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Abstract 

 

    The subject of the research is: the impact of IT systems in 

scientific research on the performance of banks. Which aims to 

identify the nature of the information systems and developments 

that accompanied the innovation from one generation to another. 

The study also targets information systems and how to use them in 

the performance of the banking. The researcher will address the 

subject of the study on the application of "Saving and social 

development bank". This study has been divided into three 

chapters and an introduction. The first chapter will be talking about 

the "banking information systems" as well as" information 

technology and banking instruments ". The second chapter will 

include an "Introduction about the Saving bank" and the impact of 

the use of banking technology on the performance of the banking 

in Saving bank. The third chapter will address the "analysis of the 

information that has been discussed, the conclusion reached by 

the researcher and his recommendations. Finally, the list of 

sources and references that guided the researcher in the writing of 

his research. 
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 :مستخلص البحث

:يتناولموضوعالبحثاالتي

اثرنظمتمنيةالمعلوماتفيالبحثالعلميعلياداءالمصارؾوالذيبدورهيهدؾاليالتعرؾ

.عليطبيعةنظمالمعلوماتوالتطوراتالتيصاحبتنظمالمعلوماتمنجيلالياخر

وتهدؾالدراسهايضاالياستخدامنظمالمعلوماتوكيفيةاالستفادهمنهافياالداءالمصرفي

".بنناالدخاروالتنميهاالجتماعيه"وسوؾيتناولالباحثموضوعالدراسهبالتطبيكعلي

ولدلسمتهذهالدراسهاليثالثهفصولوممدمه

".نظمالمعلوماتالمصرفيه"ولدتناولالفصلاالولالحديثعن

"تكنولوجياالمعلوماتواالدواتالمصرفيه"وكذلنالحديثعن

وكذلناثراستخدامالتمنيهالمصرفيه"ممدمهعنبنناالدخار"ويجيئالفصلالثانيموسوماب

".علياالداءالمصرفيلبنناالدخار

تحليلالمعلوماتالتيتمتمنالشتهاواستنتاج"اماالفصلالثالثفانهسوؾيتناولالحديثعن

".التيتوصلاليهاالباحثوايضاالتوصياتالتييوصيبها

.واخيرالائمهالمصادروالمراجعالتياسترشدبهاالباحثفيكتابةبحثه
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: المقدمه

.الحمدهللالذييرفعالذينامنووالذيناوتوالعلمدرجات

:وبعد.والصالةوالسالمعلينبيناالكريمالذيامرنابالتعليممنالمهدالياللحد

نعيشمنذعمودفيمجتمعالمعلوماتيهالتيتلعبفيهتكنولوجياالمعلوماتالدوراالكبرفي

.عمليةاالنتاجالكفؤوالحديثوالذييتسمبانهانتاجكثيؾالمعرفه

ومعتضاعؾالمعرفهاالنسانيهتحولااللتصادالعالمياليالتصاديعتمدعليالمعرفه

وفيهذاااللتصادالمعرفيتحمكالمعرفهالجزءاالكبرمنالميمهالمضافهللمعرفه,العلميه

.االنسانيهومفتاحهذهالمعرفعهونظمالمعلومات

فنحناالننمربمرحلهمنالتطورتعرؾبمرحلةالتطورالتمنيحيثيتمالتعاملمعالعلومفي

.مجالالتطبيكالتكنولوجيوالذيبدورهيتفاعلمعكلمنجزاتالعلوم

.ممايجعلالفارقالزمنيضئيالبينالمعرفهالمتولدهعنهاوتطبيمها

انالسرعهالتييحدثبهاالتؽييرااللتصاديتشكلتحديالجميعالدولحتيالمتمدمه

.اضافهللدورالمتعاظمللعلموالتكنولوجيافيتطويرالمجتمعات,منها

ويزدادهذاالدوراهميهمعدخولالعالمعصرالمعرفهالذيانتهتفيهااليدولوجياوبرزتفيه

المعارؾوالتكنولوجياوضالتفيهالمسافاتبينظهورالمعرفهالعلميهوالتطبيكالفعليلها

.عليارضالوالع

وفي,مماجعلالعالميعتمدعليالعلماءفيشرحوتفسيرمشاكلالمجتمعووضعالحلوللها

ومنهابرزاالهتمامبتكنولوجيا,هذاالعصرامتزجتالنظريهبالتطبيكوتداخلتالمعارؾ

.المعلومات

اذتؤديدورارياديا,وتعدالمصارؾمنالمنشأتالحيويهضمناطارااللتصادالوطني

وعليه,واستراتيجيافيتنفيذاهداؾالسياسهالماليهللدولهومكوناتهابعناصراالئتمانوالنمديه

فانهاتسهماسهامااساسياومهمافيتحميكالتنميهااللتصاديهواالجتماعيهوهذااالمريتطلب

.تفعيلالياتعملالمصارؾوزيادةكفاءتهاوفعاليتهااالداريه



 

 ي

تشكلالمصارؾفيالسودانمؤسساتماليهضخمهتمدمخدماتاليعددكبيرجدامن

.الممرضينوالمودعين

ويشكلبناءنظمالمعوماتواستخدامتمنيةالمعلوماتاحداهماستراتيجيةتطويرالعمل

نظرااليدورهذهالنظمفيتحسينانظمةالعملياتوتحسينجودةالمرارات,المصرفي

.االداريه
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مشكلة البحث : اوال

تتمثلمشكلةالبحثفيعدماالستفادهمننظمالمعلوماتفياالداءالمصرفيبالصوره

.المطلوبه

.تتمثلمشكلةالبحثفيمديتأثيرنظمالمعلوماتفياالداءالمصرفي

اهمٌة البحث: ثانٌا

باتمنالضروريعليمنظمات,نتيجهللتطوراتالتكنولوجيهالمتسارعهفيالولتالحاضر

فيمختلؾنشاطاتهابهدؾمواكبةالتطوراتوتحديث,االعمالاستحدامتكنولوجياالمعلومات

مماالشنفيهانالبنونمناكثرالمنظماتااللتصاديهتأثيرا,طرائكالعملفيهذهالمنظمات

:ومنهناتتمثلاهميةالبحثلالتي,واستخداماللتكنولوجيانتيجةلطبيعةالنشاطاتالتيتمومبها

.اصبحتنظمتمنيةالمعلوماتمناهماالدواتالمستخدمهفياالداءالمصرفي-1

واساسهذهالتمنيهالجديدهوجوهرهاهونظم,بروزالتمنيهالمصرفيهوانتشارهافيالعالم-2

.تكنولوجياالمعلومات

.تسهمفيالماءالضوءعليدرجةاستخدامالبنونلتمنيةالمعلومات-3

اهداف البحث :ثالثا

:يسعيالبحثاليتحميكاالهداؾاالتيه

.تمويموالعنظمالمعلوماتفيالمصارؾ-1

.دراسةاهمالمعولاتالتيتعترضنظمالمصارؾوالتراحالحلولالمناسبهلها-2

الفرضٌات:رابعا

اليايمدييسهماستخدامنظمتمنيةالمعلوماتوالتطورالتمنيفياالداءالمصرفيلبنن-

.االدخاروالتنميهاالجتماعيه؟

.هلاستخدامنظمتمنيةالمعلوماتبالمدرالمطلوبيعملعليتحسينجودةالعملالمصرفي؟-
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 منهجٌة الدراسه:خامسا

:تعتمدالدراسهفيالبحثعلي

.فيمالحظةومتابعةالظاهرهالمدروسه:المنهجاالستمرائي-1

فيتوضيحمجاالتاستخدامتمنيةالمعلوماتفيالبحثالعلميودورها:المنهجاالستنباطي-2

.فيالتنميهااللتصاديه

 هٌكل الدراسه:سادسا

 :لسمتالدراسهالياالتي,لتحميكاهداؾوتساؤالتالدراسه

:الفصلاالول

:دورتمنيةالمعلوماتعلياالداءالمصرفيوفيه

.ممدمهعننظمالمعلوماتالمصرفيه:المبحثاالول

.تكنولوجياالمعلوماتواالدواتالمصرفيه:المبحثالثاني

: الفصل الثانً

:دراسةحالةبنناالدخاروالتنميهاالجتماعيهوفيها

.ممدمهعنبنناالدخاروالتنميهاالجتماعيه:المبحثاالول

.اثرالتمنيهالحديثهعلياالداءالمصرفيللبنن:المبحثالثاني

:الفصلالثالث

.تحليلالمعلوماتالتيتناولهاالباحثفيالبحثالعلمي-

.االســتنتاجوالــتوصياتوالــمراجـع-
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الفصل االول 

