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كل ما يرد يف هذه املجلة من �آراء و وجهات نظر ال
متثل بال�ضرورة ر�أي بنك ال�سودان املركزي� ،إمنا
تقع م�س�ؤولية ذلك على الكاتب.

ت�صميم وطباعة

نجاحاً من حيث معدالت األمطار وقد كان لها األثر الواضح عىل
االنتاج الزراعى خاصه ىف واليات القضارف والنيل االزرق والنيل
االبيض مام يشكل مورد للصادر يسهم ىف توفري النقد األجنبى إال أن
هنالك قصور صاحب إكامل العمليات الزراعية والحصاد ىف الوقت
املناسب من شح ىف الوقود واالوراق النقدية ،بالرغم من أن الجهات
املعنية عملت جاهده عىل توفري املعينات الالزمة إلنجاح املوسم
الزراعى .
كام شهد البنك املركزى ىف سبتمرب من عام  2018تعيني
الدكتور  /محمد خري الزبري محافظاً للمرة الثانية ،والذى رشع يف
معالجة مشكلة شح اوراق النقد ،وذلك بالنظر اىل الدراسة الخاصة
بتعديل الرتكيبة الفئوية للعملة الوطنية وإصدار فئات أكرب للعملة
تتناسب مع معدل التضخم املرتفع ومنو النشاط اإلقتصادي ،باإلضافة
إىل العمل عىل تعزيز الثقة ىف الجهاز املرصىف بتوفري االوراق النقدية
وتفعيل عمليات الدفع االلكرتوىن  ،وقد شهد الربع أيضاً تكوين
حكومة وفاق جديدة وعدت بإجراء إصالح إقتصادي شامل .
يتضمن هذا العدد بجانب االبواب الثابته اربعة مواضيع يتناول
املوضوع االول عمليات وبدائل إلعفاء الديون ىف الدول اإلفريقية
ويستعرض الثاين الضبط املؤسيس الفعال ىف مؤسسات التمويل
األصغر  ،ويتطرق الثالث ايل تعريف الكوميسا (السوق املشرتكة
لرشق وجنوب أفريقيا ) اما الرابع فيناقش أهمية معايري املحاسبة
الحكومية الدولية يف تفعيل وتطوير نظام املحاسبة الحكومية.
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( )3الدول التي ا�ستفادت من مبادرات تخفيف عبء
الديون ال�سابقة ،ولكنها تعر�ضت مرة �أخرى مل�ستويات
الديون التي ال ميكن حتملها.

عمليات وبدائل لإعفاء
الديون للدول الإفريقية

تواجه كل جمموعة من هذه املجموعات حتديات اقت�صادية
و�سيا�سية ومالية فريدة تتطلب ا�ستجابات �سيا�سية
و�إقت�صادية م�ستهدفة وخم�ص�صة.

جه��ود مب��ادرة ال��دول الفق�يرة املثقلة
بالدي��ون ( )HIPCومب��ادرة امل�ؤ�س�س��ات
الدولية لتخفي�ض الديون (-:)MDRI
عبدالهادى حممد �سليمان

وحدة الدين اخلارجى

املقدمة
رجعت معظم ديناميكيات الديون يف البلدان
الأفريقية الواقعة جنوب ال�صحراء الكربى لطبيعتها
العادية ،وذلك بعد ما يقرب من �أربعة عقود من مبادرات
تخفيف عبء الديون و�إعادة الهيكلة الإقت�صادية
العميقة والنمو الإقت�صادي القوي يف الآونة الأخرية.
وبدءا ً من ثمانينيات القرن الع�رشين ،قام الدائنون من دول
التعاون الثنائي ب�إعادة جدولة التزاماتهم بعد انهيار �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية العاملية وت�صاعد معدالت املديونية
اخلارجية ب�صورة غري م�ستدامة وعلى نحو متزايد ،و
�أعقبتها بتدابري لل�سيولة ق�صرية الأجل وتبع ذلك تخفيف
للديون الثنائية باعادة جدولة املديونية او باعفاء جزء
منها مثل مبادرات نادى باري�س ثم مبادرات الدول الفقرية
املثقلة بالديون ( )HIPCsيف عامي  1996و  .1999و�أخرياً،
قدمت مبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون
( )MDRIبن�سبة  % 100من �إلغاء الديون اللتزامات الدول
امل�ؤهلة ملديونية �صندوق النقد الدويل ( )IMFوالبنك
الدويل (  ) WBوبنك التنمية الأفريقي ( .)ADB
يف �إطار مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ومبادرة
امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون ،تلقت البلدان
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الأفريقية وحدها حواىل  106مليار دوالر لتخفيف
عبء الديون اال�سمية ويف الوقت احلايل ،تعترب الن�سب
الإجمالية للمديونية اخلارجية للمنطقة �أكرث ايجابية
مما هو احلال يف العديد من املناطق النامية الأخرى.
على �سبيل املثال ،يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء ن�سبة
الديون اخلارجية �إىل ال�صادرات تبلغ  %85مقارنة بـ
 %148يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
و  %153يف �أوروبا النا�شئة والنامية ،و  %127فى دول
الكومنولث امل�ستقلة عالوة على ذلك ،ف�إن ن�سب
خدمة الديون اخلارجية هي الأدنى بني جميع املناطق
النامية .وعلى الرغم من هذا التقدم الوا�سع النطاق،
ف�إن ملف م�ستويات الديون الأفريقية غري امل�ستدامة
مل يغلق بالكامل فهنالك العديد من البلدان �إما
تعاين من �أزمة ديون �أو معر�ضة خلطر �شديد.
ب�شكل عام ،هنالك ثالث فئات من الدول املعر�ضة خلطر
الديون فى �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،وهى:
( )1الدول امل�ؤهلة للـ  HIPC / MDRIالتي مل
ت�ستفيد من التخفيف ال�شامل للديون.

( )2الدول التي تعاين من �أزمة ديون ولكنها غري م�ؤهلة
ملبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض عبء الديون.

منذ منت�صف الت�سعينات ،عملت مبادرة الدول الفقرية
املثقلة بالديون ك�إطار توجيهي لتوفري تخفيف �شامل
لديون البلدان املنخف�ضة الدخل .وكان قد مت طرحها
يف عام  1996بوا�سطة البنك الدويل و�صندوق النقد
الدويل ،ثم مت تعزيزها يف عام  1999لتوفري تخفيف �أعمق
و�أ�رسع خلف�ض عبء الديون ملجموعة �أكرب من البلدان.
وت�ستخدم مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون
لتخفيف عبء الديون وتخفي�ض م�ستوى الديون
اخلارجية �إىل م�ستويات تعترب م�ستدامة با�ستخدام
مبادرة ال  HIPCاال�صلية،كان الهدف من املبادرة
( ،)1999-1996ان ت�صبح ن�سبة الديون اخلارجية �إىل
ال�صادرات  .%200فيما هدفت املبادرة املعززة للدول
الفقرية املثقلة بالديون �إىل خف�ض ن�سبة الديون
اخلارجية امل�ستهدفة �إىل  %150من ال�صادرات .و�ألغت
مبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون %100
من مطالبات البلدان امل�ؤهلة اللتزامات البنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل و�صندوق التنمية الأفريقي.

�أ .متطلبات الت�أهيل للمبادرة:

يجب على الدول الإيفاء مبجموعة من املعايري لت�صبح
م�ؤهلة ملبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ومبادرة
امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون كالآتى-:

�أوال ً  -:يجب ت�صنيفها كدولة من دول "وكالة التنمية
الدولية (� /)IDAصندوق التنمية الأفريقي ()ADF
فقط" .وهذا يعني �أن البلد غري م�ؤهل للح�صول على
قرو�ض غري ت�ساهلية من البنك الدويل و�صندوق التنمية
الأفريقي .وباملثل ،يجب �أن يكون البلد م�ؤهال ً فقط
للح�صول على قرو�ض من �صندوق احلد من الفقر والنمو

التابع ل�صندوق النقد الدوىل ( )PRGTولي�س من
ح�ساب املوارد العامة ل�صندوق النقد الدويل (.)GRA

ثانياً ،يجب على الدولة �أن تواجه عبء الدين الذي ال
ميكن حتمله بعد التطبيق الكامل لآليات نادي باري�س
التقليدية ،مثل �رشوط نابويل .وكما ذكر �أعاله ،يجب �أن
يكون لدى الدولة ن�سبة دين �إىل ال�صادرات �أعلى من
� %150أو ن�سبةالدين �إىل الإيرادات احلكومية �أعلى من
 .%250تعترب الديون اخلارجية التي تكبدتها الدولة
حتى نهاية عام  2004هي وحدها امل�ؤهلة ملبادرة الدول
الفقرية املثقلة بالديون ولتخفيف عبء الديون وبهذه
الطريقة ،كانت املبادرة ت�ستهدف جمموعة حمددة
من البلدان ولي�س املق�صود بها التزام مفتوح للبلدان
التي قد تعاين من �ضائقة الديون يف تلك الفرتة او يف
امل�ستقبل.

ثالثًا ،يجب �أن تبد�أ الدولة يف �إن�شاء �سجل �أداء �إقت�صادي
حافل بالإ�صالح ،عادةً ما تتطلب هذه اخلطوة احل�صول على
برنامج ال�رشيحة االئتمانية العليا من �صندوق النقد
الدويل (برنامج  ،)PRGTومع ذلك فقد مت �إجراء
ا�ستثناءات ب�إ�ستخدام برنامج مراقب بوا�سطة �صندوق
النقد الدويل ير�صده موظفي البنك لإن�شاء �سجل
الأداء (.)SMP
و�أخرياً ،يجب �أن تبد�أ الدولة يف �إعداد ورقة ا�سرتاتيجية
احلد من الفقر � ،إما على �أ�سا�س مرحلي �أو ر�سمي ( )PRSP

ب  -عمليات تخفيف عبء الديون للدول
الفقرية املثقلة بالديون ()HIPC/MDRI
ب�صورة عامة ،ت�ستلزم عمليات تخفيف عبء الديون
للدول الفقرية املثقلة بالديون خالل مبادرات االعفاء (
 )HIPC/MDRIثالث مراحل متميزة ،كالآتى:
( )1الإعفاء امل�ؤقت من الديون للدول الفقرية املثقلة
بالديون ("نقطة اتخاذ القرار").
( )2الإعفاء غري القابل للإلغاء من الديون للدول
الفقرية املثقلة بالديون ("نقطة النهاية/الإجناز").
(� )3إلغاء  %100من التزامات الديون من خالل مبادرة
امل�ؤ�س�سات الدولية للديون امل�ؤهلة املتبقية.
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ج  -مبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون
()MDRI
اتخذت جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع يف عام 2005
اخلطوة الإ�ضافية املتمثلة يف ان يقوم البنك الدويل،
و�صندوق النقد الدويل ،و بنك التنمية االفريقى ADB
ب�إلغاء  %100من مطالبات الديون املتبقية املي�رسة .ترتبط
�أهلية مبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون
 MDRIمبا�رشة بعد الو�صول لنقطة النهاية فى مبادرة
الدول الفقرية املثقلة بالديون.
ن�سبة �إلغاء الدين عند الو�صول �إىل نقطة النهاية
للمبادرة حتى  .% 100وبهذه الطريقة ،ال توجد متطلبات
�إ�ضافية للأهلية للم�ساعدة على تخفيف عبء الديون
ملبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية درجت بع�ض دول التعاون الثنائى
بالغاء من  %100 - 90عند الو�صول لهذه املرحلة.

د  -تخفي�ض الديون

HIPC / MDRI

تلقت البلدان الأفريقية حتى الآن ما يقرب من 106
مليار دوالر يف �إطار الت�سهيالت اال�سمية للديون يف �إطار
مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ومبادرة امل�ؤ�س�سات
الدولية .وي�شمل �أكرب امل�ستفيدين ،من خالل حجم
املبالغ التى مت االلتزام بها ،جمهورية الكونغو الدميقراطية
 16.3مليار دوالر وغانا  7.4مليار دوالر وتنزانيا  6.8مليار دوالر
وزامبيا  6.7مليار دوالر و�إثيوبيا  6.6مليار دوالر� .إجماالً،
�إ�ستفادت  30دولة �أفريقية مبوجب هاتني املبادرتني.
تظل ثالثة دول م�ؤهلة يف الوقت احلايل للح�صول على
تخفي�ض الديون م�ستقبال ً للـ  HIPC / MDRIوهى
(ال�سودان� ،إريرتيا ،وال�صومال ).

خيارات تخفيف عبء الديون
بالن�سبة للدول التى مل يتم ت�أهيلها والواقعة خارج
�إطار مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ،جند ان
هناك العديد من النماذج التي ميكن اتباعها �سعيا ً �إىل
تخفيف عبء الديون .كما مو�ضح يف الفقرات �أدناه:

�أ  -منوذج �إعادة ت�صنيف البلدان الفقرية املثقلة
بالديون و�إدراجها ب�أثر رجعي
�أغلق امل�ساهمون يف البنك الدويل و�صندوق النقد
الدويل عام  2004قائمة الدول امل�ؤهلة ملبادرة الدول
الفقرية املثقلة بالديون .وكان عدد من البلدان غري
امل�ؤهلة �سابقا ً والتى كانت ت�ستحق ان يتم ادراجها يف املبادرة
ا�ستنادا ً �إىل ن�سب مديونيتها اخلارجية يف ذلك الوقت.
وت�شمل هذه الدول � :أفغان�ستان و�إريرتيا وهايتي وجمهورية
قريغيز�ستان .واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟدول ا�ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻤﻟﺜﻘﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ زﻣﺒﺎﺑﻮي ،ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻣ�ؤهلة ﻟﻠﺤ�ﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اعفاءات املبادرة ﺑ�ﺴﺒﺐ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا�ﻷ �ﺳﺒﺎب.
متتلك م�ؤ�س�سات التمويل الدولية املرونة القانونية
الكافية لإعادة النظر يف �أهلية الدول الفقرية املثقلة
بالديون لدول �أفريقية �إ�ضافية يف امل�ستقبل .ومع ذلك،
ف�إن مثل هذا الإجراء يتطلب دعما �سيا�سيا قويا من البنك
الدويل و�صندوق النقد الدويل وامل�ساهمني من بنك
التنمية الأفريقي .والأهم من ذلك ،من املرجح �أن الدول
املتوقعة لال�ستفادة من املبادرة حتتاج �أن تلبي بو�ضوح
العديد من معايري الأهلية ،مبا يتفق مع نهج املبادرة
الأ�صلية.
ولكي يتم النظر يف الأهلية ملبادرة الدول الفقرية املثقلة
بالديون  /مبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض الديون،

يجب ت�صنيف الدول الأفريقية كدولة من دول وكالة
التنمية الدولية � /صندوق التنمية الأفريقي فقط.
وي�ستتبع هذا الت�صنيف اعتباريني منف�صلني.
�أوال ً  :يجب �أن يكون ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل ( )GNIلكل فرد �أقل من احلد الت�شغيلي
للم�ؤ�س�سات ،والذي يبلغ حاليا ً  1،215دوالراً.

الديون ال ميكن حتملها .ولديها ن�صيب الفرد من الدخل

القومي الإجمايل فوق احلد الأق�صى  1,290دوالر وت�صنف
على �أنها بلد تـمزج بني وكالة التنمية الدولية /
�صندوق التنمية الأفريقي� .أما فى حالة جيبوتى فاملطلوب
ملخاطر الديون .على �سبيل املثال ،ال توجد بيانات ن�صيب

ويتمتع موظفي هذه امل�ؤ�س�سات ب�سلطة اتخاذ قرارات
ت�صنيف وكالة التنمية الدولية� /صندوق التنمية
الأفريقي ،ولكنهم غالبا ً ما يطلبون توجيهات من جمال�س
�إداراتها يف املمار�سة العملية.

ب  -منوذج ميامنار يف عملية مبادرة الدول الفقرية
املثقلة بالديون :

م�ؤ�رشات عبء الديون ملبادرة الـ
()HIPC

مزيد من املعلومات والتحليالت ،ولديها ت�صنيف مرتفع

الفرد من الدخل القومي الإجمايل منذ العام .2005

ميثل دعم دول التعاون الثنائي معاجلة الديون يف نادى

باري�س لدولة ميامنار مثال حديث العهد للغاية يوفر عددا ً

من ال�سمات التي يحتمل �أن تكون م�شابهة وذات �صلة
بالبلدان الأفريقية يف ال�سنوات القادمة.

وكما �أ�رشنا �سابقاً ،يجب على الدولة املرتقبة �أي�ضا ً ان
تكون غري قادرة على �أن تتحمل عبء الدين بعد التطبيق
الكامل لآليات نادي باري�س التقليدية .وعلى وجه
التحديد ،يجب �أن تكون ن�سبة الديون �إىل ال�صادرات
�أعلى من� %150أو ن�سبة الدين �إىل الإيرادات �أعلى من
 .%250ويكون هذا فقط للديون اخلارجية التي تكبدتها

�أكرب من اليابان والرنويج) ،و�إعادة جدولة املت�أخرات

�سيناريوهات �إعادة الت�صنيف

البالغة  5.6مليار دوالر ومتت �إعادة جدولة  4.3مليار دوالر.

حتى نهاية عام .2004

متثل زميبابوي حالة وا�ضحة لإعادة الت�صنيف للدخول فى

مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون من بني الدول الأفريقية

املثقلة بالديون ،ولديها ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الت�شغيلية لوكالة التنمية الدولية � /صندوق التنمية

الأفريقى كما لديها ف�شل فى اختبار اجلدارة االئتمانية.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وجدت الدرا�سات ال�سابقة �أن ن�سب

الديون اخلارجية يف زمبابوي جتاوزت م�ؤ�رشات الدول

الفقرية املثقلة بالديون .ومع ذلك� ،سيكون التحليل
املح ّدث مطلوبًا للتحديد بتقرير ر�سمي.
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ال تفي مبتطلبات �إعادة الت�صنيف ،على الرغم من �أن ن�سب

ثانيا ً  :ال ميكن اعتبار البلد املعني جدير باالئتمان
للقرو�ض غري الت�ساهلية املقدمة من البنك الدويل
( .)IDAوبنك التنمية االفريقى ( .)ADB

الإجمايل  860دوالر ويعترب �أقل من احلد الأق�صى للعمليات
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و فى حالة جمهورية الر�أ�س االخ�رض ( ) Cabo Verdeف�إنها

يف يناير � ،2013أعلن نادي باري�س عن اتفاق ب�ش�أن معاجلة

متاخرات الديون لدولة ميامنار والتي بلغت  9.9مليار دوالر،
ت�ضمن االتفاق تخفي�ض بن�سبة  %50من �صايف القيمة
احلالية ملتاخرات الديون (مع ا�ستثناءات لتخفي�ضات

املتبقية .وبالقيمة املقومة بالدوالر ،مت �إلغاء املت�أخرات
وكانت مت�أخرات ميامنار �إىل دول نادي باري�س متثل  %77من
ديونها الثنائية يف وقت االتفاق .ومع ذلك ،يف حني �أن معظم

ديون نادي باري�س كانت مت�أخرات ،ف�إن ميامنار كانت لها

ديون عالقة وتبلغ حواىل  3.2مليار دوالر لدول غري نادي

باري�س ،وهي يف املقام الأول ائتمانات من احلكومة ال�صينية.

وعلى النقي�ض من ال�رشوط القيا�سية ،كان نهج نادي باري�س
جتاه ميامنار خم�ص�صا ً ويعتمد على عدة عوامل رئي�سية،

مبا يف ذلك:

( )1دور اليابان كقوة �سيا�سية ومالية قوية داخل نادي
باري�س لتخفي�ض الديون.
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( )2الظروف الفريدة للواليات املتحدة.
( )3وجود ال�صني كثاين �أكرب الدائنني الثنائيني.
( )4موقف املجتمع الدويل الوا�سع جتاه التغيريات
ال�سيا�سية الرئي�سية يف ميامنار.

فيما يلي �رشوط معاجلة نادى باري�س مليامنار وملخ�ص

للديناميكيات اخلارجية التي �شكلتها.
اليابان كداعم لتخفيف الديون

قرو�ض ثنائية مع البالد .لو كان هناك ديون �أمريكية ر�سمية
لاللغاء ،كان على امل�س�ؤولني الأمريكيني البحث عن دعم

جديد يف امليزانية والتمويل من الكونغر�س الأمريكي من

ف�إن �أي تخفي�ض يف مبالغ الديون التى قدمتها الواليات

�إن ديون ال�صني خارجة عن نطاق االتفاق فى نادى باري�س،

للواليات املتحدة موافقة الكونغر�س �أو متويله ،ومع ذلك،

املتحدة على امل�ستوى الثنائي ال ميكن �أن مير دون �إجراء من

الكونغر�س.

كانت اليابان �أكرب الدائنني الثنائيني لدولة ميامنار

لذلك ،يتم حتديد حواجز مرتفعة للغاية بالن�سبة

مت�أخرات ميامنار �إىل نادي باري�س .وقد ا�ستغلت احلكومة

حتى لو كانت هناك �إرادة �سيا�سية يف الإدارة الرئا�سية

و�إعادة اجلدولة ملا يتعلق مبت�أخرات ميامنار.

(حيث �أنه كان من املمكن �أن تكون الواليات املتحدة

لدولة من الدائنني �أن ت�ؤثر على وترية و�رشوط تخفيف الديون.

غري راغبني يف تقدمي تخفي�ض �إذا مل ي�شارك ع�ضو .ونتيجة

و�أكربها يف نادي باري�س ،حيث بلغت ما يقارب من ثلثي

لتخفي�ض ديون �أي بلد �إذا كانت الواليات املتحدة دائنة.

اليابانية هذا املوقف لتدافع بقوة عن تخفي�ض الديون

الأمريكية ف�إنه البد من احل�صول على موافقة الكوجنر�س

من منظور القدرة على حتمل الديون

دائنة مليامنار) ،ف�إن النتيجة غري م�ؤكدة �إىل حد كبري،
واجلدول الزمني يكون طويالً .يف حالة ميامنار ،من املرجح

الطرق للمجموعة وم�ؤ�س�سات التمويل املختلفة .فعلى

�سبيل املثال ،عمم امل�س�ؤولون اليابانيون حتليلهم للدين
واالقت�صاد يف ميامنار ،ف�ضال ً عن منوذج لل�رشوط الرئي�سية

�أال يتم التو�صل �إىل اتفاقية نادي باري�س لتخفي�ض الديون
بال�رسعة نف�سها مب�شاركة الواليات املتحدة ،والأرجح �أن

االتفاقية النهائية مل تكن �ست�سمح �إال ب�إعادة اجلدولة،
مع بع�ض الدول (اليابان بالت�أكيد) التي تقدم الإغاثة
خارج نطاق اتفاق ر�سمي.
ال�صني كدائن كبري

من املحتمل �أن ي�ؤدي موقف ال�صني ب�صفتها ثاين �أكرب

التي ميكن �أن تتعلق باتفاق ،قبل بدء عمل �صندوق

دائن مليامنار (بعد اليابان) و غري ع�ضو يف نادي باري�س �إىل

كما �أ�شار امل�س�ؤولون اليابانيون �إىل نيتهم  العمل على

ولي�س جميع القرو�ض الر�سمية االخرى .تربز حالة ميامنار

�أعلن رئي�س الوزراء (يو�شيهيكو نودا) �أن اليابان �ستلغي
 %60من دين ميامنار الثنائي قبل عام تقريبا ً من بدء

كبري وعدم رغبتها يف االن�ضمام �إىل عملية التوافق يف
نادي باري�س عندما يتعلق الأمر مبعاجلة الديون .يتطلب

الواليات املتحدة باعتبارها غري دائن� .سهلت الواليات

على معاملة مماثلة للدين من غري �أع�ضاء النادي ،ولكن

النقد الدويل يف هذه املجاالت بوقت طويل.

تخفي�ض الديون ب�شكل م�ستقل عن نادي باري�س ،حيث

مناق�شات دول نادى باري�س.

املتحدة تخفي�ض الديون مليامنار ب�سبب عدم وجود �أي
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منظور تقني ،احتمال �أن يكون �أحد �أكرب الدائنني مليامنار

�أجل امل�شاركة .ال تتطلب �إعادة جدولة الديون امل�ستحقة

يو�ضح دور اليابان كداعم قوى يف معاجلة الديون وكيف ميكن

�أظهر حتليل القدرة على حتمل الديون التابع ل�صندوق
النقد الدويل خطرًا معتدال ً بحدوث �أزمة ديون يف عام
 .2012ومع ذلك� ،شارك امل�س�ؤولون اليابانيون يف و�صول وفد
ً
�ضغطا يف عدد من
دبلوما�سي كبري لنادى باري�س ،مما خلق

نادي باري�س �إىل املت�أخرات ،يتجنَّب الأع�ضاء ،على الأقل من

حرًا لتقدمي تخفي�ض عميق للديون من الذي قدمه

�إن مبد�أ الت�ضامن يف نادي باري�س يعنى �أن بقية الدائنني

مل تكن احلجة اخلا�صة مبعاجلة الديون يف ميامنار وا�ضحة.

الدفع وراء هذا املبد�أ .ومن خالل حتديد معاملة

اتفاق غري عادي على معاجلة املت�أخرات حتى تاريخ القطع

التوتر املتزايد النا�شئ عن دور ال�صني كدائن ر�سمي

�أحد مبادئ النادي �أن ي�سعى البلد املدين �إىل احل�صول
من الناحية العملية ،ال يوجد �سوى القليل من قوة

الأع�ضاء .يف حني �أن عالج املت�أخرات معروف وحمدد.
ف�سيبقى التوتر �أ�سا�سياً ،ويف احلاالت امل�ستقبلية ؛ يبدو

من املرجح �أن �أع�ضاء نادي باري�س �سيرتددون ب�شكل
متزايد يف تقدمي تخفي�ضات يف الديون �أو حتى �إعادة

اجلدولة �إذا مت النظر �إىل ال�صني وغريها من غري الأع�ضاء

الكبار على �أنهم �أحرار فيما يقدمونه� .أعطى نادي باري�س
الأولوية للجهود الرامية �إىل دمج الدائنني النا�شئني يف
عملياتهم و�إجراءاتهم لبع�ض الوقت ،ولكنه مل ينجح

مع ال�صني حتى الآن.

تخفيف عبء الديون ك�أداة �إ�سرتاتيجية
�إىل جانب الت�أييد الذى تقوم به اليابان ،ف�إن تخفي�ض
الديون بالن�سبة مليامنار يعتمد ب�شكل حا�سم على
موقف �سيا�سي �أو�سع نطاقا �رسعان ما ينبثق وينتهي
يف النهاية داخل نادي باري�س .نظرت الدول �إىل معاملة
الديون على �أنها بادرة ح�سن نية و "جزرة" لالعرتاف
بالتغيري ال�سيا�سي الإيجابي داخل البلد ولتحفيز مزيد
من الإ�صالحات .واعتُرب الإفراج عن املعار�ضة ال�سيا�سية
(�أونغ �سان �سو كي) من نقاط التحول الرئي�سية يف االنفتاح
ال�سيا�سي للبلد ،و�أ�صبحت (�أونغ �سان �سو كي) نف�سها
منا�رصة وا�ضحة لتخفيف اجلزاءات املفرو�ضة على ميامنار
من جانب املجتمع الدويل.
بالتوازي مع االنفتاح ال�سيا�سي ،كانت �آفاق االنفتاح
االقت�صادي يف البالد مبثابة �سحب قوي للم�صالح التجارية
يف البلدان الأع�ضاء يف نادي باري�س .ومل تكن اليابان
وحدها يف حاجة �إىل اتفاق للتعامل مع مت�أخرات ميامنار

من �أجل �إعادة �إطالق الأن�شطة التجارية الثنائية الرئي�سية،
التي تعتمد على القرو�ض الر�سمية.
ومن املرجح �أن ي�ساهم التناف�س على املنا�صب املواتية
مع حكومة ميامنار يف �سخاء االتفاق النهائي .مرة �أخرى،
كانت ال�صني ،مع �أع�ضاء من دول نادى باري�س (واليابان على
وجه اخل�صو�ص) ت�سعى �إىل متييزهم عن اى بلد تزايدت

ا�ستثماراته الكبرية ب�شكل مثري للجدل داخل ميامنار
خال�صة القول
�إن جتربة ميامنار مع نادي باري�س تقف يف تناق�ض مع

النهج املحدد يف �إطار املبادرة اخلا�صة بالدول الفقرية
املثقلة بالديون ،حيث كانت نتائج تخفي�ض الديون

�أكرث اعتمادا على التدابري املحددة من الناحية

التقنية ال�ستدامة الديون بو�صفها دالة فى احلاجة.

خارج نطاق هذه املظلة الوا�سعة ،تظهر حاالت مثل
ميامنار �أن معاجلات الديون ميكن �أن تكون قابلة للتطويع
معتمدة على جمموعة من اجلهات الفاعلة الثنائية
وعوامل غري الديون .وبعبارة �أخرى� ،إذا كانت هناك م�صالح

ا�سرتاتيجية �أو اقت�صادية كبرية ،فيمكنهم عندئذ

حتديد تخفي�ض الديون �أكرث من التدابري التقليدية
وامليكانيكية للقدرة على حتمل الديون.

ج  -منوذج نيجرييا – �إعادة ال�شراء باخل�صم للديون
من دول التعاون الثنائي
تقدم نيجرييا حالة �أخرى من معاجلة ديون نادي باري�س
اال�ستثنائية .وكان هيكل ديون نيجرييا غري عادي يف عدة
جوانب منها :
(�أ) هيمنة قوية من قبل الدائنني يف نادي باري�س ؛

(ب) الإرث التاريخي لو�ضع نيجرييا يف البنك الدويل ؛
(ج) دعم وا�سع من الدائنني للحظة معينة يف عملية
الإ�صالح يف نيجرييا ؛
(د) فرتة وجيزة من وفورات النفط عالية.
يف �أكتوبر  ،2005جاءت هذه العوامل متوائمة مع
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�إ�صدار معاملة تاريخية لتخفيف عبء الديون،
والتي من املحتمل �أن تكون فريدة بالن�سبة لظروف
نيجرييا اخلا�صة يف تلك الفرتة من الزمن.
هيمنة نادي باري�س،

كان لدى نيجرييا حوايل  33مليار دوالر من الديون

املعايري الثالثة واملقارنات مع احلاالت ال�سابقة ملا ي�سمى

"التخفي�ض العك�سي" �أظهرت �أن نيجرييا ا�ستوفت

ال�رشوط التي �سيتم �إعادة ت�صنيفها .ومع ذلك ،كان
على احلكومة النيجريية �أن تطلب ر�سميا ً هذا التغيري

حلالة البنك الدويل.

