى القرار في المنشأة برفع قدراتهم علي مواجهة ضغوط 

العمل والمواقف الصعبة.
6 /6/2. تنمية مهارات التوافق السريع والتعامل مع الضغوط 

الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار.
-7 تأثير ضغوط العمل علي الصحة الجسمانية والنفسية لألفراد:
1/7. إن الضغوط تؤثر نفسيًا وصحيًا علي الفرد وتظهرآثارها 

السالبة عليه.
التي يصاب  الدارسون في هذا المجال علي الضغوط  2/7. ركز 
بها األفراد وتكون ناتجة عن أسباب أخري بخالف ضغوط العمل 
تسبب  التي  الضغوط  به  تساهم  الذي  الدور  تحديد  المهم  ومن 
تسبب  التي  المتغيرات  علي  والتعرف  ناحية  من  األمراض  هذه 
األمراض الجسمانية و األمراض النفسية، إال أن هذا األمر يسبب 
مشكلة كبيرة للباحثين في هذا المجال لصعوبة القياس إضافة 

إلي تباين الحالة الصحية والجسمانية لألفراد من وقت آلخر.
من  ويشكون  األطباء  لكافة  المرضى  العاملون  يلجأ    .3/7
أعراٍض عامة مثل )األرق و التهاب المعدة وسوء الهضم وفقر 

الدم، الروماتيزم ، الدوار وسخونة الجسم.
في  زيادة  يصاحبه  النفسى  بالقلق  الفرد  شعور   .4/7
نسبة  تزيد  ثم  ومن  اإلرادىبنوعيه،  العصبي  الجهاز  نشاط 
المصاحبة  األعراض  ذلك  عن  فينتج  الدم  في  )االدرينالين( 
للقلق النفسي ومنها ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب 
وتحريك السكر من الكبد وتزيد نسبته في الدم مع شحوب في 

الجلد وزيادة العرق وجفاف الحلق وأحيانا ترتجف األطراف.
-8 عناصر ضغوط العمل : 

1/8. يرى )SZILAG( أنه يمكن تحديد ثالثة عناصر للضغوط 
في المنظمة، هى :

األولية  المثيرات  علي  العنصر  هذا  المثير:يحتوي  عنصر   .1/1/8
الناتجة عن مشاعر الضغوط وقد يكون مصدر هذا العنصر) البيئة 

أو المنظمة أو الفرد(.
الفعل  ردود  العنصر  هذا  يمثل  االستجابة:   عنصر   .2/1/8
مثل  الفرد  يبديها  التي  والسلوكية  والنفسية  الفيسيولوجية 

)القلق و التوتر  واإلحباط وغيرها(.
المثيرة  العوامل  بين  التفاعل  وهو  التفاعل:  عنصر   .3/1/7

والعوامل المستجيبة.  
2/9. يرى )Wallace( أن الضغوط : )هي تجارب داخلية وتولد 

عدم توازن نفسي أو فيسيولوجي للفرد(.
المراجع:

 )1( عبداهلل عسكر :تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض 
المهن االجتماعية، مجله العلوم االجتماعية، 1988 ، ص 65.

شامل  منهج  العمل  ضغوط  أحمد:  عبدالرحمن  هيمان   )2(
اإلداره  )الرياض.  إدارتها  وكيفية  ونتائجه  مصادره  لدراسة 

العامة،1988( ،ص 32.
3(( سيد أحمد جاد الرب، ضغوط العمل ص ص510 - 512.

)4( محمود سليمان العميان – السلوك التنظيمي فى منظمات 
األعمال – )عمان: دار وائل 2004م ( ص 11 ص 13-12.

)5( المصدر السابق.محمد أحمد الحضرى-ص 15.
)6( راوية حسن، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية( ) القاهرة 

– الدار الجامعية 2000م (،  ص ص 409-408.
)7(  راوية حسن، مرجع سبق ذكره، ص 410.

من  والتنظيمى  اإلنسانى  السلوك  العديلى،  محمد  نصر   )8(
منظور كلى مقارن، )الرياض 1958م( ص 245.
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إن أحد أهم الوظائف الرئيسية التي يقوم بها الجهاز المصرفي 
التمويل  خدمات  تقديم  في  تتمثل  القومى  االقتصاد  في 
المصرفي كوسيلة اقتصادية هامة ألي اقتصاد وتترتب عليها 
لبرامج  الالزم  التمويل  توفير  مثل  إيجابية  اقتصادية  نتائج 
الكفاءة  وزيادة  الدخل  توزيع  وإعادة  االقتصادية  التنمية 
مستوي  علي  والتأثير  الفرد  دخل  مستوي  ورفع  اإلنتاجية 
التضخم حسب مستوياته العامة. إال أن المصارف لكي تقوم 
مخاطر  في  تتمثل  كبيرة  مخاطر  تتحمل  فإنها  الدور  بهذه 
التعثر)Risk of Default(. لذا عليها دراسة الوضع االقتصادي 
عمومًا وحال طالب التمويل علي وجه الخصوص قبل الشروع 
في منحه التمويل، ولعل أهم الطرق العلمية لتفادي خطر التعثر 
هو ما اصطلح عليه دراسة معايير  مخاطر طالب التمويل أو ما 

يعرف بال )5Cs( وهي:
:)Conditions( 1. الوضع االقتصادي العام

ُيقصد به دراسة الوضع االقتصادي وقت تقديم طالب التمويل 
لتلك  التمويل  للتمويل ومدي مالئمة المشروع موضوع  طلبه 
وضع  التضخم،  مستوي  دراسة  مثل  االقتصادية،  األوضاع 
االقتصاد إن كان في حالة ركود أم انتعاش وهل لديه الكفاءة 
ودراسة  المتغيرة  الظروف  ظل  في  المشروع  لنجاح  الالزمة 
االيرادات المتوقعة للمشروع بحصر إجمالي المبيعات والميزة 
التفضيلية لمنتجاته من السلع أو الخدمات ومستوي العرض 
المنافسة وزيادة فرص نجاحه  والطلب عليها مما يمكنه من 

وبالتالي تقليل نسبة حدوث التعثر المتوقعة. 
:)Capital( 2. رأس المال

ُيقصد به دراسة القيمة الفعلية للمشروع بتحليل قوائمه المالية 
التزاماته  وكافة  ومديونياته  الفعلية  موجوداته  قيمة  وتقدير 
أكبر من حجم  المال  فكلما كان رأس  دائنيه،  تجاه  السابقة 
الدين الخارجي للمشروع زادت فيه الثقة، فالشركات الضخمة 
تكون لها األولوية في التمويل وتتناقص تلك الثقة برأس المال 
في حالة المشاريع الصغيرة وتمويل األفراد الذين ال يملكون 

رؤوس أموال كافية.
:)Capacity( 3.المقدرة المالية علي سداد إجمالي التمويل

ُيقصد بها مقدرة طالب التمويل علي استرداد قيمة التمويل وكل 
التزاماته المستحقة تجاه المصرف مع التأكد من أنه لديه الخبرة 
وتحقيق  المشروع  إدارة  من  تمكنه  التي  الالزمة  والمؤهالت 
له  االعتبارية  الشخصية  ومعرفة  استمراريته،  وضمان  ربحيته 
موانع  وجود  وعدم  التنافسية  واالمتيازات  العامة  العالقات  و 
علي  التمويل  مقدرة طالب  تعبر عن  العناصر  قانونية، كل هذه 

سداد التمويل وتقليل مخاطر التعثر علي المصرف.
:)Collaterals( 4.الضمانات

ُيقصد بها القيمة الحقيقية لألصول إلتي يقدمها طالب التمويل 
حالة  في  للمشروع  كضمان  فيها  التصرف  ويمكنه  للبنك 
تعثره، مثل العقارات أو المعدات أو األوراق المالية  وتختلف 
نسب تقييم الضمان بإختالف إجمالى التمويل الممنوح ونسبة 
الوضع في  الداخلية ألي مصرف. لكن يجب  المخاطر  تحمل 
التمويل  تفوق  نسبة  األقل  علي  الضمان  يغطي  أن  الحسبان 
الممنوح لطالبه علي أال تكون قيمة الضمان عالية جدًا بحيث 
من  التاكد  ويجب  التعثر،  حالة  في  وبيعها  تسيلها  يصعب 
النواحي القانونية ومستندات ملكية الضمان الذي قدمه طالب 

التمويل أنه مملوكا له وال حقوق للغير عليه..
:)Character(  5. الشخصية

واألخالقية  الشخصيةالقانونية  الجوانب  دراسة  بها  وُيقصد 
لطالب التمويل من حيث السالمة العقلية والبدنية و األمانة و 
الشفافية والتي تعطي مؤشرًا علي مدي وفائه بالتزاماته المالية 
لمستحقيها، وهنا يتحتم علي المصرف دراسة سلوكيات وقيم 
طالب التمويل وإمكانية تقديم مستندات تثبت وفائه بالتزاماته 
السابقة تجاه المصارف  إن وجدت، والمعرفة اللصيقة بطالب 
وهنا  عميلك(،  )أعرف  بمصطلح  علميًا  يعرف  ما  أو  التمويل 
أبي طالب  بن  علي  اإلمام  في مجلس  الرجل  تحضرني قصة 
والذي طلب أن يزوجوه، فسأل اإلمام إن كان أحدًا من القوم 
يعرف الرجل فقام أحدهم فقال: أنا أعرفه. فسأله اإلمام: هل 
هو جارك ؟ فقال:  ال فسأله:  هل صحبته في سفر؟ فقال ال، 
إذًا  اإلمام:  فقال  ال.  قال  والدينار؟  بالدرهم  معه  تعاملت  هل 

فاجلس فإنك ال تعرفه.   

المعايير األساسية لدراسة مخاطر طالب التمويل

عامر أحمد محمد بشير
إدارة التخطيط والبحوث

29

ت�صــــــدر عن

 بنك ال�شمال 

الإ�شــــــــالمي



التقلبات  من  العديد  إلي  السوداني  االقتصاد  تعرض 
بسبب  الصعبة،  والنقدية  المالية  السياسات  وتطبيقات 
التحديات التي واجهت الدولة منذ العام 1990م، ولعل أهم 
الالمركزية،  إلي  الحكم  مركزية  من  التحول  السياسات: 
والتوسع في إنشاء الواليات والمحليات، وقد شهد االقتصاد 
ندرة  وحدثت  تحريرها،  ثم  األسعار  في  التحكم  سياسات 
مرتفعة،  بأسعار  لكن  وفرة  ثم  الضرورية  السلع  في 
تمثلت في  إجراءات وسياسات  إلي  النقد األجنبي  وتعرض 
الجنيه  وتعويم  محدد(  صرف  )سعر  المدار  الصرف  سعر 
السوداني )ترك سعر الصرف آللية السوق  العرض والطلب 
دون تدخل(، وقد أخذ هذا األجراء تداعيات  بالغة التعقيد 
المستوردة  السلع  أسعار  في  الجنوني  االرتفاع  في  تمثلت 
والمصنعة بالداخل التي تعتمد على استيراد المواد الخام 

سياسة  إتباع  فكانت  الثالثة  الجراحة  أما  الخارج،  من 
السياستين  بين  خليط  وهي  المدار،  المرن  الصرف  سعر 
السابقتين، وقد أدت إلي تعافي جسم االقتصاد حتى اندالع 

األزمة العالمية المالية.
عند حدوث األزمة المالية العالمية كان االقتصاد السوداني 
آنذاك يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصادرات البترولية حيث 
جملة  من   ٪95 حوالي  البترولية  الصادرات  تمثل  كانت 
جملة  من   ٪50 حوالي  وتمثل  السودانية،  الصادرات 
باألزمة  السودان  تأثير  كان  لذا  للدولة،  العامة  االيرادات 
العالمية المالية كنتاج لما خلفته األزمة على بعض العوامل 

والعناصر والتي أهمها:
تدنت أسعار النفط بنسبة حوالي ) 70٪(، ونسبة العتماد 
على  كبيرة  بصورة  السودان  في  للدولة  العامة  الموازنة 

أسباب تراجع قيمة العملةالوطنية السودانيــــــة أمام الدوالر األمريكى
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بقلم: أحمد حسن أحمد أسباب تراجع قيمة العملةالوطنية السودانيــــــة أمام الدوالر األمريكى
إدارة الشؤون اإلدارية 

باألسواق  أسعاره  انخفاض  فإن   ،)٪50( حوالي  النفط 
العالمية جعل السودان متأثرًا باألزمة، حيث انخفض سعر 
 )40( إلي  أمريكي  دوالر   )140( حوالي  من  النفط  برميل 

دوالر أمريكي.
أصابت  قد  أنه  نجد  العالمية  المالية  األزمة  حدوث  بعد   
حد  إلي  االقتصاديون  يسميها  كما  البترول  لعنة  الدولة 
)النفط(  هو  واحد  اقتصادي  مورد  على  السودان  اعتماد 
وأهملنا باقي القطاعات األخرى غيرالبترولية مما آثر  سلبًا 