: دور تقنٌة المعلومات علً االداء المصرفً وفٌه

. مقدمه عن نظم المعلومات المصرفٌه:المبحث االول

. تكنولوجٌا المعلومات واالدوات المصرفٌه:المبحث الثانً
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 الفصل االول

: المبحث االول

 مقدمه عن نظم المعلومات المصرفٌه 

: اوال مفهوم النظام

هومجموعهمنالمكوناتالمتداخلهمعبعضهاالبعضوالتيتعملعلينحومتكامللتحميك

هدؾمشترنوفيسبيلذلنتمبلمدخالتوتجريعليهذهالمدخالتعملياتمنتظمهمن

.المعالجاتالنتاجالمخرجات

:ووفكتعريؾالنظاميمكنتمسيمنموذجمبسطلهيبينالحركهالتييتمبهاالنظام



ما هو نظام المعلومات؟ 

 :نظام المعلومات

هونظاميتكونمنأشخاصوسجالتالبياناتوعملياتيديويةوؼيريدويةويمومهذاالنظام

.بمعالجةالبياناتوالمعلوماتفيأيمنظومة

أوهومجموعةمنالعناصرالمتداخلةالتيتعملمعبعضهاالبعضلجمعومعالجةوتخزين

وتوزيعالمعلوماتالمتوفرةعنموضوعمابشكلمنهجيلدعماتخاذالمرارولدعمالتنظيم

1.والتحكموالتحليلفيالمنظمه

                                                           
.(م2007),الدارالجامعيه,نظممعلوماتاداريهفيالمنظماتالمعاصره,ادريسثابتعبدالرحمن-



 

 س

: مفهوم نظم المعلومات المصرفٌه

: تعرٌف

هيعبارهعنمجموعهمترابطهمنالمكوناتالماديهواالجراءاتالتيتعملبطريمهمتكامله

منتجميعوتخزينثمتحويلمعالجةالبياناتالمصرفيهالمدخلهلهااليمعلوماتلابله

.لالستخدامتفيدفيعمليةاتخاذالمراراتفيالمصارؾالمختلفه

وفيضوءهذهالتعريفاتيتضحانهنالنخمسهمكوناتاساسيهلتكويننظاممعلومات

:مصرفيوهذهالمكوناتهي

.موظؾالمصرؾ-1

.االدواتالمصرفيه-2

.البياناتالمصرفيه-3

.البرامجالمحاسبيه-4

.اجهزةالحاسبااللكتورنيه-5

: مقدمه عن نظم المعلومات المصرفٌه

يالحظاننظمالمعلوماتتلعبدورامهماوحيويافيمختلؾحياتناالعمليهوبصفهخاصهفي-

ويزدادهذاالدورخطورهيومبعديومولحظةبعدلحظه,اؼلبالنشاطاتالماليهوالمصرفيه

ومنالمستحيلفصلانشطةتكنولوجياالمعلوماتعنانشطةالعملالرئيسيهفيالمؤسسات,

.المصرفيه

ونتيجهللتطورالهائلفيفيمجالاالتصاالتوشبكةالمعلوماتفمدساهموساعدهذاالتطور

فيمجالمعالجةالمعلوماتواتاحتهابكلسهولهوبصورهصحيحهوسريعهلمختلؾالزبائن

.والعمالءوالمتعاملونمعهامنداخلوخارجالمؤسساتالماليهوالمصارؾ

ومنهذاالمنطلكفاناهميةوحساسيةهذهالبياناتتتطلبالحيطهواليمظهوتامينهامنخالل

سياساتحريصهومحددهوموثمهلمراجعتهاومرالبةوتدليكضوابطامننظمالمعلوماتبما

يضمنالمحافظهعليسريةالمعلوماتوتكاملهاواتاحتهاعندالحاجهالدارةالعملالمالي

واذاكانتنظمالمعلوماتلدساهمتفيسرعةوسهولةاداءاالنشطه,والمصرفيالمختلؾ
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االانها,الماليهوالمصرفيهالمختلفهسواءماهومتصلبالزبائناوالعمالءاواالنشطهالداخليه

لدادتبياناهميةمواجههمننوعجديدمنالمخاطرالتيتواجهنظمالمعلوماتوتطبيماتها

.االليه

:ومنهذهالمخاطر

يو"حاالتتولؾالتشؽيلالتيلدتحدثاماالسبابانمطاعالتيارالكهربائياوتعطيلوحدةال

ولد,اووجودعطلفياالجهزهالرئيسيهاوحدوثمشاكلفياعادةتحميلالبيانات"بياس

يحدثالتولؾالسباباخريمثلالكوارثاوتعرضالنظاملهجماتفيروسيهتؤديالي

.ضياعالبيانات

ومنهناتصبحاستمراريةالعمللمواجةمثلهذهالطوارئمنالموضوعاتالهامهالتي

يحرصمراجعنطامالمعلوماتفيالمصرؾعليالتاكدمنجودتهاوفاعليتهافضالعناهمية

مدياستعدادموظفيالحاسباالليبالمؤسسهالماليهاوالمصرفيهعليالتعاملمعهذهالخطط

فيحاالتالطوارئوتنفيذهابشكلامنبحيثاليعرضالمؤسسهالماليهاوالمصرؾلمشاكل

.تولؾالنظام

وبالرؼممنخطورةهذاالموضوعواهميتهاالانالعديدمنالوؤسساتالماليهوالمصرفيهال

وذلنبسببالتكلفهالعاليهالتي,تهتمبهاوانهاليتموضعهضمناولوياتسياساتهاالتامينيه

كماانهيعتبرتطويعاستخدامتكنولوجياالمعلوماتفي,يتطلبهاتوفيرنظاملمواجهةالكوارث

االنشطهالماليهوالمصرفيهمنالعواملالهامهالتيساهمتفيتوفيرالمعلوماتللمختصينفي

الولتالمناسبوبالدلهوالشكلالمناسبينلمساعدتهمفياتخاذالمراراتالمؤثرهعليالعمل

وعليذلنفانضماناتالسريهوالضوابطالرلابيهعلينظمالمعلوماتلهااهميتهالمنعؼير,

.المختصينمنالتعاملمعمثلهذهالنظماوالتالعبببياناتها

ومماالشنفيهاننجاحالمؤسسهالماليهاوالمصرفيهفيالبماءواالستمرارولدرتهاعلي-

االحتفاظبزبائنهاهووجودنظاممعلوماتمعوجودبنيهاساسيهتضمندلةوسالمةوجودة

معلوماتهاوكذلنجودةالنظماالليهالتيتتعاملبهاالمؤسسهوالتيمنخاللهاتمدمخدماتها

.للعمالءوالزبائن

انالهدؾاالساسيمننظمالمعلوماتالمصرفيههوتوفيرمعلوماتفابلهلالستخداممنلبل-

.متحذيالمراراتاالداريهفيالمصارؾ
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: أنواع نظم المعلومات المصرفٌه

:توجدعدةانواعمننظمالمعلوماتالمصرفيهالمستخدمهومناهمهامايلي

(.BTPS)نظامتشؽيلالتعامالتالمصرفيه-1

 (.BMIS)نظامالمعلوماتاالداريهبالمصارؾ-2

 (.BDSS)نظامدعمالمراراتالمصرفي-3

(.BS/AI)نظامالخبرهوالذكاءاالصطناعي-4

(.BESSA)نظامدعمالمراراتالعليابالمصارؾ-5

.(BOIS)نظامالمعلوماتالعليابالمصارؾ-6

وكلنوعمنهذهاالنواعمننظمالمعلوماتالمصرفيهيناسبمستوياداريمعينداخل

:المصرؾكمايلي

 "top-level management"مستوي االداره العلٌا بالمصرف-1

,يتميزهذاالمستوياالداريباتخازالمراراتالتيتحدداالهداؾاالستراتيجيهللمصرؾ

لذلنتحتاجهذهالمستوياتاليمعلوماتملخصهتؽطي,وكذلنوضعالخطططويلةاالجل

والتييمكنخاللهاالتنبؤبالظروؾالمستمبليهبالمصرؾومن,االحداثالماضيهوالجاريه

هياكثرالنظممالئمةلهذاالمستويالتنظيمي(DSS)اجلذلنفاننظامدعماالدارهالعليا

ولكنبصورهاللمنالنظام(BDSS)كمايمكناالعتمادعلينظمدعمالمراراتالمصرفي

.السابك

" meddle-level management"مستوي االداره الوسطً-2

تتميزهذهالمستوياتاالداريهباتخاذهاالمراراتذاتالمديالمصيروالمتعلمهبتنفيذاالهداؾ

,التنظيميهالتيوضعتهااالدارهالعليابالمصرؾويتركزعملهافيالميزانياتوفيتمييماالداء

وبالتاليفهيتحتاجبصفهاساسهاليمعلومات,وفيجدولةالعملياتوفياالنشطهالمصرفيه

ونظماالداره"BDSS"منمصادرداخلالمصرؾلذافاننظامدعمالمراراتالمصرفي

.وهيالنظماالكثرمالئمهلتلنالمستويات"BMIS"المصرفيه



 

