يصدر هذا العدد والبالد ستشهد في التاسع من يوليو  2011االنقسام لدولتني،
وذلك في إطار استكمال تنفيذ اتفاقية السالم الشامل (نيفاشا) التي مت
توقيعها في العام 2005م .وهنالك حراك سياسي واقتصادي من قبل الطرفني،
حيث جتتمع اللجان املتخصصة للتفاوض والتشاور حول البنود والقضايا
العالقة من االتفاقية بغرض التسوية النهائية .ونأمل أن تتوصل هذه اللجان
التفاق يرضي الطرفني وميهد الطريق نحو استدامة التعايش السلمي والتواصل
االجتماعي والتعاون والشراكة االقتصادية ،وبذلك ميكن أن يحقق الطرفني
التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن ثم رفاهية املواطن ،وبذلك ستكون
التجربة منوذجا ً يحتذى به من قبل الدول األخرى.
وعلى صعيد دولة السودان ،يجري العمل بصورة مكثفة من قبل اجلهات
اخملتصة إلعداد اخلطة اإلستراتيجية اخلمسية الثانية للفترة ،2016 – 2012
والتي يتوقع أن تركز بصورة عامة على معاجلة اآلثار السالبة التي ستترتب على
املوازنة الداخلية واخلارجية نتيجة خلروج البترول من هيكل الصادرات ،وكذلك
أن تشتمل اخلطة على أهداف ومشروعات وسياسات فيما يتعلق بالقطاعات
اخملتلفة بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي وترشيد االستيراد وإحالل بعض الواردات
والتركيز على التصدير .جتدر اإلشارة إلي أن دولة السودان تتمتع مبيزة نسبية
عالية في اإلنتاج الزراعي (بشقية النباتي واحليواني) إضافة للتعدين وخاصة
الذهب والبترول وبعض املعادن األخرى.
وفيما يلي بنك السودان املركزي من اخلطة اخلمسية الثانية ،ستقوم القطاعات
اخملتلفة بإعداد خططها على ضوء املوجهات العامة للخطة اإلستراتيجية.
يحتوي هذا العدد على موضوع عن األزمة املالية العاملية والتحديات املاثلة
بالسودان ،وآخر عن أثر أداء التسويق االلكتروني على اخلدمات املصرفية
اإللكترونية كما يناقش املوضوع الثالث مستقبل صناعة النفط في السودان
وأما الرابع فبعنوان العالقة السببية بني عرض النقود وسعر صرف اجلنية
السوداني ،باإلضافة لألبواب الثابتة.
هذا وتناشد هيئة التحرير القراء والباحثني بتزويدها بالتعليقات واملوضوعات
ذات الصلة الستدامة اإلصدارة وحتقيق أهدافها.
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل

األزمة املالية العاملية
والتحديات املاثلة بالسودان
د .بدر الدين قرشي مصطفى  -اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصرفي
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مقدمة
يعتمد النظام املصرفي الرأسمالي على سعر الفائدة
في حتديد العالقة بني الدائنني واملدينني ويستخدم األدوات
واملنتجات املستقبلية التي تعتمد على املضاربات واملتاجرة
في الديون واملشتقات .إزاء ذلك ظهرت انعكاسات النظام
السلبية في بروز األزمات املالية العاملية في حقب تاريخيه
مختلفة بد ًء بالكساد العظيم في ثالثينيات القرن املاضي
ومرورا ً باألزمات املماثلة في سبعينات ذلك القرن .ومن
ثم حدوث األزمة اآلسيوية في التسعينات وأخيرا ً ظهور
األزمة املالية العاملية املعاصرة.
تعتبر األزمة املالية العاملية املعاصرة هي أسوأ أزمات النظام
االقتصادي الرأسمالي حيث كثرت تداعياتها وتعددت آثارها
السالبة في املناحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،إن
حدوث مثل هذه األزمات وانتشارها الواسع في مختلف بلدان
العالم أملي على املتخصصني في اجملاالت االقتصادية واملصرفية
أن يهتموا بدراسة أسباب وتداعيات األزمات املالية العاملية
واخلروج مبنهج علمي وعملي لكيفية إدارة األزمات وتخفيف اآلثار
والتداعيات وتبرز مساهمة هـذه الورقة في خمسة محاور:
يتناول احملور األول خلفية تاريخية عن النظم املالية العاملية،
ويناقش احملور الثاني أسباب األزمة املالية العاملية – 2007
 ،2009يتحدث احملور الثالث عن أثر األزمة املالية العاملية
والتمويل اإلسالمي والبنوك ،واحملور الرابع يبرز تداعيات
األزمة املالية العاملية على االقتصاد السوداني ،ويوضح احملور
اخلامس إدارة األزمات املالية العاملية واإلقليمية ،وتخلص
الورقة إلى التحديات املماثلة واالجتاهات املستقبلية
بالسودان.
احملور األول :خلفية تاريخيه عن النظم املالية العاملية
سيطرت اململكة املتحدة على نظام االقتصاد العاملي
خالل الفترة (1870م 1914 -م) ،والذي يقوم على مبادئ
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أساسيه تتمثل في التجارة احلرة وثبات سعر الصرف
وربطه مبعيار الذهب وعدم وجود رقابة مالية عاملية.
شهدت الفترة مابني  1945-1914توازن بني القوى العظمى،
وظل النظام املالي العاملي يسير على منط التجارة احلرة
واستخدام معيار الذهب وعند نهاية احلرب العاملية الثانية
حددت ثالث أركان ركزت على السالم واالستقرار املالي
وحرية التجارة فيما بني الدول املتساوية .ولكن جند أن عدم
االستقرار في األنظمة والسياسات خالل هذه الفترة ،أدى
إلى األزمة املالية العاملية وتصاعد أسعار البترول خالل
الثالثينيات من القرن املاضي.
شهدت الفترة  1973 – 1944توقيع معاهدة برييتون وودز
حيث وافقت الدول األعضاء على تعميم النظـام االقتصادي
الدولي الذي يعتمد على التجارة احلرة وثبات سعر الصرف
والتعاون الدولي والقيود على حرية انتقال رؤوس األموال.
اعتبر هذا النظام من النظم املؤسسية والقانونية حيث
شهد العديد من االتفاقيات الدولية .وقامت األمم املتحدة
في العام ( )1945من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
التابع لها بوضع وتنسيق السياسة االقتصادية ويتولى
صندوق النقد الدولي الترتيبات الدولية الستقرار االقتصاد
الكلى لدول األعضاء .ويقوم النظام على ارتباط العمالت
بالدوالر األمريكي وباملقابل يربط بالذهب .أما مسئوليه
التمويل والتنمية والتعمير فقد اهتم بها البنك الدولي
( .)1945وحرية التجارة العاملية حتت مسئوليه منظمة
التجارة الدولية  ITOفي هذه الفترة مت حتديد دور التمويل
وعدم السماح بحريه تنقل رؤوس األموال.
شهد العالم عوملة التمويل خالل الفترة (1973م – 1997م)
وأحدث حتول دولي لألسواق املالية وذلك من خالل إجراءات
التحرير والعوملة وشهدت تلك الفترة تغيرات تقنيه كبيره
ومتسارعة ومت إنشاء جلنة بازل للرقابة املصرفية 1974م

مت باستضافة من بنك التسويات الدولية والذي سلط
الضوء على االستقرار املالي وظهرت التكتالت االقتصادية
للدول الكبرى من مجموعة السبع إلى مجموعة العشر
والتي أضحت أكثر املنتديات للحوار االقتصادي العاملي
وللتعاون وتنسيق السياسات .وأيضا ً شهدت الفترة قيام
االحتاد األوربي لتكامل األسواق املالية وحرية التجارة.
ومتيز النظام االقتصادي العاملي خالل تلك احلقبة بتحرير
التجارة وحرية حركة وانتقال رؤوس األموال واملنافسة في
التنمية ،وشهدت التسعينات من القرن املاضي األزمات
املالية في الشرق األدنى واملكسيك.
قام صندوق النقد الدولي خالل الفترة (1997م 2008 -م)
بتحسني دوره في إحكام السيولة العاملية وتشجيع
الشفافية .وعمل البنك الدولي وبنوك التنمية املتعددة
على تركيز مجهوداتها في تقويه النظم املالية احمللية
للدول األعضاء واهتم كذلك بالوقاية من حدوث األزمات
املالية عن طريق هيئة النظم املالية الفردية والعمل على
االستقرار املالي .وللتفاعل مع قمة ليون للدول السبع
(يونيو  )2006مت تطوير استراتيجيه تتبني االستقرار املالي
من خالل حتليل أسباب األزمات السابقة والقيام بوضع
مبادئ ومعايير لقيادة االقتصاديات الفردية في تنميه
وتقويه النظم املالية(((.
وبذلك أصبح مفهوم االستقرار املالي هدف أولى في
الوقاية من األزمة املالية وخفض مخاطر املشاكل
املالية عندما حتدث .تعتبر اإلستراتيجية العاملية لتطوير
االستقرار املالي هي نظام املعايير املالية الدولية والذي
يتسم باخلصائص التالية.
 /1تنمية االتفاق الدولي على العناصر الرئيسية لنظام
رقابي ومالي سليم.
 /2تبني مبادئ وتطبيقات من قبل التجمعات الدولية مثل
جلنه بازل لإلشراف املصرفي واملنظمة الدولية ألسواق املال
 IOSCOوهيئة املعايير احملاسبية الدولية  IASواالحتاد الدولي
للرقابة على التأمني  .IAISواملنتدى املشترك املالي .FSF
 /3استخدام ضبط السوق والضبط املؤسسي للنظم املالية.
 /4التشجيع بواسطة املؤسسات الدولية (صندوق النقد
الدولي وبنوك التنمية) لتبنى وتطبيق املبادئ األساسية
(((
عن طريق برنامج تقييم القطاع املالي .FSAB
وكنتيجة لهذه األزمات املتعاقبة أنشئ مجلس االستقرار
املالي  FSBليقوم بالدور ألتنسيقي للمعايير املالية الدولية
 /1تقرير مجموعة العشر االستقرار املالي في االقتصاديات الناشئة.
 /2قمة كولت  1999تقرير وزير ماليه دول السابع وأملانيا و20 – 18
يونيو .1999