اخلارجية يف نهاية عام  %84 ،2003منها م�ستحقة لدول
التعاون الثنائي ،تلك املبالغ حم�صورة تقريبا ً لأع�ضاء

أي�ضا املوافقة على التغيري .وبالنظر �إىل
م�ساهمي البنك � ً

�أربعة من الدائنني  -اململكة املتحدة وفرن�سا و�أملانيا

نادي باري�س لدولة نيجرييا ،ف�إن اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن �إعادة

نادي باري�س وجلها عبارة عن تراكمات مت�أخرات وجزاءات.
واليابان  -ميثل دينهم ما يقرب من ثلثي التزامات ديون

نيجرييا الإجمالية .وعلى اجلانب الإيجابي ،ف�إن هذا يعني

�أن دائني نيجرييا ميتلكون بالفعل �آلية دائمة ومنتدى
منتظما ً لإعادة هيكلة الديون .ومع ذلك� ،أدت قواعد
أي�ضا �إىل وجود عوائق هيكلية ،مبا يف ذلك
نادي باري�س � ً
املعاجلة املقارنة وا�ستخدام و�ضع البنك الدويل ك�رشط
�أ�سا�سي لأية خ�صومات تتجاوز �إعادة الهيكلة القيا�سية.
وقد مرت نيجرييا بالفعل ب�أربعة عمليات �إعادة جدولة

�سابقة غري مي�رسة ،كان �آخرها قد اكتمل يف دي�سمرب
.2000

التداخل بني �أكرب امل�ساهمني يف البنك الدويل ودائني
الت�صنيف هذا يرجع للدائنني من نادى باري�س والذى

هدف لتف�ضيل الدائنني للتفاو�ض على الديون بدال ً
من معايري الت�صنيف الفنية للبنك.

ديناميكيات الإ�صالح

اللجوء �إىل الدعم ال�سيا�سي لتخفيف الديون من

الدائنني الرئي�سيني .ففي حالة نيجرييا ،والتي كانت
خارج مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ،ف�إن

هذا القرار قد انبثق عما �إذا كان الدائنون يرغبون يف
ا�ستخدام تخفيف الديون كو�سيلة لدعم عمليات
الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي اجلارية.

حالة وكالةالتنمية الدولية فقط

مبوجب قواعد نادي باري�س ،ال ميكن لبلد معني �أن يت�أهل

لتخفي�ض ديون املتاخرات ما مل يتم ت�صنيفها على �أنها
من دول "وكالة التنمية الدولية فقط" داخل جمموعة

البنك الدويل .يف عام  ،2004كان هذا يعني �أن ن�صيب

الفرد من �إجمايل الدخل القومي هو  865دوالر �أو �أقل.
وعالوة على ذلك ،ال ميكن للبلد الو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س
املال العاملى ،مبا يف ذلك البنك الدويل للإن�شاء والتعمري

والتمويل التجارى .و�أخريا ،كان عليها �أن تثبت بو�ضوح

�سجال قويا يف �أداء ال�سيا�سات .يف ذلك الوقت ،مت ت�صنيف
نيجرييا كبلد "مزيج من وكالة التنمية الدولية"،

والذي � ّأهل البالد لكل من وكالة التنمية الدولية
والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري يف البنك الدويل .وهذا
يعني �أن نيجرييا كانت غري م�ؤهلة من �أي معاملة مي�رسة
يف نادي باري�س .وفى حتليل م�ستقل لنيجرييا حول هذه
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عادت الدميقراطية �إىل نيجرييا يف عام  1999بانتخاب

(�أول�سيغون �أوبا�ساجنو) رئي�سا ،وكان تخفيف عبء الديون
�أحد �أهم �أهدافه االقت�صادية .ثم كانت وزيرة املالية
(جنوزي �أوكوجنو �إيوياال) تتمتع بتقدير كبري دوليا وق�ضت

الكثري من حياتها املهنية داخل البنك الدويل ،مما �أعطى

م�صداقية �إ�ضافية بني الدائنني .كان ينظر �إىل تخفيف

عبء الديون لدولة نيجرييا يف بع�ض عوا�صم الدائنني
ك�إ�شارة مهمة لدعم �إ�صالحاتها املالية .وعلى العك�س
من ذلك ،ميكن القول �إن الف�شل يف �إيجاد حل مل�أزق الديون

قد يقو�ض جهودها
توفري النفط

كان �أحد الإ�صالحات التي �أقامتها (�أوكوجنو �إيوياال)

بالتعاون مع حمافظ البنك املركزي وهو جمع املدخرات

ال�سيادية خالل فرتات ارتفاع �أ�سعار النفط .يف �أوائل عام

ً
حمافظا للنفط يف
 ،2000ا�ستخدمت نيجرييا �سعرًا
امليزانية لتعزيز احتياطياتها الدولية ،والتي ارتفعت
من ما يقرب من ال�صفر يف عام � 1999إىل  17مليار دوالر

بحلول دي�سمرب  2004و  34مليار دوالر يف �أوائل عام .2006
اململكة املتحدة كداعم رئي�سى .وكانت حكومة

اململكة املتحدة �آنذاك من الداعني الرئي�سيني لتو�سيع

نطاق �آليات تخفيف الديون على نطاق �أو�سع وباتفاق
مع نيجرييا على وجه اخل�صو�ص .ك�أكرب دائن لنيجرييا،

ودفاع �رصيح عن �أجندة الإ�صالح يف البالد ،كانت اململكة
املتحدة داعما ً قويا ً لل�صفقة ،وكثريا ً ما تثري الق�ضية يف

منتديات مثل جمموعة الثماين ويف االجتماعات الثنائية
مع الدائنني الآخرين.
ترتيب �إعادة ال�رشاء

كبري ،وانكم�شت االحتياطيات الدولية ،وكان عجز
احل�ساب اجلاري  %28من الناجت املحلي الإجمايل.
كما ورثت حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة ()GNU
بلدا يف �ضائقة من اعباء الديون الطويلة .يف نهاية عام
 ،2008بلغ �إجمايل الدين اخلارجي حوايل  6مليارات دوالر،
ما يعادل  %189من الناجت املحلي الإجمايل .منه مبلغ
 4.8مليار دوالر �أو حوايل  %80من املت�أخرات املرتاكمة.

فيما يتعلق بالقدرة على حتمل الديون ا�ستنادا ً �إىل
م�ستويات الديون التاريخية واحلالية ،تخطت زمبابوي
معظم م�ؤ�رشات املقدرة على حتمل الديون.
�أو�صت جلنة ائتالفية م�شرتكة بني الوزارات يف مار�س
 2010با�سرتاتيجية خمتلطة للحكومة الوزارية يف
زميبابوي التي دعت �إىل حل للديون ي�ستند �إىل ثالثة �أركان:

قد �أتاح التقاء هذه العوامل لنيجرييا ونادي باري�س

(� )1إزالة العقوبات املالية الدولية املفرو�ضة على
الدولة.

اللم�سات الأخرية على ال�صفقة يف �أبريل  2006وبحلول

( )2اال�ستفادة من موارد البالد اخلا�صة ؛

التو�صل �إىل اتفاق فريد يف �أكتوبر  2005وو�ضع

ذلك الوقت ،ت�ضخمت ديون نيجرييا �إىل  36مليار دوالر،
منها  30مليار دوالر م�ستحقة لأع�ضاء نادي باري�س..

وت�ضمنت ال�صفقة النهائية �أول عملية �رشاء خمف�ضة
باخل�صم من قبل النادي ،حيث دفعت نيجرييا � 24سنتًا

مقابل الدوالر للجزء غري املت�أخر من دينها .وعموما

كانت النتيجة �إلغاء  30مليار دوالر من الدين يف مقابل
ما يقرب من  12مليار دوالر من خدمة الدين� -أو 18

مليار دوالر لتخفيف ديون املتاخرات كما مهدت هذه
ال�صفقة الطريق �أمام نيجرييا لإعادة �رشاء ديونها من

الدائنني من القطاع اخلا�ص فى نادى لندن يف 2006

.2007 -

د  -خطط زمبابوي امل�ؤجلة لإزالة املت�أخرات
والديون
يف فرباير  ،2009تولت حكومة تقا�سم ال�سلطة منا�صب
يف زميبابوي ،والتي ورثت اقت�صادًا خا�رسا ً لأكرث من %40
من قيمته منذ عام  1997و�شهدت ت�ضخ ًما يبلغ
 . %500فقد انهارت اخلدمات االجتماعية �إىل حد

( )3ال�سعي �إىل الطرق التقليدية لتخفيف عبء
الديون.
�رشعت وزارة املالية يف �صياغة خمطط تف�صيلى للديون
مت و�ضعه كخارطة طريق با�ستخدام �آليات تخفيف
عبء الديون التقليدية ،والتي مت فهمها بو�ضوح على
�أنها مرجع �إىل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون.
يف �سبتمرب  ،2010مت حتديد خطة للمديونية با�سم
ا�سرتاتيجية زمبابوى املت�سارعة الزالة مت�أخرات الديون
والتنمية ( .)ZAADDSوكان الهدف الرئي�سي للخطة
هو متكني زمبابوي من احل�صول على تخلي�ص �شامل
للديون واملت�أخر ات من الدائنني ويف نف�س الوقت الذي
ير�سي فيه الأ�سا�س املتني للنمو االقت�صادي الذي يدعمه
اال�ستثمار من املوارد املحلية والدعم اخلارجي .ومن معامل
وا�شارات  ZAADDSالأولية كانت:
•�إن�شاء وت�شغيل مكتب لإدارة الديون ؛

•�إعادة العالقات مع الدائنني واملجتمع الدويل ؛

•�إن�شاء �سجل �أداء م�ضطرد يف �إطار برنامج مراقب
بوا�سطة �صندوق النقد الدويل ( )SMP؛
العدد (� )89سبتمرب 2018م
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•البحث عن �إعادة الت�صنيف لأهلية وكالة التنمية
الدولية؛

•فتح مفاو�ضات �شاملة مع الدائنني لت�سوية
املت�أخرات وازالة كاملة للديون.

وبد�أ مكتب �إدارة الديون اجلديد يف وزارة املالية على
الفور يف توحيد جميع مطالبات الديون ،والبيانات،
و�رشع يف التحقق من �صحة الأرقام والتوفيق بينها وبني
الدائنني.

ا�ستعادة العالقات الطبيعية مع
امل�ؤ�س�سات الدولية واالقليمية كانت
عن�رصا �أ�سا�سيا يف (.)ZAADS
كان هنالك حاجة ملحة لتطبيع العالقات مع �صندوق
النقد الدويل ،الذي �أوقف حقوق الت�صويت لزمبابوي يف
عام  2003وبد�أت �إجراءات الطرد الإجباري بعد مت�أخرات
م�ستحقة على ح�ساب املوارد العامة لل�صندوق .يف مار�س
 ،2009متت دعوة بعثة من املوظفني �إىل هراري لإجراء �أول
م�شاورات يف �إطار املادة الرابعة منذ عام .2005
وعقدت مناق�شات مكثفة على مدار العام نتج عنها �إعادة
املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل حلقوق الت�صويت
لزمبابوي يف فرباير .2010

مت االنتهاء منهما يف نهاية املطاف يف �أواخر عام .2011

عقدت االنتخابات يف يوليو  ،2013والذى �أنهى ترتيب

عبء الديون من نادي باري�س والدائنني الآخرين .رغم

التهديدات ب�إجراء انتخابات مبكرة وخالف يف اتفاق

فقدان الزخم للإ�صالح االقت�صادي ب�رسعة ،مع التخلي

دي�سمرب  2015عن عزمها على �إلغاء  40مليون دوالر من

ومع ذلك ،تدخلت ال�سيا�سة الداخلية .وقد �أخرت

تقا�سم ال�سلطة مزي ًدا من التقدم يف عام .2012

وبحلول عام � ،2014أفاد �صندوق النقد الدويل �أن

املراقبة  SMPيف يونيو � ،2013أي قبل �شهر واحد فقط

انتهى".

املحلية .ومع ذلك ،مت يف النهاية التوقيع على برنامج
من �إجراء انتخابات وطنية جديدة .تتطلب الربنامج ان

مبا يف ذلك �سن �رضيبة دخل جديدة ولوائح لإدارة املالية
خطوات مابعد برنامج املراقبة الزالة الديون .للتاكد

اثنني فقط من الأهداف الكمية ال�ستة ومل يتم حتقيق

مت االتفاق على خريطة طريق يف نهاية يونيو  ،2013والتي

احلني ،قامت حكومة زميبابوي بتح�سني الأداء لل�سيا�سات،

العامة.

 ،2014خل�ص �صندوق النقد الدويل �إىل �أنه مت حتقيق

• دفعيات �شهرية ل�صندوق النقد الدويل لت�سهيل احلد
من الفقر والنمو ( )PRGT؛

�إن البحث عن مراقبة بوا�سطة �صندوق النقد الدوىل

يعترب الربنامج مبثابة اختبار لاللتزام والقدرة على تنفيذ
الإ�صالحات الرئي�سية واحلفاظ على ا�ستقرار االقت�صاد
الكلي .يف عام  ،2010و�ضع ال�صندوق م�ؤ�رشين ك�رشط
م�سبق ل�رشوط الربنامج – ا�صدار بيانات حم�سنة للبنك
املركزي ومراجعة ك�شوفات مرتبات اخلدمة العامة.
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كان من املقرر �أن ينتهي برنامج املراقبة ( ) SMPيف

ال�سيا�سة .مت �إجراء التقييم الأول يف مار�س  .2014ويف مايو

• ن�رش تقرير برنامج املراقبة  SMP؛

و�صندوق النقد الدويل ؛

دائني نادي باري�س ،والبنك الدويل ،وبنك التنمية

الأفريقي ؛

• البحث عن دعم الدائنني لتعبئة املوارد من �أجل
تخفيف عبء الديون يف نهاية املطاف �ضمن �إطار
عمل مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ؛

• �إعداد �سيا�سة لتنفيذ ا�سرتاتيجية احلد من الفقر
( )PRSIP؛

• التحرك نحو نقطة اتخاذ القرار ونقاط النهاية
اخلا�صة مببادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون.

رجعة عنها .وال يزال عليها �أن متتثل وتفي ب�أهداف خطة

طريق حقيقي للإ�صالح االقت�صادي .وعلى الرغم من

"االرتداد االقت�صادي الذي حدث منذ عام

واهداف الديون .كما ت�ضمنت ع�رشة معايري هيكلية،

ت�ضمنت:

كل البعد عن ت�أمني تخفيف �أعباء الديون التي ال

 2009قد

الربنامج لإتاحة املزيد من الوقت للتعديالت والت�سويات

من ان الربنامج �سيكون نقطة دخول لتخفيف الديون،

الديون غري امل�سددة ومع ذلك ،ال تزال زمبابوي بعيدة

برنامج املراقبة ( ) SMPوال �سيما �إ�صالح القطاع العام

تقوم زمبابوى مبقابلة وتلبية �ستة اهداف كمية مالية

• امل�شاركة الر�سمية مع جميع الدائنني مبا يف ذلك

يوافق بلد ما على حتديد �أهداف للأداء .ويف الواقع،

وعلى نطاق �أو�سع ،عاد االقت�صاد �إىل م�شاكله ال�سابقة.

نهاية عام  ،2013لكن �إدارة ال�صندوق مددت فرتة

الدخول فى برنامج مراقبة
بوا�سطة �صندوق النقد الدوىل

( ) SMPهو اتفاق تعاون غري ر�سمي مع ال�صندوق حيث

عن  ZAADDSوخارطة الطريق لتخفيف عبء الديون.

أي�ضا عددًا من العرثات ال�سيا�سية
و�شهد هذا العام � ً
املرتبطة بزيادة فاتورة الأجور وتراكم مت�أخرات املدفوعات

• تقييم الأهلية للـ  HIPCمن جانب البنك الدويل

(� ) SMPسيكون �أكرث مراوغة .من الناحية النظرية ،ف�إن ال

تقا�سم ال�سلطة ،و�أدى �إىل تغيري للوزارة .ونتج عن ذلك

�أن احلكومة ال�صينية كانت قد �أعلنت ب�شكل رمزي يف

�سوى �أربعة من املعايري الأ�سا�سية الع�رشة .ومنذ ذلك
وحتقيق جميع الأهداف واملعايري املحددة يف �إطار الربنامج

وتخفي�ض فاتورة الأجور ،و�إقناع الدائنني ب�أنها ت�سري على
�أنهم خارج الآليات الر�سمية لتخفيف عبء الديون ،ف�إن

التكاليف االخرى غري املرتبطة بالتخل�ص من املت�أخرات
وتخفيف الديون توحي ب�أن الدائنني يجب �أن يقتنعوا ب�أن
ال�صعوبات االقت�صادية وال�سيا�سية التي تواجه زمبابوي

قد مت التغلب عليها.

الو�ضع الراهن لدولة ال�سودان
ال�سودان هو واحد من ثالثة دول متبقية م�ؤهلة للح�صول
على تخفيف �شامل للديون يف �إطار مبادرة الدول

اجلديد لل  SMPومدته � 15شهرًا والذى مت االتفاق عليه
يف �أكتوبر .2014

الفقرية املثقلة بالديون ( ،)HIPCوالتي �أطلقت يف عام

يف �أكتوبر عام  ،2015قدمت حكومة
زمبابوي ا�سرتاتيجي��ة جديدة للتخل�ص من

بتطبيع العالقات مع دائنيه ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات املالية

املت�أخرات �إىل دائنيها ت�شمل:
(�أ) ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة لت�سديد املت�أخرات

�إىل �صندوق النقد الدويل.

(ب) قر�ض ج�رسى ل�سداد املت�أخرات امل�ستحقة �إىل بنك

التنمية الأفريقي (  ) ADBووكالة التنمية الدولية
(.)IDA

(ج) قر�ض طويل الأجل من دائنى دول التعاون الثنائى مل يتم
حتديدهم ل�سداد مت�أخرات البنك الدويل للإن�شاء والتعمري.

اعتزمت احلكومة احل�صول على ازالة للمتاخرات على �أن

يتبع املوافقة على �إزالة املت�أخرات �إ�ستئناف الإقرا�ض من
هذه امل�ؤ�س�سات ،ويف نهاية املطاف ،احل�صول على تخفيف

 .1996هذا التخفيف من الديون �سي�سمح لل�سودان
الدولية ( ،)IFIsمثل البنك الدويل وبنك التنمية
الأفريقي ،مما ميهد الطريق لتمويل جديد .ومن �ش�أن

تخفيف عبء الديون عن طريق مبادرة الدول الفقرية

املثقلة بالديون �أن يق�ضي على مت�أخرات ال�سودان
للم�ؤ�س�سات املالية الدولية وكذلك الدائنني الثنائيني.
ووفقا ً لإح�صاءات حديثة ملديونية ال�سودان اخلارجية،
ف�إن  %39يف املائة من الديون اخلارجية العامة وامل�ضمونة
م�ستحقة لدائنني من خارج نادي باري�س ،و  %36لدائني
نادي باري�س ،و  %11مل�ؤ�س�سات التمويل الدولية ،و %14
للدائنني التجاريني .تقريبا كل هذه الديون مت�أخرات ،مبا
يف ذلك الديون للواليات املتحدة .وتعترب حكومة الواليات
املتحدة االمريكية هي ثالث �أكرب دائن من دول نادي باري�س.
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يف غ�ضون �ستة �أ�شهر� .إذا مت اتخاذ قرار ب�إزالة ال�سودان من
القائمة� ،سيكون �أمام الكوجنر�س  45يو ًما ملحاولة منع

الإزالة ،وبعد ذلك يتم �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على القرار.

بينما تتخذ حكومة الواليات املتحدة خطوات لإزالة

ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالرهاب وت�أمني التمويل

للتخفيف من الديون الثنائية ،ف�إن �صندوق النقد
الدويل وحكومة ال�سودان �سيحتاجان �إىل التو�صل �إىل
اتفاق حول برنامج مراقب ( )SMPوالذي �سيعزز عملية

تخفيف الديون .و�سيحتاج �صندوق النقد الدويل

العقوبات الأمريكية -:
بد�أ تطبيق �أول عقوبات علي ال�سودان يف عام  1988ا�ستنادا ً

�إيل عدم �سداد ال�سودان لديونه للواليات املتحدة
وتراكم املت�أخرات لأكرث من عام .وقد ا�ستخدمت
القوانني ال�سارية يف حينها وحرم بذلك ال�سودان من
املعونة الأمريكية ( ،)USAIDيف فرباير  1990مت �إيقاف
التعاون االقت�صادي من قبل احلكومة الأمريكية حيث مت
حرمان ال�سودان من امل�ساعدات الأمريكية التي تقدر
بحوايل  35,5مليون دوالر واملتمثل يف برنامج امل�ساعدات
الأمريكية لإعادة هيكلة الديون اخلارجية منها الربامج
االتيه :
 برامج القرو�ض الزراعية، برامج ت�شجيع ال�صادرات. برامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية الـخارجية.كما قامت حكومة الواليات املتحدة يف �أكتوبر 2017

ب�إزالة العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على ال�سودان مقابل

�إجراءات خمتلفة من جانب حكومة ال�سودان ،وقطع
العالقات مع كوريا ال�شمالية ،والتقدم يف جمال حقوق
الإن�سان .اال �أن الواليات املتحدة مل تذكر �أي �شيء عن دعم
تخفيف عبء الديون .ويعترب تخفيف عبء الديون من

املوا�ضيع امللحة فى جدول �أعمال احلكومة ال�سودانية

حيث �أنه �سيزيل واحدة من العوائق الهامة وامل�ؤثرة فى

اقت�صاد الدولة وي�ساعدها على اعادة التطبيع مع
املجتمع املايل الدويل.
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اخلال�صة:

�إن عملية تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقرية

املثقلة بالديون معقدة وتتطلب اتخاذ عدد من
الإجراءات من جانب الدائنني وامل�ستفيد املق�صود .ومن

والبنك الدويل وبنك التنمية الأفريقي �أي�ضا �إىل حتديد
وت�أمني املوارد الالزمة لتخلي�ص مت�أخرات ال�سودان .يف غياب

�أي حاالت تعرث كبرية ،ميكن لل�سودان الو�صول �إىل نقطة
اتخاذ القرار ب�ش�أن مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون

يف غ�ضون الأ�شهر الثمانية ع�رش املقبلة.

اخلطوات الرئي�سية املبكرة يف العملية طلب �صندوق

الإ�ستنتاجات :

باري�س ب�أنهم �سيكونون يف و�ضع ي�سمح لهم بتخفيف

�إن الدول الأفريقية القليلة املتبقية والتي لديها

النقد الدويل للح�صول على ت�أكيدات من دائني نادي
الديون حتى الآن مل يتمكن نادي باري�س من تقدمي
مثل هذه ال�ضمانات ب�سبب معار�ضة الواليات املتحدة

وحقيقة �أن نادي باري�س يعمل بتوافق الآراء .كانت املعار�ضة
الأمريكية مدفوعة بعوامل غري اقت�صادية ،ال �سيما
ماتواجهه الدولة من م�شاكل فى اقليم دارفور و�إتهام

ال�سودان بدعم الأن�شطة الإرهابية يف اخلارج .يف حني

�أن �إزالة العقوبات الأمريكية تناولت عقبة واحدة �أمام
الدعم الأمريكي� ،إال �أنه ال تزال هناك عقبتني �أخرتني

مهمتني :نق�ص الأموال لتغطية تكاليف تخفيف الديون

وادراج ال�سودان كدولة راعية للإرهاب من قبل وزارة
اخلارجية الأمريكية.

هناك �أي�ضا توقعات متنامية ب�أن الإدارة الأمريكية ميكن
�أن تبعد ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالرهاب هذا
العام .وف ًقا للمتطلبات القانونية املختلفة وال�سوابق
احلديثة ،وامكانية ان ي�صدر الرئي�س تعليماته �إىل

اخلارجية لإطالق مراجعة ر�سمية لل�سودان وتقدمي تقرير

م�ستويات عالية من الديون تعاين من �صعوبات عديدة.

ومع ذلك ف�أن جتربة الدول الفقرية املثقلة بالديون

وال�صفقات الإ�ستثنائية ملعاجلة الديون يف ميامنار ونيجرييا
ت�شري �إىل عدد من الدرو�س اهمها-:

 - 1الإلتزام بخطط الإ�صالح من خالل �إظهار الأداء ،وكان
�أحد �أهم العنا�رص الثابتة يف كل من مبادرة الدول الفقرية
املثقلة بالديون ومبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفي�ض
الديون واحلاالت اخلا�صة مثل نيجرييا وميامنار هي الأولوية
يف �إ�صالح ال�سيا�سات والأداء  ,ينظر الدائنون القطريون
وم�ساهمو بنوك التمويل الدولية والإقليمية ( MDB
 ) Multilatral Development Banksبو�ضوح �إىل �إ�صالح

ال�سيا�سات ( مبا يف ذلك اجلوانب ال�سيا�سية للمجاالت

الرئي�سية لإ�صالح ال�سيا�سات على �أنها ت�سري جنبا ً �إىل
جنب مع تخفيف الديون ،يف احلاالت التي يكون يف �أداء
ال�سيا�سة �ضعيفا ً او غري منتظم او حيث يكون م�سار الأداء

امل�ستقبلي غري م�ؤكد ب�شكل خا�ص ،من املرجح ان يقاوم
ه�ؤالء الدائنون واملجتمع الدويل �آليات تخفيف الديون.
 - 2حتديد وتعيني داعم رئي�سي من الدائنني ،ويف كل
حالة من حاالت الإعفاء من الديون املخ�ص�صة ،كان
يتوفر لدى الدول املتلقية دعم مايل و�سيا�سي قوي من
قوة دولية كربى وكدائن كبري �أي�ضاً� ،أثبت هذا الدعم
�أهمية حا�سمة يف ح�شد الدائنني الآخرين والتغلب على
املقاومة للتكاليف �أو احلواجز الأخرى التي تقف يف طريق
ال�صفقة والإتفاق النهائي.
 - 3العثور على م�سار عملي للأمام ،مبا يف ذلك املعايري
وخيارات التمويل كانت عملية التفاو�ض لكل من نيجرييا
وميامنار تعاونية بني املدين والدائنني ،وقد مت الإتفاق
على معايري مقبولة ومعقولة ب�شكل متبادل ومت ر�صدها
ب�شكل مفتوح ،والأهم من ذلك� ،أن م�صدر التمويل لأي
�إعفاء للمت�أخرات وتخفيف �أعباء الديون مل يكن ميثل �أي
عرثة ،بل كان جزءا ً مبكرا ً من املحادثات وحتى ان التوقعات
واجلداول الزمنية كانت وا�ضحة ومفهومة.
� - 4أهمية التوا�صل مع الدائنني وا�ستقطاب جمموعة
للدعم من قبل بدء عمليات �إعفاء الديون حتى يتم
توفري �ضمان للإتفاق حول كافة الإ�ستحقاقات وال�رشوط
و�إزالة مايعيق حتقيقها.

املراجع :
 �صندوق النقد الدوىل ،مبادرة الدول الفقرية املثقلةبالديون ومبادرة امل�ؤ�س�سات الدولية لتخفيف عبء

الديون ،حتديث اح�صائي 2013م.

 http//www.imf.org/external/pubs http//worldbank.org/ida http//www.cgdev.orgmoss and stanley, 2004 -
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و مع منو �صناعة التمويل الأ�صغر وازدياد تعقيداتها،

ورقة علمية بعنوان:

تتزايد �أهمية دور ال�ضبط امل�ؤ�س�سي الف َعال يف الإدارة

ال�سليمة للم�ؤ�س�سات ومنع وقوع الأزمات .و يوفر ال�ضبط

امل�ؤ�س�سي �أو احلكم الداخلي للم�ؤ�س�سات �إطارا ً ميكن من

الفعال
ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
َ
يف م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر

خالله التعرف على خمتلف الأطراف املعنية يف امل�ؤ�س�سة
— امل�ستثمرين� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة ،الإدارة والعاملني —
و�ضع الر�ؤية الإ�سرتاتيجية ومراقبة الأداء و�إدارة املخاطر.
وي�ساعد هيكل ال�ضبط امل�ؤ�س�سي للم�ؤ�س�سة على
التوفيق بني م�صالح خمتلف الأطراف املعنية وحماية
ال�سليمة للقائمني على �إدارة ال�رشكة مبا يحافظ على حقوق

حملة الأ�سهم وحملة ال�سندات والعاملني بامل�ؤ�س�سة

عبد اهلل علي حممد بابكر

و�أ�صحاب امل�صالح  Stakeholdersوغريهم؛ وذلك من
خالل حترى تنفيذ �صيغ العالقات التعاقدية التي تربط

بينهم؛ وب�إ�ستخدام الأدوات املالية واملحا�سبية ال�سليمة
وفقا ً ملعايري الإف�صاح وال�شفافية الواجبة .كما �إنه على

امل�ستوى املحلى والإقليمي مل يتم التو�صل �إىل مرادف

املقدمة

حمدد مل�صطلح  Governance Corporateباللغة

تعترب احلوكمة ( )Governanceمن املفاهيم احلديثة

العربية ،ويطلق عليه يف بع�ض البلدان العربية كال�سودان

�إ�ستخدامها يف حتقيق اجلودة والتميز يف الأداء .وم�صطلح

اخلا�صة بعملية ال�ضبط امل�ؤ�س�سىي يف امل�ؤ�س�سات املالية

التي حظيت باهتمامات كبرية يف ال�سنوات الأخرية عرب

احلوكمة يعني امل�صدر �أو املرجعية التي ي�ستند �إليها يف

حكم ال�رشكة �أو الوحدة �أو الكيان �أو املنظمة ،وبح�سب
البع�ض فال يوجد حتى الآن تعريف �أوحد متفق عليه بني

كافة االقت�صاديني والقانونيني واملحللني وهذا ما ت�ؤكد

عليه مو�سوع ة Encyclop e Governance Corporate

 diaمن حيث االفتقار �إىل تعريف موحد لهذا املفهوم،
ولكن قد يرجع ذلك �إىل تداخله يف العديد من الأمور

التنظيمية واالقت�صادية واملالية واالجتماعية لل�رشكات و
امل�ؤ�س�سات وهو الأمر الذي ي�ؤثر على املجتمع واالقت�صاد

ككل .وفى جممله ميكن القول �إن ماهية مفهوم حوكمة
امل�ؤ�س�سات معنية ب�إيجاد وتنظيم التطبيقات واملمار�سات
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ال�ضبط امل�ؤ�س�سي كما يف من�شورات بنك ال�سودان املركزي
و �سوف يتم �إ�ستخدام م�صطلح ال�ضبط امل�ؤ�س�سي يف

الفعال �إيل الأنظمة والعمليات
ي�شري ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
ّ

التي يعمل على �أ�سا�سها جمال�س الإدارة ،من خالل �إداراتها

التنفيذية ،لتوجيه و�إر�شاد امل�ؤ�س�سات باجتاه حتقيق ر�سالتها
امل�ؤ�س�سية وحماية �أ�صولها.