على اقتصادنا تأثيرًا كبيرًا.
  برأيي أن أهم أسباب تراجع قيمة الجنيه السوداني، الصدمة 
انفصال  بعد  السوداني  االقتصاد  لها  تعرض  التي  القوية 
الجنوب عن الشمال، شكلت هذه الصدمة آثارًا عديدة على 
الحالي.  الوضع  تدهور  برمتها  أخذت  السوداني  االقتصاد 

ففي الوقت الذي كنا نعاني فيه من تداعيات األزمة المالية 
التي ذكرت آثارها االقتصادية أعاله، وقبل أن تكتمل نتائج 
الدراسات والسياسات االقتصادية والخطط باالستفادة من 
عودة النفط إلي ما يفوق )100(دوالر امريكي للبرميل في 
األزمة  جراء  المفقود  األجنبي  النقد  إلعادة  2010م  العام 
انفصال  إلعالن  الحقيقي  الوقت  وحان  العالمية،  المالية 
التاسع  في  الجنوب  دولة  وأصبحت  الشمال،  عن  الجنوب 

من يوليو 2011م دولة قائمة بذاتها ولها كيانها المستقل.
من   ٪70 من  أكثر  بفقدان  االنفصال  تداعيات  جاءت 
الموارد البترولية لالقتصاد الشمالي والتي تسببت في عجز 
الموازنة العامة للدولة، وفقد الشمال حوالي 33٪ من جملة 
العائدات  من  السودان  وتراجعت حصة  العامة،  االيرادات 

النفطية من )4،4( مليار دوالر امريكي قبل االنفصال 
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إلى )1.9( مليار دوالر امريكي بعد االنفصال. 
العامة  الموازنة  عن  السوداني  الجنوب  بترول  خروج  سبب 
للدولة في السودان عجزًا في موارده من النقد األجنبي وقلة 
المعروض منه، مما أدى إلي انخفاض قيمة الجنيه السوداني 
من  االستيراد  معدالت  زيادة  ومع  األخرى،  العمالت  مقابل 

الخارج أصبح الطلب عاليًا على موارد النقد األجنبي وتم تقييد 
أصبحت  الطلب  هذا  تفاقم  ومع  الضرورية  للسلع  االستيراد 
السوق السوداء للنقد األجنبي تعمل بحرية كاملة وتتحكم في 
أسعاره في السوق الموازي مما أدى إلي اتساع الفارق بين 
السعرين )سعر الصرف بالسوق الرسمي والسوق الموازي(.

السوداني في  الجنيه  الشكل أعاله  يوضح  أسعار صرف 
السوق الرسمي مقابل الدوالر من العام 2008م قبل حدوث 
2016م،  العام  إلي  وبعدها  الشمال،  عن  الجنوب  انفصال 
فنالحظ أن سعر الصرف في العام 2008م كان واحد دوالر 
امريكي يعادل 2.184جنيه سوداني، وبعد حدوث االنفصال 
في العام 2011م مباشرًة بأشهر قليلة أصبح سعر الصرف 
في  واآلن  تقريبًا،   ٪102 بنسبة  أي  سوداني  4.409جنيه 
يوليو 2016م يمثل سعر الصرف 6.446جنيه سوداني مقابل 

الدوالر االمريكي أي بنسبة 46٪ تقريبًا بعد االنفصال.    
في العام 2011م مباشرًة بأشهر قليلة أصبح سعر الصرف 
في  واآلن  تقريبًا،   ٪102 بنسبة  أي  سوداني  4.409جنيه 
يوليو 2016م يمثل سعر الصرف 6.446 جنيه سوداني مقابل 

الدوالر االمريكي أي بنسبة 46٪ تقريبًا بعد االنفصال.    
 لقد واجهت الموازنة العامة للدولة في السودان فى الربع 
2012م  عام  من  األول  والنصف  2011م  عام  من  األخير 
تدابير  إتخاذ  إلي  الدولة  بموجبها  اضطرت  جمة  صعوبات 
مالية واقتصادية قاسية تضمنت إجراء تعديالت جوهرية في 
الموازنة العامة وفي السياسيات المالية، قضت برفع  نسبة 
اإلداري  الصرف  وخفض  المحروقات،  عن  الدعم  من  كبيرة 
هادفة بذلك إلي مواجهة العجز الكبير التي ظهر في موازنتها 

العامة  نتيجة لفقدانها  إيرادات النفط بسبب االنفصال.
خاتمة: 

العملة  قيمة  لتراجع   الرئيسية  االسباب  أن  القول  يمكن 
الوطنية السودانية مقابل الدوالر األمريكى تعودإلي انفصال 
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االقتصادية  والعقوبات  آنفًا،  ذكرُت  كم  السودان  جنوب 
في  تعقيدات  إلي  أدت  والتي  السودان  على  األمريكية 
يسلم   ولم  السودان،  إلي  و  من  المصرفية  التحويالت 
االقتصاد السوداني من الصدمة والصعوبات التي الزالت 
التي  الوطنية  العملة  قيمة  تراجعت  حيُث  اآلن،   حتى  ماثلة 
كانت تعادل )2,5( جنيه سوداني مقابل الدوالر األمريكى قبل 
االنفصال إلى )6,4( جنيه سوداني في السوق الرسمي الذي 
)14( جنيهًا  وبسعر حوالي  األمريكى،  الدوالر   فيه  يتوفر  ال 
في  كبير  ارتفاع  إلي  أدى  مما  الموازي،  بالسوق  سودانيًا 
أسعار السلع والخدمات، لذا البد من سياسات عاجلة تحقق 
نتائج سريعة خالل النصف الثاني من عمر الموازنة، أهمها:

جذب تحويالت المغتربين عبر القنوات الرسمية بمنحهم . 1
حوافز تشجيعية وضمانات الزمة وإعادة الثقة إليهم.

ضبط ورقابة كل الكميات المنتجة من الذهب اليداعهاخزينة . 2
بنك السودان المركزي لتوفير أكبر عائد أجنبي ممكن.

مع زيادة معدالت استهالك محصول القمح  حتى وصل . 3

البد  طن،  مليون   )2.5( حوالي  إلي  االستهالك  حجم 
للدولة من اإلهتمام بزراعة القمح،  ألنه يأخذ جزًء كبيرًا 
الدولة  أدرجته  والذي  الستيراده،  األجنبي  النقد  من 
ضمن سلع البرنامج الثالثي )البرنامج اإلسعافي( للفترة 
وانعكاسات  تحديات  لمواجهة  –2014م(  من)2012م 

انفصال جنوب السودان.
المراجع:

وأثرها . 1 النفطية  الصادرات  أزمة  أحمد،  حسن  أحمد 
واحة  مجلة  السودان،  في  التضخم  ارتفاع  على 
الشمال، مطبعة سينان العالمية،  الخرطوم، 2012م.

التقارير السنوية لبنك السودان.. 2
برج . 3 البترولية،  غير  الصادرات  وتطوير  ترقية  ندوة 

الفاتح، الخرطوم، 2009م.
محمد الناير، االقتصاد إلي أين، الجزيرة نت.. 4
محمد بيضاب، المجلة االقتصادية، الخرطوم، 2013م.. 5
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تلتقي األستاذ:  صالح الــــدين حسن أحمد خـــالد
منذ بداياتنا كان االرتباط بالبنك ارتباطًا وجدانيًا 
)األوفرتايم(  على  أجرًا  نتقاضى  نكن  ولم  عميقًا 
في ذلك الوقت التأثير الكبير علينا كان من األستاذ 
بالبنك،  التحاقي  قبل  أعرفه  وكنت  ساتي،  حسن 
مدينة  زرت  العمل  في  اإلداري  بأسلوبه  وتأثرت 
النظافة  فيها  أعجبتني  ماليزيا،  في  كواالمبور 
من  بالمواطن  الكبير  الدولة  واهتمام  المتناهية، 
الشمال  بنك  خدمة  في  شبابهم  زهرة  أفنوا  الذين 
أحمد  حسن  الدين  صالح  األستاذ/  اإلسالمي، 
في  الممتازة..  الطويلة  الخدمة  من  عامًا   25 خالد.. 
الشؤون  إدارة  فترة  وأطولها  أهمها  إدارات  عدة 
االستثمار،  منها  أخرى..  بإدارات  مرورًا  اإلدارية.. 
فرع  إدارة  وتولى  التسويق،  التدريب،  المالية، 
الكالكلة لفترة من الزمن.. ومن خالله تقرأ فصواًل 
فإلى  المعطاء..  العريق  البنك  هذا  تطور  من  مهمة 

مضابط الحوار..
•  نقف معك عند الميالد.. النشأة.. والمراحل الدراسية؟	

بالوالية  دنقال،  ريفي  السير،  قرية  في  كان  ميالدي  ـ 
منذ صغري،  الخرطوم  إلى  وجئت  عام 1955م،  الشمالية، 
بمدينة  كله  والثانوي  واألوسط  األولى  تعليمي  تلقيت  حيث 
في  المسائية  بالدراسة  لفترة  والتحقت  بحري...  الخرطوم 
السودان  )جامعة  الفني  بالمعهد  الكهربائية  الهندسة  قسم 
لظروف  أواصل  لم  ولكنني  حاليًا(  والتكنولوجية  للعلوم 
بمعهد  التحقت  العمل  وأثناء  الحقة  مرحلة  وفي  أسرية. 
الدراسات المصرفية ونلت الدبلوم عام 1999 م وهي فترة 
دراسية أضافت لنا الكثير حيث كانت هنالك مادة إدارية كنا 

مبدعين فيها من خالل المشاركة الفاعلة.
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تلتقي األستاذ:  صالح الــــدين حسن أحمد خـــالد
أجرى الحوار: التجاني حسين ومحيي الدين محمود التوم ومحمد الصادق الرشيد

•  ماهي محطات عملك بعد التخرج..؟	
ـ بدأت العمل بعد تخرجي .. واستمريت حتى عام 1984، حيث 
هاجرت بعد ذلك إلى السعودية التي قضيت بها فترة ثم رجعت 
ببنك  التحقت  عام 1990  وفي  م،  عام 1988  بداية  للسودان 

الشمال اإلسالمي.
•  كيف كان تدرجك في العمل في بنك الشمال اإلسالمي؟	

إدارة  كانت  اإلسالمي  الشمال  ببنك  بها  التحقت  إدارة  أول  ـ 
إدارة  إلى  نقلي  تم  بها  العمل  من  6 شهور  وبعد  االستثمار، 
الشؤون اإلدارية، وفي عملي مررت بعدة إدارات أخرى منها 
الكالكلة  لفرع  مديرًا  وعملت  والتسويق،  التدريب،  المالية، 
إدارة  في  كانت  عملي  فترات  أطول  ولكن  الزمن،  من  لفترة 
إدارة  بها  ألحقت  الفترات  من  فترة  وفي  اإلدارية،  الشؤون 
والموارد  اإلدارية  الشؤون  إدارة  فصارت  البشرية  الموارد 
فرع  إلى  نقلى  بعد  منها  األفراد  تم فصل شؤون  ثم  البشرية 
الكالكلة. ولكن فترة عملي بالشؤون اإلدارية كانت حوالى 21 

عامًا من أصل 25 عامًا قضيتها بالبنك.
•  نقف معك عند فترة عملك األساسي بالبنك وهي الشؤون 	

اإلدارية، كيف كان يسير العمل في هذه اإلدارة؟
طبيعتها  وبحكم  إدارة خدمية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  تعتبر  ـ 
كان تأثيرها على الرئاسة وكل الفروع في العاصمة والواليات، 
حيث كانت مرتبطة بالمعدات واألجهزة التي تساعد على العمل 
أوضاع  تحسين  في  دور  لنا  كان  وقد  وغيرها،  والسيارات 

العاملين في الفترة من 2003 ـ 2006 م.
•  شخصيات مرت بالبنك وتركت انطباعًا في ذهنك؟	

االستثمار،  بإدارة  مررت  بالبنك  التحاقي  مراحل  أول  في  ـ 
وكان مديري هو األستاذ صالح عثمان ونائبه هاشم إبراهيم 
مكان،  كل  في  باستمرار  يعمل  صالح  األستاذ  كان  جامع، 
كان يعطي التعليمات وهو يسير، أي يعمل وهو متحرك، وهذا 

ما ترك انطباعًا في نفسي.. 
 وعملت تحت إمرة األستاذ زين العابدين صالح مدير الشؤون 
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اإلدارية وكان نائبه هو بتيك، كان زين العابدين هو )أبانا الروحي(، 
وكان هنالك انسجام كبير وتوافق في العمل بيننا نحن الثالثة، 

)المدير  الكبير علينا كان من األستاذ حسن ساتي   والتأثير 
تأثرت  وقد  بالبنك،  التحاقي  قبل  أعرفه  كنت  وقد  األسبق(  العام 
يؤدي  أن  الممكن  اإلنسان من  إن  العمل...  اإلداري في  بأسلوبه 
عمله بصورة قانونية ووفقًا لالئحة، ولكن المهم أن نعرف أن كل 
مشكلة لها أكثر من حل، وال بد من اإلبداع في البحث عن حلول.. 

