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نتشــرف اليــوم بــأن نضــع أمامكــم العــدد
األول مــن مجلــة ضمــان الودائــع المصرفيــة.
واليخفــى عليكــم الــدور المحــوري الــذي تقــوم
بــه المصــارف فــي إقتصــادات الــدول خاصــة
إذا ُعدنــا بالذاكــرة إلــى األزمــات الماليــة
المتالحقــة التــي ضربــت معظــم دول العالــم
خــال الفتــرات الســابقة .وكمــا تعلمــون فــإن
المصــارف خــال تلــك األزمــات كانــت الســبب
فــي خلــق االزمــات وفــي نفــس الوقــت كانــت
هــي الضحيــة .والشــك أن تدهــور الســامة
المصرفيــة ســتكون لــه تداعيــات علــى أداء
القطــاع المصرفــي وعلــى مفاصــل اإلقتصــاد
الكلــي ،ومايترتــب علــى ذلــك مــن إرتبــاك فــي
السياســات النقديــة .ومــن الجانــب اآلخــر فــإن
الحفــاظ علــى ودائــع الجمهــور يأتــي فــي قمــة
األولويــات وهــو الــذي ســيؤدي إلــى إســتقرار
النظــام المالــي والمصرفــي .وهنــا يأتــي دور
مؤسســات ضمــان الودائــع المصرفيــة التــي
أخــذت مكانهــا المناســب فــي معظــم دول العالــم.
مــن هــذا المنطلــق رأينــا نحــن فــي صنــدوق
ضمــان الودائــع المصرفيــة أن يكــون للصنــدوق
دور فــي نشــر هــذه الثقافــة وتعزيــز ثقــة
الجمهــور فــي النظــام المصرفــي .وإصدارنــا
لهــذه المجلــة يصــب فــي هــذا الجانــب ونأمــل
أن يشــاركنا القــراء بآرائهــم ومقترحاتهــم التــي
ســتكون دون شــك محــل إهتمامنــا وتقديرنــا.
؛؛؛ واهلل الموفق ؛؛؛

د .عبدالقادر محمد أحمد
المدير العــام
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شــــروط النشـــــر:
المخطوط:
 -1تنشــر المجلــة البحــوث والدراســات والمقــاالت ومراجعة
الكتــب باإلضافــة الــي التجــارب الناجحــة (باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة) والتــي تتوافــر فيهــا األصالــة ،واالبتــكار،
وإتبــاع المنهجيــة الســليمة والتوثيــق العلمــي مــع ســامة
الفكــر واللغــة واألســلوب ،والتــي لــم يتــم نشــرها ســابقاً أو
مقدمــة للنشــر فــي مجــات أو دوريــات أخــرى .ويلــزم عنــد
تقديــم البحــث للمجلــة تقديــم إقــرار خطــي مــن الباحــث بــأن
بحثــه لــم يســبق لــه أن نشــر.
-2كمــا تنشــر المقــاالت التــي تعبــر عــن اراء ووجهــات
نظــر كاتبيهــا ،التجــارب العمليــة الناجحــة فــي مجــاالت
ضمــان الودائــع و المصــارف و المــال و االعمــال،
عــرض وتلخيــص الكتــب و الموضوعــات ذات الصلــة
بأهــداف الصنــدوق و المصــارف و االقتصــاد ،ترجمــة
الموضوعــات ذات الصلــة بأهــداف الصنــدوق ونظــام
ضمــان الودائــع ،الموضوعــات االجتماعيــة والثقافية ذات
الصلــة بســلوك المســتثمرين و المســتهلكين والصناعــة
المصرفيــة و التعقيــب علــي الموضوعــات المنشــورة فــي
المجلــة.
-3يســلم الباحــث ثــاث نســخ ورقيــة ونســخة علــي
قــرص مدمــج  Compact Disk CDتحــت برنامــج (
 )Microsoft Wordويرســل المخطــوط ايضــا بالبريــد
االلكترونــي.
-4يشــترط اال يتجــاوز المخطــوط (  )15صفحــة ،ويطبــع
بواســطة الحاســوب بمســافات مزدوجــة بيــن االســطر
ويكــون حجــم الحــرف (Simplified Arabic )14
للغــة العربيــة  Times New Romansللنصــوص
االنجليزيــة وحجــم الصفحــة ( )»11× ْ « 8.5مــن قيــاس
 A4وترقــم الصفحــات مــن االســفل بشــكل متسلســل.
 -5تكتــب اســماء الباحثيــن مــن ثالثــة مقاطــع ( االســم
االول ثــم االوســط ثــم اســم العائلــة) علــي ان تــدون تحــت
عنــوان البحــث ،كمــا تذكــر عناوينهــم ،و المؤسســة/
المؤسســات التــي يعملــون فيهــا ،و ارقــام الهواتــف ،و
الفاكــس و البريــد االلكترونــي..
-6المستخلص:
يحتــوي المخطــوط علــي مســتخلصين أحدهمــا باللغــة
العربيــة و االخــر باللغــة االنجليزيــة ،علــي اال يتجــاوز
المســتخلص ( )200كلمــة باالضافــة الــي الكلمــات الدالــة
االساســية  Key Wordsالتــي ترفــق مــع المخطــوط
علــي اال يتجــاوز عددهــا  10كلمــات.
-7اللغة:
يراعــي عــدم اســتخدام التعابيــر و المصطلحــات التــي
يمكــن ان تفهــم علــي انهــا ذات مدلــول يدعــو الــي التفرقــة

علــي اســاس الديــن او النــوع او اللــون او العــرق او
القبيلــة او الجهــة.
 -8الجــداول و االشــكال :يوضــع كل شــكل من االشــكال
علــي صفحــة منفصلــة مــزودة برقــم و باســم الباحــث
او الباحثيــن .امــا عناويــن االشــكال فتطبــع فــي قائمــة
علــي ورقــة منفصلــة مــع الرقــم المناســب لــكل عنــوان.
امــا الجــداول فترتــب علــي التوالــي حســب ورودهــا فــي
المخطــوط وتــزود بعناويــن علــي راس كل جــدول.
-9المراجع:
تكتــب المراجــع فــي قائمــة فــي نهايــة البحــث علــي ان
تتضمــن هــذه القائمــة اســماء المراجــع التــي ذكــرت فــي
البحــث فقــط .ترتــب المراجــع حســب االحــرف االبجدية
لالســم االخيــر لمؤلــف الكتــاب او االســم االخيــر ألول
مؤلــف او محــرر ،و فــي حالــة عــدم معرفة اســم المؤلف
 ،تذكــر اســم الجهــة المســؤولة عــن كتابــة المرجــع .اذا
كان هنــاك اكثــر مــن كتــاب اوعمــل لنفــس المؤلــف
فترتــب حســب االقدميــة فــي اصــدار الكتــاب.
الكتــب :تتبــع الطريقــة االتيــة :االســم االخيرللمؤلــف ثماالول ،ثــم الســنة ،عنــوان الكتــاب ( بالخــط العريــض)،
المدينــة التــي صــدر فيهــا الكتــاب و الناشــر.مثال
 الدوريات:االســم االخيــر للمؤلــف ثــم االســم االول ،الســنة و
العنــوان ( تطبــع طباعــة عاديــة مثــل الكتــاب) ،ثــم اســم
الدوريــة ( يطبــع بالخــط العريــض و المائــل) ،رقــم
المجلــد ،العــدد و ارقــام الصفحــات.
 فصــل مــن كتــاب :يتضمــن المنشــورات الســنوية:االســم االخيــر ثــم االول ،الســنة ،عنــوان الفصــل(
طباعــة عاديــة) ،فــي ( عنــوان الكتــاب) ،المحــررون
:االســم االول ثــم االخيــر ،الناشــر و ارقــام الصفحــات.
-10السيرة الذاتية:
يســلم كل مؤلــف ســيرة ذاتيــة فــي حــدود ( )50كلمــة
تقريبــا و ذلــك فــي حــال قبــول بحثــه  .و تتضمن الســيرة
الذاتيــة اســم الجامعــة التــي حصــل منهــا المؤلــف علــي
اعلــي مؤهــل علمــي و المــكان الــذي يعمــل فيــه ،و
االهتمامــات العلميــة الحاليــة.
 - 11تلتــزم المجلــة بإعــام الباحــث بإســتالم بحثــه
خــال إســبوع مــن تاريــخ إســتالمه  ،ثــم إعالمــه
بالقبــول أو عــدم القبــول فــي مــدة أقصاهــا شــهرين مــن
تاريــخ التســلم.
-11جميــع اآلراء الــواردة فــي المجلــة تعبــر عــن آراء
كاتبيهــا ،و ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر
المجلــة .وترتــب جميــع البحــوث عنــد النشــر وفــق
اعتبــارات فنيــة ال عالقــة لهــا بمكانــة الباحــث أو بحثــه.
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رؤية لتسعير صكوك السلم ومنهجية لمعالجة الغبن فى معامالت السلم
أ.د .ابراهيم أحمد أونور
مدرسة العلوم اإلداريه – جامعة الخرطوم

مقدمة:

مــن أهــم المشــاكل التــى تواجــه تمويــل القطــاع الزراعى
فــى الســودان ضخامــة المبالــغ المطلوبــه لمقابلــة
احتياجــات المزارعيــن مــع ضعــف مقدراتهــم الماليــه
لتمويــل العمليــات الزراعيــه باالضافــه لوجــود مخاطــر
عاليــه للبنــوك التجاريــه عنــد تمويــل هــذا القطــاع.
بالرغــم ان السياســه النقديــه للبنــك المركــزى تهــدف
تطويــر وتفعيــل التمويــل المصرفى للقطــاع الزراعى اال
ان وجــود المخاطــر العاليــه للتمويل تســتدعى اســتحداث
آليــات جديــده تركــز علــى تنويــع مصــادر التمويــل بغيــة
تقليــل المخاطــر المتعلقــه بتركيــز مصــدر التمويــل فــى
القطــاع المصرفــى فقــط.

مــن األســباب التــي تزيــد مخاطــر تمويــل
القطــاع الزراعــى فــى الســودان:
التذبــذب فــي األســعار العالميــة لبعــض
.1
المحاصيــل الزراعيــة وذلــك لضعــف الجــودة وغيــاب
السياســة التســويقية للمنتــج الســودانى وضعــف
اإلمكانــات التخزينيــة لهــذه المحاصيــل.
غياب التصنيع الزراعي ()Agro-Industry
.2
المحلــي الــذي يســتوعب المنتجــات الزراعيــة فــي الصناعة
المحليــة بـ ً
ـدال مــن تصديرهــا خــام.
ســوء تســعير الســلع المســلم فيهــا (فــي حالــة
.3
الســلم) يزيــد مــن مخاطــر عــدم إيفــاء المــزارع بالتزامــه
تجــاه رب المــال ألن ذلــك يســاهم فــي تخفيــض التمويــل
الممنــوح للمــزارع ممــا يؤثــر ذلــك ســلباً علــى كميــة اإلنتــاج.

أهمية البحث:

4

البديل األول:

هو شراء السلعة اآلن وتخزينها إلى حين الحاجة إليها.

البديل الثاني:

هــو االنتظــار حتــى تاريــخ الحاجــة إلــى الســلعة ثــم
شــرائها مــن الســوق الحاضــر.

أما البديل الثالث:

فهــو التعامــل فــي ســوق عقــود الســلم وذلــك بشــراء
الســلعة بســعر متفــق عليــه ومدفــوع القيمــة حـ ً
ـاال يناســب
توقيــت الحاجــة إلــى الســلعة.
بالطبــع تختلــف المخاطــر والتكاليــف المصاحبة
للبدائــل الثــاث .فــي ظــل البديــل األول يتكبــد المشــترى
تكاليــف التخزيــن ،وفــي ظــل البديــل الثانــي هنالــك
مخاطــر تغيــر ســعر الســلعة فــي الســوق الحاضــر فــي
تاريــخ الشــراء مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل ذلــك ،أمــا
فــي ظــل البديــل الثالثــة ال يوجــد تكاليــف للتخزيــن كمــا
تنخفــض مخاطــر التغيــر فــي األســعار.
وهكــذا يبــدو واضحــاً أن وجــود ســوق فاعــل ومتطــور
لعقــود الســلم يمكــن أن يســهم فــي تجنــب المــزارع
مخاطــر تغيــر الســعر .فمثــا المــزارع الــذي ســيجني
محصــول الفــول الســوداني فــي شــهر ديســمبر يســتطيع
أن يبيــع محصولــه فــي شــهر يوليومــن نفــس العــام
بمقتضــى عقــد ســلم بســعر محــدد مــن اآلن ومدفــوع
القيمــة بصــرف النظــر عــن الســعر الســائد فــي الســوق
الحاضــر فــي شــهر ديســمبر والــذي قــد يكــون منخفضــاً
بســبب وفــرة المحصــول .وشــركات تصنيــع الزيــوت
التــي فــي حاجــة إلــى بــذرة الفــول فــي شــهر ديســمبر
يمكنهــا إبــرام عقــد مــن شــهر يوليــو مثـ ً
ـا بســعر محــدد
ومدفــوع فــي تاريــخ التعاقــد بصــرف النظــر عن الســعر
فــي الســوق الحاضــر حينــذاك والــذي قــد يكــون مرتفعــاً
بســبب ضعــف المحصــول أو بســبب مشــكالت فــي النقل
والتخزيــن .بعبــارة أخــرى أن كال الطرفيــن قــد غطــى
نفســه ضــد مخاطــر تغيــر الســعر .مــن األليــات الهامــه
لتطويــر ســوق عقــود الســلم تطويــر وتفعيــل الصناديــق
اإلســتثماريه وربطهــا بتمويــل األنشــطه الزراعيــه عبــر
ســوق األوراق الماليــه األمــر الــذى ســنتناوله فــى الجــزأ
التالى من البحث.

الغــرض مــن الدراســة إدخــال منهجيــة جديــدة لتســعير
صكــوك الســلم مــع األخــذ في االعتبــار تســعير المخاطر
التــي ينطــوي عليهــا تمويــل الســلم  .تتمثــل أهميــة هــذا
البحــث فــى أهميتــه فــى المســاهمه فــى تطويــر و
تفعيــل ســوق عقــود الســلم الــذى يمثــل إمتــداداً طبيعيــاً
للســوق الحاضــر .فــي ســوق عقــود الســلم يتــم التعاقــد
بيــن البائــع والمشــترى علــى تســليم ســلعة مــا فــي تاريــخ
الحــق ،علــى أن يدفــع الثمــن حاضــراً عنــد التعاقــد.
ســبب لجــوء الطرفيــن لتلــك الســوق فهــي الرغبــة فــي
تخفيــض مخاطــر التقلبــات الســعرية المســتقبلية لألصــل
محــل التعاقــد .فــي الســوق الحاضــر يتــم تســليم الســلعة صندوق السلم:
واســتالم الثمــن فــور التعاقــد .ولكــن يمكــن أن يكــون
يتضمــن صنــدوق الســلم تشــكيلة مــن الســلع
المشــترى فــي حاجــة إلــى الســلعة فــي المســتقبل وليــس الزراعيــة المختــارة بعنايــة بهــدف تعظيــم صافــي
اآلن ،حينئــذ ســيجد أمامــه ثالثــة بدائــل:
عوائــد الصنــدوق .بموجــب حجــم رأس المــال المحــدد
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للصنــدوق ومســتوى أســعار الســلع المكونــة للصنــدوق
يتــم تحديــد القيمــة االســمية للصــك الواحــد .بهــذا الفهــم
يصبــح صنــدوق الســلم صنــدوق اســتثماري مقفــول ذو
أجــل محــدود ورأس مــال محــدد مســبقاً .يتــم إصــدار
صكــوك الســلم بإتبــاع أحــد األســلوبين التالييــن:
.1
أســلوب التفــاوض الــذي يتــم بشــكل مباشــر بيــن المعادالت التاليه :
الجهــه التــى تشــرف علــى تمويــل الســلم (فيمــا يلــى
ســوف نســمى هــذه الجهــه بالبنــك الزراعــى) ومجموعــة
مســتثمرين (بنــوك تجاريــه).
أو أســلوب المناقصــة التنافســية الــذي يقــوم
.2
البنــك الزراعــى بموجبــه بطــرح المناقصــة علــى
جميــع البنــوك التجاريــة ،موضحــا كافــة المعلومــات
عــن اإلصــدار وبالطبــع فــإن البنــك الــذي يقــدم أفضــل
الشــروط يحصــل علــى اإلصــدارات.
بمــا أن تســعير صكــوك الســلم مرتبــط بتســعير المخاطــر
المحتملــه مــن تمويــل النشــاط الزراعــى مــن المهــم حيث:
الحديــث عــن مفهــوم المخاطــر وأنواعهــا وكيفية قياســها  =Rjtعائد السلعه رقم  jفى الفتره t
قبــل أن نتطــرق لمنهجيــة تســعير صكــوك الســلم وإزالــة  =Rmtعائد الصندوق فى الفتره t
الغبــن.
 = σRjاإلنحراف المعيارى لعائد السلعه رقم j
التنويع والمخاطر:
 = σRmاإلنحــراف المعيــارى لعائــد مجمــوع الســلع
علمــاً بــأن صنــدوق الســلم يتضمــن تشــكيله مــن الســلع المكونــه للصنــدوق
الزراعيــه المختــاره بعنايــه ودقــه يمكــن توضيــح عالقــة
 =rjmمعامــل إرتبــاط عائــد الســلعه رقــم  jبعائــد
تنويــع الســلع بحجــم المخاطــر باعتبــار الشــكل ( )3الصندوق
التالــي:
يمكــن تحديــد معامــل بيتــا ( )βبالحصــول
علــى المتوســط المرجــح لقيــم بيتــا لــكل الســلع المكونــه
للصنــدوق أو وفقــاً للمعادلــه كمــا يمكــن ايضــاً تحديــد
العائــد الكلــى للصنــدوق بالحصــول علــى المتوســط
المرجــح لعائــد الســلع المضمنــه فــى الصنــدوق أو
حيــث ترمــز لــأوزان المختلفــه للســلع المضمنــه فــى
الصنــدوق.
أمــا المخاطــر العامــة تمثــل المخاطــر التــي ال يمكــن
تجنبهــا بالتنويــع ألنهــا مخاطــر تشــمل كل الســلع
بمســتوى واحــد وهــذا النــوع مــن المخاطــر يتمثــل فــي
ً
مثــا .يمكــن قيــاس المخاطــر
مخاطــر شــح األمطــار
العامــة بإيجــاد قيمــة معامــل (بيتــا) β

تسعير صكوك السلم:

عنــد تســعير صكــوك الســلم ينبغــى أن نســتخدم معــدل
العالقــة التاليــة تمثــل ركيــزة أساســية فــي نظريــة عائــد الصــك باســتخدام المعادلــه التاليــه:
االســتثمار الحديثــة:
مجموع المخاطر = مخاطر خاصة  +مخاطر عامة
المخاطــر الخاصــة هــي نــوع المخاطــر المرتبطــة
ً
مثــا التذبــذب فــي أســعار ســلعة
بالســلعة المعنيــة
الــذرة أو الفــول الســوداني .يمكــن تجنــب هــذا النــوع
مــن المخاطــر بالتنويــع بـ ً
ـدال مــن التركيــز علــى ســلعة
واحــدة ألن عنــد تضــرر المســتثمرنتيجة النخفــاض حيث:
ســعر ســلعة مــا فــي الصنــدوق يمكــن أن يعــوض جــزء  = Peالســعر المتوقــع لــكل ســلعه عنــد تاريــخ تصفيــة
الصندوق
أو كل الخســارة نتيجــة الرتفــاع ســعر ســلعة أخــرى فــي
 = Pالســعر الحالى(عنــد إبــرام العقــد) لــكل ســلعه
نفــس الصنــدوق .لذلــك نالحــظ فــي الشــكل ( )3كلمــا
فــى الصنــدوق
زاد تنويــع الســلع فــي الصنــدوق كلمــا قلــت المخاطــر
 =wjالوزن الترجيحى لكل سلعة
الخاصــة.
 = rsمعدل العائد المتوقع للصك الواحد
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موضح فى الجدول(:)1

عنــد افتــراض أن عــدد الصكــوك المصــدرة تعــادل
ً
مثــا) الجدول( :)1أسعار سلع صندوق السلم
الوحــدات الســلعيه المكونــه للصنــدوق (أطنــان
نجــد معــدل العائــد للقنطــار الواحــد كمــا ممثــل فــي (القيم جنيه سودانى)
المعادلــة ( )2يســاوى معــدل عائــد الصــك الواحــد .
لذلــك عنــد ضــرب المعادلــة ( )2أعــاه فــي جملــة
الصكــوك نحصــل علــى صافــي اإليــراد المتوقــع مــن
االســتثمار فــي صكــوك الســلم .عنــد تســعير صكــوك
الســلم يجــب أن نأخــذ فــي االعتبــار مــع المعادلــة ()2
المخاطــر المحتملــة مــن االســتثمار فــي صكــوك الســلم،
ولذلــك لتحديــد الســعر العــادل لصكــوك الســلم نجمــع
تكلفــة شــراء الصــك الواحــد زائــداً العائــد المحتمــل
للصــك معــدل للمخاطــر أو حســب المعادلــه (:)3
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بإســتخدام المعادلــة ( )2نحصــل علــى معــدل عائــد
صنــدوق الســلع يســاوي  .4%يصبــح ســعر الصــك
تكلفــة الصــك (ســعر الشــراء) زائــداً العائــد المتوقــع
معــدل للمخاطــر  ،أو وفقــاً للمعادلــة ( )3علــى النحــو
حيــث  Sتمثــل ســعر الصــك الواحــد معــدل للمخاطــر التالــى:
المحتملــه.
 Rتمثــل معــدل تكلفــة التمويــل حســب نمــوذج تســعير
األصــول الرأســماليه و tتمثــل فتــرة اســتحقاق
الصنــدوق.
نمــوذج تســعير األصــول الرأســماليه يتمثــل فــى
المعادلــه األتيــه:
)(4
)R = R0 +β (Rm – R0
حيث
 = R0العائــد المتوقــع مــن أي اســتثمار آخــر غيــر لتحديــد معــدل الخصــم ( )Rيتطلــب تحديــد المتوســط
مرتبــط بصنــدوق الســلع الزراعيــه والــذى يمكــن قياســه المرجــح لقيــم بيتــا والتــى وفقــاً لمعلومــات الجــدول ()2
فــى الوضــع الراهــن بعائــد صنــدوق شــهامه أو عائــد أى تســاوى  . 0.72إذا كان الصنــدوق قابــل للتصفيــه بعــد
تســعة أشــهر وكان المتوســط الســنوى لعائــد صنــدوق
إســتثمار أخــر فــى نشــاط غيــر زراعــى.
 = Rmعائــد إســتثمار صنــدوق الســلع الزراعيــه كمــا شــهامة (بإفتــراض أنــه ال يتضمــن أنشــطه زراعيــه
ذات صلــه بمكــون الصنــدوق) فــي الســنوات الماضيــه
موضــح ســابقاً.
يســاوي  12%يمكــن حســاب  Rبإســتخدام المعادلــه
 = βمعامل تسعير المخاطر (.أو بيتا)
( )4حيــث  R=0.148وذلــك بإعتبــارRm =0.16
لتوضيــح خطــوات تســعير صكــوك الســلم نفتــرض أن = إســتناداً للمعلومــات الموضحــة أعــاه يمكــن حســاب
صنــدوق الســلم يتكــون مــن الســلع المضمنه فــى الجدول ســعر الصــك علــى النحــو األتــى:
( .)2نفتــرض أنــه تــم تحديــد معامــل تســعير المخاطــر
للســلع المعنيــه بإســتخدام المعادلــه ( )1وبالرجــوع
لمعلومــات تاريخيــه ألعلــى وأدنــى ســعر للســلع خــال
سلســله زمنيــه ماضيــه .كمــا نفتــرض أيضــاً أن مديــر
الصنــدوق خصــص نســب أكبــر للســلع ذات المخاطــر
المنخفضــه نســبياً كمــا
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جنيــه ســعر الصــك الــذى يعــادل ( 110.9جنيــه) جدول (:)2تسعير السلع

هــو الســعر الــذى يضمــن مصلحــة رب المــال (البنــوك
التجاريــه) وكذلــك المســتثمرين فــى صكــوك الســلم.

تسعير السلع:

قبــل الحديــث عــن إزالة الغبن أو عن تســعير ســلع الســلم
وفقــاً لمنهجيــة هــذا البحــث البــد فــى البدايــه توضيــح
مــا هــو متبــع فــى الوقــت الحاضــر فــى الســودان بشــأن
إزالــة الغبــن فــى بيــع الســلم .لقــد أصــدرت الهيئــة العليــا
للرقابــة الشــرعية فــي الســودان فتــوى إزالــة الغبــن
أو مــا يعــرف بتخفيــف الضــرر الفاحــش الــذي يلحــق
بــأي مــن طرفــي عقــد الســلم وذلــك اســتناداً علــى المبــدأ
الشــرعي (ال ضــرر وال ضــرار) .الهــدف األساســي
مــن الفتــوى هــو إزالــة الضــرر الناتــج بســبب زيــادة
ســعر المســلم فيــه أو نقصــه وقــت التســليم عــن الثمــن
المتفــق بمــا يتجــاوز ثلــث الثمــن .أمــا الواقــع العملــي
لهــذه الفتــوى يتمثــل فــي رد نصــف مــا زاد عــن ثلــث
ســعر الســلم أو نقــص عنــه للطــرف المغبــون .لكن يجب
أن يكــون فــي االعتبــار أن ســبب قــدوم أى مســتثمر
لصكــوك الســلم ابتــداءاً هــو توقعــه ارتفــاع أســعار ســلع
الســلم فــي المســتقبل مقارنــة بالســعر الــذي ســدده كثمــن
للمســلم إليــه .لذلــك ليــس هنالــك مــا يســتدعي إزالــة
غبــن إذا تــم تحديــد الســعر العاجــل (ســعر الســلم) فــي
البدايــة بصــورة عادلــة لطرفــي العقــد بأخــذ المخاطــر
التــي تنطــوي عليهــا العمليــة االســتثمارية فــي االعتبــار.
يمكــن حســاب الســعر المعــدل للمخاطــر لــكل ســلعه
وفقــاً للمعادلــه:

مــن خــال نتائــج الجــدول ( )2يمكــن أن نســتنتج بــأن
مــن ســلبيات الطريقــه المتبعــه فــى الوقــت الحاضــر
إلزالــة الغبــن أنهــا غيــر منصفــه للمــزارع فــى حــال
قصــر فتــرة التمويــل وإنخفــاض مخاطــر التمويــل كمــا
أنهــا غيــر منصفــه أيضــاً لــرب المــال فــى حــال طــول
فتــرة اإلســترداد و إرتفــاع مخاطــر التمويــل.

الخالصه

يقتــرح الباحــث انشــاء صناديــق اســتثماريه لتمويــل
بيــع الســلم وذلــك للمســاهمه فــى تقليــل كل مــن مخاطــر
تقلبــات أســعار الســلع ومخاطــر االعتمــاد علــى تمويــل
ســلعه واحــده ومخاطــر االعتمــاد علــى مصــدر تمويلــى
واحــد كذلــك .المخاطــر الثــاث المذكــوره أعــاه تمثــل
أكثــر المخاطــر شــيوعا عنــد تمويــل األنشــطه الزراعيــه
عبــر صيغــة الســلم فــى الوقــت الراهــن.
تذبــذب أســعار الســلع المســلم فيهــا يســبب تذبــذب فــى
صافــى االيــرادات المتوقعــه بالنســبه لمصــدر التمويــل
(أو رب المــال) كمــا أن االعتمــاد علــى ســلعه واحــد
فــى عقــد الســلم يزيــد مــن مخاطــر عــدم ايفــاء المــزارع
(المضــارب) بالتزامــه تجــاه رب المــال بتســليمه الكميــه
المتفــق عليهــا وفــق عقــد الســلم .أيضــاً االعتمــاد علــى
مصــدر تمويــل واحــد يزيــد مــن مخاطــر ســوء تســعير
الســلع المســلم فيهــا وبالتالــى يزيــد مــن مخاطــر تكلفــة
المعدل للمخاطر لكل سلعه وفق ًا للمعادله:
التمويــل بالنســبه للمــزارع.
كمــا يقتــرح الباحــث أيضــا منهجيــه جديــده الزالــة
الغبــن فــى بيــع الســلم وذلــك بتســعير مخاطــر االســتثمار
فــى الســلع المكونــه لصنــدوق الســلم ثــم تضمينهــا
ضمــن تكاليــف االســتثمار فــى صكــوك الســلم لتحديــد
القيمــه العادلــه لســعر الصــك والســلعه المضمنــه فــى
الصنــدوق .مــن ســلبيات الطريقــه المتبعــه فــى الوقــت
الحاضــر إلزالــة الغبــن أنهــا غيــر منصفــه للمــزارع فــى
حيــث Pj0ترمــز للســعر الحالــى للقنطــار لــكل حــال قصــر فتــرة التمويــل وإنخفــاض مخاطــر التمويــل
ســلعه و  Pjeالســعر المتوقــع للقنطــار عنــد تصفيــة كمــا أنهــا غيــر منصفــه أيضــاً لــرب المــال فــى حــال
طــول فتــرة اإلســترداد و إرتفــاع مخاطــر التمويــل.
الصنــدوق .الجــدول التالــى يتضمــن األســعار المعدلــه المراجع:
للمخاطــر وفقــاً للمنهجيــه المقترحــه فــى هــذا البحــث  /1صديــق طلحــه محمــد :بيــع الســلم ,شــركة مطابــع
واألســعار المعدلــه إلزالــة الغبــن حســب فتــوى هيئــة العملــه الســودانيه .2001,
Copeland / Weston: Financial Theory /2
الرقابــه الشــرعية ســالفة الذكــر .
& Corporate Policy, 3rd ed., Addison
.Wesley 1989
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7

التوعــــــــية الجماهـــــــيرية
د .عبد القادر محمد احمد
المدير العام

تهــدف نظــم ضمــان الودائــع بالرســائل المناســبة ،ويعمــل علــى ()3رفع مستوى وعى أصحاب
إلــى حمايــة المودعيــن والحفــاظ تثقيــف الجمهــور المســتهدف وتغيير المصلحة:
التصــورات والســلوكيات وأن يبنــى
صــورة ذات مصداقيــة وإيجابيــة
للعالقــة التجاريــة للنظــم وللمؤمنيــن
وبالتالــى تعزيــز اإلســتقرار المالــى.

8

علــى اإلســتقرار المالــى ،وعليــه
فــإن ثقــة الجمهــور فــى هــذه النظــم
تعتبــر مــن األهميــة بمــكان .لذلــك
فــإن إعــداد برنامــج ناجــح للتوعيــة
بناء القبول (Building
الجماهيريــة يمكــن أن ينقــل رســائل ()2
:)Acceptance
دقيقــة للجمهــور ويبنــى الثقــة بيــن
ينبغــى للجهــة المســئولة عــن إنشــاء
المودعيــن.
نظــام لضمــان الودائــع وقبــل إنشــائه
أهــداف برنامــج التوعيــة
تعريــف أصحــاب العالقــة بنظريــة
ا لجما هير يــة :
تأميــن الودائــع وكيــف يعمــل وكذلــك
( )1تعزيــز فعاليــة نظــام التأميــن
فعاليــة النظــام فــى تعزيز اإلســتقرار
علــى الودائــع :هنالــك مميــزات
المالــى علــى مســتوى العالــم.
عديــدة لنظــام التأميــن علــى
وعلــى المنظمــة المشــرفة (البنــك
الودائــع الفعــال وتشــمل التفويــض
ً
مثــا) وفــى المرحلــة
المركــزى
والصالحيــات ،التغطيــة المناســبة،
الســابقة لإلنشــاء تزويــد المشــرعين
التمويــل المناســب ،الكفــاءة فــى
والقانونييــن وغيرهــم بالمعلومــات
الســداد وإتخــاذ القــرار ،الشــفافية،
الكافيــة عــن نظــام التأميــن علــى
المحاســبة وصــورة ذات مصداقيــة.
الودائــع لتســهيل إنشــاء النظــام
وعلــى كل فــإن النظــام األفضــل لــن
وإصــدار التشــريعات المطلوبــة.
يتمكــن مــن تحقيــق أهدافــه إذا كانــت
وعلــى واضعــى السياســات األخــذ
أصحــاب العالقــة غيــر مدركــة
فــى اإلعتبــار المشــاورات العامــة
لوجــوده أو لعــدم إلمامــه بوضــوح
خاصــة مــع أصحــاب المصلحــة.
عــن شــروط التغطيــة التأمينيــة.
ومعلــوم أن ردود فعــل الــرأى العــام
وباإلمــكان تصميــم برنامــج ناجــح
يمكــن أن تســاعد واضعى السياســات
للتوعيــة الجماهيريــة لبنــاء ثقــة
تفصيــل النظــام المناســب للظــروف
الجمهــور فــى نظــام التأميــن علــى
المحليــة وإعتماد الممارســات الفعالة
الودائــع وفــى أمــن وســامة النظــام
فــى أماكــن أخــرى .باإلضافــة إلــى
المالــى .وباإلمــكان كذلــك تصميــم
تعزيــز الوعــى الجماهيــرى ،فــإن
برامــج إضافيــة لتحقيــق األهــداف
عمليــة المشــاورات العامــة هــى
التكميليــة والداعمــة بمــا فيهــا بنــاء
فــى حــد ذاتهــا آليــة لبنــاء التوافــق
مصداقيــة وســلطة التأميــن علــى
واآلراء .ويقــع علــى عاتــق نظــام
الودائــع ،بنــاء الرؤيــة ،تعزيــز ثقــة
ضمــان الودائــع المنشــأ حديثــاً ومنــذ
الجمهــور بفوائــد وقيــود النظــام،
البدايــة بتعزيــز التعريــف بالنظــام
تحقيــق قبــول أصحــاب العالقــة
وتســليط الضــوء علــى فوائــده
وكذلــك تعزيــز الوعــى لديهــم.
وقيــوده .ويجــب أن يفهــم الجمهــور
وفــى مقــدور برنامــج التوعيــة
كيــف يعمــل النظــام حتــى ال تكــون
الجماهيريــة الناجــح أن يبعــث
هنالــك فجــوة فــى التوقعــات.
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البــد أن تكــون التوعيــة الجماهيريــة
عمليــة مســتمرة .وفــى إمــكان
ضامنــى الودائــع زيــادة مســتوى
التوعيــة الجماهيريــة بتوفيــر
مزيــد مــن المعلومــات أو توســيع
نطــاق الجمهــور المســتهدف .وفــى
إســتطاعة التوعيــة الجماهيريــة أن
تســاعد فــى بنــاء صــورة إحترافيــة
وذات كفــاءة للنظــام .ويجــب أن
تكــون المشــاركة وردود الفعــل
مســتمرة لتأكيــد بقاء برنامــج التوعية
الجماهيريــة مناســباً وفعـ ً
ـاال .وكذلــك
مــن األهميــة بمــكان أن يســتعمل
ضامنــو الودائــع القنــوات المناســبة
للوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف
وأنهــم يحافظــون علــى مســتوى
فعــال مــن اإلتصــال .وبنفــس
القــدر مــن األهميــة يأتــى التواصــل
الداخلــى .ويعتبــر العاملــون فــى
مؤسســة ضمــان الودائــع مــن
القنــوات الرئيســية لتعزيــز الصــورة
واإلتصــال بالجمهــور الخارجــى.
وســيعمل اإلتصــال الداخلــى الفعــال
والمنحــاز لجانــب برنامــج التوعيــة
الجماهيريــة لضمــان إيصــال
الرســائل الثابتــة والمناســبة.

بنــاء ثقــة الجمهــور فــى
نظــام ضمــان الودائــع والنظــام
المصرفــى:

ينبغــى أن تســتمر برامــج التوعيــة
الجماهيريــة بعــد إنشــاء نظــام
التأميــن علــى الودائــع .ويمكــن أن
تشــتمل أهــداف تلــك البرنامــج علــى
بنــاء المصداقيــة والســلطة وســمعة
ضامــن الودائــع كمؤسســة تــدار
بطريقــة جيــدة ومنظمــة قــادرة علــى

الوفــاء بالتفويــض المــوكل إليهــا
لحمايــة المودعيــن وعلــى ســداد
التعويضــات فــى حالــة فشــل أى
بنــك.
وبينمــا يســتطيع برنامــج التوعيــة
المعــد جيــداً أن يكمــل ويعــزز
عمليــات نظــام التأميــن علــى
الودائــع إال أنــه ليــس الــدواء الــذى
يعالــج جميــع األمــراض .عليــه
فــإن ثقــة الجمهــور تبنــى بصفــة
رئيســية علــى تجــارب المودعيــن
مــع ضامــن الودائــع وغالبــاً حســب
مــا يلــى ســرعة ســداد التعويضــات.
وهــذه الثقــة ربمــا تتعــرض للتدميــر
خــال عمليــة واحــدة وقــع فيهــا
الضامــن فــى خطــأ فيمــا يتعلــق
بســداد التعويضــات بغــض النظــر
عــن مــدى فاعليــة الحملــة العامــة.
ومــن الجانــب اآلخــر حتــى ولــو
كان الجمهــور راضــى عــن ســداد
التعويضــات ،علــى ضامــن الودائــع
اإلســتمرار فــى برامــج التوعيــة
للحفــاظ علــى مســتوى الوضــوح مــع
الجمهــور المســتهدف.

تعزيــز حمايــة المســتهلك

(Reinforcing Consumer
:)Protection

يــرى بعــض ضامنــى الودائــع أن
يكــون تعزيــز التوعيــة الجماهيريــة
مــن منظــور حمايــة المســتهلك.
وللمــودع الحــق بصفتــه مــن عمــاء
البنــك أن يخطــر ويفــاد باألمــور
المتعلقــة بضمــان الودائــع حيــث أنها
تؤثــر فــى الوصــول إلــى المدخــرات
التــى ال يغطيهــا حــد التأميــن.
وقــد بــدأ بعــض ضامنــى الودائــع
بالفعــل تحويــل تركيــز التوعيــة
الجماهيريــة مــن تعزيــز التوعيــة
بنظــام ضمــان الودائــع إلــى
تعزيــز الممارســات المصرفيــة
اآلمنــة لحمايــة المودعيــن .وهــذا
التحويــل فــى التركيــز يســتتبع
توفيــر المعلومــات الدقيقــة وكذلــك
التعليــم المالــى للمودعيــن .وذلــك

ألن الجمهــور المطلــع ســيكون أقــل
عرضــة لإلشــاعات وثقــة الجمهــور
فــى أمــن وســامة الودائــع ســتكون
قــوة كبيــرة فــى منــع الذعــر المالــى
( .)Bank runsوكذلــك فــإن
العمــاء الذيــن تثقفــوا ماليــاً ولهــم
درايــة بحقوقهــم يســتطيعون فــرض
إنضباطــاً إضافيــاً للنظــام المصرفى.
وتعتبــر حمايــة المســتهلك مفهومــاً
واســعاً تتضمــن العبيــن آخريــن فــى
شــبكة الســامة الماليــة وبالتحديــد
فــى الــدول التــى ال تملــك وكالــة
منفــردة مســئولة عــن برامــج حمايــة
المســتهلك وهــذا يتطلــب التعــاون
والتنســيق بيــن الالعبيــن فــى شــبكة
الســامة الماليــة.

حمالت التوعية:

عنــد تصميــم حملــة توعيــة البــد
أن يكــون اآلتــى مــن اإلعتبــارات
األساســية :مــا هــى المجموعــة
الرئيســية للجمهــور المســتهدف ومــا
هــى المجموعــات الفرعيــة؟ كيــف
ينبغــى أن تكــون الرســالة األساســية؟
ومــا هــى المواقيــت المناســبة؟
(أ )الجمهور المستهدف:
ولهيكلــة الرســائل الرئيســية وإختيار
أدوات اإلتصــال ،يجــب علــى
ضامنــى الودائــع تحديــد مجموعــات
الجمهــور األساســى المســتهدف
وكذلــك المجموعــات الفرعيــة.

.1المودعــون وعامــة النــاس:

ســيكون الجمهــور المســتهدف
التوعيــة
لحملــة
الرئيســى
الجماهيريــة هــم المودعــون وعامــة
النــاس .وهــذا الجمهــور ربمــا يضــم
مجموعــات مــن أعمــار مختلفــة
كالمعاشــيين والطلبــة .وعلــى ســبيل
المثــال فــإن التعليــم المبكــر للطلبــة
عــن نظــام ضمــان الودائــع ســيضع
األســاس لمحــو األميــة الماليــة .وقــد
قامــت بعــض مؤسســات ضمــان
الودائــع بتزويــد الكليــات والجامعات
بالمعلومــات المطلوبــة عــن ضمــان

الودائــع وشــجعتهم علــى ضــم المــادة
للمناهــج.
.2المودعون (مؤسسات):
ال يعتبــر المودعــون (مؤسســات)
عــادة مــن المســتهدفين بحمــات
التوعيــة الجماهيريــة ومــع ذلــك ال
ينبغــى أن نتجاهــل أهميــة هــؤالء
المودعيــن .ذلــك ألن فــى إمكانهــم
تخفيــف مخاطــر البنــوك المحتملــة
بوضــع الجــزء غيــر المؤمــن مــن
ودائعهــم فــى مؤسســات ماليــة
مختلفــة .وبالعمــل معــاً يمكنهــم
التأثيــر علــى الســيولة فــى أســواق
المــال وتعزيــز إنضبــاط الســوق.
.3المؤسسات األعضاء:
تعتبــر المؤسســات األعضــاء التــى
تكــون نظــام التأميــن علــى الودائــع
مــن الالعبيــن فــى نشــر المعلومــات
وهــى توفــر القنــاة الرئيســية
للوصــول إلــى الجمهور المســتهدف.
وتســتطيع مؤسســات التأميــن علــى
الودائــع الفعالــة أن تعــزز ثقــة
الجمهــور وتســاهم فــى إســتقرار
النظــام المالــى للدولــة .وهكــذا
تســتفيد المؤسســات الماليــة مــن
التأميــن علــى الودائــع .وباإلمــكان
التخفيــف مــن الذعــر المالــى إذا
تفهمــت المؤسســات األعضــاء مهــام
نظــام التأميــن الفعــال ذات التغطيــة
المحــدودة .وفــى إمــكان المؤسســات
األعضــاء أن تكــون شــريكاً
ً
فاعــا
لمؤسســات ضمــان الودائــع فــى
تعزيــز التوعيــة الجماهيريــة فــى
مجموعتيــن مهمتيــن مســتهدفتين
همــا :الموظفــون فــى الخطــوط
األماميــة وكبــار المديريــن.
فالموظفــون فــى الخطــوط األماميــة
يتفاعلــون يوميــاً مــع المودعيــن.
فــإذا تفهمــوا نظــام التأميــن علــى
الودائــع فســيكون فــى إمكانهــم نشــر
المعلومــات الصحيحــة للمودعيــن.
فــإذا تــم تدريــب الموظفيــن تدريبــاً
جيــداً وأصبــح فــى إســتطاعتهم

جملة ضمان الودائع املصرفية  -تصدر عن صندوق الودائع املصرفية  -العدد األول ديسمرب  2015م

9

اإلجابــة عــن األســئلة المتعلقــة
بالتأميــن فســيعزز ذلــك ثقــة
المودعيــن فــى النظــام .أمــا كبــار
المديريــن والذيــن يتعاملــون مــع
العمــاء مــن الشــركات فيمكنهــم
المســاعدة فــى نشــر معلومــات
ضمــان الودائــع للمودعيــن مــن
المؤسســات .وتنحصــر المعلومــات
المطلوبــة للمديريــن إحاطــات عــن
متطلبــات التقاريــر ،متطلبــات
ســداد المســاهمات ،نمــاذج التقاريــر
والمعلومــات األخــرى ذات العالقــة.