امل�ؤ�س�سة و يقع على عاتق جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية التامة
يف �ضمان وجود �ضبط م�ؤ�س�سي و�إدارة كافية لتحقيق

�أق�صى فعالية يف الأداء و العمليات لدى امل�ؤ�س�سة .ويف
�سياق دوره الرئي�سي يف عملية ال�ضبط امل�ؤ�س�سي جند �إن

جمل�س االدارة م�س�ؤول جتاه جمموعة وا�سعة من امل�ساهمني،

وميكن �أن ت�ساعد عملية ال�ضبط امل�ؤ�س�سي اجليدة
امل�ؤ�س�سة على حتقيق ر�سالتها ،وزيادة كفاءتها،

كما عرفت الإدارة العامة للرقابة امل�رصفية ببنك ال�سودان

وحت�سني قدرتها على جذب العمالء وامل�ستثمرين.
وتتطلب املنتجات ،والأ�سواق ،وجهات تقدمي اخلدمة،
والإ�سرتاتيجيات

املالية

اجلديدة،

ر�ؤية

�إ�سرتاتيجية

ومبادئ توجيهية ل�صنع القرار تت�سم بالو�ضوح ،وتكون
حمل �إتفاق بني خمتلف الأطراف املعنية بامل�ؤ�س�سة .ورمبا
كان من ال�صعوبة �إمكانية �إدارة الأهداف والتوقعات
املتنوعة املتعلقة ب�أدوار امل�ستثمرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
والإدارة وطاقم العاملني ،ولكن امل�ؤ�س�سات التي ت�ستثمر

و يٌعرف م�صطلح ال�ضبط امل�ؤ�س�سي وفقا ً ملنظمة التعاون

ب�شكل مالئم ووفقا للقوانني و املمار�سات ال�سليمة ،كما

ما بني اال�سرتاتيجية والعمليات ،فكالهما �أ�سا�سي يف جناح

التنيظيمية ،العمالء ،املوظفني و�أ�صحاب العالقة.

تعد يف و�ضع �أف�ضل ميكنها من امل�ضي قدما ً يف بيئة

يف ذلك الت�أكد من �أن املدراء التنفيذيني واملوظفني يت�رصفون

التفاعل ما بني جمل�س االدارة و�إدارة امل�ؤ�س�سة على العالقة

�سالمة امل�ؤ�س�سة على الأجل الطويل.

هذه الورقة.

التي ت�ضمن ب�أن امل�ؤ�س�سة تدار ب�شكل �صحيح وف َّعال ،مبا

جهود �إدارة امل�ؤ�س�سة يف امل�ضي بذلك االجتاه .وترتكز عملية

كامل�ؤ�س�سات املانحة ،الهيئات احلكومية ،املودعني ،الهيئات

يف هياكل وعمليات قوية للحوكمة �أو ال�ضبط امل�ؤ�س�سي

االقت�صادي والتنمية ( )OECDب�أنها :القواعد والإجراءات

الإدارة التوجيه واالر�شاد املالئمني لإدارة امل�ؤ�س�سة فيما
بالتوجه اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة وي�رشف على
يتع ّلق
ّ

عمل معقدة كبيئة اليوم.

الفعال
ماذا نعني بال�ضبط امل�ؤ�س�سى
َ
الفعال يف م�ؤ�س�سات التمويل
�إن ال�ضبط امل�ؤ�س�سى
ّ
الأ�صغر يحتاج ب�شكل �أ�سا�سي �إىل متتّع املدراء التنفيذيني
و الأفراد بالقدرة الكافية على العمل كفريق واحد
مت�شارك من �أجل دفع الأجندة اال�سرتاتيجية والت�أكيد
على قيام االدارة مب�س�ؤولياتها العملية كاملة ،كما �أن

الفعال ين�ش�أ عندما يو ّفر جمل�س
ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
ّ

املركزي ال�ضبط امل�ؤ�س�سي ب�أنه جمموعة العالقات ما
بني �إدارة امل�ؤ�س�سة ،جمل�س �إداراتها ،م�ساهميها و اجلهات
الأخري التي لها �إهتمام بامل�ؤ�س�سة ،كما �أنه يبني الرتكيبة
التي تو�ضع من خاللها �أهداف هذه امل�ؤ�س�سة و الو�سائل
لتحقيق تلك الأهداف و مراجعة حتقيقها� .إن ال�ضبط
امل�ؤ�س�سي اجليد هو الذي يوفر لكل من جمل�س الإدارة و
�إدارة امل�ؤ�س�سة احلوافز املنا�سبة للو�صول �إيل الأهداف التي
هي يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة و ي�سهل �إيجاد عملية مراقبة
فاعلة ،و بالتايل ي�ساعد امل�ؤ�س�سة يف �إ�ستغالل مواردها
بكفاءة.
فعال يجب علي م�ؤ�س�سات
و لتحقيق �ضبط م�ؤ�س�سي ّ
التمويل الأ�صغر تنفيذ ما يلي:

 .Iتطوير هيكلية عمل ت�ضمن الثقة على املدى البعيد
ما بني امل�ؤ�س�سة ،اجلهات التنظيمية ومق ّدمي ر�أ�س

املال اخلارجيني.

1 .1امل�ساعدة يف تطوير �سمعة متينة طويلة الأجل
للم�ؤ�س�سة ،بحيث ّ
ميكنها ذلك من جذب املهارات

الالزمة )املوظفني ،املدراء والتمويل/ر�أ�س املال).
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2 .2الدفع مبنهجية تفكري �إ�سرتاتيجية على امل�ستوى
القيادي من خالل توظيف مدراء قياديني من ذوي

اخلربات والأفكار اجلديدة.

�3 .3إختيار ،دعم والإ�رشاف على االدارة.
4 .4مراقبة ومتابعة املخاطر العامة على امل�ؤ�س�سة
وتطوير التقنيات الالزمة لن�رش الوعي لتجنّب تلك

املخاطر.

5 .5احل ّد من م�ستوى م�ساءلة املدير التنفيذي من
خالل التو�ضيح الدقيق لعملية �صنع القرارات.

6 .6الت� ّأكد من الأخذ بعني االعتبار �إهتمام امل�ساهمني
�أ�صحاب امل�صلحة (املحا�سبية اخلارجية).

7 .7امل�ساعدة على جتنّب املمار�سات اخلاطئة وحاالت
االحتيال من خالل ،على �سبيل املثال ،ت�أ�سي�س جلنة

تدقيق مب�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر.

�أف�ضل املمار�سات يف ال�ضبط
امل�ؤ�س�سي مب�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
يف جمال التمويل الأ�صغر� ،إكت�سب ال�ضبط امل�ؤ�س�سي

�أهمية متزايدة لأ�سباب عدة منها ازدياد نطاق عمل
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر من ما ينعك�س ذلك يف

حمفظتها التمويلية ،حيث يكرب حجم موجوداتها ب�شكل

ملحوظ .ويتطلب الت�أكد من �إدارة هذا النمو ب�شكل فعال

�أوالً :املهمة املزدوجة مل�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر :املوازنة بني الت�أثري االجتماعي
والأهداف املالية

للربح ،و �إن هيكلية امل�ؤ�س�سة بح ّد ذاتها ال حت ّدد ال�ضبط
ّ
ولكل من هذه الهيكليات عوامل من
الفعال
امل�ؤ�س�سي
ّ

ن�ش�أت م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ،يف معظم الأحيان،

بالأدوار املنا�سبة وامل�س�ؤوليات .و فيما يلي ميكن التطرق

مبهمة مزدوجة جتمع بني الأهداف االجتماعية واملالية.
وت�سعى املهمة االجتماعية لت�أمني اخلدمات املالية �إىل
�أو�سع �رشيحة ممكنة من ال�سكان ذوي ال ّدخل املنخف�ض؛

ويوجه الهدف املايل امل�ؤ�س�سة لتحقيق االكتفاء الذاتي
املايل ،الذي ي�سمح بت�أمني اخلدمات على نحو ثابت بدون

و�سلم �أولوياته،
االعتماد على ال ّدعم .ومن خالل تكوينه ّ
يح ّدد جمل�س الإدارة املدى الذي ت�سعى يف �إطاره م�ؤ�س�سة
التمويل الأ�صغر للحفاظ على الرتكيز املزدوج ّ
ب�شقه

غري حكومية غري الربحية �أو �رشكات �إحتادات �إئتمانية هادفة

�ش�أنها �أن تع ّزز �أو حت ّد من قدرة جمل�س الإدارة على االطالع
لهذه امللكيات ب�شيءٍ من التف�صيل:

املح�صلة النهائية .و�أما لتمثيل �أعمال التطوير،
على
ّ

فب�إ�ستطاعة االخت�صا�صيني الآخرين (على غرار الأكادمييني
�أو الذين يديرون مواقع قيادية يف املجتمع) الرتكيز على

ال يوجد مالك حمدد يف املنظمات غري الهادفة للربح.
وتوفر اجلهات املانحة ر�أ�س املال مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر

امل�ؤ�س�سات التابعة للحكومة وامل�ؤ�س�سات املتعددة

ال�صعيد العاملي .ويف احلاالت الق�صوى� ،أدت ال�سيا�سات
املو�ضوعة ،واحل�سنة النية �إمنا امل�ضلَّلة� ،إىل ت�شويه ال�سوق
وجهت االئتمان نحو �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
بعد �أن ّ

تتمثل ب�أن يتك ّون جمل�س الإدارة
لإر�ساء توازن بني هدفيهاّ ،
من مدراء ميّثلون �شخ�صيا ً التوازن املطلوب .ويف حال غياب

الأعمال تويل مهمة ت�أمني العمليات الفعالة والرتكيز

امل�ؤ�س�سي لهذه الهيكلية من املنظمات غري احلكومية.

وهي امل�ؤ�س�سات املالية املخ�ص�صة لتقدمي خدمات للأفراد
ذوي الدخل املنخف�ض �شهدت ف�شال ً على م ّر الوقت وعلى

العامة يف مبادرات احلكومة التنموية .كما �أن التدخل

على ال�صعيد التجاري ،با�ستطاعة امل�رصفيني و�أ�صحاب

بالتايل ،من املهم فهم مواطن ال�ضعف والقوة يف ال�ضبط

امللكية العامة:

املتعلق بتغطية العمالء.
املتعلق بالربحية و�شقه الآخر
ّ
ّ

ه�ؤالء الأفراد ،ب�إ�ستطاعة امل�ؤ�س�سات �أن متلأ املقعد يف
هي.
جمل�س الإدارة بعدد �أ�شخا�ص معادل ن�سبيا ً من
التوج نْ
ّ

الأ�صغر يف العامل تعمل على �شكل منظمات حكومية.

غري الهادفة للربح على �شكل منح �أو قرو�ض مي�رسة .قد

مبع ّدالت مدعومة .وكانت نتيجة هذا التوجه م�ستويات

واحلالة املثالية ،بالن�سبة لهذه امل�ؤ�س�سات التي ت�سعى

ر�أ�س املال واملدخرات ،اال �أن غالبية م�ؤ�س�سات التمويل

غري حممولة من عدم �إلتزام املقرت�ضني وتقوي�ض كبري للثقة
ال�سيا�سي والف�ساد �أمعنا يف تقوي�ض مقايي�س الأداء والثقة.
بالرغم من ف�شل النموذج املعتمد خالل العقود الثالثة

الأخرية� ،إال �أن امللكية العامة مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
قد تنجح يف �إطار ال�سيا�سات االئتمانية ال�صحيحة على

ال�صعيد االقت�صادي

ؤ�س�ساتية من التالعب
والآليات حلماية الأ�صول امل� ّ

ال�سيا�سي .كما �أن بنية الفروع الوا�سعة التي يتم ّيز بها

تكون تلك م�ؤ�س�سات خا�صة �أو وكاالت �أجنبية مل�ساعدة
الأطراف والأفراد .يف هذه احلالة ،كيف يتم تكوين جمل�س
الإدارة يف املنظمة غري الهادفة للربح؟ �أو ما هو املجل�س

امل�س�ؤول؟ وعلى الرغم �أنه ميكن حتديد �أ�صحاب حقوق
�أ�سا�سيني عدة يف املنظمة غري احلكومية �إال ّ �أننا جند ف�شل
ال�ضبط امل�ؤ�س�سي يف املنظمات غري احلكومية ،يجب �أن
يتحلى املدراء� ،إىل جانب �إلتزامهم باملهمة ،بالقدرة على
ت�أدية واجباتهم ب�شكل م�س�ؤول .فالأمر يتعلق ب�ضمريهم

وح�سهم الأ�سا�سي حيال الأعمال –ما ي�سمح لأع�ضاء

جمل�س الإدارة بتحديد الإ�شارات التي تدل على امل�شكلة

ب�إ�ستعدادهم لطرح الأ�سئلة ال�صعبة ومواجهة باقي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة بامل�شاكل التي يحددونها.

عالوة على ذلك ،على املدراء جتنب املواقف التي �أدت مرات

عدة من قبل �إىل م�شاكل كبرية �أو �إىل �إخفاقات� .أما اخلط�أ
امل�شرتك فهو تركيز ال�سلطة بني �أيدي املدير التنفيذي

العديد من امل�صارف احلكومية ،واملوارد املالية املهمة

الذي قد ال يراقب الإدارة ب�شكل منا�سب والذي ميكن ان

منظمة والتي حتمل م�س�ؤوليات وحتديات �أي هيئة

ثانياً :ملكية م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر

الأ�صغر هي جميعها عوامل ت�ستحق فهم العنا�رص التي

هو �أكرث التحديات �أهمية وهو يتطلب �إر�شاد �أكرب .يف

ترتبط م�س�ألة امللكية على نحو وثيق مب�س�ألة ال�ضبط

ناجحا .والعديد من اجلهود احلديثة جديرة باالهتمام
ً

امللكية يف املنظمة غري احلكومية التي لي�س لها �أي مالك
حقيقي تظهر �ضعفا ً يف منوذج املنظمة غري احلكومية .اال

ممثلي م�صالح املالكني املوازنة بني م�صالح املدراء الأفراد

على غرار املقاربات اجلديدة؛ �إال �أن مراحل تطويرها املبكرة

�أنه ال يجب الإ�ستنتاج �أن غياب امللكية ي�ؤدي بال�رضورة �إىل

التو�صل �إىل ا�ستنتاجات ب�ش�أنها.
حتول دون
ّ

م�ؤ�س�سات غري م�ستقرة وعالية املخاطر .ف�أمثلة م�ؤ�س�سات

التمويل الأ�صغر التي تدخل يف خانة هذا النموذج تقدم
جناحا .على �سبيل
حاالت ترتاوح من بني الأكرث ف�شال ً �إىل الأكرث
ً

املزيد من �إ�سهام جمل�س الإدارة و�إلتزامه .عالوة على ذلك،
ازدياد عدد م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التي �أ�صبحت

منظمة .ولعل �إجتذاب الودائع من املدخرين وامل�ستثمرين
النهاية تعمل م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف �أ�سواق تت�سم

بالتناف�سية املتنامية ،وقد �أ�صبح احلفاظ على احل�صة يف
ال�سوق �أو تعزيزها عن�رصًا مه ًما يف هدفها اال�سرتاتيجي.

الفعال مب�ؤ�س�سات
و ميكن النظر لل�ضبط امل�ؤ�س�سي
ّ

التمويل الأ�صغر من الأوجه الآتية:

18

هدف تغطية العمالء يف امل�ؤ�س�سة (الهدف الإجتماعي).

امل�ؤ�س�سي .ويت�ألف جمل�س الإدارة �إما من مالكني �أو من
وم�صالح امل�ؤ�س�سة هو عامل �أ�سا�سي لتطبيق ال�ضبط

الفعال .وتعتمد هذه املوازنة على فهم
امل�ؤ�س�سي
ّ
املتعلقة بهيكل ّية ٍّ
كل من م�ؤ�س�سات التمويل
امل�سائل
ّ

الأ�صغر وهي �إما م�ؤ�س�سات عامة �أو حكومية �أو منظمات
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التي ي�ؤمنها القطاع العام لأي م�رشوع يف جمال التمويل

جتعل من تدخل القطاع العام يف جمال التمويل الأ�صغر

املنظمات غري احلكومية غري الربحية:
على الرغم من �أن بع�ض املنظمات غري احلكومية �أ�صبحت
م�ؤ�س�سات منظمة لتتمكن من الولوج �إىل مبالغ �أكرب من

ي�سري بامل�ؤ�س�سة �إىل الهالك ،وميكن �أن نقول ان هيكلية

املثال ،ح�صد منوذج املنظمة غري احلكومية جناحات عدة يف
جمال التمويل الأ�صغر عندما �إلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة
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الأفراد ب�شكل وثيق مبهمة امل�ؤ�س�سة ومتتعوا بالقدرة على

�إر�شاد م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إ�سرتاتيجيًا وم�ساءلة
الإدارة حول الأهداف اخلا�صة باالداء.
ً
م�شرتكا بني املنظمات غري
وتبقى احلوكمة اجليدة قا�س ًما
احلكومية الناجحة .على �سبيل املثال ،ت�شمل هذه الأمثلة

املتعددة "برودمي" يف بوليفيا وبرنامج امل�ؤ�س�سة الريفية

يف كينيا و"�أبا" يف م�رص ،وجمعية االمناء االجتماعي يف

بنغالد�ش و"�شار" يف الهند و جمعية بورت�سودان لتطوير
الأعمال ال�صغرية (با�سد) يف ال�سودان .وقد ولد جناح

�أحيان ًا ب�أولويات �أخرى على غرار توفري الدعم الفني �إىل
م�ؤ�س�سات �أخرى .وي�شكل و�صف ال�شخ�ص الذي تكلِّفه

املنظمة غري احلكومية – خربة وا�سعة و�سهولة يف �إجراء
الأعمال ,ف�ضال ً عن القدرة على التعبري عن الآراء ب�شكل
أي�ضا يف
م�ستقل يف جمل�س الإدارة – عن�رصًا �أ�سا�سيًا � ً
�ضمان متثيل فعلي ملجل�س الإدارة .عالوة على ذلك ,تتطلب
املراجعة الدقيقة للتقارير واملعطيات املالية وتوقعات
الفعالة يف
تخ�صي�ص املزيد من الوقت �رضورة للم�شاركة
ّ

جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تتوخى الربح.

هذه امل�ؤ�س�سات خيارًا لها لكي تتجول �إىل م�ؤ�س�سات
مالية منظمة هادفة للربح ،وهو خيار �إعتمدته

متويل �أ�صغر نا�شئة و م�ساهمات كل واحد منهم يف

الفعال وال�شفافية حول مفهوم امللكية يف حالة لي�س
ّ

مزج امل�ستثمرين املختلفني ب�شكل مالئم .والإجابة هي

العديد من هذه امل�ؤ�س�سات .وكان ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
فيها مالك حقيقي العامل الأ�سا�سي الذي �أدى �إىل جناح

هذه امل�ؤ�س�سات.

هيكلية امل�ؤ�س�سة الهادفة للربح :ثمة نوعان من م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر التي تهدف للربح .ت�شمل الأوىل البنوك

التجارية وال�رشكات املالية التي �أختارت تو�سيع نطاق

خدماتها �إىل قطاع امل�شاريع ال�صغرى .يتم ت�أ�سي�س

الوحدات التابعة �أو الفروع �ضمن هذه امل�ؤ�س�سات للقيام
بعمليات التمويل الأ�صغر ،وي�شكل مبل ًغا متوا�ض ًعا من

�إجمايل موجودات امل�ؤ�س�سة املحفظة التي يتم توجيهيها
للتمويل الأ�صغر �أما النوع الآخر من م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر الهادفة للربح فهي املنظمات غري احلكومية التي

تن�شئ م�ؤ�س�سات مالية منظمة على عك�س جمل�س �إدارة

م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر غري الهادفة للربح ،ي�شمل �أو

ميثل جمل�س الإدارة يف هذه احلالة �أ�صحاب احل�ص�ص يف ر�أ�س

املال الذي مت �إ�ستثماره يف امل�ؤ�س�سة.

وبعد حتديد رهانات كل م�ستثمر حمتمل يف م�ؤ�س�سة

جمل�س �إدارتها ,على املرء �أن ي�س�أل ماذا �ستكون نتيجة
انه عند ت�صميم م�شاركة �أطراف خمتلفة يف جمل�س

�إدارة م�ؤ�س�سة ما ال بد من �إجراء قيا�س ملعرفة مدي

�إ�ستعداد وقدرة ه�ؤالء امل�ستثمرين املحتملني على �أداء
دورهم يف عملية ال�ضبط امل�ؤ�س�سي مب�ؤ�س�سة التمويل

الأ�صغر.

االحتاد االئتماين:

أي�ضا
ت�شكل االحتادات االئتمانية التي يكون فيها املالك � ً
عمالء امل�ؤ�س�سة� ,شكال ً �آخر من هيكلية التملُّك التي تو ِّفر

اخلدمات اىل قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرى .ويف بع�ض احلاالت

ح َّولت منظمة غري حكومية نف�سها اىل �إحتاد ائتماين
ك�أ�سلوب حل�شد الودائع ورغم �أن الإحتادات الإئتمانية

حت�شد م ّدخرات �أع�ضائها من العمالء ،ف�إنها يف العديد
من البلدان ال حتكمها الأنظمة �أو حتكمها باحلد الأدنى.

ويعتقد اخلرباء يف حركة الإحتادات الإئتمانية ،مثل براين
برانت�ش وكري�ستوفر بايكر ،ب�أن النق�ص يف تنظيم الإحتادات

فعالية دور ال�ضبط امل�ؤ�س�سي ملنظمة
عند تقييم
ّ

الفعالة من قبل جمال�س
الإئتمانية ،اىل جانب احلوكمة غري
ّ

ال�ضوء على م�ستوى اخلربة،اجلهد الذي يتطلبه هذا
الدور .و�إنطالقا ً من ذلك ,ال بد من �أن تتمكن املنظمة

�إيفاء ديونها .وقد ح َّدد برانت�ش وبايكر م�سائل احلوكمة

حكومية يف م�ؤ�س�سة غري حكومية ,من املهم ت�سليط

غري احلكومية من تكليف �أفراد لت�أدية املهمة ,م�ضحي ًة
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�إدارة هذه الإحتادات ،جنم عنها عجز يف العديد منها عن

التالية التي تواجه الإحتادات الإئتمانية:

 -ترتيب �سيء للأولويات� ،إن �إحدى �أهم م�سائل احلوكمة

التي تواجه الإحتادات الإئتمانية هي �سوء ترتيب الأولويات

و املراقبات على العمليات الداخلية و القوانني التي

يكونون عمالء م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر) ,والإدارة ,وبني

خطر القرو�ض املحتمل.

الذي قد يربز بني �أولويات املدراء املنتخبني (الذين
�أولويات املالك-الأع�ضاء.

 متثيل املالك يف جمل�س الإدارة� .إن م�س�ألة احلوكمة الثانيةللإحتادات الإئتمانية هي الإجتاه نحو متثيل غري مت�ساو

مل�صالح الفئتني من العمالء – املدخرون واملقرت�ضون

– يف جمل�س �إدارة �إحتاد �إئتماين .وبح�سب برانت�ش وبايكر,
�أظهرت التجربة �أن احلوكمة الأف�ضل قد طبِّقت يف
�إحتادات �إئتمانية جتري توازن ًا بني امل َّدخرين واملقرت�ضني.
فامل َّدخرون قادرون على م�ساءلة الإدارة ب�شكل �أف�ضل
خا�صا يف ربحية امل�ؤ�س�سة
�إذ �أنهم يبدون �إهتما ًما
ً

ك�أ�سلوب للمحافظة على ا�ستمرارية الإحتاد الإئتماين

أي�ضا يف
على املدى الطويل .كما �أنهم ينجحون � ً
م�ساءلة الإدارة ب�سبب تهديد �سحب ودائعهم.

وبخالف ذلك ميلك املقرت�ضون �إطارًا زمنيًا �أق�رص بكثري
ويحبِّذون ال�سيا�سات التي تق ِّو�ض الإ�ستمرارية املالية

على غرار معدالت الفائدة املنخف�ضة على القرو�ض.

 الأنظمة والإ�رشاف احلذر ْين� .إن امل�س�ألة الثالثة هي نق�صالأنظمة احلذرة و الإ�رشاف على الإحتادات االئتمانية .ومبا

�أن الإحتادات الإئتمانية ال جتمع ر�أ�س املال يف الأ�سواق
املالية فهي لي�ست عر�ضة للمراقبات ال�رضيبية �إال �أنها

حت�صل على م ّدخراتها من �أع�ضائها .وعند تطبيق

الأنظمة والإ�رشاف ب�شكل فعال �سيلعبان دور التح ُّقق
من خطر حمتمل بالغ من املجل�س والإدارة و �سيحميان
بذلك �أع�ضاء الإحتاد االئتماين وم ّدخراته ،كما ي�شري
برات�ش وبايكر �إىل �أن التوجيهات املحددة لأنظمة الإحتاد

االئتماين قد تت�ضمن قوانني ت�ضع حيز التنفيذ �أدوار
وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة و متطلبات املدقق اخلارجي

ت�ضع مو�ضع التنفيذ الإن�ضباط احلذر ومعايري مراقبة

ثالثاً :م�س�ؤولية التدقيق يف جمل�س الإدارة:
�إنطال ًقا من الأدوار وامل�س�ؤوليات اخلا�صة مبجل�س �إدارة و
م�سائل ال�ضبط امل�ؤ�س�سي ذات ال�صلة بالتمويل الأ�صغر

ال ب ّد من �أن يلتزم جمل�س الإدارة ببع�ض املمار�سات
واملبادئ خالل ت�أديته ملهامه و ميكن مناق�شة دور جمل�س
الإدارة يف م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر �ضمن ال�ضبط
الفعال يف النقاط التالية:
امل�ؤ�س�سي
ّ

 Øالت�أليف ،حيث �أن هيكليات جمل�س الإدارة تكون مماثلة

ن�سبيًا بني الأنواع والقطاعات امل�ؤ�س�ساتية يظهر
الأفراد الذين يت�ألف منهم املجل�س �إختالفات كبرية.

�إن نوعية �أع�ضاء جمل�س الإدارة مهمة ب�شكل خا�ص
على �صعيد ْين :م�ساءلة الإدارة والإ�ستجابة �إىل

العوامل اخلارجية وموا�ضيع امل�ساءلة اخلارجية .يعترب

امل�ستثمرون ,واملانحون ب�شكل متزايد طابع جمل�س
الإدارة ومدى التزامه مبثابة �ضمانة ب�أن �أموالهم

�ست�ستعمل ب�شكل �سليم.
ُ

 Øمهارات و�صفات جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التمويل

الفعال يف
الأ�صغر ،يعتمد ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
ّ

الدرجة الأوىل على مهارات و�صفات الأع�ضاء الأفراد.
وعلى �صعيد جماعي يجب �أن متثَّل هذه اخل�صائ�ص
جمموعة متنوعة من اخلربات والتجارب .وعلى الرغم
من �أن ال�رشط امل�سبق الأ�سا�سي لل�ضبط امل�ؤ�س�سي

ح�س الأعمال املرت�سخ
ّ
الفعال يف م�ؤ�س�سة مالية هو ّ
ميكن �أن يو ِّفر جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر

توجهات �إ�ضافية �إىل امل�ؤ�س�سة يف حال كان يتمتع

�أع�ضا�ؤها باخلربة يف جمال التمويل الأ�صغر .كما يجب
الفعال بنوع من ح�س الأعمال
�أن يتمتع جمل�س الإدارة
ّ

و اخلربة يف جمال التمويل الأ�صغر.

 Øتطوير جمل�س الإدارة� ،إن ما يت�صل ب�شكل تام يف ت�أليف

جمل�س �إدارة هو تطوير معرفة ومهارات �أع�ضائه.
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غري انه من امل�ستبعد �أن ي�أتي �أع�ضاء املجل�س �إىل
م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر ميلكون الكثري من اخلربة �إن

توفرت يف التمويل الأ�صغر .عالوة على ذلك �إن طبيعة
التمويل الأ�صغر املتطورة ب�شكل �رسيع تتطلب من

جمال�س الإدارة �أن يكونوا مطلعني على التبدالت
يف هذا املجال لت�أدية م�س�ؤولياتهم الرقابية بفعالية

�أكرب .وبالتايل ف�إن تطوير جمل�س الإدارة يكمن يف
توجيه مدراء جدد وتعليم الأع�ضاء احلاليني ب�صورة
متوا�صلة.

 Øاحلجم؛ ورغم غياب عدد مثايل لأع�ضاء جمل�س
الإدارة يجب تفادي احلجم املبالغ فيه ويجب �أن يكون
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر كبري مبا فيه
الكفاية لإدخال املهارات ووجهات النظر املختلفة.
�إال انه يجب يف الوقت ذاته �أن يكون �صغريًا كي يلبي

احلاجة �إىل الإجتماعات املتكررة نظرًا �إىل خ�صائ�ص
التمويل الأ�صغر .ومبا �أن عدة م�ؤ�س�سات متويل
�أ�صغر �شهدت من ًوا �رسي ًعا طلب جمل�س الإدارة
تفاعال ً متكررًا مع الإدارة كي يبقى على �إطالع على

�أداء امل�ؤ�س�سة ،عالوة على ذلك ,يجب �أن يت�ألف جمل�س
الإدارة من عدد مفرد من الأع�ضاء لتفادي الإخفاق يف

الت�صويت.

 Øفرتات الوالية و�إزالة املدير وتقييم الأداء؛ يجب �أن متلك
كل جمال�س �إدارة م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �آليات

رابعاً :تقييم املخاطر يف م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر:
ينطوي توفري اخلدمات املالية ب�شكل عام على جمموعة
من املخاطر املحتملة التي يجب �أن يتمكن جمل�س
الإدارة من تقييمها �إنطال ًقا من دوره كم�س�ؤول �إئتماين يف
امل�ؤ�س�سة .وي�ضيف الواقع �أن العديد من م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر تعمل يف دول نامية حيث تتعر�ض للمزيد
من املخاطر على هذه العمليات� .أما طبيعة التمويل
الأ�صغر ,فقد �أولت �أهمية كربى على الدوام لتقييم
املخاطر� .إال �أن النمو الذي �شهدته م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر ,وامل�صحوب مبناف�سة متزايدة بني م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر يف العديد من الأطر و تطور بع�ضها
اىل م�ؤ�س�سات حتكمها الأنظمة تتطلب من جمال�س �إدارات
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التمتع بقدرة �أكرب لتقييم
املخاطر �أكرث مما كان �رضوريًا �ساب ًقا .وخال�صة القول �إنه
بالرغم من �أن تقييم املخاطر كان دائ ًما عن�رصًا مه ًما
ملجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إال �أن هنالك الكثري
من العوامل التي زادت من �أهمية تقييم املخاطر املحتملة،
و هي طبيعة التمويل الأ�صغر من حيث درجة املخاطر،
و املناف�سة ال�شديدة يف حقل التمويل الأ�صغر هذا
بالإ�ضافة �إيل قلة املعرفة يف جمال التحليل املايل و�سط
�أع�ضاء جمال�س �إدارات م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.

ال�ضبط امل�ؤ�س�سي مب�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر يف ال�سودان.

لت�ستعر�ض بانتظام �أداء املدراء الأفراد ولإ�ستبدال

مببادرة منه تبني بنك ال�سودان املركزي يف العام 2006

وهذا الأمر مهم للغاية يف جمال�س التمويل الأ�صغر

الأ�صغر بال�سودان ( )2011-2006و تطبيق �سيا�ساته

الذين ال يوفرون للمنظمة القيادة التي تتطلبها.