دون خرق النظم واللوائح..
•  فكرة )حبل عشميق( هذه الكتابة الصحفية المبدعة في 	

هذا الباب الرائع.. من أين جاءت؟ 
بماكينة  مصورة  النخيل  اسمها  مبسطة  إصدارة  هنالك  كانت  ـ 
التصوير العادية ومدبسة يشرف عليها خالد محمد آدم، وتصدر 
عشميق(..  )حبل  إسم  فاخترت  عمود  كتابة  مني  ُطلب  دوريًا 
منها  وُتصنع  النخيل  جريد  بين  موجودة  ألياف  هي  والعشميق 
ببنك  المتينة  عالقتنا  ناحية  من  فيها  فكرت  الحبال.  أنواع  أقوى 

الشمال الذي نكن له كل المعزة.

• مدى ارتباطكم  بالبنك في فترة تأسيسه األولى والمصاعب 	
التي واجهتكم؟ 

ـ كان إحساسنا بالبنك واستمر والزال كبيرًا.. في األيام األولى 
فكنا  والكهرباء..  المياه  منها  مشاكل  من  نعاني  كنا  للتأسيس 
تقطع  وعندما  بجوارنا..  للبيع  مكان  من  الماء  لجلب  نضطر 
الكهرباء كنا نوقد الشموع من أجل أن يستمر العمل حيث كان 
أفرغ  عندما  أنني  إال  اإلدارية  الشؤون  في  أنني  ورغم  يدويًا، 
االرتباط  ألن  الكاونتر،  في  العمل  في  للمشاركة  آتي  عملي  من 
بالبنك كان ارتباطًا وجدانيًا عميقًا ولم نكن نتقاضى أجرًا على 

)األوفرتايم( ألن همنا كان أن نخدم البنك فى أى وقت.
•  لحظة أحسست فيها بالفرح لتطور حدث في البنك؟	

لبنك  أرضًا  يشتري  أن  وافق  اإلدارة  أن مجلس  عرفنا  عندما  ـ 
الشمال فرحنا للغاية »وهو مبنى سوداتل الحالى« ، وعندما بدأ 
ويقوم  بخطوة  خطوة  بالفيديو  لتصويره  يوميًا  نذهب  كنا  البناء 
بالتصوير الموظف )بابكر عبد اهلل(.. ولكن في مرحلة الحقة تغير 

مقر البنك إلى موقعه الحالي..
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•  مدينة زرتها وتركت انطباعًا في نفسك؟ 	
النظافة  فيها  أعجبتني  ماليزيا،  في  كواالمبور  مدينة  زرت  ـ 
المتناهية، واهتمام الدولة الكبير بالمواطن، حيث هنالك مظالت 
المعاقين  لسير  مخصصة  وأماكن  األمطار  من  تحتها  للسير 
باهتمام  الشارع  ولهم حمامات ومواقف لعجالتهم، وتحس في 

الحكومة بخدمة المواطن.
•  ماهي أهم هواياتك؟	

ـ أهم هواياتي هي القراءة واالطالع .. وأحيانًا مشاهدة التلفزيون.
•  حكمة تؤمن بها؟	

ـ الجنة تحت أقدام األمهات
•  إذن أنت تقدر دور المرأة في المجتمع؟	

 .. ـ سبق أن كتبت قبل ذلك مقااًل بعنوان: )العالم بدون امرأة( 
والنساء  المجتمع..  في  مهم  دور  لها  فالمرأة  اليطاق..  عالم  إنه 
األمانة وما شابه ذلك.  الجرائم وخيانات  بينهن  وتقل  صبورات 
والقول المشهور أن المرأة نصف المجتمع .. لكن فى اعتقادى 

أنها كل المجتمع ألنها تربى النصف اآلخر.

•  كيف تتعامل مع أبنائك؟	
من  مختلفة  بأنماط  أحتك  جعلني  اإلدارية  الشؤون  في  عملي  ـ 
الفهم  في  واحد  نمط  على  كلهم  ليسو  فالناس  المجتمع.. 
والتصرفات .. وتعلمت كثيرًا من ذلك وصارت لي خبرة انعكست 

في تعاملي مع الجميع.. 
•  ماهي مشاريعك الحالية والمستقبلية؟	

ـ حاليًا أنا رئيس منظمة السير الخيرية للتنمية المستدامة ، ولنا 
دار في الخرطوم، ولنا عمل مهم نقوم به في خدمة المنطقة، أما 

في الحي الذي أسكن فيه فأنا عضو في لجنة المسجد..
فيما يتعلق بالعمل فقد دخلت في شراكة لعمل خاص ونسأل 

اهلل أن يوفقنا فيه..
•  هل من كلمة أخيرة؟	

منهم  أجد  ذهبُت  فأينما  الشمال..  ببنك  العاملين  لكل  شكري  ـ 
االهتمام والمعاملة الطيبة.. وأقدر فيهم الترابط االجتماعي.. وهم 
يكنون الوالء للبنك وأوصيهم بالمزيد من الوالء واإلبداع واالجتهاد.
ونتعشم من إدارة البنك مساعده منظمة السير للتنمية المستدامة 
)عند الطلب( باعتبارها منظمة همها تنمية منطقة فى شمال السودان 

وهذا ما يتماشى مع أهداف البنك األساسية والتى قام عليها.
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والعمال، و رب االسرة من التحويل 
الطالب  بكل  ألفراد اسرته خاصة 

سهولة .
• التطبيق 	 في  المستخدمة  البطاقات 

المصرفية  البطاقة  يمكن أن تكون 
بأنواعها  المحفظة  أوبطاقة   )ATM(
الثالث )الذهبية، الفضية والعادية( 
كما يمكن للمستخدم تسجيل أكثر 
من بطاقة ليتيح لها التطبيق اختيار 
أيا ًمنها إلكمال معامالت الدفع أو 

التحاويل المالية.
• تشمل 	 األساسية  الخدمات  قائمة 

كل المعامالت التي يمكن إجراؤها عبر التطبيق وتمكن المستخدم من 
التعامل معها بيسر.

التطبيق بنسخته الحالية يتيح فقط التحويل من بطاقة مصرفية إلى بطاقة محفظة 
أومن بطاقة محفظة إلى بطاقة محفظة أخرى. واليتيح التحويل من بطاقة مصرفية 

إلى بطاقة مصرفية أخرى.  وهذا مايجري العمل على تحقيقه مستقباًل .
يحتوي التطبيق على هياكل معامالت مالية خدمية معدة ليتم إضافة كل خدمات 
الدفعيات المتاحة عبر المؤسسات الخدمية أو المصرفية والتي تتطلب دفعيات 
الكهرباء،  شراء  الهاتف،  رصيد  شحن  ذلك  ويشمل  المستخدم  من  مباشرة 
التقديم  اإللكتروني للجامعات، الرسوم الجمركية والرسوم الجامعية وغيرها من 
الخدمات الحالية أوالمستقبلية، و يتضمن التطبيق هياكل للمعامالت والدفعيات 
الحكومية عبر اورنيك )15( قريبًا، ومعامالت شرائية وانظمة تذاكر رقمية معدة 

ليتم إضافة الجهات المتاحة عبر المحال التجارية والمرافق العامة والخاصة.
يتضمن التطبيق سجاًل للمعامالت يتيح حفظ ومراجعة بيانات المعامالت التي 

يقوم بها المستخدم عبر التطبيق بشقيها الدفعيات أو التحاويل المالية.
المتعاملين  استخدام  في   )MINIBANK( تطبيق  من  البنك  استفادة  تكمن 
الضغط  يخفف  مما  المصرفية،  البطاقة  عبر  وتحويل  دفع  كوسيلة  له  معه 
التقديم  لخدمات  السهل  االستخدام  ويتيح  اآللية،  والصرافات  الفروع  على 
للجامعات،التسجيل الجامعي وسدادالرسوم الجمركية وغيرها. هذا إضافة إلى 
إمكانية توزيع اكبر عدد من البطاقات المصرفية وبطاقات المحفظة الستخدامها 

.)MINIBANK( عبر التطبيق

مقدمة:
التقني  إطارالتطور  في 
لتقديم  وسعيًا  المتسارع 
تليق  مصرفية  خدمات 
مع  الكرام  بالمتعاملين 
اإلسالمي  الشمال  بنك 
)حلول  لشعاره  تحقيقًا 
فقد  متكاملة(  مصرفية 
يعمل  تطبيق  البنك  طور 
من  الذكية  األجهزة  على 
هواتف وحواسيب محمولة 
بالتعاون مع شركائنا في المحفظة اإللكترونية وصواًل لتقديمه 
في أبهى ُحلة،وأبسط مايمكن،لتسهيل إجراءالخدمات وتوفير 

أكبر قدر من الراحة واألمان للمستخدمين.
اإلسالمي  الشمال  بنك  مع  به  للمتعاملين  التطبيق  يوفر 
وآمنة  مريحة  وسيلة  االلكترونية  المحفظة  ومستخدمي 
النقدية والمدفوعات عن طريق بطاقات  بالمعامالت  للقيام 
باستخدام  بهم  الخاصة  المحفظة  اآللي وبطاقات  الصراف 
وخدمات  الفواتير  وتسديد  األموال  لتحويل  النقال  الهاتف 
بسهولة،  اإلنترنت  عبر  مكان  أي  من  وقت  أي  في  أخرى 
وسرعة وأمان، وتتميز هذه الخدمة بتوفير الوقت وتكاليف 
التنقل للمشتركين وتسمح لهم بإجراء المدفوعات من أي 

مكان، حتى خالل السفر الداخلي والدولي.
:Mini Bank تطبيق

المستخدم  تمكن  بيانات  صفحات  به  إلكتروني  برنامج 
تأمينية متعددة، وتتيح  بياناته بيسروبوسائل  من تسجيل 
تسجيل الدخول للتطبيق لتعديل أو إضافة بيانات أو إدارة 

الحساب الشخصي.
اليشترط امتالك المستخدم حسابًا في البنك، بل يمكنه استخدام 
التطبيق واالستفادة من خدماته عبر المحفظة االلكترونية والتى 

تتيح للمستخدم عددًا من المميزات األخرى منها: 
• الموظفين 	 رواتب  دفع  من  العمل  رب  تمكن 

بقلم/ اسماعيل إبراهيم حماد
إدارة التسويق والعالقات العامة
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ِفي  يَْعَمُلوَن  ِلََساِكنَي  َفَكانَْت  ِفيَنُة  السَّ ا  )َأمَّ  : تعالى  قال اهلل 
َسِفيَنٍة  ُكلَّ  يَْأُخُذ  لٌِك  مَّ وَراَءُهم  وَكاَن  َأِعيَبَها  َأْن  َفَأَردتُّ  الَبْحِر 

َغْصباً( )97(.
ْنُه َزَكاةً وَأْقَرَب    قال اهلل تعالى :)َفَأَرْدنَا َأن ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً مِّ
وَكاَن  اَلِديَنِة  ِفي  يَِتيَمنْيِ  لُِغالَمنْيِ  َفَكاَن  اجِلَداُر  ا  وَأمَّ  )18( ُرْحمًا 
ُهَما  َأُشدَّ يَْبُلَغا  َأن  َربَُّك  َفَأَراَد  َأُبوُهَما َصاِلًا  َُّهَما وَكاَن  ل َكنٌز  َتُه  َتْ
َذلَِك  َأْمِري  َعْن  َفَعْلُتُه  وَما  بَِّك  رَّ مِّن  َرْحَمًة  َكنَزُهَما  ويَْسَتْخِرَجا 

َلْيِه َصْبرًا()28( سورة الكهف  َتْأِويُل َما لَْم َتْسِطع عَّ
يرتبط هذا األمر  بالتاريخ لدي الخضر فقال )أردت ( عندما 
)السفينة،  وجوده  مع  متزامنة  الحالة  عناصر  كل  كانت 
حضورًا  الخضر  يكن  لم  الغالم  أمر  أما  والملك(  المساكين 
عدم  فى  أكثر  األمر  ويتضح  ربهما(  )سيبدلهما  قال  عندما 
المستقبل  فى  واستخراجه  الماضى  فى  الكنز  دفن  حضوره 
إذن لعدم حضور الخضر ما كانت له إرادة واهلل تعالى أعلم.

َُّها الَِذيَن آَمُنوا ال يَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن   قال اهلل تعالى: )يَا َأي

ْنُهنَّ وال  مِّ يَُكنَّ َخْيراً  َأن  َِّساٍء َعَسى  ن نَِساٌء مِّن  ْنُهْم وال  مِّ يَُكوُنوا َخْيراً 
اإلمَياِن  َبْعَد  الُفُسوُق  االْسُم  بِْئَس  بِاأَللَْقاِب  َتَناَبُزوا  وال  َأنُفَسُكْم  َتْلِمُزوا 

اِلُوَن()11( سورة الحجرات. َّْم يَُتْب َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّ وَمن ل
النساء  دون  الرجال  من  مجموعة  تعنى  الكلمة  هذه  )القوم( 

تناسلوا وتكونت قوميتهم. ولماذا  الرجال دون النساء ؟ 
وصف الرجال )بالقوم( دون النساء. وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا 
السالم فهو لم يكن من ساللة بنى آدم عليه السالم )الرجال(، لهذا 
وباآلية المذكورة تجد أن القرآن لم يصفه بالبشرية لعدم انتسابه 
آلدم إذن ال تتناسب كلمة قوم معه لهذا السبب واهلل  تعالى أعلم.