.4وسائل اإلعالم:

10

ال ينبغــى أن تصنــف وســائل
اإلعــام فقــط كقنــوات لتعزيــز فكــرة
ضمــان الودائــع بــل ينبغــى أيضــاً أن
تكــون مــن المجموعــات المهمــة مــن
الجمهــور المســتهدف .يجــب أن يتــم
تعريفهــم عــن فوائــد وقيــود نظــام
ضمــان الودائــع حتــى يقومــوا هــم
بإعــام الجمهــور .وذلك ألن وســائل
اإلعــام المــزودة بالمعلومــات
الصحيحــة يمكنهــا تقديــم تقاريــر
متوازنــة عــن النظــام وفــى نفــس
الوقــت مواجهــة الرســائل الســلبية
عــن نظــام الضمــان .ويقــع علــى
عاتــق مؤسســات الضمــان إعــداد
مجموعــة مــن المــواد الصحفيــة مــع
تحديثهــا بالتطــورات الحديثــة.
.5المشرعون والسلطات األخرى:
المشــرعين
تزويــد
ينبغــى
والســلطات األخــرى المشــاركون
فــى تصميــم نظــام التأميــن علــى
الودائــع بالمعلومــات المناســبة
حتــى نضمــن أن النظــام النهائــى
سيتناســب مــع إحتياجــات الدولــة.
ويفضــل أن تشــمل هــذه المعلومــات
الســمات البــاردة لنظــام ضمــان
الودائــع ،أفضــل الممارســات
الدوليــة واألســاس المنطقــى واآلثــار
المترتبــة علــى كل ميــزة تصميــم
لنظــام الضمــان وللنظــام المالــى.
ذلــك ألن المشــرعون المــزودون
بالمعلومــات المناســبة ســيكون فــى

إمكانهــم دعــم أى تعديــات فــى
قانــون النظــام أو تطويــر السياســات
الحديثــة.
(ب)األطراف المسئولة:
مــن الناحيــة المثاليــة ينبغــى أن
يكــون ضامــن الودائــع هــو الجهــة
الرئيســية المســئولة عــن تعزيــز
التوعيــة الجماهيريــة عــن نظــام
ضمــان الودائــع .بالرغــم مــن ذلــك
ينبغــى علــى الضامــن أن يعمــل
جنبــاً إلــى جنــب مــع الالعبيــن
اآلخريــن فــى شــبكة الســامة
الماليــة والمؤسســات الماليــة
ووســائل اإلعــام لتعظيــم المــوارد
وتوســيع نطــاق البرنامــج .ويتقاســم
الالعبــون فــى شــبكة الســامة
الماليــة هدفــاً مشــتركاً هــو الحفــاظ
علــى اإلســتقرار المالــى .وســيكون
مــن األفضــل إذا قــام المشــرفون
علــى المصــارف بترقيــة مفهــوم
ضمــان الودائــع كجــزء مــن أهــداف
السياســة العريضــة .وســتتضمن
مبــادرات التعــاون حمــات مشــتركة
للتوعيــة حســبما يتفــق عليهــا بيــن
الجهــات المختصــة .ويتطلــب
األمــر أن يتفــق جميــع الالعبيــن
فــى شــبكة الســامة الماليــة علــى
النشــرات اإلخباريــة والخطــب
العامــة المتعلقــة بالقضايــا لتجنــب
الرســائل المتناقضــة أو المتضاربــة.
ويقــع علــى عاتــق المؤسســات
األعضــاء أن يلعبــوا دوراً نشــطاً
فــى نشــر فوائــد وقيــود نظــام ضمــان
الودائــع .والعمــاء لهــم عالقــات
خاصــة مــع مصارفهــم ومــن حقهــم
أن يتوقعــوا تزويدهــم بالمعلومــات
الصحيحــة .ويقــوم بعــض ضامنــى
الودائــع بحكــم هــذه العالقــة بإعــداد
ورش وســمنارات لتدريــب وتعليــم
موظفــى المؤسســات األعضــاء
بخصائــص وفوائــد وقيــود نظــام
ضمــان الودائــع .وكمــا ذكرنــا ســابقاً
فــإن الموظفيــن المدربيــن بإمكانهــم
تعزيــز الوعــى عــن ضمــان الودائــع
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ورفــع ثقــة المودعيــن.
(ج) الحــد المضمون:يعتبــر
نطــاق وحــدود التغطيــة التأمينيــة
مــن المعلومــات الهامــة التــى نحتــاج
إلــى نقلهــا للجمهــور .وعلــى برامــج
التوعيــة الجماهيريــة أن تغطــى
كل المعلومــات المتعلقــة بالتأميــن
علــى الودائــع والتــى تؤثــر علــى
إهتمــام المودعيــن وأيضــاً تلــك
المعلومــات والمفاهيــم التــى يمكــن
أن تعــزز إنضبــاط الســوق أو
الممارســات المصرفيــة الســليمة
مثــل اإلفصاحــات الماليــة .والبــد
أن تأخــذ حمــات التوعيــة فــى
اإلعتبــار مراحــل تطــور نظــام
ضمــان الودائــع وإحتياجــات
الدولــة الخاصــة .وأمــا فــى الــدول
ذات الثقافــات المتعــددة أو اللغــات
المتعــددة فينبغــى أن تنقــل المعلومات
للجمهــور بلغــات مختلفــة أو باللغــة
التــى تتحــدث بهــا األغلبيــة .والبــد
أن تكــون المعلومــات التــى نرســلها
للجمهــور قصيــرة وبســيطة ومتســقة
ومتماســكة وبلغــة واضحــة لتفــادى
الغمــوض والتفســيرات الخاطئــة.
أمــا فــى مرحلــة التصميــم فيكــون
تركيــز الرســائل علــى إنشــاء نظــام
الضمــان ومســتوى ونطــاق التغطية.
وعلينــا أن نتجنــب الرســائل التــى
تســبب اإلنــذار الــذى ال لــزوم لــه
فــى أوســاط الجمهــور وأيضــا تلــك
المعلومــات التــى تتضمــن تصنيفــات
األجهــزة الرقابيــة للمؤسســات
األعضــاء.
(د )أدوات اإلتصال:
يقــع علــى عاتــق ضامنــى الودائــع
محاولــة الوصــول إلــى أوســع مــدى
ممكــن وبالطريقــة التــى تمثــل التكلفة
األقــل .ولتحقيــق تلــك األهــداف عليه
تحديــد أنســب األوقــات وأنســب
األماكــن للوصــول إلــى الجمهــور
المســتهدف .وباإلمــكان إســتعمال
مختلــف أدوات اإلتصــال لتحقيــق
أكبــر إختــراق للخلفيــات المختلفــة

والمســتويات المختلفــة للمجتمــع.
وتشــمل العوامــل التــى يمكــن
أخذهــا فــى اإلعتبــار لتحديــد مزيــج
فعــال مــن األدوات ،مســتوى محــو
األميــة ،حجــم الســكان والخصائــص
الجغرافيــة للجمهــور المســتهدف
والمحــدد وكذلــك القيــود المفروضــة
علــى الميزانيــة .ومــن أجــل التناســق
يجــب أن تكــون هنالــك خطــة
إتصــاالت متكاملــة جاهــزة مثــل
مــا يحتــاج األمــر علــى برنامــج
إتصــاالت داخليــة فعــال قبــل البــدء
فــى حملــة توعيــة الجماهيــر.
.1وسائل اإلتصال بالجمهور:

وســائل اإلتصــال بالجمهور تشــتمل
علــى التلفــاز والراديــو والصحــف
والمجــات .واإلعــان بواســطة
وســائل اإلتصــال بالجمهــور هــو
عــادة الطريقــة الفعالــة للوصــول
للجمهــور المســتهدف ،وبالرغــم مــن
ذلــك فــإن التكلفــة العاليــة يمكــن أن
تكــون هــى العائــق .وفــى هــذه الحالة
علــى ضامنــى الودائــع البحــث عــن
طــرق إتصــاالت أخــرى لتحقيــق
أهدافهــم.
.2المواد المطبوعة:

يقــوم بعــض ضامنــى الودائــع بنشــر
المعلومــات بواســطة منشــورات
مثــل التقاريــر الســنوية ،كتيبــات
التخطيــط اإلســتراتيجى وقائمــة
باألســئلة المتكــررة دائمــاً .وبإمــكان
تلــك المطبوعــات أن تغطــى القضايا
الفنيــة الخاصــة بضمــان الودائــع
وكذلــك لمحــة عــن مؤسســة الضمان
بمــا فيها العمليــات التجارية والخطط
الموضوعــة .مثــل هــذه المنشــورات
تناســب جمهــور المهنييــن.
وباإلمــكان إســتعمال التقاريــر
الســنوية إللقــاء الضــوء علــى
إنجــازات ضامــن الودائــع ،وصــف
الممارســات اإلداريــة واإلفصــاح
عــن األعمــال والمعلومــات الماليــة.
وتعتبــر قنــوات التوزيــع مــن
األهميــة بمــكان إلنجــاح هــذا النــوع

مــن المنشــورات .ويمكــن تصميــم
المــواد المطبوعــة بإشــكال مختلفــة
لمقابلــة إحتياجــات مختلــف الفئــات
مــن الجمهــور المســتهدف .وبغــض
النظــر عــن الشــكل البــد أن يكــون
المحتــوى بلغــة مفهومــة بمســتوى
األميــة الماليــة للجمهور المســتهدف.
والغــرض هــو مســاعدتهم وتمكينهــم
ليتعلمــوا ويتذكــروا النقــاط األساســية
عــن ضمــان الودائــع وتوجــه هــذه
المــواد المطبوعــة فــى الغالــب
تجــاه المودعيــن ويمكــن توزيعهــا
عــن طريــق فــروع المؤسســات
الماليــة األعضــاء أو خــال الــورش
والســمنارات التــى تنظــم بواســطة
ضامــن الودائــع أو تزويــد الجمهــور
بهــا عنــد الطلــب.
.3المواقع اإلسفيرية
(:)Websites

تعتبــر المواقــع اإلســفيرية التــى
يمكــن مــن خاللهــا اإلتصــال
مباشــرة مــع الجمهــور أداة مهمــة
لتفعيــل حملــة التوعيــة الجماهيريــة.
هنالــك أكثــر مــن مائــة دولــة حــول
العالــم اآلن لديهــا مؤسســات لضمــان
الودائــع ومعظمهــم لديهــم مواقــع
علــى اإلنترنــت .فباإلضافــة إلــى
نشــر المعلومــات ،فباإلمــكان تصميم
الموقــع ليســمح بــردود الفعــل علــى
اإلنترانــت مباشــرة وإســتقبال
اإلستفســارات مــن الجمهــور عــن
نظــام ضمــان الودائــع .وهنالــك
بعــض المواقــع تســتطيع توفيــر
بيئــة فــى اإلنترنــت تتناســب مــع
أصحــاب اإلحتياجــات الخاصــة
وكمثــال أصحــاب العاهــات
البصريــة .وتعتبــر وحــدات التعليــم
اإللكترونــى والمنديــات التفاعليــة
علــى المواقــع مــن الوســائل المفيــدة
لتعليــم الجمهــور .ومــن المعلــوم أن
المواقــع فــى اإلنترنــت فعالــة مــن
حيــث التكلفــة ألن ضامــن الودائــع

بإمكانــه تحديــث المعلومــات فــى أى
وقــت .أمــا فــى حالــة فشــل مصــرف
مــا فمــن الممكــن إســتعمال هــذه
المواقــع لتســهيل عمليــات ســداد
التعويضــات.
.4المحاضرات والسمنارات
(:)Seminars and Lectures

يقــوم بعــض ضامنــى الودائــع
بإســتخدام المحاضرات والســمنارات
والعــروض ()Presentations
لتعزيــز الثقــة فــى نظــام ضمــان
الودائــع مــع تصميم المحتوى حســب
إحتياجــات الجمهــور المســتهدف.
وهــذا النــوع مــن اإلتصــال
يصلــح للعمــل مــع كبــار المديريــن
والعامليــن فــى المؤسســات المؤمنــة
وكذلــك مــع المهنييــن وفــى بعــض
األحيــان عامــة الجمهــور .وميــزة
المحاضــرات والســمنارات تكمــن
فــى أنهــا تســمح باإلتصــال المباشــر
مــع ضامنــى الودائــع وتزويدهــم
بــردود الفعــل الفوريــة .أمــا العيــب
فــى هــذه الوســيلة فهــو أنهــا تســتطيع
الوصــول إلــى قلــة مــن النــاس فقــط
ومــرة واحــدة وتســتغرق الكثيــر مــن
الوقــت وكذلــك فهــى مضيعــة للوقــت
وكثيفــة العمالــة لضامنــى الودائــع إذا
كان الجمهــور المســتهدف منتشــراً
فــى أراضــى واســعة أو ذات ثقافــات
متعــددة .أمــا فــى الــدول التــى ينتشــر
فيهــا اإلنترنــت فــإن البــث الشــبكى
ســيعمل علــى زيــادة اإلعــداد التــى
يمكــن الوصــول إليهــا مــن الجمهــور
عــن طريــق الســمنارات .أمــا الخيار
اآلخــر لزيــادة فعاليــة الســمنار فهــو
دعــوة الصحفييــن حيــث ســيكون
بإمكانهــم نشــر المعلومــات فــى
الصحــف والمجــات .ويعتقــد بعض
مؤسســات التأميــن أنــه ال ينبغــى
دعــوة كبــار مديــرى المؤسســات
األعضــاء كمتحدثيــن فى الســمنارات
والــورش حتــى ال تظــن المؤسســات
األخــرى أن هنالــك عالقــة خاصــة
لهــم بمؤسســة ضمــان الودائــع.
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.5العالمات والشعارات (Signs
:)and Logos
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مثــل أســم المؤسســة العضــو ،صفــة
العضويــة ومعلومــات اإلتصــال.
ويقــوم بعــض ضامنــى الودائــع
بتطويــر أرقــام رمزيــة للمنتجــات
الماليــة .ويتــم تســجيل هــذه األرقــام
الرمزيــة فــى لوحــة عنــد فــروع
المؤسســة الماليــة وفــى صفحــة
ضامــن الودائــع علــى اإلنترنــت
علــى أن يتــم إســتعمال اللغــة
الرئيســية إذا كان الســكان متعــددى
الثقافــات.
.7خطــوط الهاتــف المجانيــة
:)Toll-Free
(Lines
تعتبــر خطــوط الهاتــف المجانيــة
مفيــدة لإلستفســارات عــن نظــام
ضمــان الودائــع .ذلــك ألن بإمــكان
المودعيــن الوصــول إلــى مكاتــب
ضامنــى الودائــع مباشــرة للتوضيــح.
وفــى حــاالت الذعــر المالــى أو
إعــان توقــف مؤسســة عــن الدفــع
تصبــح الخطــوط المجانيــة قنــاة
مفتوحــة للجمهــور لإلستفســار
عــن ســامة ودائعهــم .وقــد أقامــت
بعــض مؤسســات الضمــان مراكــز
لإلتصــال ()Call Centers
لتســهيل وصــول الجمهــور
للمعلومــات الخاصــة بضمــان
الودائــع.

مــن الوســائل المشــتركة التــى
يســتخدمها ضامنــو الودائــع ،لزيــادة
التوعيــة الجماهيريــة العالمــات
والشــعارات .ويعتبــر هــو ختــم الثقــة
الــذى يمكــن إضافتــه مطبوعــاً وفــى
ســائل اإلتصــال اإللكترونية ووضعه
فــى البنــوك لتذكيــر المودعيــن
بأنهــم لهــم الحمايــة مــن قبــل نظــام
ضمــان الودائــع .وعــرض عالمــات
وشــعارات ضمــان الودائــع عملــى
وغيــر مكلــف وباإلمــكان الطلــب
مــن المؤسســات األعضــاء لعرضهــا
لديهــم أو إلزامهــم بذلــك بالقانــون.
ولكــن هــذه الوســيلة ربمــا ال
تســتطيع الوصــول لــكل المجموعات
المســتهدفة وكمثــال الطلبــة الذيــن
ال يقومــون بزيــارة البنــوك دائمــاً.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العالمــات
والشــعارات ال تحتــوى علــى كثيــر
مــن المعلومــات ولذلــك ال يجــب
اإلعتمــاد عليهــا لنشــر المعلومــات
عــن نظــام ضمــان الودائع.وهنالــك
وســيلة أكثــر فعاليــة وهــى توزيــع
الكتيبــات( )Brochuresعلــى
فــروع المؤسســات األعضــاء
والتــى تعتبــر أفضــل قنــوات
التوزيــع للوصــول إلــى الجمهــور .8التواتر والتوقيت
ً (: )Frequency and Timing
المســتهدف .ومــن الممكــن أيضــا
الطلــب مــن المؤسســات األعضــاء ليســت هنالــك قوانيــن لتحديــد
ذات اللوحــات الكبيــرة والرســائل توقيــت وتواتــر أنشــطة التوعيــة
اإللكترونيــة لتمريــر رســائل نصيــة الجماهيريــة ولكــن الميزانيــة
المرصــودة واألهــداف وكذلــك نــوع
عــن نظــام ضمــان الودائــع.
أدوات الترويــج تعتبــر مــن العوامــل
.6ســــجالت المنــتجات
التــى تحــدد مــدى وتواتــر أنشــطة
(:)Product Registers
تقــوم المؤسســات األعضــاء اإلتصــال .وعلــى كل ضامــن
ببيــع منتجــات ماليــة شــبيهة للودائــع أن يعمــل علــى تقييــم
بالودائــع مثــل الودائــع الهيكليــة مســتوى الوعــى الجماهيــرى فــى
 )Structuredبلــده وتخصيــص المــوارد علــى
(Deposits
ومــن المهــم جــداً فــى هــذه الحالــة أساســه .ولتعليــم الجمهــور عــن
إخطــار المودعيــن بالودائــع المؤمنــة نظــام ضمــان الودائــع البــد أن تكون
والودائــع غيــر المؤمنــة .ويمكــن أن التوعيــة بصفــة مســتمرة ويمكــن
يضــم الســجل معلومــات إضافيــة للحمــات أن تقــوم علــى المســتوى
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القومــى أو اإلقليمــى أو مســتوى
المنطقــة .وعلــى ضامنــى الودائــع
رصــد تصــورات ومواقــف الجمهور
للبقــاء علــى صلــة بهــم وتقديــر
الحاجــة للوصــول إلــى الجمهــور
الجديــد المســتهدف (علــى ســبيل
المثــال المودعــون الذيــن التحقــوا
حديثــاً بالقــوة العاملــة) .وتأتــى أهمية
توقيــت حمــات التوعيــة خاصــة
للدولــة التــى تعمــل علــى التحــول
مــن الضمــان الكامــل لنظــام التغطيــة
المحــدودة أو فــى حالــة اإلنهيــار
البنكــى .هنــا يحتــاج الجمهــور
ليكــون علــى علــم بالمعلومــات
الهامــة مثــل تاريــخ التحــول إلــى
نظــام التغطيــة المحــدودة وفوائــد
وقيــود مثــل هــذا النظــام .ويحتــاج
الفشــل البنكــى إلــى حملــة نوعيــة
جماهيريــة عاجلــة للتأكيــد للمودعيــن
أن ودائعهــم مؤمنــة وســتتم تســوية
مطالباتهــم فــى الوقــت المحــدد.
(هـ) الميزانيــات والموارد:يتــم
تحديــد ميزانيــة برامــج التوعيــة
الجماهيريــة علــى أســاس المســتوى
المطلــوب تحقيقــه مــن وضــوح
الرؤيــة والوعــى واإلســتراتيجيات
المطلوبــة للقيــام بذلــك .وينبغــى أن
تحــدد الميزانيــة (كمــا هــى موضحــة
فــى خطــة العمــل الســنوية)
نــوع وتواتــر حمــات التوعيــة
الجماهيريــة ووســائل اإلتصــال
التــى ستســتخدم وكحــد أدنــى يمكــن
أن تغطــى الميزانيــة نشــر التقريــر
الســنوى ،والمــواد التعليميــة وخدمــة
صفحــة اإلنترنــت وخطــوط هاتــف
مجانيــة .وربمــا تؤثــر القيــود
المرفوضــة علــى الميزانيــة علــى
قــرار المؤسســة بالتعاقــد الخارجــى
واإلســتعانة بمستشــار فــى العالقــات
العامــة لتنفيــذ حمــات التوعيــة.
وهنــاك عامــات رئيســيان فــى
التعاقــد الخارجــى يجــب أخذهمــا
فــى اإلعتبــار همــا الســرية والتكلفــة.
وفــى ضــوء المــوارد والمهــارات

المتاحــة يمكــن لضامنــى الودائــع
تحديــد الشــق الــذى يمكــن تنفيــذه فــى
الداخــل وذلــك الــذى يمكــن تنفيــذه
بالتعاقــد الخارجــى .وألن التاميــن
علــى الودائــع مجــال متخصــص
علــى مؤسســة الضمــان التنســيق
عــن كثــب مــع شــركة العالقــات
العامــة ورصــد الخدمــات التــى
تقدمهــا لتأكيــد أن أهــداف الحملــة
ســتحقق.

تطبيــق إســتراتجيات خاصــة
لمناســبات خاصــة:

البــد لضامنــى الودائــع مــن الحــذر
فــى التعامــل مــع أحــداث مثــل
التحــول مــن التغطيــة الكاملــة إلــى
نظــام التغطيــة المحــدودة وكذلــك
حــاالت الذعــر المالــى أو فشــل
عضــو مــن المؤسســات الماليــة
وذلــك للحفــاظ علــى المصداقيــة.
( أ ) التحــول لنظــام التغطيــة
ا لمحــد و د ة :
علــى الــدول التــى تنــوى التحــول
مــن النظــام الضمنــى ذا التغطيــة
الكاملــة إلــى نظــام التغطيــة
المحــدودة أن تبــدأ فــى أنشــطة
التوعيــة الجماهيريــة مبكــراً .وتشــهد
الــدول التــى تحولــت إلــى نظــام
التغطيــة المحــدودة أن البرنامــج
الفعــال للتوعيــة الجماهيريــة يســاهم
جــداً فــى التحــول الســلس .وعلــى
حملــة التوعيــة أن تركــز إهتمامهــا
فــى نشــر المعلومــات الصحيحــة عن
نظــام تأميــن الودائــع للمؤسســات
األعضــاء والمودعيــن وكذلــك
عامــة النــاس .والبــد أن تتضمــن
المعلومــات الحــد األعلــى للتغطيــة
والجــدول الزمنــى للتحــول وكذلــك
أى تعديــات فــى الجــدول ،علــى أن
تكــون الحملــة قبــل عمليــة التحــول
بزمــن كاف حتــى يتفهــم الجمهــور
ويتقبــل التحــول.
(ب)

حــاالت الذعــر المالــى .والبــد
فــى مثــل هــذه الحالــة أن يكــون
اإلتصــال ســريعاً وعلــى أوســع
مــدى .وتقــع علــى عاتــق ضامنــى
الودائــع محاولــة تخفيــف القلــق
العــام بواســطة النشــرات الصحفيــة
وتحديــث المعلومــات لإلعــام
بإنتظــام .ويمكــن لضامنــى الودائــع
توزيــع اإلعالنــات الخاصــة بحمايــة
الودائــع فــى فــروع المؤسســة أو
إرســال موظفيــن للبنــك المشــكلة
لإلجابــة علــى األســئلة وإزالــة
المخــاوف.
(ج) فشل البنك العضو:
علــى ضامنــى الودائــع فــى حالــة
فشــل أى بنــك أو مؤسســة مــن
األعضــاء ،إصــدار بيــان رســمى
بمختلــف وســائل اإلتصــال للحفــاظ
علــى ثقــة المودعيــن وإخطارهــم
بإجــراءات التعويــض موضحــاً فيــه
كيــف ومتــى يمكــن إســتالم الودائــع.
وباإلمــكان نشــر البيــان الرســمى
عــن طريــق التلفــاز ،الراديــو،
الصحــف وعلــى اإلنترنــت وكذلــك
عــن طريــق الخطابــات الشــخصية.
ويفضــل أن يكــون التخطيــط مســبقاً
لبرنامــج التوعيــة الــذى ســيتم
بموجبــه التعامــل مــع الفشــل وكجزء
مــن التدابيــر الداخليــة يجــب علــى
ضامنــى الودائــع تطويــر إجــراءات
التشــغيل القياســية للتعامــل مــع

حــاالت الطــوارئ مثــل الذعــر
المالــى أو فشــل البنــك أو أزمــة
نظاميــة (.)Systemic Crisis
وتشــمل تلــك التدابيــر (موقــع
مظلــم) فــى صفحــة اإلنترنــت
يكــون محجوبــاً وال يكشــف عنــه إال
عنــد وقــوع الحالــة ،وكذلــك خطــط
اإلتصــاالت عنــد األزمــات بالتعــاون
مــع الالعبيــن اآلخريــن فــى شــبكة
الســامة الماليــة.
(د ) القضايا عبر الحدود
(:)Cross-Border Issues
يالحــظ أن التوعيــة الجماهيريــة
فــى هــذا الجانــب منخفضــة جــداً.
وهنالــك قضايــا ال يمكــن حلهــا دون
تعــاون الســلطات وضامنــى الودائــع
فــى واليــات قضائيــة مختلفــة .ومــن
المحتمــل أن يكــون للمــودع تغطيــات
مختلفــة للودائــع فــى واليــات أخرى.
وعلــى ســبيل المثــال إذا كان للمــودع
وديعــة فــى بنــك لــه فــروع فــى دول
مختلفــة .ســيكون مــن الصعــب
علــى ضامنــى الودائــع نقــل هــذه
المعلومــة للمودعيــن .وأمــر آخــر
يتعلــق بصعوبــة حصــول المودعيــن
علــى المعلومــات الدقيقــة وإســتالم
ً
عاجــا فــى حالــة فشــل
التعويــض
ً
البنــك عبــر الحــدود .عمومــا فهــذا
األمــر يحتــاج لمزيــد مــن الدراســة.
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الذعر المالى (:)Bank runs

مــن األمــور المهمــة فــى إدارة
األزمــات إســتخدام اإلعــام بفعاليــة
لنشــر رســائل إيجابيــة وتوفيــر
المعلومــات الدقيقــة للجمهــور فــى
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تعــد الصناعــة المصرفيــة مــن أكثــر
الصناعــات تعرضــاً للمخاطــر الّتــي
تتهددهــا مــن كل جانــب .ومــع
تعاظــم تلــك المخاطــر فــي عالــم
اليــوم المعولــم ،تواجــه المؤسســات
المصرفيــة فــي أي مجتمــع وجمــوع
المتعامليــن معهــا والجهات المشــرفة
عليهــا صعوبــات عــدة فــي عمليــة
تحديــد وقيــاس والتصــدي لمواجهــة
كــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا
الصناعــة المصرفيــة فــي المجتمــع.
فــإذا كانــت المصــارف تســعى
للحصــول علــى األربــاح مــن خــال
الدخــول فــي عمليــات تحمــل فــي
طياتهــا العديــد مــن أنــواع المخاطــر,
فــإن عــدم إدارتهــا لتلــك المخاطــر
بطريقــة ٍ صحيحــة قــد يُفضــي بهــا
إلــى فقــدان عائــدات تلــك العمليــات
والفشــل ومــن ثــم فــي تحقيــق
ّ
المحفــز
األربــاح ألتــي كانــت هــي
للدخــول فــي مثــل تلــك العمليــات في
]النجــار (2006م)[.
المقــام األولّ ،
عرفــت لجنــة التنظيــم المصرفي
لقــد ّ
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة
إدارة المخاطــر المصرفيــة بأنهــا
هــي «تلــك العمليــة ألتــي يتــم مــن
خاللهــا رصــد المخاطــر ،وتحديدهــا
وقياســها ،ومراقبتهــا ،والرقابــة
عليهــا ،وذلــك بهــدف ضمــان فهــم
ـل لهــا واالطمئنــان علــى أنهــا
ٍ كامـ ٍ
ضمــن الحــدود المقبولــة ،واإلطــار
الموافــق عليــه للمخاطــر مــن قبــل
مجلــس اإلدارة».
[Guiding Principles in
Risk
Managementfor
US Commercial Banks,
. ]1 9 9 9

وبنــا ًء علــى هــذا التعريــف والعديــد
مــن التعريفــات األخــرى المماثلــة،
يبــدو أن إدارة المخاطــر تتضمــن
ومواصفــات
وإجــراءات
هيــاكل
ٍ
ٍ
ومقاييــس تُتخــذ مــن خاللهــا
القــرارات الالزمــة للحــد مــن اآلثار
الســلبية الناجمــة عــن المخاطــر
ألتــي تتعــرض لهــا المؤسســات
المصرفيــة.
وبالنظــر إلــى ما قام به بنك الســودان
إجــراءات شــملت
المركــزي مــن
ٍ
القوانيــن واللوائــح والمنشــورات
واالجــراءات ألتــي تُعنــى بتنظيــم
العمــل المصرفــي والرقابــة عليــه،
يبقــى التســاؤل قائمــاً حــول مــدى
نجــاح مثــل تلــك اإلجــراءات فــي
الحــد مــن المخاطــر ألتــي تتعــرض
لهــا المصــارف الســودانية قياســاً
علــى وجــو ِد معــدالت مرتفعـ ٍة نســبياً
مــن الديــون المتعثــرة فــي بعــض
المصــارف والزيــادة فــي نســبة
األصــول الخطــرة فــي المصــارف
الســودانية عمومــاً.

 -1إجــراءات بنــك الســودان
المركــزي:

إهتــم بنــك الســودان المركــزي منــذ
وقــت مبّكــر بتوكيــد رقابــة البنــك
ٍ
المركــزي علــى النظــام المصرفــي
فــي الســودان مــن خــال إصــدار
العديــد مــن القوانيــن واللوائــح
والمنشــورات وتطبيــق كثيــر مــن
االجــراءات التــي تُعنــى بتنظيــم
العمــل المصرفــي والرقابــة عليــه.
فقــد أصــدر بنــك الســودان المركــزي
فــي العــام 2003م المنشــور رقــم
2003/3م الــذي يطلــب فيــه مــن
المصــارف التجاريــة إنشــاء وحــدة
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للمعلومــات بالمصــرف .وقــد
شــكلت هــذه الوحــدات النــواة األولــى
إلدارات المخاطــر التــي تــم التوافــق
علــى إنشــائها فــي المصــارف فــي
الســنوات الالحقــة.
لقــد كانــت أبــرز مهــام وحــدة
المعلومــات بالمصــارف تشــتمل
علــى جمــع البيانــات والمعلومــات
الخاصــة بشــريحة كبــار العمــاء
وتوفيرهــا إلدارات المصــارف
بهــدف قيــاس المخاطــر ،إلــى جانــب
نظــام للتصنيــف الداخلــي.
وضــع
ٍ
وتبــع ذلــك إنشــاء وحــدة مركزيــة
بــادارة الرقابــة المصرفيــة بالبنــك
المركــزي تقــوم بجمــع المعلومــات
االئتمانيــة عــن كبــار عمــاء
المصــارف بالتنســيق مــع وحــدات
المعلومــات بالمصــارف وتوفيــر
تلــك المعلومــات للقطــاع المصرفــي.
وقــد تطــورت هــذه الوحــدة لتصبــح
فيمــا بعــد نــواة لوكالــة المعلومــات
االئتمانيــة.
وقــد شــهد العــام 2005م ترفيــع
وحــدات المعلومات تلــك إلى إدارات
مســتقلة بموجــب التوجيــه الصــادر
مــن بنــك الســودان المركــزي
بحيــث تقــوم اداريــات المخاطــر
بتحليــل المخاطــر وتقييمهــا وقياســها
ومراقبتهــا ،إلــى جانــب وضــع
السياســات واإلجــراءات الالزمــة
للحــد منهــا والتحكــم بأشــكالها
المختلفــة والــزم بنــك الســودان
ادارات المصــارف بالحصــول علــى
البيانــات مــن وكالــة االســتعالمات
االئتمانيــة عــن كل عميــل قبــل
الدخــول فــي أي عمليــة تمويليــة.
ومــع اكتمــال إنشــاء إدارة

للمخاطــر فــي كل مصــرف تتالــت
فــي األعــوام التاليــة الموجهــات
واإلجــراءات الصــادرة عــن البنــك
المركــزي لتوكيــد ُحســن إدارة
المخاطــر علــى مســتوى النظــام
المصرفــي الســوداني فــي ضــوء
مبــادئ إدارة المخاطــر الصــادرة
عــن لجنــة بــازل ومجلــس الخدمــات
الماليــة اإلســامية .فــكان أن تــم
إلــزام المصــارف بتكويــن لجــان
كل مصــرف لمتابعــة
داخليــة فــي ِ
تطبيــق تلــك المعاييــر.
كمــا تــم تدريب العامليــن بالمصارف
وبنــك الســودان المركــزي مــن أجــل
رفــع مســتوى وعيهــم بمتطلبــات
تطبيــق تلــك المعاييــر وبنــاء قــدرات
العامليــن بالجهــاز المصرفــي
الســوداني الــذي يعمــل وفــق قواعــد
الشــريعة اإلســامية علــى تطبيــق
إجــراءات إدارة المخاطــر فــي
المصــارف اإلســامية علــى وجــه
الخصــوص.
شــملت مجهــودات بنــك الســودان
الرقابيــة ايضــاً الرقابــة عــن بعــد
عــن طريــق الــرواج الدوريــة التــي
تقــوم المصــارف بارســالها وتقــوم
ادارة الرقابــة المصرفيــة فــي
البنــك المركــزي بتحليلهــا واصــدار
الموجهــات بشــأنها كمــا شــملت
الرقابــة المباشــرة عــن طريــق فــرق
التفتيــش التــي تــزور المصــارف
دوريــاً لمراجعــة نشــاطها والتأكــد
مــن التزامهــا بمنشــورات وموجهات
البنــك المركــزي.
وقــام بنــك الســودان المركــزي ايضاً
باجــراء العديــد مــن الدراســات
التقويميــة ألتــي هدفــت للتحقــق مــن
مــدى تطبيــق المعاييــر الــواردة مــن
لجنــة بــازل ] بــازل [IIومجلــس
الخدمــات الماليــة اإلســامية .وتبعت
تلــك الدراســات التقويميــة تحديــد
نقــاط القــوة والضعــف فــي مجــال
الرقابــة المصرفيــة فــي الســودان

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات
إدارة المخاطــر فــي المصــارف
الســودانية (بنــك الســودان المركــزي
«.)»2007
وقــد أصــدر بنــك الســودان
المركــزي نتيجــة لتلــك الجهــود
التقويميــة مجموعـ ً
ـة مــن الموجهــات
ّ
والمذكــرات اإلرشــادية فــي
مجــال إدارة المخاطــر للمصــارف
اإلســامية ،وتطبيــق معيــار كفايــة
رأس المــال الصــادر مــن مجلــس
الخدمــات الماليــة اإلســامية .
وتبــع ذلــك إعــداد دراســة عــن
أدوات تخفيــف مخاطــر التمويــل
المصرفــي اإلســامي اســتناداً
إلــى معاييــر مجلــس الخدمــات
الماليــة اإلســامية( ،بنــك الســودان
المركــزي «.)»2008
والســؤال الــذي نحــن بصــدده هــو
هــل احدثــت تلــك المنشــورات
والموجهــات والمذكــرات اإلرشــادية
االختــراق المطلــوب فيمــا يتعلــق
بالحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض
لهــا النظــام المصرفــي الســوداني،
وذلــك فــي ضــوء اســتمرار عــدد من
المؤشــرات التــي تؤكــد اســتمرار
ارتفــاع مخاطــر التمويــل للجهــاز
المصرفيالســوداني مــع تزايــد نســبة
األصــول الخطــرة وبقــاء مؤشــر
كفايــة رأس المــال علــى حالــه.
فبالنســبة للديــون المتعثــرة مــا
زالــت نســبها الكليــة فــوق مســتوى
الحــدود الدنيــا المقبولــة عالميــاً علــى
الرغــم مــن التحســن المقــدر الــذي
طــرأ علــى تلــك النســبةفي معظــم
المصــارف الســودانية فــى الســنوات
األخيــرة.
إذا كان هــذا هــو الحــال فمــا
الــذي حــال ويحــول بيــن ضوابــط
وموجهــات البنــك المركــزي
الســوداني وتحقيــق غاياتــه فيمــا
يتعلــق بالحــد مــن مخاطــر النظــام
المصرفــي الســوداني؟ وأيــن تكمــن

العلــة ياتُــرى؟
3موشــرات األداء فــي النظــامالمصرفــي الســوداني:
تشــمل مؤشــرات األداء ذات
الصلــة بــإدارة المخاطــر فــي أي
نظــام مصرفــي علــى كفايــة رأس
ٍ
المــال ،ومعــدل األصــول الخطــرة،
ونســبة التعثــر المصرفــي ،ونســبة
ســيولة النظــام المصرفــي ،ونســبة
الربحيــة .فإلــى أي إتجــاه تؤشــر هذه
المؤشــرات فــي النظــام المصرفــي
الســودانى؟
 1-3مؤشر كفاية رأس المال:
يتنــاول هــذا المؤشــر العالقــة
بيــن مصــادر رأس مــال المصــرف
وحقــوق الملكيــة مــن جهــة
واالصــول الخطــرة والمخاطــر
المحيطــة بموجــودات المصــرف
مــن جهــة اخــرى .ويُعتبــر مؤشــر
كفايــة رأس المــال أدا ًة مهمـ ً
ـة لقيــاس
المــاءة الماليــة للمصــرف ،فكلمــا
ارتفعــت درجــة المــاءة الماليــة
للمصــرف انخفضــت احتمــاالت
إعســاره والعكــس صحيــح .ولقــد
ظلــت النســبة المتعــارف عليهــا
لكفايــة رأس المــال فــي المصــارف
الســودانية تتــراوح بيــن -10
 ،12%فــى حيــن أن لجنــة بــازل
كانــت قــد حــددت نســبة 8%كحــ ٍد
أدنــى لكفايــة رأس المــال قياســاً
بالمتوســط المرجــع لألصــول وقــد
اعتمــد بنــك الســودان المركــزي هــذا
المعــدل المرتفــع نســبياً لكفايــة راس
المــال بنــاء علــى القناعــة المعروفــة
بــان الصيرفــة االســامية تواجــه
مخاطــر اكبــر ومختلفــة نوعيــاً
مقارنـ ً
ـة بالمصــارف التقليديــة .ويُعــد
مؤشــر كفايــة رأس المــال مــن
أفضــل مؤشــرات األداء فــي النظــام
المصرفــى الســودانى ،إذ ظلــت
هــذه النســبة تتــراوح مابيــن 10%
إلــى 16%خــال الســنوات الخمــس
الماضيــة (2014-2010م) .ممــا
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يــدل علــى نجــاح نســبي لجهــود  3-3نسبة ال ّتعثر المصرفى:

16

البنــك المركــزي فــي هــذا المجــال.
 2-3معدل األصول الخطرة:
تعتمــد درجــة مصداقيــة مؤشــر
كبيــر
بشــكل
كفايــة رأس المــال
ٍ
ٍ
علــى درجــة موثوقيــة مؤشــرات
جــودة أصــول المصــارف .وتعتمــد
جــودة أصــول أي مصــرف علــى
معــدل األصــول الخطــرة والنســبة
ألتــي تمثلهــا هــذه األصــول مــن
بيــن أصــول المصــرف مــن حيــث
نوعيتهــا ومــدى صعوبــة تســييلها.
لقــد ظــل اإلتجــاه العــام
لألصــول الخطــرة فــى الجهــاز
المصرفــي الســوداني تصاعديــاً
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة
كمــا يشــير الــى ذلــك معــدل االصول
الخطــرة ويمثــل اإلتجــاه التصاعــدي
لنســبة األصــول الخطــرة فــى النظــام
ً
دليالعلــى
المصرفــي الســوداني
زيــادة حجــم المخاطــر ألتــي يتعرض
لهــا الجهــاز المصرفــى ،األمــر
الــذي ســيؤثر ســلباً علــى مؤشــر
كفايــة رأس المــال إذا مــا اســتمر
هــذا اإلتجــاه التصاعــدي لمعــدل
األصــول الخطــرة بيــن أصــول
المصــارف .كمــا ســيؤثر هــذا األمــر
فــي نهايــة المطــاف علــى ربحيــة
المصــارف مــن خــال التأثيــر علــى
نســب التعثــر فــى ديــون المصــارف.
ويعــزي هــذا االرتفــاع فــي معــدل
االصــول الخطــرة الــى الوضــع
االقتصــادي العــام وما واجــه اقتصاد
الســودان مــن مصاعــب واختــاالت
جــراء الصدمــات الخارجيــة التــي
تعــرض لهــا االقتصــاد واهمهــا
االنفصــال وفقــدان مــوارد البتــرول
وعــدم اســتكمال برامــج االصــاح
االقتصــادي.

تقــوم الوظيفــة األساســية
للمصــارف علــى الوســاطة الماليــة
بتجميــع المدخــرات ومنــح التمويــل
بغــرض تحقيــق األربــاح .ولكــي
تتحقــق األربــاح التــى تعتمــد عليهــا
المصــارف فــى اســتمراريتها ،فإنــه
خطــط لتجــاوز
البــد مــن وضــع
ٍ
المخاطــر ألتــي ربمــا تســببت فــى
تقليــل األربــاح بصــورة تعجــز
معهــا المصــارف عــن الوفــاء
بإلتزاماتهــا تجــاه مســاهميها .لذلــك
تقــوم الســلطات الرقابيــة بتحــدد
ً
نســبة للتعثــر ينبغــى أن ال يتعداهــا
المصــرف كــي ال يصبــح متعثــراً.
وتبلــغ النســبة المعياريــة المتعــارف
عليهــا عالميــاً العالميــة للتعثــر6%
مــن حجــم التمويــل ،فــي حيــن
يطلــب بنــك الســودان المركــزي
مــن المصــارف العاملــة بالســودان
اإللتــزام بنســبة ال تتجــاوز 8%
مــن حجــم التمويــل المصرفــي.
وباســتصحاب ارتفــاع معداللمخاطر
التــي تواجــه الصيرفــة االســامية
عادةلكــن واقــع الحــال وفقــاً
لإلحصائيــات الصــادرة عــن بنــك
الســودان المركــزي يشــير إلــى أن
هــذه النســبة لــم يتــم تحقيقهــا .ففــي
العــام 2008م مثـ ً
ـا (أى بعــد مضى
ثــاث ســنوات علــى إنشــاء إدارات
المخاطــر المصرفيــة بالمصــارف)
كانــت نســبة التعثــر المصرفــي
تصــل إلــى  26%مــن إجمالــي
التمويــل المصرفــي .وكان األمــر
قــد بلــغ حــداً وصلــت فيــه نســب
التعثــر فــى بعــض المصــارف إلــى
أكثــر مــن  50%ممــا أدى إلــى
تــآكل رؤوس أمــوال تلــك المصارف
بنســب كبيــرة تصــل إلى،60%غيــر
أن تدخــل البنــك المركزيوجهــوده
المكثفــة فــى الســنوات األخيــرة أدى
إلــى ســعي المصــارف لخفــض
نســب التعثــر بمعــدالت مقــدرة
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لتصــل إلــى حــدود  14%بنهايــة
العــام 2014م (قاســم «»2014م).
ورغــم هذاالتحســن النســبي المقــدر
فــأن هــذه النســبة نفســها تبقــى عاليــة
قياســاً علــى المعاييــر العالميــة
( )6%والمعيــار الــذي حــدده بنــك
الســودان نفســه ( )8%مما يســتدعي
مواصلــة الجهــود وتكثيفهــا لتحقيــق
األهــداف المرجــوة مــن مجهــودات
البنــك المركــزي.