واألشراف على تطبيق تلك املعايير في الدول األعضاء.
احملور الثاني :أسباب وتداعيات األزمة املالية العاملية
املعاصرة ()2009 - 2007
يتسم االقتصاد الرأسمالي الغربي باالقتصاد الورقي أي
االسمي والذي يعمل في االجتار في األوراق املالية األسهم،
والسندات ،الدين واملشتقات ،وأهم املشاركني في هذا
االقتصاد احلكومات الغربية بإصدارها سندات الدين
احلكومي لسد العجز في موازناتها ،وبالطبع فان جمهور
املستثمرين من األفراد والبنوك واملؤسسات والصناديق
يبحثون عن فرص االستثمار واملضاربة في األسهم
والسندات في أسواق املال فالسعي وراء حتقيق األرباح
من جانب املستثمرين والطلب العالي على االستهالك
املفرط من جانب املستهلكني للسلع واخلدمات أدى إلى
إتاحة الفرصة في التمويل حديا ً جملموعة طالبي التمويل
وجتاوزت بذلك مؤسسات التمويل وشركات التأمني حدود
اخملاطر واالنزالق في التعثر وعدم املقدرة على سداد رأس
املال واألرباح .وانعكس هذا على مؤسسات التمويل
العقاري الكبرى التي تعرضت إلى مشكله سيولة حادة
عندما عجز املقترضني في سداد ما عليهم من أقساط
وعجزت شركات التأمني في تقدمي الغطاء التأميني
وكذلك مؤسسات ضمان الودائع.
والرتباط سوق املال مبكوناته األساسية من بنوك وشركات
تأمني ومؤسسات ضمان وشركات فكان ال بد خملاطر عدم
السداد إن متتد لتشمل البنوك االستثمارية وفى مقدمتها
بنك ليمان برزرز .وميتد الطوفان ليضم البنوك التجارية
وشركات التأمني (مثل مجموعة التأمني األمريكية )AFG
األمر الذي أدى إلى تخوف املستثمرين أي املودعني من إيداع
مدخراتهم بالبنوك االستثمارية والتجارية ،والبعض من
املودعني القائمني بأن يتجهوا لسحب أرصدتهم مما أدخل
تلك املؤسـسات في عدم مقابلة التزاماتها للمودعني
وطالبي التمويل.
وفى اجلانب اآلخر شـهد سوق األوراق املالية تراجعـا ً كبيرا ً
مما أثرت على املستثمرين في األوراق املالية وبدأت الثقة
تهتز ،وتراجعت أسعار البورصات العاملية فانخفضت
أسعار تلك األوراق .وميثل ذلك االنهيار السريع غير املسبوق
ألسهم تلك الشركات العاملية املعروفة وأدى بدوره إلى
انخفاض مؤشرات األسـواق املالية مما حـدا بالعديد
من الدول بالتدخل وإنقاذ الوضع السيولي وانخفضت
أسعار السندات واألسهم ولذا قامت تلك الدول بالضخ
السيولي في تلك املؤسسات لبث الطمأنينة في نفوس
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املستثمرين واحلد من األزمة حتى ال تتحول إلى كارثة
وانهيار تام في أسواق املال العاملية.
ونخلص بالقول إن أسباب األزمة املالية العاملية املعاصرة
تتمثل في الطلب العالي على االستالف والتمويل على
كل أنواع السلع واخلدمات وتزايد اخملاطر .وعدم استرداد
الديون في كثير من أسواق املال وعدم مقدرة شركات
التأمني بالتغطية التأمينية للتمويل املمنوح وهبوط
أسعار األسهم ومؤشرات األسواق املالية .وهذه األزمة
لم تنحصر في قطاع واحد بل شملت جميع القطاعات
املالية واالقتصادية وكذلك دول العالم بأثره .وبالرغم من
اإلجراءات التي اتخذتها حكومة الواليات املتحدة األمريكية
أضحى الكساد ماثالً وأدى إلى حدوث أزمة الدين العاملي
(((
والتراجع االقتصادي في معظم أجزاء العالم.
تسارع االبتكار في املشتقات واملنتجات املالية وميول
املمولني إلى الدخول في مشاريع ذات مخاطر عاليه
ومفرطة مع هبوط سعر الفائدة وطمع املستثمرين في
حتقيق عائد عالي تزامنا ً مع اعتقادهم بحسن توصيات
ومقترحات وكاالت التصنيف الدولية .أتاح ذلك ملنتجات
استثماريه معقدة أن تباع لعدد كبير من املستثمرين
وولوجهم في الدخول في املشتقات وأصول غير حقيقة.
كما أشار جراهام واطسون في افتتاحيه حديثه بان
أوربا فشلت في االستفادة من دروس انهيار الشركات
واملؤسسات مثل ( LTCMو )THE DOT - COMوآخرون وهي
تعاني من تداعيات األزمة في األسواق املالية فهي األكثر
انتشارا ً واستمرارا ً في العالم.
احملور الثالث :األزمة املالية العاملية والتمويل اإلسالمي
أحداث األزمة املالية العاملية وأسبابها وتداعياتها كما
أشرت إليها في احملور الثاني تشير إلى أزمة في النظام
الرأسمالي الغربي وجاء في حديث رؤساء الدول الغربية
مثل ساركوزي وأوباما وتوالت التصريحات باخلروج عن
النظام الرأسمالي وساند ذلك اإلجراءات والتدابير التي مت
اتخاذها من قبل الدول الغربية كتأمني بضمان ودائع البنوك
واهتمامات الكتاب الغربيني ونقدهم للحرية االقتصادية.
أحدث هذه النهج فوضى في السوق احلر حيث تتم عمليات
املبادالت واملشتقات وتصكيك الديون .فأصبحت القيمة
الفعلية لألصول تقل عن قيمه الديون ونتج عن ذلك
تزايد الديون املعدومة واملشكوك في حتصيلها لضعف
الضمانات املقدمة وضعف الرقابة الوقائية وامليدانية من
قبل اجلهات الرقابية.
كما بني أ .د .أحمد رفعت بان املدخل الصحيح حلل األزمة
1\ http:\\www.alde.eu/wolf kln2, 2007-2008.
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املالية العاملية تكمن في النظام اإلسالمي كبديل للنظام
الرأسمالي الغربي فالتمويل في النظام اإلسالمي يقوم
على أساس املشاركة وصيغ البيوع كبديل لنظام الفائدة
والربا وأبان عالقات اإلنتاج فـي النظام اإلسالمي الذي يقر
الزيادة في اإلنتاج وترشيد االستهالك واإلنفاق غير الضروري
لتحقيق الفائض لالستثمار وفي الوقت ذاته يحرم االكتناز.
مبعنى إن االقتصاد اإلسالمي يعالج االدخار بالدعـوة إلى
االستثمار في األصول احلقيقية لتشمل السـلع واخلدمات
الضرورية في جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية.
أما على مستوى الدولة فلقد شرع اإلسالم ثالث أدوات
لتراكم رأسمال اإلنتاج فهي:
 )1امللكية العامة.
 )2التوظيف والضرائب.
 )3مبدأ الضمان االجتماعي.
تقع مسئوليه التشريع والتنفيذ لهذه األدوات على
الدولة لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي .فامللكية
فقط ليس سبب جلني األرباح من رأس املال وإمنا تشغيل
رؤوس األموال في مشاريع إنتاجية ذات عائد وبالتالي الربح
مربوط بالعمل .وهذا التنسيق يظهر جليا ً في املعامالت
في رأس املال النقدي الذي يقوم على املشاركة إذ أن رب
املال يساهم مباله وصاحب العمل يساهم بجهده وفكره
في العملية اإلنتاجية ويقاس العائد على ما يتم حتقيقه
من مكاسب أو خسارة.
وتأتي املعاجلة في رأس مال األدوات ،إذ يبيح االجتار بصيغ
املرابحة أو اإلجارة ،وهذا متاح في التمويل املصرفي أو
القيام بإصدار صكوك إسالميه لتمويل مشاريع احلكومة
والقطاع اخلاص .وقد شهدت الصيرفة اإلسالمية والتمويل
اإلسالمي تطورا ً ملموسا ً في التطبيق خالل األربعة عقود
املنصرمة ،وكان التطبيق في كل من السودان وباكستان
وإيران تطبيقا ً كامالً لصيغ التمويل اإلسالمي منذ
الثمانيات ،وهنالك تطبيق جزئي في اقتصاديات ماليزيا
والبحرين واإلمارات وقطر ومصر واألردن وسوريا وسلطنة
عمان مؤخراً .وأصبح االهتمام متعاظما ً حتى شمل
الدول األوربية واألمريكية والصني واليابان ،حيث مت فتح
العديد من النوافذ اإلسالمية لتتيح للمسلمني التعامل
بالصيغ اإلسالمية .والتطور شمل أيضا ً صناعة األوراق
املالية اإلسالمية (صكوك التمويل اإلسالمية) فالصناعة
تعتمد أساسا ً على تصكيك األصول احلقيقية القائمة،
أو استحداث أصول جديدة في االقتصاد .فالسودان كان
له السبق في استحداث أوراق ماليه إسالميه في النصف