 ص

"first-level management"االداره االولًمستوي-3

يتركزعملهذهالمستوياتاالداريهبالعملياتالتشؽيليهاليوميهللمصرؾحيثتمومبتنفيذ

المراراتالمتخذهفياالدارهالوسطيومنهفانهذهالمستوياتاالداريهتحتاجاليمعلومات

.تفصيليهومركزهوحديثه

االجراءاتالمتعلمهبفتححسابللزبائنواصدارخطاباتالضمانولذلنفاننظام:مثالذلن

.تشؽيلالتعامالتالمصرفيههوالذييناسبهذهالمستويات

امانظمالمعلوماتالمكتبيهفتحتاجهاكلالمستوياتاالداريهفيالمصرؾلرفعانتاجية

2.نشاطها
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الفصل الثانً 

: دراسة حالة بنك االدخار والتنمٌه االجتماعٌه وفٌها

. مقدمه عن بنك االدخار والتنمٌه االجتماعٌه:المبحث االول

. اثر التقنٌه الحدٌثه علً االداء المصرفً للبنك:المبحث الثانً
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: المبحث الثانً

تقنٌة المعلومات واالدوات المصرفٌه 

:تقنٌة المعلومات:اوال

تعدتمنيةالمعلوماتالماعدهاالساسيهاليتطورحضاريفيايمجتمعمنالمجتمعات:-تمهيد

اذ,فبدونالمعلوماتالتستطيعالمجتمعاتوالمنظماتانتتطوراوتحافظعليتطورها

تعتمدعمليةالتطورعليحصرالمعلوماتبالشكلالذييسهلمناستخدامهاوعمليةاالستفاده

.منها

اليالعمل(الورلي)انتكنولوجياالمعلوماتجعلتمعظمالمنظماتتتحولمنالعملالروتيني

الفكريالمنظمالذييعتمدعليلؽةاالرلاموالحمائكواالفكارمناجلاستثمارجهدوولت

.العاملينفيها

فمنخاللاالستخدامالمتناميالجهزةالحاسوبوالبرامجياتووسائلاالتصالالمتطورهتموم

المنظماتوبشكلمستمرباجراءمسحسريعوفوريللمعلوماتالمطلوبهبمصداتخاذالمرارات

.الالزمهفيالولتالمناسب

ولكييكونمفهومتكنولوجياالمعلوماتواضحاوجليانستعرضهنابعضالمفاهيمذات

.العاللهالمرتبطهبهوالتييمكنمنخاللهاتحديدمفهومدليكلتكنولوجياالمعلومات

: ـ مفهوم التكنولوجٌا

انمانشهدهاليوممنتؽيراتمهمهفيالمنظماتوالمجتمعاتماكانليحدثلوالالتطورات

التكنولوجيهالواسعهوالتيتسارعتبصورهمطردهممازادمنصعوبةوضعتعريؾمحدد

لهامنلبلالباحثينوالمختصينولدادتهذهالتطوراتالتكنولوجيهالكبيرهوالمهمهوما

رافمتهامنتؽيراتمتسارعهفيبيئةاالعمالفيالمنظماتالياحداثانعطافاتكبيرهمن

المضامينالفكريهوالفلسفيهفيكثيرمنالمفاهيمالتيتمتداولهامنلبلالباحثينوفيتعريؾ

3:التكنولوجيا

مشتكمنكلمهاؼريميهمؤلفهمن(technology)بانمصطلح(1998-9)يريسالمه

.ويمصدبهاتنظيمالمهارهالفنيه(logy)وتعنيمهارهومصطلح(techno)ممطعين
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.(م2007)جامعةالعلومالتطبيميهباالردن,التمنيهالمصرفيهالحديثهواثرهاعليجودةالمصارؾ,داليااحمدبابكرواخريات-



 

 ش

:بانالتكنولوجيافيالمنظماتتكونعليشكلين(1998عميليوالمؤمن)كمايريكلمن

وهيتختصبتوفيرالوسائلاالنتاجيهواالدائيهاالساسيه:وهوتكنولوجيااالالت:الشكل االول 

.المساعدهكالمكائنواالدواتوالمعداتواالجهزهالمختلفه

وهويختصبتوفيراالساليباالنتاجيهواالدائيهللعاملين:وهوتكنولوجياالعمل:الشكل الثانً 

.كاساليبواجراءاتالعملوالتنفيذ

:مفهوم المعلوماتـ

للمعلوماتدوركبيرفيحركةاالنسانوحركةالمجتمعوتطورهااذتعداليوماساسنجاح

المنظماتفيتحميكاالهداؾالتيتسعياليهاولداختلؾالباحثينوالمختصينبشانمفهوم

:المعلوماتبانها(1992البياتي)المعلوماتفمدعرؾ

مجموعهمنالمعلوماتوالحمائكالتيتخصايموضوعمنالموضوعاتوالتيتكونالؽايه

.منهاتنميةوزيادةالمعرفهاالنسانيه

: وهنالك العدٌد من وسائل الحصول علً المعلومات

.كالمراءهاواالتصالاوماشابهذلنمنوسائلاكتسابهاووسائلالحصولعليها

منالمالحظانهؼالبامايرتبطبمفهومالمعلوماتمفهوماناخرانهماالمعلوماتيهوالمعرفه

مجموعهمنالبياناتالمنظمهوالمنسمهبطريمهتوليفيهمناسبه:فالمعلومات ٌمكن تعرٌفها بانها 

بانتعطيمعنيخاصاوتركيبهمتجانسهمناالفكاروالمفاهيمتمكناالنساناالستفادهمنهافي

الوصولاليالمعرفهواكتشافهاويكونذلنعنطريكالبرمجياتواالساليبالفنيهالمستخدمه

".والمعلوماتتمودنااليالمعرفه"فياجهزةالحاسوبعادة

مجموعهمنالحمائكوالمفاهيميمكنناالحصولعليهامن:يتضحمماتمدمبانالمعلوماتهي

مصادرمختلفهوتتمعمليةتجميعهاوتنظيمهاوتحليلهاوذلنالستخالصمايمكناالستفادهمنها

.فيعمليةاتخاذالمراراتفيمنظماتاالعمال

: مفهوم تقنٌة المعلومات

انتمنيةالمعلوماتهياداهفاعلهالنجازوتطويرالعملياتاالداريهفيجميعالمنظمات

وتضمنمجموعهمناالجهزهوالمعداتوالبرامجياتواالتصاالتوالعنصرالبشريوالتي



 

 ت

يترتبعلياعتمادهاجميعالبياناتالخاصهبنشاطاتالمنظمهوعمليةمعالجتهاوخزنالبيانات

.وتجهيزهاواسترجاعهاوتحديثابسرعهكبيرهومرونهعاليه

ومنهذاالمفهوملدعرفتتكنولوجياالمعلوماتعليانهامجموعهمنالمستلزماتالماديه

"hardware"والبرامجيات"software"وشبكاتاالتصال"communication 

network."

: ـ استخدام تقنٌة المعلومات فً الحٌاه العملٌه

وفماالستخدامتمنيةالمعلوماتفيهذاالعصريطلكعليهذاالعصرمسمياتمختلفهفهنالن

.منيطلكعليهعصرالمعلوماتاوثورةاالتصالاوالعصرالمعلوماتي

واستخدمتتكنولوجياالمعلوماتفيشتيمياديناالعمالواحدثتتطبيماتالحاسوب

المستخدمهوتكنولوجيااالتصالثورهفيطبيعةمؤسساتاالعمالوترتيباعمالهااذاصبح

بامكانالمعنيينفيمنظماتاالعمالاستخدامتكنولوجياالمعلوماتفيعملياتالتصميم

.والتصنيعوفيتمديمشتيالخدماتوفمالرؼباتالزبائن

: ونجد اٌضا ان تقنٌة المعلومات تساهم فً الحٌاه االستراتٌجٌه من خالل

تمديمتمنيةالعلوماتللمنظماتعلياختالؾانواعهاوطبيعةاعمالهافيشكلتطبيمات-1

.جاهزهيمكناالستفادهمنهافيتحميكالميزهالتنافسيهفيالمستمبل

تدعمتمنيةالمعلوماتالتؽيراتاالستراتيجيهمثلاعادةهندسةاالعمالوالسماحبتبني-2

الالمركزيهمنخاللتامينخطوطاالتصالالسريعهوتحميكاالنسيابيهوتمليلاالزمنهلتصميم

.المنتجات

تامينالمعلوماتاالستباليهفيمجالاالعمالواالسواقوالمنافسينوالتؽيراتالحاصلهفي-3

.البيئهالداخليهوالخارجيهللمنظمه

: االدوات المصرفٌه:ثانٌا

ـيمثلالتمدمالتكنولوجيالركيزهاالساسيهالتيلهادورمهمفيتحديدصياؼةعملالمنظمات

وتعدالمصارؾاحداهمالمطاعاتالرئيسيهالتيتاثرتكثيرهباالنجازاتالعلميهلعملتنطوي

عليههذهاالنجازاتفيابتكاراتتؤثرفيتحسينوتطويرالعملالمصرفيوابتكارخدمات

.مصرفيهجديدهوذلنلتحميكمستوياعليمناشباعحاجياتالزبائنورؼباتهم
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لذلنادركتالمصارؾالمعاصرهالترابطالوثيكبيننجاحالمصارؾوبينتوجههااالبداعي