 4-3نســبة ســيولة النظــام
المصرفــي:

توفــر نســبة ســيولة النظــام
المصرفــى مؤشــراً عامــاً لمــدى
قــدرة المصــارف علــى ســداد
التزاماتهــا المســتحقة بشــكل عــام.
وتعتمــد تلــك القــدرة علــى األصــول
الســائلة واألصــول شــديدة الســيولة،
والتــي تضــم إلــى جانــب األرصــدة
المودعــة لــدى البنــك المركــزي
والنقديــة المتاحــة لــدى المصــارف
وفروعهــا مجموعــة األوراق
الماليــة والتجاريــة ذات األجــل
القصيــر .وتُحســب النســبة بقســمة
هــذه األصــول علــى إجمالــي
الودائــع وااللتزامــات األخــرى.
وقــد حــدد بنــك الســودان هــذه
النســبة لــكل مصــرف ،وبالنظــر
إلــى البيانــات الخاصــة بمؤشــرات
ســيولة المصــارف الســودانية،
تبــدو نســب ســيولة العديــد مــن هــذه
المصــارف غيــر متوافقــة مع النســبة
التــي حددهــا البنــك المركــزي ومــع
مســتوى مخاطــر اإلئتمــان التــي
تتعــرض لهــا المصــارف إلــى جانب
االعتبــارات األخــرى المتعلقــة بحجم
الســيولة الالزمــة لمقابلــة العديــد مــن
االلتزامــات غيــر المباشــرة ســواء
أكانــت تلــك االلتزامــات تعاقديــة أم
غيــر ذلــك .مــن الواضــح أن إدارة
الســيولة فــي المصــارف الســودانية
تحتــاج إلــى جهــود أكبــر لتكــون فــي
المعــدالت المقبولــة محليــاً وعالميــاً.

 5-3نســبة الربحيــة فــي
النظــام المصرفــي:

تعتبــر الربحيــة مــن أهــم مؤشــرات
األداء المالــي فــي منظمــات
األعمــال وتمثــل المحصلــة النهائيــة
لمــا تقــوم بــه المنشــآت مــن أعمــال.
ويُركــز قيــاس األداء المالــي
فــي الصناعــة المصرفيــة علــى
األبعــاد الماليــة ومــن أهمهــا معــدل
الربحيــة باعتبارهــا آليــة مــن آليــات
الرقابــة ،حيــث تســاعد فــى تقليــل
االنحرافــات الماليــة التــي تقــع أثنــاء
العمــل إلــى جانــب التعّــرف علــى
نواحــى اإلســراف والضيــاع للتغلــب
عليهــا .كمــا يوّفــر األداء المالــي
مؤشــراًللتحقق مــن مــدى كفــاءة أداء
المصــارف واإلدارات المصرفيــة
علــى وجــه الخصــوص ومــدى
نجاحهــا فــي إدارة المخاطــر وبذلــك
تقييــم فــإن األداء مــن خــال مؤشــر
الربحيــة فــي الصناعــة المصرفيــة
يمكــن أن يتــم مــن خــال مقارنــة
نتيجــة األداء الفعلــي للمصــارف
بمؤشــرات ســبق وأن تــم تحديدهــا
ٍ
مــن قبــل إدارات المصــارف
وذلــك بهــدف الكشــف عــن أســباب
االنحرافــات والعمــل على تصحيحها
مــن فتــرة ألخرى.ويمثــل مثــل
ذلــك التقييــم مدخـ ً
ـا مهمــاً لتحســين
أداء الجهــاز المصرفــي وتطويــره
والتعــرف علــى مكمــن الماطــر
ومعالجتهــا بدراســة واقــع الحــال
فــي النظــام المصرفــي الســوداني
نالحظــأن سياســات بنــك الســودان
المركــزي ال تعطياإلهتمــام الكافــي
لمؤشــرربحية المصارفبطريقــة
مباشــرة ،وأن بنــك الســودان إكتفــى
بتحديــد نســبة المصروفات التشــغيلية
كمؤشــر مباشــر للربحيــة وينحــي في
تقويمــه لــأداء المالــي للمصــارف
ـى يقــوم علــى مؤشــرات األداء
منحـ ً
األخــرى التــي ينعكــس تأثيرهــا
مباشــر علــى ربحيــة
بطري ٍقغيــر
ٍ

تلــك المصــارف .ويعــود هــذا األمــر
فــي تقديرنــا إلــى عــدم وجــود هــدف
كلــي محــدد للربحيــة علــى مســتوى
ّ
المصرفيككلوتركــزه علــى
القطــاع
مســتوى الوحــدات المصرفيــة كهـ ٍـم
مــن همــوم أصحــاب رؤوس االموال
وأصحــاب المصالــح مثــل أصحــاب
ودائــع االســتثمار والعامليــن وربمــا
الجهــات الضريبيــة وديــوان الــزكاة.
ويختلــف هــدف الربحية من مؤسســة
مصرفيــة إلــى أخــرى .ومــن المؤكــد
أن اهتمــام الوحــدات المصرفيــة
بمعــدالت الربحيــة حتــى فــي غيــاب
مؤشــر كلــي مــن قبــل الســلطات
الرقابيــة أمــر لــه مــا يبــرره ألن
اجتــذاب المســاهمين وأصحــاب
الودائــع االســتثمارية يســتوجب
علــى المصــارف أن تولــي أمــر
الربحيــة إهتمامــاً متعاظمــاً فــى ظــل
التنافــس بينهــا علــى زيادة رســاميلها
والمبالــغ المتاحــة لالســتثمار لديهــا
مــن خــال ودائــع الجمهــور عمومــاً
والودائــع االســتثمارية تحديــداً.
وفــي غيــاب المعاييــر المحــددة
ســلفاً مــن قبــل بنــك الســودان
كمعيارلمؤشــرات
المركــزي
الربحيــة تبقــى األهــداف ألتــي
تحددهــا المؤسســات المصرفيــة
لنفســها أو حتــى األداء المقــارن
بيــن تلــك المؤسســات مدخـ ً
ـا لخلــق
معــدالت معياريــ ٍة يمكــن أن يتــم
ٍ
علــى أساســها تقييــم أداء المصــارف
فــي الجهــاز المصرفــي الســوداني.
توضــح البيانــات الخاصــة بنتائــج
األداء الفعلــي لبعــض المصــارف
الســودانية والتــي تشــير إلــى تجــاوز
نســبة المصروفــات التشــغيلية لتلــك
المصــارف للحاجــز المعيــاري
المحــدد مــن قبــل بنــك الســودان
بنســبة  55%مــن إجمالــي إيــرادات
المصــرف يمثــل جــرس إنــذار مبكر
لمــا ســيطال مؤشــر الربحيــة أســفل
قائمــة الدخــل للكثيــر مــن المصارف
الســودانية.

4مكمــن الخطــر فــى الجهــازالمصرفــي الســوداني:
يتضــح مــن تقييــم جهــود بنــك
الســودان المركــزي إلــى مجمــوع
المعالجــات التــي قــام بهــا وللتصــدي
لمكامــن الخطــر فــي النظــام
المصرفــي الســوداني ،وبنــاءاً علــى
مؤشــرات األداء ذات الصلــة بــادارة
المخاطــر والتــي تــم اســتعراضها
بــأن تلــك الجهــود قــد نجحــت جزئيــاً
فــي تخفيــف حــدة المخاطــر المحدقــة
بالنظــام المصرفــي بدليــل التحســن
فــي بعــض تلــك المؤشــرات ولكنهــا
لــم تنجــح فــي الحــد مــن المخاطــر
بطريقــة فاعلــة بدليــل بقــاء البعــض
اآلخــر علــى إعتاللــه ال يــراوح
مكانــه واليغــادره ،وهنــا يبقــى
التســاؤل حــول مكمــن الخطــر فــى
الجهــاز المصرفــي الســوداني وأس
البــاء فيــه قائمــاً .وفــى ذلــك يبــدو
أن علــل المصــارف الســودانية تنبــع
مــن عوامــل ومتغيــرات كثيــرة لــم
تتمكــن ضوابــط وموجهــات بنــك
الســودان المركــزي مــن الحــد منهــا
والتأثيــر فيهــا أو النفــاذ إليهــا.
وتشــير األديــان المتوفــرة فــي هــذا
المجــال  ،أنظــر بلــول ( )2011و
دراســة (كمــال )2015 -أن أســباب
زيــادة المخاطــر فــي المصــارف
الســودانية ترجــع الــى عوامــل كثيرة
معقــدة ومتداخلــة ترجــع بعضهــا إلى
ظــروف االقتصــاد الكلــي التــي تؤثر
علــى النشــاط التجــاري ،والمصرفي
وأســباب تتعلــق بالزبــون ،وأُخــرى
تتعلــق بالمصــرف مثــل هيــكل
االســتثمار ،وضعــف دراســة
العمليــات االســتثمارية ،باالضافــة
إلــى تعــرض المصــارف لمخاطــر
التمويــل بالصيــغ االســامية
وعلــى راســها المرابحــة وتتمثــل
مخاطــر المرابحــة مثـ ً
ـا فــي مشــكلة
االنفــات الزمنــي ألن المصــارف ال
تأخــذ عوضــاً عــن تأخيــر الزبــون
للســداد مخافــة الوقــوع فــي الربــا
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(وقــد يكــون حســب رأي الباحثيــن
عــدم الســداد م ً
ُطــا) ،وأضــاف
بلوأليضــاً أن هنــاك تطبيــق صــوري
للصيغــة ،أمــا مشــاكل تطبيــق صيغة
المشــاركة والمضاربــة فــي رأيــه،
فتتعلــق باهليــة وكفــاءة وخبــرة
وأمانــة العميــل ،فيمــا تعكــس
صيغــة الســلم مخاطــرة واضحــة
نظــراً الرتبــاط الزراعــة المطريــة
بالظــروف المناخيــة ،هــذا باإلضافــة
إلــى مشــكالت المعامــات الخاصــة
بتعامــل المصــارف االســامية مــع
العالــم الخارجــي.
تعــود هــذه العلــل المؤكــدة للمخاطــر
حســب دراســة الباحثيــن القائمــة
علــى خبرتهــم العمليــة وإشــرافهم
وإطالعهــم علــى العديــد مــن
البحــوث وإلــى المالحظة والمشــاهدة
والمقابــات الشــخصية لبعــض
مســئولي المصــارف باإلضافــة إلــى
المصــادر والمراجــع المشــار إليهــا
إلــى مصــادر عديــدة ومتداخلــة منهــا
السياســي واالقتصــادي والمصرفــي
نجمــل بعضهــا فيمــا يلــي-:
 1-4علــى مســتوى بنــك الســودان
المركــزي:
مــن المؤكــد أن البنــك المركــزي
يصــدر تعليماتــه ونشــراته المتتاليــة
للمصــارف الســودانية لتوجيههــا
وإرشــادها إلــى مكامــن الخطــر،
ّ
ولكــن ربمــا تكــون نقطــة الضعــف
فــي آليــات البنــك المركــزي للمتابعــة
والرقابــة واالشــراف وكفــاءة تلــك
اآلليــات ســواء كانــت آليــات الرقابــة
المباشــرة أو آليــات اإلشــراف غيــر
المباشــرة ليــس الضعــف فقــط فــي
آليــات الرقابــة واالشــراف وإنمــا
ايضــاً فــي نظــام المحاســبة والمعاقبة
االداريــة والقانونيــة فمــن المهــم جــداً
أن تكــون البنــك المركــزي آليــات
تعمــل بكفــاءة عاليــة تمكنه مــن القيام
بــدوره الرقابــي بمتابعــة مــا يحــدث
ً
فعــا ومعاقبــة كل
فــي المصــارف
مــن يخــرق هــذه التعليمــات.
 2-4على مستوى المصارف:

بعــض تعثــرات المصــارف ناتجــة
مــن مخاطــر التشــغيل التــي ســببها
ضعــف قدرات العاملين بالمصارف
فــي مــا يتعلق بدراســة المشــروعات
المقدمــة مــن العمــاء بغــرض
الحصــول علــى التمويــل لتقييــم
مــدى جــدوى تلــك المشــروعات قبــل
النظــر إلــى الضمانــات التــي يقدمهــا
العميــل .وهــذا الضعــف يجعــل
الكثيــر مــن مديــري المصــارف
أنفســهم وموظفيهــم يعانــون ظاهــرة
مــا يســمى باليــد المرتعشــة أو الجبــن
اإلداري الــذي يجعلهــم يميلــون إلــى
طلــب الضمانــات العينيــة دون
النظــر إلــى حقيقــة الضمــان المتمثــل
فــي جــدوى المشــروع فــي المقــام
األول  .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة
إلــى المعنــى والمغــزى مــن ترتيــب
ُ
األطــر الحاكمــة لمنــح التمويــل
والمســمى ( ،)Cs5حيــث أن قــرار
منــح التمويــل يعتمــد علــى اإللتــزام
بهــذه األطــر حســب الترتيــب التالــى
بــدءاً مــن:
رأس المال ( )Capital
الكســبية
والقــدرة
)
(Capacity
الشــخصية
والصفــات
()Character
للعمــاء
والظــروف االقتصاديــة
واالجتماعيــة المحيطــة بالمشــروع
( )C o n d i t i o n s
وأخيــراً يأتــي الضمــان
االضافــي( )Collateralوليــس
الضمــان فقــط ،ممــا يعنــي أن
ســابقاتها يجــب أن تحتــوي فــي
طياتهــا ضمانــاً للتمويــل .ذلــك
أن الـــ( )Characterوالـــ) ـ
)Capacityهمــا عنصــرا دراســة
جــدوى المشــروع باالضافــة إلــى
الظــروف االقتصاديــة التــي يجــب
مراعاتهــا.
 3-4علــى المســتوى االقتصــاي
واالجتماعــي:
جــزء كبيــر مــن تعثــر المصــارف
يمكــن أن يُعــزي للظــروف
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االقتصاديــة كالطاقــة «اإلنتاجيــة
منهــا والتســويقية» باإلضافــة إلــى
الظــروف االجتماعيــة الســائدة.
االســتقرار
عــدم
فظــروف
االقتصــادي التــي تعمــل فــي
اطارهــا المصــارف علــى وجــه
الخصــوص تســاعد علــى تضخــم
تكلفــة التمويــل وتؤثــر ســلباً علــى
قــدرة العمــاء فــي ســداد التزاماتهــم،
وأن زيــادة تكاليــف اإلنتــاج ُ
األخــرى
تنعكــس ســلباً علــى حركــة التجــارة
واالقتصــاد ممــا يــؤدي إلــى بعــض
اإلنســدادات فــي إعــادة حركــة
األمــوال.وال بــد مــن االشــارة بصفــة
خاصــة هنــا إلــى اآلثــار الســالبة
لتدهــور ســعر الصــرف ونــدرة النقد
األجنبــي علــى التزامــات العمــاء
والمصــارف بالنقــد األجنبــي.
ومــن المالحــظ أن المصــارف
الســودانية لــم تتعــرض بصــورة
كبيــرة لمخاطــر الســيولة بســبب
سياســات البنــك المركــزي وانمــا
ترجــع معظــم مشــكالت الســيولة
إلــى صعوبــات التمويــل المتمثلــة في
ً
قبــا ،ونالحــظ
التعثــر كمــا أُشــير
ايضــاً إرتفــاع نســبة التعثــر فــي
مصــارف القطــاع العــام والقطــاع
المشــترك ،مقارنــة بالقطــاع الخــاص
ربمــا يعــود ذلــك إلــى قيــام هــذه
المصــارف بتمويــل مــا يعــرف
بالقطاعــات ذات األولويــة وهــي
بطبيعتهــا قطاعــات بطيئة االســترداد
للتمويــل ،فــي حيــن أن مصــارف
القطــاع الخــاص تتجنــب تمويــل هــذا
القطــاع .هــذا إلــى جانــب االعتمــاد
علــى الرهونــات والضماناتفــي منــح
التمويــل دون النظــر إلــى طبيعــة
وجــدوى المشــروعات الممولــة ممــا
ً
إشــكالية كبيــر ًة تتمثــل فــي
يخلــق
صعوبــة تســييل هــذه الرهونــات
والتــي ربمــا يكــون جــزء منهــا
أصــول حكوميــة.

 4-4علــى مســتوى اإلطــار  .5لعــاج هــذه المشــكلة نجــد
فــي األدبيــات عــدة مقترحــات
السياســي:
مــن المعلــوم أن نســبة مقــدرة مــن أهمهــا النقــاط التاليــة:

مــن المخاطــر ســبب التصرفــات
الخاطئةلبعــض موظفــي وادارات
بعــض المصــارف وربمــا فســادهم.
ومــن المعلــوم أيضــاً أن مثــل هــذه
التصرفــات غيــر الســليمة ،والفســاد
يستشــري وينتشــر اذا لــم يوجــد
نظــام سياســي يوفــر إطــاراً يعيــن
علــى محاربــة الفســاد ومحاســبة
المفســدين ،ونظــام عدلــي يــردع
مثــل هــؤالء  ،فانــه ال شــك أن الكثير
مــن المفاســد تنتشــر فــي الجهــاز
المصرفــي وتؤثــر ســلباً علــى أداء
المديريــن بغيــاب الــردع المطلــوب،
ممــا ينعكــس ســلباً علــى أداء
الجهــاز المصرفي.وقــد يعــود بعــض
اإلفســاد إلــى نفــوذ بعــض المنتفديــن
مــن المســئولين واتصاالتهــم ببعــض
مديــري المصــارف ورؤســاء
مجالــس إداراتهــا لمنــح التمويــات
علــى أســاس المحســوبية والقرابــة
والصداقــة دون النظــر إلــى جــدوى
مثــل هــذا التمويــل وضماناتــه
...الــخ.

/5-4على مستوى الجهات ا ُألخرى
ذات الصلة:

ومــن األســباب التــي تــؤدي إلــى
زيــادة المخاطــر المصرفيــة توفــر
المنــاخ الــذي يمكــن أن يســود فــي
غيــاب الشــفافية واإلفصــاح الناتــج
مــن عــدم تطبيــق قواعــد الحوكمــة
ومنهــا الشــفافية واالفصــاح :إذ
سيكشــف ذلــك عــن وجــود مثالــب
كثيــرة فــي التمويــل المصرفــي.
وبالتالــي يســاعد علــى معالجتهــا .
ومــن الضــروري أن تكــون هــذه
القواعــد شــروطاً أساســية لتســجيل
المصــارف فــي ســوق الخرطــوم
لــأوراق الماليــة وإســتمرار تــداول
أســهمها.

 1-5زيــادة الرقابــة مــن البنــك
المركــزي علــى المصــارف
التجاريــة وتشــديد العقوبــة علــى
البنــوك الخارجــة عــن طوقــه.
 2-5يجــب أن يكــون ممثلــو
االلتــزام بالمصــارف التجاريــة
تابعيــن للبنــك المركــزي ،وأن يتــم
دفــع رواتبهــم مــن صنــدوق ينشــئه
البنــك المركــزي وتســاهم فيــه تلــك
المصــارف.
 3-5التدريــب المســتمر لموظفــي
وعــي
المصــارف التجاريــة وخلــق
ٍ
عالــي لديهــم.
مصرفــي
وحــس
ٍ
ٍ
ٍ
 4-5تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية
واالفصــاح علــى مســتوى إدارات
المصــارف.
 5-5التوجيــه الصريــح مــن
محافــظ البنــك المركــزي الدارات
المصــارف بتفــادي التمويــل ذي
العالقــة وبــان يتــم التمويــل وفــق
أســس وموجهــات بنــك الســودان
فقــط.
 6-5عــدم االعتمــاد الكلــي علــى
الضمانــات والرهونــات فــي عمليــة
التمويــل ،وذلــك بــأن تعتبــر هــذه
ضمانــات اضافيــ ٍة،
الضمانــات
ٍ
علــى أن تقــوم إدارات المصــارف
بتمويــل المشــروع ذي الجــدوى
االقتصاديــة والفنيــة.
 7-5نشــر ثقافــة الوعــي
االقتصــادي لــدى العامليــن وتعريفهم
بالظــروف االقتصاديــة واإلجتماعيــة
المتغيــرة والمتســارعة ســواء فــي
أســعار الصــرف أو تكاليــف االنتــاج
أو فــي حركــة التجــارة الخارجيــة.

المصادر والمراجع:
بنــك الســوان المركــزي،
.1
2007م« ،ضوابــط منــح التمويــل
المصرفــي» منشــورات اإلدارة
العامــة لتنظيــم وتنميــة الجهــاز
ا لمصر فــي .
العبيــد ،أمانــي محمــد،
.2
2010م« ،إســتخدام نظــم محاســبة
التكاليــف فــي المصــارف» دراســة
حالــة الســودان  ،2008رســالة
دكتــوراه غيــر منشــورة ،قســم
المحاســبة والتمويــل ،كليــة االقتصاد
والتنميــة الريفية-جامعــة الجزيــرة-
الســودان.
قــدور ،وهيــب حســن يــس،
.3
2014م« ،المشــكالت المرتبطــة
باســتخدام وتطبيــق أدوات التحليــل
المالــي فــي المصــارف الســودانية»
رســالة دكتــوراه غير منشــورة ،قســم
المحاســبة والتمويــل ،كليــة االقتصاد
والتنميــة الريفية-جامعــة الجزيــرة-
السودان.
كمــال ،لميــاء أحمــد،
.4
2015م« ،أثــر األزمــة العالميــة
علــى األداء المالــي فــي البنــوك
الســودانية» رســالة دكتــوراه غيــر
منشــورة ،قســم المحاســبة والتمويــل،
كليــة االقتصــاد والتنميــة الريفيــة-
جامعــة الجزيرة-الســودان.
محمــد ،إحســان عبــد
.5
القــادر أحمــد2015 ،م« ،أســباب
إخفــاق إدارات المخاطــر المصرفيــة
الســودانية فــي االقــال مــن مخاطــر
الديــون المتعثــرة» بحــث تكميلــي
ماجســتير غيــر منشــور ،قســم
المحاســبة والتمويــل ،كليــة االقتصاد
والتنميــة الريفية-جامعــة الجزيــرة-
الســودان.
[Guiding Principles
.6
in Risk Management for
US Commercial Banks
.]1999

جملة ضمان الودائع املصرفية  -تصدر عن صندوق الودائع املصرفية  -العدد األول ديسمرب  2015م

19

دور آليات الحوكمة المصرفية في إدارة المخاطر
بالمصارف السودانية -دراسة ميدانية
د .أسعد مبارك حسين
لبنى محمد حسن درار

المستخلص :

20

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف
علــى مفهــوم وأهميــة وأهــداف
وآليــات الحوكمــة المصرفيــة  ،بيــان
مفهــوم وأهميــة وخصائــص ومهــام
إدارة المخاطــر  ،الوقــوف علــى
مــدى تفعيــل دور آليــات الحوكمــة
المصرفيــة فــى إدارة المخاطــر
التــى تواجــه المصــارف الســودانية.
وتمثلــت مشــكلة الدراســة فــى عــدم
وضــوح دور آليــات الحوكمــة
المصرفيــة فــى إدارة المخاطــر
التــى تواجــه المصــارف الســودانية .
وإتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي
والمنهــج اإلســتنباطي  ،المنهــج
الوصفــي التحليلــي وتــم جمــع
البيانــات بإســتخدام إســتمارة إســتبانة
وتحليلهــا بالطــرق اإلحصائيــة
والرياضيــة .ومــن النتائــج التــى
توصلــت إليهــا الدراســة أن هنــاك
دور لــكل آليــة مــن آليــات الحوكمــة
المصرفيــة فــى إدارة المخاطــر
بالمصــارف الســودانية حيــث
يقــوم مجلــس اإلدارة بتوضيــح
المخاطــر المقبولــة فــي المصــرف،
تســاعد لجنــة المراجعــة فــي عمليــة
تحديــد المخاطــر ،يقــوم المراجــع
الداخلــي بتقديــر مبدئــي للمخاطــر،
ويقــوم المرجــع الخارجــي بفحــص
المخاطــر المرتبطــة بــكل نشــاط .
Abstract
The
study
aimed
to
recognize
the
concept,
importance,
objectives
and
mechanisms of banking
governance,
stating
concept,
importance,

استاذ المحاسبة المساعد جامعة النيلين
مصرف الساحل والصحراء الفرع الرئيسى – الخرطوم

characteristics
and
functions
of
risks
management,
stand
over the activation of
banking
governance
mechanisms’ role in
risks management that
facing Sudanese banks.
The study problem is
represented in the lack
of clarity of banking
’governance mechanisms
role in risks management
that facing Sudanese
banks.
The
study
followed the historical
approach, the deductive
approach, and analytical
descriptive
approach.
The questioner form
was used in collecting
data
and
analyzing
it by statistical and
mathematical methods.
And from the results
that the study concluded
is that, there is a role
for each of the banking
governance mechanisms
in risks management in
Sudanese banks where
the board of director
explaining the acceptable
risks in banks, the audit
committee helps in the
process of identifying
risks, the internal auditor
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estimates the initial risks,
and the external auditor
examines
the
risks
associated with each
.activity
الكلمــات المفتاحيــة :مجلــس اإلدارة،
لجنــة المراجعــة ،المراجــع الداخلــى،
المراجــع الخارجى.
المحــور األول :اإلطــار العــام
وخطــة الدراســة

المقدمة :

أدت عولمــة الخدمــات الماليــة
والتزايــد المضطــرد فــي التطــور
التكنولوجــي إلــى تزايــد درجــة تعقيد
وأنــواع المخاطــر التــي تؤثــر ســلباً
علــى ســامة أوضــاع المصــرف
وتشــكل تهديــداً جوهريــاً يســتدعي
إدارة المخاطــر وتنفيــذ األنشــطة
المصرفيــة وفــق للممارســات
الســليمة  ،بشــكل يضمــن مراقبــة
وضبــط وتخفيــض المخاطــر
والخســائر الناجمــة عنهــا  .ولمقابلــة
هــذا التطــور والمخاطــر المرتبطــة
بــه أصبــح مــن الضــروري وجــود
نظــام الحوكمــة المصرفيــة والــذى
يعمــل مــن خــال آلياتــه علــى مراقبة
المخاطــر التــي تحيــط بالعمــل
المصرفــى ووضــع اإلجــراءات
الرقابيــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية
لهــذه المخاطــر وإدارتهــا بشــكل
ســليم .
مشكلة الدراسة :
تمثلــت مشــكلة الدراســة فــى
عــدم وضــوح دور آليــات الحوكمــة
المصرفيــة فــى إدارة المخاطــر
التــى تواجــه المصــارف الســودانية
, ،ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة

فــى األســئلة اآلتيــة:
ماهــى آليــات الحوكمــة
.1
المصرفيــة التــى يمكــن أن تتولــى
إدارة المخاطــر ؟
مــا هــو دور آليــات الحوكمة
.2
المصرفيــة فــى إدارة المخاطــر؟
أهمية الدراسة :
تأتــى أهميــة الدراســة فــى إلقــاء
الضــوء علــى آليــات الحوكمــة
المصرفيــة ومســاهمتها فــى إدارة
المخاطــر بالمصــارف الســودانية،
وقلــة الدراســات التــى تناولــت هــذا
الموضــوع فــى البيئــة الســودانية.
أهداف الدراسة :
تســعى الدراســة إلــى تحقيــق األهداف
اآلتية :
التعــرف علــى مفهــوم
.1
وأهميــة وأهــداف وآليــات الحوكمــة
ا لمصر فيــة .
بيــان مفهــوم وأهميــة
.2
وخصائــص ومهــام إدارة المخاطــر.
الوقــوف علــى مــدى تفعيــل
.3
دور آليــات الحوكمــة المصرفيــة
فــى إدارة المخاطــر التــى تواجــه
المصــارف الســودانية.
التعــرف علــى مــدى إلتــزام
.4
كل مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة
المراجعــة والمراجــع الداخلــى
والمراجــع الخارجــى بمتطلبــات
الحوكمــة المصرفيــة فــى إدارة
المخاطــر بالمصــارف الســودانية .
فرضيات الدراسة :
يمكن صياغة فرضيات الدراســة
فى الســؤال الرئيســى التالى:
هــل هنــاك دور آلليــات
الحوكمــة المصرفيــة فــى إدارة
المخاطــر بالمصــارف الســودانية ؟
واألســئلة التــى تتفــرع مــن الســؤال
الرئيســى هــى علــى النحــو األتــى:
هــل هنــاك دور لمجلــس
اإلدارة فــى إدارة المخاطــر
؟
الســودانية
بالمصــارف
هــل هنــاك دور للجنــة
-

المراجعــة فــى إدارة المخاطــر
بالمصــارف الســودانية ؟
هــل هنــاك دور للمراجــع
الداخلــى فــى إدارة المخاطــر
بالمصــارف الســودانية ؟
هــل هنــاك دور للمراجــع
الخارجــى فــى إدارة المخاطــر
بالمصــارف الســودانية ؟
منهجية الدراسة :
إتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي
فــي عــرض الدراســات الســابقة ،
المنهــج اإلســتنباطي فــي صياغــة
مشــكل وفرضيــات الدراســة ،
المنهــج الوصفــي التحليلــي فــى
الدراســة الميدانيــة.
مصادر الدراسة :
إســتخدام إســتمارة إســتبانة وتحليلها
بالطــرق اإلحصائيــة والرياضيــة.
باإلضافــة إلــى اإلطــاع علــى
الكتــب والمراجــع والدوريــات
والرســائل الجامعيــة.
حدود الدراسة :
الحــدود المكانيــة  :بعــض
المصــارف الســودانية بواليــة
ا لخر طــو م
الحدود الزمانية  :أكتوبر  2014م
الدراسات السابقة :
علــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة
ليســت األولــى التــى تناولــت
عالقــة الحوكمــة المصرفيــة وإدارة
المخاطــر  ،اإل أن هنــاك العديــد
مــن الدراســات التــى تناولــت
حوكمــة الشــركات ،مثــل دراســة
(عبدالملــك )2006،حيــث تناولــت
دور حوكمــة الشــركات فــى تحديــد
الســعر العــادل للســهم فــى ســوق
األوراق الماليــة ،دراســة (المنــزوع،
 )2009حوكمــة الشــركات وأثرهــا
علــى سياســة توزيــع األربــاح،
دراســة ( العطرونــى 2009 ،م
) تفعيــل دور حوكمــة الشــركات
فــى بيئــة القطــاع المصرفــى
للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان فــى

ضــوء مقــررات لجنــة بــازل ،
ودراســة ( مهــدى  2011 ،م)
تطويــر بنيــة الحوكمــة فــى البنــوك
العراقيــة بغــرض تحقيــق الشــفافية
وضبــط األداء المالــى  ،دراســة
(الطيــب )2012،حوكمة الشــركات
ودورهــا فــى ترشــيد اإلختيــار بيــن
السياســات المحاســبية البديلــة،
دراســة (عبــداهلل )2012،حوكمــة
الشــركات ودورهــا فــى تعزيــز ثقــة
مســتخدمى القوائــم الماليــة.
مــن الدراســات التــى طرقــت إدارة
المخاطــر  ،مثــل دراســة دراســة
(المــوال )2002،العوامــل المؤثــرة
علــى إدارة المخاطــر فــى القطــاع
المصرفــى ،دراســة(خليل)2007،
والتــى تناولــت إدارة المخاطــر
فــى المصــارف التجاريــة ،دراســة
(محمــد )2009،إدارة المخاطــر
وأثارهــا فــى إتخــاذ قــرارات
اإلئتمــان المصرفــى،
وتختلــف هــذه الدراســة عــن تلــك
الدراســات الســابقة فــى إنهــا تناولــت
دور آليــات الحوكمــة المصرفيــة
فــى إدارة المخاطــر بالمصــارف
الســودانية .
المحور الثانى الحوكمة المصرفية :
لجنــة بــازل عرفــت الحوكمــة
مــن المنظــور المصرفــى بأنهــا «
تتضمــن الطريقــة التــي تــدار بهــا
المؤسســات المصرفيــة بواســطة
مجالــس إدارتهــا واإلدارة العليــا،
والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر فــي
وضــع أهــداف المصــرف مــع
كيفيــة إدارة العمليــات المصرفيــة
بطريقــة آمنــة وســليمة وفقــاً للقوانيــن
الســارية وبمــا يحمــي مصالــح
المودعيــن وأصحــاب المصالــح
(حمــاد 2005 ،م ) ،ويــرى بعــض
الخبــراء أن الحوكمــة مــن المنظــور
المصرفــي تعنــي «تطويــر الهيــاكل
الداخليــة للمصــارف بمــا يــؤدي إلــى
تحقيــق الشــفافية فــي األداء وتطويــر
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مســتوى اإلدارة» (الســعيد 2007،م ) .
تتمثــل أهميــة الحوكمــة فــى المصــارف فــي أن
المصــارف مركــز لألنشــطة الماليــة والتجاريــة
والصناعيــة للدولــة ، ،اآلثــار الســلبية إلنهيــار
المصــارف علــى جميــع األطــراف ،كمــا أن المصــارف
التــي تطبــق الحوكمــة تتفــوق علــى غيرهــا فــي مزايــا
كثيــرة منهــا تحســن أداء المصــارف وإرتفــاع قيمتهــا في
الســوق ،باإلضافــة إلــى الحــد مــن مســتويات المخاطــرة
(ســليمان 2008 ،م) .
هدفــت الحوكمــة فــي المصــارف إلــى تحقيــق العدالــة
والشــفافية  ،حمايــة المســاهمين ،مراعــاة مصالــح
الموظفيــن والمجتمــع ،تشــجيع جــذب اإلســتثمارات
المحليــة والدوليــة ،ضمــان وجــود هيــاكل إدارة يمكــن
معهــا م حاســبة إدارة المصــرف أمــام المســاهمين
 ،ضمــان مراجعــة وتقويــم األداء ومــدى اإللتــزام
بالقوانين(.زيــدان 2009،م) .
تتمثل آليات الحوكمة المصرفية فى اآلتى :
ً
مســئوال أمــام المســاهمين
 .1مجلــس اإلدارة :يعتبــر
والمودعيــن عــن المحافظــة علــى مصالحهــم  ،وأن
يمتلــك الخبــرة والمهــارة إلدارة شــئون المصــرف
والمخاطــر المرتبطــة بها(عمــري2009 ،م).
 .2لجنــة المراجعــة :هــى لجنــة منبثقــة مــن مجلــس
اإلدارة وتتكــون مــن عــدد من األعضاء غيــر التنفيذيين،
وتشــرف علــى إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعــة اإللتزام
بتطبيــق قواعــد الحوكمــة المصرفيــة (علــى2014،م) .
 .3المراجــع الداخلــى  :يقــوم بإعــداد تقاريــر لتمكيــن
اإلدارة مــن القيــام بمســئولياتها المختلفــة وبحيــث تســتند
فــى إصــدار قراراتهــا إلــى معلومــات صحيحــة تتفــق مع
السياســات والخطــط واإلجــراءات والقوانيــن واللوائــح
التــى يعمــل المصــرف مــن خاللها(أميــن2005 ،م).
 .4المراجــع الخارجــى  :يقــوم بالتحقــق مــن عدالــة
ومصداقيــة بيانــات القوائــم الماليــة ،والتأكــد مــن إلتــزام
إدارة المصــرف بتطبيــق القواعــد التــى تتضمنهــا
اللوائــح والنظــم (.أحمــد2003 ،م).
المحور الثالث :إدارة المخاطر :
عرفــت إدارة المخاطــر علــى إنهــا إدارة األحــداث التى
اليمكــن التنبــؤ بهــا  ،والتــى قــد يترتــب عليهــا خســائر
محتملــة الحــدوث فــى المصــرف  ،إذا لــم يتــم التعامــل
معهــا بشــكل مناســب  ،إذ أن عمليــة إدارة الخطــر
تتضمــن ثــاث مراحــل أساســية  ،هــى  :تعريــف الخطر
 ،وقيــاس الخطــر وإدارة الخطر(.محمــد)2011،
تتمثــل أهميــة إدارة المخاطــر فــي تقييــم المخاطــر
والتحــوط ضدهــا بمــا ال يؤثــر علــى ربحيــة المصــرف،

 ،مســاعدة المصــرف علــى إحتســاب معــدل كفايــة
رأس المــال وفقــاً للمقترحــات الجديــدة للجنــة بــازل
والــذي ســيمثل عقبــة رئيســية أمــام المصــارف التــي
لــن تســتطيع قيــاس وإدارة مخاطرهــا بإســلوب علمــي.
(حســن 2003 ،م ).
تتمثــل خصائــص ومهــام إدارة المخاطــر فــى تجميــع
المعلومــات والبيانــات مــن كافــة أنشــطة المصــرف
للتعــرف عليهــا وتحديــد كافــة أنــواع المخاطــر التــى
تواجــه المصــرف فــى كل صيغــة مــن صيــغ التمويــل،
متابعــة التقاريــر والمؤشــرات التــى يتــم إعدادهــا لمتابعة
وقيــاس المخاطــر المصرفيــة ،عــرض تقاريــر دوريــة
لــإدارة العليــا بشــأن حجــم المخاطــر التــى يتعــرض
لهــا المصــرف  ،تجميــع البيانــات الخاصــة بالمخاطــر
وتحليلها(.محمــد. )2011،
المحور الرابع :الدراسة الميدانية :
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن عينــة مــن بعــض
المصــارف الســودانية بواليــة الخرطــوم  ،تــم توزيــع
 50إســتمارة إســتبيان وتــم تحصيلهــا بنســبة ،100%
مــن خــال التحليــل
اإلحصائى تم التوصل إلى اآلتى :
الفرضية األولي :لمجلس اإلدارة دور في إدارة المخاطر
بالمصارف السودانية

المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 2014 ،م.
من الجدول رقم ( )1نالحظ األتى:
العبــارة األولــى :أن  40مبحــوث و بنســبة  80%مــن
العينــة يوافقــون علــى العبــارة ،و هنالــك  4مبوحثيــن
وبنســبة  8%مــن بيــن المبحوثيــن محايــداً  ،بينمــا هنالك
عــدد  6مبحــوث مــن العينــة وبنســبة  12%ال يوافقــون
علــى ماجــاء فــى العبــارة ,
العبــارة الثانيــة  :أن  39فــرد بنســبة  78%مــن أفــراد
العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا المحايدون
 5مبحــوث مــن العينــة ويمثلــون  10%مــن العينــة،
بينمــا يوجــد  6مبحــوث مــن العينــة وبنســبة  12%ال
يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
العبــارة الثالثــة فــي الفرضيــة :أن  40فــرد بنســبة
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 80%مــن أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى
العبــارة ،أمــا المحايــدون والبالــغ عددهــم  3فــرد ويمثــل
 6%مــن العينــة ،بينمــا هنالــك  7مبحوثيــن مــن العينــة
وبنســبة  14%ال يوافقــون مــا جــاء فــي العبــارة.
العبــارة الرابعــة :أن  38فــرد بنســبة  76%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  3فــرد ويمثلــون 6%مــن
العينــة ،بينمــا هنالــك  9مبحوثيــن مــن العينــة وبنســبة
 18%ال يوافقــون علــى ماجــاء فــى العبــارة.
العبــارة الخامســة :أن  39فــرد بنســبة  78%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثلــون  4%مــن
العينــة ،بينمــا هنالــك 9مبحوثيــن مــن العينــة وبنســبة
 18%ال يوافقــون.
جــدول رقــم ( )2اإلحصــاءات الوصفيــة إلجابــات أفــراد
الدراســة حســب المتوســط الحسابي

من الجدول رقم ( )3نالحظ اآلتى:

 العبــارة األولــى :أن  38مبحــوث و بنســبة 76%مــن العينــة يوافقــون علــى مــا جــاء بالعبــارة و هنالــك3
مبوحثيــن وبنســبة  6%مــن بيــن المبحوثيــن محايــداً،
بينمــا هنالــك عــدد  9مبحــوث مــن العينة وبنســبة 18%
ال يوافقــون ،علــى ماجــاء فــى العبــارة.
 العبــارة الثانيــة :أن  38فــرد بنســبة  76%مــن أفــرادالعينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا المحايدون
 5مبحــوث مــن العينــة ويمثلــون  10%مــن العينــة،
بينمــا يوجــد  7مبحــوث مــن العينــة وبنســبة  14%ال
يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
 العبــارة الثالثــة :أن  40فــرد بنســبة  80%مــن أفــرادالعينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا المحايدون
والبالــغ عددهــم  3فــرد ويمثــل  6%مــن العينــة ،بينمــا
هنالــك  7مبحوثيــن مــن العينــة بلغــت نســبتهم  14%ال
يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
 العبــارة الرابعــة :أن  39فــرد بنســبة  78%مــنأفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة  ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  4فــرد ويمثلــون 8%مــن
العينــة ،بينمــا هنالــك  7مبحوثيــن مــن العينــة و بنســبة
 14%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
 العبــارة الخامســة :أن  41فــرد بنســبة  82%مــنأفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 2014 ،م .المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثلــون  4%مــن
العينــة ،بينمــا هنالــك 7مبحوثيــن مــن العينــة وبنســبة
من الجدول رقم ( )2نالحظ اآلتي :
أن اإلحصــاءات الوصفيــة لعبــارات الفرضيــة األولــى  14%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
التــي تنــص على(لمجلــس اإلدارة دور فــي إدارة
المخاطــر بالمصــارف الســودانية) فــان األوســاط
الحســابية لهــا تقــع فــى المــدى مابيــن ()4.14 – 3.96
واإلنحــراف المعيــاري (1.212 – 1.143 – 1.178
–  )1.239 – 1.384والمنــوال ( )5لجميــع العبــارات
وحســب المقيــاس الخماســي ليكــرت فــان إجابــات
المبحوثيــن هــي الموافقــة و الموافقــة بشــدة  ,ممــا يعنــي
اثبــات صحــة الفرضيــة.
الفرضية الثانية :للجنة المراجعة دور في إدارة المخاطر

المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 2014 ،م.
بالمصارف السودانية.
مــن الجــدول رقــم (  )4نالحــظ أن اإلحصــاءات الوصفيــة
لعبــارات الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص على(للجنــة
المراجعــة دور فــي إدارة المخاطــر بالمصــارف
الســودانية) فــإن األوســاط الحســابية لهــا تقــع فــى
المــدى مابيــن ( )410 4.00-واإلنحــراف المعيــاري
()1.268 – 0.701 – 0.833 – 1.219 – 0.810
والمنــوال ( )5لجميــع العبــارات الموافقــة بشــدة ,ممــا
المصدر  :اعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 2014 ،م .يعنــي إثبــات صحــة الفرضيــة.
الفرضية الثالثة :للمراجع الداخلي دور في إدارة المخاطر
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بالمصارف السودانية.

جدول رقم ( ) 5التكرارات والنسب لعبارات الفرضية

جــدول رقــم ( )6اإلحصــاءات الوصفيــة إلجابــات
أفــراد الدراســة حســب المتوســط الحســابي

المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية ،
2014م.

المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 2014 ،م.

من الجدول رقم ( )5نالحظ األتى:

24

العبــارة األولــى :أن  40مبحــوث و بنســبة 80%
مــن العينــة يوافقــون علــى العبــارة ،و هنالــك2
مبوحثيــن وبنســبة  4%مــن بيــن المبحوثيــن محايــداً
بينمــا هنالــك عــدد  8مبحــوث مــن العينــة وبنســبة
 16%ال يوافقــون علــى ماجــاء فــى العبــارة.
العبــارة الثانيــة :أن  39فــرد بنســبة  78%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون  2مبحــوث مــن العينــة ويمثلون  4%من
العينــة ،بينمــا يوجــد 9مبحــوث مــن العينــة وبنســبة
 18%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
العبــارة الثالثــة :أن  40فــرد بنســبة  80%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم واحــد فــرد ويمثــل 2%
مــن العينــة ،بينمــا هنالــك  9مبحوثيــن مــن العينــة و
بنســبة  18%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبارة.
العبــارة الرابعــة :أن  38فــرد بنســبة  76%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثلــون 4%
مــن العينــة ،بينمــا هنالــك 10مبحوثيــن مــن العينــة
وبنســبة  20%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي
العبــارة.
العبــارة الخامســة :أن  42فــرد بنســبة  84%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثلــون 4%
مــن العينــة ،بينمــا هنالــك  6مبحوثيــن مــن العينــة
وبنســبة  12%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي
العبــارة .

من الجدول رقم ( ) 6نالحظ األتى:

أن اإلحصــاءات الوصفيــة لعبــارات الفرضيــة الثالثــة
التــي تنــص على(للمراجــع الداخلــي دور فــي إدارة
المخاطــر بالمصــارف الســودانية) فــإن األوســاط
الحســابية لهــا تقــع فــى المــدى مابيــن ()4.22 – 3.98
واإلنحــراف المعيــاري (1.338 – 0.887 – 1.332
–  )1.165 – 1.293والمنــوال ( )5لجميــع العبــارات
وحســب المقيــاس الخماســي ليكــرت فــإن إجابــات
المبحوثيــن هــي الموافقــة و الموافقــة بشــدة ,ممــا يعنــي
إثبــات صحــة الفرضيــة.
الفرضية الرابعة :للمراجع الخارجي دور في إدارة المخاطر
بالمصارف السودانية.

جدول رقم ( )7التكرارات والنسب لعبارات الفرضية

المصــدر  :إعــداد الباحثــان مــن بيانــات الدراســة
الميدانيــة 2014 ،م.
من الجدول رقم ( )7نالحظ اآلتى:

العبــارة األولــى :أن  42مبحــوث و بنســبة  84%مــن
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العينــة يوافقــون علــى العبــارة ،و هنالــك 2مبوحثيــن
وبنســبة  4%مــن بيــن المبحوثيــن محايــداً بينمــا هنالــك
عــدد  6مبحــوث مــن العينــة وبنســبة  12%ال يوافقــون
علــى ماجــاء فــى العبــارة.

العبــارة الثانيــة :أن  40فــرد بنســبة  80%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة،
أمــا المحايــدون مبحــوث واحــد مــن العينــة ويمثــل
 2%مــن العينــة ،بينمــا يوجــد 9مبحــوث مــن العينــة
وبنســبة  18%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي
العبــارة.
العبــارة الثالثــة :أن  40فــرد بنســبة  80%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة ،أمــا
المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثــل  4%مــن
العينــة ،بينمــا هنالــك  8مبحوثيــن مــن العينة وبنســبة
 16%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي العبــارة.
العبــارة الرابعــة :أن  42فــرد بنســبة  84%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة،
أمــا المحايــدون والبالــغ عددهــم واحــد فــرد ويمثــل
 2%مــن العينــة ،بينمــا هنالــك  7مبحوثيــن مــن
العينــة بنســبة  14%ال يوافقــون علــى مــا جــاء فــي
العبــارة.
العبــارة الخامســة :أن  41فــرد بنســبة  82%مــن
أفــراد العينــة المبحوثــة يوافقــون علــى العبــارة،
أمــا المحايــدون والبالــغ عددهــم  2فــرد ويمثلــون
 4%مــن العينــة ،بينمــا هنالــك  7مبحوثيــن مــن
العينــة وبنســبة  14%ال يوافقــون علــى مــا جــاء
فــي العبــارة.
جــدول رقــم ( )8اإلحصــاءات الوصفيــة إلجابــات أفــراد الدراســة
حســب المتوســط الحســابي

المصدر  :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية ،
2014م.
مــن الجــدول رقــم (  )8نالحــظ اآلتــي  :أن اإلحصــاءات
الوصفيــة لعبــارات الفرضيــة الرابعــة التــي تنــص

على(للمراجــع الخارجــي دور فــي إدارة المخاطــر
بالمصــارف الســودانية) فــإن األوســاط الحســابية
لهــا تقــع فــى المــدى مابيــن ()4.25 – 4.57
واإلنحــراف المعيــاري (– 1.324 – 1.195
 )1.206 – 1.142 – 1.233والمنــوال ()5
لجميــع العبــارات وحســب المقيــاس الخماســي
ليكــرت فــإن إجابــات المبحوثيــن هــي الموافقــة و
الموافقــة بشــدة ,ممــا يعنــي إثبــات صحــة الفرضيــة.
الخاتمة  :النتائج
من خالل الدراسة تم توصل إلى النتائج اآلتية:
يقــوم مجلــس اإلدارة بتوضيــح المخاطــر
.1
المقبولــة فــي المصــرف ،كمــا يشــكل لجنــة تتولــى
مراجعــة سياســات وإســتراتيجيات إدارة المخاطــر
بالمصــرف.
تســاعد لجنــة المراجعــة فــي عمليــة تحديــد
.2
المخاطــر التــي تؤثــر فــي التقاريــر الماليــة ،كما تقوم
بالتأكــد مــن فهــم اإلدارة للسياســات واإلجــراءات
المتعلقــة بــإدارة المخاطــر بالمصــارف الســودانية.
يقــوم المراجــع الداخلــي بتقديــر مبدئــي
.3
للمخاطــر المالئمــة للنشــاط محــل المراجعــة ويجــب
أن تعكــس أهــداف العمليــة نتائــج هــذا التقديــر ،ومــن
ثــم يقــوم بتحليــل جميــع المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة
المصــرف.
يقــوم المراجــع الخارجــي بفحــص المخاطــر
.4
المرتبطــة بــكل نشــاط ،ويســتفيد المراجــع الخارجــى
مــن عمــل المراجــع الداخلــي فــي تحديــد المخاطــر.
التوصيــات :بنــاءاً علــى النتائــج الســابقة توصــي
الدراســة باآلتــي:
التحقــق مــن فعاليــة اإلجــراءات الالزمــة
.1
للحــد مــن المخاطــر بالمصــارف الســودانية.
ضــرورة إرســاء نظــام إتصــال فعَّــال بيــن
.2
إدارة المخاطــر و اإلدارات الوظيفيــة المختلفــة فــي
المصــرف يضمــن تبــادل المعلومــات ،و إيصــال
مقترحــات المــوارد البشــرية المتعلقــة بــأي خطــر
فــي ِّ
كل مســتويات المصــرف.
إســتحداث قســم إدارة المخاطــرة فــي الهيــكل
.3
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التنظيمــي للمصــرف.
تدعيــم إســتقاللية كل مــن المراجعيــن
.4
الداخلييــن والخارجييــن مــن بعــض التأثيــرات عــن
طريــق إجــراءات التعييــن وتحديــد اإلجــور.
عقــد دورات تدريبيــة بإســتمرار لكافــة
.5
المســتويات اإلداريــة لتعريفهــم بالمصــرف وأنظمتــه
وقوانينــه التــي تحكمــه  ,وصالحيــة الوحــدات
واإلدارات المختلفــة ومســؤولياتهم  ,وزيــادة توعيتهــم
بمبــادئ الحوكمــة المصرفيــة.
قائمة المراجع :
أحمــد ،عــادل عبــد الرحمــن 2003،م ،
دراســة تحليليــة وتطبيقيــة لمفهــوم الحوكمــة وإمكانيــة
تطبيقــه فــى الشــركات المســاهمة العاملــة فــى البيئــة
المصريــة  ،مجلــة الدراســات والبحــوث التجاريــة ،
ص . 426
أميــن ،عبــد اهلل خالــد  2005 ،م  ،علــم تدقيــق
الحســابات،عمان  ،دار وائــل للنشــر
العطرونــى  ،شــريف إبراهيــم  ،تفعيــل دور
حوكمــة الشــركات فــى بيئــة القطــاع المصرفــى
للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان فــى ضــوء مقــررات
لجنــة بــازل  ،رســالة ماجســتير فــى المحاســبة غيــر
منشــورة ،جامعــة بنهــا ،كليــة التجــارة2009 ،م.
الســعيد،هالة 2007،م  ،الحوكمــة فــي البنوك
العامــة ،منشــورات المعهــد المصرفــي.
المــوال ،منــى ممــدوح ،العوامــل المؤثــرة
علــى إدارة المخاطــر فــى القطــاع المصرفــى ،رســالة
ماجســتير فــى المحاســبة غيــر منشــورة ،جامعــة
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،كليــة الدراســات
العليــا2002 ،م.
حمــاد ،طــارق عبــد العــال  ،حوكمــة
الشــركات ،اإلســكندرية ،الــدار الجامعيــة  2005،م
حســن  ،صــاح  ،تحليــل وإدارة وحوكمــة
المخاطــر المصرفيــة اإللكترونيــة ،دار الكتــاب
الحديــث2003 ،
خليــل ،نــدى عبدالماجــد حامــد ،إدارة المخاطر
فــى المصــارف التجاريــة ،رســالة ماجســتير فــى
المحاســبة غيــر منشــورة ،جامعــة الســودان للعلــوم
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والتكنولوجيــا ،كليــة الدراســات العليــا2007 ،م.
زيــدان ،محمــد  2009 ،م ،أهميــة
إرســاء وتعزيــز مبــادئ الحوكمــة فــى القطــاع
المصرفــى ،مجلــة العلــوم اإلقتصاديــة وعلــوم
التســيير  ،العــدد التاســع  ،ص 19
ســليمان،محمد مصطفــى 2008 ،م
 ،حوكمــة الشــركات ودور أعضــاء مجالــس
اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن ،اإلســكندرية،
الدارالجامعيــة .
عمــرى ،ريمــة 2009 ،م  ،الحوكمــة
كمدخل حديث لتحســين وتطوير أداء المؤسســات
البنكيــة الملتقــى العلمــي األول ،المســيلة ،جامعــة
محمــد بوضيــاف.
علــى ،نســيبه عــوض اهلل ،دور اآلليــات
المحاســبية لحوكمــة الشــركات فــى الحــد مــن
مخاطــر اإلئتمــان المصرفــى  ،رســالة ماجســتير
فــى المحاســبة غيــر منشــورة  ،جامعــة النيليــن،
كليــة الدراســات العليــا. 2014 ،
محمد،عبيــد أحمــد حســين ،دور إدارة
المخاطــر فــى تخفيــض مخاطــر اإلئتمــان
المصرفــى فــى المصــارف الســودانية ،رســالة
ماجســتير فــى المحاســبة غيــر منشــور ،جامعــة
النيليــن ،كليــة الدراســات العليــا. 2011 ،
محمــد ،صالــح عبدالرحمــن ،إدارة
المخاطــر وآثارهــا فــى إتخــاذ قــرارات اإلئتمــان
المصرفــى ،رســالة ماجســتير فــى المحاســبة
غيــر منشــورة ،جامعــة الســودان للعلــوم
والتكنولوجيــا ،كليــة الدراســات العليــا2009 ،م.
مهــدى  ،نضــال عزيــز  ،تطويــر بنيــة
الحوكمــة فــى البنــوك العراقيــة بغــرض تحقيــق
الشــفافية وضبط األداء المالى  .رســالة دكتوراة
فــى المحاســبة غيــر منشــورة ،جامعــة القاهــرة
،كليــة التجــارة 2011 ،م.
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أظهــرت االزمــة الماليــة العالميــة
( )2009-2008هشاشــة األطــر
التشــريعية و الرقابيــة علــي مســتوي
العالــم وذلــك لعجــز هــذه األطــر
علــى امتصــاص الصدمــات الداخلية
و الخارجيــة التــي تعرضــت لهــا
النظــم الماليــة فــي الــدول الغربيــة.
تعرضــت العديــد مــن المؤسســات
الماليــة كالمصــارف وشــركات
التاميــن و بنــوك االســتثمار إلــي
نقــص حــاد فــي الســيولة وخســائر
ضخمــة أدت إلــي امتصــاص قاعــدة
رســاميلها وإشــهار العديــد منهــا
االفــاس.
أحــد األســباب التــي ســاهمت
فــي األزمــة الماليــة األخيــرة هــو
توقعــات ال ُمــاك ( حملــة األســهم) و
المقترضيــن أن الحكومــة لــن يكــون
أمامهــا خيــار آخــر ســوى انقــاذ
هــذه المؤسســات عندمــا تتعــرض
لإلعســار .هــذا الســبب كان واضحــاً
خاصــة بالنســبة للمؤسســات الكبيــرة
الحجــم و المترابطــة ،بحيــث أن
انهيارهــا ســوف يكــون لــه تداعيــات
علــي النظــام المالــي و مــن ثــم
التأثيــر علــي األداء االقتصــادي ،أي
المصــارف النظاميــة أو المصــارف
المهمــة نظاميــاًSystemically
Important
Financial
)Institutions(SIFIأو
المصــارف الكبيــرة بحيــث ال يمكــن
تركهــا لتنهــارToo Big to Fail
.)(TBF
فيمــا عــدا بعــض االســتثناءات فقــد
تــم إســتخدام األمــوال العامــة إلنقــاذ

المؤسســات الماليــة بصــورة غيــر
مســبوقة .هــذه المعالجــة ســاعدت
علــي اإلســتقرار المالــي لفتــرة
قصيــرة إال أنهــا وضعــت الماليــة
العامــة فــي ضغــوط كبيــرة جــداً.
كذلــك ســاهمت عمليــات اإلنقــاذ فــي
حمايــة حملــة األســهم و المقترضيــن
مــن الخســائر التــي كانــوا ســوف
يتعرضــون لهــا فــي حالــة افــاس
هــذه المؤسســات ،ممــا يعنــي أن هذه
المؤسســات تحصــل علــي ضمانــات
حكوميــة ضمنيــة .ومــن ثــم فــإن
الخطــر الســلوكي الناجــم مــن هــذه
الحمايــة الضمنيــة ســيكون لــه أثــر
أكبــر علــي اضعــاف إنضبــاط
الســوق Market Discipline
ومــن ثــم زيــادة إحتمــاالت األزمــات
فــي المســتقبل .وفــي هــذا الصــدد
Demirguc-Kunt
أورد
 )(2000الزيــادة فــي حجــم الديــون
فــي ســنوات األزمــة وأشــار إلــي أن
التكاليــف الماليــة لألزمــة اآلســيوية
( )98-1997فاقــت  30%مــن
نائــج اإلجمالــي المحلــي فــي تايلنــد
و كوريــا و  50%فــي أندونيســيا
( .)Kunt et al 2002كمــا ُقدرت
خســائر األزمــة الماليــة العالميــة
األخيــرة مــا بيــن  % 45-40مــن
ثــروة العالــم (Blackstone
.)2009
عندمــا تســتخدم األمــوال العامــة
فــي إنقــاذ المؤسســات فــإن هــذه
المعالجــة قائمــة علــي فرضيــة أن
التكاليــف علــي المجتمــع عمومــاً
ســوف تكــون أكبــر عمــا لــو
تُركــت هــذه المؤسســات تســقط
وتجــد حتفهــا .تنشــأ هــذه التكاليــف
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نتيجــة إلعتمــاد األفــراد و الشــركات
علــي الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه
المؤسســات الماليــة فــي أعمالهــم و
أنشــطتهم اليوميــة .فعنــد إفــاس هــذه
المؤسســات الماليــة بصــورة مفاجــاة
فــإن االفــراد و الشــركات ســوف
يتعرضــون إلــي صعوبــات جمــة.
وبمــا أن حجــم المتأثريــن ســوف
يكــون بــاآلالف فــان ذلــك ســوف
يؤثــر علــي االســتهالك و االســتثمار
و االقتصــاد الحقيقــي.
إضافــة إلــي األثــر الــذي يحدثــه
التوقــف المفاجــئ للخدمــات ،فــإن
افــاس المؤسســات الماليــة لــه آثــار
محتملــة علــي اإلســتقرار المالــي
بمــا يحدثــه مــن تداعيــات علــي
المكونــات األخــري للنظــام المالــي
( أثــر الدومينــو) .أي أن إنهيــار أحــد
المصــارف النظاميــة ســيكون لــه
تداعيــات علــي المصــارف األخــرى
وتتوالــي عــدوي االنهيــارات
خاصــة تلــك المصــارف المرتبطــة
بالمصــارف النظاميــة.
ودون الخــوض فــي أســباب االزمــة
الماليــة العالميــة األخيــرة فــإن
تداعيتهــا أدت إلــي إجمــاع العديــد
مــن الســلطات النقديــة والرقابيــة
و اإلشــرافية فــي الــدول الكبــري
إلــي وضــع أطــر جديــدة تســمح
برصــد و متابعــة البنــوك النظاميــة
ٍ systemic banksوالمخاطــر
النظاميــة التــي تؤثــر علــي النظــام
المصرفــي باإلضافــة إلــي وضــع
أطــر جديــدة تســمح بافــاس
المؤسســات المهمــة نظاميــاً بطريقــة
آمنــة دون أي تهديــد لالســتقرار
المالــي و األمــوال العامــة.

ولتحقيــق هــذا االجمــاع تــم االتفــاق علــى اضافــة
مكونــات جديــدة للرقابــة المصرفيــة اطلــق عليهــا
الرقابــة االحترازيــة الكليــة Macro prudential
و تأســيس النظــم الفعالةلمعالجــة المصــارف
ً
فضــا
Effective Resolution Scheme
عــن توســيع صالحيــات مؤسســات ضمــان الودائــع.
تمنــح هــذه المنظومــة الجديــدة الســلطات الرقابيــة و
اإلشــرافية أدوات لمراقبــة المخاطــر النظاميــة التــي
تنشــأ مــن التقلبــات االقتصاديــة والتشــبيك والترابــط
 interconnectednessبيــن المصــارف والتــي
تــؤدي الــي انتقــال العــدوي مــن مصــرف إلــي آخــر
نتيجــة لتشــابه محفظــة أصولهــا أو إرتباطهــا ببعضهــا
البعــض أو بالمصــارف النظاميــة  .كمــا أتاحــت هــذه
التعديــات للســلطات الرقابيــة و اإلشــرافية حزمــة مــن
البدائــل إلنقــاذ المؤسســات الماليــة عــن طريــق توســيع
ســلطاتها وصالحياتهــا فــي حــل المؤسســات بطريقــة
منظمــة وآمنــة تــؤدي إلــي اســتقرار وتأميــن الحمايــة
لبعــض أجــزاء المؤسســات المعرضــة لإلنهيار.أيضــاً
شــملت التعديــات توســيع صالحيــات مؤسســات
ضمــان الودائــع ليكــون لهــا دور أكبــر فــي معالجــة
المصــارف والمســاهمة مــع مكونــات شــبكة األمــان
المالــي فــي تعزيــز ثقــة المودعيــن فــي النظــام المالــي.
تركــز هــذه الورقــة بصفــة خاصــة علــي دور نظــم
ومؤسســات ضمــان الودائــع المصرفيــة جنبــاً الــي
جنــب مــع توضيــح األطــر الجديــدة التــي تــم ادخالهــا
ضمــن منظومــة شــبكة األمــان المالــي دون إغفــال
للمكونــات األساســية للرقابــة المصرفيــة قبــل األزمــة
الماليــة العالميــة االخيــرة.
تعريف شبكة األمان المالي:

تعــرف شــبكة األمــان المالــي بأنهــا مجموعــة مــن
المؤسســات ،القوانيــن و اإلجــراءات التــي تقــوي
و تعــزز مقــدرة النظــام المالــي علــى إمتصــاص
الصدمــات و تمنــع الذعــر المالــي و إنتشــار عــدوي
اإلنهيــارات للمصــارف و المؤسســات الماليــة .تنشــأ
هــذه االضطرابــات نتيجــة إلفتقــار معظــم أصحــاب
الودائــع و أصحــاب المطالــب األخــري علــي النظــام
المالــي المعلومــات عــن جــودة االســتثمارات التــي
تســتند عليهــا مطالبهــم (  .)Garber 1996تأريخيــاً
تــم تطويــر شــبكة األمــان المالــي لحمايــة المؤسســات
التــي تقبــل الودائــع فقــط .هــذه المؤسســات معرضــة
إلــي مشــاكل الســيولة و اإلفــاس بحكــم طبيعــة عملهــا

حيــث أنهــا تقــوم بتحويــل الودائــع قصيــرة األجــل إلــي
اســتثمارات وقــروض طويلــة األجــل أقــل ســيولة
(.)Ketcha1991
تتكــون شــبكة األمــان المالــي مــن تشــريعات ومؤسســات
و أطرتقــوم بعمليــة الرقابــة و اإلشــراف و توفــر وظيفــة
المقــرض األخيــر باإلضافــة إلــي نظــام ضمــان الودائــع
 .ومــن ثــم فــإن مكونــات شــبكة األمــان المالــي التــي
كانــت ســائدة قبــل األزمــة الماليــة العالميــة كانــت تتكون
مــن الرقابــة اإلحترازيــة الجزئيــة ،وظيفــة المقــرض

األخيــر ،نظــام ضمــان الودائــع باإلضافــة إلــي األطــر
التشــريعية االخــري( أنظــر الشــكل رقــم .)1عقــب
األزمــة الماليــة األخيــرة و نتيجــة لعجــز هــذه األطــر
فــي حمايــة األنظمــة الماليــة و المؤسســات الماليــة
ومــا ترتــب علــي ذلــك مــن تكبــد الــدول أعبــا ًء كبيــرة
و اســتخدام األمــوال العامــة فــي إنقــاذ المؤسســات ،تــم
إضافــة مكونــات جديــدة لشــبكة األمــان المالــي وهــي :
اإلجــراءات الرقابيــة اإلحترازيــة الكليــة ،نظــام معالجــة
المصــارف الضعيفــة و توســيع صالحيــات نظــم ضمــان
الودائع(شــكل رقــم .)2
فيما يلي شرح لمكونات شبكة األمان المالي:

ً
اوال :وظيفة المقرض االخير:
كانــت المصــارف هــي المؤسســات الماليــة الوحيــدة
المســموح لهــا التمتــع بنافــذة البنــك المركــزي كمقــرض
أخيــر قبــل األزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة وذلــك
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بحكــم أنهــا معرضــة لمخاطــر الســيولة و اإلفــاس
بحكــم طبيعــة عملهــا.
يعتبــر االقتصــادي  )Walter Bagehot (1973هو
مؤســس نظريــة المقــرض األخيــر ،حيــث إقتــرح أنه في
حالــة نشــوء أزمــة ســيولة يجــب علــي البنــك المركــزي
اإلقــراض بأســعار فائــدة أعلــي مــن المســتويات الســائدة
ألســعار الفائــدة قبــل األزمــة وذلــك بموجــب ضمانــات
جيــدة يقبلهــا البنــك المركــزي .والمؤسســات الماليــة
التــي تعجــز عــن تقديــم ضمانــات جيــدة يجــب تركهــا
لتعلــن افالســها  .))Freixas 1999ركــزت نظريــة
المقــرض األخيــر تأريخيــاً علــي تقديــم تمويــل طــارئ
للمؤسســات التــي تعانــي مــن مشــكلة ســيولة مؤقتــة
وليــس تلــك التــي تعانــي مــن اإلعســار .إال أنــه عمليــاً ال
يمكــن فــي الحــاالت العصيبــة الحصــول علــي معلومــات
للتمييــز بيــن مشــكلة الســيولة و اإلعســار (Goodhart
.)1999
يســاهم البنــك المركــزي فــي حــاالت المصاعــب الماليــة
فــي إزالــة أو الحــ َد مــن التوتــر فــي أســواق مــا بيــن
البنــوك و الحــد مــن الشــعور نحــو الذعــر المالــي.
يعتقــد البعــض أن مجــرد وجــود وظيفــة المقــرض
األخيــر تقودإلــي إســتقرار التوقعــات ومــن ثــم تهيئــة
بيئــة مشــجعة لإلســتقرار المالــي دون إتخــاذ أيــة
إجــراءات ٍ( .)Schinch 2008إال أنــه ومــن ناحيــة
أخــرى فــإن هــذا اإلجــراء يمكــن أن يترتــب عنــه قيــام
مديــري المصــارف وحملــة األســهم بتحمــل المزيــد مــن
المخاطــر وعــدم قيــام المقرضيــن و المودعيــن برصــد
أداء المصــارف بصــورة جيــدة .ومــن ثــم يمكــن أن
تكــون هــذه الوظيفــة مصــدراُ للمخاطــر الســلوكية.
تعتبــر وظيفــة المقــرض األخيــر أحــد الدعامــات
المؤسســاتية والممارســة الجيــدة التــي ينبغــي صياغتهــا
بوضــوح فــي القوانيــن .كذلــك يجــب أن تكــون هنــاك
مرونــة كافيــة تســمح للبنــك المركــزي تقديــم خدمــة
المقــرض األخيــر حتــي بــا ضمانــات فــي حــاالت
األزمــات الماليــة (  .)Deltson 2002هــذا الترتيــب
يجــب أن يمــزج بيــن اإلفصــاح ودرجــة مــن الغمــوض.
فاإلفصــاح المســبق لقواعــد وشــروط الحصــول علــي
التمويــل يقــوي ويعــزز الثقــة و المصداقيــة فــي مجابهــة
األزمــات الماليــة وفــي نفــس الوقــت عــدم تقديــم الخدمــة
فــي حــاالت األزمــات النظاميــة.
ثانيا :اإلجراءات الرقابية اإلحترازية و اإلشراف:

يتأثــر حجــم اإلنقــاذ المرتبــط بشــبكة األمــان المالــي
بمقــدرة الحكومــة علــي ضبــط الخطــر الســلوكي فــي
ســنوات مــا قبــل األزمــات االقتصاديــة ،ومــن ثــم تُمنــح
الــوكاالت الحكوميــة ذات الصلــة الصالحيــات لتطبيــق
صــارم لإلجــراءات الرقابيــة الوقائيــة واإلشــرافية فــي
األوقــات العاديــة (.)Brock 1998
تأخــذ اإلجــراءات الرقابيــة اإلحترازيــة عــدة أشــكال
وصيــغ تنظيميــة .يمكــن أن تكــون متشــددة عــن طريــق
وضــع ضوابــط تمنــع المؤسســات الماليــة مــن القيــام
بأيــة عمليــة غيــر مســموح بهــا أو يمكــن أن تنطلــق
الســلطات النقديــة مــن مبــدأ آخــر يســمح للمؤسســات
الماليــة القيــام بــأي عمــل غيــر ممنــوع صراحــة.
تســتخدم العديــد مــن الــدول إطــار  CAMELو
 CAELللرقابــة اإلحترازيــة و التــي تقــوم بقيــاس
كفــاءة رأس المــال ،جــودة األصــول ،كفــاءة اإلدارة،
المقــدرة االيراديــة ،إدارة الســيولة .كذلــك تســتخدم
الســلطات النقديــة إجــراءات تنظيميــة مختلفــة لضبــط
ً
فضــا عــن إنشــاء إدارات
سســلوك المصــارف
للمخاطــر و غيرها.إضافــة إلــي ذلــك هنــاك العديــد مــن
القيــود التــي يمكــن أن تحــد مــن نمــو قائمــة المركــز
المالــي مثــل اإلحتياطــي القانونــي ،متطلبــات رأس
المــال ،المخصصــات ،المنشــورات المتعلقــة بطبيعــة
األصــول و اإللتزامــات للمصــارف ،القواعــد المتصلــة
بمجلــس اإلدارة و المــاك و قواعــد تصنيــف القــروض
و المعاييــر المحاســبية ( .)Garber 1996وقــد لعبــت
لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة دوراً بــارزاً فــي تطويــر
هــذه المنظومــة و كان آخرهــا بــازل  3التــي أدخلــت
بعــض التعديــات فــي اطــار رأس المــال الــذي يخضــع
للرقابــة فضـ ً
ـا عــن إضافــة معاييــر خاصــة بالســيولة و
غيرهــا.
ثالثاً اإلجراءات الرقابية اإلحترازية الكلية:
تعتبــر اإلجــراءات اإلحترازيــة الكليــة إحــدى األطــر
الجديــدة التــي أدخلــت ضمــن منظومــة شــبكة األمــان
المالــي عقــب األزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة .ترتبــط
اإلجــراءات الرقابيــة اإلحترازيــة الكليــة بالمخاطــر
النظاميــة  .systemic riskمــن وجهــة النظــر
األكاديميــة تُشــبه المخاطــر النظاميــة مفهــوم العدوىعنــد
اإلنســان .فلتحديــد حــدوث الخطــر النظامــي يتطلــب
األمرمُحفــز أو نقطــة مُحفــزة .حســب البنــك المركــزي
األوروبــي ( ،)ECB2009هــذه النقطــة المحركــة
تأتــي مــن مصدريــن همــا :صدمــة خارجيــة ( أي حــدث
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خــاص مثــل إنهيــار ســوق معيــن أو افــاس مؤسســة
ماليــة) أو صدمــة داخــل النظــام المالــي ( مثــا عــدم
تــوازن عــام) .يترتــب علــي هــذه الصدمــات آثــار
ســالبة تنتشــر فــي النظــام المالــي ككل إمــا عــن طريــق
طفــح آثارهــا والتــي يمكــن أن تكــون محليــة و/أو أثــر
العــدوي والتــي تكــون عالميــة .ومــن ثــم يتأثــر جــزء
مقــدر مــن االقتصــاد الحقيقــي ويــؤدي إلــي ضعــف
الرفــاه االقتصــادي .إن ســلوك المصــارف فــي تحمــل
المخاطــر اليؤثــر فقــط علي حملــة األســهم و المديرين،
بــل يؤثــر علــي المؤسســات الماليــة األخــري بســبب
الترابــط بيــن المصــارف ( .)Lepititi 2010هــذا
الترابــط ينشــأ نتيجــة للصفقــات الماليــة فــي ســوق
مابيــن المصــارف ( )Rochet &Torole 1996
أو نتيجةلتشــابه محفظــة أصــول المصــارف (Allen,
.)Babus&Carletti 2012
فــإذا كان عــاج المريــض الــذي يعانــي مــن مــرض
مُعـ ٍد هــو العــزل ،فــان معالجــة آثــار المخاطــر النظامية
تشــبه ذلــك إلــى حــد كبيــر حيــث يتــم عــزل المصــرف
المســبب لألزمــة حتــي ال تمتــد آثــار اعســاره إلــي
المصــارف األخــرى.
الفكــرة العامــة لإلجــراءات الرقابيــة اإلحترازيــة
الكليــة قائمــة علــي حقيقــة أن المؤسســات الماليــة
عليهــا احتــواء آثارهــا الســلبية بحيــث التخــرج وتؤثــر
علــي المؤسســات االخــري ( أيــاً كان مصــدر الخطــر
ســوا ًء مخاطــر إئتمانيــة أو ســوق أو تشــغيل) .هــذا
التحــول الكبيــر فــي نهــج ومنظومــة األطــر الرقابيــة
تــم إقــراره و التأكيــد عليــه بواســطة قــادة الــدول
العشــرين  G20والتــي تجســدت فــي ســتة اجتماعــات
لرؤســاء حكومــات هــذه الــدول حــول األســواق الماليــة
واالقتصــاد العالمــي خــال الفتــرة مــن (-2008
 )2011وأســفرت هــذه االجتماعــات عــن إجــراء
تحديثــات مهمــة فــي التشــريعات الماليــة ظهــر فــي
إصــدار قانــون & Dodd-Franck Reform
 Consumer Protection Actفــي الواليــات
المتحــدة االمريكيــة فــي العــام  2010و بالتوقيــع علــي
اتفاقيــة بــازل  3بواســطة أعضــاء لجنــة بــازل للرقابــة
المصرفيــة فــي ديســمبر  .2010يعتبــر وقــف توفيــر
الحمايــة للمؤسســات الماليــة المهمــة نظاميــاً ()SIFI
هــو أحــد أهــم مخرجــات تعديــات قانــون Dodd-
 Frankوذلــك بســبب التكاليــف الكبيــرة التــي تحملهــا
دافــع الضرائــب جــراء تدخــل الســلطات إلنقــاذ هــذه

المؤسســات إبــان االزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة.
تنشأ المخاطر النظامية من مصدرين هما:
 -البعدالزمني للخطرالنظامي:

وذلــك عــن طريــق تراكــم المخاطــر فــي النظــام خــال
فتــرة زمنيــة قبــل حــدوث األزمــة و هــي فــي الغالــب
مرتبطــة بالتقلبــات اإلقتصاديــة فــي النظــام المالــي.
حجــم التمركــز و الترابــط بيــن المصــارف فــي
فتــرة زمنيــة محــددة.
يمكــن توصيــف سياســة الرقابــة اإلحترازيــة الكليــة
اســتناداً
علي ثالثة عناصر هي:)FIB,IMF,BIS( :
 -1الهــدف :تهــدف هــذه السياســات إلــي الحــد مــن
المخاطــر النظاميــة -مخاطــر االضطــراب فــي تقديــم
الخدمــات الماليــة و التــي يكــون لهــا آثــار ســلبية ضــارة
علــي االقتصــاد ككل.
-2النطــاق :تركــز علــي النظــام المالــي بأكملــه ( بمــا فــي
ذلــك التفاعــل بيــن النظــام المالــي و الحقيقي).
-3األدوات و الترتيبات:
تســتخدم أدوات الرقابــة اإلحترازيــة بعــد موائمتهــا
لتســتهدف مصــادر المخاطــر النظاميــة.
تتداخــل و تتفاعــل السياســة اإلحترازيــة الكليــة مــع
مجــاالت أخــرى مــن السياســة العامــة وذلــك
لألسباب اآلتية:
هنــاك سياســات أخــرى لهــا أثــر علــي المخاطــر
النظاميــة ،علــي ســبيل المثــال موقــف السياســة النقديــة
حيــث يمكــن أن تكــون حافــزاً لتحمــل المزيــد مــن
المخاطــر .كذلــك السياســة الماليــة ومســتوى الديــن العــام
يمكــن أن يؤثــرا علــي المخاطــر النظاميــة.
تدخالت السياسة اإلحترازية الكلية :يمكن أن تؤثر علي
االقتصاد الكلي ،علي سبيل المثال زيادة متطلبات رأس
المال خالل فترة االزدهار االقتصادي يمكن إلي ح ٍد ما
أن تعمق الطلب الكلي ومن ثم تؤثر علي بيئة السياسة
االقتصادية الكلية.
تحديد و رصد المخاطر النظامية:
تتطلــب السياســة اإلحترازيــة الكليــة أن يكــون لــدى
صنــاع القــرار آليــات لتحديــد ورصــد المخاطــر فــي
ُ
النظــام المالــي و الحقيقــي ككل بمــا فــي ذلــك المخاطــر
التــي تنشــأ مــن صيرفــة الظــل .ومــن ثــم تقتضــي هــذه
السياســة توفــر آليــات لتحديــد وتقييــم مبكــر للمخاطــر
النظاميــة.
توفــر مقاييــس المخاطــر النظاميــة لمتخــذي القــرار
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معلومــات آنيــة إللتقــاط جميــع أبعــاد المخاطــر النظامية
منــذ مراحــل التكويــن األولىلحــاالت عــدم التوازنــات و
التعرضــات المحتملــة بمــا فــي ذلــك تقييــم إحتمــاالت
الصدمــات ،كمــا أنهــا توفــر معلومــات عــن مخاطــر
التركيــز فــي النظــام ككل.
يمكــن تصنيــف المناهــج األساســية لقيــاس المخاطــر
النظاميــة علــي النحــو اآلتــي
(:)FSB,IMF, BIS,2011
المؤشــرات الكليــة لعــدم التــوازن :هــذه
-1
المؤشــرات تســتخدم بيانــات االقتصــاد الكلــي أو
مؤشــرات المركــز المالــي للمصــارف ( علــي ســبيل
المثــال بيانــات اإلئتمــان ،الســيولة و عــدم تناســق آجــال
االســتحقاق ،مخاطــر العملــة و عــدم التــوازن الداخلــي
أو الخارجــي) لإلشــارة إلــي مســتوى تراكــم المخاطــر
فــي النظــام المالــي و االقتصــاد ككل .ومــن المقاييــس
التــي تــم التركيــز عليهــا مقاييــس الرفــع المالــي لقطــاع
الشــركات واألفــراد .ومــن المناهــج المســتخدمة الرافعــة
الماليــة التــي تقيــس نســبة القــرض إلــي القيمــة Loan
 )to Value (LTVوهــي تقيــس مبلــغ القرض منســوباً
الــي قيمــة الضمــان  Collateralكمــا يمكــن اســتخدام
نســبة الهوامــش المدفوعــة مقدمــاً Down payment
للحصــول علــي التمويــل .تحســب هــذه النســبة لألفــراد
و المؤسســات كمــا يتــم احتســابها لــكل نــوع مــن
الضمانــات خاصــة الضمانــات العقاريــة أو األوراق
الماليــة لتحديــد تراكــم المديونيــات فــي هــذه القطاعــات
والتــي يمكــن أن تؤثــر علــي االســتقرار المالــي فــي
حــال تعرضهــا إلــي أي صدمة.كذلــك اعتمــدت العديــد
مــن الــدول علــي مؤشــر الفجــوة بيــن نســبة االئتمــان
إلــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي .Credit-GDP Gap
هــذه النســبة تقيــس انحــراف نســبة اإلئتمــان إلــي
الناتــج اإلجمالــي المحلــي عــن اإلتجــاه العــام كمؤشــر
لقيــاس مســتوى تراكــم المخاطــر النظاميــة فــي النظــام
المصرفــي ،كذلــك تســتخدم هــذه النســبة كمؤشــر لبنــاء
مخصــص التقلبــات االقتصاديــة التــي تــم إقرارهــا فــي
بــازل  .countercyclical buffer 3تســتخدم مــع
هــذه النســبة مؤشــرات مثــل نســبة خدمــة الديــن Debt
)Service Ratio (DSRو النمــو غيــر الطبيعــي
فــي أســعار األصــول خاصــة قطــاع العقــارات.
مؤشــرات أوضــاع الســوق :هــذه المؤشــرات
-2
تركــز علــي التطــورات فــي األســواق الماليــة التــي

ً
مثــا مؤشــرات
يمكــن أن تقــود إلــي ضغــوط عامــة.
تحمــل المخاطــر ( Risk appetiteالهوامــش،
هوامــش المخاطــر) و مخاطــر الســيولة.
-3مقاييــس تركيــز المخاطــر فــي النظــام :هــذه المقاييــس
لهــا عالقــة بأبعــاد المخاطــر النظاميــة فــي القطاعــات
المختلفــة والتركيــز علــي انتقــال الخطــر( العــدوى) و
مضاعفاتهــا .باإلضافــة إلــي قيــاس الحجــم والتركيــز
تلتقــط هــذه المؤشــرات التعرضــات العامــة و الترابــط
بيــن المؤسســات الماليــة ( بمــا فــي ذلــك المؤسســات
غيــر الماليــة) ،القطاعــات ( العــام و الخاص) ،األســواق
( التمويــل و اإلئتمــان) و الــدول .وفــي هــذا اإلطــار
أصــدرت لجنــة بــازل فــي نوفمبــر  2011إطــاراً لتقييــم
المصــارف المهمة نظامياً علي مســتوى العالم Global
)Systemically Important Banks (G-SIBs
وحــددت اللجنــة متطلبــات أعلــى إلمتصــاص الخســائر
.)High Loss Absorbancy Capacity (HLA
وقــد الحقــت هــذا اإلطــار بإطــار آخــر صــدر فــي أكتوبر
 2012لتحديــد المصــارف المهمــة نظاميــاً داخــل
الــدول Domestic Systemically Important
 )Banks (D-SIBsو بنفــس الكيفيــة حــددت اللجنــة
متطلبــات علياإلمتصــاص المخاطــر .واتســاقاً مــع هــذا
التوجــه علــي الــدول البــدء فــي تطويــر أطــر ومنهجيــات
لتحديــد المصــارف المهمــة نظاميــاً داخليــاً ابتــدا ًء مــن
ينايــر  .2016كمــا أنهــا عليهــا نشــر منهجيــة تقييــم
المصــارف المهمــة نظاميــاً.
 -4اختبــارات الضغــط الكلية:تقــوم الســلطات النقديــة
علــي مســتوى العالــم بتطويــر أدوات إلختبــار الضغــط
للنظــام المالــي ككل .فــاألدوات التــي اســتخدمت إلختبــار
مرونــة المؤسســات الماليــة تــم تطويعهــا و مواءمتهــا
إلختبــار تحمــل النظــام المالــي ككل للصدمــات و
التعرضــات الكبيــرة المختملــة.
 -5نظــم الرصــد المتكاملــة :المقاييــس و المناهــج
المذكــورة أعــاه مهمــة إال أنــه يمكــن دمجهــا معــاً فــي
نظــام رصــد موحــد ومتكامــل ( لوحــة عــدادات ،خرائــط
حراريــة) و أحيانــاً كمؤشــرات مجمعــة يمكــن أن توفــر
صــورة متكاملــة ألوضــاع النظــام المالــي .
أضافــت اتفاقيــة بــازل  3عــدداً مــن عناصــر
الرقابــة االحترازيــة الكليــة فــي إطــار كفايــة رأس
المــال إلحتــواء المخاطــر النظاميــة الناجمــة عــن
التقلبــات االقتصاديــة وترابــط والمؤسســات الماليــة
 .interconnectednessفــي ســبتمبر 2012
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أصــدرت لجنــة بــازل المبــادئ األساســية لالشــراف
المصرفــي الفعــال .ومــن أهــم المعاييــر التــي اقترحتهــا
لجنــة بــازل فــي اطــار رأس المــال عــازل التحــوط
للتقلبــات االقتصاديــة Countercyclical buffer
والــذي يمثــل حاجــز صــد مــن األزمــات .حيــث يتــم بناء
المخصــص فــي فتــرة االزدهــار االقتصــادي ليســتخدم
فــي االوقــات العصيبــة .ومــن ثــم يعمــل هــذا المؤشــر
كمنظــم لالســتقرار.يتراواح هــذا المؤشــر مــن صفــر
الــي  .2.5%الجديــر بالذكــر أن تحديــد متــي يبــدأ
تطبيــق هــذه النســبة يقــع علــي عاتــق لجنــة االســتقرار
المالــي .و كمــا أشــرنا ســابقاً فــإن مؤشــر انحــراف نســبة
االئتمــان إلــي الناتــج االجمالــي المحلــي عــن االتجــاه
العــام لــه يســتخدم كمؤشــر للبــدء فــي تطبيــق هــذه
النســبة .كذلــك اســتحدثت لجنــة بــازل الرافعــة الماليــة
البســيطة كمؤشــر جديــد لتتبــع المخاطــر النظاميــة و هي
نســبة ال ترتبــط باألصــول المرجحــة بــأوزان المخاطــر
كمــا هــو الحــال بالنســبة لمعيــار كفايــة رأس المــال بــل
هــي نســبة مــن جملــة األصــول فقــط وهــي تعــادل 3%
مــن األصــول.
أدوات الرقابة االحترازية الكلية:
هنــاك ثــاث مجموعــات مــن أدوات الرقابــة االحترازية
الكليــة التــي يمكــن أن تســتخدمها الســلطات و هــي:
أوال :األدوات المســتخدمة للتعامــل مــع المخاطــر
الناتجــة عــن االئتمــان المتزايــد فــي النظــام:
متطلبات رأس المال المرتبطة بالزمن ( مثل
أوزان المخاطر).
المخصصات المتحركة.
سقوفات االئتمان.
االستقطاعات  Capsعلي نسبة القروض الي
القيمة LTV
االستقطاعات علي نسبة خدمة الدين الي
الدخل.
الحد األدني للهوامش
االحتياطات.
ثاني ًا :أدوات معالجة تراكم المخاطر النظامية:
وضع حدود علي اختالف آجال االستحقاق
وضع حدود لإلقراض بالعملة األجنبية.
وضع حدود للمواقف المفتوحة من العمالت.
وضع قيود علي مصادر التمويل غير
األساسية.