الثاني من التسعينات حيث مت إصدار شهادة مشاركة
البنك املركزي (شمم) وشهادات مشاركة احلكومة
(شهامة) في العام  .1998ومت إصدار صكوك إسالميه
عامليه مباليزيا في التسعينات وتلتها البحرين واإلمارات
وأخيرا ً األردن .وفي هـذا السياق قامت بعض بلدان العالم
الغربي بإصدار صكوك إسالمية مثل بريطانيا.
وملواكبة هذا التطور في صناعة الصيرفة والصكوك
اإلسالمية مت إنشاء هيئه احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية بالبحرين في العام  1991بغرض إصدار املعايير احملاسبية
واملراجعة والضبط املؤسسي للمؤسسات املالية اإلسالمية،
وكذلك مت إنشاء مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية مباليزيا
في العام  2002إلصدار املبادئ واملعايير والرقابة واإلشراف
على البنوك اإلسالمية وصناعه التأمني والصكوك.
احملور الرابع :تداعيات األزمة املالية واالقتصاد السوداني
أشار األستاذ محمد الفاحت عبد الوهاب العتيبي ()2008
بأنه إذا استمرت األزمة املالية في تداعياتها في ظل عدم
متكن املسئولني األمريكيني من اإلنفاق على خطة اإلنقاذ
التي طرحتها احلكومة األمريكية ،وأحد آثار األزمة أمريكيا ً
إفالس بنك واشنطون ميوتشوال الذي يعد من أكبر
مصارف التوفير والقروض بأمريكا ،ومن أهم نتائج وآثار
بيع املؤسسة جملموعة جي بي مورجان املصرفية العمالقة
بقيمة  1,9مليار دوالر .وقيام احلكومة البريطانية بالتدخل
إلنقاذ بنك “أتش بي أو أس” عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه
مببلغ  12مليار جنيه إسترليني ،ولذلك فقد عشرات اآلالف
من املوظفني لوظائفهم في املؤسسات املالية.
ومبا أن الدول العربية واإلسالمية جزء من منظومة االقتصاد
العاملي فإنها تأثرت سلبا ً بهذه األزمة ،ومدى حجم التأثير
يعتمد في املقام األول على حجم العالقات االقتصادية
املالية مع الغرب وفى هذا اإلطار قسم األستاذ محمد
الفاحت الدول العربية إلى ثالث مجموعات من حيث مدى
تأثيرها باألزمة.فاجملموعة األولى تشمل الدول ذات االنفتاح
العالي وهي دول مجلس التعاون اخلليجي ،دول ذات انفتاح
متوسط وتشمل مصر واألردن وتونس ،واجملموعة الثالثة ذات
درجه انفتاح منخفض ومنها السودان وليبيا وسوريا.
لقد خسرت الدول العربية  200مليار دوالر منذ بداية األزمة،
وقد تأثرت أسواق اخلليج العربي باألزمة الرتباطها الوثيـــق
باالقتصاد األمريكي والرأسمال الغربي .وجراء تداعيات
هذه األزمة انخفضت أسعار النفط بالنسبة للدول التي
يعتبر النفط املصدر الرئيسي للدخل القومي من  150دوالر
للبرميل إلى  40دوالر وأثر هذا االنخفاض على وضع املوازنات