و�ضع �إ�سرتاتيجية قومية لتنمية و تطوير قطاع التمويل

ب�سبب التغريّات التي تواجه هذا احلقل واحلاجة �إىل
املدراء الذين ميلكون الر�ؤيا واملهارات لي�ستجيبوا

الرامية �إىل توجيه املزيد من املوارد لل�رشائح امل�ستبعدة
من اخلدمات املالية الر�سمية و التخفيف من حدة

بفعالية لهذه التبدالت .عالوة على ذلك ,مبا �أن
ّ
جمال�س م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر متيل �إىل دمج

وت�شجيع �إن�شاء م�ؤ�س�سات خلدمات التمويل الأ�صغر ،و

املهمة املزدوجة يف هذا امليدان ,قد يتعذر حتى على

التمويل الأ�صغر التي ت�أ�س�ست �إيل  40م�ؤ�س�سة و ذلك

الفقر ،والتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة بالتمويل الأ�صغر،

�أفراد من جتارب �سابقة خمتلفة �سعيًا �إىل التطرق �إىل

كنتيجة لهذه الإ�سرتاتيجية فقد و�صل عدد م�ؤ�س�سات

رئي�س جمل�س �إدارة كفوء ج ًدا �ضمان عمل جمل�س
�إدارة ب�شكل فعال.

حتي دي�سمرب  2017و يختلف هذا العدد من امل�ؤ�س�سات
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الهياكل الإدارية و تبعا ً لذلك �إختلف ال�ضبط امل�ؤ�س�سي

بكل م�ؤ�س�سة من حيث البيئة الداخلية لكنها تتفق
جميعها يف عوامل ال�ضبط امل�ؤ�س�سي اخلارجية ممثلة

يف ال�ضوابط التنظيمية و الرقابية التي ي�صدرها بنك

ال�سودان املركزي و كذلك املن�شورات و املرا�شد و يعود

�إهتمام بنك ال�سودان املركزي ك�سلطة رقابية و �إ�رشافية
الفعال
علي هذه امل�ؤ�س�سات بال�ضبط امل�ؤ�س�سي اجليد و
ّ

�إيل الإرتباط الوثيق بني جناح هذه امل�ؤ�س�سات و وجود �إدارة

فعال يعمالن يف �إطار
تنفيذية جيدة و جمل�س �إدارة ّ

تنظيمي و هيكلي متناغم و مرتابط بوا�سطة جمموعة
م�ؤ�س�سات والئية ال تقبل الودائع مت
ت�أ�سي�سها بقانون والئي

م�ؤ�س�سات �إحتادية تقبل
الودائع

من الأهداف و ال�سيا�سات و الإجراءات التنفيذية و الرقابية
التي تعمل علي تقييم �أداء امل�ؤ�س�سة بناءا ً علي حتديد
الواجبات و امل�س�ؤليات و ال�صالحيات و العالقات املتداخلة

بني جميع الأطراف داخل و خارج م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر.
�إن ال�ضبط امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف

ال�سودان يختلف ب�إختالف الهيكل القانوين للم�ؤ�س�سة
بالإ�ضافة نوع الرتخي�ص بالعمل ،امل�صفوفة التالية تو�ضح

العد�سيد من الهياكل القانونية و الرتكيبة امل�ؤ�س�ساتية
مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر العاملة بال�سودان:
م�ؤ�س�سات �إحتادية ال
تقبل الودائع

م�ؤ�س�سات م�ساهمة
عامة والئية

م�ؤ�س�سات ريفية
حملية

التنمية الإجتماعية  -خرطوم

بنك الأ�رسة

م�ؤ�س�سة املعا�شيني

�رشكة املثال

م�ؤ�س�سة براعة

التنمية الإجتماعية  -ك�سال

بنك الإبداع

م�ؤ�س�سة ال�شباب

جمعية بورت�سودان با�سد

م�ؤ�س�سة الغرة

م�ؤ�س�سة �سنار

�رشاكة �إرادة

الأمل الن�سوية

م�ؤ�س�سة اجلزيرة

امل�ؤ�س�سة الوطنية

�رشكة الطموح

م�ؤ�س�سة بحر �أبي�ض

�رشكة الفال

م�ؤ�س�سة النيل الأزرق

ال�صناعات ال�صغرية

م�ؤ�س�سة الق�ضارف

التنمية الريفية

البحر الأحمر

�رشكة �أعوان

م�ؤ�س�سة م�شك�أة

امل�ؤ�س�سة العمالية

�رشكة ال�شمالية

�رشكة املهاجر

�رشكة الأنعام

م�ؤ�س�سة نهر النيل
�شمال دارفور
جنوب دار فور
�رشق دارفور
غرب دار فور
جنوب دار فور
�رشكة �سواعد
اخلرطوم الزراعية
غرب كردفان
�رشكة الغالية
و�سط دار فور

من حيث ال�شكل القانوين و هيكل امللكية بالإ�ضافة �إيل
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و قد بني الإطار التنظيمي و الرقابي مل�ؤ�س�سات التمويل

 -2الإدارة التنفيذية

الأ�صغر الذي �أ�صدرته وحدة التمويل الأ�صغر ببنك

§ ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�شغل من�صب املدير العام

ال�سودان املركزي يف العام  2017جمموعة من الإجراءات
الفعال مب�ؤ�س�سات التمويل
اخلا�صة بال�ضبط امل�ؤ�س�سي
ّ
الأ�صغر و التي ميكن تلخي�صها يف النقاط التالية:

�أو نائبه مب�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إال مبوافقة البنك
امل�سبقة.

§ تكون �رشوط وم�ؤهالت الرت�شيح ملن�صب املدير العام
مب�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر

 -1جمل�س الإدارة

§ على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إخطار البنك فورا ً يف

حيث يجب �أن يكون

حا�صال ً على م�ؤهل جامعي كحد �أدنى و �أال تقل خربة

§ �أن يكون جمل�س الإدارة /جمل�س الأمناء اجلهة الإدارية

ال�شخ�ص املر�شح عن خم�سة �أعوام يف جمال التمويل

§ يتكون جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �أو

§ �أن يكون الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون منا�صب الإدارة

العليا مل�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر.

الأ�صغر �أو العمل امل�رصيف.

جمل�س الأمناء بح�سب احلال من � 5أع�ضاء كحد �أدنى

التنفيذية من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة والأمانة وال�سمعة

§ للت�أهل ملن�صب ع�ضو جمل�س �إدارة /جمل�س �أمناء يف

§ �أن يكون مل�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر مدير عام م�سئول

و � 10أع�ضاء كحد �أعلى.

م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر يجب �أال يكون املر�شح موظفا ً

حاليا ً �أو مديرا ً فى بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى،

ب�إ�ستثناء احلاالت التي تكون البنوك �أو امل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى هي املتعهدة مل�ؤ�س�سة التمويل

الأ�صغر.

§ ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س
�إدارة /جمل�س �أمناء مب�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إال
مبوافقة البنك امل�سبقة.
§ ال يجوز �شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة /جمل�س

اجليدة.

عن �إدارة العمل اليومي.

 -3املراجعة الداخلية
§ على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إن�شاء �إدارة للمراجعة
الداخلية و ي�ستوعب فيها مهنيني من ذوي اخلبـرة

على �أن يرفع م�سئول الإدارة تقاريره �إىل جمل�س الإدارة/
جمل�س الأمناء بح�سب احلال.

§ على جمل�س �إدارة �أو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة التمويل
الأ�صغر الت�أكد من �أن املراجعة الداخلية لها
املوارد الب�رشية واملادية الكافية للقيام مبهام مراجعة

الفروع التي تقوم بتقدمي التمويل الأ�صغر مرتني على

�أمناء فى �أكثـر من م�ؤ�س�سة �إال بعد احل�صول على

الأقل خالل ال�سنة ،الت�أكد من الإلتـزام بال�سيا�سات

§ �أن يكون الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون منا�صب �أع�ضاء

الأمناء ،على �أن يت�ضمن ذلك زيارات للعمالء على

املوافقة امل�سبقة من البنك.

التمويلية والإجراءات املجازة من جمل�س الإدارة/جمل�س

جمل�س الإدارة من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة والأمانة
وال�سمعة اجليدة وفقا ً لل�رشوط التي يحددها البنك.

§ على جمل�س �إدارة /جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة التمويل
الأ�صغر �إدارة الأعمال وفقا ً لأ�س�س ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
املتعارف عليها.
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�أ�سا�س �إختياري وع�شوائي و الت�أكد من الإلتزام مبهام

املتابعة التي ي�ؤديها مراقبو التمويل ومديرو الفروع.

§ �أن ت�شتمل تقارير املراجع الداخلي على التو�صيات
املتعلقة بجودة وفاعلية ال�ضبط الداخلي لك�شف

ومنع الإختال�س.
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حالة �إكت�شاف �أي �إختال�س �أو حماولة �إختال�س �أو تزوير

خالل املراجعة.

§ على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر تقدمي تقرير عن
الإختال�سات وحماوالت التحايل التي يكون لها �أثر
على امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل حاالت الف�شل يف الوفاء
بالإلتزامات نحو املمولني �أو امل�ستثمرين يف غ�ضون
ثالثة �أ�شهر على �أن ي�شمل ذلك تقريرا ً عن العائد على

الأ�صول واخل�صوم.

� -4إدارة املخاطر
§ على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر �إن�شاء �إدارة خماطر

لتحديد وقيا�س و�إدارة املخاطر التي تنتج من ممار�سة
�أعمالها ووفقا ً ملا يحدده البنك.

 -5املراجع اخلارجي
§ على كل م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر �أن تعني مراجعا ً
خارجيا ً للح�سابات والقوائم املالية بعد موافقة
البنك .وفيما يلي املتطلبات اخلا�صة باملراجع اخلارجي
للح�سابات حيث يجب �أن يكون معتمدا ً من هيئة

املحا�سبني واملراجعني القانونيني و ال يجوز تعيني

مراجع خارجي مل�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر �إذا كان لديه
م�صلحة يف امل�ؤ�س�سة �أو مديرا ً م�سئوال ً يف م�ؤ�س�سة

�أخري.

§ على املراجع اخلارجي الإلتـزام بتقدمي ن�سـختني من
التقرير الداخلي حول �أن�شطة م�ؤ�س�سة التمويل
الأ�صغر �إىل البنك خالل فتـرة �أربعة �أ�شهر من نهاية

ال�سنة املالية.

§ للمراجع اخلارجي املعتمد احلق يف الو�صول جلميع
الدفاتر واحل�سابات وامل�ستندات اخلا�صة مب�ؤ�س�سة

التمويل الأ�صغر ،وله احلق يف طلب �أية معلومات يراها

�رضورية للقيام بعملية املراجعة من مدير امل�ؤ�س�سة
�أو � ٍأي من موظفيها.

§ �إذا ف�شلت م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر يف تعيني مراجع

معتمد ف�إن للبنك احلق يف تعيني مراجع منا�سب

للقيام بعملية املراجعة ،وله احلق يف حتديد الأجر

الذي يجب على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر دفعه
للمراجع ،هذا بالإ�ضافة �إىل غرامة يحددها البنك،
كما له احلق يف الإطالع على جميع امل�ستندات
الالزمة لأداء عمله.

 -6الرقابة ال�رشعية
§ يجب �أن تكون مل�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر هيئة للرقابة
ال�رشعية بح�سب احلال من ع�ضو واحد كحد �أدنى

وثالثة �أع�ضاء كحد �أق�صى بعد موافقة البنك
امل�سبقة.

§ يجب �أن يتم �إختيار هيئة الرقابة ال�رشعية من

املخت�صني يف ال�رشيعة والإقت�صاد وفقه املعامالت ومن

ذوي الكفاءة واخلربة.

§ �أن تقوم هيئة الرقابة ال�رشعية بالإ�رشاف واملراقبة
لعمليات منتجات وخدمات م�ؤ�س�سة التمويل
الأ�صغر للتحقق من �رشعيتها ،و�إعداد تقرير مبدى

الإلتزام يقدم �ضمن التقارير املعدة للجمعية

العمومية.

§ على م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر الإلتزام التام
بتوجيهات ور�أي هيئة الرقابة ال�رشعية اخلا�صة بها.

�أهم التحديات التي تواجه ال�ضبط
امل�ؤ�س�سي مب�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
يف ال�سودان
§ كيف تتمكن م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ال�سودانية
يف املقاربة بني الأداء الإجتماعي و الأداء املايل للتمويل
الأ�صغر و حتقيق الإ�ستدامة املطلوبة.
§ �ضعف جمال�س �إدارات م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر و
قلة اخلربة يف �أع�ضائها و عدم فهم �أع�ضاء املجال�س
للدور املنتظر منهم يف قيادة امل�ؤ�س�سة نحو
امل�ستقبل.
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§ التدخالت ال�سيا�سية يف عمل م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر خا�صة احلكومية منها و احليلولة دون
فعالة.
تطبيق عمليات ال�ضبط امل�ؤ�س�سي ب�صورة ّ

الأ�صغر من خالل �أداء امل�ؤ�س�سة لر�سالتها.
 .7على م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر امل�ؤامة بني الأداء

الإجتماعي من حيث خدمة العمالء الأ�شد فقرا ً

§ غياب التفاعل بني �أع�ضاء املجل�س و الإدارة التنفيذية
مل�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر.

و الهدف املايل من خالل تعظيم الربحية و بالتايل

§ غياب قواعد ال�سلوك املهني الأ�سا�سية و�سط
�أع�ضاء جمال�س الإدارات بامل�ؤ�س�سات.

 .8التدقيق علي �ألأ يكون ال�شخ�ص ع�ضوا ً يف جمل�س

§ �ضعف نظم الرقابة الداخلية و غياب �إدارات
املخاطر الف َعالة بامل�ؤ�س�سات.

§ تدخل جمل�س الإدارة يف العمليات اليومية
مب�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.

§ يعاين بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بع�ض م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر من كرثة الإلتزامات ،حيث ينتمي

بع�ضهم �إىل �أكرث من جمل�س �إدارة يف نف�س الوقت.

§ م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ما زات فتية تتلم�س

الإ�ستدامة.

امل�ؤ�س�سات.

 .9تكوين و تفعيل جلان جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات �سواء
�أكانت جلان دائمة �أو خا�صة.

�	.10إدخال نظم املعلومات الإدارية و �أدوات التنب�ؤ
احلديثة يف عملية ال�ضبط امل�ؤ�س�سي مب�ؤ�س�سات

التمويل الأ�صغر.

ورقة عمل
�سالية فاروق هباين
ادارة البحوث والتنمية

– كلية الإقت�صاد ،جامعة دم�شق.

مقدمة
تعرف الكومي�سا ( ال�سوق امل�شرتكة لل�رشق واجلنوب الأفريقي)
ب�أنها منطقة جتارة تف�ضيلية وجتمع �إقليمي ي�ضم يف

 .1و�ضع دليل لل�ضبط امل�ؤ�س�سي غري ملزم مل�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر و ذلك للإهتداء به.

 .2املبادئ واملمار�سات يف حوكمة االئتمان الأ�صغر،

 .2التدريب امل�ستمر لأع�ضاء جمل�س الإدارات مب�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر.

م�ؤ�س�سة "�أك�سيون" الدولية� ،أغ�سط�س .1998

كما ت�ضم الكومي�سا عدة م�ؤ�س�سات منها حمكمة عدل

 .3توفيق �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات التي مت �إن�شائها بقوانني خا�صة
كامل�ؤ�س�سات الوالئية وفقا ً ملا جاء يف الأطر التنظيمية
و الرقابية مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر لفر�ض املزيد من

ال�ضبط امل�ؤ�س�سي علي هذه امل�ؤ�س�سات.

 .4احلد من التدخالت ال�سيا�سية يف م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر.

 .5تفعيل �إدارات املخاطر و تقوية نظم ال�ضبط الداخلي
مب�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.

التمويل الأ�صغر يف العامل العربي – جرامني جميل.

خطط وبرامج وم�شاريع تهدف لفائدة جميع �شعوب الإقليم

الكومي�سا ومقرها اخلرطوم واملعهد النقدي للكومي�سا.

الن�ش�أة-:

 .4الإطار التنظيمي و الرقابي مل�ؤ�س�سات التمويل

وتعود ن�ش�أة الكومي�سا للعام  1993ودخلت حيز التنفيذ عام
1994م ،ومت ت�أ�سي�سها عو�ضا ً عن منطقة التجارة التف�ضيلية

 .5من�شورات الإدارة العامة للرقابة امل�رصفية (من�شور

وتعترب الكومي�سا �أحد �أهم �أعمدة املجموعة الإقت�صادية

الأ�صغر ل�سنة .2017
رقم .)09/2005

لدول �رشق وجنوب �أفريقيا ( )PTAواملوجودة منذ عام 1981م،
الأفريقية التى ت�ساهم يف حترير وتعزيز التجارة البينية

وتدفقات اال�ستثمار.

تبلغ م�ساحة �إقليم �سوق الكومي�سا حواىل  12مليون كيو

 .6التقييم امل�ستمر لأداء جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التمويل
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 .3دليل احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية و�إدارة املخاطر مل�ؤ�س�سات
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الداخلية واخلارجية.

وت�ضم الكومي�سا يف ع�ضويتها  21دولة هم (م�رص

ع�ضويته  21دولة �إتفقت على التكامل الإقليمى من خالل

را�شيل روك ،ماريا �أوتريو و �صونيا �سالتزمن -

�أمريكي ويبلغ الناجت املحلي الإجمايل لهذه الدول �أكرث من
 230مليون دوالر وبذلك توفر �سوقا ً رئي�سا ً عامليا ً للتجارة
ويوجد مقر الكومي�سا يف مدينة لو�ساكا بزامبيا

املراجع
– الدكتور خالد اخلطيب ،الدكتور ع�صام قريط

التو�صيات

الكومي�سا ............ال�سوق
امل�شرتكة لل�رشق واجلنوب
االفريقي

�إدارة ب�أكرث من م�ؤ�س�سة حتي ال تتبعرث جهوده بني

 .1مفاهيم احلوكمة وتطبيقاتها – حالة الأردن و م�رص

اخلطي نحو الإ�ستمرارية.

ورقة تعريفية عن -:

مرت مربع ويقطنها ما يقارب  540مليون ن�سمة وي�صل جممل
جتارة ال�سلع ( الواردات وال�صادرات ) �إحوايل  253مليار دوالر

 /كينيا  /ال�سودان  /موري�شيو�س  /زامبيا  /زميبابوي
 /جيبوتي /مالوي  /مدغ�شقر/
اوغندا/

�سوازيالند/

�سي�شل/

جزر القمر/

رواندا/

مالوي/

الكنغو  /ارتريا /ليبيا /بروندي  /تون�س  /ال�صومال )

تقوم ع�ضوية الكومي�سا على �أ�سا�س مبد�أ املعاملة
باملثل و لل�سلع التى ي�صاحبها �شهادة من�ش�أ معتمدة

من اجلهات املعنية بكل دولة ،بحيث تقوم تلك الدول

مبنح �إعفاء تام من الر�سوم اجلمركية املقررة على الواردات

املتبادلة بينها� ،رشيطة �أن تكون تلك املنتجات م�صحوبة

ب�شهادة من�ش�أ الكومي�سا ،كما تظل االتفاقية �سارية

�إال �إذا قررت هيئة ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات �إلغا�ؤها بناءً
على تو�صية املجل�س الوزاري.

�أهداف الكومي�سا-:
 /1التو�صل �إىل النمو املتوا�صل والتنمية امل�ستدامة
يف الدول الأع�ضاء ،وذلك عن طريق ت�شجيع هيكل
�إنتاج وت�سويق متوازن ومتنا�سق.

 /2دفع عجلة التنمية امل�شرتكة يف كافة جماالت
الن�شاط االقت�صادي وكذا التبني امل�شرتك
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ل�سيا�سات االقت�صاد الكلي وبراجمه لرفع م�ستويات
املعي�شة ال�سكانية وت�شجيع العالقات احلميمة بني

الدول الأع�ضاء.

 • مرحلة الوحدة االقت�صادية ( Economic Co m
) munity

 /3التعاون يف خلق مناخ مواتي لال�ستثمار املحلي

يتم يف هذه املرحلة تبني �سيا�سة نقدية ومالية واحدة
وت�صدر عملة نقدية م�شرتكة �إ�ضافة اىل متطلبات
ال�سوق امل�شرتكة.

 /4التعاون يف تعزيز العالقات بني ال�سوق امل�شرتكة

هيكل الكومي�سا -:

والأجنبي والعابر للحدود.
وبقية دول العامل.

/5

التعاون يف جمال دفع م�سرية ال�سالم والأمن

يتكون هيكل الكومي�سا من الآتي -:
-

القمة �أو ال�سلطة

-

جلنة اخلرباء احلكوميني

واال�ستقرار بني الدول الأع�ضاء وذلك لتقوية �أوا�رص

-

 /6التعاون لتحقيق ال�سالم زاالمن واال�ستقرار للدول

-

االقليم وتوثيق العالقات مبا ي�ؤدي ايل تعزيز التكامل

-

التنمية االقت�صادية يف املنطقة.

االع�ضاء لدفع عجلة التنمية االقت�صادية قي

االقت�صادي باالقليم الذي مت عرب املراحل الآتية -:
• مرحلة التجارة التف�ضيلية ( ) PTA

يتم يف هذه املرحلة تبادل ال�سلع املنتجة وامل�ستوفية

لقواعد و�رشوط من�ش�أ متفق عليها بني الدول االع�ضاء

بتعريفة جمركية تف�ضيلية ( تخفي�ض بن�سب حمددة
) مع �إحتفاظ كل دولة بتعريفتها اجلمركية العامة

لتطبيقها على ال�سلع امل�ستوردة من االطراف الثالثة.
• مرحلة التجارة احلرة ( ) FTA

يتم يف هذه املرحلة �إزالة التعريفات اجلمركية والعوائق غري

اجلمركية �أمام حركة التجارة بني الدول االع�ضاء لل�سلع

امل�ستوفية لقواعد املن�شاء املتفق عليها وقد بلغ عدد
الدول التي طبقت التعريفة ال�صفرية ( ) 13دولة.

• مرحلة الإحتاد اجلمركى ( ) Custom Union

يتم يف هذه املرحلة توحيد كامل للنظم اجلمركية
بني الدول االع�ضاء وتطبيق تعريفة جمركية موحدة

( )CETعلى ال�سلع امل�ستوردة من الدول الأخرى.

• مرحلة ال�سوق امل�شرتكة ( ) Common Market

تتميز هذه املرحلة بحرية �إنتقال وتبادل ال�سلع واخلدمات
والعمالة ور�أ�س املال وحق الإقامة والتملك ملواطنى الدول

الأع�ضاء فى ال�سوق امل�شرتكة.
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-

املجل�س الوزاري

جلنة حمافظى البنوك املركزية

اللجان املتخ�ص�صة
ال�سكرتارية

مزايا الكومي�سا-:
 /1تتيح الكثافة ال�سكانية الكبرية لدول الكومي�سا
متنف�سا و�سوقا ً رحبة للعديد من منتجات الدول
ً
الأع�ضاء.

 /2اال�ستفادة من الإعفاءات املتبادلة حيث تقوم تلك

الدول مبنح وارداتها من الدول الأخرى �إعفاء تا ًما.
/3

ميكن اال�ستفادة من هيكل واردات الدول

الأع�ضاء حيث تقبل تلك الدول على ا�سترياد العديد
من ال�سلع التي تتمتع بها كل دولة مبيزة عالية يف

�إنتاجها.

 /4اال�ستفادة من امل�ساعدات املالية التي يقدمها
بنك التنمية الأفريقي ،وغريه من امل�ؤ�س�سات املالية

الدولية يف جمال تنمية ال�صادرات �إىل دول �إفريقيا.

 /5تن�ص «الكومي�سا» على ت�شجيع التعاون يف جماالت

اللجنة الإقت�صادية لقطاع الأعمال.

اال�ستثمار ،وحترير التجارة يف اخلدمات مما يتيح

ت�ضم الكومي�سا  14م�ؤ�س�سة وهي -:

خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة نظام متقدم لتبادل

م�ؤ�س�سات الكومي�سا -:
 /1حمكمة عدل الكومي�سا ومقرها اخلرطوم
 /2بنك التجارة والتنمية ل�رشق وجنوب �أفريقيا ومقره
بورندي
 /3غرفة املقا�صة ومقرها زميباوي.
� /4رشكة �إعادة الت�أمني ومقرها كينيا.

الفر�صة للدول الأع�ضاء ت�صدير اخلربات الفنية
املعلومات داخل الدول الأع�ضاء.

الأهداف واملجاالت التي تتطرق
�إليها االتفاقية -:
    /1حترير التجارة والتعاون اجلمركي:

�إن�شاء احتاد جمركي ،و�إلغاء العوائق اجلمركية وغري

 /5معهد اجللود وال�صناعات اجللدية ومقره �أثيوبيا

اجلمركية بني الدول الأع�ضاء.

 /7وكالة الإ�ستثمار الإقليمية ومقرها م�رص.

ت�شجيع التعاون من �أجل ت�سهيل عملية نقل

 /6وكالة ت�أمني التجارة الأفريقية ومقرها كينيا
� /8إحتاد ال�صناعات احلديدية.
� /9إحتاد منتجي الأدوية.
� /10إحتاد امل�صارف لدول الكومي�سا.
� /11صندوق الكومي�سا للتعاون والتنمية والتعوي�ض.
� /122إحتاد ن�ساء الأعمال ل�رشق وجنوب �أفريقيا FE M
.COM

� /13إحتاد �أ�صحاب العمل ل�رشق وجنوب �أفريقيا ESABU
 /14املعهد النقدي للكومي�سا.

    /2النقل واملوا�صالت:

ال�سلع وتي�سري انتقال عوامل االنتاج و الأ�شخا�ص.

    /3ال�صناعة والطاقة:

تبني معايري ونظم قيا�سية ومعايري جودة موحدة،

وتوفري بيئة جاذبة لال�ستثمار.

    /4التمويل

توحيد ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية وت�سهيل
قابلية حتويل العمالت تدريجياً.

امل�ساهمة يف جمال التنمية الزراعية ،و�إتباع �سيا�سة

زراعية موحدة.

   /6التنمية االقت�صادية واالجتماعية
تن�سيق اجلهود لتحقيق تنمية م�ستدامة من خالل جمع

وحتليل البيانات و�إزالة العقبات.

ن�سب التخفي�ضات اجلمركية املطبقة
بني الدول االع�ضاء-:
*   تقوم كل من م�رص ،وكينيا ،وال�سودان ،وموري�شيو�س،
و زامبيا،وزميبابوي ،وجيبوتي ،ومالوي ،ومدغ�شقر و
رواندا وبوروندي  مبنح ال�سلع واملنتجات ذات من�ش�أ
الكومي�سا �إعفاء تاما ً من الر�سوم اجلمركية والر�سوم

و ال�رضائب الأخرى ذات الأثر املماثل.

* تطبق �أوغندا و�إريرتيا و رواندا و جزر القمر  تخفي�ض
بن�سبة  %80على وارداتها.

* تطبق �إثيوبيا تخفي�ضا ً جمركيا ً بن�سبة %10
من  الر�سوم اجلمركية املقررة

* ال تقوم �أي من �أجنوال و�سي�شل والكنغو الدميقراطية
و�سوازيالند مبنح �أية تخفي�ضات  جمركية.

• التحديات
الكومي�سا-:

التى تواجه دول

	 العوملة والتحديات االجتماعية وال�سيا�سية كالفقروالأمية والبطالة وتف�شي الأمرا�ض املزمنة.

 ق�صور الأداء االقت�صادي للدول الأع�ضاء. -املعوقات اخلارجية� :أدت اتفاقيات التجارة الإقليمية

لدول � OECDإىل انخفا�ض �صادرات �أفريقيا ب�شكل

عام.

 ارتفاع متو�سط التعريفة اجلمركية مما ي�ؤثر �سلبا ً علىالقدرة التناف�سية يف ال�سوق العاملية.

   /5الزراعة
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قواعد
الكومي�سا-:

املن�ش�أ

املطبقة

يف

وم�شاريع الكومي�سا يف ال�سودان و تذليل العقبات التى
تعوق التبادل التجاري بني ال�سودان ودول الإقليم ،وتابعت

�    /1أن تكون املنتجات متح�صل عليها بالكامل من دولة
من الدول الأع�ضاء ؛ �أو

�سري الأداء وتنفيذ الربامج بالن�سبة للوحدات ذات ال�صلة
وتكوين و�إ�ست�ضافة اجتماعات العديد من اللجان

الوطنية لدرا�سة وتنفيذ م�شاريع وبرامج املنظمة يف

�    /2أن تكون ال�سلع قد مت �إنتاجها يف دولة ع�ضو كليا ً �أو
جزئيا ً و�أن يتم �إجراء حتول جوهري عليها ب�رشط :

جمال ال�ش�ؤون املالية ،ف�أن وزارة املالية واالقت�صاد الوطنى

�   -أال تتجاوز قيمة املواد امل�ستوردة الداخلة يف �إنتاج

يف ظل الكومي�سا تابعت ال�سيا�سات والرتتيبات املتعلقة

ال�سلعة �شاملة امل�صاريف  CIF %60من التكلفة

بالتخفي�ضات اجلمركية وال�سيا�سات املتعلقة بالنظام
اجلمركي املوحد وتطبيق التعريفه اجلمركية اخلارجية،

الإجمالية للمواد امل�ستخدمة يف �إنتاجها� .أو

�   أن ت�صل القيمة امل�ضافة الناجتة عن عمليات الإنتاج�إىل % 45  على الأقل من تكلفة ال�سلعة عند باب
امل�صنع  .

�إن�ضمام ال�سودان للكومي�سا-:

و ال�سيا�سات املتعلقة باالجراءات الوقائية والعالجية
�ضد العجز يف االيرادات ،وو�ضع ال�سيا�سات التى حتمى

االنتاج املحلي�.أما يف جمال ال�ش�ؤن النقدية ف�إن بنك
ال�سودان املركزي ب�إعتباره م�سئوال ً عن ال�سيا�سة النقدية

ف�إنه يتابع �سري العمل وتنفيذ برنامج التنا�سق النقدي

واملاىل لدول الكومي�سا ب�صورة م�ستمرة ،بهدف حتقيق

�إن�ضم ال�سودان للكومي�سا يف �أغ�سط�س عام  1990وبالتايل

التكامل االقليمي ،ومتابعة برنامج اعادة هيكلة غرفة

تكوين االمانة الوطنية للكومي�سا

كذلك امل�شاركة يف جلنة التعاون النقدي واملايل وجلنة

يعترب من م�ؤ�س�سي ال�سوق امل�شرتكة التى مت �إن�شا�ؤها فى

عام  1993وقدمت

مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )179ال�صادر يف
فرباير عام  1992ومقرها وزارة التجارة من كل الوحدات
اخلا�صة والعامة وذلك بغر�ض التن�سيق ومتابعة تنفيذ

برامج وخطط وم�شاريع املنظمة بال�سودان مع العمل على

مواءمتها مع االهداف والربامج الوطنية.