ثالثا :أدوات الحد من التعرضات الهيكيلية و تحديد
انتقال و انتشار المشكلة:
وضع مقدرات اضافية إلمتصاص الخسائر
للمصارف النظامية.
سياسة االفصاح لالسواق والمؤسسات التي
تستهدف المخاطر النظامية.
متطلبات المعالجة للمصارف المهمة نظامياً
نظــم معالجــة المصــارفBank
رابعــ ًا:
Resolution
Regimes
اتخــذت العديــد مــن الــدول الكبــرى إجــراءات مختلفــة
لزيــادة الثقــة فــي أنظمتهــا الماليــة أثنــاء األزمــة الماليــة
العالميــة األخيــرة .بعــض الــدول قامــت بتصفيــة أو
إعــادة هيكلــة المؤسســات الماليــة المهمــة نظاميــاً.
معظــم هــذه المؤسســات كانــت مصــارف .معظــم هــذه
التدخــات و اإلجــراءات تمــت بموجــب التشــريعات
التــي كانــت ســائدة إلعــادة الهيكلــة أو التصفيــة.
إال أنــه اتضــح أن هــذه الســلطات و الصالحيــات لــم
تكــن كافيــة ممــا دعــا بعــض الــدول إلــي اســتصدار
تشــريعات طارئــة تمكنهــم مــن اتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة .المملكــة المتحــدة علــي ســبيل المثــال قامــت
بتأميــم المصــارف و تحويــل الودائــع و األصــول الــي
طــرف ثالــث وتأســيس مصــارف مجســرة (Bridge
 )Banksبموجــب مثــل هــذه التشــريعات المؤقتــة .وقــد
تــم اســتبدال هــذا التشــريع المؤقــت الحقــاً بنظــام قانونــي
خــاص للمعالجــة ،لجنــة السياســة الماليــة ( .)FPCأمــا
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فقــد تــم ســن تشــريع
خــاص تمكنــت بموجبــه الســلطات المســؤولة مــن شــراء
األصــول مــن المصــارف المشــكلة .ألمانيــا قامــت
برســملة المصــارف مــن الخزينــة العامــة و تحويــل
األصــول الرديئــة إلــي شــركات إدارة األصــول عــن
طريــق إنشــاء وكالــة خاصــة وفــرت التمويــل لشــركات
إدارة األصــول وأصبحــت تعمــل كمظلــة لهــا .أمــا فــي
هولنــدا فقــد اســتخدم تشــريع خــاص لرســملة أو تحويــل
أصــول وخصــوم المصــارف الــي مؤسســة ماليــة أخرى
ُجســر وتدخلــت فــي الشــركة األم أو
أو مصــرف م ِ
القابضــة .الســلطات السويســرية مــن ناحيتهــا عــززت
مــن قاعــدة رســاميل مصارفهــا النظاميــة باإلضافــة الــي
تمويــل تحويــل بعضهــا إلــي كيــان خــاص .مــن ناحيــة
أخــرى تبنــت روســيا نظــام معالجــة خــاص للمصــارف
النظاميــة مكنــت مؤسســة ضمــان الودائــع علــي تقديــم
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التمويــل و الســيولة لهــذه المصــارف.
لقــد تــم تمويــل معظــم هــذه المعالجــات مــن األمــوال
العامــة خاصــة الحكومــة ممثلــة فــي وزرات الماليــة
و المصــارف المركزيــة .اعتمــدت كل مــن فرنســا و
هولنــدا و المملكــة المتحــدة كليــاً علــي وزارات الماليــة،
روســيا اعتمــدت علــي وزراة الماليــة و المصــرف
المركــزي لتوفيــر التمويــل .بعــض الــدول مثــل فرنســا
و المانيــا و اســبانيا أسســت كيانــات عامــة خصيصــاً
لتقديــم التمويــل و المشــورة فــي حيــن اعتمــدت الواليــات
المتحــدة االمريكيــة فــي تمويلهــا للمعالجــات علــي أموال
وفرتهــا وزارة الخزانــة ،البنــك المركــزي و مؤسســة
ضمــان الودائــع.
لقــد كانــت كلفــة هــذه المعالجــات باهظــة جــداً و تــم
توفيرهــا مــن أمــوال دافعــي الضرائــب.
بنــا ًء علــي هــذه الــدروس طلــب قــادة الــدول العشــرين
G20مــن مجلــس االســتقرار المالــي  SFBفــي
اجتماعــه بمدينــة بتســبيرج  2009تقديــم مقترحــات
مقاييــس للتعامــل مــع المخاطــر النظاميــة و الســلوكية
المرتبطــة بالمؤسســات الماليــة المهمــة نظاميــاً .توصــف
هــذه المؤسســات بأنهــا كبيــرة الحجــم ،لهــا أهميــة كبيــرة
فــي الســوق و مترابطــة بحيــث أن تعثرهــا أو اعســارها
يمكــن أن يســبب آثــار ضــارة علــي النظــام المالــي و
االقتصــاد ككل .ظهــرت مشــكلة المؤسســات الماليــة
الكبيــرة بحيــث ال يمكــن أن تتــرك لتعلــن افالســها
Too Big To Fail Financial Institutions
 )(TBTFبســبب أن افــاس أو تعســر مثــل هــذه
المؤسســات التتــرك للســلطات النقديــة خيــاراً آخــر
ســوي انقاذهــا باســتخدام األمــوال العامــة وذلــك لتفــادي
آثارهــا المدمــرة علــي االســتقرار المالــي و االقتصــادي.
اســتجابة لطلــب قــادة الــدول العشــرين و فــي القمــة التــي
عقــدت فــي مدينــة ســيول فــي العــام  2010أقــر قــادة
هــذه الــدول مقترحــات مجلــس االســتقرار المالــي حــول
اطــار المؤسســات الماليــة العالميــة المهمــة نظاميــاً
 .G-SIBsهــذا االطــار تعامــل مــع قضيــة المصــارف
العالميــة المهمــة نظاميــاً عــن طريــق خفــض احتمــاالت
وآثــار افالســها .و قــد تضمــن االطــار تقديــم متطلبــات
األهميــة النظاميــة للمؤسســات ،زيــادة مقدرتهــا علــي
امتصــاص الخســائر ،تشــديد الرقابــة عليهــا باالضافــة
الــي متطلبــات المعالجــة الفعالــة .وفــي هــذا اإلطــار
أصــدرت لجنــة بــازل فــي نوفمبــر  2011إطــاراً
لتقييــم المصــارف المهمــة نظاميــاً علــي مســتوى العالــم

Global Systemically Important Banks
 )(G-SIBsوحــددت اللجنة متطلبات أعلي إلمتصاص
الخســائر High Loss Absorbency Capacity
 .)(HLAوقــد الحقــت هــذا اإلطــار بإطــار آخــر
صــدر فــي أكتوبــر  2012لتحديــد المصــارف المهمــة
نظاميــاً داخــل الــدول Domestic Systemically
 )Important Banks (D-SIBsو بنفــس الكيفيــة
حــدد اللجنــة متطلبــات عليــا إلمتصــاص المخاطــر.
واتســاقاً مــع هــذا التوجــه علــي الــدول البــدء فــي تطويــر
أطــر ومنهجيــات لتحديــد المصــارف المهمــة نظاميــاً
داخليــاً ابتــدا ًء مــن ينايــر  .2016كمــا أنهــا عليهــا نشــر
منهجيــة تقييــم المصــارف المهمــة نظاميــاً.
إن الهــدف مــن نظــام المعالجــة الفعــال للمؤسســات
الماليــة هــو جعــل معالجــة المؤسســات الماليــة أمــراً لــه
جــدوى ،دون أن يكــون لهــا آثــار ســالبة وقاســية علــي
النظــام المالــي ،ودون تعريــض دافعــي الضرائــب الــي
خســائر وفــي نفــس الوقــت حمايــة الوظائــف االقتصاديــة
األساســية عــن طريــق آليــات تســمح بتحمــل حملــة
األســهم و المقترضيــن دون ضمانــات علــي امتصــاص
و تحمــل الخســائر بطريقــة تحتــرم اولويــات المطالبــات
عنــد التصفيــة (.)FSB,2011
السلطة المسؤولة ،صالحياتها ومصادر تمويلها:
حســب النظــام الفعــال لمعالجــة المصــارف علــي الــدول
تاســيس هــذا النظــم بحيــث:
أن يكــون لــدى هــذه الســلطة صالحيــات ،أدوار و
مســئوليات واضحــة تركــز علــي االســتقرار المالــي (
داخليــاً وخارجيــاً) .كمــا يجــب أن تتوفــر لهــا المــوارد
الماليــة الكافيــة باإلضافــة الــي الحمايــة القانونيــة.
وتختلــف مســميات هــذه الســلطة مــن دولــة الــي
أخــري ،بعــض الــدول أســمتها « لجنــة االســتقرار
المالــي» و البعــض االخــر أطلــق عليهــا ســلطة
االســتقرار المالــي .علــي ســبيل المثــال فــي بريطانيــا
تــم تســميتها بلجنــة السياســة الماليــة Financial
)Policy Committee(FPCبينمــا تــم تســميتها
مجلــس االســتقرار المالــي Financial stability
فــي
)Oversight
Committee(FSOC
الواليــات المتحــدة االمريكية.ومــن ضمــن صالحيــات
هــذه الســلطة:
اعفاء و تبديل اإلدارة.
تجاوزصالحيات مجلس االدارة.
بيع و تحويل االصول و االلتزامات.
-
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تبني أو انشاء مصارف مجسرة.
االنقاذ.
التعليق.
التصفية.
أما مصادر تمويلها :
يجــب أال تعتمــد علــي األمــوال العامــة مــن
الخزينــة العامــة للدولــة.
تمويــل خــاص مــن نظــام ضمــان الودائــع
أو أنشــاء صنــدوق خــاص للمعالجــة Special
Resolution
Fund
الملكية العامة كملجأ أخير.
خامساً :نظام ضمان الودائع:
أوصــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة إعتبــار نظــام
ضمــان الودائــع كأحــد أزرع شــبكة األمــان المالــي ومــن
ثــم ســارعت العديــد مــن الــدول فــي تبنــي وإنشــاء أنظمة
ضمــان ودائــع .توفــر نظــم ضمــان الودائــع الحمايــة
لصغــار المودعيــن أفــراداً و مؤسســات ومــن ثــم تســاهم
هــذه األنظمــة في إســتقرار و ســامة األنظمــة المصرفية
و الماليــة و تعــزز الثقــة فيهــا و تمنــع إنتشــار عــدوى
الذعــر المالــي عنــد إعــان إفــاس أحــد المصــارف.
فالهــدف األساســي مــن نظــام ضمــان الودائــع هــو
حمايــة المودعيــن و المســاهمة فــي اإلســتقرار المالــي.
الجــزء األول مــن هــذا الهــدف يتعلــق بإفتــراض ضمنــي
هــو عــدم قــدرة المودعيــن العادييــن علــي تقييــم ومتابعــة
مخاطــر المؤسســات الماليــة التــي لديهــم بطرفهــا ودائــع
بصــورة مســتمرة .ومــن ثــم فــإن نظــام ضمــان الودائــع
يؤكــد ســامة وســيولة ودائــع هــؤالء المودعيــن خاصــة
صغــار المودعيــن .أمــا الجــزء الثانــي مــن الهــدف
(المســاهمة فــي اإلســتقرار المالــي) فهو مرتبط بهشاشــة
النظــام المصرفــي فــي جميــع الــدول بحكــم طبيعــة عمــل
هــذا النظــام ،حيــث تقــوم المصــارف بقبــول ودائــع
قصيــرة األجــل مــن المودعيــن وتمنــح تمويـ ً
ـا متوســط
وطويــل األجــل للمقترضيــن و المســتثمرين ممــا يجعلهــا
معرضــة لمخاطــر الســيولة باســتمرار .ومــن ثــم ينظــر
إلــي نظــام ضمــان الودائــع كوســيلة لبــث اإلســتقرار
المالــي عــن طريــق وقــف أو إزالــة الذعــر المالــي
بواســطة زيــادة الثقــة لــدي المودعيــن.
أوضحــت التجــارب فــي الــدول المتقدمــة أن نظــم ضمان
الودائــع ســاعدت علــي زيــادة ثقــة الجمهــور العــام فــي
النظــام المصرفــي وأوقفــت ذعــر الســيولة و منعــت
الذعــر المالــي ( الركــض الجماعــي) كمــا ســاعدت علي

تحقيــق االســتقرار االقتصــادي (.)Cedra 2001
وحســب ( )Ketcha 1991ال يوجــد عنصــر فــي
مكونــات الرقابــة الوقائيــة يمكنــه توفيــر الحمايــة مــن
الذعــر المالــي أكثــر مــن نظــام ضمــان الودائــع.
ونســبة ألهميــة نظــم ضمــان الودائــع ودورهــا فــي
االســتقرار المالــي و لنشــر المعرفــة بهــا و وتبــادل
الخبــرات بيــن الــدول تــم انشــاء الجمعيــة العالميــة
لضامنــي الودائــع فــي العــام  2002ومقرهــا بنــك
التســويات الدوليــة بسويســرا .أصــدرت الجمعيــة
العالميــة لضامنــي الودائــع بالتعــاون مــع لجنــة بــازل
للرقابــة المصرفيــة المبــادئ األساســية لنظــم ضمــان
الودائــع الفعالــة فــي العــام  .2009تــم تصنيــف الثمانــي
عشــرة مبــدأً أساســياً ضمــن عشــر مجموعــات تشــمل:
تحديــد األهــداف ( المبــدأ  ،)2، 1المهــام و الصالحيــات
( المبــدأ  ،)4 ،3الحوكمــة ( المبــدأ  ،)5العالقــة بيــن
شــبكة األمــان المالــي و التنســيق مــع الــدول األخــرى
( المبــدأ  ،)6،7العضويــة و حــد الضمــان ( المبــدأ 8
الــي  ،)10التمويــل ( المبــدأ  ،)11التوعيــة الجماهيريــة
( المبــدأ  ،)12بعــض الجوانــب القانونيــة ( المبــدأ
 ،)13،14معالجــة البنــوك المتعثــرة ( المبدأ ،)16،15
تعويــض المودعيــن و المتحصــات ( المبــدأ .)18 ،17
هــذه المبــادئ هــي:
1المبــدأ االول :أهــداف السياســة العامــة 2-،المبــدأالثاني:التقليــل مــن المخاطــر الســلوكية3- ،المبــدأ
الثالــث:األدوار 4- ،المبــدأ الرابــع :الصالحيــات،
5المبــدأ الخامــس  :الحوكمة 6- ،المبدأالســادس:العالقةمــع شــبكة األمــان المالي7-،المبــدأ السابع:التنســيق
مــع الــدول األخــرى 8- ،المبــدأ الثامــن :العضويــة
االجبارية9-،المبــدأ التاســع :التعويض10-،المبــدأ
العاشــر :االنتقــال مــن النظــام الكلــي إلــي الجزئــي11- ،
المبــدأ الحــادي عشــر :التمويــل 12- ،المبــدأ الثانــي
عشــر :التوعيــة الجماهيريــة13- ،المبــدأ الثالــث عشــر:
الحمايــة القانونيــة 14- ،المبــدأ الرابــع عشــر :التعامــل
مــع الجهــات ذات العالقــة 15- ،المبــدأ الخامــس
عشــر :الكشــف المبكــر و التدخــل فــي الوقــت المناســب
ومعالجــة البنــوك 16- ،المبــدأ الســادس عشــر:المعالجة
الفعالــة للبنــوك المتعثــرة 17- ،المبــدأ الســابع عشــر:
التعويــض 18- ،المبــدأ الثامــن عشــر :المتحصــات.
تــم إســتكمال منهجيــة تقييــم اإللتــزام بالمبــادئ العالميــة
لضامنــي الودائــع فــي ديســمبر 2010م .إســتخدمت
هــذه المبــادئ ومنهجيــة اإللتــزام بواســطة الســلطات
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النقديــة كمرجعيــة لتقييــم جــودة أنظمتها للودائــع ولتحديد
الفجــوة فــي ممارســة أنظمتهــا لضمــان الودائــع وإتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لتالفيهــا  .كمــا إســتخدم صنــدوق
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي المبــادئ األساســية فــي
إطــار برامــج تقييــم النظــام المالــي ( )FSAPلتقييــم
فعاليــة نظــم وممارســات ضمــان الودائــع فــي الــدول
المختلفــة.
ّ
إن االزمــة الماليــة العالميــة (2007م2009 -م) خلفــت
إضــاءات ودروس غايــة فــي األهميــة لنظــم ضمــان
الودائــع  .لقــد أظهــر تطــور األزمــة الماليــة العالميــة
أهميــة المحافظــة علــى ثقــة المودعيــن فــي النظــام
المالــي والــدور الرئيــس الــذي تلعبــه أنظمــة حمايــة
الودائــع فــي الحفــاظ علــى الثقــة فــي النظــام المالــي.
وقــد ســاعدت زيــادة حجــم التغطيــة لتعزيــز ترتيبــات
التمويــل العديــد مــن الــدول علــى تحقيــق اإلســتقرار.
فــي بعــض الــدول تــم اإلعــان عــن التغطيــة الشــاملة
بواســطة الســلطات المعنيــة  .بغــض النظــر عــن
شــكل الحمايــة أدرك متخــذو القــرار أهميــة ضمــان
ثقــة المودعيــن  .بعــد األزمــة العالميــة وجــد العديــد
مــن ضامنــي الودائــع أهميــة توســيع نطــاق صالحياتهــم
وتضميــن أدوات إتخــاذ قــرار التصفيــة أو قــرار الحــل
باإلضافــة إلــى تعويــض المودعيــن  .وفــي مســح حديــث
أجرتــه الجمعيــة العالميــة لضامنــي الودائــع إتضــح أن
نســبة وكاالت ضمــان الودائــع التــي لديهــا مثــل هــذه
الســلطة (أي ســلطة حــل المصــارف) إرتفعــت مــن
 50%فــي العــام 2005م إلــى  65%مــن مؤسســات
ضمــان الودائــع فــي العــام 2011م.
هــذه الــدروس والعبــر كان لها دالالت للمبادئ األساســية
وقــد وفــرت اإلطــار والمبــررات التــي تــم وفقــاً لهــا
مراجعــة المبــادئ األساســية لضامنــي الودائــع .
لقــد تــم التشــديد والتركيــز علــى ضــرورة حمايــة
اإلســتقاللية العمليــة لنظــام ضمــان الودائــع لتحقيــق
أغراضــه.
لقــد أظهــرت األزمــة الماليــة العالميــة حاجــة نظــام
ضمــان الودائــع للمزيــد مــن األدوات والقــدرات للتكامــل
بصــورة أفضــل مــع شــبكة االمــان المالــي .ونتيجــة
لهــذه التطــورات وتجربــة تطبيــق المبــادئ األساســية
والتحســينات الدوليــة فــي األطــر الرقابية،كونــت
الجمعيــة العالميــة لضامنــي الودائــع لجنــة تســيير
داخليــة لمراجعــة وتحديــث المبــادئ األساســية لضامنــي
الودائــع ووضــع مقتــرح بالمراجعــات فــي فبرايــر

2013م .وكجــزء مــن مهمــة المراجعــة أخــذت اللجنــة
فــي إعتبارهــا اآلتــي :الــدروس المســتفادة مــن تطبيــق
المبــادئ األساســية كأداة للتقييــم الذاتــي وبرامــج تقييــم
النظــام المالــي  ، FSAPsالتطــورات الهامــة فــي
المحيــط التنظيمــي مثــل تكويــن مجلــس اإلســتقرار
المالــي ( ،)FSBالخصائــص األساســية ألنظمــة حــل
المؤسســات  ،اإلرشــادات اإلضافيــة المُصــدرة بواســطة
الجمعيــة للتعامــل مــع التوجيهــات الناتجــة عــن ورقــة
مجلــس اإلســتقرار المالــي :مراجعة موضوعيــة لضمان
الودائــع  ،إرشــادات الجمعيــة العالميــة لضامنــي الودائــع
المتعلقــة بأنظمــة ضمــان الودائــع اإلســامية وقضايــا
الشــمول المالــي.
تــم عــرض مقتــرح الجمعيــة العالميــة لضامنــي الودائــع
علــى مجموعــة عمــل مشــتركة ( )WGتضمنــت
ممثليــن مــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة( )BCBC
 ،المنتــدى األوربــي لضامنــي الودائــع (، )EFDI
المفوضيــة األوربيــة ( ،)ECمجلــس اإلســتقرار المالــي
( ،)FSBصنــدوق النقــد الدولــي ( )IMFوالبنك الدولي
( ،)WBوذلــك إلتخاذهــا كنقطــة إنطــاق والعمــل ســوياً
لتطويــر نســخة نهائيــة ومراجعــة للمبــادئ األساســية
لضامنــي الودائــع.
التحديثــات المهمــة فــي المبــاد األساســية للنظــم الفعالــة
لضمــان الودائــع تضمنــت :
تحسين درجة وضوح وتناسق المصطلحات.
.1
خفــض مســتوى التداخــل والتكــرار فــي عــدد
.2
مــن المبــادئ األساســية.
تقويــة المبــادئ األساســية فــي مناطــق محــددة
.3
( الحوكمــة ،تعويــض المودعيــن ،التغطيــة والتمويــل)
وتحســين الحمايــة إلســتخدام أصــول تأميــن الودائــع.
تضميــن إرشــادات الجمعيــة العالميــة المطـوّرة
.4
بشــأن التوعيــة الجماهيريــة ،التغطيــة ،الخطــر الســلوكي
والتمويــل.
تنــاول موضــوع الخطــر الســلوكي داخــل كل
.5
مبــدأ بـ ً
ـدال عــن إفــراد مبــدأ خــاص بالخطــر الســلوكي.
تحديــث المبــدأ ذو الصلــة بالتدخــل ومعالجــة
.6
اإلفــاس وذلــك إلبــراز الــدور الــذي تلعبــه العديــد
مــن مؤسســات ضمــان الودائــع فــي أنظمــة معالجــة
المصــارف  ،ولضمــان التناســق بيــن المبــادئ األساســية
والخصائــص األساســية حســب مجلــس اإلســتقرار
المالــي.
إضافــة المزيــد مــن اإلرشــادات حــول دور
.7
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ضامنــي الودائــع فــي اإلســتعداد لألزمــة وإدارتهــا.
تضميــن اإلعتبــارات الالزمــة ذات الصلــة
.8
بتشــغيل أنظمــة ضمــان الودائــع اإلســامية .
تحديــث وتعزيــز المبــادئ األساســية ذات الصلة
.9
بقضايــا ضمــان الودائــع عبــر الحــدود.
 .10إضافــة اإلرشــادات عــن تشــغيل أنظمــة ضمــان
الودائــع المتعــددة فــي ظــل نظــام واحــد.
 .11تحديــث بعــض المعاييــر اإلضافيــة للمعاييــر
األساســية وإضافــة معاييــر تقييــم جديــدة.
ونتيجــة لهــذه المراجعــة تقلــص عــدد المبــادئ األساســية
مــن  18إلــى  16مبــدأ ،تحتــوي علــى  96معيــار
للتقييــم .هنــاك ســتة معاييــر إضافيــة مــن منهجيــة التقييــم
تــم تطويرهــا إلــى معاييــر أساســية.
فــي فبرايــر مــن العــام 2011م وافــق مجلــس اإلســتقرار
المالــي علــى تضميــن المبــادئ األساســية لضامنــي
الودائــع فــي قائمــة المعاييــر األساســية لألنظمــة الماليــة
الســليمة  Sound Financial Systemالتــي
تســتحق األولويــة فــي التطبيــق إعتمــاداً علــى ظــروف
الدولــة.
وفــي إطــار هــذه المراجعــات التــي تمــت مؤخــراً
لمبــادرة المعاييــر أكــد البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد
الدولــي رغبتهمــا فــي تقييــم اإللتــزام بالمبــادئ األساســية
ضمــن تقريرهــم عــن برنامــج التحقــق مــن مراعــاة
المعاييــر Report on The Observance of
.Standards and Codes
ومــن ثــم نجــد أن نظــم ضمــان الودائــع أصبحــت تشــكل
أحــد األزرع أألساســية لشــبكة االمــان المالــي جنبــاً
الــي جنــب مــع المكونــات االخــري .فيمــا يلــي بعــض
الصالحيــات و التعديــات التــي أجريــت فــي مهــام
وصالحيــات وأدوار مؤسســات ضمــان الودائــع:
ً
أوال :صالحيــات النظــام :هنــاك أربعــة مســتويات
لصالحيــات نظــم ومؤسســات ضمــان الودائــع.
 صنــدوق للســداد  Pay boxبصالحيــات محــدودةتتمثــل فــي تعويــض المودعيــن عنــد التصفيــة فقــط
وليــس لــه دور رقابــي أو اشــرافي.
 صنــدوق للســداد مــع صالحيــات إضافيــة Pay :box plusللمؤسســة فــي هــذه الحالــة اضافــة للــدور
التعويضــي صالحيــات اضافيــة تتمثــل فــي القيــام
ببعــض المعالجــة مثــل تقديــم الدعــم المالــي.
 صنــدوق للتقليــل مــن الخســائر:Loss Minimizer:يشــارك نظــام ضمــان الودائــع بفعاليــة فــي االختيــار

مــن بيــن مجموعــة واســعة مــن الخيــارات االســتراتيجية
االقــل كلفــة للتدخــل ومعالجــة المصــارف.
 صنــدوق للتقليــل مــن المخاطــر: Risk Minimizerلــدي الصنــدوق صالحيــات وســلطات واســعة وشــاملة.
تتضمــن هــذه الســلطات ادارة و تقييــم المخاطــر وضبــط
دخــول وخــروج المصــارف فــي نظــام الضمــان،
اجــراء الفحــص و التفتيــش للمصــارف أو الطلــب مــن
الســلطات المعنيــة اجــراء التفتيــش .فــي هــذه الحالــة
يكــون لنظــام الضمــان الســلطات للكشــف المبكــر
للمشــكالت و التدخــل فــي الوقــت المناســب باالضافــة
الــي دور رئيــس فــي معالجــة المصــارف .بــل هــو مــن
يملــك ســلطة معالجــة المصــارف.
ففــي مســح أجرتــه الجمعيــة العالميــة لضامنــي الودائــع
فــي  31ديســمبر  2012اتضــح أن  28.35%مــن
مؤسســات ضمــان الودائــع هــي عبــارة عــن صناديــق
لتعويــض المودعيــن فقــط 26.32% ،صناديــق للســداد
مــع صالحيــات اضافيــة 11.12% ،صناديــق لتقليــل
المخاطــر 13.16% ،صناديــق تقلــل مــن المخاطــر و
 2.3%اخــري (.)Jerzy Pruski 2014
ومــن ثــم فــان الحــد األدنــي لصالحيــات نظــم ضمــان
الودائــع ينبغــي أن تكــون صندوق للســداد مــع صالحيات
اضافيــة و ليــس صندوقــاً للتعويــض فقــط.
ثانيــاً :دور النظــام فــي معالجــة المصــارف :يتحــدد
دور النظــام فــي معالجــة المصــارف علــي صالحياتــه.
ومــن ثــم فــان المبــادئ االساســية لضامنــي الودائــع
المعدلــة تطالــب بــأن يكــون لمؤسســات ضمــان الودائــع
أدوار واضحــة فــي معالجــة المصــارف وذلــك بمنحهــا
صالحيــات فــي اســتخدام مــوارد الصنــدوق فــي اتخــاذ
اجــراءات لتمويــل معالجــة المصــارف منفــردة أو
بالتعــاون مــع مكونــات شــبكة االمــان المالــي االخــرى
علــي أال تتعــدي حجــم المســاهمة قيمــة الودائــع
المضمونــة لــكل مصــرف.
كذلــك تــم منــح مؤسســات ضمــان الودائــع صالحيــات
واســعة للحصــول علــي و مشــاركة المعلومــات مــع
مكونــات شــبكة االمــان المالــي فــي التوقيــت المناســب
ً
فضــا عــن اعتبارهــا عضــو فاعــل و شــريك أصيــل
فــي شــبكة االمــان المالــي.
اضافــة الــي ذلــك تــم منــح صاحيــات لنظــم ضمــان
الودائــع لتطويــر مقدراتهــا للتعامــل مــع المخاطــر
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المستخلص

التقنـــــــــــية
كــــمـدخـــل
لتحســـــــين
جــــــــــــــودة
الخـــــــدمات
المصــرفـــية
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هاني عبداهلل عبدالغفار
بنك التضامن
اإلسالمي إدارة العالقات
الخارجية والنقد األجنبي

تعــد المصــارف مــن المنشــآت
الماليــة الحيويــة ضمــن اإلطــار
القومــي االقتصــادي حيــث تلعــب
دوراً رياديــاً واســتراتيجياً فــي
تنفيــذ أهــداف ومكونــات السياســة
الماليــة للدولــة بعناصرهــا االئتمانيــة
والنقديــة ،وأنهــا تســاهم وبشــكل
جوهــري فــي تصعيــد وتيــرة التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وهــذا
األمــر إنمــا يتطلــب تفعيــل هــذه
المنشــآت لزيــادة كفاءتهــا وفاعليتهــا
وأن تعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا
واســتراتيجياتها وبرامجهــا ضمــن
إطــار البيئــة الماليــة والمصرفيــة
التنافســية ,وأن تســعى لبنــاء مركــز
اســتراتيجي ومتميــز مــن خــال
اعتمــاد اســتراتيجيات مصرفيــة
متعــددة وحكيمــة وذلــك مــن خــال
المنافســة علــى أســاس الجــودة
والخدمــة المتميــزة لضمــان جــذب
أكبــر مــا يمكــن مــن المتعامليــن
ً
فضــا عــن تدعيــم قدرتهــا
معهــا
وتميزهــا التنافســي وزيــادة قدرتهــا
علــى االبتــكار والتجديــد لضمــان
البقــاء والنمــو واالســتقرار.
مــن المظاهــر التــي يشــهدها القطــاع
المصرفــي التغييــرات والمســتجدات
التــي تخــص اعتبــارات الجــودة
والتــي قطعــت أشــواطاً قياســية
مالزمــة بذلــك التطــورات التــي
شــهدها القطــاع التكنولوجــي بمعداته
واســتخداماته الواســعة والعمليــة.
وبالتالــي بــات مــن المحتــم علــى
المصــارف أن تتعامــل مــع هــذه
المســتجدات حتــى يمكــن لهــا البقــاء
فــي الســوق .والخدمــات المصرفيــة
مــا كان لهــا أن تتطــور بالجــودة التي
هــي عليهــا إال عــن طريــق اإلبــداع
الحاصــل فــي األجهــزة والمعــدات
واألنظمــة الحاســوبية المختلفــة،
ولقــد كانــت االســتجابة الســريعة
والفاعلــة للمصــارف بتقبــل التعامــل
بالتقنيــة الحديثــة وبمختلــف صورهــا
مــن أثــر واضــح فرفــع الخدمــة
المصرفيــة إلــى جــودة أفضــل.
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Abstract
The banks are
considered
as
vital
financial
institutions
within the economic
framework where play a
pioneering and strategic
role in the implementation
of the objectives and
components of fiscal
policy for the state by its
elements of credit and
cash, and they contribute
significantly
to
the
escalation of the pace
of social and economic
development, and this
is requires the activation
of these corporations to
increase their efficiency
and
effectiveness
and to achieve the
objectives and strategies
and programs within
the framework of the
financial and banking
competitive environment,
and seek to build a
strategic and distinct
position through the
adoption of multiple and
wise banking strategies
through competition on
the basis of quality and
distinguished
service
to ensure attracting the
largest possible clients
as well as strengthen the
capacity and competitive
position and increase
their ability of innovation
and modernization to
ensure the survival,
growth and stability.

Some
of
the
manifestations
taking
place in the banking
sector, changes and
developments regarding
to quality considerations,
which
have
made
strides following the
developments in the
technology sector with its
extensive and practical
equipments and uses.
Therefore, it is imperative
for banks to deal with
these developments so
that can survive in the
market. Banking services
could not develop in
quality unless pursued
the recent creativity in
different equipment and
computer systems. The
great effect of raising
banking service to better
quality is the result of
swift response of the
banks to accept dealing
with the various forms of
modern
technology.
التقنيــة كمدخــل لتحســين جــودة
الخدمــات المصرفيــة
مفهوم الخدمات المصرفية -:
أن مفهــوم الخدمــات المصرفيــة ال
يبتعــد أو يختلــف كثيــراً عــن مفهــوم
الخدمــات بشــكل عــام حيــث أنهــا
تمثــل نشــاط أو عمــل يحصــل عليــه
المســتفيد مــن خــال األفــراد أو
المكائــن التــي تقــدم من خاللهــا ,وأن
مســتوى االشــباع يرتبــط بمســتوى
أداء األفــراد والمكائــن وذلــك لعــدم
ملموســية هــذا النشــاط أو العمــل،
وأن هــذه الخدمــات قــد يرتبــط
تقديمهــا بمنتــج أو قــد ال يرتبــط مــن
هــذا نجــد بــأن الخدمــة المصرفيــة

تمثــل - :

( أ ) نشــاط أو عمــل يقــدم إلــى
المســتفيد مــن قبــل األفــراد والمكائن.
( ب ) أن تقديمهــا قــد يرتبــط أو
ال يرتبــط بالســلعة  ،فعلــى ســبيل

المثــال - :

إن حصــول المســتفيد
علــى المعلومــات التــي يحتاجهــا
مــن خــال التقائــه بالعامليــن فــي
المصــرف يجعــل هــذا النــوع مــن
الخدمــة مرتبــط بالشــخص الــذي
يقد مهــا .
إن ســحب المســتفيد للنقــود
عــن طريــق الصــراف اآللــي يرتبــط
باســتخدام هــذا الصــراف.
إن مــلء اســتمارة الســحب
أو اإليــداع يرتبــط باألفــراد الذيــن
يتعاملــون مــع المســتفيد وعلــى
اســتخدام ســلعة مســاعدة وهــي
مســتندات الســحب واإليــداع.
إن مســتوى إشــباع المســتفيد
يرتبــط بمــدى كفــاءة العامليــن
ومســتوى تطــور اآلالت واألجهــزة
المســتخدمة والتــي تســاعد علــى
ســرعة إنجــاز وتقديــم الخدمــة.
يمكــن تعريــف الخدمــات
المصرفيــة قانونــاً بأنهــا «التصرفات
أو األنشــطة التــي يقــوم بهــا طرف
مقابــل أجــر معلــوم يدفعــه المســتفيد
وتقديــم تلــك الخدمــة وفقــاً لطلــب
وتحديــد المســتفيد أو حســب العقــد
الموقــع بيــن الطرفيــن .أمــا مــن
الناحيــة المصرفيــة التســويقية فيمكن
تعريــف الخدمــات المصرفيــة بأنهــا
«عبــارة عــن تصرفــات أو أنشــطة
أو أداء يقــدم مــن طــرف إلــى أخــر
وهــي أنشــطة غيــر ملموســة وال
يترتــب عليهــا نقــل إلــى ملكيــة،
وتعتبــر الخدمــة المصرفيــة أهــم
عنصــر فــي المزيــج التســويق
المصرفــي بــكل مــا تتصــف بــه مــن
خصائــص وفوائــد.
كمــا تعــرف الخدمــات المصرفيــة
بأنهــا «مجموعــة مــن العمليــات
ذات المضمــون المنفعــي الكامــن

فــي مجموعــة مــن العناصــر
الملموســة (الحقيقيــة) وغيــر
الملموســة (غيرالحقيقيــة) المدركــة
مــن قبــل األفــراد أو المؤسســات مــن
خــال دالالتهــا وقيمتهــا المنفعيــة
التــي تشــكل مصــدراً إلشــباع
حاجاتهــم الماليــة واالئتمانيــة
الحاليــة والمســتقبلية التــي تشــكل
فــي الوقــت نفســه مصــدراً لربحيــة
الخدمــات المصرفيــة .ويتصــف
مضمــون الخدمــة المصرفيــة بتغلــب
العناصــر غيــر الملموســة علــى
العناصــر الملموســة وتتجســد هاتــان
المجموعتــان مــن العناصــر فــي
بعديــن أساســيين :البعــد المنفعــي
والبعــد الســماتي.
يتمثــل البعــد األول فــي مجموعــة
المنافــع الماديــة المباشــرة التــي
يســعى العميــل للحصــول عليهــا مــن
خــال شــرائه للخدمــة المصرفيــة.
أمــا البعــد الثانــي فإنــه يتمثــل فــي
مجموعــة الخصائــص والســمات
التــي يتصــف بهــا المضمــون
المنفعــي المباشــر للخدمــة.
إذا كان البعــد األول يرتبــط بالعميل
نفســه فــإن البعــد الثانــي يرتبــط
بالخدمــة المصرفيــة نفســها ويعبــر
عــن مســتوى جــودة هــذه الخدمــة
ويرقــي بهــا إلــى مســتوى توقعــات
العميــل وإدراكاتــه.
تظهــر أهميــة الخدمــات
المصرفيــة فــي كونهــا تمثــل األداة
التــي يعتمــد عليهــا المصــرف فــي
إشــباع رغبــات عمالئــه وفــي تحقيق
أهدافــه تبعــاً لذلــك ،وبالتالــي فإنــه
مــن الحقائــق األساســية المتعــارف
عليهــا أن نجــاح أي منظمــة إنمــا
يعتمــد علــى السياســة التــي تتبعهــا
فــي إدارة برامــج الخدمــات التــي
يقــوم المصــرف بتقديمهــا للعمــاء،
والتــي تؤثــر علــى بقيــة عناصــر
المزيــج التســويقي بحيــث تؤثــر
علــى األســعار وأســاليب الترويــج
ومنافــذ التوزيــع.
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مفهـوم الجـودة - :
لقــد تعــددت وتباينــت التعريفات
التــي أوردهــا الباحثــون فــي مجــال
الجــودة ســواء مــن قبــل األفــراد أو
مــن قبــل منظمــات األعمــال علــى
اختــاف أنواعهــا وأنشــطتها وهــذا
االختــاف أدى إلــى تبايــن واختالف
مفهــوم الجــودة.
الجودة في اللغة :
جــود الشــئ بمعنــى أتقنــه وأبــدع
فيــه ،أجــاد أتــى بالجيــد مــن قــول
وعمــل وقــال تجــودوا فــي الشــئ
أنظــروا أيهــم أجــود فيــه ،فالجــودة
هــي اإلتقــان أو اإلبــداع.
مفهوم الجودة في اإلصطالح
المحاسـبي :
أن أغلــب تعريفــات الجــودة
التــي تختــص بشــركات ومنظمــات
األعمــال تــدور فــي اتجاهيــن
أساســيين ،وهمــا االتجــاه الــذي ال
يهتــم بالعميــل واالتجــاه الــذي يهتــم
بالعميــل .مجموعــة التعريفــات
األولــى والتــي ال تهتــم بالعميــل
وهــي التــي تهتــم بتوفــر خصائــص
معينــة فــي الســلعة المنتجــة أو
التــي تتوفــر فــي العمــل التجــاري
الــذي ينتــج الســلعة وهــذا االتجــاه
ال يأخــذ رأي العميــل فــي الســلعة
المنتجــة بصــورة مباشــرة وإنمــا
يكــون اعتمــاداً علــى رأي المنشــأة
فــي المنتــج ،بمعنــى آخــر أن تتبــع
المنشــأة فــي إنتــاج الســلعة التــي
تراهــا مناســبة وليــس كمــا يراهــا
المســتهلك النهائــي .وبالتالــي فنظــام
الجــودة هنــا هــو الهيــكل التنظيمــي
لتطبيــق تأكيــد الجــودة مــن داخــل
المنشــأة.
كمــا عرفتهــا الهيئــة الدوليــة
للمواصفــات (اآليـــذو) حســب
المواصفــة ( 1994م –
 ) ISO9000بأنهــا« :جميــع
الميــزات والخصائــص للمنتــج أو
الخدمــة التــي تظهــر إمكانيــة تلبيــة
االحتياجــات المنصــوص عليهــا
« .إن هــذا التعريــف يركــز علــى