يَْقِدُر َعَلى  ُْلوكًا الَّ  َمَثاًل َعْبداً مَّ اللَُّه   قال اهلل تعالى:  )َضَرَب 
َزْقَناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه ِسراً وَجْهراً َهْل  َشْيٍء وَمن رَّ
يَْسَتُووَن اَلْمُد لِلَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم ال يَْعَلُموَن )57( وَضَرَب اللَُّه َمَثاًل 
ُجَلنْيِ َأَحُدُهَما َأبَْكُم ال يَْقِدُر َعَلى َشْيٍء وُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه َأيَْنَما  رَّ
َعَلى  بِالَْعْدِل وُهَو  يَْأُمُر  ُهَو وَمن  يَْسَتِوي  َهْل  بَِخْيٍر  يَْأِت  ههُّ ال  ُيَوجِّ

ْسَتِقيٍم( )67( سورة النحل ِصَراٍط مُّ
لماذا هنا إثنين وهناك عبدًا واحدًا؟ .

إن المثلين األول المقارنة فيه بين المادة )المال وعدم المال( 
والمثل الثانى بين )العلم والجهل( ولما كان باإلمكان أن يكون 
المال فى شخص واحد ويمكن أن يتحول حال هذا الشخص 
ويصبح بدون مال لهذا لم يحتاج أن يضرب اهلل مثاًل بعبدين. 
أما المثل اآلخر فواضح أن العالم ال يتغير وضعه بأن يصير 

جاهاًل مرة وعالمًا أخرى.
ا ِرْزقًا  َزْقَناُه ِمنَّ مالحظة: لما ُذكر باآلية المال ُوصف ب )وَمن رَّ
َحَسنًا( ، وصفه ب )حسنًا( وليس بكميته ووضحت وجه صرفه 

)َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه ِسرًا وَجْهرًا(.

أفال يتدبرون القرآن

أبو رقيــــــــــــــة
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غير  األموال  إليداع  الحلقات  أهم  من  المصارف  ُتّعد 
القانوني،  التداول  مشروعية  أكسابها  بهدف  المشروعة 
وتداخلها،  وسرعتها  المصرفية  عملياتها  لتشعب  ونظرًا 
تقدم  مع  وضوحًا  أكثر  المصارف  دور  يكون  أن  ويمكن 
الحديثة  التقنية  المصرفية واستخدام األساليب  العمليات 
بمصادر  علم  على  المصارف  تكون  أن  بالضرورة  وليس 
يمكن  الحديثة  اإللكترونية  الخدمات  أن  إال  األموال  تلك 
أغلب  وأن  للقانون خصوصًا  مخالفة  بصورة  استخدامها 
تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها تحتاج 
التي  القوانين  إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف،فضاًل عن 
قابليتها  وعدم  المصرفي  التعامل  سرية  الحسابات  تمنح 
على  إضافية  صعوبة  تضفي  خاصة  بطرق  إال  للكشف 
المصارف في هذا الشأن ويمكن توضيح دور المصارف 

علي النحو اآلتي:
مؤشرات غسل األموال. . 1

1/-1   المؤشرات العامة: 
األموال  تحتوي على مخاطر غسيل  التي  العمليات  تتمثل 

في اآلتي:
غير  غاية  على  داّلة  عناصرها  تكون  عندما   .1/1/1
اللذين يخفيان غايتها  مشروعة: )كالغموض أو االلتباس 

االقتصادية، أو إذا بدت أنها غير معقولة(. 

قصيرة  فترة  انقضاء  بعد  األموال  سحب  تم  إذا   .2/1/1
على إيداعها )حساب عابر( خاصة عند انعدام ما يبّرر هذا 

السحب في نشاط المودع أساسًا. 
3/1/1. إذا كانت العمليات المطلوبة تتخطى النطاق العادي 
أو المودعين العاديين للمصرف أو لفرع معين لديه أو إذا 
تعذر اكتشاف األسباب التي دفعت المودع إلى اختيار هذا 

المصرف أو هذا الفرع لتسوية أعماله. 
4/1/1. إذا كان أحد الحسابات اليتحرك منذ مدة ) حساب 

خامل( ثم أصبح متحركًا جدًا دون أسباب معقولة. 
المعلومات  مع  متناقضة  العمليات  كانت  إذا   .5/1/1
يتعلق  ما  في  المصرف  في  الحساب  فتح  لدي  المستقاة 
بهذا المودع أو مع الغاية من عالقات العمل التي يقيمها. 

1/-2   المؤشرات الخاصة: 
1/2/1. قيام أحد األفراد أو إحدى المؤسسات بدفع مبلغ 
هذه  مبالغ  تسدد  الذي  الوقت  في  نقدًا  عادي  غير  كبير 
األنشطة عادة بواسطة الشيكات والتحويالت أو غيرها من 

وسائل الدفع.
2/2/1. ازدياد واضح وكبير إليداعات أحد األفراد أو المؤسسات 

التي تتم نقدًا دون أسباب واضحة أو موضحة الحقًا. 
3/2/1.قيام المودعين بإيداعات عديدة نقدًا، بحيث يشكل 

مجموعها مبلغًا كبيـــرًا. 

دور المصـــارف في عمليـــات غسل األمــــوال
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بقلم: أحمد التهــــــــــــــــامىدور المصـــارف في عمليـــات غسل األمــــوال
 إدارة: العالقات الخارجية

 والنقد األجنبى
4/2/1 اإلكثار من تبديل مبالغ نقدية بعمالت ُأخرى. 

5/2/1. المودعون الذين تتضمن ايداعاتهم أوراقًا مزيفة. 
نقدًا  سياحية  وشيكات  مصرفية  شيكات  شراء   .6/2/1

بمبالغ كبيرة ومن قبل مودعين غير دائمين.
7/2/1. المودعون الذين يحولون مبالغ كبيرة إلى الخارج 

بواسطة مدفوعات تتم نقدًا. 
غسل األموال بواسطة حساب مصرفي: . 2

الحساب( )صاحب  والمودع  المصرف  بين  العالقة   .1/2
عندما تنطوي على شبكة عمليات غير معقولة ) عدد كبير 
من الحسابات لدى مصرف واحد، تحويل متواتر بين هذه 

الحسابات،سيولة مفرطة...(.          
2/2. التحويل إلى مصرف آخر دون تحديد المستفيد. 

3/2. استالم شيكات بمبالغ كبيرة مظّهرة من الغير لصالح 
المودع )صاحب الحساب(. 

4/2. التطابق بين التحويالت واإليداعات النقدية التى تتم 
في اليوم ذاته. 

أنه  معروف  بلد  نحو  والمتواترة  الكبيرة  التحويالت   .5/2
منتج للمخدرات. 

6/2. المودعون )اصحاب الحسابات( الذين يرغبون في عدد 
ر لنشاطهم المهني.  معين من الحسابات تحت الطلب دون مبرَّ
يمتلكون  الذين  الحسابات(  اصحاب   ( المودعون   .7/2

بصورة واضحة عدة حسابات لدى عدة مؤسسات مالية في 
تعزيز  علم بحصول  المصرف على  إذا كان  واحدة،  منطقة 

منتظم لهذه الحسابات قبل تقديم طلب بتحويل أموال.
8/2. المودعون الذين يرفضون تقديم معلومات تتيح لهم 
في الظروف غير العادية  االستفادة من اعتماد أو من أي 

خدمة مصرفية ذات أهمية. 
غسل أموال المخدرات بواسطة عمليات استثمار:. 3

1/3. شراء سندات مودعة لدى أحد المصارف في وقت ال 
يتوافق مع وضع المودع.   

2/3. تداول سندات بقيم كبيرة نقدًا. 
3/3. شراء أو بيع سندات دون هدف واضح أو في ظروف 

تبدو غير عادية. 
قروض  أو  ضمانات  أساس  على  الجارية  العمليات   .4/3
في  قائمة  أجنبية  لمصارف  تابعة  شركات  أو  فروع  لدى 

مناطق معروفة بتهريب المخدرات. 
غسل األموال بواسطة نشاط دولي:. 4

لنقل  ُأخرى  تمويل  ووسائل  االعتماد  خطابات  استعمال   .1/4
ال  التحويالت  هذه  مثل  أن  حين  في  معينة  بلدان  إلى  أموال 
تتناسب مع نشاط المودع )صاحب الحساب( العادي والطبيعي. 
يسددون  الذين  الحسابات(  )أصحاب  المودعون   .2/4
التحويالت  فيها  بما  وكبيرة،  منتظمة  مدفوعات 
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تمت  كعمليات  بوضوح  تحديدها  يمكن  ال  االلكترونية،التي 
لغايات مشروعة أو المودعون الذين يتلقون بانتظام مدفوعات 
كبيرة آنية من بلدان تشارك عادة في إنتاج المخدرات أو 

تصنيعها أو ترويجها أومنظمات إرهابية محظورة.
3/4.  الطلب المنتظم لشيكات سياحية، بعمالت أجنبية أو 

أدوات مصرفية قابلة للتداول. 
غسل  األموال بواسطة مستخدمي المصرف : . 5

1/5. التغيير الواضح في نمط عيش المستخدم. 
الفرع،  أو  المستخدم  خدمات  في  المفاجئ  التغيير   .2/5
حجم  فجأة  نقدًا،ويزداد  منتجاته  يبيع  الذي  البائع  مثاًل 

مبيعاته بصورة مذهلة أو غير متوقعة. 
غسل األموال بواسطة قرض مضمون أو غير مضمون :. 6

1/6. المودعون الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعة. 
2/6. المودعون الذين يطلبون قروضًا على أساس ضمانة لدى 

أحد المصارف أو لدى طرف ثالث،  ومصدر تلك الضمانة
المالية غير معروف أو غير مألوف مع وضع هؤالء الضامنين. 

لتفادي . 7 المصارف  من  إتباعها  الواجب  اإلجراءات 
التورط في عمليات غسل األموال.

1/7. أعرف عميلك. 
2/7. ضمان وجود آثار للعمليات. 

3/7.التقييد بالقوانين والتشريعات وتعليمات بنك السودان 

المركزى.
4/7. التعاون مع البنوك اأُلخرى واألجهزة الرقابية. 

5/7. الحرص الواجب. 
6/7. الرقابة الذاتية للمصارف. 

8/7. البرامج التدريبية للموظفين.  
9/7. عدم فتح حسابات وهمية أو ألشخاص مجهولي الهوية. 

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل األموال وقواعد . 8
العمل المصرفي :

الحديثة من  المصرفية  العمليات  به  تتمتع  لما  1/8. نظرًا 
تسهل  والتي  المعقدة  التقنية  الوسائل  أحدث  استخدام 
عمليات غسل األموال وما يرافق تلك العمليات من وجود 
بيانات  أي  إفشاء  جواز  وعدم  المصرفية  السرية  مبدأ 
مكافحة  بين  التوفيق  إشكالية  برزت  بالمتعاملين  تتعلق 
غسيل األموال وتلك القواعد، وبالرغم من وجاهة األسباب 
التوفيق  أن  إال  المصرفية،  السرية  تبرر  التي  االقتصادية 
ممكن بين مكافحة غسل األموال وسرية العمل المصرفي، 
العمل المصرفي واالستثناء  إذا اعتبرنا أن األصل سرية 

هو الخروج على هذه السرية. 
تشكل  أن  المجال  هذا  في  المرء  يخشاه  ما  أكثر    .2/8
المصارف  موظفي  تواطؤ  جانب  إلى  المصرفية  السرية 
السيولة  من  مشبوهة  مبالغ  لضخ  فرصة  وارتشائهم 
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عدم  أو  فجأة  سحبها  ثم  المالية  الشرايين  في  النقدية 
األموال  أن  االقتصادية،إذ  الدورة  تنمية  في  استخدامها 
المتحصلة من اإلتجار غير المشروع بالممنوعات هي في 
نهاية المطاف أموال تائهة وعائمة تبحث عن أماكن تجد 
ماضيًا  سالحًا  كونها  عن  فضاًل  والطمأنينة  األمان  فيها 
بحكم  يشاركوا  ان  يستطيعون  الذين  أيدي أصحابها  في 
نفوذهم في مواقع القرار في تحديد العديد من اإلتجاهات 

السياسية واالقتصادية محليًا وعالميًا.
التأثيرات المترتبة عن عمليات غسل األموال.             . 9