العامة خالل الفترة  2009 – 2008أما تأثير األزمة سلبا ً على
االقتصاد السوداني تتمثل في ثالث محاور:
 )1اعتماد االقتصاد السوداني على عائدات البترول له آثار
ومخاطر كثيرة فانخفاض في عائد نصيب احلكومة اثر
في أسعار سعر الصرف وكذلك املوازنة العامة للدولة
لألعوام  2011 – 2008فتم فرض رسوم ضريبية إضافية
على بعض السلع واخلدمات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها
مثل البترول والسكر والدقيق.
 )2الكساد العاملي أثر على شروط التجارة اخلارجية وعلى
أسعار السلع واملواد األولية والتي تنتجها دول العالم
الثالث ومن بينها السودان فان العائد من تلك السلع قد
أنخفض مما اثر سلبا ً على حصيلة الصادرات غير البترولية
في ظل الكساد املاثل واملتزايد.
 )3العائد من مشاريع األعمار والعون اإلنساني ضعيف في
السنوات السابقة وانخفض هذا العائد النشغال الدول
الغنية بتوفير األموال الالزمة خلطط اإلنقاذ لتفادى تداعيات
األزمة املالية العاملية .وأدت هذه اآلثار السالبة لالزمة على
االقتصاد السوداني إلى انخفاض نسبه النمو في الناجت
احمللى االجمالى من  %10,5في العام 2007م إلى  %5,2في
العام 2010م وارتفع معدل التضخم من  %8,1في العام
2007م إلى  %13في العام 2010م وانخفض قيمه اجلنيه
مقابل الدوالر من  %2,015في العام 2007م إلى  %2,32في
العام 2010م (املصدر بنك السودان .)2010
احملور اخلامس :إدارة األزمة املالية
لم تستفد احلكومات من الدروس التي خرجت بها من
األزمات املالية السابقة فاألسباب لم تعد تتغير كثيرا ً
فجاءت األزمة املالية املعاصرة والتي كادت أن تطيح مبا
مت بناءه من نظم ماليه وان تدمر االقتصاد العاملي ،فكان
التفاعل العاملي مع هذه األزمة في نوفمـبر  2008حيث
اجتمع رؤساء مجموعة العشرين ليؤسسوا خلمس
مبادئ لقيادة اإلصالح وتشمل :تقويه الشفافية واحملاسبة
والتنظيم اجليد والنهوض باالستقامة في األسواق املالية
والتعاون الدولي واإلصالح املالي .ولتحقيق هذه املبادئ
اخلمس مت وضع خطه عمل قصيرة ومتوسطة األجل ومت
إنشاء مجلس االستقرار املالي ليضم مجموعة ال .20
بغرض التأكد من االلتزام بتطبيق املعايير واملبادئ املالية
الدولية الصادرة من جلنه بازل واملنظمة الدولية ألسواق
املال وهيئه الرقابة على التأمني ولتحقيق االستقرار املالي
قامت بعض الدول واملؤسسات املالية:
 -مت توجيه مجلس االستقرار املالي وصندوق النقد الدولي
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لتطوير نظم اإلنذار املالي املبكر.
 أن يلتزم القادة بإصالح نظم الرقابة والتنظيم إلبرازاخملاطر الوقائية الكلية.
 توسيع التنظيم ليشمل كل القطاعات واملؤسساتاملالية واألدوات واألسواق.
 املوافقة على مبادئ جديدة عن احلوافز والبدالت. حتسني نوعيه وكميه التناغم الدولي للموارد. حتسني املعايير احملاسبية الدولية. مراقبه األسواق وكاالت التصنيف االئتماني.ركزت اجتماعات دول العشرين أن التنظيم املالي هو
احملــور الرئيسي ملعاجلة األزمة املالية العاملية املعاصرة
على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي ومت تقسيمها إلى
ثالث عناصر :منع األزمة ( )Crisis preventionوإدارة األزمة
( )Crisis Managementوحل األزمة (.)crisis Resolution
وفي جانب آخر تقدم محافظ البنك الصيني املركزي بأربع
مقترحات:
* وضع وصفه كأمله وان تقوم الواليات املتحدة بتحفيز
االستهالك وإعادة التوازن في االقتصاد بينما شرق آسيا
تعمل على إصالح هيكلي خلفض االدخار.
* يجب أن تقوى وتكثف الدول واملنظمات الدولية على
تنظيم التدفقات لرأس املال عامليا ً ويشمل ذلك حتسني
الشفافية وفرض الرقابة وتطوير نظم اإلنذار املبكر.
* يجب اتخاذ إجراءات تساعد على حتويل املدخرات لتطوير
دول العالم الثالث واألسواق الناشئة.
* إصالح النظام النقدي العاملي بعيدا ً عن االعتماد على
الدوالر.
بينما بروفيسور دوقالس أفاد بأن يتم التركيز على جوانب
ضرورية بالنسبة لالقتصاد الدولي ونص على اآلتي:
 /1إيجاد آلية لدعم التنسيق والتعاون االقتصادي
(مجموعة العشرين).
 /2ترتيبات التجارة العاملية مع احلاجة إلى التحرير املالي
واخلدمات.
 /3احلاجة إلى نظام إعداد معايير لسياسة االقتصاد
الكلي مع وضع األجهزة الرقابية لتنفيذ تلك املعايير.
وإزاء كل هذه املعاجلات واملقترحات ال اعتقد بان االقتصاد
العاملي سوف يكن في مالذ آمن من الهزات واألزمات املالية
ما لم يحصن بنظام مالي قوي مبني على سلع وأصول
وخدمات حقيقية ،وأن تتضافر اجلهود والتعاون الدولي
إليجاد حلول مناسبة وعادله ملسألة النقص في الغذاء
العاملي والتصدي ملعاجلة اآلثار السالبة لتغير املناخ.
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جتربه ماليزيا في إدارة األزمة املالية:
تعرضت ماليزيا إلى عدوى األزمة املالية التي اجتاحت دول
شرق آسيا (مثل تايالند واندونيسيا وجنوب كوريا) في العام
1997م .وأثار األزمة على االقتصاد املاليزي يتمثل في عدم
استقرار سعر الصرف الذي كان مستقرا ً قبل األزمة عند 2,40
  RM 2,50حيث انخفضت قيمه العملة الوطنية من 2,80 RMمقابل الدوالر إلى أن وصلت  RM 4,88في  7يناير 1998م.
واالنخفاض احلاد في قيمه األسهم حيث انخفض مؤشر
السوق من  1000نقطه في يوليو1997م إلى  262نقطه في
سبتمبر 1998م ،وكذلك التدفقات الرأسمالية حيث سجل
صافي التدفقات سلبا ً في الربع الثاني للعام 1997م للمرة
األولى منذ العام 1991م وبلغ إجمالي التدفقات اخلارجية
للثالث أرباع للعام  1997مبلغ  11بليون دوالر .وتأثر االقتصاد
احلقيقي حيث انخفضت نسبه منو الناجت احمللي احلقيقي من
 %7,7في عام 1997م إلى ( %6,7)-في العام 1998م(((.
وإذا هذه التطورات السالبة في االقتصاد القومي املاليزي
مت إنشاء اجمللس االقتصادي القومي برئاسة رئيس الوزراء
آنذاك في يناير 1998م للتعامل وإيجاد معاجلة لالزمة .ومت
وضع برنامج لإلصالح االقتصادي بغرض استقرار العملة
واالستقرار املالي والنقدي وتقوية بنيات االقتصاد .ويرتكز
البرنامج على ثالث محاور رئيسيه هي القطاع املصرفي
الديون املتعثرة والدين اخلارجي .وثم اتخاذ إجراءات منذ
بداية العام 1998م شملت:
 تثبيت سعر الصرف عند  RM 3,80وذلك بغرض خفضفرص املضاربات في العمالت األجنبية واألسهم ومنع
االجتار فيهما.
 احلد من التدفقات اخلارجية بتحديد ضوابط حلركة رؤوساملال اخلارجية ووضع قيود على التحويالت اخلارجية.
 إتباع سياسة نقدية توسعيه بخفض هامش االحتياطيلتحريك التمويل املصرفي.
 دعم املؤسسات املالية واملصارف التي تعرضت ملشاكلماليه بوضع ودائع طرفها.
 خفض سعر الفائدة من  %11في يوليو 1998م إلى %3في ديسمبر 1998م.
 خفض التعثر بإنشاء شركة حكوميه خاصة (دانهارات)بشراء ومتويل الدين املتعثر من النظام املصرفي.
 إنشاء شركة خاصة (دامتول) بغرض دعم رأس مالاملصارف واملؤسسات املالية بغرض اإليفاء مبتطلبات
كفاية رأس املال.
 /1تقرير البنك املاليزي املركزي (العام 1998م ص.)236

 إنشاء شركة خاصة  CDRCبغرض املساعدة في سدادديون القطاع اخلاص.
 تنظيم ملكية األجانب لألصول احمللية. دعم ومراقبة األسعار. وضع سياسات تتعلق بحفظ التوازن بني اجملتمعاتالعرقية.
وكنتيجة لتطبيق هذا البرنامج البديل لورشة صندوق
النقد الدولي.
استطاع االقتصاد الوطني التعافي من آثار األزمة املالية
وجاءت النتائج كما في تقرير وزارة املالية وتقرير البنك
املركزي املاليزي على النحو التالي:
 )1نسبة النمو احلقيقي في الناجت احمللى االجمالى بلغ %6,1
في 1999م و %8,3في العام 2000م.
 )2العجز في احلساب اجلاري في ميزان املدفوعات بلغ 15,8
 RMبليون في  1997وحتول إلى فائض مببلغ  RM 36,8في
1998م ومبلغ  RM 47,9في 1999م.
 )3االحتياطيات اخلارجية للبنك املركزي ارتفعت من 21,7
بليون دوالر في 1997م إلى  26,2بليون دوالر في 1998م و30
بليون دوالر في 1999م و %34,6مليون دوالر في 2002م.
 )4نسبه إجمالي الدين اخلارجي إلى الناجت اإلجمالي احمللي
انخفض من  %64في 1997م إلى  %60في 1998م و%50
في العام 2002م.
 )5دفعيات خدمات الدين اخلارجي أصبحت مستقره خالل
1998م 2002 -م ،ومت التحكم فيها في حدود %7 - %5,4
من قيمه صادرات السلع واخلدمات.
 )6انخفض معدل التضخم من  %5,2في 1998م إلى %2,8
في 1999م و  %1,2خالل الفترة 2002 – 2000م.
 )7تعافت معظم املصارف وأصبحت نسبه التعثر
ونسبه كفاية رأس املال في احلدود املتعارف عليها عامليا ً
وإقليمياً.
اخلالصة والتوصيات:
ما يحدث في العالم من أزمات مالية وانخفاض في أسعار
العقارات واألسهم وانهيار املؤسسات املالية يحتاج إلى
وقفة قوية ورؤية واضحة ملواجهة التدهور في أسواق
املال ليس فقط حلماية املستثمرين واملودعني بل ملنع
حدوث الركود والكساد لالقتصاد العاملي .ومن احللول
التي مت اتخاذها ملعاجلة األزمة خفض سعر الفائدة ونسبة
االحتياطي القانوني بهدف حتريك التمويل املصرفي وضخ
مليارات من العمالت لتوفير سيوله ماليه في األسواق،
وذلك لدعم املؤسسات املالية املتعثرة .وأعتقد أن مثل

هذه السياسات النقدية والتمويلية لها دور في حتريك
ودفع عجلة االقتصاد إال أن احللول األكثر جناحا ً في مثل
هذه الظروف االستثنائية لوضع االقتصاد وبخاصة
السودان مبا ميكن تبني التجربة املاليزية في إدارة األزمة
املالية مع مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للسودان وعليه اقترح البرنامج اآلتي:
 /1تثبيت سعر الصرف في حدود  2,7جنيه مقابل الدوالر.
 /2احلد من التدفقات الرأسمالية والنقدية اخلارجية بوضع
ضوابط لتنظيم حركة رأس املال والتدفقات اخلارجية
ووضع قيود على التحويالت اخلارجية.
 /3إتباع سياسة نقدية توسعيه بخفض هامش االحتياطي
إلى  %8وخفض مؤشر تكلفه التمويل من  %12إلى .%10
 /4خفض التعثر إلى املستوى املطلوب عامليا ً بإنشاء شركة
حكوميه خاصة بدعم من البنك املركزي وإصدار صكوك
لشراء الدين املتعثر وحتويلها من القطاع املصرفي.
 /5دعم رؤوس أموال البنوك املتخصصة في اجملال الزراعي
والصناعي مببالغ مقدره.
 /6تنظيم ملكية األجانب لألصول واألسهم والصكوك
احلكومية.
 /7دعم أسعار السلع الرئيسية مثل السكر والدقيق
والوقود.
 /8االستمرار في خفض اإلنفاق احلكومي وبخاصة الفصل
الثاني من بنود امليزانية.
 /9إحكام الرقابة والتنظيم على املصارف واملؤسسات املالية
عن طريق ضبط التمويل والرقابة الداخلية والشفافية
والضبط املؤسسي وتفعيل نظام اإلنذار املبكر.
 /10إنشاء جهة رقابية منفصلة لسوق املال السوداني
(األسهم والصكوك).
املراجع:

 /1البديل اإلسالمي لالزمة املالية العاملية :الهيئة العاملية
لإلعجاز العلمي في القران والسنة – مكتب السودان –
1431هـ 2010 -م –املكتبة الوطنية – السودان.
 /2أثر األزمة املالية العاملية على القتصاد السوداني .محمد
الفاحت العتيبي  -احلوار املتحدث العدد 2008/12/26 - 2987م.
3\ The Changing Landscape of Islamic Finance, Imminent
challenges and Future Direction, 2010, Islamic Finance
Services Board, Malaysia.
4\ The Malaysian Experience in Financial- Economic
Crisis Management, An Alternative to the TMF – Style
Approach – TWN Global Economy series 6 2005,
Malaysia.
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نظرا ً ألهمية البنوك في تنمية االقتصاد الوطني أصبح
التسويق املصرفي يفرض نفسه في انتهاج سياسات عمل
تتماشى مع التطور الكبير الذي يرتكز عليه في هذا اجملال،
وبالتالي أصبح من الضروري على القطاع املصرفي انتهاج
التسويق كفلسفة وسياسة عمل في آن واحد ،ألن الدول
في الوقت الراهن لم تعد تتنافس على أساس ما متلكه
من تكنولوجيا وأموال ،ولكن على أساس قدرتها على
التسويق وجذب قاعدة كبيره من العمالء ومبدى امتالكها
لنظام مصرفي متخصص مدرك ألهمية التسويق ودوره
في تطوير وحتسني و تنمية االقتصاد الوطني.
تلعب إدارات التسويق في املصارف السودانية دورا ً كبيرا ً
وهاما ً وذلك إلجناح عملها وحتقيق أهدافها التسويقية
واالجتماعية وذلك من خالل استخدام شبكة االنترنت
في تقدمي اخلدمات املصرفية االلكترونية وضمان جودتها
للعمالء ،إضافة إلى إمكانية البحث عن األساليب اخملتلفة
التي تساعد املصارف في حتقيق رضا عمالئها ،فالتطور
السريع الذي حصل في اخلدمات املصرفية وتنوعها
واستخدام شبكة االنترنت لتقدمي اخلدمات املصرفية
يتطلب مهارات خاصة من قبل موظفي املصارف للعمالء
حتى يتسنى لهم حتقيق رضا العميل جتاه اخلدمات املقدمة
في املرتبة األولى ،ثم البحث فيما بعد عن كيفية تطوير
جودة اخلدمات املصرفية باستخدام التسويق االلكتروني
كأداة فعالة جلذبهم.
تكمن أهمية التسويق االلكتروني في معرفة احتياجات
العمالء من اخلدمات التي يتم تقدميها لهم عبر شبكة
االنترنت إضافة إلى مساعدة املصارف التجارية في
االستحواذ على اهتمام العمالء وجذبهم للتعامل
معهم من خالل إدراكهم ألثر التسويق االلكتروني على
جودة اخلدمات املصرفية وربطها بالعوامل الشخصية
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والوظيفية لدى العمالء والعمل على تنميتها وتطويرها،
وكذلك املساهمة في توفير قاعدة بيانات تساعد املصارف
التجارية في حتقيق مزايا تنافسيه تساعدهم في اتخاذ
قراراتهم التسويقية بشكل خاص واإلدارية بشكل عام.
أوالً :مفهوم وأهمية التسويق االلكتروني:
تعددت أساليب التسويق واختلفت وتطورت مع التطور
التكنولوجي لتصبح أفضل مما كانت عليه طرق التسويق
التقليدية في عرض الرسالة الترويجية للزبون املستهدف،
التسويق االلكتروني يعتبر الوسيلة احلديثة التي تربط
وسائل االتصال التكنولوجية احلديثة مبا مت تطبيقه من
وسائل تسويقية في تاريخ التسويق القدمي ولكن بطابع
جديد وأكثر كفاءة وفعالية ،فإذا مت تطبيق التسويق
اإللكتروني بشكل فعال عن طريق إتباع إستراتيجية
مدروسة فإن العائد على االستثمار منه يفوق بكثير نظيره
من التسويق التقليدي ،وهذا يرجع لألسباب التالية:
 /1سهولة االنتشار والوصول ،فالتعامل مع قاعدة االنترنت
االلكترونية تساعد وبشكل فعال على ترويج البضائع
واخلدمات بسرعة كبيرة مقارنة مع الطريقة التقليدية
للتسويق ،فلقد كانت عملية التسويق القدمية مكلفة
جدا ً لتصل في النهاية إلى عدد محدود من األشخاص،
ليصبح التسويق االلكتروني اليوم أقل كلفة باإلضافة
إلى إمكانية وصوله إلى العالم بأسره بسرعة ويسر ودون
التقيد بحدود جغرافية ووقت زمني محدد.
 /2التسويق االلكتروني يفتح اجملال أمام الشركات
بالوصول إلى الفئة املستهدفة من الزبائن بطرق متعددة
وكثيرة يستطيعون عن طريقها عرض قاعدة متنوعة
ومتعددة من املنتجات والسلع واخلدمات ،من خالل عدة
عمليات إدارية وحيوية هامة ومكملة مثل إدارة املعلومات
وإدارة عالقات الزبائن وخدمات املستهلك والتي تساهم

مجتمعة في سهولة الوصول إلى الزبون واتخاذ القرار
املناسب رجوعا ً إلى قاعدة العمالء املتوفرة.
 /3تساهم عملية التسويق عبر االنترنت في تسهيل
عملية التواصل بني الشركة والزبائن عن طريق قنوات
االتصال الثنائية ،حيث تتوفر العديد من طرق التواصل
ما بني الشركة والزبون مثل (البريد االلكتروني ،أخبار
الشركة الدورية ،غرف احملادثة اخلاصة وغيرها) كلها
مجتمعة تساهم في تسجيل آراء واقتراحات العمالء في
قاعدة بيانات كبيرة تساعد الشركة على اتخاذ القرارات
رجوعا للتقارير املستخرجة من قاعدة البيانات ،وهذا بدورة
يساعد وبشكل فعال على تطوير العمل واملنتج وحتديث
اخلدمات التي تزيد من رضا و توفير احتياجات العمالء
وبالتالي تزيد من قاعدة العمالء وتساعد على توسيع
مجال العمل وبالتالي تعظيم األرباح.
 /4عالم األعمال االلكتروني يعمل كخلية نشطة دون
توقف ،فطبيعته تتصف بالتواجد مما يعني أن العمليات
االلكترونية ال يحدها الوقت فهي فعالة ومستمرة ،وهذه
الطبيعة عادة ما تخدم عملية التسويق االلكتروني
لتصل إلى أوجها طيلة أيام األسبوع ،لتتنوع بذلك عملية
الترويج وتتشعب لتنتج عنها قاعدة واسعة من الزبائن
املتجددون بشكل مستمر.
 /5التسويق عبر االنترنت يتيح اختيار الطرق أو احلمالت
الدعائية التي ميكن أن جتذب الزبائن كونها ممتعة ومتعددة
الوسائط منها ما يحتوي على صوت وصورة ،وعمليات
تفاعلية كألعاب وألغاز خاصة بالشركة تستخدم
الستقطاب الزبائن وعرض املنتجات عليهم بأسلوب فني
مميز يساعد على متييز السلعة أو اخلدمة عن املنافسني
في نفس اجملال.
 /6التسويق املباشر يتميز بسرعة التحويل في تفاعل
الزبون ،فال يفصل الزبون عن عملية تصفح املنتج أو
السلعة أو اخلدمة وطلبها إال نقرات قليلة في فأرة
احلاسوب أو لوحة املفاتيح حتى تتم العملية على أمت وجه
وفي سرعة منافسة جدا للعملية التسويق التقليدية.
تبرز أهمية التسويق في الوقت احلالي إلى املنافسة
العاملية العالية على السلع واملنتجات ،فإتباع طرق
ترويجية مدروسة بشكل جيد قد تدخل األعمال اجلديدة
واملبتدئة في منافسة حقيقية مع كبريات الشركات
العاملية في نفس اجملال.
أهداف تطبيق التسويق البنكي:
تسعى إدارة البنك إلى حتقيق مجموعة من األهداف من