الجــودة التقليديــة التــي تعتمــد علــى
خصائــص المنتــج دون مراعــاة
احتياجــات العميــل للســلعة أو
الخدمــة.
أمــا الجــودة بمفهومهــا الحديــث فهــي
كمــا بينهــا علمــاء الجــودة منهــم (
جــوران  )Juronبأنـــها :
« المالئمــة لالســـتخدام « ويقصــد
بذلــك أن يكــون مســتخدم الســلعة أو
الخدمــة قــادراً علــى االعتمــاد عليهــا
فــي إنجــاز مــا ينبغــي منهــا.
كمــا عرفهــا ()David Garvin
بأنهــا « :الوفــاء بتوقعــات المســتهلك
«  .فالجــودة تعنــي حصــول
المســتهلك علــى مــا تــم دفعــه
للحصــول علــى منافــع ،وقــد تكــون
أحــد األســباب الرئيســية النخفــاض
الجــودة يرجــع إلــى تركيــز معظــم
المنظمــات علــى التكلفــة واإلنتاجيــة
أكثــر مــن اهتمامهــا بموضــوع
الجــودة.
يالحــظ التطــور الكبيــر الــذي
طــرأ علــى مفهــوم الجــودة لــدى
الهيئــة الدوليــة للمواصفــات والــذي
تحــول بهــا مــن االهتمــام بتوكيــد
الجــودة للمنتــج حســب رأي المنشــأة
إلــى توكيــد الجــودة حســب رأي
المســتهلك النهائــي للســلعة ،وهــو
التطــور الــذي حــدث مــا بيــن
إصــدار 1994م واإلصــدارة
األخيــرة أكتوبــر 2000م .هــذا مــا
( إيشكاوا )Ishikawa
أكده
بقوله :إن العـــميل هو مصدر العـمل
لـــنا ،فيجب أن تســعى المنشــأة لتقديم
منتــج يرضــي العمــاء بأفضــل
ســعر ممكــن ،وكذلــك فــإن الشــرط
األساســي للمنتــج الجيــد هــو أن
يكــون التالــف والعيــوب تســاوي
صفــر .فباختصــار أن المنتــج
الجيــد هــو الــذي يتميــز بخصائــص
متوازنــة بشــكل عــام.
 مفهوم الجودة في اإلسـالم - :ورد مفهــوم الجــودة ســواء فــي
القـــرآن الكريـــم أو الســـنة النبـــوية
بعــدة صيــغ مختلفــة وجــاءت بمعنــى
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اإلحســان كمــا جــاءت بمعنــى
اإلتقــان وبمعنــى المهــارة .ونجــد
أن مفهــوم اإلحســان هنــا أو اإلتقــان
أو الجــودة هــو الوفــاء بمتطلبــات
العمــل علــى أحســن وجــه وقــد
يزيــد معنــى اإلحســان درجــة علــى
مجــرد التجويــد أال وهــو التفضــل
أي الزيــادة عــن المطلــوب.
وهنــاك معنــى آخــر وهــو المهــارة
ودرجــة إتقــان الشــئ والقــدرة علــى
حــل عقدتــه ورمــوزه وتطويــر أدائــه
ففــي الحديــث الشـــريف ( :الماهــر
بالقـــرآن مــع الســفرة الكــرام البررة،
والــذي يقــرأ ويتتعتــع فيــه وهــو عليه
شــاق لــه أجــران ) صحيــح جامــع.
لذلــك نجــد مفهــوم الجــودة هنــا
يتفــق مــع مفهــوم الجــودة العــام إلــى
حــد بعيــد باإلضافــة إلــى عنصــر
مراقبــة اهلل عــز وجــل ( فــإن لــم تــره
فهــو يــراك ) ,وهــو مــا يضفــي قــوة
رقابيــة ذاتيــة علــى إجــادة العمــل.
توصــل الباحثــون بعــد هــذا الكــم
مــن التعاريــف لمفهــوم الجــودة إلــى
تعريــف واحــد بــأن الجــودة هــي:
تحــول فــي فكــر وثقافــة المنشــأة
ألحــداث التحســين المســتمر فــي
جــودة الســلع والخدمــات وفــق أســس
علميــة تراعــى صالــح العميــل
الداخلــي والخارجــي وأصحاب رأس
المــال والمســاهمون والمجتمــع.
الجـودة والخدمـات المصرفيـة - :
يعــد موضــوع جــودة الخدمــات
المصرفيــة مــن أكثــر الموضوعــات
التــي أشــبعت بحثــاً ودراســة
فــي مجــال تســويق الخدمــات
المصرفيــة ،وســبب ذلــك يعــود
بالدرجــة األســاس إلــى أن الجــودة
هــي الشــريان الحيــوي الــذي يمــد
المصــرف بدمــاء جديــدة متدفقــة،
مثــل المزيــد مــن العمــاء المواليــن
والمزيــد مــن الربحيــة عــاوة علــى
دور الجــودة فــي تحقيــق الميــزة
التنافســية للمصــرف المعنــي.
إال أن عمليــة تعريــف جــودة
الخدمــة ومراقبتهــا تختلــف كثيــراً

فــي قطــاع المصــارف قياســاً إلــى
القطــاع اإلنتاجــي المتمثــل بالســلع
الملموســة ،باعتبــار أن الجــودة
المدرجــة فــي الخدمــة المصرفيــة
هــي غيــر الجــودة المدركــة فــي
الســلعة الملموســة .ففــي الســلع فــإن
الشــركات المنتجــة تقــدم ســلعها
باالســتناد إلــى عــدة معاييــر مثــل
الحجــم والعبــوة والطعــم واللــون،
أمــا المســتهلك فــإن تقييمــه لجــودة
هــذه الســلعة قــد يتــم علــى أســاس
عــدة معاييــر مثــل لمــس الســلعة
أو تذوقهــا وغيــر ذلــك .وفــي كلتــا
الحالتيــن ( حالــة تقييــم الشــركة
وحالــة تقييــم المســتهلك النهائــي )
فــإن تقييــم جــودة الســلعة يتــم علــى
أســاس الســلعة بشــكلها النهائــي.
أمــا فــي الخدمــات المصرفيــة فــإن
العميــل يكــون أحكامــه حــول جــودة
الخدمــة المصرفيــة علــى أســاس
جــودة تقديــم الخدمــة باإلضافــة
إلــى األســاس المســتند علــى المنافــع
النهائيــة التــي يجنيهــا العميــل مــن
الخدمــة ،فالعميــل ال يقيــم خدمــات
المصــرف علــى أســاس كشــوفات
الحســابات التــي وردت إليــه مــن
المصــرف فقــط وإنمــا تقييمــه لجــودة
الخدمــة المصرفيــة يســتند أيضــاً
إلــى ســلوك العامليــن فــي المصــرف
خــال تعاملهــم معــه وكذلــك ســرعة
إنجازهــم للخدمــة المصرفيــة
المطلوبــة.
فــإن جــودة الخدمــات
المصرفيــة مــا هــي إال « :قيــاس
لمــدى مســتوى الجــودة المقدمــة مــع
توقعــات العميــل ،فتقديــم خدمــة ذات
جــودة يعنــي فــي المحصلــة النهائيــة
أن تكــون الخدمــة متوافقــة مــع
توقعــات العمــاء».
فجــودة الخدمــة ســتكون
الهــدف الرئيســي للمصــرف الــذي
مــن خاللــه يتمكــن المصــرف مــن
الوصــول إلــى الموقــع الــذي يســعى
إليــه ،حيــث أن تصميــم خدمــة
جديــدة يبــدأ بالتبصــر فــي مــوارد

وأهــداف المؤسســة ،وعــادة تكــون
هــذه الفرصــة متوفــرة فــي الســوق
وتكــون محــط أنظــار المنافســين
وقــد يتجهــون نحــو هــذه الفرصــة،
لــذا مــن الواجــب التفكيــر ومنــذ
البدايــة بجــودة هــذه الخدمــة الجديــدة
المزمــع طرحهــا ضمــن المزيــج
الخدمــي الــذي يقدمــه المصــرف.
وفــي اآلونــة األخيــرة بــدت البيئــة
التنافســية أكثــر تزايــداً وشــدة ،لــذا
فــأن جــودة الخدمــة تعد نقطــة حرجة
لنجــاح المؤسســة أو فشــلها ،فقــد
كشــفت البحــوث أن تســليم الخدمــة
بجــودة عاليــة ســبب رئيســي فــي
تحقيــق األربــاح وتقليــل التكاليــف.
معايير جودة الخدمات المصرفية -:
أن المعاييــر التــي يعتمــد عليهــا
فــي تقييــم جــودة الخدمــة هــي تلــك
التــي يحددهــا المســتفيد مــن الخدمــة
المصرفيــة ،حيــث قام بعــض الكتاب
بتحديــد عشــرة معاييــر يلجــأ إليهــا
العميــل للحكــم علــى جــودة الخدمــة
المقدمــة إليــه.
والجــدول التالــي يوضــح أبعــاد
قيــاس جــودة الخدمــة :
م البعــد التعريــف
 1المصـدافية ( المعتمدية )(كــون الشــئ جديــر بالثقــة
واالعتمــاد) إمكانيــة التصديــق،
أمانــة واســتقامة المــزود.
 2األمـن الخلو من الخطر( مخاطرة أو شك ).
 3سهولة الوصول للشئإمكانيــة الوصــول إليــه ،وســهولة
ا ال تصــا ل
 4االتصـاالت االســتماع إلــىالزبائــن ،والمحافظــة علــى أخبارهــم
باللغــة التــي يســتطيعون فهمهــا.
 5فهم ومعرفة الزبائنوضــع الجهــود لمعرفــة الزبائــن
والتعــرف الدقيــق علــى احتياجاتهــم.
 6المـلموسية إظهــار التســهيالتالماديــة ،المعــدات ،األشــخاص،
وســائل االتصــاالت.

 7االعتمـادية القــدرة علــى إنجــازالوعــود للخدمــة باعتماديــة وعلــى
نحــو دقيــق وصحيــح.
 8االستجابية اســتجابة اإلدارةلمســاعدة الزبائــن وتزويدهــم فــوراً
بالخدمــة.
امتــاك المهــارات
 9الكـفايةوالمعرفــة المطلوبــة.
 10الدماثة ( الكياسة)لطــف (كياســة)،االحترام ،مراعــاة
المشــاعر والصداقــة ألشــخاص
االتصــال والوديــة.
*المصــدر :د.احمــد محمــود احمــد ,
تســويق الخدمــات المصرفيــة
وتــم دمــج هــذه األبعــاد العشــرة فــي
خمســة أبعــاد هــي - :

(  ) 1االعتمادية :
القــدرة علــى إنجــاز الخدمــة
المطلوبــة باعتماديــة ودقــة وثبــات.
(  ) 2االستجابية :
قــدرة اإلدارة علــى تقديــم الخدمــة
بســرعة ,ومســاعدة الزبائــن
باســتمرار عنــد الطلــب.
(  ) 3الثقة (التوكيد) :
معرفــة العامليــن ,والكياســة,
والقــدرة علــي كســب الثقــة ,والثقــة
بالنفــس.
(  ) 4االعتناق (التعاطف) :
ســهولة االتصــال ،االتصــاالت
الجيــدة ،وتفهــم الزبائــن والعنايــة
بهــم.
(  ) 5الملموسية :
التســهيالت الماديــة ،المعــدات،
ظهــور األشــخاص فــي الوحــدة
الواحــدة (أي ظهــور العناصــر
الماديــة).
تأثير الجودة على أداء المصارف - :

يتفــاوت تأثيــر الجــودة علــى أداء
المنظمــات المصرفيــة ويمكــن
حصــر هــذا التأثيــر فــي المجــاالت
األساســية التاليــة -:
(  ) 1التكاليـف -:
أن مدخــل الجــودة يعتمــد علــى
تقليــص التكاليــف مــن خــال عمليــة
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التوفيــق الدقيــق بيــن األوقــات
المتاحــة لــدى العامليــن واالحتياجات
المتوقعــة للعمــاء ثــم تبســيط أو
أتمتــه العمــل وتقليــل األخطــاء.
(  ) 2التمييز في السـوق -:
يؤكــد مفهــوم الجــودة علــى الحاجــة
ألن تكــون المنظمــة المصرفيــة
أفضــل مــن المنظمــات المصرفيــة
األخــرى المنافســة فــي مجــاالت
الدقــة والراحــة والتوقيــت الدقيــق،
فالجــودة تؤكــد علــى تميــز المنظمــة
المصرفيــة مــن خــال جعــل الزبــون
يشــعر بأنــه يتعامــل بخصوصيــة مــع
المنظمــة المصرفيــة.
(  ) 3تدريــب العامليــن لرفــع
مســتوى الخدمــة -:
تحــدد الجــودة معاييــر يقــاس بهــا
تقديــم الخدمــة فعـ ً
ـا إذ يتعلم العاملون
ضــرورة أداء واجباتهــم واســتخدام
األســاليب المناســبة والمحــددة
لضمــان الوصــول إلــى المعاييــر
األعلــى للخدمــة وبــدون حصــول
األخطــاء .فالجــودة تجعــل الموظــف
ً
مســؤوال عــن إرضــاء الزبــون
بأقصــى مــا يســتطيع كمــا تتطلــب
مــن الموظــف اســتخدام المنطــق فــي
تخطــي بعــض اإلجــراءات التــي
تقــف بوجــه تحقيــق هــذه األهــداف.
(  ) 4االهتمــام بمالحظــات الزبــون
مــن حيــث إدخــال التحســينات -:
نتيجــة لتنــوع الخدمــات واشــتداد
المنافســة وتطــور أذواق المســتفيدين
مــن الخدمــات فــإن إدارة المصــرف
تســعى جاهــدة إلــى التعــرف علــى
ردود أفعالهــم تجــاه الخدمــات
المقدمــة وذلــك مــن خــال القيــام
بإجــراء البحــوث والدراســات
والتعــرف علــى آرائهــم لألخــذ
بالمالحظــات التــي يبدونهــا بهــدف
تحســين الخدمــات المقدمــة وتلبيــة
حاجــات ورغبــات المســتفيدين
لتحقيــق الهــدف المطلــوب.
تحسـين جودة الخدمـات المصرفية -:

يمكــن النظــر إلــى الجــودة بأنها
هــي مفتــاح نيــل الرضــا للزبائــن

وذلــك مــن خــال تأميــن احتياجاتهــم الســنوات هــذه ،فالعاملــون يفتــرض
ومســتلزماتهم ورغباتهــم ضمــن أن يكتســبوا الخبــرة مــن خــال
الجــودة التــي يتوقعونهــا وتحســينها نوعيــة التدريــب الــذي يتلقونــه.
باســتمرار بنــاءاً علــى وجهــة تطبيــق التقنيــة علــى الخدمــات المصرفيــة
نظرهــم ،والعمــل علــى تحســين - :
الجــودة مــن خــال هــذه المتابعــة مــن الواضــح أن الخدمــات المســتندة
للمعلومــات (وهــو مصطلــح يغطــي
وترجمتهــا فيمــا يأتــي :
خدمــات معالجــة المعلومــات) هــي
 1إشراك العاملين :وخاصــة أولئــك الذيــن علــى تمــاس األوفــر حظــاً فــي االنتفــاع مــن
مــع الزبائــن ،حيــث يجــب أن توجــه التطــورات الحاصلــة فــي التقنيــة،
إليهــم برامــج تدريبيــة وتثقيفيــة ذلــك أن االتصــاالت الالســلكية
لتحديــد مســتوى جــودة الخدمــة واإلنترنــت تســمح بالفصــل المــادي
لعمليــة تقديــم الخدمــة للعمــاء دون
الــذي يصبــو إليهــا المصــرف.
الحاجــة للوجــود المــادي ،فالعديــد
 2التحسين المستمر :طبيعــة حاجــات الزبــون متغيــرة مــن المصــارف أصبحــت تضيــف
وكذلــك الحــال بالنســبة لوعيــه قــدرة اإلنترنــت لكــي تمكــن عمــاءه
ومســتوى إدراكــه ،وتتكــون مــن الوصــول إلــى حســاباتهم والقيام
الخبــرات لديــه مــن خــال بتعامــات معينــة مــن منازلهــم أو
المقارنــات واإلطــاع علــى مــن خــال حواســيب مكاتبهــم .كمــا
الخدمــات التــي يقدمهــا المنافســون أن التطــورات الحاصلــة فــي التقنيــة
مــن خــال المراجــع ومؤثــرات اليــوم باتــت توفــر أســاليب جديــدة
المنافســين والمجتمــع ككل ،وهــذا لمنشــآت األعمــال لتكويــن وتقديــم
بــدوره يتطلــب تحســيناً مســتمراً فــي خدماتهــا ،خصوصــاً تلــك الخدمــات
مســتوى الجــودة لمالقــاة توقعــات الجوهــر والخدمــات التكميليــة
الزبــون والتــي تتأثــر بعوامــل المســتندة للمعلومــات ،إال أنــه ليــس
مــن الســهل دائمــاً تطعيــم عمليــات
عديــدة.
 3تكاتــف الجهــود وتكاملهــا  :الخدمــة التقليديــة التــي تمتلــك ثقافــةتداخــل متغيــرات كثيــرة فــي الجــودة راســخة وعمــاء ممــن تعــودوا
وخاصــة مــن قبــل المصــرف لــذا لفتــرات طويلــة علــى أداء األشــياء
البــد أن توجــه كل الجهــود نحــو هذه بطريقــة معينــة بنمــوذج جديــد لتقديم
الجــودة كونهــا تمثــل المخرجــات الخدمــة مســتند للتقنيــة ،فالجســم
وهــي الخدمــة المصرفيــة المقدمــة يمكــن أن يرفــض هــذا العضــو
للزبــون ،وتســخير كل اإلمكانــات الجديــد الــذي لــم يألفــه مــن قبــل
والمواقــع واألقســام فــي هــذا االتجــاه وهنــا يحتــاج األمــر إلــى زراعــة
لتشــكل األنظمــة المتكاملــة التــي متأنيــة لهــذا العضــو فــي جســم
تصــب جميعهــا فــي بوتقــة جــودة المنشــآت التقليديــة الراســخة ،وربمــا
الخدمــة المقدمــة إلــى الزبــون والتــي لهــذا الســبب بالــذات تــرى عديــد من
علــى أساســها ســيتم الحصــول علــى المصــارف أن مــن األســهل عليهــا
تكويــن كيــان تشــغيلي جديــد تمامــاً
رضــاه.
ً
علــى أن االعتبــارات ومســتقل بــدال عــن محاولــة تطعيــم
الثالثــة هــذه قــد تتوافــق مــع فتــرة التنظيــم القائــم بأعضــاء جــدد قــد ال
الثمانينــات ومنتصــف التســعينات تالئمــه أو قــد تســبب لهــا مشــاكل
مــن القــرن الماضــي ،ولكــن مــن هــي فــي غنــى عنهــا.
الصعــب أن تكــون موافقــة لمــا أثــر التقنيــة علــى جــودة الخدمــات
تشــهده الســوق المصرفيــة فــي المصرفيــة -:
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أن األمــر الــذي عجــل
مــن اســتخدام التقنيــة فــي الخدمــات
المصرفيــة ومــن دون ريــب
مــا شــهده العالــم مــن تطــور
فــي مجــال تقنيــات المعلومــات،
وبخاصــة التطــور الــذي حصــل
علــى الحاســبات والبرمجيــات ،هــذا
التطــور أدى ويــؤدي بالنتيجــة إلــى
نقــات نوعيــة فــي أداء الخدمــات
المصرفيــة فالمكونــات الرئيســية

الثالثــة لتقنيــة المعلومــات تكمــن فــي -:

 1العتاد -:فالعتـــاد يتمثــل بالنقــات النوعيــة
مــن الكمبيوتــر الضخــم إلــى
الكمبيوتــر الصغيــر (المينــي) ثــم
إلــى الكمبيوتــر (الميكــرو) ،أبــرز
مالمــح تطــور عتــاد الكمبيوتــر كان
الفيصــل فــي إحــداث هــذا التطــور
الهائــل هــو العنصــر المــادي
األساســـي المســتخدم فــي بنــاء
ذاكــرة الكمبيوتــر ووحــدة معالجتــه
المركزيــة التــي تقــوم بالعمليــات
الحســابية والمنطقيــة.
لقــد كان اختــراع الترانزيســتور أو
أشــباه الموصــات األثــر الواضــح
فــي عالــم التقنيــة ،حيــث قضــى
هــذا العنصــر صغيــر الحجــم علــى
الصمــام اإللكترونــي الضخــم نســبياً،
وســرعان مــا واجــه الترانزيســتور
المصيــر نفســه بعد أن أجهــزت عليه
الدوائــر اإللكترونيــة المتكاملــة.
 2البرمجيات -:مســار تطــور البرمجيــات يظهــر
بوضــوح مــن طبيعــة االســتخدامات
الســائدة فــي الكمبيوتــر وكمــا هــو
معــروف فقــد اســتخدم الكمبيوتــر في
أول عصــره (العصــر الحجــري)
كآلــة حاســبة ضخمــة لمعالجــة
البيانــات واقتصــرت تطبيقاتــه علــى
المجــاالت اإلداريــة والتجاريــة،
كســجالت األفــراد واســتخدام القوائــم
وكشــف الحســابات ومــا شــابه ذلــك،
وقــد تطــور الكمبيوتــر ليصبــح
آلــة لمعالجــة المعلومــات متجــاوزاً

العمليــات الحســابية البســيطة
الخاصــة بمعالجــة البيانــات الخــام
ليبــرز العالقــة بينهــا مــن أجــل
اســتخالص المعلومــات مصفــاة
فــي صــورة كليــات ومؤشــرات
وتحليــات إحصائيــة.
مــع تطور أســاليب الــذكاء الصناعي
أرتقــت هــذه اآللــة الصمــاء لتصبــح
آلــة لمعالجــة المعــارف وعليــه
يمكــن القــول :أن الفكــرة الذهبيــة
وراء تطــور البرمجيــات هــي إدراك
الفــروق الجوهريــة بيــن البيانــات و
المعلومــات.
 3االتصاالت -:االتصــاالت كانــت لهــا الحصــة
المميــزة ،وكانــت النقلــة النوعيــة فــي
اســتخدام األليــاف الضوئيــة النحيلــة
للغايــة وذات الســعة العاليــة لنقــل
البيانــات التــي تفــوق ســعة أســاك
النحــاس األغلــظ بعشــرات بــل
بمئــات اآلالف مــن المــرات.
مــع المعــدل الهائــل فــي تبــادل
المعلومــات الــذي وفــره الوســيط
الضوئــي لــم تعــد المشــكلة فــي شــح
المعلومــات كمــا كان الحــال فــي
الماضــي بــل النقيــض منهــا والتــي
يقصــد بهــا إفــراط المعلومــات
وهــي مشــكلة ال تقــل صعوبــة عــن
ســابقتها.
لقــد مكنــت المعلومــات هــذه مــن
تحســين جــودة الخدمــات المصرفيــة
عــن طريــق الدخــول فــي التفاصيــل
والشــمولية فــي العمــل ،إذ يكفــي
لمــن يتعامــل مــن خــال المصــارف
فــي تســديد الفواتيــر وتســلم المبالــغ
وتحويلهــا ومــع مختلــف الجهــات
القائمــة فــي الســوق  -وإذا مــا
تغيــر عنوانــه الســكني – مــن
االكتفــاء بإعطــاء العنــوان الجديــد
لدوائــر البريــد وبعمليــة إلكترونيــة
بســيطة وبأجــور زهيــدة لــن تشــعر
كل األطــراف التــي لهــا عالقــة
بالموضــوع بالتغيــر الحاصــل فــي
العنــوان .وهــذا مــا يحصــل اآلن فــي
ا لعديــد مــن دول العالــم.

دور التقنيــة فــي دعــم العالقــة مــع
العميــل -:
للتقنيــة دور مشــهود فــي تمكيــن
المصــارف مــن إدارة البيانــات
المطلوبــة لفهــم العمــاء ومــن ثــم
صياغــة اســتراتيجيات فعالــة فــي
مجــال دعــم العالقــة مــع العميــل،
عــاوة علــى ذلــك فــإن التقنيــة تمكــن
المصــارف مــن تجميــع وتبويــب
وفــرز البيانــات الضروريــة الالزمــة
لتحديــد اقتصاديــات جــذب العمــاء
واالحتفــاظ بهــم وتقديــم قيمــة دائمــة
مضافــة لهــم .فالمصــرف الشــهير
(  )Citi bankقــد اســتحدث
منــذ عــدة ســنوات نظامــاً متطــوراً
مســتنداً لتقنيــة المعلومــات يســتهدف
تطويــر جــودة الخدمــات المصرفيــة
التــي يقدمهــا لعمالئــه وبمــا يضمــن
تعزيــز إدراكات وقناعــات هــؤالء
بجــودة مــا يقــدم لهــم مــن خدمــات
مصرفيــة ويحقــق رضاهــم عــن
تلــك الخدمــات ,يشــتمل هــذا النظــام
المتطــور المدعــم والمفعــل بتقنيــات
راقيــة علــى أنظمــة فرعيــة متداخلــة
ومتكاملــة معنيــة بقضايــا كثيــرة فــي
مقدمتهــا طريقــة تعامــل المصــرف
مــع العمــاء وتحســين الخدمــات
المقدمــة لهــم ومعالجــة الشــكاوي
بالوقــت الحقيقــي واالحتفــاظ
بالعمــاء كشــركاء فــي المصــرف
وليســو غربــاء عنــه.
بغــض النظــر عــن المدخــل
المتبــع لنمزجــه اقتصاديــات جــذب
العمــاء واالحتفــاظ بهــم فإنــه
ينبغــي تشــخيص وتحديــد القيمــة
الدائميــة وفــق معاييــر القطــاع
الســوقي والحاجــات الســوقية
وذلــك بهــدف تحســين هــذه القيمــة.
ومــن الواضــح أن لعمليــة تحســين
االحتفــاظ بالعمــاء وقــع كبيــر علــى
الربحيــة األمــر الــذي يســتدعي مــن
المصــارف العمــل باتجــاه الحصــول
علــى أقصــى فائــدة مــن نشــاطاتها
المتعلقــة بجــذب العمــاء.
ولتســهيل مهمــة أحــداث
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التحســينات الالزمــة علــى عمليــات
ونشــاطات جذب العمــاء واالحتفاظ
بهــم فــإن علــى المصــارف العمــل
باتجــاه اســتثمار األدوات التقنيــة
المالئمــة التــي تســاعدها علــى تحقيــق

ذلــك .ومــن هــذه األدوات :
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 -1تقنيــات االتصــال الفــوري وفــي
الوقــت الحقيقــي عــن الويــب بيــن
العميــل وممثــل خدمــة العمــاء ممــا
يضمــن حــل المشــاكل ومعالجــة
الشــكاوي بنفــس الســرعة التــي
تتيحهــا المكالمــة الهاتفيــة.
 -2تقنيــات التجــارة اإللكترونيــة
ســواء القائمــة فيمــا بيــن المصــارف
نفســها أو بيــن هــذه المصــارف
وعمالئهــا.
 -3تقنيــات إدارة األعمــال بــذكاء
والتــي تســاهم فــي توفيــر المعلومــات
التــي تحتــاج إليهــا المصــارف لكــي
تحافــظ علــى قدراتهــا التنافســية.
 -4تقنيــات الدفــع الزكيــة ,حيــث تعتبــر
عمليــة تحويــل النقــود هــي صلــب أي
معاملــة للتجــارة اإللكترونيــة ســواء
أكانــت مــن العميــل إلــى التاجــر أو مــن
التاجــر إلــى المؤسســة الماليــة.
موقف المصارف من تحسين
جودة الخدمات -:
لعــل مــا يشــير إلــى التوســع
فــي الخدمــات المصرفيــة وتوجيــه
ســيرها صــوب الجــودة المنافــع التــي
جنتهــا المصــارف المختلفــة فــي
الســوق مــن التعامــات المصرفيــة
اإللكترونيــة ،فقــد حققــت التعامــات
معــدالت عاليــة وتجنبــت الخــوض
فــي مشــكالت كانــت تحصــل مــن
جــراء التعامــل الشــخصي الــذي
يمثــل المصــارف ذاتهــا ،وبالتالــي
غابــت عــن الســاحة العديــد مــن
األســاليب التــي غــدت تقليديــة وال
تســاير التطــورات الدوليــة الحاصلــة
فــي التعامــات ،فالشــراء والبيــع كان
والزال يســتند علــى مبــدأ الثقــة بيــن
األطــراف البائعــة والمشــترية ،ومــع
كل هــذا فــإن المصــارف بقيت وســيطة
بيــن الطرفيــن فــي ضمــان حــق كل

طــرف ،فظهــر االعتمــاد المســتندي،
اســتخدام التحويــل الخارجــي والبيــع
والشــراء وتســلم المبالــغ وفــق اعتبــار
النقــد اإللكترونــي.
انعكســت الجــودة أساســاً
علــى االســتخدام الشــمولي والواســع
وبطــرق حديثــة إلكترونيــة تجــاوزت
التعامــات كل الحــدود واالعتبــارات
المعروفــة .وأن األنشــطة التقليديــة
للمصــارف هــي األخــرى تخضــع
للتغييــر تبعــاً للتغييــر الحاصــل فــي
الظروف والتقنيات الحديثة.
أن الجــودة فــي الخدمــة
المصرفيــة تبقــى هدفــاً واضحــاً عنــد
اإلدارة المصرفيــة ،ومــع تنــوع
الخدمــات المصرفيــة والحاجــة
لهــا بمــرور الوقــت واأليــام فــإن
الجــودة خطــت خطــوات ســريعة
وفاعلــة لتغطــي جوانــب حديثــة فــي
العالقــة القائمــة بيــن المصــارف
والمســتفيدين ،إال أن المتغيــرات
البيئيــة التــي فرضــت علــى إدارة
المصــارف وبخاصــة مــا يتعلــق
باالتصــاالت والتجــارة اإللكترونيــة
أدت إلــى تغييــر جــذري فــي تقديــم
الخدمــة بجــودة عاليــة .وبقــدر مــا
شــهدته الســوق المصرفيــة مــن
مبــادرات متتاليــة لتحســين الخدمــة
المصرفيــة فــإن االعتباريــن
المكانــي والزمانــي لــم يعــدا بالمكانــة
التــي كانــت عليهــا فــي الســبعينات
والثمانينــات مــن القــرن الماضــي.
التقنيــات الحديثــة لــم تشــهد دورة
حيــاة طويلــة نســبياً فــي مجــال
تقديــم الخدمــة المصرفيــة قياســاً لمــا
شــهدت المصــارف مــن مبــادرات
عديــدة لتحســين جــودة الخدمــات،
وأن األنــواع العديــدة للجــودة التــي
تحصــل فــي الخدمــات بعامــة وفــي
الخدمــات المصرفيــة بخاصــة لــم
تعــد تخضــع العتبــارات تقليديــة
بعــد غيــاب أو التقليــل مــن أهميــة
االعتباريــن المكانــي والزمانــي.
هنــاك حقيقــة يفتــرض إدراكهــا
وهــي :أن الجــودة فــي الخدمــات
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المصرفيــة ستشــهد تطــورات
ومبــادرات مســتمرة مــا دامــت
التجــارة اإللكترونيــة فــي مســارها
الفاعــل ،إذ أن التجــارة بمفهومهــا
التقليــدي والحديــث مــن بيــع وشــراء
وتســديد وتســلم للمبالــغ ال يمكــن أن
نقــوم بغيــاب أقــرب وســيط وهــو
المصــارف وبخدمــات نوعيــة تســاند
كل التوقعــات والمتطلبــات التــي
تفرضهــا التجــارة اإللكترونيــة فــي
الوقــت الحاضــر.
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يقــوم العمــل المصرفــي علــي ثقــة
المودعيــن و وضعهــم ألموالهــم فــي
يــد المصــرف و أمانــة العامليــن فيــه
و لــذا فــان فلســفة القوانيــن المصرفيــة
تتمحــور و تقــوم بصفــة أساســية علــي
حمايــة المودعيــن و منــح أموالهــم
المودعــة فــي البنــوك كل الحمايــة
الالزمــة لـــتأمينها مــن كل أنــواع
المخاطــر و مــا أكثرهــا فــي هــذه األيام.
فــي منطقــة الخليــج تحديــدا  ،بــدأ
الحديــث عــن تأميــن الودائــع المصرفية
و حقــوق المودعيــن بعــد انهيــار بنــك
االعتمــاد والتجــارة الدولــي ( بــي ســي
ســي آي ) فــي عــام  1991خاصــة و
أن لهــذا البنــك فــي ذلــك الوقــت فروعــا
كثيــرة منتشــرة فــي دول الخليــج
إضافــة ألعمالــه و مســاهماته الكبيــرة
فــي عــدة بنــوك خليجيــة بدرجــة كانــت
مؤثــرة علــي كافــة أعمــال هــذه البنــوك
 .و بموجــب تدخــل الســلطات الرقابيــة
علــي هــذا البنــك فــي أوربــا و قراراتهــا
المزلزلــة حيالــه فقــد حدثــت للبنــك هزة
كبيــرة ممــا أدي لتعــرض كل فروعــه
خاصــة فــي الخليــج لالنهيــار .و لقــد
لمســنا و عايشــنا هــذا الموقــف.
عندمــا تحــدث مثــل هــذه الهــزات
للبنــوك كانــت الحكومــات تتدخــل
و تدفــع بعــض التعويضــات الماليــة
للبنــوك لمقابلــة المودعيــن وغيرهــم و
كل هــذا كان يأتــي مــن الخزينــة العامــة
للدولــة  ،و لكــن بصفــة عامــة فــي تلــك
األوقــات كانــت أوضــاع البنــوك أكثــر
أمانــا و ثقــة و مــن النــادر حــدوث
االنهيــارات العامــة و لهــذه النــدرة
كانــت الحكومــات تتدخــل و تتجشــم
مســئوليات المســاهمة «الســخية» فــي
دفــع التعويضــات .
ولكــن بعــد انهيــار بنــك االعتمــاد
و التجــارة الدولــي «بــي ســي ســي
آي» أصبــح الوضــع مختلفــا تمامــا و
ذلــك لبــروز نــوع جديــد مــن المشــاكل
المصرفيــة و االنهيــارات الماليــة
الضخمــة  ،و لــذا كان ال بد من الوقوف
والتفكيــر المهنــي فــي مخــرج عملــي و
علمــي  .و مــن هنــا بــدأ التفكيــر الجــدي
فــي مســالة تأميــن الودائــع المصرفيــة
لمقابلــة مــا قــد يحــدث مــن عواصــف
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ممــا ال تشــتهيه الســفن كوقــف عمليــات
البنــك لفتــرة مــن الزمــن أو التصفيــة أو
وضــع البنــك تحــت اإلدارة أو الحراســة
ألي ســبب .....الــخ.
إن تأميــن الودائــع المصرفيــة أمــر
قديــم فــي الممارســة المصرفيــة و لقــد
كانــت أمريــكا الدولــة الرائــدة حيــث
أصــدرت أول تشــريع يتعلــق بتأميــن
الودائــع المصرفيــة « قانــون مؤسســة
ضمــان الودائــع المصرفيــة « فــي عــام
 1934حيــث تــم تحديــد ســقف لضمــان
الوديعــة فــي حــدود  100.000دوالر،
فــي ذلــك الوقــت .
و بعــد ذلــك صدرت تشــريعات مشــابهة
فــي أوربــا و توســعت القاعــدة الحقــا
لتشــمل معظــم دول العالــم بمــا فيهــا
دول الخليــج  .و مــن الجديــر بالذكــر
أن ســلطنة عمــان كانــت مــن الــدول
الرائــدة فــي المنطقــة فــي هــذا المجــال
حيــث صــدر قانــون نظــام تأميــن
الودائــع المصرفيــة فــي عــام ، 1995
خاصــة و أن لبنــك االعتمــاد و التجــارة
الدولــي وجــود مؤثــر فــي الســلطنة
بفروعــه إضافــة لمســاهمته الكبيــرة
فــي بعــض البنــوك العمانيــة الوطنيــة
فــي ذلــك الوقــت  .و لقــد اســتفادت دوال
عديــدة  ،فــي المنطقــة  ،بعــد ذلــك مــن
تجربــة ســلطنة عمــان فــي مجــال تأمين
الودائــع المصرفيــة و تشــريعاته.
و التشــريعات المنظمــة لتـــأمين
الودائــع المصرفيــة تهــدف إلــي توفيــر
غطــاء تأمينــي مناســب علــي الودائــع
المصرفيــة تشــجيعا لالدخــار و لزيــادة
و تعزيــز الثقــة فــي الجهــاز المصرفــي
 ،مــع العمــل علــي تقليــل آثــار المخاطر
التقليديــة فــي عمــل القطــاع المصرفــي
حيــث يتــم مســاعدة المصــارف التــي
تجابــه صعوبــات ماليــة فــي التغلــب
عليهــا و العــودة  ،قــدر المســتطاع ،
للوضــع الطبيعــي الــذي كانــت عليــه
قبــل حــدوث المشــكلة.
و ال بــد مــن التوضيــح أن هنــاك
أعمــاال هامــة يجــب القيــام بهــا ألن
التشــريعات تحــدد بصفــة قاطعــة نــوع
الودائــع القابلــة و المســتحقة للتغطيــة
بنــص القانــون و تلــك الودائــع غيــر
المســتحقة  ،مــع كيفيــة احتســاب

«الوديعــة الصافيــة» المســتحقة
للتغطيــة  ...و غيــر ذلــك مــن المســائل
الفنيــة المرتبطــة ...
و الودائــع المســتحقة للتغطيــة
فــي العــادة تشــمل ودائــع االدخــار،
الحســابات الجاريــة  ،الودائــع المؤقتــة
 ،الودائــع ألجــل  ،الودائــع الحكوميــة ،
الودائــع الخاصــة بصناديــق االســتثمار
أو المعاشــات أو مــا شــابهها مــن
الودائــع .
أمــا الودائــع غيــر المســتحقة تشــمل
تلــك الودائــع بيــن المصــارف  ،الودائــع
المقدمــة كرهــن و ضمــان للديــون
مــا لــم يكــن هنــاك مبلغــا فائضــا ،
ودائــع الشــركات التــي يملكهــا البنــك
أو المرتبطــة بــه  ،ودائــع أعضــاء
مجلــس إدارة البنــك وكبــار التنفيذييــن
و عائالتهــم  ،ودائــع مدققــي الحســابات
و عائالتهــم  ،ودائــع المجهوليــن  ،و
الودائــع المتحصــل عليهــا بمــا يخالــف
القانــون ...و الفلســفة واضحــة مــن
حرمــان هــذه الودائــع مــن التعويــض.
مــع العلــم أن الودائــع المســتحقة
تشــمل تلــك الفرديــة أو المؤسســية
كودائــع صناديق المعاشــات أو صناديق
االســتثمار و تحديــد هــذا النــوع مــن
الودائــع يتطلــب النظــر فــي طبيعــة
هــذه الصناديــق و الظــروف المتعلقــة
بــكل حالــة  .هــذا و يجــوز ألصحــاب
الودائــع االســتئناف  ،للجهــة التــي
يحددهــا قانــون إنشــاء الصنــدوق  ،فــي
حالــة عــدم االقتنــاع بالمبلــغ المدفــوع

لهــم للتعويــض و يكــون قــرار هــذه
الجهــة نهائيــا.
فــي العــادة يكــون البنــك المركــزي
 ،بصفتــه الجهــة الرقابيــة و اإلشــرافية
علــي البنــوك العاملــة فــي الدولــة  ،هــو
الجهــة المســئولة عــن إنشــاء و إدارة
صنــدوق تأميــن الودائــع الــذي تتكــون
عضويتــه مــن كل البنــوك المرخصــة
الســتالم الودائــع مــن الجمهــور (و
ربمــا غيرهــا فــي بعــض الحــاالت
التــي يجــوز فيهــا اســتالم الودائــع مــن
الجمهــور)
و يحــدد القانــون نســبة مســاهمة
كل بنــك فــي الصنــدوق  ،إذ يجــب
علــي البنــوك دفــع نســبة معينــة يحددهــا
القانــون مــن القيمــة اإلجماليــة للودائــع
كمــا يحــدد ســقفا لمبلــغ ضمــان المبلــغ
المــودع  ،و هــذا بالطبــع يعتمــد
علــي رأســمال الصنــدوق و عــدد
المودعيــن ....اضافــة لمســائل فنيــة
أخــري يتــم تحديدهــا وفــق الحالــة
المتوفــرة...
و بمــا أن هــذا النظــام متعلقــا بتأميــن
الودائــع فانــه ال يقــوم بســداد تغطيــة كل
المبلــغ المــودع و إنما نســبة محــددة منه
وفــق القانــون مــع منــح الصالحيــات
الكافيــة للجهــات اإلشــرافية علــي
الصنــدوق لرفــع و خفــض نســبة
التعويــض وفــق المتطلبــات و مراعــاة
للظــروف الســائدة ...
و بموجــب هــذا القانــون يتضــح
بــأن النظــام المصرفــي بنفســه يســاهم

فــي تأميــن الودائــع و التكفــل بدفــع
جــزء معيــن منهــا فــي الملمــات  ،و
بهــذا الوضــع فــان الحكومــات تخــرج
مــن الحــرج فــي تعويــض المودعيــن
نظــرا لوجــود طريقــة قانونيــة معينــة
يتــم تعويــض المودعيــن بموجبهــا .
و فــي بعــض الحــاالت  ،يســمح
القانــون بمنــح مســاعدات ماليــة
خاصــة مــن الصنــدوق للبنــوك التــي
تعترضهــا بعــض الصعوبــات حتــى
تتمكــن مــن تجاوزهــا و ذلــك انطالقــا
مــن قاعــدة المســاعدة قبــل االنهيــار
التــام و «الوقايــة خيــر مــن العــاج»
 ،و بهــذا تكــون البنــوك عبــر هــذا
الصنــدوق ســاعدت بعضهــا و أهلــت
نفســها بنفســها مــن اللحظــات الحرجــة
األولــي و قبــل فــوات األوان .
و بانتهــاج سياســة إنشــاء
تأســيس صناديــق لضمــان الودائــع
المصرفيــة تكــون البنــوك المركزيــة
و معهــا البنــوك التجاريــة  ،فــي
نفــس الصــف  ،ســجلت هدفــا رائعــا
فــي رصيــد دعــم المهنــة المصرفيــة
الرائــدة و كذلــك منحهــا المزيــد مــن
الموثوقيــة والمزيــد مــن الضمانــات
القويــة خاصــة لصغــار المودعيــن ،
و هــم ملــح هــذه المهنــة العريقــة ...و
مــن هــذا تقــدم الصناعــة المصرفيــة
القــدوة الحســنة و المثاليــة العاليــة و
فــي نفــس الوقــت تحمــي نفســها  ....و
«أعقلهــا و تــوكل».......
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تعرضــت دول العالــم خــال
مســيرتها التاريخيــة الــى العديــد
مــن الهــزات واألزمــات االقتصاديــة
والماليــة ،والتــي أثــرت عليهــا
اقتصاديــاً واجتماعيــاً ،مــا اســترعى
انتبــاه تلــك الــدول الــى الوقــوف على
تلــك االزمــات وتحليلهــا ودراســة
مســبباتها ونتائجهــا لالســتفادة
منهــا ،وتالفــي الوقــوع فــي شــباكها
ً
مســتقبال ،كمــا لفتــت نظــر الكثيــر
مــن االقتصادييــن والمالييــن للعديــد
مــن المخاطــر لــم تكــن في الحســبان.
وقــد عرفــت لجنة التنظيــم المصرفي
وإدارة المخاطــر المنبثقــة عــن هيئــة
قطــاع البنــوك فــي الواليــات المتحدة
األمريكية (Financial Service
 ، )Roundtableالمخاطــر علــى
أنهــا احتمــال حصــول الخســارة إمــا
بشــكل مباشــر مــن خــال خســائر
فــي نتائــج األعمــال أو خســائر فــي
رأس المــال ،أو بشــكل غيــر مباشــر
مــن خــال وجــود قيــود تحــد مــن
قــدرة البنــك علــى تحقيــق أهدافــه
وغاياته،حيــث أن مثــل هــذه القيــود
تــؤدي إلــى إضعــاف قــدرة البنــك
علــى االســتمرار فــي تقديــم أعمالــه
وممارســة نشــاطاته مــن جهــة،
وتحــد مــن قدرتــه علــى اســتغالل
الفــرص المتاحــة فــي بيئــة العمــل
المصرفــي مــن جهــة أخــرى(.)1
ومــن المعلــوم أن القطــاع المصرفــي
هــو أكثــر القطاعــات حساســية
تجــاه المخاطــر وأكثرهــا تعرضــاً
لهاخاصــة بعــد التطــور الكمــي
والنوعــي والتكنلوجــي الــذي شــهده
ذلــك القطــاع ممــا أدى إلــى تطــور
وتعــدد االدوات الخاصــة بــه  ،كمــا
أدى الــى تعــدد قنــوات وطــرق
التعامــل بيــن العمالءوالبنــوك ،
وبالتالــي تعــددت وتعاظمــت أنــواع
المخاطــر المتعلقــة بالعمل المصرفي