1/9.  يولي غاسلوا األموال الملوثة أهمية قصوى إليجاد 
غطاء مناسب لحركة رؤوس أموالهم وصواًل إلى شرعنتها 
دون االلتفات إلى الجدوى االقتصادية من كميات األموال 
التي تترتب عليها، سلبًا أو إيجابًا،مما  أو  إلى اآلثار  الضخمة  
ينعكس إرتباكًا مباشرًا على مناخ االستثمار، لذا يمكن أن تكون 
تأثيرات هذه العمليات إيجابية عندما تستثمر األموال الملوثة في 
مشروعات إنتاجية متوسطة وطويلة األجل من شأنها اإلسهام في 
البطالة وتوفير فرص  التنمية االقتصادية ومن ثم تقليص حجم 
عمل جديدة وخفض معدل التضخم،لكن هذه األموال تتجة غالبًا 
إلى البحث عن األرباح السريعة والتوظيفات قصيرة األجل، على 
المصرفي  النظام  على  كبيرة  مخاطر  من  يحمالنه  مما  الرغم 
والوضع االقتصادي و تقود إلى أهتزاز ثقة المستثمرين وتشويه 

التنافس بين المصارف وإلى اإلبقاء على مصارف متعثرة تحت 
نسبة  تحصيل  أعتادت  التي  اإلجرامية  العصابات  أموال  رحمة 
عمولة جراء قيامها بالغسل قد تصل إلى نسبة  )20٪( من أصل 
األموال المغسولة، وبناًء عليه فإن عمليات غسل األموال الناجمة 
المجاالت  في  تأثيرات  عليها  تترتب  المشروع  غير  اإلتجار  عن 

كافة السيما المجال النقدي والمصرفي.  
المجاالت  في  التأثيرات  نستعرض  أن  يمكن   .2/9
عام  بشكل  واألمنية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 

والمجال النقدي والمصرفي بشكل خاص في اآلتي: 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  التأثيرات   .1/2/9

والسياسية واألمنية:
• يؤدي خروج األموال المشروعة بطريق غير مشروع إلى 	

اإليجابية  العوائد  البالد من  إلى حرمان  البالد  خارج 
في  وتتمثل  المجتمع  عليها  يحصل  أن  يمكن  التي 
القيمة المضافة إلى الدخل القومي وما يرتبط بها من 
العروض  البطالة وتوافر جانب  العمالة وعالج  تشغيل 
السلعية وما يرتبط بها من استقرار األسعار المحلية.   

• يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدالت االستهالك بشكل 	
يفوق الدخل القومي ويساهم في حدوث خلل اقتصادي 
هيكلي نظرًا النخفاض المدخرات مع زيادة االستهالك 

دون حدوث نمو مماثل في الناتج المحلي اإلجمالي. 
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• تؤدي ممارسة األنشطة غير القانونية إلى إعادة توزيع 	
تحويل  عند  المختلفة  االجتماعية  الفئات  بين  الدخل 
إلى  المنتجة  االجتماعية  الفئات  بعض  من  الدخول 
أخرى غير منتجة وما يصاحبه من تزايد الفجوة بين 

األغنياء والفقراء في المجتمع. 
• تؤدي هذه العمليات إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية، 	

االنقالبات  إحداث  في  ونشاطها  العصابات  انتشار  حيث 
السياسية وزعزعة األمن واالستقرار وزيادة معدالت الجريمة 

المنظمة محليًا ودوليًا و تزايد معدالت الفساد. 
• تسرب األموال المشبوهة إلى المجتمع يؤدي إلى قلب 	

ميزان الهرم االجتماعي في البالد بصعود المجرمين 
هرم  أعلى  إلى  األموال  غسل  عمليات  على  القائمين 
المجتمع في الوقت الذي يتراجع فيه مركز المكافحين 

المجدين إلى أسفل القاعدة. 
• تؤدي عمليات غسل األموال إلى انتشار القيم السالبة 	

التي تساهم في تدمير النسيج القيمي واألخالقي في 
إلى  المجتمع  وافتقار  األسري  والتفكك  المجتمعات 

التكافل االجتماعي. 
• يؤدي تزايد عمليات غسل األموال إلى اهتمام الدولة 	

بالقضايا األمنية، ومن ثم زيادة اإلنفاق على مكافحة 
الجريمة للحد من ارتفاع معدالتها، وهذا اإلنفاق يتم 
على حساب الخطط التنموية، االجتماعية واالقتصادية  

ويؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر والتخلف.  
• تؤدي هذه العمليات إلى زعزعة األمن االجتماعي داخل 	

المسلح  السطو  وعمليات  االبتزاز  المجتمع،وانتشار 
المجتمع  يجعل  ما  أموالهم،وهو  أخذ  و  الناس  وقتل 
األمان  عنصري  إلى  أفراده   ويفتقد  إجرام  ساحة 

والطمأنينة التي هي غاية كل إنسان في كل األوطان.
• تمكن عمليات غسل األموال جماعات اإلجرام المنظم إلى 	

القوانين من رجال  إنفاذ  الموظفين خاصة رجال  إفساد 
الضبط وغيرهم بإستخدام أساليب الرشوة ليأمنوا عدم 

مالحقتهم جنائيًا ويعيشون في حالة مهادنة معهم.    
2/2/9. التأثيرات في المجال النقدي والمصرفي.

• األموال 	 صاحب  بين  متكافئة  غير  منافسة  حصول 
الملوثة والمستثمر الجاد صاحب األموال النظيفة،سواء 
إمكانية  عن  فضاًل  أجنبيًا  أو  محليًا  األخير  هذا  كان 
تأثير األموال المغسولة في سعر صرف العملة الوطنية. 

• سياسات 	 تطبق  بلدان  من  األموال  رؤوس  نقل 
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اقتصادية جّيدة ومدروسة وذات معدالت عائد مرتفعة 
إلى بلدان تطبق سياسات قصيرة النظر وذات معدالت 

عائد منخفضة. 
• اضطراب األسواق المالية الدولية والتسبب أحيانًا فى 	

البناء االقتصادي  انهيار بعضها، مما يقّوض أساس 
في العديد من بلدان العالم. 

• خفض قيمة العملة الوطنية جّراء تحويل الملوث منها 	
مقابل  الخارج  في  بيعه  يسهل  ومجوهرات  ذهب  إلى 

عمالت أجنبية قوية. 
• الهوة 	 اتساع  يتمثل في  الواحد  المجتمع  بنية  اختالل 

بين الفقراء واألغنياء وينعكس تفاوتًا حادًا في توزيع 
الدخول بين األفراد والجماعات على حد سواء. 

• جعل مهمة الدولة أكثر صعوبة في وضع الخطط والبرامج 	
اآليلة إلىدفع عجلة التنمية المستدامة إلى األمام. 

• ازدياد حجم السيولة النقدية محليًا بنسبة تفوق كثيرًا 	
من  الذي  والخدمات،األمر  السلع  إنتاج  في  الريادة 
شأنه إحداث ضغوط تضخمية على االقتصاد الوطني 

يترتب عليها إضعاف القوة الشرائية للنقود. 
• التضخم 	 معدالت  ارتفاع  في  األموال  عمليات غسل  تؤثر 

باعتبارها جزءًا من أنشطة االقتصاد الخفي،إذ تؤدي إلى 
الضغط  ثم  ومن  العقالني  غير  االستهالكي  الطلب  زيادة 
على المعروض من السلع والخدمات والتأثير في المستوى 
العام لألسعار،ويرى البعض أن من أهم مصاحبات جرائم 
غسل األموال وقوع االقتصاد فريسة للتضخم الركودي،إذ 

يصاب المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة. 
• تؤثر عمليات غسل األموال في السياسة المالية للدولة 	

الذي من  للدولة  العامة  العام والموازنة  الدين  وحجم 
الممكن أن يحدث العديد من اآلثار التضخمية النقدية، 
مما يسهم في ارتفاع المستوى العام لألسعار السيما 

في الدول النامية.  
دور القطاع المصرفي في مكافحة غسل األموال 

المقام  في  تتطلب  األموال  غسل  جرم  مكافحة  كانت  إذا 
األول تدابير وإجراءات قانونية ذات طابع جزائي،فإن هذه 
اإلجراءات والتدابير تبقى ناقصة وغير ذات فعالية خارج 
المصرفي  والقطاع  عمومًا  المالي  القطاع  تعاون  إطار 
خصوصًا،نظرًا للدور بالغ األهمية الذي يؤديه هذا القطاع 

األخير في تمرير عمليات غسيل األموال الملوثة. 
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مقدمة
ُيعد التسويق المصرفي أحد المجاالت التي شهدت في اآلونة 
األخيرة اهتمامًا متزايدًا من جانب األكاديميين والممارسين 
التي  العوامل  من  العديد  إلي  ذلك  ويرجع   ، السواء  حد  علي 
التي  لألسواق  المصارف  درجة حساسية  زيادة  في  أسهمت 
خدمة  في  تنتهجها  التي  المداخل  تنوع  وفي  فيها  تنشط 
هذه  في  متميز  تنافسي  مركز  لتحقيق  معها  المتعاملين 

األسواق.
لقد تغيرت النظرة إلي النشاط التسويقي في مجال الخدمات 
المصرفية من مجرد القيام باإلعالن عن اسم المصرف وعن 
خدماته إلي ضرورة دراسة األسواق التي تخدمها المصارف” 
أفراد أو مؤسسات واإلهتمام برغبات المتعاملين عند تخطيط 

المزيج التسويقي لألسواق المستهدفة.
االهتمام  زيادة  فى  أسهمت  التي  العوامل  إلي  النظر  يمكن 

بالتسويق المصرفي من جانبين:
زيادة  نتيجة  لاليرادات  النسبي  االنخفاض  خارجي:  األول  أ- 
المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية األخرى فيما بينها.

نوعين  إلي  حاجتها  المصارف  إدراك  داخلي:  الثاني  ب- 
مالية)ودائع  موارد  علي  الحصول  و  التسويقي،  المزيج  من 
المصرفية  خدماتها  لتسويق  مصمم  واآلخر  ومدخرات( 
خطابات  وخدمات  التمويل  خدمات  مثل  معها  للمتعاملين 
ومن  األموال،  وتحويالت  المستندية  واالعتمادات  الضمان 
هنا تتضح حاجة المؤسسات المصرفية إلي ضرورة اإلهتمام 
تقديم  أو  الودائع  جذب  مجال  في  سواء  التسويقي  بالنشاط 

التمويل لطالبيه و تقديم الخدمات األخرى.
التسويق المصرفي أحد مجاالت الدراسة في إدارة المصارف، 
ومن ثم فهو أحد مجاالت إدارة األعمال ولقد أصبحت وظيفة 
اإلدارة  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  تشكل  المصرفي  التسويق 
العلمية وأداة من األدوات الفعالة في تحقيق نجاح المصارف، 
والوظيفة التسويقية بصفة عامة تتفق علي أن المناط بها  هو 
ألنه   ، السوق  مجموعة  يشكل  الذي  المصرف  مع  المتعامل 
هو الذي يشتري سلعة أو تقدم له خدمة من إحدى الشركات 
وقد تنتهي عالقته معها بإتمام عملية الشراء بخالف الحال في 

مجال الخدمات المصرفية التي قد تمتد آجالها لفترة طويلة.