خالل تخطيط إستراتيجية خدماته واملتمثلة في ما يلي:
 /1زيادة رقم أعمال البنك :واملقصود احلصول على املزيد من
املتعاملني والودائع بأقل تكلفة باإلضافة إلى تلك األعمال
املتعلقة بتوظيف هذه املوارد في اإلقراض ،االستثمار
العمليات البنكية وتغيير مزيج اخلدمات للوصول ألسواق
جديدة.
 /2العمل على استقرار نشاط البنك :وهذا يعطي فرص
وافرة في مجال تخطيط السيولة والربحية للبنك.
 /3ارتباط اخلدمات املقدمة بتحقيق ربحية معينة للبنك،
إذ أن األرباح مازالت تعبر عن نشاط البنك وجناحه.
باإلضافة إلى أهداف أخرى وهي:
أ .يهدف التسويق البنكي لدراسة سوق اخلدمة البنكية.
ب .دراسة املتعاملني احلاليني واملرتقبني.
ج .التوجيه املنتظم للخدمات البنكية إلى الزبائن
بالطريقة التي حتقق رضاهم وأهداف البنك.
د .التوسع واالنتشار من خالل زيادة الفروع والوحدات.
هـ .تقليل اخملاطر.
و .اعتماد البنك على التسويق يشتمل على أهداف لها
طابع اجتماعي كتمويل صفار املنتجني ،احلرفيني واالهتمام
بتشجيع الفنون والرياضة والتعليم في الريف.
ثانياً :تعريف التسويق اإللكتروني:
متثل التجارة اإللكترونية احد املوضوعات التي تسمى
باالقتصاد الرقمي ( )Digital Economyحيث يقوم
االقتصاد الرقمي على حقيقتني هما:
أ -التجارة اإللكترونية .Electronic commerce
ب -تقنية املعلومات .Information Technology
فتقنية املعلومات في عصر احلوسبة واالتصال أو مبا
يعرف مبصطلح العوملة أو النظام العاملي اجلديد قد خلق
الوجود الواقعي للتجارة اإللكترونية التي تعتمد أساسا ً
على احلوسبة ومختلف وسائل التقنية للتنفيذ وإدارة
النشاط التجاري.ال بد في البداية من توضيح مفهوم
التجارة اإللكترونية مقابل مفهوم األعمال اإللكترونية
وكذلك مقابل التسويق عبر اإلنترنت لنصل إلى مفهوم
التسويق اإللكتروني.
أن كلمة  E - commerceمشتق من الكلمتني اإلنكليزيتني
 Electronic commerceأي التجارة اإللكترونية أما
مصطلح  Ent. - commerceفهو مشتق من كلمتني
 Enternet - commerceأي التجارة عبر اإلنترنت؛ حيث أن
التجارة عبر اإلنترنت هي جز ُء من التجارة اإللكترونية فمثالً
إذا قام أحد العمالء بتحرير طلبية توريد مواد معينة من
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خالل حاسبه الشخصي فسوف يتكون عن ذلك بصور ٍة
تلقائية فاتورة إلكترونية ويقيد ذلك في دفتر األستاذ
وهذا يعتبر شكل من أشكال التجارة اإللكترونية وعند
إرسال هذه الفاتورة بواسطة البريد اإللكتروني إلى املورد
عبر اإلنترنت هذا يعني جتارة إلكترونية وجتارة عبر اإلنترنت
ألعمال
آن واحد .لذلك فإن التجارة اإللكترونية متتد
ٍ
في ٍ
أخرى تساعد الشركة على تنفيذ أعمالها التجارية
مثل تنفيذ القيود واحلسابات اإللكترونية وتنفيذ برامج
بطريق مؤمتتة.وعليه ميكن تعريف
التشغيل الصناعي
ٍ
التجارة اإللكترونية كما عرفتها منظمة التجارة العاملية
على أنها تشتمل على أنشطة إنتاج السلع واخلدمات
وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها للمشتري من
خالل الوسائط اإللكترونية والعمليات التجارية التي
تشتمل عليها التجارة اإللكترونية لذلك فإن التجارة
اإللكترونية هي :
 /1اإلعالن عن املنتج أو اخلدمة والبحث عنهما.
 /2التقدم بطلب الشراء وتسديد قيمة املواد املشتراة.
 /3التسليم النهائي للمواد املشتراة.
وغالبا ما يستخدم البعض اصطالح التجارة اإللكترونية
مرادفا ً الصطالح األعمال اإللكترونية  E-businessوهذا
بدوره خطأ شائع فاألعمال اإللكترونية أوسع نطاقا ً من
التجارة اإللكترونية وتقوم على فكرة أمتتة األداء في
العالقة بني إطارين من العمل ومتتد لسائر األنشطة
اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدماتية ،وال تتعلق فقط
بعالقة البائع أو املورد بالزبون ،إذ متتد لعالقة املنشأة
بوكالئها وموظفيها وعمالئها كما متتد إلى أمناط أداء
العمل وتقييمه والرقابة عليه .وضمن مفهوم األعمال
اإللكترونية يوجد املصنع اإللكتروني املؤمتت والبنك
اإللكتروني املؤمتت وشركة التأمني اإللكترونية واخلدمات
احلكومية املؤمتتة التي تتطور حاليا ً إلى مفاهيم أكثر
شمولية وهي احلكومة اإللكترونية.
من هذه التعاريف لألعمال اإللكترونية ،والتجارة
اإللكترونية ،والتجارة عبر اإلنترنت جند بأن التسويق
اإللكتروني هو أبرز وأهم نشاطات التجارة اإللكترونية
التي تتم عبر اإلنترنت؛ ذلك أن الوظيفة التسويقية هي
أحد الوظائف املنظمة وهي الوظيفة التي تسعى إلى
تسهيل تبادل وانسياب املنتجات من املنتج إلى املستهلك
من خالل استخدام أدوات وأساليب معينة بحيث حتقق
املنافع املطلوبة ألطراف العملية التسويقية وتتم هذه
العمليات في ظل بيئ ٍة شديدة التغيير .وهذه العملية
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تتم بشكل رئيسي بواسطة اإلنترنت Internet Based
 Marketingفي ممارسة كافة األنشطة التسويقية
كاإلعالن والبيع والتوزيع والترويج وبحوث التسويق
وتصميم املنتجات اجلديدة والتسعير واستخدام الطرق
اإللكترونية في عملية الوفاء بالثمن عبر اإلنترنت.
ثالثاً :أنواع التسويق اإللكتروني:
يرى بعض اخلبراء في التسويق (كوتلر)،بأنه ميكن تصنيف
أنواع
التسويق الذي متارسه املؤسسات إلى ثالثة
ٍ
رئيسية:
ُ
مرتبط
 /1التسويق اخلارجي  External marketingوهو
بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ املزيج
التسويقي ( املنتج  -السعر -التوزيع  -الترويج).
 /2التسويق الداخلي  Internal Marketingوهو مرتبط
بالعاملني داخل املؤسسة حيث أنه يجب على املؤسسة
أن تتبع سياسات فعالة لتدريب العاملني وحتفيزهم
كفريق
لالتصال اجليد بالعمالء ودعم العاملني للعمل
ٍ
يسعى إلرضاء حاجات ورغبات العمالء .فكل فرد في
املؤسسة يجب أن يكون موجه في عمله بالعمالء .فال
يكفي وجود قسم في املؤسسة خاص بالقيام باألعمال
التقليدية لوظيفة التسويق وبقية األفراد أو األقسام في
اجتا ٍه آخر.
 /3التسويق التفاعلي  Interactive Marketingوهو مرتبط
بشكل
بفكرةجودةاخلدماتوالسلعاملقدمةللعمالءتعتمد
ٍ
أساسي ومكثف على اجلودة والعالقة بني البائع واملشتري.
ومفهوم التسويق اإللكتروني ال يختلف عن هذه املفاهيم
التقليدية للتسويق إال فيما يتعلق بوسيلة االتصال
بالعمالء .حيث يعتمد التسويق اإللكتروني على شبكة
اإلنترنت كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وقليلة التكلفة
وذلك لتنفيذ هذه األعمال التي تشكل األنواع الرئيسية
لعملية التسويق بشكله التقليدي.
رابعاً :اخلصائص املميزة للتسويق اإللكتروني:
يتميز التسويق اإللكتروني بخصائص أهمها:
أ -اخلدمة الواسعة :التسويق اإللكتروني يتميز بأنه يقدم
خدمة واسعة  Mass serviceوميكن للعمالء املتعاملني
مع املوقع التسويقي التعامل معه في أي وقت ودون أن
تعرف الشركة صاحبة املوقع إال إذا اتصل العميل بها
كما ال ميكنها مراقبة الزائرين ملوقعها.
ب -عاملية التسويق اإللكتروني :أن الوسائط املستخدمة في
التسويق اإللكتروني ال تعرف احلدود اجلغرافية،بحيث ميكن
التسوق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه

الشخصي على املوقع اخملصص للشركة ،مع وجود محذورٍ
من عدم تبلور القوانني التي حتكم التجارة اإللكترونية،
وخصوصا ً ما يتعلق منها بأمان الصفقات التجارية.
ت -سرعة تغير املفاهيم :يتميز التسويق اإللكتروني
بسرعة تغير املفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما
يحكمه من قواعد؛ذلك أن التجارة اإللكترونية مرتبطة
بوسائل وتقانات االتصال اإللكتروني وتقانات املعلومات
بشكل متسارع لذلك فإن الترتيبات
التي تتغير وتتطور
ٍ
القانونية التي تخضع لها قابلة للتغير السريع بشكل
متوافق مع تطورات التقانات واالتصاالت واملعلومات.
ث -أهمية اإلعالن عبر الشبكة الدولية :يجب استخدام
عنصر اإلثارة وانتباه املستخدم للرسائل اإللكترونية كما
هو احلال في اإلعالنات التلفزيونية نظرا ً لتعدد الشركات
التي تطرح رسائلها اإللكترونية.
ج -اخلداع والشركات الوهمية :تزداد أهمية احلذر من
التسويق غير الصادق الذي ال يحمل مضمونا ً حقيقياً؛ ألنه
من السهل نشر هذه املعلومة عن الشركة عبر اإلنترنت
وأن أحد الزبائن قد يتعرض حلالة خداع من هذه الشركة
الوهمية أو غير امللتزمة؛ مثل التعامل ببطاقة ائتمان
مسروقة أو تقدمي ضمانات خدمات ما بعد التصنيع دون
االلتزام بالتنفيذ الفعلي ،أو عن طريق ادعاء صفة املصرف
لتجميع األموال وتقدمي إغراءات باحلصول على عوائد
مجزية وغير ذلك من األساليب؛ ذلك أن مسألة تسديد
مبالغ الشراء للسلع واخلدمات بواسطة إرسال أرقام
البطاقات االئتمانية عبر الشبكة ما تزال غير آمنة.
ح -تضييق املسافة بني الشركات :التسويق اإللكتروني
يضيق املسافات بني الشركات العمالقة والصغيرة من
حيث اإلنتاج والتوزيع والكفاءات البشرية؛ بحيث ميكن
للشركات الصغيرة الوصول عبر اإلنترنت إلى السوق
الدولية بدون أن تكون لها البنية التحتية للشركات
الضخمة املتعددة اجلنسية وجتعلها تقف على قدم
املساواة مع هذه الشركات في املنافسة .وذلك يعود إلى
استخدام نفس األسلوب في تنفيذ عمليات البيع والشراء
وتقدمي مختلف أنواع اخلدمات إلكترونياً .كما في حالة
توزيع املوسيقى واألقراص الليزرية وأفالم الفيديو وبرامج
الكمبيوتر وغيرها.
خ -تقبل وسائل الترويج عبر الشبكة مع الطبيعة
الدولية للتسويق اإللكتروني ،تلعب االختالفات احلضارية
واحلساسيات الثقافية دورا ً مهما ً في ذلك؛ وخصوصا ً
بالنسبة للطرق املتبعة بالترويج بحيث ميكن لبلد ما أن

تتقبل الوسائل الترويجية وتتوافق مع عقليتها الثقافية
وأخرى تنبذها وتتخذ منها موقف معادي.
د -غياب املستندات الورقية في التسويق اإللكتروني تنفذ
الصفقات إلكترونيا ً دون حاجة الستخدام الورق وخصوصا ً
املنتجات التي تقبل الترقيم وذلك من عملية التفاوض
حتى تسليم البضاعة حتى قبض الثمن .وهذا ما أثار
مسألة إثبات العقود وصحة التواقيع الرقمية .األمر الذي
دعا املنظمات الدولية لوضع إطارٍ قانوني خاص بالتجارة
اإللكترونية ،والتوقيع وتسديد القيمة إلكترونياً.
خامساً :املعوقات األساسية للتسويق اإللكتروني:
أن ثمة عقبات حتد من جناح عملية التسويق اإللكتروني
تتمثل فيما يلي:
 /1اللغة والثقافة :وحتد من التفاعل بني العمالء واملواقع
اخملتلفة لذا هناك حاجة ملحة لتطوير البرمجيات التي
من شأنها إحداث نقلة نوعية في ترجمة النصوص
إلى اللغات اخملتلفة ليفهمها العمالء،وضرورة مراعاة
االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد بني األمم بحيث ال
يكون هناك عائقا ً نحو استخدام املواقع التجارية.
 /2اإلدارة اجليدة :يحتاج التسويق اإللكتروني إلى إدارة
جيدة وخطط واضحة ملواجهة التغيير املستمر في حركة
السوق احمللي أو العاملي .وال ميكن للتسويق اإللكتروني أن
ينجح إن لم يتوفر اخملتصون في هذا اجملال.
 /3السرية واخلصوصية :وهي حتد أيضا ً من عملية التسويق
اإللكتروني وخصوصا ً وأنه يفترض احلصول على بعض
البيانات املتعلقة بالعميل مثل االسم ،النوع ،اجلنسية،
العنوان ،طريقة السداد ،أرقام بطاقات االئتمان وغيرها
وهذا ما يفترض استخدام البرمجيات اخلاصة للحفاظ
على السرية وتأمني الصفقات والدفع اإللكتروني الذي
يتم عبر اإلنترنت.
 /4القوانني والتشريعات :وهي ضرورية لتنظيم عمليات
التسويق اإللكتروني وحماية حقوق امللكية والنشر على
شبكة اإلنترنت فضالً عن تطوير األنظمة املالية والتجارية
لتسهيل عمليات التسويق اإللكتروني.
بعد هذه العجالة في موضوع التسويق اإللكتروني
ومتطلباته األساسية من البنية التحتية والكوادر
املتخصصة للعمل في مجال التسويق اإللكتروني
بشكل
والعوائق التي تعترض عملية التسويق اإللكتروني
ٍ
عام ،سنعالج في الفقرات القادمة عملية التسويق
اإللكتروني في البلدان العربية ،وما هي املعوقات التي حتد
من انتشاره في املنطقة العربية ومنها سورية.
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الفصل الثالث :واقع التسويق اإللكتروني في البلدان العربية
أن ثورة املعلومات هي القوة األساسية القادمة جلميع
الدول ،ومن خالل هذه القوة تستطيع البلدان حتريك عصا
اقتصادها وتوفير فرص العمل لشعوبها ،وجذب رؤوس
األموال من جميع دول العالم .كما أن الشركات ال تتخذ
قراراتها عشوائياً،بل تعتمد على الكمية الهائلة من
املعلومات التي لديها التخاذ القرارات السليمة .ما هو
سبب تأخر البلدان العربية في ثورة املعلومات؟ وما هي
املعوقات األساسية التي تعيق التسويق اإللكتروني في
البلدان العربية؟ وما هي منعكسات التسويق اإللكتروني
وآثاره االقتصادية؟.
 /1حالة التسويق اإللكتروني وأسباب تأخرها في
البلدان العربية:
تختلف صورة التسويق اإللكتروني في البلدان العربية
عن باقي بلدان العالم ،إذ أن العديد من الشركات العربية
بعيدة عن عملية التسويق اإللكتروني .والسبب هو
تخلف البلدان العربية عن ركب التعامالت اإللكترونية.
أسباب عديدة منها:
والسبب في هذا التأخر يعود إلى
ٍ
ضعف البنية التحتية للتسويق اإللكتروني وعدم وجود
اخلبرة الكافية واالفتقاد لالستقرار التشريعي لهذه الدول
وعدم وجود آلية وقوانني واضحة في االستثمار بالدول
العربية ،وكذلك القيود املفروضة على املستثمرين التي
حتد من نقل األرباح واملطالبة بتدويرها داخل البلد.
لقد دلت اإلحصائيات عن استخدام شبكة اإلنترنت في
البلدان العربية بأنها تشكل نسبة  %0.6من تعداد السكان
بينما في الدول املتطورة ،فإن النسبة تبلغ  %88من تعداد
السكان .والسبب في هذا الفرق أن البلدان املتطورة أوجدت
البنية التحتية لإلنترنت وبتكلفة جتعلها في متناول
اجلميع .والفرق شاسعا بني البلدان العربية وتلك املتطورة،
حيث يأتي على رأس الدول العربية ،اإلمارات املتحدة بحيث
بلغت نسبة املشتركني باإلنترنت  %24.44من تعداد السكان
فهي حتتل املرتبة  22من بني دول العالم ومن املتوقع أن
يصل العدد إلى  %38من عدد السكان بحلول عام ،2005
يليها كل من مصر ،البحرين ،قطر ،الكويت ومن ثم لبنان.
وبلغ مجموع مستخدمي اإلنترنت في البلدان العربية حتى
نهاية عام  2002حوالي  3.54مليون مستخدم.
كما يرتبط بهذا املوضوع املتعلق بالبنية التحتية
انتشار احلواسب املضيفة (اخملدمات) في العالم العربي
بحيث تتفاوت النسبة بني البلدان العربية فالعدد في
اإلمارات املتحدة يقترب من املعدل العاملي بينما في