والبيئــة المحيطــة بــه .ومن ثــم ارتفع
اهتمــام االقتصادييــن والمصرفييــن
بدراســة تلــك المخاطــر وأنواعهــا
وكيفيــة التعامــل معهــا ومحاولــة
تقليصهــا إلــى أدنــى مســتوى ممكــن.
أنواع المخاطر المصرفية :
تعــد لجنــة بــازل بسويســرا اكثــر من
تنــاول تلــك المخاطــر المصرفيــة
واشــكالها وتمــرس فــي التعامــل
معهــا  ،حيــث دأبــت منــذ انشــائها
وصــدور أول توصيــات لهــا فــي
العــام  1988علــى متابعــة المخاطر
المتعلقــة بالمصــارف والعمــل علــى
تقليــص احتمــال حدوثهــا إلــى أدنــي
مســتوى ممكــن.
مجلــة االقتصاديــة
( ) 1
االلكترونيــة العــدد .5926
وللمخاطــر انــواع كثيــرة متعــددة
ومتجــددة  ،ولكــن يمكــن حصرهــا
بصــورة عامــة فــي ثــاث أنــواع
هــي :
(  ) 1مخاطــر االئتمــان (
.)Credit
Risk
التشــغيل
(  ) 2مخاطــر
.)Operational
(Risk
(  ) 3مخاطر السوق (.)Market Risk
ً
أوال:مخاطر االئتمان ( :)Credit Risk

يعتبــر االئتمــان أو التمويــل أهــم
نشــاط يقــوم بــه البنــك وذلــك نســبة
لمســاهمته الفاعلــة فــي دفــع عجلــة
االقتصــاد وخلــق فــرص عمــل مــن
شــأنها أن ترفــع مــن حجــم الناتــج
القومــي .وبالتالــي فــإن اي خطــر
تتعــرض لــه المحفظــة االئتمانيــة
للبنــك يكــون أثــره كبيــراً علــى
المصــرف ككل .ويمكــن تعريــف
المخاطــر االئتمانيــة علــى أنهــا
احتمــال عــدم اســتطاعة العميــل أو
رغبتــه عــدم االيفــاء بالتزاماتــه تجــاه
البنــك فــي الوقــت المحدد،وبالتالــي
تتعــرض المحفظــة االئتمانيــة
للمصــرف للخســائر.
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وفــي االئتمــان فــي النظاميــن
االســامي والتقليــدي نجــد أن العقــد
يتكــون مــن طرفيــن همــا البنــك
والعميــل المقتــرض ،وبالتالــي فــإن
االخطــار المتعلقــة بهــذا الشــأن هــي
االخطــار الخاصــة بالمتعا ِقدَيــن
والبيئــة المحيطــة بهمــا ،ويمكــن
تلخيصهــا فيمــا يلــي:
( أ ) الجدارة االئتمانية للعميل:
عنــد تقــدم عميــل للحصــول علــى
قــرض أو تمويــل فــإن هنــاك عــدة
شــروط يجــب أن تتوفــر لديــه
حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى
ذلــك التمويــل أو القــرض  ،ويقــوم
البنــك بعمــل دراســات وافيــة
ومكتملــة حــول تلــك الشــروط قبــل
وأثنــاء ســداد ذلــك التمويــل .وتلــك
الشــروط تتمثــل فــي خبــرات العميــل
فــي النشــاط موضــع التمويــل أو
القرض،مقــدرة العميــل الماليــة
ومــدى امكانيــة إيفائــه بالتزاماتــه
تجــاه البنــك  ،الضمانــات المقدمــة
مــن قبــل العميــل ومــدى كفايتهــا
لســداد المبلــغ المقتــرض.
( ب) الظــروف المحيطــة والتغيرات
االقتصاديــة المتوقعــة:
يجــب علــى إدارة المخاطــر بالبنــك
متابعــة االوضــاع االقتصاديــة
للدولــة حاليــاً والمتوقعــة فــي
المســتقبل ومــدى تأثيرهــا علــى
التمويــل الممنــوح  ،مثــل ســعر
الصــرف  ،التشــريعات القانونيــة،
مــدى تقبــل الســوق للســلعة موضــع
التمويــل وغيرهــا مــن المؤثــرات
األخــرى.
( ج ) حجــم الســيولة الموجــودة
با لبنــك :
يجــب علــي العامليــن بإدارة الســيولة
بالمصــرف متابعــة الســيولة بشــكل
دوري ومنتظــم وعنــد الدخــول فــي
عمليــة تمويليــة جديــدة يجــب علــى
اولئــك العامليــن مراعــة الحفــاظ

علــى موقــف ســيولي جيــد حتــى ال
يعجــز البنــك عــن ســداد التزاماتــه
الجاريــة.
ثانياً :مخاطر التشغيل
(:)Operational Risk

إن مخاطــر التشــغيل هــي تلــك
المخاطــر التــي تنجــم أثنــاء قيــام
البنــك بمهامــه جــراء ضعــف أو
فشــل الرقابــة الداخليــة أو النظــام
أو نتيجــة لعوامــل خارجيــة  .وأهــم
اشــكال مخاطــر التشــغيل :
( أ ) ضعــف الرقابــة الداخليــة
و ا ال ختال ســا ت .
( ب ) ضعفاألنظمــة()systems
المســتخدمة مــن قبــل البنــك.
( ج ) مخاطـــر التطـــور التقـــني
و ا لتـكنلو جـــي :
تعــدد ســبل وطــرق االتصــال
والمعامــات بيــن البنــك والعميلمثــل
(E-Banking –ATM-Phone
 )bankوغيرهــا مــن التطــورات
التكنلوجيــة الحديثــة ،قــد تنتــج عنهــا
الكثيــر مــن االخطــاء والثغــرات
التكنلوجيــة ممــا قــد يســبب خســائر
كبيــرة يتحملهــا البنــك فــي نهايــة
المطــاف.
( د ) مخاطر قانونية:
وهــي تلــك المخاطــر التــي تنجــم عن
عــدم االلتــزام بالقواعــد واللوائــح
عنــد تحديــد الحقــوق القانونيــة
ألطــراف المعامــات التــي تتــم بيــن
البنــك واآلخريــن.
( هـ ) مخاطر استراتيجية:
هنــاك الكثيــر مــن المخاطــر التــي قد
تتولــد عــن عــدم ســامة التخطيــط
والتنفيــذ للعمليــات المصرفية،لذلــك
فــإن للسياســات االســتراتيجية
الســليمة دور كبيــر فــي تحقيــق
الربحيــة واالســتمرارية للبنــك.
ثالثاً:مخاطر السوق (:)Market Risk

هــي تلــك المخاطــر الناتجــة عــن
تغيــر االســعار فــي الســوق وتؤثــر
ســلباً علــى البنــك وأهــم اشــكالها:
(  ) 1مخاطر تقلب سعر الفائدة:
مــن المعلــوم أن البنــك يقوم باســتقبال
الودائــع مــن الجمهــور مقابــل نســبة

أربــاح (حســب نتائــج االنشــطة التــي
توظــف فيهــا) فــي النظــام االســامي
وســعر فائــدة (محــدد مســبقاً) فــي
النظــام التقليــدي  ،ومــن ثــم يعمــل
البنــك علــى إقــراض تلــك األمــوال
لعمالئــه فــي شــكل تمويــل اســامي
أو قــرض ربــوي مقابــل ســعر فائــدة
أكبــر أو أربــاح أكثــر ويكــون الفــرق
بينهمــا هــو ربــح البنــك أو الفائــدة
التــي تعــود علــى البنــك .ويترتــب
علــى عمليــة االقراض فــي النظامين
مخاطــر عديــدة يتحملهــا المصــرف
فــي نهايــة المطــاف .لذلــك فــإن اي
تغيــر فــي هامــش االربــاح أو ســعر
الفائــدة يؤثــر مباشــرة علــى البنــك ،
وبالتالــي يجــب أن تكــون إدارة البنك
حريصــة ودقيقــة فــي التعامــل مــع
هــذا الشــأن وتمتلــك أدوات عاليــة
الحساســية ()High Sensitive
لقيــاس تكلفــة كل مــن االقتــراض
(الوديعــة) واالقــراض (التمويــل)
واســعار الفائــدة وهوامــش االربــاح
حتــى ال يتحمــل البنــك خســائر
جــراء تلــك العمليــات.
(  ) 2مخاطر تقلب سعر الصرف:
هــي تلــك المخاطــر التــي تنجــم عــن
تغيــر ســعر الصــرف ارتفاعــاً أو
هبوطــاً وتؤثــر ســلباً علــى البنــك،
فمــن ناحيــة االنخفــاض نجــد أنــه
إن كان البنــك يحتفــظ بمبالــغ كبيــرة
مــن عمــات اجنبيــة انخفــض ســعر
صرفهــا فــإن ذلــك يدخــل البنــك فــي
خســائر  ،أيضــاً إن كان علــى البنــك
التزامــات تجــاه اآلخريــن بعمــات
اجنبيــة ارتفــع ســعر صرفهــا فــإن
ذلــك أيضــاً يدخــل البنك في خســائر.
(  ) 3مخاطر السيولة:
تنجــم مخاطــر الســيولة عــن عــدم
قــدرة البنــك علــى مقابلــة التزامــات
عليــه عنــد اســتحقاقها  ،أو تنتــج عــن
عجــز فــي تمويــل اصولــه وزيادتها.
ولمخاطــر الســيولة آثــار مباشــرة
علــى البنــك  ،وغالبــاً مــا تعصــف
بــه لــو لــم يحــدث تدخــل ســريع.
وقــد اهتمــت لجنــة بــازل اهتمامــاً
كبيــراً بمخاطــر الســيولة  ،وقــد

نبــع ذلــك االهتمــام مــن أن مخاطــر
الســيولة كانــت مــن أهــم اســباب
نشــوء االزمــة الماليــة العالميــة
األخيــرة.
ً
تنشــأ مخاطــر الســيولة غالبــا عندمــا
يقــوم المودعيــن بســحب ودائعهــم
بشــكل مفاجــئ ممــا يضطــر البنــك
الــى االســتدانة أو تســييل جــزء مــن
اســتثماراته لتغطيــة تلــك المبالــغ
ممــا يدفــع بقيــة المودعــون لســحب
أموالهــم (وهــو مــا يســمى بالذعــر
المالــي)  ،ممــا يدخــل البنــك فــي
خســائر وقــد يدفعــه إلــى االنهيــار
الكامــل.
إدارة المخاطر المصرفية:
تتعــرض المصــارف للكثيــر مــن
المخاطــر التــي تؤثــر علــى قدرتهــا
علــى المســاهمة فــي دفــع عجلــة
االقتصــاد بالدولــة ،ممــا أكســبها
اهميــة خاصة لــدى الســلطات النقدية
 ،ودفــع تلــك الســلطات للبحــث عــن
ســبل إلدارة تلــك المخاطــر حتــي
تتمكــن مــن تالفــي اآلثــار المترتبــة
عليهــا قــدر المســتطاع .ولتحقيــق
ذلــك نجــد أن متابعــة وتقييــم
المخاطــر تتــم مــن أكثــر مــن جهــة
أهمهــا:
(  ) 1إدارات المخاطر بالمصارف.
(  ) 2الســلطات الرقابيــة بالجهــاز
المصرفــي.
()1

إدارات المخاطر بالمصارف:

تعتبــر إدارة المخاطــر جزءاً أساســياً
فــي اإلدارة االســتراتيجية ألي بنــك
وهــي عبــارة عــن االجــراءات
التــي يقــوم بهــا البنــك بشــكل منظــم
لمواجهــة االخطــار المصاحبــة
ألنشــطته ألجــل تحقيــق المزايــا
المســتدامة مــن كل نشــاط.
انشــطة إدارة المخاطــر يجــب أن
تكــون مســتمرة ودائمــة التطــور ،
وأن ترتبــط باســتراتيجيةالبنك ،كمــا
أنهــا يجــب أن تتعامــل مــع االخطــار
بطريقــة منهجيــة.
وتعمــل إدارة المخاطــر علــى حمايــة
البنــك مــن خــال عملهــا علــى
تطويــر وحمايــة ســمعة البنــك  ،كمــا
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تضــع إدارة المخاطــر خطــة عمــل
وسياســات خاصــة تهــدف إلــى تنفيــذ
ومتابعــة الخطــط الموضوعــة مــن
قبــل إدارة البنــك .إضافــة إلــى ذلــك
تعمــل إدارة المخاطــر علــى ترتيــب
أولويــات البنــك  ،كذلــك تعمــل علــى
تكويــن قاعــدة البيانــات والمعلومــات
بالبنــك ممــا يعظــم كفــاءة التشــغيل.
خطوات عملية ادارة المخاطر:
حتــى تقــوم إدارة المخاطــر بالمهــام
الموكلــة إليهــا والمتعلقــة بالعمــل
مــع الخطــر والعمــل علــى تخفيــض
احتمــال وقوعــه،أو تخفيــض أثــره
علــى المصــرف إن حــدث البــد لهــا
مــن اتبــاع الخطــوات التاليــة(:)2
( أ ) التعــرف علــى المخاطــر وتحديدها:
يتــم التعــرف علــى المخاطــر عــن
طريــق تحديــد األهــداف المعتمــدة
مــن قبــل البنــك  ،فــأي حــدث
يعــرض تحقيــق تلــك األهــداف إلــى
الخطــر ســواء جزئيــاً او كليــاً يعتبــر
خطــورة.
( ب ) تحديــد المخاطــر ذات
االهميــة وذلــك مــن خــال معرفــة
المشــاكل التــي يمكــن أن تولــد تلــك
االخطــار.
( ج ) تحليــل المخاطــر :يتطلــب
ذلــك معرفــة كاملــة باألهــداف
الجوهريــة للبنــك والســوق الــذي
يشــارك فيــه مثــل البيئــة القانونيــة
 ،البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة
والسياســية.
( د ) وصــف المخاطــر :يهــدف
إلــى عــرض االخطــار التــي تــم
تعريفهــا بأســلوب منهجــي ،فــإذا
اخذنــا فــي الحســبان كل خطــر
 ،يصبــح مــن الممكــن اعطــاء
األولويــة لألخطــار الرئيســية والتــي
تحتــاج إلــى تحليــل بطريقــة اكثــر
ً
تفصيــا .
( هـ) تقديــر المخاطــر :يمكــن
تقديــر المخاطــر بأســلوب كمي،شــبه
كمــي أو نوعــي مــن حيــث احتمــال
التحقــق والنتائــج المحتملــة.

(  ) 2د .فــراس عشــور  -إدارة
وقيــاس المخاطــر االئتمانيــة حســب
معاييــر بــازل .III
( و ) تقييــم المخاطــر :بعــد تقديــر
المخاطــر يجــب تقييمهــا ،فمــن
الضــروري إجــراء مقارنــة بيــن
تقديــر األخطــار ومقاييــس المخاطــر
التــي تــم أعدادهــا بواســطة إدارة
المخاطــر بالبنــك .مقيــاس المخاطــر
قــد يتضمــن العوائــد والتكاليــف
ذات العالقة،والمتطلبــات القانونيــة
والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة
أصحــاب
والبيئية،واهتمامــات
المصلحــة.
يســتخدم تقييــم المخاطــر التخــاذ
قــرارات تجــاه األخطــار ذات
األهميــة للبنــك ،وفيمــا إذا كان
الخطــر يجــب قبولــه أو معالجتــه.
( ز ) معالجــة المخاطــر :بعــد أن
تتــم عمليــة التعــرف علــى المخاطــر
وتقييمهــا فــإن جميــع التقنيــات
المســتخدمة للتعامــل معهــا تقــع
ضمــن مجموعــات رئيســية هــي:
• النقــل :وهــي نقــل المخاطــر إلــى
طــرف آخــر مثــل التأميــن.
• التجنــب :وتعنــي محاولــة تجنــب
النشــاطات التــي تــؤدي إلــى حــدوث
خطــر مــا .مثــل عــدم شــراء ملكيــة
لتجنــب تحمــل المســؤولية القانونيــة.
•التقليــص :وتشــمل طــرق للتقليــل
مــن حــدة الخســائر الناتجــة.
ومثــال علــى ذلــك شــركات تطويــر
البرمجيــات التــي تتبــع منهجيــات
للتقليــل مــن المخاطــر وذلــك عــن
طريــق تطويــر البرامــج بشــكل
تدريجــي.
• القبول(االحتجاز):وتعنــي قبــول
الخســائر عنــد حدوثهــا .إن هــذه
الطريقــة تعتبــر اســتراتيجية مقبولــة
فــي حالــة المخاطــر الصغيــرة والتي
تكــون فيهــا تكلفــة التأميــن ضــد
الخطــر علــى مــدى الزمــن أكبــر
مــن إجمالــي الخســائر .كل المخاطــر
التــي ال يمكــن تجنبهــا أو نقلهــا يجــب
القبــول بهــا .وتعــد الحــرب أفضــل
مثــال علــى ذلــك حيــث ال يمكــن
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التأميــن علــى الممتلــكات ضــد
الحــرب.
• االستســام :يجــب حســاب العامــل
النفســي لــدى الجهــة المخاطــرة
وإقناعهــا بالتوجــه إلــى المصلحــة
الدائمــة ال الســريعة.
(  ) 2الســلطات الرقابيــة بالجهــاز
المصرفــي:
هنــاك عــدة انــواع مــن
أشــكال الرقابــة ومتابعــة المخاطــر
التــي تتعلــق بالعمــل المصرفــي
أ همهــا :
( أ ) التفتيــش المباشــر والــذي
يظهــر أنــواع وأشــكال وحجــم
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك.
( ب ) الرقابــة الغيــر مباشــرة
عــن طريــق متابعــة الرواجــع
التــي يرســلها البنــك إلــى الســلطات
النقديــة بصــورة دوريــة ،وتحليــل
تلــك البيانــات بغــرض معرفــة
المخاطــر التــي يتعامــل معهــا البنــك
فــي الوقــت الراهــن  ،باإلضافــة
إلــى معرفــة االتجــاه الــذي يســير
فيــه البنــك .وأبــرز تلــك االســاليب
للتحليــل تلــك الرواجــع هــو نظــام
( )CAMELوالــذي تــم وضعــه
مــن قبــل لجنــة بــازل ومــن ثــم تــم
تطبيقــه مــن قبــل الســلطات النقديــة
بمعظــم دول العالــم .وفــي الســودان
تــم تطبيقــه نظــام ( )CAELجزئيــاً
نظام التقييم المصرفي()CAMEL
منــذ نشــأة لجنــة بــازل اهتمــت
بصــورة كبيــرة بالمخاطــر
المصرفيــة وعملــت علــى وضــع
أســس لمحاولــة تالفــي وقــوع تلــك
االخطــار  ،ففــي بدايــة عهدهاأقــرت
لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة
معيارهــا الموحــد بشــأن كفايــة رأس
المــال فــي عــام  ،1988وبموجــب
ذلــك أصبحــت البنــوك ملزمــة بإتباع
هــذا المعيــار إذا مــا أرادت التعامــل
وفقــاً لمتطلبــات وشــروط األســواق
الماليــة.
وبمــرور الزمــن وتراكــم الخبــرات
وفقــاً للتعامــل المســتمر مــع
المخاطــر وصلــت لجنــة بــازل

لنظــام ( )CAMELبهــدف تقييــم
حجــم المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
المصــرف .والغــرض مــن اســتخدام
نظــام التقييــم (،)CAMELهــو
تحديــد المخاطــر المصرفيــة التــي
تشــكل نقــاط ضعــف فــي العمليــات
الماليــة والتشــغيلية واإلداريــة
للمصــرف والتــي تتطلــب بـــذل
عنايــة رقابيــة خاصــة وتحديــد
أولويــات الرقابــة الالزمــة ،أو تدخــل
الســلطة النقديــة لمعالجــة األمر.كمــا
أثبــت نظــام ( )CAMELبأنــه أداة
رقابيــة فعالــة لتقييــم قــوة المؤسســات
الماليــة وبشــكل موحــد ،وأيضــا
أثبــت هــذا النظــام فعاليتــه فــي تحديد
المؤسســات التــي تحتــاج إلــي اهتمام
خاص.وطبقــاً لهــذا النظــام فــإن
الســلطات الرقابيــة تلتــزم فــي التأكيد
علــي أن جميــع المؤسســات الماليــة
جــرى تقييمهــا بشــكل شــامل وعلــى
أســاس موحد.وكمــا ذكرنــا فقــد تــم
تطبيــق ذلــك البرنامــج فــي الســودان
بصــورة جزئيــة وصــار ()CAEL
وذلــك لصعوبــة تقييــم الجــزء
الخــاص بالســوق (.)Market
يتكــون نظــام التقييــم المصرفــي
( )CAELمــن اربعــة مقومــات
وهــي -:
( أ ) كفايــة رأس المــالCapital
Adequacy
بــدأ اســتخدام كفايــة رأس المــال
فــي بدايــة االمــر بمعادلــة بســيطة
لتعبــر عــن العالقــة بيــن رأس المــال
والودائــع ،ثــم تــم تطويرهــا مــن قبــل
لجنــة بــازل والــذي احتــوى علــى
أســس موحــدة علــى مســتوى العالــم
لقيــاس كفايــة راس المــال مــن خــال
تحديــد العالقــة بيــن رأس المــال
المصرفــي والموجــودات الخطــرة
المرجحــة بــأوزان مخاطرهــا والتــي
حــددت فــي بدايــة االمــر بنســبة 8%
وطبقــت فــي اكثــر مــن مائــة دولــة.
(ب) جــودة األصــول Asset
Quality
لجــودة االصــول أهميــة خاصــة
حيــث أن االصــول الجيــدة تقــود

إلــى تحقيــق األربــاح  ،كمــا تقــود
إلــى تقييــم أفضــل للســيولة و االدارة
و رأس المــال .ويتــم تقييــم جــودة
االصــول إعتمــاداً علــى :
(  ) 1حجــم االصــول المتعثــرة
بالنســبة إلجمالــي راس المــال.
(  ) 2مدى تركز التمويل.
كفايــة
(  ) 3مســتوى
المخصصــات المكونــة لمواجهــة
ا لتعثــر .
(  ) 4أســاليب إدارة االصــول
(االســتثمار فــي االوراق الماليــة ،
االصــول الثابتــة... ،الــخ)
(  ) 5فعاليــة إدارة المحفظــة
االئتمانيــة أو التمويليــة.
(  ) 6العائد على تلك االصول.
( ج ) العـــــــــوائد (األربــــــــــاح)
Ea r nings
تتأثــر األربــاح بشــكل مباشــر
بمــدى جــودة األصــول ،ويتــم قيــاس
فعاليتهــا مــن خــال تحديــد نســبة
العائــد علــى متوســط األصــول
كنقطــة البدايــة لتقييــم األربــاح،
وذلــك باإلضافــة إلــى دراســة
وتحليــل العوامــل التاليــة-:
-1كفايــة األرباح لمواجهة الخســائر،ودفع
توزيعــات األرباح.
-2التركيبة االيراداية للبنك.
 -3مــدى االعتمــاد علــى البنــود
االســتثنائية أو عمليــات األوراق
الماليــة ،واألنشــطة ذات المخاطــر
العاليــة أو المصــادر غيــر التقليديــة
للدخــل.
 -4معدل تكلفة العائد.
المخصصــات
كفايــة
-5
واالحتياطيــات الخاصــة بخســائر
ا لقــر و ض .
السيولةLiquidity
(د)
لمــا كانت إحـــدى مســئوليات اإلدارة
الرئيســية هــي االحتفـــاظ بأصـــول
ســائلة كافيــة لتلبيــة االلتزامــات
اليوميــة ،وزيــادة األربــاح إلــى حدها
األقصــى وتقليــل المخاطــر إلــى الحد
األدنــى ،فــإن األمــر يتطلــب المعرفة
التامــة بهــذه المســئوليات ،وكذلــك
تطــورات الميزانيــة ،وبقاعــدة

العمــاء (القــروض والودائــع)،
والبيئــة االقتصاديــة ،لذلــك ال بــد
مــن دراســة القضايــا التــي تتعامــل
مــع هــذا العنصــر كمــا يلــي-:
 1حجــم األمــوال الســائلة(األصــول ســريعة التحويــل إلــى
نقــد) والمتاحــة لتغطيــة اإللتزامــات
الجاريــة للمصــرف.
 2مــدى تقلــب الودائــع والطلــبعلــى القــروض.
 3تواريــخ اســتحقاق األصــولوالخصــوم.
 4االعتمــاد علــى اإلقــراض مــابيــن المصــارف لتلبيــة احتياجــات
الســيولة.
 5عمليــات اإلدارة للتخطيــطوالرقابــة واإلشــراف (أنظمــة
المعلومــات اإلداريــة).
عنــد االنتهــاء مــن تقييــم كل عنصــر
مــن عناصــر ( )CAELاألربعــة
نكــون قــد وضعنــا تقييــم للوضــع
الحالــي لموقــف البنــك باإلضافــة
إلــى شــكل وحجــم المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا .كمــا أن التقييــم يمكــن
أن يوضــح لنــا اتجــاه ســير البنــك
والمخاطــر التــي قــد تنجــم فــي
الفتــرات المســتقبلية علــى ضــوء
التغيــرات التــي حدثــت فــي الســابق
والتــي ظهــرت مــن خــال التحليــل
وبالتالــي يتــم االســتعداد لهــا والعمــل
علــى معالجتهــا فــي وقــت مبكــر.

المراجع:

•د.نبيــل حشــاد -إدارة المخاطــر
المصرفيــة وفقــا لمقــررات بــازل IIوIII
ومتطلبــات تحقيــق االســتقرار المالــي
والمصرفــي العالمــي مــا بعــد األزمــة
الماليــة العالميــة .
• د.اخــاص بافــر النجــار– اتفاقيــة بــازل
 2وانعكاســاتها علــى المصــارف العربيــة-
مجلــة العلــوم االقتصادية العــدد (.)20
• د.محمــد علــي يوســف  -دور الســلطات
الرقابيــة فــي الرقابــة علــى المؤسســات
الماليــة االســامية.
•د .فــراس عشــور  -إدارة وقيــاس
المخاطــر االئتمانيــة حســب معاييــر بــازل
.III
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رؤية لتطوير العمل اإلداري في السودان
التجاني حسين دفع السيد

المستشار اإلعالمي التحاد المصارف السوداني وشركة الخدمات المصرفية اإللكترونية
رئيس تحرير مجلة المصارف

مكانهــا الصحيــح فــي قائمــة
التطــور االقتصــادي لــدول العالــم..
ولــم تتمكــن مــن مواكبــة مــا يجــري
فــي العالــم مــن تطــورات ..ومــن
رؤى إداريــة جديــدة ..ومــن تقنيــات
مســتحدثة ..ولــم تواكــب مــا يؤثــر
علــى بالدنــا مــن تحديــات عالميــة
وإقليميــة ووطنيــة ومحليــة ..ولذلــك
كان التناقــض الكبيــر بيــن مــا يتمتــع
بــه الســودان مــن مــوارد وثــروات
طبيعيــة عظمــى وبيــن واقعنــا
المعــاش.
ما الحل إذن؟:

مقدمة:
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إن النموذج اإلداري المطبق في
بعــض بلــدان العالــم ،مثــل أمريــكا،
اليابــان ،قــد كانــت لــه نتائجــه فــي
تحقيــق التقــدم فــي تلــك البلــدان .وإذا
نظرنــا فــي مــا هــو ســائد عندنــا فــي
الســودان ،لــن نجــد مــن ســبب يجعــل
الســودان ،بــكل مــوارده وثرواتــه
الطبيعيــة الكبيــرة والمتنوعــة ،يقــف
فــي صــف الــدول المتخلفــة اقتصادياً
فــي العالــم ،ســوى مشــكالته فــي
مجــال اإلدارة .فالســودان يكافــئ
الواليــات المتحــدة األمريكيــة
فــي ثرواتــه ومــوارده الطبيعيــة،
ويتفــوق علــى اليابــان فــي ذلــك بمــا
ال يقــاس ،ويكافــئ كذلــك الصيــن
وروســيا ،ولكنــه لــم يســتطع أن
يصبــح مثــل هــذه الــدول فــي الناتــج
القومــي اإلجمالــي ،وفــي الموقــع
الــذي تحتلــه فــي مقدمــة دول العالــم
مــن الناحيــة االقتصاديــة .وهنالــك
إجمــاع بيــن المحلليــن االقتصادييــن
علــى مســتوى العالــم حــول دور
اإلدارة فــي تقــدم أو تخلــف الــدول
باعتبــاره دوراً يتقــدم علــى غيــره

مــن العوامــل ،ويُعــزى تخلــف بلــدان
العالــم الثالــث عمومــاً إلــى هــذا
العامــل.
نأمــل عبــر هذاالموضــوع ،أن نلقــي
حجــراً علــى بركــة ســاكنة لنلفــت
األنظــار إلــى ضــرورة تغييــر النمــط
اإلداري التقليــدي الســائد عندنــا فــي
الســودان إلــى نمــط إداري جديــد
كليــاً ،يســتفيد مــن تجــارب الغيــر
وينطلــق مــن الواقــع لنحقــق مــا
نصبــو إليــه منتقــدم.

الجهاز اإلداري في السودان:

النظــام اإلداري فــي الســودان،
كان فــي فتــرة مــا بعــد االســتقالل
مباشــرة ،يقــوم علــى أســس
االنضبــاط والكفــاءة ،ولكــن مــع
تطــور الحيــاة وتعقيداتهــا السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
وعالقاتهــا بمــا يجــري فــي العالــم
مــن تطــورات ،لــم تتمكــن (اإلدارة)
لدينــا ،أن تكــون فــي مســتوى مــا
يتمتــع بــه الســودان مــن مــوارد
وثــروات كبيــرة وقــوى بشــرية،
بحيــث تتــم إدارة تلــك المــوارد
بالشــكل الــذي يجعــل بالدنــا تتبــوأ
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الحــل فــي فكــر إداري جديــد يقــوم
علــى نظريــات مســتنبطة مــن
واقعنــا ومســتفيدة مــن تجــارب دول
وشــعوب العالــم التــي ســبقتنا فــي
هــذا المجــال..
إن مــن ســمات اإلدارة الجديــدة التــي
نبحــث عنهــاأن تكــون منطلقــة مــن
واقــع قيــم الشــعب ومثلــه ومقدســاته
وتقاليده اإليجابية البناءة ،واالســتفادة
منهــا فــي حشــد وتحريــك وتفجيــر
الطاقــات الفرديــة والجماعيــة ..وفــي
نفــس الوقــت االســتفادة مــن تجــارب
الشــعوب والمجتمعــات التــي ســبقتنا،
واألخــذ بالعلــم والمعرفــة..
النظريــات األكاديميــة التقليديــة فــي
اإلدارة
الدراســات والبحــوث التــي تــم
تدريســها فــي الجامعــات والمعاهــد
طــوال عشــرات الســنين لخصــت
مفهــوم اإلدارة كمــا يلــي:
تعريف اإلدارة:

اإلدارة هــي عمليــة التأليــف بيــن
عوامــل اإلنتــاج المختلفــة (رأس
المــال ،القــوى العاملــة ،المــوارد
الطبيعيــة ..إلــخ) واســتغاللها بفعاليــة

مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن
مــن اإلنتــاج بأقــل قــدر مــن التكلفــة.
أو :هــي النشــاط المتمثــل فــي
اســتغالل المــوارد المتوفــرة بأعلــى
درجــة مــن الكفــاءة لتحقيــق أفضــل
النتائــج بأقــل التكاليــف والجهــود.
عناصر اإلدارة:
تطــورت الرؤيــة لعناصــر اإلدارة إذ
بــدأت مــن فكــرة أنهــا تتكــون مــن
أربعــة عناصــر هــي:
ـ التخطيــط ـ التنظيمـــ التوجيهـــ
الرقابــة والتقويــم.
ثــم تطــورت لتصبــح ســبعة عناصــر
فــي نظــر البعــض هــي:
التخطيــط ،التنظيــم ،التوظيــف،
التوجيــه ،التنســيق ،التســجيل،
ووضــع الميزانيــة.
مدارس الفكر اإلداري:
( )1مدرســة اإلدارة العلمية (1910
ـ :)1935
وهــي تقــوم علــى التحديــد
الواضــح للســلطات والصالحيــات،
والتخصــص وتقســيم العمــل،
وتطبيــق القوانيــن بحــزم ،والفصــل
بيــن مهــارة اإلدارة وواجبــات
العمــل .وهــي نموذجــان أحدهمــا
نشــأ فــي أمريــكا واآلخــر فــي
فرنســا.
النموذج األمريكي:
فردريــك تايلــور ،هــو المؤســس
لحركــة اإلدارة العلميــة حيــث بــدأ
حياتــه عامـ ً
ـدرج
ـا فــي مصنــع ،ثــم تـ ّ
حتــى أصبــح كبيــر المستشــارين
الهندســيين فــي أحــد المصانــع
األمريكيــة وتقــوم فكرتــه علــى:
( )1إحــال األســلوب العلمــي فــي
تحديــد العناصــر الوظيفيــة بـ ً
ـدال مــن
أســلوب الحــدس والتقديــر.
( )2إحــال األســلوب العلمــي فــي
اختيــار وتدريــب األفــراد لتحســين
الكفــاءة اإلنتاجيــة.
( )3تحقيــق التعــاون بيــن اإلدارة
والعامليــن مــن أجــل تحقيــق

األهــداف.
( )4تحديــد المســؤولية بيــن
المديريــن والعمــال ،بحيــث تتولــى
اإلدارة التخطيــط والتنظيــم ،ويتولــى
العمــال التنفيــذ.
( )5ربــط األجــر أو المكافــآت
بتأديــة أو نجــاح الفــرد فــي عملــه،
وذلــك لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة.
( )6إحــكام اإلشــراف والرقابــة على
العامليــن فــي المســتوى األدنى.
النموذج الفرنسي:

كان العامــل هنــري فايــول مهندســاً
تــدرج فــي
فــي شــركة تعديــن ،ثــم ّ
الســلم الوظيفــي حتــى أصبــح مديــراً
وتقــوم نظريتــه على:تقســيم العمــل
أي التخصــص ،مبــدأ الســلطة
والمســؤولية ويســتمد الفــرد الســلطة
مــن وظيفتــه ،ضــرورة احتــرام
النظــم واللوائــح ،وعــدم اإلخــال
باألوامــر ،وحــدة األمــر والتوجيــه،
مراعــاة المصلحــة العامــة،
المكافــأة ،مبــدأ المركزيــة ،التــدرج
فــي الســلطة ،الترتيــب والنظــام،
المســاواة ،اســتقرار العامليــن،
المبــادأة ،وتشــجيع روح الفريــق
والعمــل الجماعــي.
( )2المدرســة الســلوكية (  1935ـ
:)1950
هــي مدرســة العالقــات اإلنســانية
التــي اهتمــت ببيئــة العمــل
االجتماعيــة والعامليــن ومشــاعرهم
اإلنســانية.وقد نشــأت فــي أمريــكا
مســتندة علــى فكــرة أن الفــرد
كائــن اجتماعــي يتفاعــل مــع البيئــة
االجتماعيــة ،وركــزت علــى
ســلوك اإلنســان ،وحاجاتــه النفســية
واالجتماعيــة ،واهتمــت بالعالقــات
اإلنســانية داخــل التنظيــم ،وبالتنظيــم
غيرالرســمي للمنظمات.وتؤكــد
هــذه المدرســة وجــود عالقــة بيــن
ظــروف العمــل الماديــة وبيــن إنتــاج
العامليــن.
ومــن هــذه المدرســة انبثقــت

نظريــات (التنظيــم غيــر الرســمي)
والعالقــات اإلنســانية.
( )3المدرسة الحديثة في التنظيم:
جــاءت هــذه المدرســة كحالة وســط
بيــن النظريتيــن الســابقتين :العلميــة،
والعالقات اإلنســانية،
ومن أهم نظرياتها:
 /1نظريــة التــوازن الوظيفــي:
وهــي تدعــو إلــى تحقيــق التــوازن
بيــن مصلحــة األفــراد والمصلحــة
الخاصــة بالمنظمــة ،فهــي تهتــم
آن واحــد،
بالعمــل والعامليــن فــي ٍ
ومــن روادهــا شســتر برنــارد،
وهربــرت ســيمون.
 /2النظريــة الســلوكية التحليليــة:
وهــي تقــوم علــى االهتمــام بالجانــب
العملــي ومراعــاة الجوانب اإلنســانية
علــى الســواء.
(نظرية  )Zفي اإلدارة:

(وليــام أوتشــي (William
 )Ouchisاليابانــي األصــل) الحــظ
أن أســلوب اإلدارة فــي اليابــان
يأتــي بنتائــج أفضــل مــن النتائــج
المتحققــة فــي أمريــكا ،فعمــل فــي
بدايــة الثمانينيــات علــى وضــع
نظريــة يتــم تطبيقهــا فــي أمريــكا
تســتفيد مــن النمــوذج اليابانــي فــي
االهتمــام بالعنصــر البشــري ،رغــم
التبايــن بيــن تركيبــة المجتمــع
اليابانــي القائــم علــى روح الجماعــة
واألســرة والفريــق وتركيبــة
المجتمــع األمريكــي القائــم علــى
التميــز الفــردي .وتقــوم (نظريــة
 )Zالتــي وضعهــا وليــام أوتشــي
علــى مبــادئ الثقــة واإللفــة والمــودة
والمهــارة والعمــل الجماعــي لضمان
الــوالء التنظيمــي علــى المــدى
الطويــل ،وأن يتــم التوظيــف لمــدة
طويلةاتخــاذ القــرارات بطريقــة
جماعيــة ،أمــا تحمــل المســؤولية
فيكــون بشــكل فــردي ،واالهتمــام
الشــامل بالموظفيــن ورفاهيتهــم.
نماذج عالمية في اإلدارة
المدرسة اليابانية في اإلدارة:
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إن مــا حــدث فــي اليابــان مــن تطــور
كبيــر ،جعــل مــن مجموعــة جــزر
بركانيــة قليلــة المــوارد ،ثانــي دولــة
فــي مجــال االقتصــاد ،ومــا قدمتــه
اليابــان فــي مجــال التكنولوجيــا،
وقدرتهــا علــى تحويــل المــواد الخــام
المســتوردة إلــى إنتــاج متفــوق
علــى مســتوى العالــم ،تجــاوز
حتــى أوربــا بتاريخهــا العريــق فــي
الثــورة الصناعيــة ،يعتبــر معجــزة ال
مثيــل لهــا فــي عالــم اليــوم .معجــزة
تقتضــي الوقــوف والتأمــل واالقتــداء
بهــا ،ليــس فــي تفاصيلهــا الخاصــة
ولكــن فــي روحهــا الوثابــة ومنهجهــا
الحيــوي.
خصائص اإلدارة اليابانية:

إن اإلدارة اليابانيةلهــا خصائــص
أصبحــت موضوعــة فــي قالــب
أكاديمــي وكمــا يلــي:

أوال :االستقرار الوظيفي:

االســتقرار الوظيفــي مــن أهــم
الركائــز األساســية لإلدارةاليابانيــة.
وهــو يحقــق االســتقرار النفســي
والذهنــي لــدى العامــل ممــا يترتــب
عليــه الشــعور بزيــادة الــوالء
للمنظمــة فالتوظيــف فــي المؤسســة
مــدى الحيــاة.
ثانيــاً :ديمومةالوظيفــة
ا لو ظيفــي :
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والتنــاوب

عــدم االختصــاص فــي الوظيفــة
يركــز علــى ديمومــة الوظيفــة،
حيــث يعنياإللمــام بعــدد أكبــر مــن
ً
بــدال مــن التخصــص
الوظائــف
الدقيــق فــي إنجــاز مهــام معينــة.
فالتنــاوب الوظيفــي ،يقتضــي
التدريبوالمتابعــة والتنقــل بيــن
المختلفة.واليابانيــون
الوظائــف
يــرون فــي التدريــب اســتثماراً
طويــل األجــل فــي اإلنســان.
ثالثاً :أولويات الجماعة على الفرد:

وهــذا المبــدأ مســتمد مــن المجتمــع
اليابانــي الــذي يتســم بذوبــان الفــرد
فيالمجتمــع ،بحيــث تصبــح مشــاعره
وطموحاتــه مرتبطــة بالمجتمــع

وبالجماعــة التــي يعيشــبينها .ويعتبــر
العمــل الجماعــي بــروح الفريــق
الواحــد مــن أهــم ســمات المنظمــات
فــي اليابــان.
رابعاً :المشاركة في صنع القرار:

إن التسلســل فــي عمليــة صنــع
القــرار مــن أســفل إلــى أعلــى،
وإتاحــة الفرصــة لكافــة العامليــن
للمســاهمة فــي تحديــد المشــكلة
واقتــراح الحلــول منهــج علمــي
(جبــار) وخطيــر فــي اســتثارة روح
الــوالء للمنظمــة والوصــول إلــى
أفضــل الحلــول للمشــكالت.
خامساً :االهتمام الشامل بالموظف:

يعتبــر االهتمــام الشــامل بالموظــف
مــن مبــادئ اإلدارة اليابانية،حيــث
أن العامــل لــه كيــان اجتماعــي وال
يمكنتجريــده مــن إنســانيته عنــد
وصولــه إلــى مقــر عملــه ،ومــن هنــا
يمتــد االهتمــام بالعامــل إلــى أكثــر
مــن مــكان عملــ ًه.
مميزات اإلدارة اليابانية:
إن التقــدم العظيم الــذي حققته اإلدارة
اليابانيــة كانــت وســيلته األولــى
واألكثــر أهميــة هــو االســتغالل
األمثــل لموردهــا البشــري الضخــم
والوحيد،أمــا العامــل الثانــي فهــو
التأكيــد علــى وحــدة المصلحــة بيــن
المؤسســة والعامليــن فيهــا .وتتميــز
اإلدارة فــي اليابــان بمــا يلــي:
ـ الجمــع بيــن مبــادئ نظريــة
اإلدارة العلميــة ونظريــة العالقــات
اإلنســانية آخذيــن مــن كليهمــا مــا
يناســب المجتمــع اليابانــي ،فــاإلدارة
العلميــة تعتمــد الجــدارة كأســاس
للتعييــن ،والقيــام بعمليــات التدريــب
والتأهيــل المســتمر ،وتقديــم
المكافــآت لألفــراد المنتجيــن ،أمــا
نظريــة العالقــات اإلنســانية فتعتمــد
األســلوب التشــاركي فــي اتخــاذ
القــرارات ،وإيجــاد بيئــة عمــل
عائليــة ،والمحافظــة علــى اســتقرار
األفــراد العامليــن.
ـ ومــن مميــزات اإلدارة باليابــان

جملة ضمان الودائع املصرفية  -تصدر عن صندوق الودائع املصرفية  -العدد األول ديسمرب  2015م