ظل ال�سودان مداوما ً على امل�شاركة يف كافة فعاليات
املنظمة ويعمل جاهدا ً على تنفيذ براجمها وخططها

وم�شاريعها وذلك من خالل قطاعاته املختلفة ،وعلى
�سبيل حتقيق ذلك مت �إتخاذ العديد من الأن�شطة يف كافة

املجاالت وقد متثلت يف الأتي -:

وزارة التجارة اخلارجية لالمانة الوطنية

للكومي�سا ملتابعة تنفيذ خطط وبرامج املنظمة
بال�سودان بالتن�سيق مع اجلهات املختلفة على �أن متثل وزارة

التجارة اخلارجية املقر الدائم لها ويف �سبيل حتقيق ذلك

مت عقد العديد من االجتماعات الدورية واجتماعات
اللجان املختلفة التى ت�شكلت لدرا�سة وتنفيذ برامج
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حمافظى البنوك املركزية وقمة الكومي�سا ب�صفة دورية
ويف جمال النقل النهري والبحرى والربي فقد قامت وزارة

النقل والطرق واجل�سور بعمل الرتتيبات الالزمة لربط دول

االقليم ببع�ضها مع ال�سودان كما مت و�ضع نظام املعلومات
امل�سبقة لل�شحن ،و�شمل ذلك جمال النقل اجلوي �أي�ضاً.

ولأهمية الإعالم واالت�صاالت داخل منطقة الكومي�سا
قامت وزارة االعالم واالت�صاالت مبتابعة تنفيذ االت�صاالت بني

ال�سودان ودول الكومي�سا بوا�سطة كوابل االلياف الب�رصية

والعمل على ت�أ�سي�س احتاد االجهزة املنظمة لتقنية
االت�صاالت واملعلومات لدول الكومي�سا.كما قامت وزارة

الزراعة والغابات ،ووزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية ووزارة

جمال التجارة اخلارجية -:
مت تكوين

املقا�صة لتطبيق نظام الدفع والت�سويات االقليمية.
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الرى باعداد �سيا�سة زراعية موحده للأقليم من �أجل
التعاون يف جمال االمن الغذائي الأقليمي.و�شملت الأتي :

 تطوير املوا�صفات لل�سلع االفريقية يف جمال الرثوةاحليوانية.

دعم املجهودات القائمة لتمكني اللحوم االفريقيةمن دخول اال�سواق العاملية.

ال�سعي لقيام م�صانع النتاج االدوية البيطريةواللقاحات الزراعية بامل�رشوع ملكافحة االمرا�ض
املنت�رشة بني دول الكومي�سا.

ويعترب القطاع ال�صناعي من �أكرث القطاعات املت�أثرة
باملناف�سة بان�سياب �سلع الكومي�سا بني م�رص وال�سودان
بعد �إلغاء قائمة اال�ستثناءات قامت وزارة ال�صناعة بكل
الأن�شطة اخلا�صة بالكومي�سا من خالل الإتي -:
 برامج العون الفني واملادى لتنفيذ م�رشوع امل�سحال�صناعي الكامل.
 برنامج العون الفني واملادي لوزارة ال�صناعة لإجراءدرا�سات القيمة امل�ضافة للمنتجات ال�صناعية
ال�سودانية لتطوير نظم قواعد املن�ش�أ لهذه
املنتجات.
 برنامج امل�ساعدات الفنية واملادية الكمال اعداد�إ�سرتاتيجية التنمية ال�صناعية وبراجمها املرحلية
لكل خم�س �سنوات.

 برنامج العون الفنى لتطوير ال�صناعات املعدنيةو�صناعات التجمع املتنوعه.
 برامج العون الفني مل�ساعدة وزارة ال�صناعة لإن�شاءمناطق حره علي البحر االحمر لت�شجيع �إقامة
ال�صناعات املوجهة للأ�سواق احلكومية.
ويف جمال اال�ستثمار -:
مت متويل العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية عن طريق بنك
التجارة التف�ضيلية وذلك ب�إتاحته فر�ص التمويل لبع�ض
امل�شاريع بال�سودان مثل م�سلخ اخلرطوم – بنك الرثوة
احليوانية� ،رشكة القوار ال�سودانية ،كونكورب العاملية،
ال�شفاء لالدوية ،م�صنع �سعيد للمواد الغذائية ..وغريها،
كما �إ�ستفاد ال�سودان من الدعم الفني من منظمة
الكومي�سا يف العديد من القطاعات كالزراعة حيث
مت متويل العديد من امل�رشوعات الزراعية مثل م�رشوع
التنمية الزراعية ال�شاملة ( ،)CAADPومتت م�شاركة
ال�سودان يف عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية منها م�رشوع
القيمة امل�ضافة للجلود االفريقية مع دول �أثيوبيا وكينيا
وزميبابوى يف الفرتة من  2007 - 2002مما �أتاح فر�صة
لتدريب ما يفوق  570متدرب يف جميع جماالت اجللود
واالحذية وال�صناعات اجللدية.

كما جند �أن ال�سودان مبوقعة املميز بني الدول االفريقية
جعله معربا ً للعديد من الدول خا�صة الدول الأفريقية

عدمية املوانىء

( )Land- Lockedمما يتيح لل�سودان الإ�ستفادة من

ر�سوم العبور وبالتايل ت�ساهم فى زيادة �إيرادات الدولة،

كما مت �إختيار ال�سودان لرئا�سة �إحتاد منتجى االدوية لدول
الكومي�سا وبتنفيذ براجمة الرامية لتطوير التجارة البينية
فى هذا القطاع بني دول الكومي�سا �سوف ت�ستفيد

ال�صناعة الدوائية ال�سودانية.

�أما يف ال�شئون اخلارجية  :مت ت�شكيل جلنة الأمن وال�سالم
بدول الكومي�سا لأهمية ا�ستيعابه داخل الكومي�سا
وذلك تا�سي�سا ً على ا�ستحالة جناح التعامل االقت�صادي

وال�سيا�سي بني دول املجموعة يف ظل االحرتاب واالقتتال
و�إنعدام االمن واال�ستقرار ال�سيا�سي ،كما مت يف جمال

ال�شئون الداخلية ت�سهيل انتقال االفراد وامل�شاركة يف
بروتكول احلريات االربع ،كما �إ�ستفاد ال�سودان من فر�ص
التوظيف املتاحة بال�سكرتارية العامة ب�أكرث من احل�صة

املقررة للدول الأع�ضاء ب�شغله لعدد ثالثة وظائف
و�سوف تتاح املزيد من الفر�ص ب�سكرتارية الكومي�سا

بلو�ساكل ن�سبة لإعتمادهم اللغة العربية من �ضمن
اللغات الر�سمية للكومي�سا.

وقد عملت وزارة العدل بالتن�سيق مع االمانة العامة

للكومي�سا على ت�أهيل املقر امل�ؤقت ملحكمة عدل
الكومي�سا و امل�سجل العام وقا�ضي �أول املحكمة وذلك

بتخ�صي�ص قطعة ار�ض لت�أ�سي�س املقر الدائم للمحكمة
الذي با�رش اعماله مبقره بال�سودان.

املراجع -:
• ورقة عمل منظمة الكومي�سا� -إحتاد عام �أ�صحاب
العمل ال�سوداين

• تقرير اللجنة الفنية – امانة الكومي�سا.
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ورقة بعنوان ... :

الأهداف العلمية :

املحا�سبة
معايري
�أهمية
احلكومية الدولية يف
نظام
وتطوير
تفعيل
املحا�سبة احلكومية

 /1ت�أكيد �صالحية املفاهيم العلمية املعيارية و�إثبات
�إمكانية ا�ستخدامها يف التطبيق العملي.

احلاجة لوجود �أ�ساليب ومفاهيم حما�سبية خمتلفة عن

 /2التعرف على �أهمية معايري املحا�سبة احلكومية
الدولية من خالل الدور الذي ميكن �أن ت�ضطلع به
يف �سبيل حت�سني خمرجات نظام املحا�سبة احلكومية
لتت�صف باملالئمة واملوثوقية ومن ثم تفعيل �أداء
نظام املحا�سبة احلكومية وتطويره ب�شكل دائم.

بناءً على ما �سبق ميكن و�ضع مفهوم عام للنظام املحا�سبي
احلكومي على �أنه  :جمموعة من املبادئ والقواعد
والإجراءات التي حتكم جتميع وحتليل وت�سجيل وتبويب
وتلخي�ص وعر�ض املعامالت املالية للوحدات احلكومية
والتي تتعلق بتح�صيل موارد الدولة و�إنفاقها يف �ض�ؤ
االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح املالية احلكومية ،وذلك
بهدف �إحكام الرقابة على هذه املوارد املخططة باملوازنة
العامة �سواء بالتح�صيل �أو الإنفاق لتوفري بيانات تو�ضح
مدى التزام الوحدة احلكومية مبا هو وارد باملوازنة وبيانات
ت�ساعد يف حتقيق دقة �إعداد املوازنة العامة للدولة يف
ال�سنوات القادمة.

مفاهيم عامة:

الدكتور/

اوال ً  -مفهوم وطبيعة الن�شاط احلكومي:

فيا�ض حمزة حممد رملي
�أ�ستاذ جامعي – حما�سب قانوين – م�ست�شار مايل

املقدمة:

الأهمية العلمية :

حتى تت�صف خمرجات نظام املحا�سبة احلكومية

 /1التطرق لأحد الق�ضايا الهامة واحليوية ( املعيارية
العلمية املالزمة ملخرجات نظام املحا�سبة احلكومية)
يف الوقت املعا�رص ،حيث �أ�ضحى نظام املحا�سبة
احلكومية الفاعل �أحد دعامات الدولة احلديثة
التي تعتمد املعيارية العلمية والأمتتة يف �إدارة
�أعمالها املالية واالقت�صادية.

باملالئمة واملوثوقية مبا يفي باحتياجات �صناع القرارات
يف خدمة �أغرا�ض ال�شفافية وامل�ساءلة والرقابة واتخاذ

القرارات الر�شيدة ،فالبد من ركونها ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل املتطلبات التي تفر�ضها معايري املحا�سبة احلكومية
(القطاع العام) الدولية( ،املعدة طبقا ً لأ�سا�س

اال�ستحقاق املحا�سبي) ،حيث تعد معايري املحا�سبة

احلكومية الدولية حمور الثورة العاملية للمحا�سبة
احلكومية  ،وقد جاء بزوغ �شم�سها نتيجة لال�ستجابة
�إىل الكثري من النداءات ال�شعبية واملهنية للحكومات

من �أجل �أتباع املعيارية العلمية ومواكبة تطورات الفكر
املحا�سبي يف �أعمالها لينتج عنها ال�شفافية املطلوبة

للمعلومات املحا�سبية وت�سهل امل�ساءلة املالية ويكفل

للقرارات املتخذة عامل الر�شد ،وبالتايل ف�إن هذه املعايري

ميكن اعتبارها حجر الأ�سا�س يف حتقيق الفاعلية والتطوير

الدائم لنظام املحا�سبة احلكومية.

 /2ندرة وقلة �إ�سهامات البحث العلمي يف جمال معايري
املحا�سبة احلكومية و�أثارها على فاعلية وتطوير نظام
املحا�سبة احلكومية.
� /3إثراء الفكر املحا�سبي يف عمومه ،ولفت النظر
وجذب االنتباه يف هذا احلقل  ،والإ�سهام ب�سد النق�ص
يف الفجوة املعرفية املهنية يف القطاع احلكومي وعلى
�أخ�صه فئة املحا�سبني واالقت�صاديني من خالل التطرق
لأهمية معايري املحا�سبة احلكومية الدولية يف تفعيل
وتطوير نظام املحا�سبة احلكومية .

يطلق ا�صطالح احلكومة العامة على جمموعة تتكون
من وحدات عامة تعمل يف �إطار الدولة ومتتلك جمموعة
من الأدوات املختلفة التي ت�ستخدمها يف �سبيل ممار�سة
مهامها املمثلة يف اخلدمات املختلفة املقدمة للجمهور
يف �شكل �أن�شطة وبرامج على م�ستوى الدولة بكافة
قطاعاتها ،والتي ت�شتمل على جميع الوزارات وامل�صالح
والهيئات واملكاتب واملن�ش�آت وامل�ست�شفيات واجلامعات

واملدار�س والأجهزة احلكومية الأخرى �سواء �أن كانت
مركزية �أو ال مركزية ( �أي كافة الوحدات التي تغطيها

املوازنة العامة للدولة) .وبناءً عليه ف�إن الن�شاط احلكومي
�ضمنيا ً هو العمل املمار�س داخل كل كيان حكومي
(وحدة) باعتبار �أنه جزء من الن�شاط الرئي�سي للدولة
وذلك وفق التكليف لكل وحدة وفق حمددات الأغرا�ض.

ثانيا ً  -ماهية نظام املحا�سبة احلكومية:
تقوم املحا�سبة احلكومية كنظام بدور هام يخت�ص
بتخطيط ورقابة املال العام وتخطيط ورقابة الأن�شطة

احلكومية ،ومن ثم ف�إنها تتمتع ب�أهمية كبرية نظرا
ل�ضخامة حجم الأموال العامة وخ�صو�صية توظيفها

ورقابتها يف ظل غياب مقيا�س الربح مبفهومه التجاري

و انف�صال ملكية الأموال العامة عن الإدارة ،وغري خفي
ارتباط النظام املحا�سبي احلكومي دوما ً باملوازنة العامة

للدولة من حيث م�سميات احل�سابات وت�سجيل املعامالت
وتفا�صيل البيانات التي يجب توفريها لإي�ضاح مدى التزام
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الوحدة احلكومية مبا هو وارد باملوازنة .وبالتايل تظهر
التي ت�سود يف جمال وحدات قطاع الأعمال.

ثالثا ً – ماهية معايري املحا�سبة احلكومية:
يف جمال العلوم املحا�سبية تعد اخلطوة املنطقية التي
تعقب التو�صل �إىل املبادئ الأ�سا�سية هي ترجمة هذه
املبادئ �إىل معايري للتطبيق العملي  ،حيث متثل املعايري
مناذج �أو �أمناط �أو م�ستويات للأداء املحا�سبي باعتبارها
�أحكام خا�صة بعن�رص حمدد من عنا�رص القوائم املالية �أو
بنوع معني من �أنواع العمليات �أو الأحداث �أو الظروف التي
ت�ؤثر على الوحدة املحا�سبية.
وميكن تعريف املعيار املحا�سبي على انه  :بيان كتابي
ت�صدره هيئة حما�سبية تنظيمية ر�سمية �أو مهنية
ويتعلق هذا البيان بعنا�رص القوائم املالية �أو نوع من
العمليات �أو الأحداث اخلا�صة باملركز املايل ونتائج الأعمال
ويحدد �أ�سلوب القيا�س �أو العر�ض �أو الت�رصف �أو التو�صيل
املنا�سب.
ومعايري املحا�سبة احلكومية الدولية ميكن النظر �إليها
كرتجمة للإطار �أملفاهيمي للمحا�سبة �سواء يف الأهداف
�أو الفرو�ض �أو املبادئ �أو املفاهيم ،كما �أنها متثل �إحدى
�أدوات التطبيق العملي ،مما يتطلب مراعاة الظروف البيئية
املحيطة يف بنائها .وت�صدر معاير املحا�سبة احلكومية
الدولية ويحدث حمتواها وي�ضاف اليها �سنويا ً عن جمل�س
معايري املحا�سبة للقطاع العام الدولية (.)IPSASB
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وجدير بالذكر هنا �إي�ضاح تالزم تعبري القطاع العام
�أي�ضا ً مع م�صطلح معايري املحا�سبة الدولية ،حيث
�أن م�صطلح القطاع العام املرتبط بهذه املعايري هو
مفهوم �شا�سع يف الكثري من البلدان الأوربية للتعبري عن
الوحدات احلكومية اخلا�ضعة للحكومة ب�شكل مبا�رش او
غري مبا�رش� ،أي �أنه ي�شمل جميع وحدات قطاع احلكومة
العامة وجميع امل�ؤ�س�سات العامة ،لذا ف�إن الدول العربية
والأفريقية قد درجت على ا�ستخدام م�صطلح معايري
املحا�سبة احلكومية الدولية ليكون مالئما ً للتعبري عن
معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام.
رابعاً� -أهمية معايري املحا�سبة احلكومية الدولية يف
تفعيل وتطوير نظام املحا�سبة احلكومية :
�إن معايري املحا�سبة احلكومية الدولية كمتغري حديث
يعمل �ضمن متغريات نظام املحا�سبة احلكومية ميكن �أن
ت�سهم يف توفري املالئمة واملوثوقية ملخرجات نظام املحا�سبة
احلكومية ومن ثم تفعيله وتطوير حمتواه ب�شكل دائم
حال �إتباع �أ�سا�س اال�ستحقاق يف القيا�س املحا�سبي ،حيث
يعد �أتباع �أ�سا�س اال�ستحقاق �أحد املتطلبات الأ�سا�سية
العتماد تطبيق معايري املحا�سبة احلكومية الدولية ،وما
يدعم هذه الوجهة العلمية ف�ضال ً عن نتائج التجارب
الدولية املوجبة حيال التطبيق هو  :الدور الرئي�سي
ملجل�س معايري املحا�سبة للقطاع العام الدولية(  (I P
 )SASBيف حت�سني هذه املعايري و�إعدادها طبق لأ�سا�س
اال�ستحقاق ( كما ي�أتي يف التعريف به يف �أنظمته
الأ�سا�سية) و �صياغة هذه املعايري منذ املن�ش�أ حتى نهاية
عام 2017م بعدد �أربعون معيار وفق �أ�سا�س اال�ستحقاق
املحا�سبي� ،أي تنطبق يف م�ضموناها اجلوهري للتطبيق
العملي على �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ،كما �أن
هنالك معيار واحد طبقا ً للأ�سا�س النقدي ميكن �إتباعه
لإعداد التقارير املالية يف البلدان النامية التي تكون غري
م�ستعدة العتماد �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.
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 ويف ما يلي �إي�ضاح معايري املحا�سبة احلكومية (للقطاع العام) الدوليةاملعدة طبقا لأ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي :
معايري املحا�سبة احلكومية الدولية)IPSASs( -
مو�ضوع املعيار
رقم املعيار
عر�ض البيانات املالية
IPSAS 1
بيانات التدفق النقدي
IPSAS 2
ال�سيا�سات املحا�سبية ،التغريات يف التقديرات
IPSAS 3
املحا�سبي الأخطاء
�أثار التغريات يف �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية
IPSAS 4
تكاليف االقرتا�ض
IPSAS 5
البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة
IPSAS 6
املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف املن�شات الزميلة
IPSAS 7
احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة
IPSAS 8
الإيراد من املعامالت التبادلية
IPSAS 9
التقرير املايل يف اقت�صاديات الت�ضخم املرتفع
IPSAS 10
عقود الإن�شاءات
IPSAS 11
املخزون
IPSAS 12
عقود الإيجار
IPSAS 13
الأحداث بعد تاريخ �إعداد التقرير
IPSAS 14
الأدوات املالية  :الإف�صاح والعر�ض
IPSAS 15
العقارات اال�ستثمارية
IPSAS 16
املمتلكات ،وامل�صانع ،واملعدات
IPSAS 17
تقدمي التقارير حول القطاعات
IPSAS 18
املخ�ص�صات ،االلتزامات والأ�صول املحتملة
IPSAS 19
الإف�صاح عن الأطراف ذات العالقة
IPSAS 20
�إنخفا�ض الأ�صول غري املولدة للنقد
IPSAS 21
الإف�صاح عن املعلومات املالية حول القطاع
IPSAS 22
احلكومي
الإيراد من املعامالت غري التبادلية ( ال�رضائب
IPSAS 23
والتحويالت)
عر�ض معلومات املوازنة يف البيانات املالية
IPSAS 24
منافع املوظفني
IPSAS 25
انخفا�ض الأ�صول املولدة للنقد
IPSAS 26
الزراعة
IPSAS 27
الأدوات املالية  :العر�ض
IPSAS 28
الأدوات املالية  :االعرتاف والقيا�س
IPSAS 29
الأدوات املالية  :الإف�صاح
IPSAS 30
املوجودات غري امللمو�سة
IPSAS 31
ترتيبات امتياز تقدمي اخلدمات  :املانح (حما�سبة
IPSAS 32
املنح)
�أول وقت العتماد تطبيق �أ�سا�س اال�ستحقاق
IPSAS 33
البيانات املالية املنف�صلة
IPSAS 34
البيانات املالية املوحدة
IPSAS 35
اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة واحل�ص�ص
IPSAS 36
امل�شرتكة
الرتتيبات امل�شرتكة
IPSAS 37
الإف�صاح عن امل�صالح يف الوحدات الأخرى
IPSAS 38
منافع املوظفني
IPSAS 39
عمليات اندماج الأعمال يف القطاع العام
IPSAS 40
(الهيكلة� ،إعادة التنظيم)
IPSAS - Cash Basis
�أ�سا�س النقد ملعيار املحا�سبة احلكومية ( �أو للقطاع العام) الدولية
التقارير املالية مبوجب �أ�سا�س النقد املحا�سبي

وميكن �أن ت�ساهم معايري املحا�سبة احلكومية الدولية من
خالل اعتماد تطبيق �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي على
حتقيق جمموعة من املنافع التي تكفل ملخرجات نظام
املحا�سبة احلكومية الفاعلية والتطور الدائم يف حمتواه،
وتتمثل هذه املنافع يف ما يلي :

من املنافع التي تكفل ملخرجات نظام املحا�سبة احلكومية
املالئمة واملوثوقية مبا يفي باحتياجات �صناع القرارات يف
خدمة �أغرا�ض ال�شفافية وامل�ساءلة والرقابة واتخاذ
القرارات الر�شيدة ،ومن ثم حتقق الفاعلية والتطور
الدائم يف املحتوى لنظام املحا�سبة احلكومية.

 /1حت�سني الرقابة الداخلية يف ما يتعلق باملوجودات
واملطلوبات ب�شكل عام.

املراجع :

 /2التوافق واالت�ساق مع �أف�ضل املمار�سات املحا�سبية يف
عمومها ،ف�ضال ً عن حت�سني االت�ساق واملقابلة واملقارنة
يف ما يتعلق بالك�شوف والقوائم املالية نتيجة لتوافر
املتطلبات التف�صيلية والإر�شادات ذات العالقة الواردة
يف ثنايا كل معيار.
 /3توفري معلومات �شاملة عن التكاليف والتي من �ش�أنها
�أن تدعم الإدارة على �أ�سا�س النتائج.
 /4تقييم امل�ساءلة حول كافة املوارد اخلا�صة بالوحدة.

 /1د .حممد ر�شيد عبده اجلمال ،د.عالء الدين حممد
الدمريي ،درا�سات يف املحا�سبة احلكومية – الن�سق
الفكري وق�ضايا التطبيق( ،الإ�سكندرية  :الدار
اجلامعية 2004م).
 /2د .عبد اهلل عبد ال�سالم �أحمد ،املحا�سبة احلكومية
والقومية – النظرية والتطبيق ( ،القاهرة  :جامعة
القاهرة – كلية التجارة2008 ،م).

 /3د .خالد جمال اجلعارات ،خمت�رص معايري املحا�سبة

 /5تقييم الأداء والو�ضع املايل والتدفقات النقدية للوحدة.

الدولية2015م  ( ،اجلزائر  :مطبوعة جامعة قا�صدي

 /6اتخاذ القرارات الر�شيدة املتعلقة بعملية تزويد
الوحدة باملوارد او الدخول معها يف �صفقات مالية.

� /4إ�صدارات معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام،

�/7إظهار كيفية قيام الوحدة بتمويل �أن�شطتها وكيفية
مواجهتها ملتطلباتها النقدية.

مرباح ورقلة2015 ،م).

(عمان  :املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني -

الأردن2016 ،م)

 /8الإظهار ب�شفافية للمركز املايل للوحدة والتغريات يف
املركز املايل.

� /5أ .د� .إبراهيم حممد على اجلزراوي ،م.م .عبد الهادي

� /9إعطاء الوحدة الفر�صة الكف�ؤه لإظهار مدى جناحها
يف �إدارة مواردها.

و�أهميتها يف تطوير النظام املحا�سبي احلكومي يف

 /10مفيد يف تقييم �إدارة الوحدة من ناحية التكاليف
واخلدمات والفاعلية حيال الإجناز ،ف�ضال ً عن ال�سماح
احلكومة على
للم�ستخدمني بتقييم قدرة
ا�ستمرارية متويل �أن�شطتها ومواجهة التزاماتها.

الـخامتة :
مما �سبق يت�ضح مدى �أهمية معايري املحا�سبة احلكومية
الدولية كمتغري حديث �ضمن نظام املحا�سبة احلكومية
من خالل �إ�سهامها العملي حيال التطبيق امل�ستند على
اعتماد �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي على حتقيق جمموعة

�سليمان �صالح ،معايري املحا�سبة احلكومية الدولية

العراق ،جملة املثنى للعلوم الإدارية واالقت�صادية،
املجلد الثاين ،العدد الثالث ( ،بغداد /م.املثنى :

2012م).

 /6د .فيا�ض حمزة رملي �أرباب� ،إطار مقرتح للتحول
من املحا�سبة احلكومية �إىل املحا�سبة التجارية –

حتديات التطبيق يف �ض�ؤ جتربة دولة ال�سودان ،جملة
الدرا�سات املالية وامل�رصفية – �إ�صدارة الأكادميية

العربية للعلوم املالية وامل�رصفية – مركز البحوث
املالية وامل�رصفية ،املجلد الثاين والع�رشون ،العدد

الرابع ( ،عمان 2014 :م).

العدد (� )89سبتمرب 2018م

35

ومعاجلتها .و�أ�شار �إىل �أن الورقة جاءت يف وقت منا�سب
جدا ً للإجابة على ال�س�ؤال ما هي الق�ضايا الأ�سا�سية

ور�ش��ة واق��ع التقني��ة
امل�رصفي��ة – ال��ر�ؤى
والتحديات

التي يجب معاجلتها للإنطالق �إىل الأمام؟

الرمح ،و�أدت �إىل حتول كبري يف �أداء امل�صارف واملنتجات
املالية وعمليات الر�سملة ،بالتايل جلبت منافع كبرية
للب�رش ،كما �أنها جلبت م�شاكل وحتديات.

�إفتتح ال�سيد مدير مركز البحوث والن�رش والإ�ست�شارات
الور�شة مرحبا ً بالدكتور �صابر حممد ح�سن واحل�ضور
الكرمي يف �أكادميية ال�سودان للعلوم امل�رصفية واملالية ،و�أ�شار
�إىل حر�ص الأكادميية علي مواكبة ما ي�ستجد من موا�ضيع
القطاع امل�رصيف وطرحها للنقا�ش ،ووعد احل�ضور مبوا�صلة
تقدمي هذه ال�سل�سلة من املنتديات ومتنى �أن يكون
النقا�ش ثر ومفيد.
بد�أ رئي�س اجلل�سة الدكتور �صابر حممد ح�سن اخلبري
الإقت�صادي وامل�رصيف كلمته مقدما ً ال�شكر اجلزيل
ل�سنة املنتديات امل�رصفية،
للأكادميية و�إدارتها ملوا�صلتها ُ
و�أ�شار �إىل �أن موا�ضيع الور�ش تكون دائما ً موا�ضيع ال�ساعة.
كما �أ�شار الدكتور �صابر حممد ح�سن يف كلمته �أن ثورة
املعلومات والتقنية �أدت �إىل ما يعرف مبوت امل�سافات حيث
�أ�صبحت العوملة هي الطابع الرئي�سي ،والتي �أدت �إىل نقلة
نوعية ت�أثر بها القطاع امل�رصيف ،مثلت هذه الثورة ر�أ�س
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 .3تخفي�ض التكاليف وجودة اخلدمة
 .4خلق فر�ص عمل جيدة

يف الإطار العام دون الدخول يف التفا�صيل ،وبد�أ مبحور

ندوات وور�ش

نظم مركز البحوث والن�رش والإ�ست�شارات ب�أكادميية ال�سودان
للعلوم امل�رصفية واملالية ور�شة واقع التقنية امل�رصفية –
الر�ؤى والتحديات يوم الأربعاء املوافق 2018 / 9 / 26م بقاعة
الدكتور �صابر حممد ح�سن للم�ؤمترات الدولية بالأكادميية.

 .2امل�ساعدة يف حتقيق ال�شفافية

باحل�ضور ،و�أ�شار �إىل �أنه �سوف يتناول الدفع الإلكرتوين

و�أ�شار �إىل �أن �أكرث من  % 92من ال�سكان ال ميلكون ح�سابات

�إدارة البحوث والتنمية

 .1حتقيق ال�شمول املايل

�إ�ستهل ال�سيد عمر عمرابي مقدم الورقة مرحبا ً

القوي امل�ؤثرة على اخلدمات امل�رصفية.

حممود حامد عربي

و�أو�ضحت ان الإهتمام بالدفع الإلكرتوين للأغرا�ض
التالية

فيما يتعلق بالقطاع امل�رصيف يف ال�سودان كنا يف

م�ؤخرة الركب يف التقنية امل�رصفية ،كون بنك

ال�سودان املركزي ر�ؤية �إ�سرتاتيجية �آفاق التنمية
مدتها خم�سة �سنوات و�أ�صبحت جزء من �سيا�سات

بنك ال�سودان املركزي و�أ�صبحت ملزمة للم�صارف،

ومت تكوين �رشكة  EBSلتكون زراع بنك ال�سودان
املركزي يف ت�أ�سي�س وتوطني التقنية امل�رصفية،
و�أ�شار �إىل دور الربوفي�سور عزالدين حممد عثمان

والدكتور عزالدين كامل والربوفي�سور عو�ض حاج
علي ،كما �أ�شار بدور �رشكة  EBSوكل القائمني
على �أمر ال�رشكة يف ت�أ�سي�س البنيات التحتية
للتقنية امل�رصفية.بالتايل مت نقل اجلهاز امل�رصيف من

م�ؤخرة الركب �إىل املقدمة حيث كنا من الأوائل
يف �إدخال املقا�صة الإلكرتونية وتنفيذ �إ�سرتاتيجية

م�رصفية ملجموعة من الأ�سباب منها امل�ساحة الكبرية
وتدين م�ستويات الدخول وم�شكلة الأوراق الثبوتية
وغريها ،هناك جمموعة من الظروف فر�ضت على التقنية
امل�رصفية من ال�صعب جتاوزها ،و�أن هناك متغريات عاملية
فر�ضت على امل�صارف منها حدة املناف�سة ،املتغريات
ال�سيا�سية الإقليمية ،الرقابة والتنظيم ومتغريات يف
الإقت�صاد الكلي ،كذلك تقدر حجم املبالغ املدورة يف
املوبايل بحوايل  5مليون ترليون ،و�إنكما�ش اجلهاز امل�رصيف
يف ال�سودان ووجود عدم ت�أكد بالتايل كل هذه التطورات
ت�ؤثر على على النظام امل�رصيف والتقنية امل�رصفية بالتايل
البد من درا�ستها وحتليلهاللإ�ستفادة منها يف ال�سودان.
�أ�شارت الورقة �إىل وجود تغيري كبري جدا ً يف ثقافة العميل
و�أ�صبح النا�س ي�شاركون يف خمتلف الأن�شطة التجارية
والرتفيهية و�أ�صبحت الإحتياجات املالية للنا�س وا�ضحة

قد يعود �إىل ظروف احلظر الأمريكي .بالتايل البد

 .3هل ت�ضيف امل�صارف خدمة للعمالء تتجاوز �إمتام
املعامالت املالية؟

مراجعة �إ�سرتاتيجية �آفاق التقنية و�إبراز امل�شاكل

التالية:
	•�أ�شارت الورقة �إىل �أن هناك جمهود تبذل يف جمال
ال�ضوابط والقوانني لكنها غري كافية.
	•البنيات التحتية و�أ�شارت الورقة �إىل �أن هناك جمهود
وا�ضح يف هذا الأطار.