فيمجالتوظيؾالتكنولوجياواستثمارهافيتطويرلدراتومهاراتالعاملينوخدماتالزبائن

.منخاللالتعرؾعليحاجاتهمورؼبتهمبمايحمكللمصرؾميزهتنافسيه

فضالعنذلنفانتطورنشاطاتالمصارؾخاللالسنواتاالخيرهكانبفضلالتمدمالعلمي

والتكنولوجيالسريعالذييشهدهالعالماليومولدشجعالمؤسساتالمصرفيهاالخذبمبدأتعدد

الخدماتالتيتمدمهاللزبائنمنخاللاالدواتالمصرفيهالتيبدورهاتستخدمالتكنولوجيا

.الحديثهفيتمديمالخدمهللعميلاوالزبون

ظهرتخدمات,بعدانكانتالخدماتالتيتمدمهاتمليديهمتمثلهبمبولالودائعومنحالمروض

مصرفيهجديدهحديثهومتطورهلتواجهالتنوعالكبيرفيالخدماتالممدمهللزبائنونتيجهلذلن

توسعتالمصارؾفياالعتمادعلياالجهزهوالحاسباتااللكترونيهوشبكاتاالتصاالت

.(االنترنت)العالميه

وذلنبهدؾتحميكافضلخدمهممكنهعنطريكجمعالمعلوماتوتصنيفهاوتبويبها

اذاصبحالتحديالحميميللمصارؾيتمثلبايجادمجموعه,واستخدامبرامجمخصصهلذلن

منالخدماتالتيتلبياحتياجاترؼباتالزبائنوتفوقتولعاتهمباعتبارهمنمطةالبدءفي

.العملالمصرفيولدساعدعليذلنالتطورالكبيرالذيحممتهنظمالمعلوماتالمصرفيه

ومنجانباخرفمدكشؾالوالعالعمليانالكفاءهفياداءالمصارؾالمختلفهتتولؾاساسا

ممايتطلبايجاد,عليكفاءةالعاملينوالتيتتولؾبدورهاعليحسناختياهموتدريبهم

.االستراتيجيهالمناسبهالتيتحمكهدؾالمصرؾفيالمدرهعليالمنافسه

وكنتيجهظهرتتطبيماتوادواتمختلفهالستخدامالتكنولوجيافيتحسينجودةالخدمهالممدمه

:ومن هذه االدواتمنالصرؾ

"plastic card"البطالهالبالستيكيه-1

"credit card"بطالةاالئتمان-2

"debit card"بطالةالدفع-3

"smart card"البطالهالذكيه-4

" automatic teller machine"بطالةالصراؾااللي-5



 

 خ

"golden or salver card"البطالهالزهبيهاوالفضيه-6

: ومن التطبٌقات المقدمه عبر المصارف

"transfer electronic funds"التحويلااللكترونيلالموال-1

electronic data interchange4"التبادلااللكترونيللبيانات-2
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الفصل الثالث 

تحلٌل المعلومات التً تناولها الباحث  فً البحث العلمً والتً -

: تتمثل فً

 (م2003_م1999)اداء المصارف السودانٌه خالل الفتره- 

, باالضافه لبعض المؤشرات المالٌه خالل نفس الفتره

. االســتنتاج والــتوصٌات والــمراجـع-
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 الفصل الثانى

: المبحث االول

 : مقدمه عن بنك االدخار والتنمٌه االجتماعٌه

هومؤسسهتمويليهمتخصصهتعنيفيالممدمهبالفئاتالضعيفهمنالمجتمعوالتيتعملفي

المطاعاالنتاجيوالخدميالذييوفرلهافرصةالتشؽيلالذاتيالكامللتأسيسمجتمعات

.مستمرهعليلرارالتاصيلاالسالمي

المصرؾيمدمالتمويللكلالمطاعاتااللتصاديهمنخاللنافذتينفياتساقتاموعملمؤسس

.عليالدراساتااللتصاديهواالجتماعيهوالمدنيه

: النافذتان تتمثالن فً

االستثمارالتجاريوالذييعتمدعليالودائعواالستثمارالجماعيوالذييعتمدعليالدعم-

.االجتماعيمنوزارةالماليهوااللتصادالوطني

نافذةاالستثمارالتجاريتخضعلضوابطالبننالمركزيامانافذةاالستثماراالجتماعيفتعمل-

5.وفكضوابطميسرهالدخالاكبرشريحهمنالفئاتالضعيفهفيدائرةااللتصاد

: خلفٌه تارٌخٌه عن البنك

ميالدبنوناالدخارفيالعالمفيالدولاالوروبيهفياوائلالمرنالتاسععشربهدؾ بدأ

.مساعدةالذينيعانونمنوطاءةالحاجهثمانتشرفياجزاءاخريمنالعالم

.م1974اكتوبرمنسنة31أفتتحبنناالدخارالسودانيفييوماالدخارالعالميالموافك

ثمتماختيارمدينةودمدنيممرالرئاستةالنمنطمةالجزيرهتعتبرمنطمهوسطوتزخر

.بالحرفيينوذويالدخولالمتوسطهوالمحدده

منتيجه1982جنيهاسودانياوفيالعام2500,000بدأبنناالدخارعملهبرأسماللدره

للتوسعفيفروعالمصرؾارتفعرأسمالهاليثالثهمليونجنيهسودانيفتمتحويلهاليبنن

.1995االدخاروالتنميهاالجتماعيهفيالعام
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: دوافع تحوٌل مصرف االدخار والتنمٌه االجتماعٌه

جاء,حرصاعليالدولهلمعالجةمشكلةالفمروالبحثفيالياتلمحاصرتهافياضيكنطاقلها

مولدمصرؾاالدخاروالتنميهاالجتماعيهكمؤسسهتمويليهمتخصصهتؤديهذاالدوربعيدا

عنالتمليديهوالنمطيهفيالتمويلواالدخاروبموجبذلناصدرالسيدرئيسالجمهوريه

المرسومالمؤلتبانشاءبنناالدخاروالتنميهاالجتماعيهفييومالتاسععشرمننوفمبرسنة

ليكنالمصرؾخالصالفمراءالسودانيداربواسطةهيئةامناءلمصلحةهذهالشريحه,م1995

وباشرالمصرؾعملهالرسميفياالولمنينايرفيعام,بؽرضاخراجهامادائرةالفمر

6.م1996

: رأس مال المصرف وموارده

:رأسمالالمصرؾالمصرحبهثالثهملياردينارسودانييتكونمناالتي

.المبلػالمدرجبدفاترالمصرؾ-أ

:المساهماتالماليهوالعينيهالتيتدفعهاالجهاتاالتيه-ب

.وزارةالماليهوااللتصادالوطني-1

.وزارةالتخطيطاالجتماعي-2

.بننالسودانالمركزي-3

.أيجهاتاخريتوافكعليهاهيئةاالمناء-4

:تتكونالمواردالمصرفيهمناالتي-ج

.مايؤولاليهمنصافيالشركاتوالمنشأتالتابعهله-1

.الدخلواالرباحالتييحصلعليهانتيجةالعماله-2

.االعاناتوالهباتوالوصاياوالولوؾوالتبرعاتالتيتمبلهاهيئةاالمناءاوالمجلس-3

.الصكونالولفيهالتييصدرها-4

                                                           
6
-www. ssdbank.com-Miller at 29/12t www. sudaneconomic.net 

 



 