دور التسويق المصرفي في زيــــادة القــــــدرة التنافسية بين المصارف
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دور التسويق المصرفي في زيــــادة القــــــدرة التنافسية بين المصارف
بقلم: عابدين محمد علي حبيب اهلل   .....  فرع كسال

مبررات الحاجة إلي تطبيق مفاهيم التسويق المصرفى 
بالمصارف:

حيث   ، مرنًا  عرضًا  يعتبر  المصرفية  الخدمات  عرض  1.إن 
أو  الحالية  المصرفية  الخدمات  أداء  كفاءة  زيادة  يمكن 
بناءًا  العاملة  المصرف  فروع  عبر  جديدة  خدمات  استحداث 

علي رغبات المتعاملين.
سوق  بأنه  وصفه  يمكن  المصرفية  الخدمات  سوق  2.إن 
مشترين يتميز بزيادة العرض علىالطلب وسيطرة المتعاملين 
السوق،  هذه  في  المتحكمة  المتغيرات  علي  المصرف  مع 
بين  المفاضلة  المتعامل في  ثم توجد حرية نسبية لدي  ومن 
أصبح  لذا  المعروضة،  المصرفية  الخدمات  وبين  المصارف 
من الضروري علي المصرف البحث عن أكثر الخدمات قبواًل 
لدي جمهور المتعاملين ومحاولة إقناعهم بالتعامل فيها وهو 

ما يقوم به التسويق المصرفي .
3.التغيرات المستمرة في بيئة المصرف، فالبيئة التي يتنافس 
فإن  والحقيقة  التغيرات،  بدوام  تتسم  المصرف  ظلها  في 
المتعاملين مع المصرف تتغير حاجاتهم للنقود والتمويل من 

فترة ألخرى، بإضافة إلي بروز احتياجات جديدة بمرور الوقت 
المحتمل  غير  من  فإنه  لذا  وغيرها،  التقنية  للتطورات  نتيجة 
أن يكتب ألي تغيير جوهري النجاح الكامل ما لم تقتنع إدارة 

المصرف بفلسفة التسويق لخدماته المصرفية.
أفضل  معرفة  تحقيق  إلي  يؤدي  المصرفى  التسويق  إن   .4
واحتياجات  وأبعاده  طبيعته  علي  والتعرف  السوق  بقطاعات 
المتعاملين فيه ، مما يساعد اإلدارة علي إتخاذ قرارات سليمة 

تتعلق بتنمية وتطوير سوق الخدمات المصرفية .
أكثر  تكون  المصرفى  التسويق  تستخدم  التي  المصارف  إن   .5
استعدادًا لمواجهة منافسة المصارف األخرى أو المؤسسات المالية 

التي تقوم بتقديم خدمات مشابهة تعد أقل تقدمًا في هذا المجال. 
6. إن قيام المصارف التجارية بتقديم خدمات فنية متخصصة 
تحتاج إلي عالقات مستمرة لمدة أطول وإلي توافر قدر كبير 
من الثقة المتبادلة بين المصارف والمتعاملين معها، لذا فإن 
في  المتعامل  استمرار  بتحقيق  كفيلة  هي  التسويقية  الجهود 
تعامله مع المصرف ألطول فترة والعمل المستمر علي تحسين 

صورته في السوق المصرفية.
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منها  الخصائص  ببعض  تنفرد  المصرفية  الخدمات  إن    .7
الملموسية  عدم  إلي  إضافة  البيئية  للمتغيرات  حساسيتها 
وعدم القابلية للتخزين والموسمية .. وتعكس هذه الخصائص 
أهمية الحاجة إلي تبني أسلوب معين للتقديم والعرض وهو ما 

يجعلها تحتاج إلي جهود تسويقية متميزة.
مهام اإلدارة  التسويقية بالمصارف:

بالمصارف  مصرفى  تسويق  إدارة  وجود  أن  المؤكد  من 
ضرورة ملحة  ألداءالمهام التالية :

1.إعداد بحوث السوق المصرفية وجمع المعلومات في هذا المجال .
2.  تطوير وتنمية المنتجات المصرفية .

3. االتصاالت التسويقية وما تشمله من دعاية وإعالن .
4. وضع خطط مبيعات فروع المصرف مع مراعاة البيئة المصرفية.
5. التدريب المستمر لرجال البيع على عمليات التسويق المصرفى .

6. التنسيق مع اإلدارات األخرى بالمصرف.
ضرورة وجود إدارة تسويقية  بالمصارف:

1. تطور الصناعة المصرفية.
2. زيادة الوعي المصرفي لدي المتعاملين مع المصرف.
3. انفتاح األسواق العالمية وتحرير الخدمات المصرفية .

4. االنتقال من مفهوم الخدمات إلي مفهوم المنتجات المصرفية.
5. اشتداد المنافسة في القطاع المصرفي .

6.  تطور أنظمة العمل المصرفي وشبكات االتصال.
7.  التحول إلي مفهوم اإلدارة بالمتعاملين.

8. خفض التكاليف وترشيد اإلنفاق في المصارف. 
مستلزمات تطبيق المفهوم التسويقي في المصارف:

يستلزم تطبيق المفهوم التسويقي في مجال العمل المصرفي 
توافر مجموعة عوامل أهمها : 

العليا للمصرف علي تطبيق استراتيجيته  1. موافقة اإلدارة 

للتسويق المصرفى.
2. االعتراف بأن التسويق المصرفي فلسفة شاملة وليست محدودة .
3.  تضمين وظائف التسويق األساسية داخل آلية التسويق.
4.  أن تكون مساهمة التسويق هي مفتاح قرارات المصرف.
النشاط  بأوجـه  القيام  يضمن  كفء  عمل  فريق  إعداد    .5

التسويقي بالمصرف.
6. الحصول علي الموقـع والمكانة التنظيمية المالئمة .

أساليب التسويق: 
في  تواجده  وضرورة  التسويق  أهمية  من  الرغم  علي 
عند  أسلوبين  بين  يفاضلون  المسؤولين  أن  إال  المصارف، 

اختيار موقع التسويق في الهيكل التنظيمي للمصرف:
األسلوب  لهذا  وفقًا  المصرف  :يعتمد  كوظيفة  التسويق   .1
تحت  التنظيمي  هيكله  في  جديدة  وظيفة  استحداث  علي 
لها  التي  االختصاصات  إليها  يوكل   ، التسويق  إدارة  مسمي 
عالقة بالتسويق من دراسة السوق والتحليل الكمي والنوعي 
فروع  وإنشاء  فتح  ودراسة  ورغباتهم  المتعاملين  الحتياجات 
جمهور  مع  العامة  والعالقات  واإلعالن  والترويج  جديدة 

المتعاملين من طالبي الخدمات المصرفية.
التسويق  المصارف مع  تتعامل بعض  التسويق كعملية:   .2
أقسام  كافة  علي  موزعة  مهامه  تكون  بحيث  عملية  أنه  علي 
إدارات المصرف، بل أحيانًا تكون من ضمن المهام الوظيفية 
لألفراد في كافة المستويات ، لذا تعتبر تنمية دور وأساليب 
وفروع  إدارات   كافة  مسؤولية  من  المصرف  في  التسويق 
فاعلية  أكثر  بأنه  األسلوب  هذا  .يتميز  به  العاملين  المصرف 
 ، المختلفة  النشاط  ومناطق  األجل  قصيرة  مخططات  لوضع 
إال أنه يعيبه خطورة ميل المسؤولين عن التسويق في إدارات 
المصرف المختلفة لتقدير ذاتهم كونهم مخططين ومنفذين في 
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الوقت نفسه. كما يجب إعادة النظر من وقت آلخر في الهيكل 
التنظيمي للتسويق بالمصرف لتوفير خاصية المرونة للتكيف 

مع الظروف واألوضاع المتغيرة داخل وخارج المصرف.
في  األسلوبين  بين  الجمع  األفضل  من  إنه  القول  خالصة 
أسلوب واحد لالستفادة من مزايا كل أسلوب بما يتالئم مع 
بها  يمر  التي  المرحلة  وطبيعة  المصرف  وإمكانيات  ظروف 
في السوق المصرفية، مع ضرورة مراعاة ما يتم صرفه من 
نفقات وتحمله من تكاليف في ضوء الفوائد المتوقعـة من نمط 

وأسلوب التنظيم الذي يتم اختياره .
أهداف التسويق المصرفي: 

1. يهدف التسويق المصرفي إلي ابتكار واستحداث أنماط جديدة 
من الخدمات وإتاحتها عبر منافذ مناسبة باستخدام وسائل الترويج 
المتاحة إرضاءًا للمتعاملين الحاليين واستقطاب آخرين جدد، بما 
يحقق ربحية المصارف، وبذا يسهم في تحقيق عدد من األهداف، 
الخدمات  بتحسين مستوى  المصرف  : تحسين سمعة  تتمثل في 
أساليب  تطوير  و  المصرفية  الخدمات  قاعدة  توسيع  و  المصرفية 

األداء و رفع الوعي المصرفي خصوصًا لدي موظفي المصرف.
2. تحقيق األهداف المالية : السيولة، الربحية،  األمان ونمو الموارد.
والتمويل  االستثمارات  إجمالى  بزيادة   األموال:  توظيف   .3

وكل االستخدامات األخري 
والتجديد:ابتكار خدمات مصرفية جديدة  االبتكار  أهداف   .4
المصرفية  الخدمات  تطوير   - المتعاملين  لرغبات  تستجيب 

الموجودة وتغيير أنماط تقديمها للمتعاملين.
5. أهداف وكفاءة وفعالية الجهاز اإلداري : تدريب العناصر العاملة 
بإدارات التسويق المصرفى بالمصرف وتنمية قدراتهم في التعامل 
مع المتعاملين وخلق روح االنسجام بينهم، وتشجيع روح المبادرة 

في أداء الخدمات في الوقت والمكان المناسبين .

الخاتمة :
خالل  المصارف  نشاط  ومجاالت  أساليب  تطور  الواضح  من 
يشهده  الذي  والتقني  العلمي  التقدم  بفضل  األخيرة  السنوات 
التي  الخدمات  تعدد  بمبدأ  المصارف  أخذت  حيث   ، العالم 
علي  تقتصر  خدماتها  كانت  أن  بعد  معها  للمتعاملين  تقدمها 
الوظائف التقليدية ، ومن هنا ظهرت خدمات مصرفية مستحدثة 
ومتطورة، ترتب عليها تطور كمي ونوعي في نظم وأساليب عرضها 
لتواجـه المصارف التنوع الكبير في الخدمات والتزايد المستمر 
في أعداد المتعاملين، لذا توسعت المصارف في االعتماد علي 
األجهزة والحاسبات االلكترونية واألساليب المعلوماتية المتطورة 
بهدف تقديم األفضل للخدمات المصرفية وجذب أكبر عدد من 

المتعاملين معها ، وبالتالي المحافظة  علي حصصها السوقية.
استراتيجية  عن  التعبير  هو  المصرفية  الخدمات  تسويق  إن 
بسوق  الواسعة  اإلحاطة  مجال  في  مقبلة  لفترة  المصرف 
العمليات المصرفية وبالعوامل التي تؤثر فيه، ومتابعة ما يطرأ 

من تطورات علي العمل المصرفي.
لقد أصبح التحدي الحقيقي الذي يواجه المصارف هو محاولة إيجاد 
المتعاملين  تلبي احتياجات نطاق واسع من  مجموعة من الخدمات 
باعتبارهم نقطة البدء في العمل المصرفي وقد ساعد علي ذلك التطور 

التقني الذي حققته نظم المعلومات المصرفية المحاسبية واالدارية.
لقد ارتبط تطبيق المفاهيم التسويقية بالسلع المادية حتى عهد 
قريب لم يهتم أحد بتطبيق هذه المفاهيم في مجال الخدمات 
بالرغم من أن عناصر المزيج التسويقي يمكن تطبيقها بكفاءة 
في دراسة وفحص أنشطة الخدمات وقد بدأ االهتمام بتسويق 
في  خاص  بوجه  المصرفية  والخدمات  عام  بوجه  الخدمات 
الالزمة  العناصر  أهم  البشري  العنصر  الراهن ويعتبر  الوقت 

في صنع وأداء هذه الخدمات .
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اخترنا نماذج عالمية في اإلدارة لتسليط الضوء عليها: وهي النموذج 
واتجهنا  النموذجين،  بين  مقارنة  وعقدنا  واألمريكي،  الياباني 
للتركيز على اإلدارة في اليابان العتقادنا بأهميتها كنموذج. وعقدنا 

مقارنة ما بين اإلدارة في اإلسالم واإلدارة في اليابان.
واقع االقتصاد الياباني:

تعد اليابان من الناحية االقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدمًا 
الثانية على  المرتبة  القومي اإلجمالي  الناتج  العالم. ويحتل  في 
مثل  اليابانية  التجارية  العالمات  تتمتع  كما  العالم،  مستوى 
)تويوتا، سوني، فوجي فيلم وباناسونيك وغيرها( بشهرة عالمية.
 وقد استمدت اليابان مكانتها العالمية باالعتماد على الصناعة 
فهي  المستوردة،  األولية  المواد  تحويل  على  القائمة  الثقيلة 
تكرير  في  قوة  وثالث  العالم،  في  والصلب  للحديد  منتج  أكبر 
من  بالمئة  ب40  وتساهم  للسيارات،  منتج  وأكبر  البترول، 
منافسة  بعد  ثالث  )أو  ثاني  واليابان  للسفن.  العالمي  اإلنتاج 
التجاري  الميزان  ويسجل  العالم.  في  تجارية  قوة  الصين( 
ووضع  المصنعة  المواد  بتصدير  وذلك  سنويًا  ربحًا  الياباني 
ب7  وتساهم   األجنبية،  المصنعة  المواد  على  جمركية  قيود 

بالمئة من التجارة العالمية. 
واقع االقتصاد األمريكي:

  تحتل الواليات المتحدة األمريكية المركز األول في االقتصاد 
في العالم. وتعتمد اقتصاد السوق المبني على االستثمار الحر 
ثروات وموارد طبيعية كبيرة منها  وبها  التجارية.  والمنافسة 
كما  وغيرها،  واليورانيوم  الفحم،  الطبيعي،  الغاز  البترول، 
والمناخات  الزراعية  األراضي  من  شاسعة  مساحات  تمتلك 

المستوى  على  الزراعة  في  األول  المركز  وتحتل  المتنوعة. 
العالمي سواء من حيث إنتاجها أو صادراتها، فهي قوة زراعية 
دولة  أية  من  أكثر  الرخيص(  )الغذاء  توفير  تستطيع  عظمى 
موقعًا  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتحتل  العالم،  في  أخرى 
متقدمًا في الصناعة والتقنية. ويعود نجاح الصناعة األمريكية 
وتنوع  التكنولوجية  وصدارتها  التجديد  على  قدرتها  إلى 
اليد العاملة المؤهلة. وقد تميزت صناعتها  المنتجات ووجود 
على  وانتشارها  الصناعية  والمؤسسات  الهياكل  بضخامة 
نطاق واسع، وضخامة اإلنتاج الصناعي وتنوعه، واالستعمال 

المكثف للتقنيات واآلالت الحديثة. 