	•حماية املعلومات غري كايف وتوجد خماطر عالية
	•الدفع الإلكرتوين هناك جمهود وا�ضح
	•التوعية والإعالم غري وا�ضح
�أو�ضح مقدم الورقة ان بنك ال�سودان املركزي �أختار
النموزج الت�شاركي وهو منوزج جيد جدا ً  ،فيها يتحمل
بنك ال�سودان املركزي  5%من التكلفة ب�صورة ت�شاركية،
و�سمحت للقطاع اخلا�ص تقدمي اخلدمات ومناف�سة
حتى �رشكات االت�صاالت.

 .1كيف ميكن للم�صارف معرفة العمالء احلقيقني
ومكان وجودهم يف العامل الرقمي؟

�آفاق التقنية ،لكن مل نتمكن من توظيف البنيات

من اللحاق بالركب ،وعلى بنك ال�سودان املركزي

تتمثل �أعمدة اخلدمات الإلكرتونية يف الأعمدة

وعلى امل�صارف الإجابة على الأ�سئلة التالية:

 .2هل ي�ستفيد العمالء من امل�صارف؟

التحتية من تطوير وتطبيق التقنيات ،الأمر الذي

 .5تفعيل دور القطاع اخلا�ص

و�أجابت الورقة علي ال�س�ؤال ملاذا الإهتمام بالدفع
الإلكرتوين؟
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الرتكيز على احللول الت�شاركية مثال ً ميزانية التقنية

�إ�ستفادو من الدفع الإلكرتوين و�سيا�سات بنك ال�سودان

يالتايل البد من �إ�رشاك القطاع اخلا�ص وتبني نظام

نقاط مهمة خا�صة م�شكلة ال�سيولة حيث تكمن

يف بنك الإحتياطي الأمريكي  700 FEDمليون دوالر،

احللول الت�شاركية بحيث ت�ساهم احلكومة يف م�ساعدة
القطاع اخلا�ص  ،يف �إدخال التقنية بالتحفيز والإعفاءات

املركزي يف نظم الدفع .الورقة �سلطت ال�ضوء على

تقدمي خدمات تنا�سبه ،كذلك الرتكيز على ال�رشكات

وهذا يتطلب الآتي:

النا�شئة وت�شجيع الإبتكار والذهاب �إىل العمالءحيث
توفر التقنية بيانات �ضخمة ميكن احل�صول عليها

 -و�ضع �سيا�سات للمخاطر تراعي متطلبات

م�شكلة ال�سيولة التي ظهرت يف الفرتة الأخرية وغريها.

 -توعية العاملني يف اجلهاز امل�رصيف بكيفية

التحويل عرب الر�صيد.

مكافحة متويل الإرهاب

التعامل مع التقنية ون�رشها �إىل اجلمهور.

الهجمات الإلكرتونية

	•توجد �إرتفاع كبري يف الهجمات االلكرتونية

 -على امل�صارف والإعالم تغطية مو�ضوع الدفع

	•يجب ن�رش الثقافة الت�أمينية على املوظفني

الإلكرتوين و�إقناع اجلمهور وامل�ؤ�س�سات ذات

	•الإ�ستعداد للرد بال�رسعة املطلوبة �إذا حدث

ال�صلة التي تتعامل بالنقد الورقي مما يعزز من

هجوم �إلكرتوين

�سالمة العملة ونظافتها ليتم تداولها داخل

الإجتاهات اجلديدة للم�صارف العاملية
 .1الإبتكار

اجلهاز امل�رصيف.
	�إعتماد النظام الت�شاركي يف تبني التقنيةامل�رصفية.

�	.2إدارة املخاطر
 .3املقدرة على �إعادة �إنتاج نف�سها بثوب جديد
�أتاح ال�سيد رئي�س اجلل�سة الفر�صة للتعقيب
على الورقة

كما حتدث املعقب الثاين ال�سيد ح�سن معاوية
�صديق احل�سني مدير عام البنك ال�سوداين الفرن�سي
بالإنابة� ،شكر احل�ضور و�أ�شاد بالورقة مبا قدمه من
معلومات من خالل املحاور املختلفة التي تطرق �إليها

حتدث املعقب الأول ال�سيد عثمان عبد العظيم

منها:

الأكادميية بتنظيم هذه املنتديات واحل�ضور و�شكر الأخ

هناك حتد حقيقي يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية

مدير عام البنك العقاري التجاري� ،شكر كل من

حمور العمالء:

عمر عمرابي و�رشكة  ،EBSوذكر �أنهم يف البنك العقاري

ب�إ�ستخدام منهجيات الت�سويق احلديثة حيث يوجد
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 الإ�ستفادة من كنز املعلومات املوجودة يف امل�صارف.حتدث املعقب الثالث للورقة د .ه�شام �أحمد علي
م�ست�شار ديوان ال�رضائب� ،شكر الأخوة يف الأكادميية

جتارب للدفع عرب املوبايل مطابق ملا حدث يف ال�صني
�	-أن ت�ستجيب �رشكات الإت�صاالت بتحديد

ومبعاجلتها مما ميكن من تفادي العديد من امل�شاكل مثل

�	-إن�شاء �أق�سام للبحث والتطوير.

من املواطنني خارج التغطية امل�رصفية ،يالتايل تكمن

اجلمركية وال�رضائب وغريها .وان اخلدمات املمركزة تقوم

يتواجدون و�إدارة املخاطر ب�صورة ممتازة.

 -تفعيل الإتفاقيات.

احللول يف الدفع الإلكرتوين ،و�أ�شارت الورقة �إىل �أن %90

الو�صول �إليهم من خالل التقنية امل�رصفية وهناك

على �أ�سا�س �أن العميل هو املفتاح وبالتايل البد من

�	-إ�رشاك العميل يف كل اخلطواط.

ومقدم الورقة لتقدميه معلومات وبيانات قيمة،
 �ضعف يف و�سائل ترويج فعالة تنا�سب املواطنال�سوداين مثال توفري خدمة اجلمارك من خاالل
ال�رصافات االلية.

 ق�صور يف الر�سالة الإعالمية يف زيادة ثقة العميل منخالل توفري معايري القيا�س جلودة اخلدمة املقدمة
مثال ً �إ�سرتداد بطاقة ال  ATMوكذلك يف املنازعات

وغريها.

حمور امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات:
من خالل العالقة ميكن �ضمان �إ�ستمرارية اخلدمة
وجودتها وحتويل التجار من م�ستخدمي اخلدمة �إىل
مروجني لها.
حمور البيانات الكبرية:

توجد كمية كبرية من البيانات مل يتم الإ�ستفادة منها
ب�صورة جيدة حيث ميكن �إ�ستخدام هذه املعلومات
يف منح التمويل و�إكت�شاف العمليات امل�شبوهة ومتويل
الإرهاب.
حمور التحديات:

و�شكر الأخوة املعقبني ،ثم �أ�شار �إىل �أن الدفع الإلكرتوين
يف ال�سودان بد�أ من الأعلى ،وذكر �أن الدفع الإلكرتوين
ال تنف�صل عن احلكومة الإلكرتونية وبالتايل البد من
�أن تتزامن مع احلكومة الإلكرتونية .عليه البد من وجود
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة للدفع الإلكرتوين ،حيث الواقع الآن
ت�شري �إىل �أن الكل يعمل يف جزر معزولة وال توجد خطط
وا�ضحة.
بيانات الورقة ت�شري �إىل �أن النمو يف الدفع الإلكرتوين
ح�صلت بعد حدوث �أزمة ال�سيولة ،بالتايل البد من
وجود جمل�س قومي للمدفوعات تتكون من بنك ال�سودان
وبع�ض اجلهات الأخرى.
كما ت�شري الورقة �إىل وجود جهة �أخرى م�سئولة م ن Reg u
 lationsتتمثل يف الهيئة القومية للإت�صاالت وعدم وجود
�سيا�سة وا�ضحة للدفع الإلكرتوين وهذا ي�شري �إىل عدم
وجود خارطة عمل  Road mapوا�ضحة على الرغم من
�إجتهاد  . EBSكما ظهرت ممار�سة �سالبة يف �إ�ستخدام
الدفع الإلكرتوين متثل يف �سحب ال�سيولة من النظام

تكمن التحديات يف �إدارة الإبتكار والذي يتطلب القوانني
وتبني الإبتكارات اجلديدة ودعمها.

امل�رصيف وظهور جتارة طفيلية.

حمور التغيري:

 -تقوم  EBSبدور كبري يف تقدمي Business Model

 التدريب امل�ستمر �رضورية ملواكبة التغيري من النظاماليدوي �إىل النظام الآيل.

 �رضورة وجود متخ�ص�صني للر�صد الرقمي والإح�صائي. -تفعيل ال�رشاكات مع القطاع اخلا�ص.

ممتازة.
 هناك العدبد من العمليات البد من مراجعتهاوتبني  Business Modelمنا�سبة لها.
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 توجد م�شكلة دفع �إلكرتوين دون حتديد الدفع من�أي و�سيلة.

الأنظمة .فيما يتعلق بال�ضوابط والقوانني ،ذكر ب�أن هناك

	�أمن املعلومات هي نقطة مهمة لكن ال يوجد �أمنمعلوماتي وال فح�ص �أمني.

حتدث

املعقب

من خالل امل�صارف العاملة ب�صورة مبا�رشة �أو من خالل

الرابع

املهند�س

حممد

حمجوب

عبدالفتاح مدير عام �رشكة �إ�سمارت من القطاع
اخلا�ص� ،شكر الأكادميية والأخوة احل�ضور ومقدم
الورقة ،و�أ�شار �إىل �رضورة �إ�ستهداف �رشائح جديدة
من العمالء يف اجلهاز امل�رصيف وعلى القطاع اخلا�ص
�إ�ستهداف عمالء البنوك من خالل الإجتاهات اجلديدة
يف ال�صريفة واخلدمات الإلكرتونية نتيجة لإندماج
البنوك ،كما �أ�شار �إىل �أن ثقافة العميل له دور كبري
يف جناح الإ�سرتاتيجية ،و تبني الدولة للمدفوعات
الإلكرتونية ي�ساعد يف خلق �أر�ضية خللق اخلدمات.
كما �أ�شار �إىل زيادة ن�سبة املدفوعات يف  KSAبن�سبة

قوانني �سوف يرى النور ،كما �إتفق مع كل ما ذكر يف مو�ضوع
حماية و�أمن املعلومات ،كما ذكر ب�أن هناك جمهود لتوفري
خدمات م�رصفية لأي بائع �سلعة �أو خدمة ،فيما يتعلق

�أ�ضواء على �سيا�سات بنك
ال�ســـــودان املركــــزي
ال�ســـــــــــــــــــارية

بت�شجيع العمل الت�شاركي فقط يجب �إختيار النموذج
املنا�سب ،وهناك �إجراءات �سوف متكن من �إ�ستقطاب
حتويالت املغرتبني ،بينما فيما يتعلق مبو�ضوع جمل�س
املدفوعات القومي فقد �أ�شار �إىل �أن القرار �أمام جهات
الإخت�صا�ص و�سوف يبد�أ العمل به فوراً.
هناك مداخالت قيمة من ال�سادة احل�ضور مت من خاللها

�أ�ضــــواء علـــــى

مروة ب�رشى نبق
�إدارة ال�سيا�سات

الإ�شارة �إىل موا�ضيع ونقاط يف غاية الأهمية تخ�ص الدفع
الإلكرتوين حيث مت ذكر �أن الورقة �أ�شارت �إىل �أن البنية

مقدمــــة

التحتية للدفع الإلكرتوين متوفر واملعلومات املتوفرة

ي�صدر بنك ال�سودان املركزي من�شوراته الدورية
املنظمة للعمل امل�رصيف بالبالد ،وذلك يف �إطار جهوده
لتطوير ال�ضوابط التنظيمية والرقابية التي تهدف ايل
الإ�ستقرار االقت�صادي ،وخالل الربع الثالث من عام 2018
مت �إ�صدار عدد من املن�شورات والتعاميم ت�شمل يف
الأتي:

فتح ال�سيد رئي�س اجلل�سة الفر�صة للنقا�ش ،حتدث

ال�صندوق والرتويج ون�رش الثقافة Business Model

ال�سيد �أبوبكر يو�سف اخلليفة بنك ال�سودان املركزي ،حيث

الذي ي�ساعد يف ن�رش التقنية امل�رصفية.

من�شورات الإدارة العامة لتنظيم
وتنمية اجلهاز امل�رصيف:

 % 30بعد تبني ثقافة الدفع الإلكرتوين .فيما يتعلق
بالبيانات ال�ضخمة يوجد عدم �إ�ستعداد للإ�ستفادة
من هذ البيانات بالتايل البد من خلق بيئة ت�شاركية
للم�صارف للإ�ستفادة من البيانات الكبرية.

�شكر الأكادميية ومقدم الورقة واملعقبني على املو�ضوع
احليوي واخلا�ص بتطوير التقنية امل�رصفية يف ال�سودان ،كما
�شكر الدكتور �صابر حممد ح�سن على جمهوداته يف
تطوير التقنية امل�رصفية يف ال�سودان.
�أ�شار �إىل معلومة �أن  %92من ال�سودانيني ال ميلكون
ح�سابات م�رصفية ،و�أفاد ب�أن هناك جمهود لت�ضمني
كل �شخ�ص لديه رقم وطني حوايل  29مليون �شخ�ص
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كبرية جدا ً وامل�ستخدم منها قليل جدا ً ب�سبب عدم
املوثوقية وغريها ،كما مت الإ�شارة �إىل �أنه من �أكرب التحديات
هو وجود الفجوة  GAPبني واقع التقنية ىواملتوقع من
العمالء بالتايل البد من التفكري الإبداعي والتفكري خارج

التعميم اخلا�ص ب�ضوابط و�إجراءات تنظيم
عملية تبادل البطاقات امل�صرفية املحتجزة
بتاريخ /8يوليو2018 /
فى �إطار تنظيم وت�رسيع عمليات تبادل البطاقات
امل�رصفية املحتجزة بوا�سطة ال�رصافات الآلية للم�صارف
و�إجراءات ت�سليمها حلاملها و�إحلاقا ً ملوجهات بنك
ال�سودان املركزى فيما يخت�ص بتنظيم التعامل مع
ال�رصافات الآلية عرب البطاقات امل�رصفية يجب على
امل�صارف الإلتزام بال�ضوابط واملوجهات التالية -:

 .1عدم حجز البطاقات بوا�سطة ال�رصافات ا لآلية
لأي �سبب من ا لأ�سباب بخالف احلجز ا لإجباري
(. )capture Hard

 .2ح�رص وجتميع البطاقات املحتجزة بوا�سطة �رصافاتها
الآليه ب�صورة يومية وت�سجيلها فى نظام التذاكر
(.)System Ticketing
 .3حتديث بيانات موقع (مكان) البطاقات املحتجزة على
نظام التذاكر ( )System Ticketingب�صورة يومية،وذلك
لت�سهيل توجيه العمالء من قبل م�صارفهم �إىل مواقع
�إحتجاز بطاقاتهم لإ�ستالمها خالل الفرتة املحددة.
 .4يتم ت�سليم البطاقة املحتجزة للعميل (عند
الطلب) بوا�سطة امل�رصف املعني وبح�ضور العميل
ال�شخ�صي بعد الت�أكد من هويته ،خالل فرتة زمنية
�أق�صاها ثالثة �أيام من تاريخ �إحتجاز البطاقة ،ومن ثم
حتديث حالة وموقع البطاقة فى نظام التذاكر
(.)System Ticketing

  عند �إنتهاء املدة الزمنية املحددة لت�سليم البطاقات
املحتجزة للعمالء ومل يتم طلبها بوا�سطتهم ،يجب على
امل�رصف حمتجز البطاقة ح�رص و�إر�سال البطاقات مع تقرير
تف�صيلي �إىل مركز مقا�صة البطاقات ب�رشكة اخلدمات
امل�رصفية يومي الأثنني واخلمي�س من كل ا�سبوع ال�ساعة
الثانية ظهراً.
 .1ت ُ�سلم امل�صارف البطاقات الأجنبية املحتجزة (�صادرة
من م�صارف ال تعمل بال�سودان) اىل �رشكة اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية  -مركز البطاقات  -ومن ثم
ت�سليمها لبنك ال�سودان املركزي � -إدراة نظم الدفع.
 .2تلتزم �رشكة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية  -مركز
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البطاقات ب�إجراء مقا�صة للبطاقات املحتجزة
للم�صارف يومي الأثنني واخلمي�س من كل �أ�سبوع بعد
ال�ساعة الثانية ظهراً ،حيث تقوم بالإ�ستالم والت�سليم
من و�إىل امل�صارف للبطاقات املحتجزة التى مل يتم
ت�سليمها حلامليها خالل الفرتة املحددة للت�سليم فى
املوقع.
� .3سوف يتابع ويراقب كل من بنك ال�سودان املركزى
و�رشكة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية من خالل النظم
امل�ساعدة ونظام التقارير الإلكرتوين عمليات �إحتجاز
وت�سليم البطاقات املحتجزة للعمالء من قبل امل�صارف
ور�صد ال�شكاوى واملخالفات.

• التعميم اخلا�ص بتغذية ال�صرافات الآلية
بتاريخ  /7اغ�سط�س2018 /
يف ظل حت�سن موقف ال�سيولة بامل�صارف ،وتوفر الفئات
النقدية ببنك ال�سودان املركزي ولأهمية ال�رصافات الآلية
ملقابلة احتياجات اجلمهور من النقد ،علي امل�صارف
الإلتزام بتعبئة وتغذية ال�رصافات الآلية بالنقد ،و�سوف
يقوم بنك ال�سودان املركزي باملراقبة واملتابعة املبا�رشة
ملوقف هذه ال�رصافات و�إتخاذ الإجراءات ال�رضورية الالزمة
ل�ضبط الأداء .

• التعميم اخلا�ص بح�سابات الهيئات و امل�ؤ�س�سات
و الوحدات احلكومية بالعمالت الأجنبية و املحلية
لدى امل�صارف التجارية داخل ال�سودان و خارجه
بتاريخ  /16اغ�سط�س2018 /
�إ�ستنادا ً للقرار اجلمهوري رقم ( )462ل�سنة  2018اخلا�ص
بقفل ح�سابات الهيئات و امل�ؤ�س�سات و الوحدات
احلكومية بالعمالت الأجنبية و املحلية لدى امل�صارف
التجارية داخل ال�سودان و خارجه ،فقد تقرر الآتي -:
 .1قفل ح�سابات الهيئات و امل�ؤ�س�سات و الوحدات
احلكومية بالعمالت الأجنبية و املحلية لدى جميع
امل�صارف التجارية داخل ال�سودان و خارجه.
�	.2إيداع جميع �أر�صدة الهيئات و امل�ؤ�س�سات و
الوحدات احلكومية بالعمالت املحلية و الأجنبية
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لدى بنك ال�سودان املركزي.
 .3تنفيذ هذا القرار �إعتبارا ً من تاريخه ،ويف حالة عدم
التقيد �سيتم �إيقاع العقوبات الالزمة وفق القوانني و
اللوائح.

التعميم اخلا�ص بر�سوم ال�سحب من ال�صرافات
الآلية بتاريخ � /2سبتمرب   2018 /
  يف �إطار �سيا�سة مراجعة وتقييم ر�سوم وعموالت اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية ،وت�شجيعا ً لتجويد وتطوير خدمات
الدفع الإلكرتوين وزيادة �إنت�شارها .فقد تقرر تعديل ر�سوم
ال�سحب النقدي من ال�رصافات الآلية لت�صبح كما يلي :

 .1يف حال كان بطاقة العميل وماكينة ال�رصف الآيل
يتبعان لذات امل�رصف:

املبلغ

امل�سحوب
(باجلنيه)

اجلهة

التعرفة

الدافعة

(ج)

ال العميل البنك

EBS

مالك

املاكينة

10

500

1

1

0.5

0.5

510

2 1000

2

1

1

 .1يف حال كان بطاقة العميل وماكينة ال�رصف الآيل
مل�رصفني خمتلفني :
التعرفة اجلهة الدافعة
(ج)

املبلغ

امل�سحوب

العميل البـنك

امل�صدر

(باجلنية)

10

500

امل�ستفيد
ا لبـنك EBS
مــا لك

للبطاقة املاكينة

2

1

1

1.5

0.5

4 1000 510

2

2

3

1

  ي�رسي هذا التعديل �إعتبارا ً من تاريخه.

�أحداث �إقت�صادية ..
حملية وعاملية

هادية خالد عبد الرحمن احمد

�إدارة البحوث والتنمية

ال�سودان يبني ثاين �أكرب حمطة توليد

امل�ستفيد

�أحداث �إقت�صادية

كهربائي �شمال اخلرطوم
اعلنت وزارة املوارد املائية والكهرباء والري ،يف يوليو  2018ب�إن
حمطة "قري � "3ستكون �أكرب حمطة توليد حراري يف البالد،
وثاين حمطة لتوليد الكهرباء بعد �سد مروي .وتفقد ال�سيد
الوزير �سري العمل يف تركيب حمطة"قري "3و�أكد �أن وزارته
ما�ضية يف تنفيذ البنيات التحتية للكهرباء على حماور
التوليد والنقل والتوزيع وزيادة الأوعية التخزينية للوقود حتى
ت�أخذ الكهرباء دورها املحوري يف زيادة الناجت القومي الإجمايل
وحت�سني حياة النا�س وم�ستوى خدمات ال�صحة والتعليم يف
الريف واحل�رض ،وتلقى الوزير برفقة وزير الدولة ووكيل الوزارة
ومدير ال�رشكة القاب�ضة ومدير �رشكة التوليد احلراري� ،رشحا
من مدير امل�رشوع وتفقدوا �سري العمل يف م�ستودعات الوقود
وحموالت املحطة والتوربينات وغرف التحكم .وبح�سب الوزارة
ف�إن ال�سعة الت�صميمية ملحطة "قري  "3تبلغ  561ميغاواط،
وهي م�صممة لتعمل بطيف وا�سع من �أنواع الوقود (الفرين�س،
اخلام ،اجلازولني والغاز) وعند اكتمالها �ستكون ثاين �أكرب حمطة
توليد حراري بالبالد بعد �سد مروي وتتميز "قري  "3مبوقعها داخل
والية اخلرطوم حيث ترتكز معظم الأحمال يف ال�شبكة القومية.
وي�أتي تنفيذ املحطة �ضمن خطة الوزارة يف �إطار �إكمال جممع
حمطات قري القائمة ( )1/2/4لزيادة �سعة التوليد يف البالد
وي�ضاف �إليها حمطة "�سيمنز" ببورت�سودان للو�صول لهدف

اخلطة  5500ميغاوط ،يذكر �أن هذه املرحلة تعقبها
مرحلة ا�ستكمال الدورة املزدوجة بزيادة التوليد بن�سبة
 %50بعد تركيب مولدات بخارية بحيث ت�ستخدم
حرارة عوادم التوربينات الغازية ،ومت طرح عطاءاتها
ويتوقع ا�ستالم عرو�ض املناق�صني منت�صف يوليو
 .2018ويعاين ال�سودان من �شح يف توليد الكهرباء
خا�صة �إبان ف�صل ال�صيف ،وال يتجاوز حجم الكهرباء
املنتج حاليا يف البالد  3000ميغاواط ويقدر العجز
بنحو  ،%40ويخطط ال�سودان لإ�ضافة حوايل 5000
ميغاواط بحلول  2020عرب خطة ت�ستهدف رفع التوليد
الكهربائي املائي من  1500ميغاواط� /ساعة يف العام
�إىل  2000ميغاواط� /ساعة ،واحلراري من  900ميغاواط
�إىل  3555الف ميغاواط ،وقعت وزارة املوارد املائية والري
والكهرباء يف ال�سودان و�رشكة "�سيمنز" الأملانية يف
دي�سمرب  2016على عقد توريد خم�سة وحدات غازية
بقدرة اجمالية  850ميغاواط لتوليد الكهرباء يبد�أ
ت�شغيلها داخل ال�شبكة نهاية العام املقبل .كما
تعتزم �رشكة فلك�سواجن الأملانية ايل تركيب خطوط
�إنتاج بال�سودان ،واملتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف بداية العام
 ،2019و�أكد الوزير �أن مناخ اال�ستثمار يف ال�سودان بات
مواتيا جلذب امل�ستثمرين وال�رشكات الأوروبية بعد رفع
العقوبات االقت�صادية الأمريكية املفرو�ضة على البالد.
وا�ستعر�ض فر�ص وجماالت الإ�ستثمار وجهود الدولة
لتذليل العقبات م�ؤكدا حر�ص الوزارة على تقدمي كافة
ال�ضمانات والدعم اللوج�ستي لقيام هذا امل�رشوع.
و�أ�شار �إىل �أن �إقامة امل�رشوع �سيفتح الباب �أمام الكثري
من ال�رشكات لال�ستثمار يف ال�سودان.
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انطالق �أعمال املنتدى الإقليمي
الأول لـ«الزراعة الذكية» يف
اخلرطوم
بد�أت يف اخلرطوم يف الثامن والع�رشون من �سبتمرب 2018
�أعمال «املنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية» ،الذي
تنظمه املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بالتعاون مع
املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ووزارة
الزراعة والغابات ال�سودانية ،وذلك مب�شاركة عدد من الدول
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات ال�صلة ،وجمموعة من اخلرباء.
وخالل اجلل�سة االفتتاحية ،ا�ستمع امل�شاركون يف املنتدى
�إىل كلمة م�سجلة ملدير عام منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة (فاو) جوزيه جرازيانو دا �سيلفا حول الزراعة
الذكية وفائدتها ودورها و�آفاقها يف امل�ستقبل .وقال مدير
عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور �إبراهيم
الدخريي ،يف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية� ،إن املنتدى
يهدف �إىل ت�أ�سي�س ا�ستخدام التقنية الرقمية يف املجال
الزراعي خالل املرحلة املقبلة يف املنطقة العربية والإقليمية،
ويناق�ش التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف املجال الزراعي.
ونوه ب�أن املنتدى �سيدفع مب�سرية الزراعة الذكية بال�سودان
عرب ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة ،م�شريا �إىل
مناق�شة كثري من �أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من
ور�ش العمل حول مو�ضوع املنتدى ،وقال �إن املنتدى �سيخرج
بـ«�إعالن اخلرطوم» ،الذي �سيكون مبثابة خريطة طريق يف
هذا املجال خالل الفرتة املقبلة ،كما �سيدفع نحو تبني
مبادرة الرئي�س ال�سوداين حول الأمن الغذائي العربي وذلك
بتناول جانبا كبريا من اجلل�سات ملناق�شة �سري تنفيذها،
والتي م�ضى عليها �أكرث من خم�س اعوام دون �أن تقطع
�شوطا كبريا يف توفري فاتورة غذاء الدول العربية ،التي
تتجاوز  25مليار دوالر �سنويا .وبني الدخريي يف ت�رصيحات
�صحافية �أن بالده تعول على امللتقى يف دفع جهودها التي
تقوم بها حاليا ال�ستخدام التقنيات يف الزراعة ،م�شريا �إىل
�أن خمرجات امللتقى املتمثلة يف «�إعالن اخلرطوم» �ستكون
خريطة طريق لتو�سيع وت�أطري ا�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صاالت يف الزراعة ،مو�ضحا �أن اليوم اخلتامي للم�ؤمتر
�سيتم فيه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني امل�شاركني.
ووفقا للمهند�س �سعد �سامل املدير املايل والإداري للهيئة
العربية للتنمية الزراعية يف حديث لـ«ال�رشق الأو�سط» ،ف�إن
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«املنتدى الأول للزراعة الذكية يعد الأول من نوعه يف الدول
العربية والأفريقية ،وت�شارك فيه كربيات �رشكات العامل
العاملة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف املمار�سات
الزراعية ،بجانب احل�ضور الكبري لوزراء ووكالء وزارات الزراعة
يف عدد من الدول العربية والأفريقية .و�أ�شار املهند�س �سامل
�إىل �أن املنتدى «يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل �سد الفجوة يف
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العمليات
الزراعية يف الوطن العربي� ،سواء كانت م�رشوعات زراعية
تابعة للدولة �أو القطاع اخلا�ص ،فهناك ق�صور كبري يف
ا�ستخدام هذه التقنيات ،رغم التقدم العاملي الهائل يف
هذه املجاالت وهو الأمر الذي دعا املنظمة العربية �إىل
تنظيم هذا املنتدى و�أو�ضح �أن هناك  3ق�ضايا رئي�سية حتد
من التو�سع يف ا�ستخدام التقنيات الزراعية� ،سيبحثها
امللتقى من خالل �أوراق عمل «خ�صو�صا �أن التقنية احلديثة
يف االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �أتاحت للمزارع وهو
حتت �أ�شجار مزرعته �أن ي�ستخدم هاتفه يف احل�صول على
اخلدمة �أو الإر�شاد الذي يريده دون تكلفة» ،مو�ضحا �أن «كثريا
من مزارعي دول العامل ي�ستخدمون اجلوال يف عملياتهم
الزراعية ،مما �أثر يف ارتفاع �إنتاجيتهم �إىل الأ�ضعاف.

اخلرطوم تعد بتذليل عقبات التكامل
االقت�صادي مع القاهرة
�أكد وزير النقل والطرق واجل�سور فى �سبتمرب ،2018
االلتزام بتذليل كافة العوائق التي تقف �أمام التكامل
االقت�صادي بني ال�سودان وم�رص ،م�شيدا ً بجهود ال�سفري
امل�رصي باخلرطوم �أ�سامة �شلتوت الذي و�صفه بـ”حمامة
ال�سالم” بني البلدين وعمله على �إر�ساء قواعد متينة
للعالقات .و�أكد الوزير خالل االحتفال الذي نظمه احتاد
الغرف التجارية لتكرمي ووداع ال�سفري امل�رصي باخلرطوم
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله ،وفقا ً لوكالة ال�سودان للأنباء،
عن �إر�ساء قواعد متينة بني البلدين والعمل على �أ�سا�س
تكاملي لي�س تناف�سيا ً لالمتداد يف �أ�سواق القارة الأفريقية
من خالل املنتجات الزراعية وال�صناعية باال�ستفادة من
اخلربة امل�رصية ،والعمل على عدم ت�صدير موارد الدولتني
للخارج كمواد خام .ولفت االنتباه لقرار احلكومة امل�رصية
با�سترياد اللحوم املذبوحة من ال�سودان فقط ،وقال �إنه
يعترب ترجمة حقيقية ملوجهات الرئي�س امل�رصي خالل زيارته

للخرطوم م�ؤخراً ،م�ؤكدا ً االلتزام مبوجهات رئي�س اجلمهورية
عمر الب�شري ،بخ�صو�ص تطوير العالقات مع م�رص والتي
قال �إنها �سيكون لها �أثر وا�ضح قبل �أكتوبر املقبل وزيارة
الرئي�س امل�رصي بتذليل كافة العوائق للعمل اال�ستثماري

والتجاري واالقت�صادي بني البلدين.