 ظ

.الودائعاالدخاريهواالستثماريهالجاريه-5

يكونالمصرؾفيحكمالمالنلالموالالمولوفهلصالحالفمراءويتمالتصرؾفيهاوفما-د

الحكامهذاالمانونواليجوزاليجههالمطالبهبأيعائدعليالمبالػالتيتمتالمساهمهبها

7.فيرأسالمال

: اهداف مصرف االدخار والتنمٌه االجتماعٌه

:  االهداف العامه/1

السعيلتحسينالوضعالمعيشيلمختلؾلطاعاتالمجتمعللمساهمهفيتخفيؾاثارهيكلة-1

االلتصادوالسياساتااللتصاديهعليانتكونمتسمهمعالمواعدالتأصيليهالتيترمي

.للمحافظهعليكرامةاالنسانوتمكينهمنعمارةاالرض

توجيهمواردالمجتمعنحوالنشاطاتالتيتعمكالتنميهالمستدامهفياطارااللتصادالكلي-2

.للدوله

.ليامالنموزجالمصرفياالسالمي-3

:االهداف التفصٌلٌه-2

التعاملمعالفمراءمنصؽارالحرفيينوالمنتجينواالسرالمنتجهالذيناليملكونضمانات-1

.عماريهتؤهلمللحصولعليتمويلمنالمصارؾالتجاريهوالمتخصصه

خلكلنواتالتعاملمعالمنظماتالمحليهواالجنبيهومؤسساتاالممفياطارمناهضة-2

.الفمر

.الميامبعملياتتجميعالمواردوالمدخراتلجميعافرادالمجتمع-3

: استراتٌجٌة المصرف

.يعملالمصرؾوفكالسياساتالعامعللدولهوذلنلتخفيؾحدةالفمر-1

يعملالمصرؾكأليهلتنسيكجهودالمؤسساتوالمنظماتوالتيتعملعملمؤسسيهذا-2

8.العمليوظؾالمالالؼراضالتنميه
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تطويرمفهومالعملالمصرفيلديالشرائحالمستهدفهمنخاللالتدريبعليكيفيةادارة-3

.الخ.....االعمالوتوظيؾالمالواالدخار

االهتمامبمشاركةالمجتمعالمحليفيالتخطيطوالتنفيذوادارةالمشروعاتعليمستوي-4

.الفردوالجماعه

.االهتمامبمطاعالمرأهفيعملياتالتدريبوالتمويل-5

:يعملالمصرؾمنخاللنافذتينكماذكرالباحثسابما-6

.نافذةاالستثماروفكسيايةالبننالمركزي-

نافذةاالستثماراالجتماعيالمنشأهمنسياسةالبننالمركزيالدخالاكبرشريحهفيدائرة-

.االلتصاد

: منهج عمل المصرف

يعتمدعليمبدأالمشاركهالشعبيهمنالماعدهاليالممهوذلنلتحديداالحتياجاتالحميميه/1

للمجتمعوذلنباشرانجميعفعالياتالمجتمعفيعملياتتخطيطواختبارالمشروعاتومنثم

.المشاركهفيادارتها

.يؽطيالمصرؾكلالمطاعاتبالتمويلفياطارالتنميهالشامله/2

افرادفيوجود10ــ5فيتمويالتالمرأهيعتمدالتمويلالفرديفياطارالمجموعهمن/3

.مشرفهعليالمجموعه

: التموٌل

.التمويلالتجاريوهويخضعلمواعدالبننالمركزي-1

التمويلاالجتماعيوهومستثنيمنلواعدالبننالمركزيتيسرفسهطريمةالسدادوهوامش-2

.االرباحوالضمانات

:الفئاتالمستهدفه
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يستهدؾالمصرؾشرائحالمجتمعالتيالتتيسرلهاالتمويلوفكالصيػالتجاريهوذلنلعدم

: الفئات التالٌهاهليتهالشروطالتمويلولذلنوردفيلانونالمصرؾانهيتهدؾ

.المطاعالنسوي*

.ذويالخلالمحدود*

.الطالبوالخريجين*

.اربابالمعاشاتوصؽارالحرفيين*

.صؽارالزراع*

9.صؽارالمهنيين*
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: المبحث الثانً

اثرالتمنيهالمصرفيهعليالحديثهعليبنناالدخاروالتنميهاالجتماعيه

: مقدمه

: اثر تقنٌة المعلومات علً المصارف السودانٌه:اوال

وفيظلالتطورالهائلفي,فيظلوجودشبكةاالنترنتوشيوعهاوازديادمستخدميها-

تمنياتالحاسوبواالتصالالتيحممتتبادالسريعاوشامالللمعلوماتضمنسياسةوخطط

االنسيابالسريعللبياناتومفهومالتمنيهعليالخطاوترافكذلنمعاستثماراالنترنتفي

ميدانالنشاطالتجاريااللكترونيضمنمفاهيماالعمالااللكترونيهومعازديادالميمه

وفيظلذلنتطورمفهومالخدماتالماليهعليالخطلتتحولالفكره,االلتصاديهللمعلومات

منمجردتنفيذاعمالعبرخطخاصاليبننلهوجودكاملعليالشبكهالعنكبوتيهويحتوي

.مولعهعليكافةالبرمجياتالالزمهلالعمالالمصرفيه

بل,انالبنونااللكترونيهبمعناهاالحديثليستمجردفرعلبننيمدمخدماتماليهوحسب-

,انهمولعاتجارياوادارياواستشاريالهوجودمستملعليالخط

فهويشيراليالنظامالذييسمحالوصولاليحساباتهواليايمعلوماتيريدهاوالحصول

عليمختلؾالخدماتوالمنتجاتالمصرفيهمنخاللشبكهيربطبهاجهازالحاسوبالخاص

10.به

ؼيرانكلهذاالتوجهااليجابيفيالتعاملمعاالنترنتالبنكياليمكناخفاءالمشاكلالتي-

,تواجههذاالتعاملوالتيتبدأمنحميمةانالموضوعشئجديدعليالتعامالتالتجاريه

فهيتحملبينطياتها,فبالمدرالذيتدخلههذهالخدمهمنتسهيالتفيالولتوالجهدوالمال

.مشاكالوهموماكثيرهوكبيره

انالعملالمصرفيااللكترونيبمعناهالواسععملممارسفعالووالعيافيمختلؾ-

امابمعناهالمتصلباالنترنتايالبنون,المؤسساتالمصرفيهوالماليهكبيرهاوصؽيرها

.االلكترونيهاوبنونالويبفانهالياالنليستخيارسائرالبنونمعانالكليؤكدعلياهميته
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لمدشهدعمدالتسعيناتالعديدمنالمتؽيراتالعالميهالسريعهوالعميمهوالتيظهرتفيالدول-

الناميهوفيالسودانففيهذهالفترهتحولااللتصادالعالمياليلريهصؽيرهمتنافسةاالطراؾ

ولمدنتجعنذلنمفهومجديداالوهومفهومالعولمه,وذلنبفعلالتكنولوجياوالمعلوماتيه

وتمنيةالمعلوماتالذياليمكناستيعابهاالفيظلتلنالتؽيراتوبناءاعليذلنانتشرت

العولمهعليكافةالمستوياتاالنتاجيهوالتمويليهوالماليهواالداريهومنناحيهاخريتطورت

انواعهاومجاالتتطبيمهاوبالضبطعليالعولمهالماليهوذلنلكونلهاعاللهوطيدهبالجهاز

11.المصرفيوبالتالييمكناالشارهفيعددمناثارالعولمهعليالجهازالمصرفي

: تأثٌر العولمه علً الجهاز المصرفً

نجدانالجهازالمصرفييحتاجالياستراتيجيهلمواجهةعملياتاالنفتاحااللتصادي

والتكنولوجيامنخاللتعظيماالثارااليجابيهالمحتملهللعولمهاليالصيدرجهممكنهوتمليل

والعملعليزيادةالمدرهالتنافسهالتيتكونمن,االثارالسالبهلهااليادنيدرجهممكنه

:خاللالعواملاالتيه

التحولاليالبنونالشاملهذاتالخدماتالمتنوعهوالمتطورهلمواجهةالمنافسهالمصرفيه-1

.العالميه

.الدخولفيالتعاملبموهمعالمستحدثاتالمصرفيهالحديثه-2

.تمويةلاعدةرأسمالالبنون-3

.زيادةعملياتاالندماجالمصرفي-4

.تمويةشبكةالمعلوماتالمصرفيه-5

.تنميهمهاراتالعاملينبالبنون-6

اناحدمتطلباتالتؽيراتلمواجهةالتحدياتاالساسيهالتيتواجهالمصارؾهوالهتمام-

بالنشاطالتسويميللبنونحيثيمثلالضمانلتمديمافضلالخدماتللمستهلكينولتوسيعنطاق

.اسوالهاوزيادةارباحهابمايحمكعمليةاالستمراروالنموفينشاطهاالمصرفي

فتاثيرالتكنولوجياعليالنشاطاتالمصرفيهيجبانتركزاشباعحاجياتالمستهلكينالحاليين

حيثانوظيفةرجالالتسويكفيظلظروؾالمنافسهليستالمهارهفيجعل,والمرتمبين
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المستهلنيتصرؾوفكلرؼباتومصالحالبننبمدرماهيتفهملمصالحورؼباتالعميلثم