نماذج عالميـة في اإلدارة
مقارنة بين النموذجين األمريكي والياباني في اإلدارة
ومقارنة ما بين اإلدارة في اإلسالم واإلدارة في اليابان

إنها عقول خالقة مبدعة وأدمغة حيوية مذهلة في اليابان صنعت هذا التفوق
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نماذج عالميـة في اإلدارة
إعداد: التجاني حسين

وتتميز تجارة الواليات المتحدة األمريكية بالهيمنة على 
التجارة العالمية واحتالل المرتبة األولى في الصادرات 
الدولية )18 %( وفي الواردات الدولية )12٫5٪( وارتباط 
مختلف بلدان العالم بتجارة الواليات المتحدة األمريكية، 

تصديرًا واستيرادًا، وبالدوالر األمريكي.
المدرسة اليابانية في اإلدارة

من  جعل  كبير،  تطور  من  اليابان  في  حدث  ما  إن    
مجموعة جزر بركانية قليلة الموارد، ثاني دولة في مجال 
التكنولوجيا،  مجال  في  اليابان  قدمته  وما  االقتصاد، 
وقدرتها على تحويل المواد الخام المستوردة إلى إنتاج 
متفوق على مستوى العالم، تجاوز حتى أوربا بتاريخها 
الثورة الصناعية، يعتبر معجزة ال مثيل لها  العريق في 
في عالم اليوم. معجزة تقتضي الوقوف والتأمل واالقتداء 
بها، ليس في تفاصيلها الخاصة ولكن في روحها الوثابة 

ومنهجها الحيوي.
اليابان ذات  تفوق  السبب في  الكثيرين يرجعون  ولعل   
الموارد  ومتعددة  كثيرة  بلدان  على  الشحيحة  الموارد 
والثروات الطبيعية إلى عامل )اإلدارة(. إنها عقول خالقة 
هذا  صنعت  اليابان  في  مذهلة  حيوية  وأدمغة  مبدعة 
التفوق، باالعتماد على العنصر البشري، ولعل ما يهمنا 
هنا أن نقف على أسلوب هذه )األدمغة الفذة( في اإلدارة.

خصائص اإلدارة اليابانية:
 إن اإلدارة اليابانية لها خصائص أصبحت موضوعة في 

قالب أكاديمي وكما يلي:
أوال: االستقرار الوظيفي:

  االستقرار الوظيفي من أهم الركائز األساسية لإلدارة 
لدى  والذهني  النفسي  االستقرار  يحقق  وهو  اليابانية. 
للمنظمة  الوالء  بزيادة  الشعور  عليه  يترتب  مما  العامل 

فالتوظيف في المؤسسة مدى الحياة.

ثانيًا: عدم االختصاص في الوظيفة: 
الوظائف  من  أكبر  بعدد  اإللمام  الوظيفة  في  االختصاص  عدم   
ما  إنجاز مهام معينة. على عكس  الدقيق في  التخصص  بداًل من 
تنادي به النظريات الغربية من التخصص وتقسيم العمل .فالتناوب 
الوظيفي، يقتضي التدريب والمتابعة والتنقل بين الوظائف المختلفة. 

واليابانيون يرون في التدريب استثمارًا طويل األجل في اإلنسان.
ثالثًا: أولويات الجماعة على الفرد: 

 وهذا المبدأ مستمد من المجتمع الياباني الذي يتسم بذوبان الفرد 
بالمجتمع  بحيث تصبح مشاعره وطموحاته مرتبطة  المجتمع،  في 
وبالجماعة التي يعيش بينها. ويعتبر العمل الجماعي بروح الفريق 

الواحد من أهم سمات المنظمات في اليابان.
رابعًا: المشاركة في صنع القرار: 

التسلسل في عملية صنع القرار من أسفل إلى أعلى، وإتاحة   إن 
واقتراح  المشكلة  تحديد  في  للمساهمة  العاملين  لكافة  الفرصة 
الحلول منهج علمي )جبار( وخطير في استثارة روح الوالء للمنظمة 

والوصول إلى أفضل الحلول للمشكالت.
 إن النموذج الياباني يتيح للعاملين في المستويات الدنيا والوسطى 
في اإلدارة فرصة المبادرة بتقديم االقتراحات والنصائح إلى اإلدارة 
العليا، وفي الغالب ال تتخذ اإلدارة العليا قرارات من دون الرجوع 

إلى هذين المستويين.
خامسًا: االهتمام الشامل بالموظف:

اليابانية،  اإلدارة  مبادئ  من  بالموظف  الشامل  االهتمام  يعتبر    
حيث أن العامل له كيان اجتماعي وال يمكن تجريده من إنسانيته 
إلى  بالعامل  االهتمام  يمتد  هنا  ومن  عمله،  مقر  إلى  وصوله  عند 
أكثر من مكان عمله، ولعل هذا المبدأ يرتبط أيضًا بطبيعة المجتمع 
أسرة  بأنهم  يؤمنون  بالمؤسسة  العاملين  نجد  اليابان، وهكذا  في 

واحدة، ورئيسهم قائد اجتماعي أكثر من كونه قائدًا مهنيًا.
مميزات اإلدارة اليابانية:

 ـ من أقوى مميزات اإلدارة اليابانية إيجاد نوع من اإلدارة يتواءم 
مع ثقافتهم وعاداتهم وقيمهم، فقد أسهم النظام التربوي والتعليمي 

الياباني في إيجاد أفراد مبدعين وواثقين.
العلمية  اإلدارة  نظرية  مبادئ  بين  الجمع  أيضًا  المميزات  ومن  ـ   
ونظرية العالقات اإلنسانية آخذين من كليهما ما يناسب المجتمع 
الياباني، فاإلدارة العلمية تعتمد الجدارة كأساس للتعيين، والقيام 
لألفراد  المكافآت  وتقديم  المستمر،  والتأهيل  التدريب  بعمليات 
المنتجين، أما نظرية العالقات اإلنسانية فتعتمد األسلوب التشاركي 
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في اتخاذ القرارات، وإيجاد بيئة عمل عائلية، والمحافظة على 
استقرار األفراد العاملين.

ـ ومن مميزات اإلدارة باليابان اهتمام النظام التربوي والتعليمي 
بتربية الطفل على األخالق والقيم والتقاليد الحسنة، وتنمية روح 
الفرد  وينشأ  والوطن،  المجتمع  خدمة  على  والدأب  المواطنة 
نفسية  وظروف  إيجابي  جو  في  الصغيرة  أسرته  في  الياباني 
بين  والتكاتف  والعطف  بالحنان  ومشبعة  مواتية  واجتماعية 
أفراد األسرة، وتنعكس هذه التربية العظيمة على حياة الفرد 

في المجتمع األكبر سواء في تعامالته اليومية أو في عمله.
ومن أميز ما في اليابان بيئة العمل التي تقوم على روح اإلخاء 
واالنخراط في الجماعة التي سيعمل بينها طوال حياته، باإلضافة 
والتسهيالت  االمتيازات  ناحية  من  العاملين  رضا  تحقيق  إلى 

المتعلقة بالراتب المجزي واإلسكان والترفيه.. إلخ.
ـ تعتمد المؤسسات في اليابان أسلوب الترفيع حسب األقدمية 
في العمل، األمر الذي يشجع األفراد على االنخراط في العمل 
طلبًا  أخرى  أماكن  إلى  باالنتقال  التفكير  وعدم  بمؤسساتهم 
للترقية، ألن الترقية تكون بناًء على أقدمية العمل في المؤسسة 

نفسها وبغض النظر عن السن والخبرة.
مشروع  أي  بدراسة  غيرها  عن  اليابانية  المنظمات  تتميز  ـ 
مسبًقا دراسة وافية ومستفيضة يشترك فيها جميع العاملين 

بما  ويتنبؤون  االحتماالت  جميع  فيدرسون  المنظمة،  في 
سيحدث في طرق تنفيذ المشروع، فتصبح عملية التنفيذ أكثر 

يسرًا وسهولة، ويتم القضاء على أية مشكلة بسرعة.
اليابانية  اإلدارة  تقدم  حيث  المستمران،  والتدريب  التعليم  ـ 
وبقية  ومديرين  عاملين  من  األفراد  لكافة  والتدريب  التعليم 

المستويات، كل حسب عمله، وطيلة فترة خدمتهم.
أفضل  استخدام  خالل  من  المنتجات  تطوير  على  العمل  ـ 
العالمية،  المنافسة  إلى  للدخول  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل 
تضافر جهود  فكرة  عبر  النظير  منقطع  تفوقًا  اليابان  وحققت 

جميع العاملين في عملية التطوير المستمرة.
ـ تتميز اإلدارة في اليابان بتطبيق منهج اإلدارة المرئية، وهي  
الزمان  إدارة  يمكن  حتى  المكان  من  المشكلة  إدارة  تعني 
المشكلة،  جذور  من  للتخلص  المناسبين  والسرعة  بالدقة 
وتعني جعل المشاكل مرئية ومحسوسة ومعايشة واستخدام 
وفي  العمل  مكان  وتهيئة  ترتيب  في  المرئية  اإلدارة  مفاهيم 
إدارة الموارد البشرية وإدارة المخزون.  وبهذا الشكل تكتمل 

عناصر اإلدارة وهى:  التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير.
مقارنة بين النموذجين األمريكي والياباني في اإلدارة

على  تقوم  راسخة  تقاليد  وله  عريق،  مجتمع  الياباني  المجتمع 
األمريكي  المجتمع  بينما  األبوة،  ومفاهيم  والجماعة  األسرة 
الفردي،  والتميز  التفوق  قيم  على  يقوم  )نسبيًا(  حديث  مجتمع 
المنبثقة  اإلدارة  نظرية  تكون  أن  الطبيعي  من  كان  هنا  ومن 
المجتمع  من  المنبثقة  تلك  عن  مختلفة  الياباني  المجتمع  عن 
األمريكي، وأن تأخذ كل نظرية سمات المجتمع الذي نشأت فيه.

    إن رضا العاملين في اليابان أكبر من رضا العاملين في 
أو  للموظف  العمل  التنقل في  أمريكا، ويتضح ذلك من كثرة 
العامل األمريكي بين شركة وأخرى منافسة، بعكس اليابان 

التي يوجد بها استقرار وظيفي للعمال والموظفين.
التوظيف،  التنظيم،  التخطيط،  المختلفة:  اإلدارة  عناصر  إن   
في  عنها  اليابان  في  مضامينها  تختلف  والرقابة  القيادة، 

أمريكا وذلك كما يلي:
التخطيط:

ـ في هذا المجال نجد الخطط في اليابان يغلب عليها طابع أنها 
طويلة األمد، أما التخطيط في أمريكا فيغلب عليه أنه قصير األمد.
فترة  ذلك  ويأخذ  التشاور  بعد  القرار  اتخاذ  يتم  اليابان  في  ـ 
أطول، ويتسلسل من القاعدة للقمة، أي بصورة جماعية، ولكن 
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في اإلدارة األمريكية يتم اتخاذ القرار في األجهزة العليا دون 
التشاور مع المستويات الوسطى والدنيا.

ـ في اليابان نجد التأني في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ، بينما 
نجد في أمريكا السرعة في اتخاذ القرارات والبطء في التنفيذ.

التنظيم:
أمريكا  في  ولكن  العمل  في  جماعية  اليابان  في  المسؤولية  ـ 

المسؤولية فردية في العمل.
اليابان  في  الرسمي  الطابع  على  يغلب  الرسمي  غير  الطابع  ـ 
أما في أمريكا نجد أن طابع التنظيم رسمي وبيروقراطي في 

الغالب.
ـ في اليابان توجد رؤى ونظرة وثقافة مشتركة تقود إلى خلق 

روح التعاون.، وال يتسر ذلك في أمريكا.
التوظيف:

ـ في اليابان نجد أنه بعد التخرج من المدارس والجامعات يتم 
التوظيف في توقيت محدد من كل عام، ولكن في أمريكا يأتي 

الموظفون والعمال غالبًا من شركات أخرى منافسة. 
وبذلك  محدود،  والتنقل  الحياة  مدى  التوظيف  اليابان  في  ـ 

يتوفر األمن واالستقرار الوظيفي، أما في أمريكا فنجد حركة 
تنقالت واسعة بين الشركات وال يوجد أمن واستقرار وظيفي.