�أحداث عاملية :
الإنفاق احلكومي ال�سعودي ينمو
ب  % 25حتى نهاية الربع الثالث من
2018

يف م�ؤ�رش جديد ي�ؤكد قوة وحيوية االقت�صاد ال�سعودي
قفزت الإيرادات غري النفطية حتى نهاية الربع الثالث من

العام احلايل  2018بن�سبة  %48مقارنة بالفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،فيما ارتفع حجم الإنفاق احلكومي
خالل الفرتة ذاتها بن�سبة  ،%25ويف هذا ال�ش�أن ن ّوه جمل�س

الوزراء ال�سعودي �أم�س مبا حققه االقت�صاد من منو حيث
ت�شري الأرقام �إىل منو الإيرادات غري النفطية حتى نهاية الربع

الثالث من هذا العام بن�سبة  ،%48ومنو الإنفاق احلكومي

فعال يف دعم
بن�سبة  ،%25وهو الأمر الذي �أ�سهم ب�شكل ّ

النمو االقت�صادي وت�أتي هذه التطورات الإيجابية يف الوقت
الذي �أعلنت ال�سعودية عن موازنة العام .2019

�أداء قوي القت�صاد الإمارات يف
الربع الثالث من العام 2018م
�أكد موقع فوكا�س -ايكونوميك�س ال�شبكي الإ�سباين
�أن اقت�صاد الإمارات اكت�سب زخما ً ملحوظاً ،خالل الربع
الثالث من العام  ،2018وذلك يف �أعقاب �أداء قوي للقطاع
غري النفطي خالل الربع الثاين و�أي�ضا ً الزيادة يف �إنتاج النفط
يف �شهر يونيو املا�ضي من جانب الدول الأع�ضاء يف منظمة
الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك» ،وهو ما متخ�ض عنه زيادة يف
ناجت النفط خالل �شهري يوليو و�أغ�سط�س املا�ضيني ،و�أ�صدر
املوقع املتخ�ص�ص يف الدرا�سات والتحليالت االقت�صادية
م�ؤخرا ً تقييمه الف�صلي لأداء اقت�صاد الإمارات خالل الربع
الثالث ،و�أو�ضح فيه �أن زيادة اال�ستثمارات الأجنبية وتكثيف
الإنفاق العام على امل�رشوعات يقودان اقت�صاد الإمارات �إىل
منو �أعلى متوقع يف نهاية العام اجلاري ،والذي لن يقل عن

 ،%2.4ولن يقل عن  %3خالل العام املقبل .و�أ�شار املوقع يف
تقييمه �إىل دور االنتعا�ش الذي ي�شهده قطاع ال�سياحة يف
كل من �أبوظبي ودبي يف تعزيز هذا النمو املتوقع .واختتم
املوقع بالإ�شارة �إىل حزمة املحفزات االقت�صادية ،التي
�أعلنت عنها كل من �أبوظبي ودبي خالل الفرتة الأخرية،
والتي تركز بالأ�سا�س على ت�سهيل ممار�سة الأعمال التجارية
وجعلها �أ�سهل و�أرخ�ص يف الإمارتني ،وا�ستقطاب املزيد من
اال�ستثمارات الأجنبية و�أي�ضا ً ا�ستقطاب الأفراد �أ�صحاب
الكفاءات النادرة والقدرات العالية.

منو قطاع الت�صنيع يف منطقة
اليورو ال يزال �ضعيفا
بقي ن�شاط ال�صناعات التحويلية يف منطقة
اليورو �ضعي ًفا يف بداية الربع الثالث من العام ،2018
كما كان متوق ًعا يف البداية ،وذلك ح�سبما �أظهرت بيانات
نهائية من  .IHS Markitوارتفع م�ؤ�رش مدراء امل�شرتيات
ال�صناعى �إىل  55.1يف يوليو ،متا�شيًا مع التوقعات من 54.9
يف يونيو .وكانت النتيجة الأخرية جمرد انتعا�ش طفيف من
�أدنى م�ستوى يف � 18شهرا يف يونيو و�أكرث من خم�س نقاط
دون امل�ستوى القيا�سي امل�سجل يف نهاية عام  .2017حيث
قال كري�س ويليام�سون كبري االقت�صاديني يف �آي.ات�ش.ا�س
ماركيت “االرتفاع الطفيف يف م�ؤ�رش مديري ال�رشاء ال يبعث
على التفا�ؤل النه ثاين ا�ضعف رقم الكرث من عام ون�صف”.
و�أ�ضاف ويليام�سون �أن الت�أثري الوا�ضح هو �أنه رمبا يتعني
على امل�صنعني تعديل الإنتاج يف الأ�شهر القادمة ما مل
ينتع�ش الطلب .وكانت �أملانيا واحدة من �أقوى الدول �أداء يف
يوليو .حيث تباط�أت معدالت التو�سع يف �إيطاليا و�إ�سبانيا
و�أيرلندا ،يف حني مت ت�سجيل النمو يف فرن�سا .وحت�سن م�ؤ�رش
مديري امل�شرتيات ال�صناعى يف �أملانيا �إىل  56.9من 55.9
يف يونيو .ومع ذلك ،كان هذا �أقل من التقدير الأويل البالغ
 .57.3وانتع�ش منو قطاع ال�صناعات التحويلية الفرن�سي
يف يوليو ،بعد �أن تباط�أ يف نهاية الربع الثاين .وارتفع م�ؤ�رش
مديري امل�شرتيات الت�صنيعي �إىل  53.3من  52.5يف يونيو.
�سبتمرب  .2017و�أ�شارت بيانات م�سح يوليو �إىل تدهور
ملحوظ يف التفا�ؤل بني �رشكات اخلدمات ،حيث انخف�ض
م�ستوى ال�شعور الإيجابي �إىل �أدنى م�ستوى م�شرتك على
الإطالق.
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الإنتاج ال�صناعي الأمريكي يرتفع
ب�أكرث من املتوقع يف �أغ�سط�س 2018

ت�سجيل كل من امل�صنعني ومقدمي اخلدمات زيادات �أقل

�أظهر تقرير �صادر عن جمل�س االحتياطي االحتادي (البنك

يف يوليو من  53.0يف يونيو .ومع ذلك ،ت�شري القراءة فوق

املركزي الأمريكي) �أن الإنتاج ال�صناعي الأمريكي ارتفع
ب�أكرث من املتوقع بقليل يف �شهر �أغ�سط�س  ,2018وقال بنك

االحتياطي الفدرايل ان الإنتاج ال�صناعي قفز بن�سبة 0.4

 %يف �أغ�سط�س ليتنا�سب مع الزيادة املعدلة يف يوليو .وكان

االقت�صاديون يتوقعون �أن يرتفع الإنتاج بن�سبة  %0.3مقارنة
بارتفاع بن�سبة  % 0.1مت الإعالن عنه يف ال�شهر ال�سابق.

وكانت الزيادة الأكرب من املتوقع يف الإنتاج ترجع جزئيا �إىل

قفزة يف �إنتاج املرافق ،التي ارتفعت بن�سبة 1.2
 %يف �أغ�سط�س بعد �أن تراجعت بن�سبة  % 0.1يف يوليو.

وارتفع الناجت من التعدين بن�سبة  % 0.7لل�شهر الثاين

على التوايل ،يف حني ارتفع الناجت ال�صناعي بن�سبة %0.2

يف �أغ�سط�س بعد ارتفاعه بن�سبة  %0.3يف يوليو .وقال
بنك االحتياطي الفيدرايل �إن الزيادة املتوا�ضعة يف الإنتاج
ال�صناعي تعك�س زيادة بن�سبة  %4.0يف �إنتاج ال�سيارات

وقطع الغيار .كما �أ�شار التقرير �إىل �أن ا�ستخدام الطاقة

يف القطاع ال�صناعي ارتفع �إىل  %78.1يف �أغ�سط�س من
 %77.9يف يوليو .وكان من املتوقع �أن يرتفع ا�ستخدام

الطاقة �إىل  .%78.2وارتفعت القدرة اال�ستيعابية يف قطاع
الت�صنيع �إىل  ،%75.8يف حني ارتفع ا�ستخدام الطاقة يف
قطاعات التعدين واملرافق �إىل  %92.0و  %78.0على التوايل.

ويبدو �أن الإنتاج ال�صناعي االمريكى على امل�سار ال�صحيح
لأقوى معدل منو �سنوي منذ عام  ،2010عندما قفز بن�سبة

 % 5.5مع بدء االقت�صاد يف التعايف من الركود الكبري .ومع

ذلك ،فقد تباط�أ �إنتاج امل�صانع خالل ال�شهرين املا�ضيني

حيث �أثرت النزاعات التجارية على القطاع .وت�سعى �إدارة
ترامب �إىل جتديد اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية
مع املك�سيك وكندا ،وفر�ضت تعريفات جمركية على

الفوالذ والأملنيوم امل�ستورد ،وو�ضعت تعريفة جمركية على
الب�ضائع من ال�صني وهددت بفر�ض املزيد.

�أنخفا�ض �أقوى مما كان متوقعا لقطاع اخلدمات فى ال�صني
�أظهرت بيانات امل�سح من � IHS Markitأن منو القطاع
اخلا�ص يف ال�صني �ضعف كثريا ً يف بداية الربع الثالث مع
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يف الن�شاط .وانخف�ض م�ؤ�رش  Caixinالناجت املركب �إىل 52.3

م�ستوى ال  50فى امل�ؤ�رش �إىل التو�سع يف القطاع اخلا�ص.

وتراجع م�ؤ�رش مدراء امل�شرتيات للخدمات �أكرث من املتوقع
�إىل  52.8من  53.9قبل �شهر .وكان من املتوقع �أن تنخف�ض

النتيجة بنتيجة معتدلة �إىل  53.5وتو�سعت خمرجات
اخلدمات ب�أبط�أ وترية يف �أربعة �أ�شهر ومنا الناجت ال�صناعي

التداعيات الإقت�صادية لتدنى قيمة

�رشكات تكرير النفط يف الهند مل تطلب اي �شحنات
للنفط من �إيران ل�شهر نوفمرب 2018م.

يف �سبتمرب من العام � 2018شهدت الروبية الهندية
تراجعا ً غري م�سبوق امام الدوالر الأمريكى وذلك وفقا ً لتقرير

�أدى انخفا�ض �سعر �رصف الروبية بح�سب جملة �أحداث
�سيا�سية �إىل بروز اجتاه عام نحو بيع الأ�صول منذ بداية
العام وهروب لر�ؤو�س الأموال اىل اخلارج ،حيث تقدر قيمة
ت�رسب ر�ؤو�س الأموال بنحو  26بليون دوالر وتدنت قيمة
الأر�صدة يف بنك الإحتياط الهندي من  430بليون دوالر
اىل  399بليون دوالر وذلك بح�سب تقارير �أوردها البنك
املركزي يف اخلام�س من �سبتمرب 2018م.

الروبية الهندية:

�صادر من ادارة ال�شئ�ؤن الأ�سيوية بوزارة اخلارجية ال�سودانية،

حيث �أ�صبح �سعر �رصف الدوالر ل�سبعني روبية بنحو ثالث
روبيات بعد �أن ظل لفرتة متحركا ً يف هام�ش الك�رس بعد

اخلم�س و�ستون روبية ،وبذا تكون الروبية قد فقدت حتى الآن

بوترية معتدلة .كما تباط�أ النمو يف الطلبات اجلديدة عرب

نحو ربع قيمتها امام الدوالر.

قطاع اخلدمات .على امل�ستوى املركب ،كان منو العمل

الدوالر ومن بينها تداعيات الأزمة املالية العاملية وعجز

القطاعني اخلا�ضعني للر�صد يف يوليو ،وعلى الأخ�ص عرب
اجلديد هو الأ�ضعف على مدار �أكرث من عام بقليل .ووا�صلت
�رشكات اخلدمات ال�صينية �إ�ضافة �أرقام الرواتب يف يوليو.

وانخف�ضت �أعداد القوى العاملة لل�شهر الثاين على التوايل،
ولو ب�شكل هام�شي .وقد �أدى ارتفاع م�ستويات التوظيف

واجلهود املتزايدة لتخلي�ص �أعباء العمل غري املنجزة �إىل
مزيد من االنخفا�ض يف الأعمال املعلقة يف �رشكات اخلدمات

يف يوليو .وعموما ،ارتفعت الأعمال املتميزة ب�أ�ضعف معدل
منذ �سبتمرب  .2017وا�ستمر متو�سط تكاليف املدخالت

يف االرتفاع يف كل من قطاعي الت�صنيع واخلدمات يف
يوليو .كما كان احلال بالن�سبة لتكاليف املدخالت ،ور�سوم

الإنتاج يف كال القطاعني يف بداية الربع الثالث .و�سجلت
�رشكات اخلدمات ارتفا ًعا كبريًا يف م�رصوفات الت�شغيل

املرتبطة بارتفاع �أ�سعار الوقود واملواد اخلام .نتيجة لذلك،
قامت �رشكات اخلدمات بزيادة ر�سومها على �أ�ضعف معدل

م�شرتك منذ �سبتمرب  .2017و�أ�شارت بيانات م�سح يوليو

�إىل تدهور ملحوظ يف التفا�ؤل بني �رشكات اخلدمات حيث
انخف�ض م�ستوى ال�شعور الإيجابي �إىل �أدنى م�ستوى

م�شرتك على الإطالق.

تتعدد الأ�سباب التي �أدت اىل تراجع قيمة الروبية امام
ميزان املدفوعات والذي لعبت فيه �إبدال العملة التى

اجراها العام قبل املا�ضى فج�أة رئي�س الوزراء ناريندرا
مودي دوررا ً كبريا ً والنظام ال�رضيبى اجلديد الذي ادخلته
حكومة مودي واملعروف بنظام �رضيبة ال�سلع واخلدمات

الذي فر�ضت الدولة مبوجبه �رضائب عالية اثارت الإ�ستياء

على حكومة مودي ،بالإ�ضافة اىل ارتفاع ا�سعار النفط
عامليا ً ويعتقد ب�أن ال�سبب الأخري �شكل �ضغطا ً على

الروبية الهندية وا�سهم ب�شكل ا�سا�سى يف تراجعها �إذ
ان الهند تعتمد كليا ً على اخلارج يف تلبية احتياجاتها

النفطية.
وفقا ً ملوقع (� )Statistaأحد �أميز املواقع الإح�صائية

العاملية ف�إن معدل الت�ضخم يف الهند ظل يف وترية
ارتفاع م�ضطردة خالل العقد الأخري ورغم ذلك فقد

تدنى ب�شكل طفيف منذ العام 2010م .كما �أن الأداء
العام للإقت�صاد الهندى كان جيدا ً مع ارتفاع الناجت
املحلى الإجمايل ب�صورة ثابتة وتراجع الدين القومي
ولكن ميزان املدفوعات مل يكن جيدا ً باملقارنة مع الناجت
القومي املحلى ب�إرتفاع العجز اىل نحو  %9من الناجت املحلي
الإجمايل .ونتوقع �أن ي�ؤدى ارتفاع ا�سعار النفط عامليا ً اىل
زيادة معدالت الت�ضخم يف الهند ب�إعتباره �سلعة
ا�سرتاتيجية ت�ؤثر على امل�ستوى العام للأ�سعار خا�صة
مع وقوع الهند ثاين اكرب م�شرت ِ للنفط الإيراين يف م�أزق
العقوبات الأمرييكية التي تنوي �إدارة ترامب فر�ضها على
كل من ي�شرتى النفط من ايران �إبتداء من نوفمرب املقبل
وت�شري املعلومات اىل �رشكة بهارات برتوليم الهندية اكرب

من جانبها ولل�سيطرة على قيمة الروبية الهندية �أعلنت
وزارة املالية على ل�سان الوزير �أرون جيتلي �أن قرارا ً ب�سيا�سة
مو�سعة مت اتخاذه لإنفاذ خطوات لوقف الواردات غري
ال�رضورية وزيادة ال�صادرات يف ظل عجز ميزان املدفوعات
بحوايل  % 2.4يف يونيو و�أنه �سوف يتم حتديد ال�سلع غري
ال�رضورية بالت�شاور مع الوزارات املعنية على �أن تتوافق مع
�ضوابط التجارة العاملية ويف هذا ال�صدد تواجه الهند
اتهامات من قبل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�أنها
تفر�ض �رضائب واردات عالية على املنتجات الأمريكية،
وت�ضم ال�سلع غري ال�رضورية واردات الذهب والإلكرتونيات
التى يتوقع �أن ترتفع ا�سعارها ب�شكل كبري جدا ً ب�سبب
تدين قيمة الروبية.
وبرغم هذه التداعيات الإقت�صادية وال�سيا�سية ال�سالبة
لتدين قيمة الروبية الهندية الإ �أن هنالك جانبا ً
ايجابيا ً للأزمة ينبغى على الهند ا�ستغالله ب�شكل
جيد ( )A blessing in Disguiseوهو �أن تراجع قيمة
الروبية لها ت�أثريا ً ايجابيا ً على قطاع ال�صادرات يجعلها
اكرث تناف�سية وبالتايل ف�إن الهند ميكنها �أن حتقق احد
الفوائد من تدين قيمة الروبية �إذا ا�ستطاعت حتفيز
�صادراتها والذي يرتبط ب�إتخاذ �إ�صالحات مالية ت�ستهدف
تي�سري الإقرا�ض من البنوك للمنتجني ورجال الأعمال
ومراجعة النظام ال�رضيبي.
اي�ضا ً ميكن �أن حتقق الهند فوائد من هذه الأزمة �إذا
ا�ستطاعت �أن ت�شجع قطاع ال�سياحة �إذ �أن تكلفة الإقامة
واملعي�شة �سوف تنخف�ض بالن�سة للإجانب القادمني من
اخلارج لغر�ض ال�سياحة مايعني املزيد من احلقن للعمالت
الأجنبية يف �رشايني الإقت�صاد الهندي واملزيد من
التوظيف يف هذا القطاع املهم الذي ي�ساهم بنحو % 9.6
من اجمايل الناجت القومي الإجمايل للبالد.
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كتاب بعنوان:

�إن وجدت ،باال�ضافة ايل ذلك اطار النظام وبيئة النظام.

كذلك تطرقت الوحدة اىل ا�ساليب معاجلة البيانات
للح�صول على املعلومات التي ميكن ان تكون يدوية يف

د .ثائر القدومي � -أ� .سامر بركات ..

حالة يكون كم البيانات ب�سيط و املعاجلة ال حتتاج اىل

قر�أت لك ...
جنالء جعفر على عبدالرحيم

حيث �أ�شار الكتاب اىل تعريف املفاهيم الأ�سا�سية لنظم

�إدارة البحوث والتنمية

املعلومات وبيان مكوناتها وخ�صائ�صها ،حيث عرف النظام

بانه جمموعة من العنا�رص املرتبطة مع بع�ضها بع�ضا التي
تتفاعل فيما بينها بطريقة حمددة م�سبقا لتحقيق هدف

حمدد او عدة �أهداف ،او القيام بوظيفة معينة او عدة
وظائف ،اما نظام املعلومات فهو جمموعة من العنا�رص التي

الكتاب فى عام  2010وقامت

بن�رشه ال�رشكة العربية للت�سويق والتوريدات .ويعترب

الكتاب ا�ضافة حقيقية فى اطار �أنظمة املعلومات
املالية وامل�رصفية ،حيث يقدم �رشح تف�صيلي لنظم
املعلومات واهميتها بالإ�ضافة اىل اهمية ال�شبكات يف

الإعمال امل�رصفية ف�ضال عن تقدمي بع�ض النماذج لنظم
املعلومات املالية التي �سوف ت�ساعد يف فهم �آلية عملها

و �أهمية �إدارة قواعد البيانات يف املجال املايل وامل�رصيف.

يهدف الكتاب �إىل معرفة وفهم نظم املعلومات
و�أهميتها وخ�صائ�صها و مفاهيم �إدارة قواعد البيانات
ومكوناتها وكيفية ت�صميمها بالإ�ضافة اىل التعرف على

الأنواع املختلفة للخدمات امل�رصفية و الإلكرتونية و�آلية

عملها و �أهمية �إدارة �أمن موارد املعلومات يف منظمات

العمل امل�رصيف.

يحتوي الكتاب علي  8وحدات وكل وحدة تت�ضمن

على عدد من املو�ضوعات ،حيث تتناول الوحدة
الأوىل مفهوم نظم املعلومات يف منظمات الأعمال،
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التغذية العك�سية يتم العمل على ت�صحيح الإنحرافات

احد الربامج التي تت�ضمنها حزمة البيانات وهو نظام

يعمل ح�سب االهداف والت�أكد من فعاليتها  ،ومن خالل

�أنظمة املعلومات
املالية وامل�رصفية

مت �إ�صدار ون�رش هذا

بحيث متثل جمموعة االجراءات التي تو�ضح ان النظام

كذلك ا�ستعر�ضت الوحدة تطبيق عملي لبناء قواعد
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تتفاعل مع بع�ضها ملعاجلة املدخالت ( البيانات) للح�صول

على املخرجات (املعلومات) .وعليه فان الهدف من نظم
املعلومات هو توفري املعلومات لتلبية احتياجات االدارة.

كما ا�شتملت الوحدة على اخل�صائ�ص العامة للنظام حيث
تتمتع جميع النظم بخ�صائ�ص عامة هي هدف النظام و

النظم الفرعية ومكونات النظام ،كذلك ت�شمل اخل�صائ�ص
�إطار النظام و بيئة النظام.

تقوم نظم املعلومات بان�شطة متعددة تتمثل يف املدخالت

حيث يقوم كل نظام على مدخالت معينة تعد املادة اخلام

او االولية لنظام املعلومات التى �سيقوم مبعاجلتها وتكون عادة
على �شكل �أرقام وحقائق جمردة فاملدخالت هي االحداث
التى تدخل اىل النظام ،مبعني �أن قيام عميل امل�رصف بفتح
ح�ساب ميثل حدثا ً او واقعة تولد بيانات يجب ادخالها

اىل النظام ،بعد ذلك ياتي دور املعاجلة التى تقوم بتحويل

املدخالت اىل خمرجات من خالل جميع العمليات احل�سابية
واملنطقية حيث تختلف طبيعة املعاجلة من نظام الخر،

كما متثل املخرجات النتائج او املعلومات التى يعمل النظام
للو�صول اليها ،للتحقق من هذه النتائج البد من الرقابة

عمليات معقدة ،ومعاجلة الكرتونية والتى تتكون من

املعاجلة بالدفعات واملعاجلة املبا�رشة.

اما اجلزء االخري من الوحدة ا�ستعر�ض نظم املعلومات

وتطبيقاتها يف ان�شطة املنظمة ،فنظم املعلومات تعد

الأداة الرئي�سية يف تنفيذ العمليات واتخاذ القرارات
وحل امل�شكالت يف جميع منظمات الأعمال ،لذلك نظم
املعلومات موجودة يف معظم منظمات االعمال ب�أ�شكال

خمتلفة مثل املحا�سبة

والتمويل والت�سويق واملوارد

الب�رشية ،حيث يتم تكييف النظام على ح�سب القطاع
الذي يتم تطبيقها عليه مثل القطاع ال�صناعي وقطاع

اخلدمات وقطاع التجزئة والقطاع احلكومي.

ت�ستعر�ض الوحدة الثانية من الكتاب البنية التحتية
الالزمة لتقنية �أنظمة املعلومات ،واحلوا�سيب وعالقتها
بال�شبكات .كذلك تو�ضيح الأنواع املختلفة لل�شبكات

والربجميات و اال�ستخدامات املختلفة لها وبع�ض
التقنيات امل�ستخدمة من قبل البنوك كنظام ال�سويفت

وال�رصاف الآيل و يف نهاية الوحدة �رشح مفهوم ادارة
جتهيزات املنظمة وبرجمياتها.

الوحدة الثالثة تتطرق اىل مفاهيم قواعد البيانات ودورها
يف نظم املعلومات ،حيث تعد قواعد البيانات مكونا

ا�سا�سيا الي نظام معلومات وتعرف قواعد البيانات ب�أنها

جمموعة من املعلومات او البيانات ،ذات العالقة املتبادلة
فيما بينها واملخزنة بطريقة منوذجية دون تكرار واهم

مامييز هذه املعلومات �أنها تخزن وتعالج بطريقة حتقق نوع
من الأ�ستقاللية عن الربامج التي تقوم با�ستخدامها مما
يوفر املرونة يف التطوير واعادة الهيكلة مع تقادم النظام،

البيانات با�ستخدام برنامج  Access Microsoftوهو

لإدارة قواعد البيانات حيث ميكن امل�ستخدم من ت�صميم

قواعد بيانات وبناء تطبيقات متكاملة.

اما الوحدة الرابعة من الكتاب ت�ستعر�ض االنواع املختلفة

لل�شبكات واال�ستخدامات املختلفة لها ،ومكونات
ال�شبكات من معدات وبرجميات ،وا�شتملت الوحدة
على ملحة تاريخية عن ن�ش�أة الإنرتنت حيث بدات فكرة

ان�شاء ال�شبكات من طرف وزارة الدفاع الأمريكية يف عام

 1969من اجل ربط االدارة مع متعهدي القوات امل�سلحة

وعدد كبري من اجلامعات التي تعمل على �أبحاث ممولة
من طرف القوات امل�سلحة و�سميت ال�شبكة با�سم (�أربا

 )ARPAوهي اخت�صار ل
The Advanced Project Administration

كذلك تطرقت الوحدة اىل املجاالت التي ت�ستخدم فيها

�شبكة املعلومات العاملية ( الأنرتنت ) �رشح وايف للتجارة

الإلكرتونية ومن هذه املجاالت اخلدمات املالية وامل�رصفية

حيث تعتمد غالبية البنوك ان مل يكن جميعها اعتمادا ً
رئي�سا ً على ال�شبكة العاملية يف تنفيذ اعمالها اليومية
وذلك لتمكني عمالء البنك من احل�صول على اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية كال�رصاف الآيل واي�ضا لكي يتمكن

من �سحب ح�ساباتهم من اي دولة يف العامل ،كما ميكن من

خاللها متابعة ا�سواق املال والأوراق املالية العاملية والأخبار

الأقت�صادية.

كذلك من املجاالت التي ي�ستخدم فيها الأنرتنت التعليم
حيث تقدم ال�شبكة العاملية خدمات عدة ذات اهمية
كبرية للم�ؤ�س�سات التعليمية ومراكز الأبحاث حيث ميكن

من خالل ال�شبكة احل�صول على معلومات من خمتلف
انحاء العامل با�رسع وقت ممكن والتعلم اجلماعي حيث
يقوم كل طالب يف البحث يف قائمة حمددة من ثم تبادل
هذه القوائم ومناق�شاتها من خالل جمموعات ،باال�ضافة

اىل انها ت�ساعد يف توفري اكرث من طريقة للتدري�س.

اي�ضا من املجاالت التي ي�ستخدم فيها االنرتنت ال�صحافة
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حيث يقوم الكاتب بكتابة املو�ضوع من اي دولة يف العامل
و�إر�ساله عرب �شبكة الأنرتنت اىل املحررين يف ال�صحيفة

ون�رشها ،كذلك عرب �شبكة االنرتنت ميكن الأطالع على اي

خرب يف اللحظة.

ك�شف حركات البيع وال�رشاء ،ملخ�ص التداول اليومي و

الإلكرتونية او بنوك الأنرتنت او م�صارف الويب او امل�صارف

بنظام التحويالت املالية .ومن فوائد نظام التحويالت

كذلك ا�شتملت الوحدة على درا�سة النظم الفرعية

بعد ،او اخلدمات املالية الذاتية ،وكلها تعبريات تت�ضمن

والأمن وحت�سني التدفق النقدي وتقليل الأعمال الورقية

ك�شف حمفظة العميل)

ملخرجات النظام املايل ،كالتنب�ؤ املايل وادارة النقدية

اما الوحدة اخلام�سة من الكتاب ت�ستعر�ض نظم

والتحكم املايل طويل وق�صري االجل من خالل طرق كمية

احلا�سوبية يف املنظمات ،بد�أ االهتمام بحو�سبة العمليات
املالية واملحا�سبية نظرا ً لأهمية الإدارة املالية ولطبيعة

على مدار ال�سنني واحد هذه الأ�ساليب هو حتليل

املعلومات املالية ومكوناتها ،منذ انت�شار التطبيقات

عملياتها.

قدم الكتاب عدة مناذج لنظم املعلومات املالية مثل
امليزانيات التقديرية للنقدية وللدخل كذلك امليزانية
العمومية حيث ي�ساعد هذا النموذج يف مقارنة االداء
الفعلي مع الأداء املتوقع مما ي�ساعد املنظمة يف حتديد

الأنحرافات والعمل على حلها وتقييم �أداءها والعمل على
تطويره ،كذلك من النماذج نظم املعلومات ادارة النقد

وطرق غري كمية فقد مت تطوير �أ�ساليب عديدة للتنب�ؤ

الأفرتا�ضية باعتبارها مفهوما ً للخدمات املالية عن

قيام العمالء ب�إدارة ح�ساباتهم و�إجناز �أعمالهم املت�صلة
بامل�رصف عن طريق املنزل او املكتب من اي مكان واي وقت،
حيث تقوم فكرة امل�صارف الإلكرتونية على ا�سا�س وجود
الربجميات املنا�سبة داخل نظام حا�سوب العميل ،مبعني

الأنحدار.

ان يقوم امل�رصف بتزويد جهاز احلا�سوب ال�شخ�صي

ويف الوحدة ال�ساد�سة من الكتاب� ،إ�ستعر�ض الكتاب

للعميل بحزمة الربجميات وتعرف هذه الربجميات با�سم

نظم دعم القرارات يف املجال املايل  ,وهي نظم معلومات
تعتمد على احلا�سوب بهدف تقدمي امل�ساعدة يف اتخاذ
القرارات املتعلقة باملهام �شبه املهيكلة ،وذلك عن طريق
الدمج بني عنا�رص قاعدة البيانات والنماذج الكمية (

( برجميات الأدارة املالية ال�شخ�صية) ،كما يزود العميل
با�سم امل�ستخدم وكلمة �رس متكنه من الو�صول اىل موقع
امل�رصف الذي من خاللة يقوم بتنفيذ العمليات املالية
وامل�رصفية كافة عن بعد.