.جعلالبننيتصرؾوفمالها

ووفمالهذاالمنطلكفانلديرجالالتسويكعددمنالعواملالتيتساعدهمالشباعرؼبات

:المستلكينومنهذهالعوامل

.نوعوماصفاتالخدمهالممدمهللعميل-1

.سعرواسستحديدتكلفةالخدمه-2

.منافذتوزيعالخدمه-3

.برامجترويجللخدمه-4

: اثر تقنٌة المعلومات المصرفٌه الحدٌثه علً ادء بنك االدخار:ثانبا

ظلبنناالدخاروالتنميهاالجتماعيهيساعدفيدفععجلةالتنميهفيالبالدوذلنلتمديمهلعدة

خدماتمصرفيهللعمالءوالمستفيدينوالمتعاملينمعهوانطاللامنمبدأالتطورالذيهوسمة

اصبحتتمنيةالمعلوماتلهاالباع,الحياهفيظلادخالتمنياتجديدهفيالعملالمصرفي

االكبرفيهذاالتطورالنسبيوالتيكانتلهاتأثيرايجابيعلياداءالبننوفيتمديمالخدمات

المصرفيهالحديثهللزبائنومواكبهالتطوراتالتكنولوجيهابتدءامنحوسبةالبياناتومعلومات

.العمالءومرورابتمديمالخدماتالتيتتمعنطريكالشبكهالعنكبوتيه

وفيهذااالطارنجدانهذاالبننيمدمجملهمنالخدماتالمصرفيهااللكترونيهالحديثه

12:والمتمثلهفيابسطصورهافياالتي

.Card Lessالتحويلااللكتروني-1

.Bill Paymentسدادفواتيرالهاتؾالجوال-2

".بيتنانور"شراالكهرباءالمتمثلهفيخدمة-3

.Sudapan SMSرسائلسودابان-4

Mobileخدمةتؽذيةرصيدالهاتؾالجوال-5
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 وسوؾيتناولالباحثالخدماتالتييمدمهاالبننبشئمنالتفصيل

: الخدمه االولً

:خدمة التحوٌل االلكترونً

ففيهذهالخدمهيمكنلؽيرحملةالبطالهالمصرفيهاستالمتحويلماليعبرالصراؾااللي

ومنثمارسالهامنحاملاداهمصرفسهعبرالصراؾ,جنيهسوداني1000بمبلػالصاه

.االلي

: ممٌزات الخدمه

.سرعةوصولالتحويلللمستفيد-1

.للةالتكلفهالماليهعندعمليةالتحويل-2

.استالمالمبلػمنايصراؾاليفيايزمانزمكان-3

.اجراءعمليةالتحويلخاللساعاتمناليوم-4

13:الجراءالتحويلعبرالصراؾااللياتبعاالتي

".خدماتاخري"منالمائمهالرئيسيهاختر-1

.اخترخدمةالتحويل-2

.ادخلرلمالهاتؾالجوال-3

.تحديدالمبلػالمرادتحويله-4

.(الهاتؾالجوال,المبلػ)تاكيدتفاصيلالحواله-5

.استالماشعاريحتويعليرلمالتحويل-6

.اخطارالمستفيدبرلمالتحويل-7

:اماالجراءاستالمتحويلعبرالصراؾااللياتبعاالتي-
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(استالمحوالهماليه)منشاشةالصراؾااللياضؽطعليذر-1

.معمالحظهانهالحاجهللبطالهالمصرفيه

.ادخلرلمالحوالهورلمالهاتؾالجوالالمرسل-2

.استلمتحويلننمدلمنالصراؾااللي-3

: الخدمه الثانٌه

: خدمة سداد فواتٌر الهاتف الجوال

يمكنمنخاللهذهالخدمهسدادفواتيرالهاتؾالجواللشركاتاالتصاالت

نماطالبيعورسائلسودابان,وذلنعبرالصرافاتاالليه(امتيان,سوداني,زين)المختلفه

14.المصيرهباستخدامالبطالهالمصرفيه

: ممٌزات الخدمه

.التحصيلاالليوالسريعللفواتير-1

.امكانيةالسدادالكاملاوالجزئيللفواتير-2

.تمليلالزحامبمنافذالدفع-3

.توفيراليةسدادالفواتيرعليمدارالساعه-4

.امكانيةسدادايفاتورهعبرالبطالهالمصرفيه-5

:لسدادفاتورهعبرالصراؾااللياتبعاالتي

".خدماتاخري"منالمائمهالرئيسيهاختر-1

.(امتيان,زين,سوداني)اخترشركةاالتصاالت-2

.اخترالمشؽل-3

.اختردفعفاتوره-4
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.ادخالرلمالهاتؾالمراددفعفاتورتهبتاكيدالرلممرهاخري-5

.ادخلاخراربعهارلاممنشريحةالهاتؾ-6

.اخترالمبلػالمراددفعهومنثماختردفعالفاتورهكامله-7

.تاكيدالطلب-8

 15.(المبلػالمتبمي,مبلػالفاتوره,رلمالحساب,رلمالهاتؾ)استالماشعاربتفاصيلالعمليه-9

: الخدمه الثالثه

:خدمة رسائل سودابان

ففيهذهالخدمهيمكنلصاحبالبطالهالمصرفيهمتابعةجميعالعملياتالتيتتمببطالته

:واجراءالعديدمنالمعامالتعبرالرسائلالنصيهالمصيرهوهذهالمعامالتهي

.السحبالنمديمنالصراؾااللي-1

.ايماؾالبطاله-2

.الشراءعبرنماطالبيع-3

.تجاوزالمبلػالمحددللسحب-4

.سدادالفواتير-5

.تجاوزعددالحركاتالمسموحبهايوميا-6

يمكنلحاملالبطالهاجراءالمعامالتالسابمهبسهولهويسروذلنبارسالرسالهنصيهلصيره

.حسبنوعالخدمهالمرجوه
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 طط

ويمكنتوضيحذلنفي -

:الجدولالتالي

صــــيؽةالــرســالهالـــــــــــخدمه

#رلمالبطالهالمصرفيه*1000*التسجيل

#رلمالبطالهالمصرفيه*8000*تنشيطالبطاله

#التاريخ*المبلػ*رلمالبطاله*999*تسجيلمنازعه

#900*اؼالقالبطاله

مكونمناربعه)الرلمالسريالجديد*الرلمالسريالمديم*0000*تؽييرالرلمالسري

#تأكيدالرلمالسريالجديد*(ارلام

#(يوم/شهر/سنه)تاريخانتهاءالرلم*0000*فمدانالرلمالسري

#رلمالخدمهالسري*اخراربعهمنارلامالبطاله*9200*شحنرصيدالهاتؾ

رلم*البلؽدالمراسداده*اخراربعهارلاممنالبطاله*5000*سدادفواتيرالهاتؾ

#الخدمهالسري

#رلمالخدمهالسري*اخراربعهارلامفيالبطاله*3131*االستعالمعنالرصيد

ثمترسل.رلمالخدمهالسري*اخراربعهارلامفيالبطاله*3800*كشؾحسابمصؽر

امافيحالةشبكتيوينوسوداني,MTNلشبكة5999رسالهالي

.59999ترسلرسالهالي

#؟*0000*الــــمسـاعـده

 

: الخدمه الرابعه

: (خدمة بٌتنا نور)خدمة شراء الكهرباء

تعتبرهذهالخدمهمنالخدماتالمهمهالتييمدمهابنناالدخارللمواطنينوهيتعتبراسهل

واسرعطريمهلشراءالكهرباءعبرالصراؾاالليونماطالبيعالمنتشرهعليمدارالساعه

16.وبتكلههزهيدهتعادلجنيهواحدفمط

: ممٌزات الخدمه

.شراءالكهرباءعبرالصرافاتاالليهونماطالبيع-1

.امكانيةشراءالكهرباءعليمدارالساعه-2
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 يي