اهتمــام النظــام التربــوي والتعليمــي
بتربيــة الطفــل علــى األخــاق والقيــم
والتقاليــد الحســنة ،وتنميــةروح
المواطنــة والــدأب علــى خدمــة
المجتمــع والوطــن.
ـ ومــن أميــز مــا فــي اليابــان بيئــة
العمــل التــي تقــوم علــى روح
اإلخــاء واالنخــراط فــي الجماعــة
التــي ســيعمل بينهــا طــوال
حياته،باإلضافــة إلىتحقيــق رضــا
العامليــن..
ـ تعتمــد المؤسســات فــي اليابــان
أســلوب الترفيــع حســب األقدميــة
فــي العمــل ،األمــر الــذي يشــجع
األفــراد علــى االنخــراط فــي العمــل
بمؤسســاتهم وعــدم التفكيــر باالنتقــال
إلــى أماكــن أخــرى طلبــاً للترقيــة.
ـ تتميــز المنظمــات اليابانيــة عــن
غيرهــا بدراســة أي مشــروع مسـ ً
ـبقا
دراســة وافيــة ومســتفيضة يشــترك
فيهــا جميــع العامليــن فــي المنظمــة،
فيدرســون جميــع االحتمــاالت
ويتنبــؤون بمــا ســيحدث فــي طــرق
تنفيــذ المشــروع ،فتصبــح عمليــة
التنفيــذ أكثــر يســراً وســهولة.
ـ التعليــم والتدريــب المســتمران،
حيــث تقــدم اإلدارة اليابانيــة التعليــم
والتدريــب لكافــة األفراد مــن عاملين
ومديريــن وبقيــة المســتويات ،كل
حســب عملــه ،وطيلــة فتــرة خدمتهم.
ـ تتميــز اإلدارة فــي اليابــان
بتطبيــق منهــج اإلدارة المرئيــة،
وهــي تعنيــإدارة المشــكلة مــن
المــكان حتــى يمكــن إدارة الزمــان
بالدقــة والسرعةالمناســبين للتخلــص
جعــل
منجذورالمشــكلة،وتعني
المشــاكل مرئيــة ومحسوســة
ومعايشــة واســتخدام مفاهيــم اإلدارة
المرئيــة فــي ترتيــب وتهيئةمــكان
العمــل وفــي إدارة المــوارد البشــرية
وإدارة المخــزون.
مقارنــة بيــن النموذجيــن األمريكــي
واليابانــي فــي اإلدارة

اهتمــت اإلدارة اليابانيــة بضــرورة
غــرس القيــم اإلنســانية فــي نفــوس
العامليــن ،وإقامــة عالقــات تعاونيــة
إنســانية وغيــر رســمية بينهــم،
واتبعــت أســلوب التشــاور فــي
مناقشــة الموضوعــات وصناعــة
القــرارات بيــن اإلدارة والعامليــن،
والتأكيــد علــى تحمــل المســؤولية
بشــكل جماعــي ،لذلــك فإن المدرســة
اليابانيــة فــي اإلدارة تقــوم علــى
ِفــرق العمــل والتعــاون المشــترك
بيــن أفــراد الفريــق لمصلحــة
المجموعــة ،أمــا اإلدارة األمريكيــة
فتقــوم علــى الفرديــة ،والربــط بيــن
األداء والمكافــآت وفــق تنظيــم
هيكلــي يتميــز بأســلوب فــردي فــي
اتخــاذ القرارات.ولذلكفــإن كل فــرد
مــن الفريــق يســعى لتحســين علمــه
مــن أجــل نفســه.
إن رضــا العامليــن فــي اليابــان
أكبــر مــن رضــا العامليــن فــي
أمريــكا ،ويتضــح ذلــك مــن كثــرة
التنقــل فــي العمــل للموظــف أو
العامــل األمريكــي بيــن شــركة
وأخــرى منافســة ،بعكــس اليابــان
التــي يوجــد بهــا اســتقرار وظيفــي
للعمــال والموظفيــن.
واالختــاف بيــن المنهــج اليابانــي
والمنهــج األمريكــي يتركــز فــي:
ـ تقــوم اإلدارة اليابانيــة علــى روح
الجماعــة واألبــوة والفريــق الواحــد
فــي المؤسســة ولكــن اإلدارة
األمريكيــة تقــوم علــى التميــز
والتفــوق الفــردي كأســاس للتقييــم.
ـ تعتمــد اإلدارة اليابانيــة روح
القــدوة والتوجيــه األبــوي ونظــام
(القيــادة بالحــب) بينمــا تقــوم اإلدارة
األمريكيــة علــى نظــام القيــادة
باألوامــر والتوجيهــات الصارمــة
ضمــن نظــام بيروقراطــي محكــم ال
وجــود للعواطــف اإلنســانية فيــه.
ـ اإلدارة اليابانيــة تعتمــد فــي
قراراتهــا علــى المشــورة والتسلســل

مــن القاعــدة إلــى القمــة والعقــل
الجمعــي كأســاس لصنــع القــرار،
بينمــا نجــد فــي أمريــكا أن مجموعــة
قليلــة علــى رأس المؤسســة هــي
التــي تتخــذ القــرار ويكــون إنزالــه
ضمــن التسلســل مــن القمــة إلــى
القاعــدة.
ـ التوظيــف فــي اليابــان مــدى الحيــاة
ممــا يخلــق الــوالء للمؤسســة ،ولكــن
فــي أمريــكا يظــل الموظــف فــي
حالــة تنقــل مــن مؤسســة إلــى أخــرى
علــى حســب المتــاح والمصلحــة.
نحــو نمــوذج جديــد لــإدارة فــي
الســودان

هــل مــن حلــول متكاملــة لــإدارة فــي
الســودان؟

إن األســس العلميــة فــي إدارة الدولــة
والمؤسســات اإلنتاجيــة أســس ثابتــة،
فــاإلدارة علــم قائــم بذاتــه ويصلــح
للتطبيــق فــي ظــل كل الظــروف
السياســية .وألن العلــم هــو منهــج
البلــدان األوربيــة والغربيــة وأمريــكا
واليابــان وأســتراليا ،لذلــك نجــد
الكتــل السياســية فــي تلــك البلــدان
تحافــظ علــى ذات المنهــج اإلداري
وعلــى الخطــط ،ومــن المفتــرض
أال يتأثــر النهــج اإلداري فــي الدولــة
بالتغييــر فــي القيــادة السياســة للبــاد
مــن حــزب إلــى آخــر.
وعليــه فنحــن بحاجــة إلــى تخطيــط
علمــي ومنهــج علمــي فــي اإلدارة
مســتوحى مــن واقعنــا ومــن قيمنــا
ومعتقداتنــا األصيلــة ،ومســتفيد مــن
تجربــة اليابــان وقيمهــا التــي تتســق
مــع قيمنــا.
خطط للتثوير اإلداري في السودان:
في مجال اإلدارة الرسمية:

مــن المهــم أن تكــون الرؤيــة التــي
ينطلــق منهــا البنــاء اإلداري هــي
أن اإلنســان هــو الغايــة مــن خطــط
التنميــة ..وهــو الوســيلة فــي نفــس
الوقــت.
وأن تقوم اإلدارة الحكومية على ما
يلي:

()1اعتبــار المواطــن هــو محــور
وهــدف التنميــة واحتــرام حقوقــه.
()2وضــع خطــة عامــة طويلــة األمد
وتقســيمها إلــى مراحــل زمنيــة،
تشــتمل علــى تحديــد األهــداف،
تحديــد الوســائل وآليــات التنفيــذ،
تحديــد مصــادر التمويــل ،والبدائــل.
( )3أن تكــون الخطــة الوطنيــة
العامــة جمــاع خطــط تــم وضعهــا
فــي القواعــد بواســطة قطاعــات
الشــعب المختلفــةٌّ ،
كل فــي مجالــه
ومحيطــه الجغرافــي ،وبصــورة
جماعيــة وبتسلســل مــن أدنــى إلــى
أعلــى .وأن تعتمــد الخطة على رؤى
كليــة لقــدرات الشــعب ودوره فــي
التخطيــط والتنفيــذ ،وهــذه يقتضــي
التوعيــة المســتمرة للمواطــن،
واالهتمــام بــرأي الشــعب ،وتوســيع
دائــرة المشــاركة والحــوار فــي
الخطــط ،بحيــث تتــدرج مــن أدنــى
إلــى أعلــى ،ويتــم تطبيــق ذلــك علــى
كل مســتويات الحكــم الالمركــزي.
( )4تحديــد دور ٍّ
كل مــن القطــاع
العــام ،القطــاع الخــاص ،القطــاع
المختلــط والقطــاع التعاونــي فــي
التنميــة ،والمجــاالت التــي يتحــرك
فيهــا ،مــع تعديــل فــي مجــاالت كل
قطــاع بيــن فتــرة وأخــرى علــى
ضــوء المســتجدات والضــرورات
واالحتياجــات الفعليــة للمجتمــع.
()5أن يتــم بنــاء الخطــط باالســتناد
علــى العلــم والشــورى ،وأن يتــم
اســتصحاب العلــم والمعرفــة فــي كل
عمــل .وأن تكــون الخطــط واقعيــة
وتراعــي اإلمكانيــات المتاحــة
المتوفــرة لتحقيقهــا ،والمــدى الزمنــي
للتنفيــذ.
( )6أن تســتند الخطــط علــى
تفعيــل مختلــف المــوارد والثــروات
الموجــودة فــي البــاد وكيفيــة
تفجيرهــا وتفعيلهــا لتتحــول إلــى
إنتــاج يصــب فــي الناتــج القومــي
اإلجمالــي للبــاد.
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()7اعتمــاد خطــط للتنميــة المتوازنــة
بيــن مختلــف أقاليــم البــاد ،ومراعاة
الميــزات التفضيليــة فــي اإلنتــاج
لــكل منطقــة جغرافيــة.
()8الخــروج عــن األطــر التقليديــة
ـط النتائــج
لإلنتــاج والتــي لــم تعــد تعـ ِ
المرجــوة ،وتتســم بضعــف اإلنتاجيــة
وارتفــاع التكلفــة والخســائر ،وذلــك
بــأن تعتمــد الخطــة علــى التقنيــة
الحديثــة فــي كافــة المجــاالت ،أي أن
تكــون التقنيــة وتحديــث المؤسســات
اإلنتاجيــة واســتخدام اآللــة بـ ً
ـدال مــن
يــد اإلنســان ،هــي األســاس الــذي
تقــوم عليــه الخطــة كلهــا ،وهــذا هــو
الســبيل الوحيــد لتطويــر اإلنتاجيــة
واإلنتاجوتفعيــل المــوارد والثــروات
الكبيــرة المعطلــة ..فالزراعــة
والصناعــة بالوســائل التقليديــة لــم
تعــد مجزيــة ،وال بــد مــن التقنيــات
الحديثــة فــي هــذا المجــال ولنبــدأ مــن
حيــث انتهــى اآلخــرون.
()9دعــم المبــادرات الشــعبية،
واعتمــاد وتطويــر الحرف وأســاليب
اإلنتــاج الفــردي والجماعــي
وتحديثهــا ،ودعــم المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة والعمــل علــى
تحديــث وســائل إنتاجهــا وتنميتهــا.
( )10أن تســتصحب الخطــة وســائل
وآليــات تنفيذهــا ،وتلــك معضلــة
المعضــات فــي التخطيــط فــي
الســودان.
( )11أن تســتصحب الخطــة
الخطــوات المكملــة لهــا فــي اإلدارة
مــن تنظيــم وتوجيــه ومتابعــة
ومراقبــة وتقييــم وتطويــر وخطــة
بديلــة.
( )12الســعي لتوفيــر المــوارد
الماليــة للخطــط واســتخدامها بكفاءة،
مــن خــال محاربــة الفســاد وإهــدار
المــوارد ،واعتمــاد الضبــط المالــي
المحكــم.
()13فــي مجــال إصــاح جهــاز
الدولــة:
(أ) تنفيــذ الحكومــة اإللكترونيــة فــي

جهــاز الدولــة بأكملــه.
(ب) إزالــة الترهــل فــي جهــاز
الدولــة عــن طريــق تحويــل فائــض
العمالــة فــي المؤسســات إلــى
األجهــزة والمنشــآت والمؤسســات
الجديــدة التــي يتــم تكوينهــا بغــرض
تنفيــذ الخطــة.
(ج) ربــط التوظيــف باإلنتــاج
وبالحاجــة الفعليــة للمؤسســات.
(د) اعتمــاد التدريــب المســتمر
لتطويــر الكفــاءات ورفــع القــدرات
ٌّ
كل فــي مجالــه ،ووضــع الخطــط
الســنوية لذلــك وتطبيقهــا.
(هـــ) تحقيــق الضبــط المؤسســي
واالنضبــاط فــي العمــل وتبســيط
اإلجــراءات.
(و) محاربــة الفســاد بــكل أشــكاله
واإلهــدار المالــي والصــرف البذخي
وضبــط المنصرفــات فــي حدودهــا
الضروريــة ،وإحــكام الرقابــة علــى
المــال العــام.
(و) وضــع الرجــل المناســب فــي
المــكان المناســب باالعتمــاد علــى
الكفــاءات.
(ز) إزالــة المفارقــات فــي الرواتــب
واألجــور والمكافــآت ،وتطبيــق
ـز لألجــور ،واعتمــاد
حــد أدنــى مجـ ٍ
صيــغ للمكافــآت والتحفيــز المالــي
والمعنــوي.
(ح) تشــجع المبادرات والممارســات
اإليجابيــة واالختراعات.
(ط) القضــاء علــى مظاهــر التسـيّب،
والالمبــاالة ،وعــدم احتــرام الحــق
العــام وحقــوق المواطنيــن ،ومظاهــر
عــدم االهتمــام بالوقــت لــدى موظفــي
الدولــة.
(ي) تغييــر عقليــات موظفــي الدولــة
باتجــاه مراعــاة المصلحــة العامــة،
واحتــرام وظيفتهــم وواجباتهــم،
وإدارة الوقــت بشــكل ســليم ،وإعطاء
حقــوق المواطنيــن األولويــة،
والحــرص علــى أداء مهامهــم بأمانــة
ونزاهــة وكفــاءة ومراقبــة داخليــة
للــذات.
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إدارة المؤسسات:
()1القيــام بإعــادة تقييــم للمؤسســة
تشــارك فيــه القواعــد بصــورة
جماعيــة وفــي تسلســل مــن أدنــى
إلــى أعلــى ،ويتــم فيــه النقــد الذاتــي
بشــجاعة ونكــران ذات.
( )2أن تكــون الخطــة التــي يتــم
وضعهــا للتغييــر والتطويــر واقعيــة
وتراعــي اإلمكانيــات المتاحــة
لتحقيقهــا .
( )3أن يكــون التخطيــط مــن أدنــى
إلــى أعلــى ،بمعنــى مشــاركة القاعدة
فــي وضــع الخطــة عبــر سلســلة
اجتماعــات قاعديــة يتــم الصعــود بها
إلــى القيــادة العليــا .وفــي هــذا أكبــر
ضمــان لواقعيــة الخطــة وإمكانيــة
المشــاركة الجماعيــة فــي تنفيذهــا
ٌّ
كل مــن موقعــه ،وهــو تطبيــق لمبــدأ
الشــورى.
( )4تحديــث وســائل اإلنتــاج،
ووســائل اإلدارة واالتصــال ،وفــق
التقنيــة الحديثــة ،وتطبيــق مفــردات
الحكومــة اإللكترونيــة بالمؤسســة،
وذلــك لزيــادة اإلنتاجيــة واختصــار
الزمــن والتكاليــف.
( )5أن يكــون التنظيــم والتوظيــف
فــي المؤسســة متوافقــاً مــع الخطــة
مــن حيــث حجــم القــوى العاملــة
ومســتوى تدريبهــا واألقســام
والهيــكل التنظيمــي.
( )6تنميــة روح التعــاون بيــن
العامليــن فــي المســتوى الواحــد
وبينهــم وبيــن العامليــن في المســتوى
األعلــى واألدنــى.
()7تقييــم األداء علــى أســاس
المجموعــة واتبــاع منهــج التداخــل
الجماعيــة
المســؤولية
بيــن
والمســؤولية الفرديــة فــي العمــل
وفــي المحاســبة والتحفيــز.
()8تبســيط إجــراءات التواصــل بيــن
األعلــى واألدنــى وجعــل الطريــق

ســالكة بيــن المســتويات المختلفــة
دون إخــال بالنظــام ،مــع ســرعة
الــردود علــى األســئلة والمطالبــات
واالستفســارات وطلبــات التصديــق
وغيرهــا وعــدم تــرك أيــة قضايــا
معلقــة.
( )9االهتمــام بالتدريــب وتطويــر
الكفــاءات واتبــاع منهــج التدريــب
المســتمر لــكل العامليــن كاســتثمار
طويــل األجــل.
()10تحقيــق االســتقرار الوظيفــي
ورضــا العامليــن عــن طريــق
التحســين المســتمر فــي الرواتــب
والمكافــآت والترقيــات.
( )11اســتخدام األســلوب األبــوي
فــي القيــادة ،والقيــادة بالقــدوة،
فــي توافــق مــع تطبيــق اللوائــح
والجــزاءات علــى الذيــن ال
يســتجيبون للقيــادة بالقــدوة.
( )12أن تكون الرقابة جماعية.
( )13اســتخدام دائــم لطريقــة
المجموعــة فــي تحديــد وحــل مشــاكل
اإلنتــاج والجــودة ،والعمــل بــروح
الفريــق الواحــد.
( )14أن يشــارك فــي تقييــم النتائــج
المتحققــة جميــع العامليــن بالمؤسســة
فــي تسلســل مــن القاعــدة إلــى القمــة،
بعــد تمليكهــم الحقائــق واألرقــام.
( )15إدارة الوقت بصورة سليمة.
( )16اعتمــاد منهــج اإلدارة المرئيــة
بتواجــد المديريــن وســط العامليــن
بشــكل مســتمر.
( )16العمــل علــى تغييــر النظــام
اإلداري التقليــدي الســائد بنظــام
إداري يقــوم علــى العلــم والمعرفــة،
ويســتفيد مــن قيــم اإلســام ،ومــن
التطبيقــات اليابانيــة القائمة على مبدأ
المشــاركة والجماعيــة والشــورى
والتسلســل مــن أدنــى إلــى أعلــى
فــي وضــع الخطــط والتقييــم والقيــادة
األبويــة والقيــادة المرئيــة والمكافــآت
والتدريــب والتعليــم المســتمر وخلــق
عوامــل الــوالء للمؤسســة وتحقيــق

رضــا العامليــن بالرعايــة الكاملــة
لهــم.
خطط اإلصالح الشامل:
لكــي تعطــي الصيــغ اإلداريــة التــي ذكرناه
آنفــاً أُكلهــا فعلينــا أن نهتــم بــا يلــي:
( )1إصــاح النظــام التربــوي
والتعليمــي باتجــاه:
(أ) التركيــز علــى الجانــب الحرفــي
والمهنــي والصناعــي فــي التعليــم
وتغليبــه علــى الجانــب األكاديمــي.
(ب) االهتمــام بالمميزيــن والمتفوقين
وتوفيــر الظــروف المواتيــة لتحويــل
تفوقهــم إلــى عامــل فــي تفجيــر مــا
عندهــم مــن طاقــات إبداعيــة فــي
مســار يدعــم اإلدارة واإلنتــاج.
(ج) أن يهتــم النظــام التعليمــي
بتربيــة النــشء علــى تغليــب
المصلحــة العامــة والحــق العــام
علــى المصلحــة الشــخصية ،وحــب
الوطــب ،وترســيخ قيــم التعــاون
واالنســجام مــع المجموعــة والعمــل
الجماعــي ،واحتــرام اآلخريــن
وحقوقهــم ،والجديــة فــي العمــل
واألداء ،والصــدق واألمانــة
والنزاهــة ،وذلــك مــن خــال أنشــطة
يتــم ممارســتها عمليــاً.
(د) تنميــة قيــم الشــورى واحتــرام
رأي اآلخريــن ورأي األغلبيــة،
والشــجاعة فــي مواجهــة األخطــاء،
فــي نفــوس النــشء وهــي قيــم
موجــودة فــي الديــن اإلســامي
الحنيــف.
( )2إكمــال خطــوات بنــاء الحكومــة
اإللكترونيــة:
(أ) أن تلتــزم جميــع المرافــق
الحكوميــة بالربــط الشــبكي
وتخزيــن المعلومــات إلكترونيــاً
والتدريــب الــازم للموظفيــن فــي
تلــك المجــاالت ،وتقديــم خدماتهــا
عبــر وســائل االتصــال الحديثــة
والتواصــل مــع الجمهــور إلكترونيــاً.
(ب) أن يشــمل التحديــث اإللكتروني
كل قطاعــات الخدمــات االقتصايــة

واالجتماعيــة والتعليــم.
( )3تحديــث وســائل اإلنتــاج فــي
المجتمــع وهــذا يقتضــي:
(أ) وضــع خطــط تســتهدف تغييــر
أســاليب الزراعــة فــي بالدنــا
(بشــقيها الحيوانــي والنباتــي) مــن
الوســائل التقليديــة إلــى التقنيــات
الزراعيــة الحديثــة ،وتوفيــر المــال
الــازم لذلــك ،وتدريــب المزارعيــن
علــى تلــك التقنيــات .فالتقنية ســتعالج
بشــكل تلقائــي كل جوانــب الفشــل
األخــرى فــي هــذا القطــاع.
(ب) إحــال الماكينــات فــي
الصناعــة وإدخــال التقنيــة الحديثــة
بمــا يــؤدي إلــى زيــادة اإلنتــاج
واإلنتاجيــة وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج،
وبالتالــي معالجــة جوانــب القصــور
والفشــل فــي هــذا المجــال.
(ج) تطويــر التعديــن باســتخدام
التقانــات الحديثــة والتوســع فيــه
بغــرض الصــادر والحاجــة المحليــة.
(د) االهتمــام بالمشــروعات
الصناعيــة الصغيــرة والحــرف
وتحديــث وســائل اإلنتــاج فيهــا
و تنميتهــا .
(هـــ) اعتمــاد اقتصاد األبعــاد الكبيرة
القائــم علــى ضخامــة الهيــاكل
والرســاميل بمــا يــؤدي إلــى إنتــاج
اقتصــادي قليــل التكلفــة وكثيــف
المــردود.
(و) االهتمــام بقطــاع الصــادر
ومعالجــة مشــكالته واعتمــاد اإلنتــاج
مــن أجــل الصــادر.
(ز) تطويــر عالقــات اإلنتــاج
داخــل المؤسســات والمنشــآت وفــق
مفهــوم (الموظــف والعامــل شــريك
فــي المؤسســة) بمــا يحقــق رضــا
العامليــن وأهــداف المنشــأة.
(ح) مكافحــة الزحــف الصحــراوي
بغطــاء نباتــي ذي عائــد مــادي
محســوس.
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( )4تنميــة القطاعيــن المختلــط
والتعاونــي:
(أ) أن تدخــل الحكومــة فــي شــراكات
فــي رأس المــال مــع القطــاع الخاص
بهــدف تكويــن رســاميل كبيــرة
للمشــروعات اإلنتاجيــة طويلــة
األمــد.
(ب) إعــادة االعتبــار للقطــاع
التعاونــي فــي المجــال اإلنتاجــي
وتوســيع مجــاالت عملــه ،وتكثيــف
تواجــده فــي األريــاف.
(ج) وضــع القوانيــن واللوائــح
الالزمــة لتشــجيع هذيــن القطاعيــن
وإعطائهمــا امتيــازات وتشــجيعهما
علــى اإلنتــاج في مجال المشــروعات
االســتراتيجية.
( )5التوازن في التنمية:
إن التــوازن فــي التنميــة بيــن مختلف
واليــات الســودان يقتضي:
(أ) تدعيــم الحكــم الالمركــزي دون
تضخيــم لألجهــزة اإلداريــة بمــا
يرهــق اإليــرادات.
(ب) وضــع خطــط لتنميــة مختلــف
األقاليــم بصــورة متوازنــة دون
تغليــب إقليــم علــى آخــر.
(ج) أن تكــون خطــط تنميــة كل إقليم
مســتندة علــى الميــزات التفضيليــة
لإلنتــاج فيــه.
(د) أن تكــون خطــط كل إقليــم قــد
تــم وضعهــا بعــد مشــاورات قاعديــة
وتسلســل مــن أدنــى إلــى أعلــى،
وبمشــاركة مواطنــي المنطقــة.
(هـــ) حشــد المــوارد والمدخــرات
الشــعبية لتوفيــر التمويــل الــازم
للخطــط مــن خــال مختلــف
األوعيــة :البنــوك ،الجمعيــات
التعاونيــة ،الصناديق..إلــخ
خاتمة:
إن مــا تــم تناولــه فــي هــذا المجــال
باتجــاه التغييــر والتثويــر اإلداري

مــن شــأنه أن يــؤدي تلقائيــاً إلــى:
مكافحــة الفقــر وإفرازاتــه
(أ)
المتمثلــة فــي التفــكك األســري
والجريمــة وغيرهــا.
(ب) محاربــة البطالــة وتوفيــر
فــرص العمــل للجميــع.
(ت) رفــع مســتوى معيشــة
الشــعب وتحقيــق التــوازن بيــن
الدخــول والمنصرفــات لألســر
الســودانية وزيــادة قــدرة المواطــن
علــى االدخــار.
(ث) إيقــاف الهجــرة مــن الريــف
إلــى المدينــة وتحقيــق الهجــرة
ا لمعا كســة .
(ج) تفجيــر الطاقــات الكامنــة
فــي الشــعب وتحويلــه إلــى قــوى
منتجــة .
(ح) تنميــة مختلــف أقاليــم
الســودان بصــورة متوازنــة ونــزع
فتيــل النعــرات الجهويــة.
(خ) زيــادة الصــادرات وتحقيــق
فوائــض فــي الميــزان التجــاري.
تحديــث وســائل اإلنتــاج
(د)
وزيــادة الدخــل القومــي وتحويــل
المــوارد والثــروات الطبيعيــة
المتنوعــة ،الكبيــرة والمتجــددة مــن
مــوارد معطلــة وكامنــة إلــى دائــرة
التفجيــر والفعاليــة.
االنتقــال بالســودان إلــى
(ذ)
مــا هــو متوقــع منــه ومتناســب مــع
إمكانياتــه (ســلة غــذاء العالــم).
بالطبــع ليــس مــن الســهل إحــداث
اختــراع ســريع فــي واقــع قائــم
علــى نظــام إداري تقليــدي متكامــل
تــم بنــاؤه عبــر أكثــر مــن ثمانــي
وخمســين عامــاً ،أي منــذ اســتقالل
الســودان فــي ينايــر 1956م ،ولــه
امتــدادات ســبقته أيضــاً بأكثــر مــن
ســتة وخمســين عامــاً ،أي منــذ
إعــان الحكــم الثنائــي فــي الســودان
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عــام 1899م ،واقعتتعــارض فيــه
المصالــح وتبــرز فيــه التباينــات فــي
الــرؤى ،ولكننــا نفتــرض أن الوعــي
فــي الســودان ينــداح باتجــاه أن يقتنــع
الجميــع بالتثويــر والتغييــر اإلداري،
وأن يتــم النظــر إليــه بفكــرة (هــذا أو
الطوفــان)!!
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واهلل نسأله أجر االجتهاد.

أهداف اإلقتصاد الكلي وسبل حتقيقها
منير عثمان البيلي  :شركة السودان للخدمات المالية المحدودة (شهامة)
إذا كان علــم االقتصــاد يعنــى
بتوظيــف المــوارد لالنتــاج وترشــيد
االنفــاق لالســتهالك وإدارة ثــروة
األمــة بالصــورة المثلــى وتحقيــق
مســتوى الرفــاه فــي المعيشــة ،فــإن
االقتصــاد الكلــي فــرع مــن هــذا
العلــم يبحــث فــي العــرض والطلــب
الكلــي والسياســات الماليــة والنقديــة
والتدابيــر الالزمــة علــى المســتوى
القومــي إلشــباع حاجــات ورغبــات
أفــراد المجتمــع وكياناتــه المختلفــة.
والمقصــود باألهــداف فــي هــذا
المقــال تلــك األهــداف الموضوعيــة
التــي تنشــدها كل أمــة أو كل دولــة
بغــض النظــر عــن دينهــا أولونهــا
أو فلســفتها فــي الحيــاة أو موقعهــا
زمانــاً ومكانــاً.
ونتنــاول هنــا أمهــات هــذه االهــداف-
التــي تتفــرع عنهــا أهــداف أخــرى
عديــدة -وهــي ثالثــة كبــرى أساســية -:
ً
أوال  :االســتقرار االقتصــادي
Economic
Stability
ويقصــد بــه اســتقرار مؤشــرات
األداء اإلقتصــادي للدولــة علــى
المســتوى الكلــي والــذي هــو محصلة
األداء الكــفء لوحــدات النظــام
االقتصــادي وجزيئاتــه فــي شــقيه
اإلنتاجــي واإلســتهالكي ،وهــو
دليــل علــى تعافــي اإلقتصــاد مــن
عللــه الكبــرى ممثلــة فــي التضخــم
والكســاد والعطالــة والفقــر والتخلــف
وغيرهــا مــن علــل والتــي تســعى
األمــم جاهــدة بمفكريهــا وواضعــي
سياســاتها وعبــر أجهزتهــا اإلداريــة
والتنفيذيــة ّ
أال يصيبهــا مــن ذلــك

شــيء وأن تتقــي تلــك العلــل مــا
اســتطاعت وتســارع لعالجهــا عندما
تبــدو أعراضهــا فــي الظهــور ألول وهلــة.
واالســتقرار االقتصــادي يتجلــى
فــي أهدافــه الجزئيــة ومعاييرهــا
ومؤشــراتها وأدوات قياســها ،ممثـ ً
ـا
ذلــك فــي أدوات القيــاس الموضوعية
التــي ابتكرتهــا البشــرية علــى مــدار
تاريخهــا وطورتهــا جيـ ً
ـا بعــد جيــل،
والتــي تــؤدي وظيفتهــا بكفــاءة فــي
كل أرجــاء المعمــورة ليـ ً
ـا ونهــاراً.
ومــن بيــن ادوات القيــاس وثيقــة
الصلــة بموضــوع حديثنــا هــذا
النقــود التــي لهــا وظيفتــان أساســيتان
 :مقيــاس للقيــم ووســيط للتبــادل،
فمــن األهــداف الفرعيــة لإلســتقرار
اإلقتصــادي اســتقرار األســعار الــذي
يقــاس بكميــة النقــود أو عــدد الفئــات
التــي تدفــع مــن عملــة معينــة مقابــل
ســلعة معينــة أو نظيــر تلقــي خدمــة
معينــة فــي ذات الظروف .فاســتقرار
االســعار دليــل عافيــة إقتصاديــة
حيــث يختفــي أهــم أعــراض التضخم
وأكبرهــا وهــو إرتفــاع األســعار
الــذي يؤشــر للظاهــرة المرضيــة
الحقيقيــة – أي جوهــر التضخــم-
وهــو (زيــادة الطلــب الكلــي عــن
العــرض الكلــي زيــادة مســتمرة).
وفــي بواعــث التضخــم واســبابه فــي
جانبــي العــرض والطلــب تفصيــل
فــي كتــب اإلقتصــاد ال مجــال
لإلســتطراد فيــه هنــا.
إن اســتقرار األســعار يظــل هدفــاً
موضوعيــاً لإلقتصــاد الكلــي حيــث
يمكــن التخطيــط اإلقتصــادي المحكــم

وإعــداد الموازنــات التخطيطيــة
الصحيحــة وتنفيذهــا بدفــة ،كمــا
أنــه علــى الصعيــد اإلجتماعــي
يعــزز الثقــة فــي إجــراء المعامــات
بيــن الباعــة والمشــترين ومتلقــي
الخدمــات ومقدميهــا ،وبيــن الدائنيــن
والمدينيــن واألجيــر والمســتأجر
...إلخ.ويقلــل الــى حــد بعيــد -ان
لــم يقــض نهائياًعلــى -المنازعــات
والخصومــات بيــن أطــراف العالقــة
فــي المعامــات اإلقتصاديــة وتبــادل
المنافــع فيمــا بينها.فعندمــا تســتقر
أدوات القيــاس فــي الشــق الســلعي
(الموازيــن والمكاييــل ومقاييــس
الطــول والحجــم والكثافــة) ومثلهــا
أدوات القيــاس للقيمــة والثمنيــة
(النقــود) وتســتقر كفتــا الميــزان فــي
حانــوت البقــال أو جــزارة القصــاب،
فــإن ذلــك يعبــر عــن تــوازن حقيقــي
وعدالــة ماثلــة بيــن طرفــي المعاملة،
وبالتالــي تنــداح دائــرة التــوازن
لتشــمل موازنــات وميزانيــات
وحــدات النشــاط االقتصــادي فتترجم
أرقامهــا فــي شــقي الموجــودات
والمطلوبــات وتعبّــر عــن تــوازن
حقيقــي مطلــوب لذاتــه لــدى
هــذه الوحــدات والمنشــآت ولــدى
اصحابهــا ومالكهــا علــى المســتوى
الجزئــي ،ومــن ثــم هــو مطلــوب
لتحقيــق التــوازن علــى المســتوى
الكلــي ووقايــة اإلقتصــاد مــن علــة
االختــال وعــدم االســتقرار ،فتكــون
الموازنــة التخطيطيــة العامــة للدولــة
وميــزان مدفوعاتهــا وميزانهــا
التجــاري كلهــا متوازنــة توازنــاً

جملة ضمان الودائع املصرفية  -تصدر عن صندوق الودائع املصرفية  -العدد األول ديسمرب  2015م

61

62

حقيقيــاً يقــاس طرفــاه بــأدوات قيــاس
مســتقرة وموثــوق فيهــا ،وعندهــا
تســتقر نفــوس افــراد المجتمــع
ومجموعــات وفــرق عملــه ومــن
ثــم يتعــاون الجميــع علــى تحقيــق
أهدافهــم الكليــة ويــدور دوالب
العمــل واإلنتــاج ويرشــد اإلســتهالك
علــى كافــة المســتويات مــن القاعــدة
إلــى القمــة ،وتســري روح الطمأنينــة
إلــى طيــب الكســب الحــال وبركــة
اإلنفــاق الرشــيد ،ويــذوق المجتمــع
حــاوة الرفــاه ولــذة العيــش الرغــد.
وهنــا تتجلــى حكمــة اإلســام البالغــة
فــي تحريــم الربــا بــل جعلــه مــن
الكبائــر ،فمنــع تأجيــر النقــود
(القــرض بفائــدة) أو اتخاذهــا ســلعة
لذاتهــا تبــاع وتشــترى ببنــات جنســها
(الصــرف) وقصــر دورهــا فقــط
علــى وظيفتيهــا األساســيتين آنفتــي
الذكــر -وســيطاً للتبــادل ومقياســاً
للقيــم -فــي كل زمــان ومــكان ،ومــن
أي مــادة صنعــت أو ارتضاهــا
النــاس ذهبــاً أو فضــة أو معدنــاً أو
ورقــاً أو جلــوداً أو بالســتيك.ورحم
اهلل األمــام مالــك بــن أنــس فقيــه
المدينــة المنــورة وعالمهــا الربانــي
الــذي أدرك بنــور اإليمــان الــدور
اإلقتصــادي الحقيقــي للنقــود وفقــه
التعامــل بهــا فقــال قولتــه الشــهيرة :
( لــو تواضــع النــاس علــى الجلــود
وجعلــوا لهــا ســكه لكرهــت أن تبــاع
نســيئة).
فاســتقرار األســعار وقيمــة النقــود
يخــدم كذلــك األهــداف الكليــة
األخــرى ويتكامــل معهــا وهمــا
النمــو والعدالــة الذيــن ســنتناولهما
فــي الفقــرات التاليــة.
ثانيــاً  :النمــو االقتصــادي
Economic
Growth
ويقصــد بــه الزيــادة الحقيقيــة فــي

الناتــج القومــي للبــاد أو الزيــادة
فــي القيمــة الســوقية لمجمــوع مــا
تنتجــه مــن ســلع ومــا تقدمــه مــن
خدمــات وهــو مــا يصطلــح عليــه
بالعــرض الكلــي خــال فتــرة زمنيــة
ً
مثــا) ويؤشــر لذلــك
محــددة (عــام
بمتوســط نصيــب الفــرد مــن الســلع
والخدمــات وزيــادة دخلــه الحقيقيــة
وقوتــه الشــرائية للحصــول عليهــا.
فالنمــو فــي مســاهمة كل مــن
القطاعــات اإلنتاجيــة والقطاعــات
المســاعدة التــي تقــدم خدمــة حقيقيــة
وقيمــة مضافــة للســلعة تصنيعــاً
مثــا أو للخدمــة تعريفــاً
ً
ً
ونقــا
وترويجــاً ،وليــس السمســرة الطفيلية
التــي ال تضيــف شــيئاً ألداء العــرض
الكلــي وإنمــا تكــون خصمــاً عليــه
وعبئــاً إضافيــاً علــى المســتهلك،
هــذا النمــو الحقيقــي هــو الهــدف
الموضوعــي لإلقتصــاد الكلــي ،ولــه
أدوات قياســه التــي تســتخدم فيهــا
أســاليب إحصائيــة ورياضيــة معينــة
للوصــول إلــى أرقامــه ومعدالتــه
يمكــن الرجــوع اليهــا فــي المراجــع
اإلقتصاديــة بالتفصيــل .ومــن أجــل
هــذا النمــو توضــع خطــط التنميــة
التــي تســتهدف التســريع بوتائــر
النمــو الســنوي لإلقتصــاد وتســتخدم
فــي ذلــك وســائل وأدوات السياســات
اإلقتصاديــة (الماليــة والنقديــة)
وتخصــص اإلعتمــادات الماليــة
المعبّــرة وتنفــق الــدول بســخاء علــى
البحــث العلمــي لتوظيــف نتائجــه فــي
زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة ،بــل إن
تقــدم الــدول فــي المجــال االقتصــادي
يقــاس بمقــدار النســبة المئويــة التــي
تنفقهــا مــن دخلهــا القومــي علــى
هــذا البحــث والتطويــر وعلــى كل
مــا يحقــق معــدالت أعلــى وأســرع
للنمــو.
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فتطويــر البنــى التحتيــة والتوظيــف
الكامــل واألمثــل للمــوارد المســخرة
لإلنســان وتعليــم وتأهيــل وتدريــب
القــوى العاملــة وترشــيد ســلوك هــذا
اإلنســان المنتــج والمســتهلك فــي آن
واحــد ليســتغل هــذه المــوارد توظيفــاً
وتخصيصــاً أمثــل ومقابلــة نعمــة
تســخيرها بوضعهــا فيمــا خلقــت لــه،
وقوامــاً فــي اســتهالكها واســتخدامها
واإلنفــاق عليهــا بــا تبذيــر وال
تقتيــر ،كل ذلــك يمثــل خطــوات
حميــدة نحــو النمــو المســتهدف.
ثالثــاً  :العدالــة االقتصاديــة
Economic
Equality
ويقصــد بذلــك العدالــة فــي توزيــع
الثــروة والدخــل والناتــج القومــي
بيــن فئــات المجتمــع وأفــراده ،ولهــذا
المفهــوم عــدة أبعــاد منهــا العدالــة
بيــن طرفــي التعامــل آنيــاً وفــي
ذات لحظــة المعاملــة بيــن البائــع
والمشــتريوبين االجيــر والمســتأجر
ً
مثــا ،والســبيل لتحقيــق ذلــك هــو
اســتعمال أدوات القيــاس الدقيقــة
الصحيحــة المســتقرة ممثلــة فــي
الميــزان الــذي أنزلــه ووضعــه
الرحمــن للبشــر فــي األرض
ليتعاملــوا بــه قســطاً وعـ ً
ـدال ويزنــوا
بــه ســلعهم قسطاســاً مســتقيماً ونهاهم
عــن الطغيــان فيــه وتوعــد المطففيــن
ونهــى عــن الظلــم الــذي هــو نقيــض
العــدل ذلــك الهــدف اإلقتصــادي
النبيــل الــذي نتحــدث عنــه ،فمطــل
الغنــي ظلــم وتأخيــر األجــر ظلــم،
وحبــس الــزكاة ظلــم.
ومــن تلــك األبعــاد التــي يتحــدد فيهــا
مفهــوم العــدل ليشــمل عدالــة التوزيع
بيــن كافــة فئــات المجتمــع وتتخــذ لــه
الســبل وتوضــع السياســات الكفيلــة
بمنــع أن يكــون المــال دولــة بيــن
األغنيــاء فيؤخــذ منهــم ليــرد إلــى

الفقــراء ،وكلتــا الصفتيــن – أي الفقر
والغنــي -نســبيتان تختلفــان باختــاف
الزمــان والمــكان ،ولكن يظــل الثابت
هــو اســتهداف العــدل ،كمــا أن
العــدل يبســط ظاللــه الوارفــه علــى
األجيــال الحاضــرة والقادمــة فيعــدل
بينهمــا فــي تفتيــت وتوزيــع الثــروة
وقســمة الميــراث فــا يســتمتع اآلبــاء
وال يســرفوا وال يبــذروا وال يأكلــوا
األمــوال بــداراً أن يكبــر الصغــار أو
قبــل مجــيء األجيــال القادمــة ،دعــك
أن يورثوهــم ديونــاً وعبئــاً
ً
ثقيــا،
أمــا أن يفضــل اآلبــاء واألمهــات
أبناءهــم وأحفادهــم علــى أنفســهم
فتلــك رحمــة مــن اهلل وفطــرة ربانيــة
مركــوزة فــي نفــوس البشــر تهــذب
غريــزة الهلــع وحــب المــال وتمثــل
ارضيــة صالحــة لتحقيــق الهدفيــن
المذكوريــن  :العــدل بتــوازن النفــس
فــي التــردد بيــن غرائزهــا ،والنمــو
بالســعي لتوريــث األبنــاء واألحفــاد
وضعــاً معيشــياً أفضــل.

وبعــد آخــر يمتــد إليــه مفهــوم العــدل
وهــو البعــد الجغرافــي فــي توزيــع
الثــروة وبســط ثمــرات الرفــاه
اإلقتصــادي وتقديــم الخدمــات
وإيصــال الســلع إلــى كافــة اصقــاع
الدولــة واطرافهــا ،فــا تســتأثر
مدينــة دون مدينــة أو قريــة دون
قريــة فضـ ً
ـا عــن واليــة أو اقليــم أو
مقاطعــة دون رصيفاتهــا األخريــات،
فالثــروة ثــروة األمــة والمــال مال اهلل
والخلــق كلهم عيــال اهلل جعلهم جميعاً
مســتخلفين فيــه ،وأولــى مــا يستشــهد
بــه علــى هــذا البعــد الجغرافــي للعدل
قولــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل
عنــه الشــهيرة (لــو عثــرت دابــة فــي
العــراق لخشــيت ان يســألني ربــي
عنهــا :لِــم لــم تســو لهــا الطريــق يــا
عمــر).
ومثــل مــا للعــدل مــن وجــه مــادي
ماثــل ووســائل محسوســة فــي
الميــزان المنصــوب فــي األســواق
شــاخصاً أمــام األعيــن بجانــب غيــره

مــن الوســائل ،فــإن للعــدل وجهــاً
معنويــاً يتمثــل فــي صــدق القــول
وإخــاص النيــة وقصــد الطيــب
وتحــري الحــال كســباً وانفاقــاً
وعــدم الغــش والتدليــس فــي ترويــج
الســلعة أو الخدمــة ،وأال يبخــس
النــاس اشــياءهم والوفــاء بالعقــود،
وكــون الســبيل الســتحالل المــال
فــي المعامــات بيــن الطرفيــن طيــب
النفــس والرضــا.
وبعــد أيهــا القــاريء الكريــم فتلــك
الثالثــة األهــداف الكليــة األمهــات
ألهــداف أخــرى فرعيــة ويصلــح كل
واحــد منهــا ان يكــون عنوانــاً لبحــث
أو كتــاب يبســط فيــه القــول ويفصــل
ولكــن تناولتهــا هنــا باختصــار
لطبيعــة اإلصــدارة (المجلــة) التــي
ال يســهب فيهــا كمــا هــو الشــأن
فــي الكتــب وقــد كان القصــد هــو
إثــارة الوعــي لــدى القــاريء بهــذه
األهــداف التــي ينشــدها علــى
مســتوى الفــرد ليــدرك أن لــه دوراً
فــي تحقيقهــا علــى المســتوى الكلــي.
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