ـ يكون الوالء في اليابان للشركة بحكم االستمرارية في العمل 
بالنسبة للموظف، ولكن في أمريكا يكون الوالء للمهنة بحكم 

التنقل بين المؤسسات.
ـ في اليابان تقييم األداء يكون لفترات طويلة، ولكن في أمريكا 

تقييم األداء يتم في فترة قصيرة.
ـ في اليابان تكون الترقية ببطء وعلى أساس األقدمية، ولكن 

في أمريكا الترقية تقوم على أساس األداء.
ـ في اليابان يكون االهتمام بالتدريب وتطوير كفاءات اإلنسان 

بالتدريب  االهتمام  أمريكا  ولكن في  األجل،  كاستثمار طويل 
محدود الحتمال انتقال الموظف أو العامل.

القيادة: 
االجتماعي ألفراد  والقائد  األب  يلعب دور  القائد  اليابان  ـ في 
واآلمر  القرار  متخذ  هو  القائد  أمريكا  في  ولكن  المجموعة، 

للمجموعة.
ـ في اليابان نجد استخدام األسلوب األبوي في اإلدارة، ولكن 

في أمريكا نجد أسلوب التوجيه الصارم من األعلى.
ـ توجد قيم مشتركة تساعد على التعاون في اليابان، ولكن في 

أمريكا نجد  قيمًا مختلفة، وهذا ما ال يساعد على التعاون.
الرقابة:

في  المجموعة، ولكن  إطار  في  جماعية  اليابان  في  الرقابة  ـ 
أمريكا الرقابة من أعلى بواسطة الرئيس.

ـ في اليابان نجد التركيز على أداء المجموعة، ولكن في أمريكا 
نجد التركيز على أداء الفرد. 

ـ في اليابان نجد مراعاة الجوانب اإلنسانية عند المحاسبة، ولكن 
في أمريكا يغلب طابع اللوم بشدة والمحاسبة الصارمة.

وحل  تحديد  في  المجموعة  لطريقة  دائم  استخدام  اليابان  في  ـ 
مشاكل اإلنتاج والجودة، ولكن في أمريكا نجد استخدامًا محدودًا 

لطريقة المجموعة في تحديد وحل مشاكل اإلنتاج والجودة.
 هكذا نجد أن خصائص اإلدارة اليابانية تختلف عن نظيرتها 

األمريكية في اآلتي:
والفريق  واألبوة  الجماعة  روح  على  اليابانية  اإلدارة  تقوم  ـ 

وله  الياباني مجتمع عريق،  المجتمع 
األسرة  على  تقوم  راسخة  تقاليد 

والجماعة ومفاهيم األبوة،
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الواحد في المؤسسة ولكن اإلدارة األمريكية تقوم على التميز 
والتفوق الفردي كأساس للتقييم.

ونظام  األبوي  والتوجيه  القدوة  روح  اليابانية  اإلدارة  تعتمد  ـ 
)القيادة بالحب( بينما تقوم اإلدارة األمريكية على نظام القيادة 
باألوامر والتوجيهات الصارمة ضمن نظام بيروقراطي محكم 

ال وجود للعواطف اإلنسانية فيه.
ـ اإلدارة اليابانية تعتمد في قراراتها على المشورة والتسلسل من 
القاعدة إلى القمة والعقل الجمعي كأساس لصنع القرار، بينما 
نجد في أمريكا أن مجموعة قليلة على رأس المؤسسة هي التي 
تتخذ القرار ويكون إنزاله ضمن التسلسل من القمة إلى القاعدة.
ـ التوظيف في اليابان مدى الحياة مما يخلق الوالء للمؤسسة، 
ولكن في أمريكا يظل الموظف في حالة تنقل من مؤسسة إلى 

أخرى على حسب المتاح والمصلحة.
ما بين اإلدارة في اإلسالم واإلدارة في اليابان

  اطلعت على العديد من البحوث التي تقارن التجربة اليابانية 
في مفرداتها المختلفة وتفاصيلها مع قيم اإلسالم، ومن تلك 
في  المنشورة  كردي،  السيد  أحمد  األستاذ  دراسة  البحوث 
سر  عنوان  تحت  اإلداري،  والتطوير  البشرية  التنمية  مدونة 
اإلسالمى،  الفكر  منظور  من  اليابانية  اإلدارة  تجربة  نجاح 

بتاريخ 2011/10/20 والتي من ملّخص محتوياتها: 
واألسس  والتعاليم  المبادىء  على  قامت  اليابانية  التجربة 

والقواعد التي دعت إليها الشريعة اإلسالمية:
أواًل: المشاركة في صنع القرار:

من المبادىء اإلسالمية مبدأ المشاركة في صنع واتخاذ القرار وهو 
المبدأ الذي قامت عليه إدارة وتنمية الموارد البشرية فى اليابان، 
لقد حظيت الشورى والمشاركة في الرأي بمكانة عظيمة في التشريع 
اإلسالمي “فال ندم من استشار”، وقال تعالى “ولو كنت فظًا غليظ 
القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى 
األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل يحب المتوكلين”، وقال 

تعالى في وصف عباده المؤمنين “وأمرهم شورى بينهم”.
ثانيًا: مدخل فريق العمل:

الحبيب  طبقها  اليابانية  اإلداره  بها  نادت  التى  الفكرة  هذه 
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعون ونادت 
بها التعاليم اإلسالمية “فيد اهلل مع الجماعة” وقوله )ص( “إنما 

التزام  اإلسالم  في  المسؤولية  تعني 
الشخص بأن ينهض باألعباء الموكلة 
واختياراته  التزاماته  وتحمل  إليه 

أمام اهلل
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يأكل الذئب من الغنم القاصية”، قال “وأنا على جمع الحطب” 
عندما شكلوا فريق عمل للقيام بتحضير الطعام.

والسالم:  الصالة  عليه  فى قوله  والنظر  بالبحث  والمتأمل 
كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في  المؤمنين  “مثل 
األعضاء  سائر  له  تداعى  منه  عضوا  اشتكى  إذا  الجسد 
بالسهر والحمى” يجد دلياًل على العمل بروح الفريق المبني 

على الحب والعاطفة. 
ثالثًا: مبدأ اإلدارة األبوية:

فى  بحق  أعجبتنى  التى  المبادىء  أكثر  من  األبوية  اإلدارة  مبدأ 
عليه  اهلل  النبى صلى  حياة  فى  بحثت  وعندما  اليابانية،  اإلدارة 
وسلم وجدُت العجب العجاب فهو الرحمة المهداه والنعمة المزجاه 
“وما أرسلناك إال رحمًة للعالمين” وقال )ص( “من لم يهتم بأمر 
وسلم  عليه  اهلل  دعائه صلى  من  وكان  منهم”  فليس  المسلمين 

َق بهم فارفق به...”  “اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فَرفَّ
رابعًا: مبدأ االلتزام بالمسؤولية الفردية والجماعية:
ينهض  بأن  الشخص  التزام  اإلسالم  في  المسؤولية  تعني   
باألعباء الموكلة إليه وتحمل التزاماته واختياراته أمام اهلل، 
وقد وضح اإلسالم ذلك في قول الرسول عليه الصالة والسالم 
)كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته ...(، ثم تأتي مسؤولية 
التنفيذ التي تقوم على مبدأ االلتزام الفردى والجماعي. إن 
والمشورة  التعاون  على  تستند  اإلسالمية  التربوية  اإلدارة 

الصادقة المخلصة، وعلى العدل والمساواة.
خامسا: حسن استغالل الوقت:

وقد  الوقت،  استغالل  حسن  اإلسالمية  المبادئ  أهم  من   
أقسم اهلل به في آياٍت كثيرة، وهناك أحاديث كثيرة توضح 
ذلك: “لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به؟”، وقال )ص(: 
والفراغ”،  الصحة  الناس:  من  كثير  فيهما  مغبون  “نعمتان 
وقال: “إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال 
إدارته  وحسن  الوقت  فتنظيم  فليفعل”،  يغرسها  حتى  يقوم 
الشاملة  الجودة  إدارة  نجاح  عوامل  أهم  من  واستغالله 

والذى نادت به التجربه اليابانية. 
سادسًا: اإلدارة من واقع األحداث:

 وهي في اإلدارة اليابانية مبنية على أنه يجب على المدير أن 
موظفيه  إلى  يتعرف  المكاتب  بين  متنقاًل  وقته  معظم  يقضي 

إليهم ويهتم بما يجري من حوله ويتابع أحوال  ويعرفونه ويستمع 
الشركة، وانتشرت هذه اإلدارة حتى أسموها “اإلدارة بالسير على 
األقدام”. وهو ما كان يفعله صلى اهلل عليه وسلم، وكان عمر بن 
يتفقد  لياًل  يخرج  كان  إذ  الخالفة،  ُوّلي  عندما  ذلك  يفعل  الخطاب 
أحوال الرعية كما حدث في قصة )بائعة اللبن( وقصة )أم األيتام(.

سابعًا: مبدأ الجودة على أداء العاملين:
الكريم  القرآن  إليها  التي دعا  الجودة هي أحد مبادئ اإلسالم 
)النمل،  شيء”  كل  أتقن  الذي  اهلل  “صنع  تعالى:  اهلل  قول  في 
أحسن  “الذي  وجّل  عّز  اهلل  القرآن وصف  في  وجاء   ،)88 آية: 
كل شيء خلقه” )السجدة، آية: 7( ، وهذا دليل على وجود علم 
وحكمة وإتقان صنع. وقال )ص(: “إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم 

عمال أن يتقنه”.(
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والسرحان،  الصمت  علي  أنفسكم  تعودوا  ال 
اذكروا اهلل واستغفروه وسبحوه،عودوا ألسنتكم 

علي الذكر فإذا تعودت لن تصمت أبدًا.
يوم  يأتي  العبد  )إن  اهلل:  رحمه  القيم  إبن  قال 
قد  لسانه  فيجد  الجبال  أمثال  بسيئات  القيامة 
اهلل  تعالي(.جعلنا  اهلل  ذكر  كثرة  من  هدمها 

وإياكم من الذاكرين اهلل كثيرًا.
)سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم(.

قال أحد الصالحين: )إذا رأ يت أن اهلل وفقك 
ألخوة تعينك على الخير فأعلم أن اهلل يريد بك 
خيرًا. وإذا وفقك اهلل للدعاء فأعلم أنه يريد أن 
يعطيك. وإذا وفقك لقضاء حوائج الناس فأعلم 
لذكره  اهلل  وفقك  وإذا  عنك،  يتخلي  لن  بانه 
ونصرك  أعزك  أحبك  وإذا  يحبك  بأنه  فأعلم 

وأيدك واستجاب لدعائك(.
الشعراء  من  عددًا  الخلفاء  أحد  استدعي 
فصادفهم شاعٌر فقير بيده جرة فارغة ذاهبًا 
أن  إلي  فرافقهم   ، ماءًا  ليمألها  البحر  إلي 
في  الخليفة  فبالغ  الخالفة  دار  إلي  وصلوا 
الخليفة  رأي  ولما  عليهم  واإلنعام  إكرامهم 
الرجل والجرة علي كتفه ونظر إلى ثيابه الرثة، 

قال له: من أنت ؟ وما حاجتك؟

فأنشد الرجل: 
ولما رأيت القوم شدوا رحالهم علي بحرك الطامي 

أتيت بجرتي
فقال الخليفة : )امالوا له الجرة ذهبًا وفضة(.

)هذا  للخليفة:   وقالوا  الحاضرين  بعض  فحسده 
فقير مخبول ال يعرف قيمة هذا المال وربما أتلفه 

و ضيعه(.
فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما يشاء.

فملئت له جرته ذهبًا وخرج إلي الباب ففرق المال 
فاستدعاه  الخليفة  ذلك  وبلغ  الفقراء،  جميع  على 

الخليفة وسأله عن ذلك فقال الرجل:
يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيربن نجود 
أن تمأل جرته عشر  وأمر  الخليفة بجوابه  فأعجب 

مرات وقال الحسنة بعشر أمثالها.
الفرق بين كلمتي )أكملت( و )أتممت(

قال اهلل تعالي: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي(. 

بينها  متقطعة  مراحل  علي  أنهاه  أي  األمر:  أكمل 
فواصل زمنية. فالذي أفطر أيامًا في رمضان عليه 
شهرًا  عشر  أحد  فرصة  لديه  بعد  فيما  صيامها 

لقضائها ولو على فترات متقطعة.
أما إتمام األمر: يجب أال ينقطع العمل حتي ينتهي، 
رمضان  في  النهار  أثناء  اإلفطار  مثاًل  يجوز  فال 
الليل( وكذلك  لقوله تعالي: )ثم أتموا الصيام الي 
ال يجوز لالنسان أن يتحلل من اإلحرام في الحج 
الحج  )وأتمو  تعالي  لقوله  شعائره  ينهي  حتي 

والعمرة هلل(.
فلماذا الدين )ُأكمل( بينما النعمة )ُاتمت(؟

ألن الدين نزل علي فترات متقطعة علي مدى ثالثة 
وعشرين عامًا ونعمة اهلل لم تنقطع وال حتى ثانية 

واحدة على هذه األمة.
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