الأح�صائية ،الريا�ضية ،بحوث العمليات) ،بالإ�ضافة لأخذ

كما خل�ص الكتاب يف الوحدة الثامنة العوامل الرئي�سية

تطبيقات عملية مالية لنظم دعم القرارات با�ستخدام

من خاللها اخلدمات واملنتجات امل�رصفية لعمالئها التي

وجهة نظر متخذ القرار ،كما ا�شتملت الوحدة على

متابعة جميع العمليات النقدية التي تقوم بها املنظمة

برنامج �إك�سل ( .)Excel

تتمثل يف :

التقارير الواردة من البنوك وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل معها.

من خالل الوحدة ال�سابعة قدم الكتاب �رشح تف�صيلي

املايل اخلا�ص بال�سيولة حيث ت�ساعد هذه النظم يف
او امل�ؤ�س�سة خالل فرتة زمنية معينة ،ومقارنة قوائمها مع

كذلك ا�شتملت الوحدة على �رشح النواع نظم املعلومات
املالية التي تتفاوت طبيعتها باختالف ن�شاط املنظمة

ومن هذه النظم �إدارة املحافظ الإ�ستثمارية وهي التي
تقوم ب�إدارة املحافظ الإ�ستثمارية للم�ؤ�س�سات املالية

والأفراد امل�ستثمرين يف الأ�سهم وال�سندات يف ا�سواق اوراق

املال املحلية والعاملية ،من خالل هذه النظم يتم متابعة
وا�صدار التقارير ال�سهمية لكل عميل وو�ضع الأر�صدة

وحركة حمافظ العمالء من واقع الربحية او اخل�سارة ح�سب

العملة او ال�سهم.

كذلك من انواع النظم الو�ساطة املالية يعمل هذا النوع
من النظم املالية على توفري عدد كبري من التقارير التي
يتم احل�صول عليها اما على �شا�شة و اما على الطابعة

يف �شكل تقارير دورية مثل ( ك�شف العموالت ،الفواتري،
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للخدمات املالية وامل�رصفية الإلكرتونية احلديثة وذلك
فيما يتعلق بالبنوك الإلكرتونية والتحويالت الإلكرتونية
بالإ�ضافة اىل البطاقات الإلكرتونية وغريها من اخلدمات
احلديثة ،مع تو�ضيح لأهمية التجارة الإلكرتونية ومزاياها
وخماطرها وطرق الدفع امل�ستخدمة يف التجارة
الإلكرتونية.
قدمت

الوحدة

تعريـف

للمعـامالت

الإلكرتونيـة

اي�ضا ً تناولت الوحدة طرق الدفع الإلكرتوين عرب ثالثة
و�سائل هي البطاقة الذكية التي حتوي معاجلا ً دقيقا ً
ي�سمح بتخزين املبالغ املختلفة من خالل برجميات �آمنة،

وهذه البطاقة ت�ستطيع التعامل مع بقية احلوا�سيب دون

تفوي�ض او ت�أكد هوية حامل البطاقة ،والو�سيلة الثانية هى
النقود الإلكرتونية وتعرف بانها جمموعة من الربتكوالت
والتواقيع الرقمية التي تتيح للر�سالة الإلكرتونية ان

حتل فعليا حمل تبادل العمالت الورقية ،الو�سيلة الثالثة
بطاقات االئتمان وهي م�ستند يعطي م�صدره ل�شخ�ص

ال�سلع واخلدمات ومن املمكن ان يعتمد امل�ستند دون
دفع الثمن حاال ً لت�ضمينة التزام امل�صدر بالدفع ،ومنها
ما ميكن حاملها من �سحب النقود من امل�صارف.

اخريا قدم الكتاب �رشحا ً وافيا ً للتجارة الإلكرتونية

حيث عرفها بانها نظام يتيح عرب االنرتنت عمليات بيع

 -املناف�سة

�رشاء ال�سلع واخلدمات ،كما تتيح التجارة الإلكرتونية

 التو�سع اجلغرايف تعمق العالقة مع العمالء وتقوية والئهم للم�رصف -العامل

بالإ�ضافة اىل زيادة ر�ضاء العمالء.

طبيعي او اعتباري بناءً على عقد بينهما ميكنة من �رشاء

لأ�ستخدام امل�صارف لالنرتنت باعتباره و�سيلة ات�صال تقدم

حيث تعد ادارة النقد املحور الرئي�سي لهدف املدير

الإلكرتونية تنظيم الدفعات وتي�سري العمل وال�سالمة

الدميغرايف

(بع�ض

العمالء

يف�ضل

التعامل من خالل االت�صال ال�شخ�صي والبع�ض
االخر يف�ضلون الأنرتنت كو�سيلة للح�صول على
اخلدمات امل�رصفية)

كما قدم الكاتب �رشح وايف لنظام التحويالت املالية

الإلكرتونية وعرفها بانها منح ال�صالحية مل�رصف ما ،للقيام

هي املعامالت التي تنفذ بو�سائل �إلكرتونية حيث تعد

بحركات التحويالت املالية ( الدائنة واملدينة) �إلكرتونيا ً

والرموز وقواعد البيانات وبرامج احلا�سوب من املعلومات

او اجهزة احلا�سوب عو�ضا عن الأوراق .كما يتم تنفيذ

�إلكرتونية .بالإ�ضافة لذلك �رشح الكاتب مفهوم امل�صارف

تعود ملكيتها واحقية ت�شغيلها اىل امل�صارف امل�شرتكة

ملفات البيانات والن�صو�ص وال�صور والأ�شكال والأ�صوات

من ح�ساب م�رصف اىل ح�ساب م�رصف �آخر عرب الهاتف

التي ميكن تبادلها الكرتونيا ،بحيث تر�سل وتخزن بو�سائل

عمليات التحويل عن طريق املقا�صة الآلية وهي �شبكة

دعم املبيعات وخدمة العمالء .وميكن ت�شبيه التجارة
الإلكرتونية ب�سوق �إلكرتوين يتوا�صل فيه البائعون (موردون
او �رشكات او حمالت) والو�سطاء وامل�شرتون وتقدم فية
املنتجات واخلدمات يف بيئة افرتا�ضية او رقمية ويدفع

ثمنها بالنقود الإلكرتونية.

ن�ستطيع القول �أن الكتاب �إ�ستعر�ض بع�ض اجلوانب

التقنية وامل�رصفية التي وردت من خالل علم الإقت�صاد
ونظم املعلومات ب�صورة تطبيقية علي امل�صارف ،كما �أنه

ناق�ش بع�ض اجلوانب التقنية امل�رصفية يف �أجزاء منف�صلة

وبطرق مف�صلة ،كما �أنه يعالج بع�ض املفاهيم عن العالقة
بني النظام امل�رصيف عموما ً وانظمة املعلومات املالية من

خالل التطرق �إيل دور امل�صارف يف ا�سواق ر�أ�س املال .

العدد (� )89سبتمرب 2018م

51

2017
يناير

م�ؤ�شــــرات

فرباير

�إقت�صادية

مار�س
�أبريل

جدول ( ) 1

االرقام القيا�سية لتكاليف املعي�شة و معدالت الت�ضخـــم
			
للفتـــــرة ( �- 2008سبتمرب  ) 2018م

				
الفرتة

دي�سمرب

116.9
()14.9

120.5
()18.8

113.8
()13.8

دي�سمرب

132.7
()13.4

135.9
()12.8

129.7
()14.0

2009

�إدارة الإح�صـــــــــاء

2010

جدول ( ) 1
االرقام القيا�سية لتكاليف املعي�شة و معدالت الت�ضخم
للفرتة 2007 - 2005

�سنة الأ�سا�س ((100 =1990

الدخول العليا

الدخول املتو�سطة

الدخول الدنيا

دي�سمرب

34,078.3
()5.1

34,909.4
()6.5

34,730.7
()6.1

دي�سمرب

39,629.8
()16.3

40,392.1
()15.4

39,968.1
()15.7

دي�سمرب

42,854.7
()8.1

43,948.4
()8.8

43,258.6
()8.2

2005

2006

2007

دي�سمرب

153.0
()15.4

157.0
()15.5

149.3
()15.1

دي�سمرب

181.9
()18.9

190.4
()21.3

173.8
()16.4

دي�سمرب

262.8
()44.4

277.9
()46

248.0
()42.7

2011

2012

2013
دي�سمرب

372.9
()41.9

392.1
()41.1

354.4
()42.9

دي�سمرب

*468.6
()25.7

502.7
()28.2

436.5
()23.2

دي�سمرب

527.6
()12.58

554.5
()10.31

502.6
()15.15

688.4
()30.5

729.4
()31.53

651.0
()29.52

2014

2015

2016
دي�سمرب

52

املناطق الريفية

املناطق احل�رضية

2008

منال ح�سن �سعيد

الفرتة

كل ال�سودان

�سنة ا لأ�سا�س ()100 = 2007
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مايو
يونيو
يوليو
اغ�سط�س
�سبتمرب

705.9

746.0

669.4

()32.9

()34.7

()30.9

715.9

760.0

675.2

()33.5

()36.4

()30.5

723.1

769.9

679.8

()34.7

()37.8

()31.3

738.0

787.7

691.8

()34.8

()38.0

()31.4

758.5

813.7

706.5

()35.5

()39.2

()31.5

767.9

824.4

714.7

()32.6

()35.9

()29.0

800.8

859.2

745.5

()34.2

()38.3

()29.8

834.3

869.0

776.3

()34.6

()38.8

()30.1

818.3

879.8

760.2

()35.1

()39.5

()30.5

829.6

888.6

774.5

()33.1

()36.7

()29.2

844.2

835.6

783.4

()24.8

()27.6

()21.5

861.5

932.7

794.1

()25.2

()27.9

()22.0

�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

2018
يناير
فرباير
مار�س
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
اغ�سط�س
�سبتمرب

1,075.6

1,177.5

980.2

()52.4

()57.8

()46.4

1,105.0

1,532.0

1,204.6

()54.3

()59.6

()48.5

1,125.1

1,841.4

1,393.7

()55.6

()60.7

()49.8

1,163.4

1,898.9

1,445.4

()57.7

()62.0

()52.7

1,220.6

2,008.1

1,500.1

()60.9

()65.8

()55.1

1,258.3

2,066.9

1,549.6

()63.9

()68.4

()58.4

1,312.8

2,160.7

1,612.7

()63.9

()68.9

()58.1

1,365.05

2,245.2

1,677.5

()66.8

()71.5

()61.2

1,410.0

2,313.3

1,729.7

()68.6

()73.5

()62.8

امل�صدر  :اجلهاز املركزي للإح�صاء
* بيانات معدلة
ملحوظة  :معدالت الت�ضخم بني الأقوا�س
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جــدول رقــم ()2

جدول رقم()3

املتو�سط ال�شهري ال�سعار �رصف الدوالر ببنك ال�سودان املركزي خالل الفرتة ( � - 2005سبتمرب ) 2018

( باجلنيه ال�سوداين )

ال�رشاء

دي�سمرب 2005

دي�سمرب 2006

دي�سمرب 2007

دي�سمرب 2008

دي�سمرب 2009

دي�سمرب 2010

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

دي�سمرب 2014

دي�سمرب 2015

دي�سمرب 2016

2.301

البيع

2.313

فرباير

مار�س
�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

فرباير

مار�س

ابريل
مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س
�سبتمرب

54

دي�سمرب 2005

دي�سمرب 2006

2.008
2.029

2.039

2.190

2.200

2.236

2.247

2.482

2.495

4.398

4.420

5.682

5.710

5.857

5.886

6.077

6.107

6.554

6.586

دي�سمرب 2016

6.618

6.651

6.667

6.700

يناير

6.667

6.700

6.6667

6.7000

مار�س

6.6667

6.7000

�أبريل

6.6667

6.7000

مايو

6.6667

6.7000

يونيو

6.6667

6.7000

يوليو

6.6667

6.7000

�سبتمرب

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.9979

7.0329

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

2018

يناير

الفرتة

2.018

2017

يناير

متو�سط �أ�سعار �رصف الدوالر ب�رصافات البنوك خالل الفرتة ( � - 2005سبتمرب )2018
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امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

دي�سمرب 2007

دي�سمرب 2008

دي�سمرب 2009

دي�سمرب 2010

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

دي�سمرب 2014

دي�سمرب 2015

فرباير

اغ�سط�س
�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب
يناير

فرباير

مار�س

ابريل
مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س

�سبتمرب

ال�رشاء

2.300

البيع

( باجلنيه ال�سوداين )

2.318

2.006

2.025

2.030

2.060

2.150

2.245

2.192

2.450

2.595

2.606

2.745

2.756

5.942

5.971

5.939

5.969

6.276

6.306

6.414

6.446

7.077

7.113

2017
7.000

7.009

6.894

6.905

6.919

6.931

7.0905

7.1099

7.1409

7.1604

7.3309

7.4441

8.039

8.079

8.039

8.079

8.039

8.079

7.9633

8.0031

7.9633

8.0031

8.9120

8.9566

2018
19.9196

20.0195

29.2851

29.4318

29.1298

29.2758

29.1278

29.2696

29.1319

29.2737

29.1278

29.2737

29.1278

29.2737

29.1280

29.2739

29.1280

29.2739

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

العدد (� )89سبتمرب 2018م

55

76.4

47.2

24.3

28.6

44,533.3

37,657.1

77,479.8

30,780.4

16,486.9

19,178.4

84.6

46.3

24.8

28.9

39,919.9

30,482.8

67,049.6

27,669.9

14,241.9

16,751.5

58,663.3

دي�سمرب
66,445.7

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

اجمايل التمويل
امل�رصيف /
الودائع %

�شبه النقود /
عر�ض النقود %

الودائع حتت
الطلب /عر�ض
النقود %

العملة لدى
اجلمهور /عر�ض
النقود %

اجمايل الودائع
امل�رصفية

�إجمايل
التمويل
امل�رصيف

اجمايل ا�صول
( خ�صوم )
البنوك

�شبه النقود

الودائع حتت
الطلب

العملة لدى
اجلمهور

عر�ض النقود

الفتــرة

دي�سمرب

2012

2013

82.1

44.6

25.4

30.0

63,884.8

83.7

43.5

27.1

29.4

53,978.5

44,320.7

53,456.8

84.7

40.3

27.7

32.0

139,964.3

74

41

29

30

79,918.2

67,688.6

102,927.7

211,245.8 132,713.5 108,937.6 92,317.0

248,043.5

34,652.9

40,770.9

48,627.2

82,367.0

115,324.6

19,743.0

25,376.3

33,460.8

59,545.5

23,343.1

27,495.4

38,712.0

63

47

26

27

173,030.0

108,858.8

62,632.4

65,846.4

61,455.0

77,739.0

93,642.6

243,803

120,800

دي�سمرب

دي�سمرب

دي�سمرب

يناير
203,368

دي�سمرب

2014

2015

2016

58

49

25

26

197,357.5

113,159.1

284,167.2

132,727.1

70,659.5

74,925.5

57

48

25

27

193,905.4

112,496.5

276,991.6

132,894.4

66,804.1

71,572.3

271,271

278,312

فرباير

مار�س

58

46

27

27

206,364.3

118,448.9

294,251.8

135,954.4

77,391.3

81,572.8

57

46

26

28

202,411.3

117,094.1

289,387.3

132,729.0

76,617.7

78,212.0

287,559

294,918

ابريل

مايو

2018

8.9120

8.9566

223,697.0

126,937.7

59

46

% 58

% 45

% 27

28

% 27

214,341.3

123,282.3

305,845.4

321,963.1

% 57

% 44

% 28

% 28

207,468.2

121,773.7

295,290.0

135,917.2

% 57

% 43

% 29

% 28

227,135.9

129,693.4

326,810.4

139,662.2

94,806.5 90,437.1 83,601.8
137,389.4

26

326,108
91,639.1 89,255.1 83,720.4

304,712

318,725

139,032.6

78,506.4

82,235.0

296,659

يونيو

يوليو

�أغ�سط�س �سبتمرب

مليون جنيه

بيانات معدلة

2017

2017

البيـــــان

متو�سط �أ�سعار �رصف الدوالر ب�رشكات ال�رصافة خالل الفرتة ( � - 2005سبتمرب ) 2018

العدد (� )89سبتمرب 2018م
امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

العدد (� )89سبتمرب 2018م

( باجلنيه ال�سوداين )

57
56

29.0496

29.1929
�سبتمرب

29.0496

29.1929
اغ�سط�س

29.0496

29.1929
يوليو

29.0446

29.1879
يونيو

29.0446

29.1879
مايو

29.0439

29.1869
ابريل

29.0720

35.8492
مار�س

28.6505

28.8181
فرباير

19.8118

19.9110
يناير

7.9633

8.0031
دي�سمرب

7.9633

8.0031
نوفمرب

8.039

8.079
�أكتوبر

8.039

8.079
�سبتمرب

8.039

8.079
اغ�سط�س

7.3403

7.4387
يوليو

7.0310

7.1617
يونيو

7.1016

7.1099
مايو

6.916

6.931
�أبريل

6.894

6.903
مار�س

7.005
فرباير

7.077

7.113
دي�سمرب 2016

6.414

6.446
دي�سمرب 2015

6.282

6.313
دي�سمرب * 2014

5.946

5.975
دي�سمرب 2013

6.180

6.211
دي�سمرب 2012

2.749

2.760
دي�سمرب 2011

2.515

2.525
دي�سمرب 2010

2.245

2.373
دي�سمرب 2009

2.160

2.220
دي�سمرب 2008

2.030

2.040
دي�سمرب 2007

2.010

2.020
دي�سمرب 2006

2.305

2.314

ال�رشاء
الفرتة

7.054
يناير

البيع
دي�سمرب 2005

2018

			
جدول رقم( )5م�ؤ�رشات نقدية خالل الفرتة ( � - 2012سبتمرب 2018م )

جدول رقم()4

100

6,953.7

19.6

1,362.9

na

na

na

na

na

na

na

na

2.1

145.2

4.2

292.3

30.8

2,143.0

43.3

3,010.3

100

10,394.9

19.8

2,054.3

na

na

na

na

na

na

na

na

1.3

133.0

5.1

532.0

20.4

2,116.5

53.5

5,559.1

100.0

12,587.3

24.3

3,061.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

81.7

4.0

497.6

13.0

1,631.4

58.1

7,315.1

�سبتمرب

اغ�سط�س

يوليو

يونيو

مايو

ابريل

مار�س

فرباير

يناير

2018

دي�سمرب

نوفمرب

�أكتوبر

�سبتمرب

اغ�سط�س

يوليو

يونيو

مايو

�أبريل

مار�س

فرباير

يناير

2017

دي�سمرب 2016

دي�سمرب 2015

دي�سمرب 2014

دي�سمرب 2013

دي�سمرب 2012

ال�سنة

القطاع

جدول رقم()6

100

15,659.8

22.3

3,496.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

24.8

6.4

1,005.6

2.2

349.6

6.1

956.0

10.5

1,641.4

52.3

100

23,329.2

16.6

3,880.3

0.0

-

0.0

-

0.2

35.8

8.4

1,952.2

0.7

174.8

6.1

1,424.7

6.6

1,548.5

100

24,102.8

22.0

5,292.7

0.0

125.5

0.0

20.1

0.4

89.6

9.0

2,160.1

1.9

459.8

5.4

1,296.3

10.9

2,636.9

14.9

5,747.4

0.0

208.7

0.0

43.2

0.4

144.6

13.4

5,178.3

3.8

1,464.3

5.4

2,086.5

9.4

17.4

9,426.3

0.0

120.9

0.0

47.2

0.4

200.2

15.5

8,402.2

3.0

1,622.9

6.6

3,582.1

7.1

1.3

442.1

9.5

3,349.3

17.7

14,722.4

0.0

240.8

0.0

52.3

0.3

290.4

20.7

9.7

3,439.5

0.2

59.8

0.7

259.5

0.2

81.1

33.0

11,657.3 17,271.5

3.0

2,499.7

5.0

4,165.5

6.7

4.2

8.5

3,164.4

0.1

53.8

0.5

173.9

0.5

171.8

17.8

6,585.7

0.1

49.8

5.4

2,010.0

5.6

8.46

2,526.5

0.19

57.9

0.65

193.3

0.62

185.3

25.31

7,558.9

0.39

115.4

5.66

1,690.0

5.59

100

100

100

100

100

100

8,022,827.8

8,322,613.6

8,853,061.4

0,048.9

0,076.2

20,516.6

19,451.1

9,773.1

1,804.2

21,151.6

18,186.6

19,095.5

8,491.0

12,391.0

11,216.0

0,431.5

10,056.2

9,952.9

10,652.3

0,721.4

11,514.3

11,949.9

8,572.9

6،908.1

5،302.6

3،745.4

الزراعة

27,167,004.1

6,421,761.8

25,969,896.9

5,013.4

4,286.6

3,400.6

21,865.7

20,942.8

19,224.9

16,359.5

14,969.2

12,031.1

12,563.0

12,193.0

1,909.0

11,826.3

0,902.0

0,565.6

9,352.5

8,903.2

8,701.4

8,942.8

7,656.9

6،690.7

6،074.6

3,914.6

ال�صناعة

5,246,296.1

5,469,886.0

5,447,683.1

5,633.2

5,562.8

4,866.9

5,079.0

4,751.0

4,365.4

3,452.5

2,856.4

1,939.0

1,732.0

1,846.0

1,748.0

2,256.9

1,780.0

1,806.2

1,733.0

1,681.6

1,478.9

1,539.0

1,383.1

1،488.9

1،197.0

909.5

ال�صادرات

8,470,964.6

8,108,923.8

8,070,493.9

3,114.5

7,604.5

7,797.8

3,547.0

3,659.3

3,556.4

3,234.1

2,985.4

3,102.8

3,140.0

3,096.0

3,193.0

3,109.2

2,829.8

2,413.7

751.2,

2,772.3

724.4,

686.0,

1,442.1

1،630.8

2،374.7

2،261.2

الوارد ات

2,983,947.1

2,878,860.8

2,940,532.0

9,536.3

3,265.3

3,294.0

10,349.8

11,030.7

11,479.9

12,125.1

12,257.5

14,753.4

12,412.0

12,056.0

11,487.0

11,484.3

11,056.3

9,918.5

9,810.6

9,527.0

9,301.3

8,835.3

5,930.0

3،798.7

3،488.7

3،894.2

التجارة املحلية

8,202,457.5

8,971,218.2

9,472,845.6

7,801.4

9,778.2

9,981.1

7,216.5

6,872.2

6,581.3

6,078.2

5,545.1

5,615.3

5,254.0

5,563.0

4,992.0

4,914.5

5,112.4

5,113.6

5,183.3

4,481.1

4,550.0

4,944.8

4,015.2

4،146.9

3،640.2

2،226.1

النقل والتخزين

1,955,982.4

1,893,217.5

1,730,407.3

1,685.0

1,559.5

1,602.8

1,567.9

1,504.9

1,486.8

2,350.5

2,224.6

2,754.5

1,031.0

1,113.0

990.0

920.0

790.4

733.4

720.0

771.0

540.6

624.3

311.2

361.3

188.6

89.4

التعدين

18,148,459.9

18,193,236.0

18,365,315.8

8,275.0

17,994.0

7,499.2

7,352.3

7,635.5

6,565.2

15,271.9

4,374.0

12,125.4

2,353.0

4,441.0

3,503.0

13,309.8

2,941.4

11,435.7

1,360.4

0,964.3

0,599.5

0,717.4

9,660.3

7،142.9

4،275.7

3،383.8

الت�شييد

9,537,120.0

8,583,563.0

7,578,835.0

30,207.9

8,321.8

8,135.0

26,729.8

26,327.1

23,794.8

22,904.2

2,798.3

2,372.9

6,210.0

25,222.0

7,515.0

4,302.4

3,526.0

21,635.9

0,177.9

9,528.6

8,947.9

7,449.2

14,485.0

12،152.2

11،115.0

10،058.5

119,735.1

118,843.3

118,429.1

21,315.7

118,448.9

117,094.1

113,159.1

112,496.5

108,858.8

02,927.6

96,197.1

3,789.9

3,186.0

7,921.0

86,553.0

2,554.9

8,994.3

3,575.5

71,741.2

69,350.4

68,358.3

7,688.6

53,456.8

44،320.7

37،657.1

املجموع

مليون جنيه

100

35,929.9

18.09

6,500.8

1.10

396.8

0.49

175.8

0.66

237.9

30.70

11,030.5

0.93

332.6

2.13

766.1

3.56

1,280.1

42.33

15,209.2

يوليو-
�سبتمرب

30،482.8

�أخرى

100

100

9,862.5

5.94

1,410.3

0.18

42.9

0.09

22.5

1.05

249.0

11.2

2,667.3

0.28

66.9

5.38

1,278.7

8.37

1,987.6

1,670.2

23,756.2 37,038.8 35,350.6 83,355.3 54,193.3 38,678.6 33,822.5

15.5

5,238.2

0.0

99.6

0.0

32.4

1.0

331.2

11.6

3,929.5

2.0

665.3

5.2

1,772.9

11.1

3,740.7

3,625.3

3,822.8

5,594.0

1,488.8

2,068.6

** �إ�ضافة القر�ض احل�سن والإ�ست�صناع ك�صيغ منف�صلة عن قطاع �أخرى بدءا ً من يناير 2012م

100

22,107.4

20.7

4,566.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

52.2

10.4

2,295.6

1.2

257.6

6.7

1,480.0

9.0

1,981.9

51.9

61.4

49.9

53.3

52.2

49.8

46.2

41.2

61.5

67.48

53.13

ر�صيد التمويل امل�رصيف ح�سب القطاعات الإقت�صادية بالعملة املحلية والأجنبية خالل الفرتة (� - 2012سبتمرب ) 2018

100.0

14,681.3

33.0

4,845.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

290.7

6.0

876.4

12.1

1,769.3

47.0

6,899.7

8,186.3

11,474.1

14,312.9

12,021.9

8,012.7

يوليو -
�سبتمرب

�أكتوبر -
دي�سمرب

يناير -
مار�س

ابريل -
يونيو
15,865.0 16,031.0 22,760.7 14,573.1 38,518.7 26,968.5 20,180.4

يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير  -يناير -
دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
* ال تت�ضمن متويل احلكومة �إعتبارا ً من 2011م

%

املجموع

%

�أخرى

%
القر�ض
احل�سن
%

اال�ست�صناع

%

االجارة

%

املقاولة

%

ال�سلم

%

امل�ضاربة

%

امل�شاركة

%

املرابحة

ال�صيغة

الفرتة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018
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العدد (� )89سبتمرب 2018م

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

جدول رقم()7
تدفق التمويل امل�رصيف ح�سب ال�صيغ التمويلية  -بالعملة املحلية خالل الفرتة ( � - 2005سبتمرب 2018م )

متويل احلكومة املركزية غري م�ضمن

العدد (� )89سبتمرب 2018م

59

100.0

6,953.7

49.9

3,471.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

1,493.6

3.6

247.4

0.0

0.0

4.9

339.5

11.9

830.5

8.2

571.1

يناير -
دي�سمرب

52.2

6,576.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.6

2,093.4

3.0

382.0

8.9

1,119.6

2.1

264.9

10.4

1,314.3

6.7

837.1

48.6

7,131.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.1

2,370.6

3.0

446.1

5.9

862.2

3.3

481.1

13.0

1,904.0

10.1

1,485.7

يناير -
دي�سمرب

52.7

8,257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

2,320.9

3.0

469.5

6.4

999.4

2.4

370.0

9.9

1,556.5

10.8

1,686.1

يناير -
دي�سمرب

32.8

7,254.7

10.5

2,317.4

9.3

2,052.3

0.3

76.7

13.0

2,872.8

2.8

616.2

4.6

1,011.5

2.2

479.2

17.3

3,826.9

7.2

1,599.8

يناير -
دي�سمرب

24.0

5,607.9

11.0

2,562.9

4.2

991.3

2.2

520.5

16.1

3,763.2

2.5

582.2

6.1

1,421.3

3.7

865.0

23.7

5,531.0

6.4

1,483.9

يناير -
دي�سمرب

25.9

6,240.3

5.2

1,259.9

8.9

2,152.9

0.5

129.2

17.3

4,168.4

0.0

0.0

6.8

1,636.1

4.4

1,065.6

19.0

4,577.5

11.9

2,873.0

يناير -
دي�سمرب

18.1

6,136.1

5.6

1,886.0

9.0

3,042.3

1.4

488.5

12.9

4,368.8

0.0

0.0

10.2

3,433.9

6.7

2,259.2

16.2

5,486.7

19.9

6,721.0

يناير -
دي�سمرب

24.4

9,436.9

7.7

2,968.2

9.9

3,848.1

1.6

610.4

17.0

6,588.3

0.0

0.0

5.8

2,237.3

4.6

1,771.5

13.3

5,155.8

15.7

6,062.1

يناير -
دي�سمرب

3.6

3,012.6

11.8

9,873.8

1.1

941.6

19.9

16,627.3

0.0

0.0

4.1

3,455.7

2.0

1,629.1

11.5

9,570.9

23.3

23.2

19,350.7 12,630.0

2.9

1,568.9

11.0

5,937.0

0.7

401.2

18.3

9,928.5

0.0

0.0

4.6

2,508.5

4.1

2,230.5

14.6

7,899.3

20.5

22.7

18,893.6 11,089.4

يناير -
دي�سمرب

يناير -
دي�سمرب

15.3

5,662.6

3.5

1,302.5

13.8

5,125.5

7.8

2,904.8

15.1

5,606.7

0.0

0.0

4.9

1,799.3

6.2

2,301.1

18.2

6,750.3

15.1

5,585.9

�أكتوبر -
دي�سمرب

13.4

3,177.5

1.3

317.6

9.1

2,157.9

3.4

819.4

5.7

1,348.6

0.0

0.0

7.8

1,858.1

10.3

2,440.1

28.9

6,867.5

20.1

4,769.4

يناير-
مار�س

25.9

7,731.0

1.3

373.6

7.8

2,330.0

2.3

676.7

3.9

1,172.3

24.2

8,711.8

1.1

408.0

8.7

3,124.4

2.3

813.6

2.5

0.0

0.0

4.7

1,672.0

3.3

1,190.9

18.8

6,745.0

34.4

888.2

0.0

0.0

5.7

1,711.0

6.5

1,933.4

27.3

8,164.5

19.3

5,769.9

يوليو-
�سبتمرب

12,376.1

�أبريل-
يونيو

2018

2018

100.0

100.0

100.0

100.0

** قطاع التنمية الإجتماعية م�ضمن يف الأن�شطة الإقت�صادية الأخرى بدءا ً من يناير 2012

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

35,930.0 29,862.5 23,756.2 37,038.8 83,355.3 54,193.3 38,678.6 33,822.5 24,102.8 23,329.2 22,107.4 15,659.8 14,681.3 12,587.3 10,394.9

60.2

6,253.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

1,821.1

3.2

334.3

0.0

0.0

3.4

351.3

8.2

848.5

7.6

786.1

يناير -
دي�سمرب

يناير -
دي�سمرب

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
* ال تت�ضمن متويل احلكومة �إعتبارا ً من 2011م

%

املجموع

%

�أخرى*

%

اال�سترياد

%

الت�شييد

%
الطاقة
والتعدين
%

التجارة املحلية

%
النقل
والتخزين
%
التنمية
االجتماعية**
%

ال�صادر

%

ال�صناعة

%

الزراعة

القطاع

الفرتة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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