.تفاديالزحامبمكاتبالكهرباءوخاللساعاتالعمل-3

.امكانيةشراءالكهرباءبايمبلػ-4

:الجراءعمليةشراءالكهرباءعبرالصراؾااللياتبعاالتي

.منالمائمهالرئيسيهاخترخدماتاخري-1

.هيئاتومؤسسات-2

.الشركهالسودانيهلتوزيعالكهرباء-3

.ادخلرلمالعدادولمبتأكيده-4

.تحديدالمبلػالمرادشراءالكهرباءبه-5

.تأكيدرلمالعدادوالبلػ-6

.(رلم20مكونمن)استالمايصاليحتويرلمشحنالكهرباء-7

: الخدمه الخامسه

:خدمة تغذٌة رصٌد الهاتف الجوال

ففيهذهالخدمهيمكنللزبونتؽويةرصيدالهاتؾالجواللشركاتاالتصاالت

عبرالصرافاتاالليهاوعبرنماطالبيعاوعبررسائلسودابان(MTN,سوداني,زين)المختلفه

وذلنبعدخصمليمةالرصيدمنحسابحاملالبطاله,المصيرهباستخدامالبطاله

17.المصرفيه

: ممٌزات الخدمه

.توفيراليةتؽزيةالرصيدعليمدارالساعه-1

.مريحه,سريعه,تعتبراليهسهله-2

.امكانيةتؽزيةرصيدايهاتؾجوالبواسطةالبطالهالمصرفيه-3

.تعددالمنافذالمتاحه-4

                                                           
17
.www.sbu-sd.org.com-Miller at 2/1/2014-www.ssdbank.com 



 

 نن

:لتؽزيةرصيدالهاتؾالجوالعبرالصراؾااللياتبعاالتي

.منالمائمهاخترخدماتاخري-1

.اخترشبكاتاالتصاالت-2

.(امتيان,زين,سوداني)اخترالمشؽل-3

.اختراعادةالشحن-4

.ادخالرلمالهاتؾوالمبلػالمرادالشحنبهوتأكيده-5

.استالمرسالهتحتويتؽذيةالهاتؾالجوال-6

وبناءاعليذلننجدانبنناالدخارلداستفاداالستفادهالمصويمنجراءاستخدامهمنالتمنيه

المصرفيهالحديثهووصلاليدرجهممدرهمناالشباعالتكنولوجيمنالتمنيهالمتاحهوهذاما

 .يثبتصحةالفرضيهاالولي

























 

 لل

 

 

 

الفصل الثالث 

تحلٌل المعلومات التً تناولها الباحث  فً البحث العلمً والتً -

: تتمثل فً

 (م2003_م1999)اداء المصارف السودانٌه خالل الفتره- 

, باالضافه لبعض المؤشرات المالٌه خالل نفس الفتره

. االســتنتاج والــتوصٌات والــمراجـع-





















 

 مم

الفصل الثالث 

 :وٌحتوي علً

 تحليلالمعلوماتالمنالشه-

باالضافهاليالنتائجالتيتوصلاليهاالباحثوالتوصياتالتييوصيبهاولائمةالمصادر

 .والمراجعوالموالعالتياسترشدبهاالباحث

 تحلٌل المعلومات المناقشه:اوال

التكنولوجياالحديثهووالعالجهازالمصرفيفيالسودان-

شرعبننالسودانالمركزيمنذبدايةالتسعيناتفيتنفييذعددمنالبرامجواالجراءاتالتي

ومعالجةجوانبالضيكفيهمنصؽرحجم,تسعيوتهدؾاليسالمةالجهازالمصرفي

وذلن,المصارؾفيالسودانوضيكرؤوساموالهاوالمشاكلالماليهواالداريهالتيتعانيمنها

 .اضافهاليممابلةالتحدياتالخارجيهالتيافرزتهاالتكنولوجياالحديثه

وانشاءالهيئهالعليا,م1991تمثلتاهماالجراءاتفياصدارتنطيمالعملالمصرفيفيالعام

,1994كماوضعمشروعالتوفيكاوضاعالبنونفيالعام,م1992للرلابهالشرعيهفيالعام

وذلنبهدؾمواكبةالتطوراتالعالميهفيمعاييرالسالمهالمصرفيهوتمويةالمراكزالماليه

وبهدؾتحميكاصالحاتشاملهفيالمجاالتالمصرفيه,والفنيهواالداريهللمصارؾالسودانيه

ولد(م2002_م1999)المختلفهاصدربننالسودانالمركزيالسياسهالمصرفيهالشاملهعام

.كانادخالالتمنياتالحديثهفيالعملالمصرفياحدمحاورهذهالسياسه

وفياطارهذهالسياسهوضعبننالسودانبرنامجاالعادةهيكلةواصالحالجهازالمصرفي

اضافهاليمعالجةمشكلةالديونالمتعثرهوالبدءفي,وذلنبهدؾايجادكياناتمصرفيهكبيره

.اجراءاتمتخصصهلبنونالمطاعالعام

:- (م2003_م1999)اداء المصارف السودانٌه خالل الفتره

يوضحتطوربعضالمؤشراتالماليهللمصارؾالسودانيهبعدتنفيذالسياسه(1)الجدولرلم

.المصرفيهالشاملهوبرنامجاعادةالهيكله

(1)الجدولرلم



 

 نن

تطوربعضالمؤشراتالماليه

م2003م2002م2001م2000م1999التطورحسبالعام

393233.6 35 17نموحجمالودائع

2.862.640.543.752.6نموحجمالتمويل

المصروفاتالي

االيرادات

11275655546.6

متوسطنسبةكفاءة

رأسالمال

871115.810

21.416.315.573.911.4التعثر



.بننالسودانالمركزي-التماريرالسنويه:-المصدر

 :-منالجدولاعالهيتضحاالتي

(م2003-م1999)نجدانهنالنزيادهفيحجمالودائعالمصرفيهخاللالفتره:حجم الودائع-1

.خاللتلنالسنواتعليالتوالي.33.6,%32,%39,%35,%7%حيثكانتنسبةالودائع,

االانالزيادهكانتفيحالهمتباينه,نجدانحجمالتمويلفيزيادهمستمره:حجم التموٌل-2

فيعام43.7%مومنثمارتفعالي2000فيعام62.6%حيثزادالتمويلبنسبة

 .م2003فيعام52.6%موواصلفياالرتفاعحتيوصلالي2002

سعيبننالسوداناليتخفسضالنسبهالحاليهفيالمصارؾالي:المصروفات الً االٌرادات-3

ويالحظمنالجدولاننسبهااليراداتاليالمصروفات,55%النسبهالمتعارؾعليهاعالميا

فيانخفاضمستمروذلننتيجهلالنخفاضالكبيرفيالمصروفاتاالداريهوالعموميهوذلن

واالستؽناءمناعداد,جراءاؼالقعددمنالفروعالعاملهوالتيكانتتسببخسائرمستمره

كبيرهمنالعاملينوذلنامانتيجهلالصالحالماليواالداريالذيتملعددمنالمصارؾاو

اضافهلزيادهالمصروفاتخاصهبندالخدمات,الدمجاولتطبيكالتمنيهفياحياناخري

 .م2003-م2999المصرفيهخاللاالعوام

عليالتواليمما55,%65,%75,%112%والذيكانتالنسبةااليراداتاليالمصروفات

.يعتبرمؤشرجيدالداءالمصارؾ



 

 سس

م2003-م1999نجدانهذهالنسبهتحسنتكثيراللبنونخاللالفتره:كفاءة رأس المال-4

لهذهالسنواتعليالتواليوذلننتيجهللزياده15.8,%11,%7,%8%حيثنجدانهابلؽت

.الكبيرهفيرؤوساموالالبنون

بذلبننالسودانمجهوداتفيمايختصبمعالجةالتعثروالوصولاليالنسبه:التعثر-5

ولداثمرتهذهالمجهوداتبالنزولبنسبةالتعثرالي,(6-%5%)المتعارؾعليهاعالميا

موذلنبفضلاالجراءاتالتيتماتخاذهامنلبلالمصارؾتجاه2002فيعام14%حوالي

والمتابعهالمستمرهفيبنن.م1995المدنيينوذلناستنادااليلانونبيعاالموالالمرهونهلسنة

.السودانعبراللجانالتيكونتخصيصامجهوداتالبنونفيمايختصبعثرالتمويل

الزمبرنامجاعادةالهيكلهكلالبنونالعاملهبرفعرؤوساموالهااليثالثه:-رأس المال-6

امافروعالبنونفانالحداالدنيلرأسالمالاليملعن,م2003مليارديناربنهايةالعام

.مليوندوالرامريكي2

(2)الجدولرلم

تطوررأسالمالوبعضالمؤشراتاالخري

م2003م2002م2001م2000م1999التطورحسبالعام

رأسالمال

واالحتياطات

243247.673110

242357455611789حجماالصول

5.88.412.52229.7حجماالرباح



.بننالسودان-التماريرالسنويه:المصدر

م1999فيعام24منالمالحطانرأسالمالفيتزايدمستمرخاللاالعواموانهارتفعمن

 .موذلنكنتيجهطبيعيهلتنفيذبرنامجاعادةهيكلةالبنون2003فيعام110الي

نالحظمنالجدولانحجماالصولالمصرفيهفيالميزانياتالمجمعه:حجم االصول-7

ملياردينارعام989مالي1999ملياردينارعام242للمصارؾالعاملهارتفعتمن

 .م2003



 

 عع

نالحظمنالجدولانالزيادهالكبيرهفيحجماالرباحالمحممهخاللالفترهارتفعت :االرباح-8

مليارديناروذلننتيجهالنخفاضالمصروفاتاالداريهوالعموميهجراء29.7الي5.8مم

.سياساتالصالحالتيتمتلعددمنالبنون

نجدانالمصارؾالسودانيهلدساهمتفي:مساهمة المصارف فً توظٌف القوي العامله-9

:توظيؾالمويالعاملهبشكلمرضيوفاعلكمايتضحمنالجدولالتالي

(3)جدولرلم

الجدوليبييناعدادالمويالعاملهبالمصارؾالسودانيه

اعدادالموي

العامله

م2003م2002م2001م2000م1999

15100141291377313254 17763اجماليالعاملين



.نشرةالمعلوماتالمصرفيه-المصدراتحادالمصارؾالسوداني

منالجدولاعالهنالحظالتدنيالكبيرفياعدادالمويالعاملهفيالمصارؾالسودانيهخالل_

عام13254مالي1999فيالعام17763حيثتملصتمن,م2003مالي1999الفتره

:ماليوكانالتدنينتيجهلألتي2003

سياساتاالصالحالماليواالداريلبعضالمصارؾخاللالعشرهسنواتالماضيه1-

.باالضافهللدمجالذيحدثلبعضالبنون

متطلباتاعادةهيكلةالمصارؾحيثانبعضالمصارؾلامتباؼالقبعضالفروع-2

.وتحسيننسبهمصروفاتتهااليايراداتها,الخاسرهوذلنلتمليلمصروفاتها

دخولالتمنياتالحديثهفيبعضالمصارؾاديالياعادةهيكلةبعضاالدارات-3

 .واالستؽناءعنبعضالعاملين

.(مصرؾالصفاونيماوسيتي)تصفيةبعضالمصارؾن-4

مفيتحسينمستمرمنذالبدء2003-م1999مماسبكيتضحاناداءالمصارؾخاللالفتره

 .فيتطبيكمراحلالسياسهالمصرفيهالشاملهوبرنامجاعادةالهيكله



 

 ؾؾ

بالرؼممنانكلالخططوبرامجاالصالحتعملبشكلتكامليفيتدعيمالموالؾالماليه

االانادخالالتمنيهالمصرفيهلدساهممساهمهفعالهفيتحسيناداء,للمصارؾالسودانيه

المصارؾالسودانيهبصورهايجابيهوكانلهااالثرااليجابيفيجودةوعملالمصارؾخالل

.الفترهالتياعتبرتفيهاالتمنيهالمصرفيهجزءااصيالمنبرنامجاالصالحالمصرفي

بالرؼممنانكلالخططوبرامجاالصالحتعملبشكلتكامليفيتدعيمالموالؾالماليه-

االانادخالالتمنيهالمصرفيهلدساهممساهمهفعالهفيتحسيناداء,للمصارؾالسودانيه

المصارؾالسودانيهبصورهايجابيهوكانلهااالثرااليجابيوالباعاالكبرفيتحسينجودة

وعملالمصارؾخاللالفترهالتياعتبرتفيهاالتمنيهالمصرفيهجزءااصيالمنبرنامج

.وهذامايثبتصحةالفرضيهالثانيه االصالحالمصرفي



























 



 

 صص

 :الــــنـتائــج:ثانٌا

هنالنمجموعهمنالنتائجالتيتوصلاليهاالباحثمنخاللدراستهللموضوعوالتيمفادها

 :االتي

اناستخدامنظمتمنيهالمعلوماتفيالمصارؾيعتبرمنااليجابياتفياللحاقبركب-1

 .العولمهالمصرفيهوتعتبرحللمشكلةالتخلؾالتكنولوجي

اناستخدامنظمتمنيهالمعلوماتبالمدرالمطلوبيؤدياليربطالمصرؾمعالفروع-2

االخريفيالواليهوبميةالوالياتممايساعدالمصرؾفيعملياتالمماصهاليوميهمعالبنون

 .االخري

اناستخدامالتمنيهالمصرفيهتعملعليزيادةحدةالمنافسينالمصارؾممايضطرهاالي-3

معرفةومواكبةالمزيدمنالتمنيهالمصرفيهوتطبيماتهافياللزمنزمنلبلانتشارهاعلي

 .بميةالمصارؾ

اناالستخداماالمثللتمنيةالمعلوماتالمصرفيهيعملعليتوجيهالمصرؾالوجهه-4

.الصحيحهممايساعدعليدفععجلةالتنميهااللتصاديهفيالبالد

استنتجالباحثانتاثيراستخدامتمنيةالمصارؾالحديثهعليالنشاطاتالمصرفيه،يجب-5

انتركزعلياشباعحاجياتالمستهلكينالحاليينوالمرتمبينووصولالمستهلناليدرجهمن

.االشباعوالثمهجراءتعاملهمعالبنن

















 

 قق

 :الــــتوصـٌات:ثالثا

نجداناستخدامنظمتمنيةالمعلوماتفيالمصارؾيكونلهااثار،هذهاالثارلدتكونايجابيه

اوسلبيهوتصبحالمهمهالملماهعليعاتكالمائمينعليادارةالجهازالمصرفيتتمثلفيتعظيم

االيجابياتوالتمليلمناالثارالسالبهوتتمثلتلناالثار

 :فً االتً

 .اعاةهيكلةالخدماتالمصرفيه-

 .التنويعفيالنشاطالمصرفيومواكبةالتطورفيالخدماتالمصرفيه-

 .التحويلاليالبنونالشامله-

:وتأسيساعليماسبكيوصيالباحثبمايلي

لمواجهةالمنافسهالعالميهيــوصيالــباحثبأنيعملالجهازالمصرفيعليمعرفةتفاصيل-1

احتياجاتالسوقالمصرفيهوذلنبمااليتعارضمعاالهداؾالتييسعيالمصرؾالي

 .تحميمهاوكذلنايضاالبدمنالتعرؾعليطبيعةالمنافسهالتييواجههاالمصرؾ

لمواجهةالمعولاتالتيتعترضالنظمالمصرفيهيــوصيالــباحثبالعملعليتطوير-2

 .المواردالبشريهبالتدريبوالتأهيلوذلنبمايتناسبمعمتطلباتالتمنيهالمصرفيهالحديثه

يــوصيالــباحثبالتعاونبينالمصارؾداخلياومعالمصارؾاالخريذاتاالهداؾ-3

:المشتركهخارجالدولهوذلنمناجلاالتي

 .تمويلالمشروعاتاالستثماريهالضخمهوالتيتعجزعنتمويلهاالمصارؾالمنفرده-

.تمويلعملياتالتجارهالخارجيهالعربيه-

.تمديمخدماتمصرفيهداخليهمتكامله-

عليبنناالدخارانيعيانالخدماتالماليهااللكترونيهالممدمهمنالبنوناالخريتمثل-4

تحدياكبيرالهوبذلنيــوصيالــباحثبنناالدخارباتباعالبحثالعلميتجاهالخدماتالحديثه

.المصرفيه وذلنمناجلالمواكبهالتمنيه



 

 رر

يــوصيالــباحثبننالدخاربعملخدمةااليدعالنمديمنخاللالمنافذالمتعددهللبنن-5

وذلنلتسهلعمليةااليدعالنمديوتوفيرهامنخاللالصرافاتاالليهوالتيتتحولبدورهاالي

.(ماكينةصرؾوايداعاليه)
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: المصادر والمراجع والمواقع االلكترونٌه:واخٌرا 

: اوال المصادر

المرانالكريموالسنهالنبويه

 :ثانٌا المراجع التً استرشد بها الباحث

.م(1999),جامعةالمنصوره,كليةالتجاره,نظممعلوماتمصرفيه,فخريمكي.د-1

الدار,نظممعلوماتاداريهفيالمنظماتالمعاصره,ادريسثابتعبدالرحمن-2

 .(م2007)الجامعيه

جامعة,التمنيهالمصرفيهالحديثهواثرهاعليجودةالمصارؾ,دالياأحمدبابكروأخريات-3

 .(م2003)العلومالتطبيميهباالردن

.بننالسودانالمركزي,التماريرالسنويه-4

.نشرةالمعلوماتالمصرفيه,اتحادالمصارؾالسوداني-5

 :ثالثا المواقع االلكترونٌه

- www.ssdbank.com -Miller at 29/12-www.sudan 

 economic.net 

2- www.ssdbank.com-Miller at 2/1/2014-www.sbu-sd.org.com 
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