14

دول عربية أخرى لم تدخل بعد في وضع احلواسيب على
ٍ
اإلنترنت .واجلدول التالي يبني بعض املقارنات بني البلدان
العربية بالنسبة لدول العالم حسب املسح الذي أجرته
أن هذه البنية التحتية املتواجدة في الدول العربية
مقارنة بالدول املتطورة تشكل بنية ما تزال في بداية
الطريق األمر الذي تنعكس آثاره على مستوى التسويق
استطالع في اجلزائر حول ما إذا
اإللكتروني ومنوه ،ففي
ٍ
كان املشاركون باالستطالع يعرفون موقع ويب للتسويق
اإللكتروني كان اجلواب  %90.14بأنهم ال يعرفون مقابل
 %9.86وهذا ما يؤكد أن املتاجر االفتراضية في اجلزائر كما
هو في غالبية البلدان العربية لم تر َق بعد إلى املستوى
املطلوب في التسوق اإللكتروني .ذلك أن أغلب املتاجر
اإللكترونية العربية هي متاجر للعرض واإلعالن فقط
بشكل
وبذلك هي متارس عملية التسويق اإللكتروني
ٍ
غير كامل .أن دورة التجارة اإللكترونية ال تكتمل باإلعالن
والعرض فقط إذ ال بد من ،إمتام العملية حتى إيصال
املنتَج إلى املشتري في املكان والزمان املناسبني.وبسبب
عدم وجود بنية لوجستية كاملة في البلدان العربية
فإن أغلب املتاجر اإللكترونية تكتفي بتنفيذ نصف دورة
التسويق اإللكتروني.وهو ما يطلق عليه البعض التسويق
اإللكتروني الساكن .ويقسم الباحثون املتاجر اإللكترونية
العربية إلى ما يلي:
أ -متاجر تقوم بعمليات العرض واإلعالن فقط.
ب -متاجر متارس التسويق اإللكتروني الكامل من حيث
العرض والبيع والتسوية املالية بواسطة البطاقات
االئتمانية وهي قليلة جداً.
ج -متاجر تتيح للعمالء االتصال معها بواسطة البريد
اإللكتروني للتعرف على املنتجات وتتم عملية البيع
والشراء والدفع والتحصيل بطرق غير إلكترونية كالبريد
العادي ،وأغلب املتاجر العربية تقوم على هذا النمط.
د -متاجر إلكترونية انتقالية تقوم بعمليات البيع والشراء
واالتفاق بواسطة شبكة اإلنترنت غير أن عملية الدفع
تتم عند التسليم وهذه املتاجر تسعى لتطوير خدماتها
لتصبح متاجر إلكترونية كاملة من خالل توفير التجهيزات
الالزمة وحتقيق األمن املالي الكافي.
وعلى الرغم من التأخر النسبي للبلدان العربية غير أن
بعض الشركات بدأت ببناء قاعدة للتجارة اإللكترونية في
عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات ،الغاز ،املناجم،
التعدين .ومن بني الشركات التي تستخدم التجارة
اإللكترونية في مجال التسويق وتنمية األعمال وتنفيذ

العقود هي شركة (أرامكو).
هناك العديد من املعوقات التي تعترض عملية التسويق
اإللكتروني في البلدان العربية التي تشكل املتطلبات
األساسية في حقل التسويق اإللكتروني وهي مشكلة
ثالثية األبعاد تتمثل كما يلي:
 /2متطلبات البنى التحتية:
وهو مطلب ذو طبيعة تقنية يتصل به متطلبات بناء
وتطوير الكوادر البشرية في حقل املعرفة التقنية
ومتطلبات استراتيجيات إدارة مشاريع املعلوماتية في
القطاعني العام واخلاص وسالمة التعامل مع لغتها
ومتطلباتها .غير أن اجلهود العربية في هذا اجملال تتواصل
لبناء البنية التحتية الالزمة للتسويق اإللكتروني .غير
أننا ال نستطيع القول بأن الكثير قد حتقق في هذا اجملال،
إذ ما تزال غالبية الدول العربية تعاني من مشكالت البنى
التحتية في حقلي االتصال واحلوسبة ،فقد بينت الدراسات
بأن عدد اخملدمات اآلمنة في العالم العربي ضعيف فهو
باآلحاد لكل دولة ،ذلك أن األعمال اإللكترونية E-Business
تتطلب تبادل معلومات خاصة باألعمال التجارية والتي
حتتوي على أسرار جتارية وصناعية وتداوالت مصرفية
كان ال بد من أن تكون اخملدمات أو احلواسيب املضيفة
آمنة  Secureوأن تكون هناك بنية حتتية لالتصاالت آمنة
) Public Key Infrastructure (PKIهذه البنية تقوم على
وجود مخدمات آمنة إضافة لوجود الطرف الثالث Third
 Partyالذي يضمن اجلهات املتعاملة مع بعضها على
اإلنترنت وضمان البرمجيات.لذلك على البلدان العربية
العمل على تقوية كفاءة قطاع االتصاالت فضعفها يؤثر
في قدرة وأداء القطاعات االقتصادية األخرى .كما يتوجب
زيادة اإلنفاق العام على البنية املعلوماتية وإيجاد البنية
التحتية التي تتيح االتصال باإلنترنت واالستفادة من
تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها ،كما يتوجب تخفيض
تكلفة اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك فإن البلدان العربية
تعاني من النقص أو عدم االستثمار الكافي للكفاءات
والكوادر املؤهلة للتعاطي مع متطلبات البناء التقني
الفاعل ،مع غياب استراتيجيات إعادة بناء مساقات
التعليم في حقل التكنولوجيا واملعلومات والتأهيل
والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعاً.
أن احلاجة للتحول إلى تطبيقات التسويق اإللكتروني عن
غيرها من أشكال التسويق األخرى حتتاج إلى نوعية من
العاملني تختلف عن غيرها .فكلما كثرت مراحل التبادل
التجاري اإللكتروني ،زادت احلاجة إلى مهارات محددة

ومؤهلة للتعامل مع هذه املبادالت .وال متتلك البلدان
العربية شأنها في ذلك شأن بقية بلدان العالم النامية
حتى اآلن أيدي عاملة متعددة املهارات في كافة اجملاالت
املتصلة باإلنترنت حتى وأن كان البعض متقدما ً في مجال
بناء هذه الطاقات .كما تشهد معظم الدول العربية
بشكل عام نقصا ً ملحوظا ً في عدد األفراد امللمني
والنامية
ٍ
جيدا ً بتقنيات الكمبيوتر واملعلومات.لذلك فإنه يتوجب
تكثيف املوارد البشرية ذات الكفاءة واخلبرة العالية وهو
ٌ
شرط أساسي للبيئة املواتية للتسويق اإللكتروني وأن
تنمية رأس املال البشري هي باألساس عملية تعليمية
يتزود فيها الفرد باألسس العلمية املطلوبة ،وهي ثانيا ً
عملية قدرات فنية تدريبية يكتسب فيها الفرد مهارات
علمية متخصصة وهي ثالثا ً عملية إدارية يتم فيها
تأهيل األفراد إلدارة وتنفيذ النشاط اإلمنائي بجوانبه
اخملتلفة وهي أخيرا ً مسألة سلوكية تهدف إلى التأثير في
السلوك االجتماعي للفرد وتنمية القيم املطلوبة.
ومن املشكالت التي تعاني منها البلدان العربية أيضا ً
إضاف ًة إلى ذلك احتمال وجود معدل دوران مرتفع ملوظفي
تقنية املعلومات .كما تفتقر اجلامعات إلى التجهيزات
الالزمة لتوفير التدريب املطلوب في مجال تقنية املعلومات
الذي يحتاجه القطاع اخلاص .كما تشكل اللغة عائقا ً
أمام استخدام اإلنترنت في البلدان العربية والنامية ألن
معظمها يعمل باللغة اإلنكليزية.
قبل البدء بالتسويق اإللكتروني يتوجب على احلكومات
العربية بناء بنية حتتية قوية من وسائل حديثة من
شبكات اتصال وتوفير اإلنترنت ومراكز األبحاث والتدريب
واعتماد املعلومات والبيانات العلمية في حياة اجملتمع.
ويجب على البلدان العربية بناء قاعدة معلومات لتبادل
وتوفير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات السليمة .فمن
خالل استبيان مت في اجلزائر مثالً كان االستفسار عن
مدى الصعوبات (االنقطاع أثناء االستخدام ،بطئ ظهور
الصفحات،صعوبة تصفح املواقع ،صعوبات التعامل مع
البريد ،صعوبة احلصول على املعلومات ،وصعوبة التعامل
مع الويب) التي يتلقونها أثناء االستخدام فكانت النسبة
الكبرى في الصعوبات التي تتمثل ببطء ظهور صور
الصفحات بنسبة  %42أما الصعوبة الثانية فعادت إلى
انقطاع االتصال أثناء االستخدام للشبكة بنسبة  %33والسبب
يعود إلى ضعف بنية االتصال وعدم التحكم في تقنيات
االتصال بالقدر الالزم .والصعوبة الثالثة متثلت بصعوبة
احلصول على املعلومات بنسبة  13.48والسبب يعود إلى
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جهل قواعد البحث في احملركات .والصعوبة الرابعة متثلت
بصعوبة استخدام برامج التصفح واستخدام برامج البريد
اإللكتروني وصعوبة التعامل مع الويب بنسبة 11.22
ويعزى ذلك إلى أن املستخدمني حديثي العهد باستخدام
اإلنترنت وتنقصهم اخلبرة في ذلك.
كما يتصل بهذا املطلب احلاجة إلى إدارة جيدة وخطط
واضحة ملواجهة التغيير املستمر في حركة األسواق،
سواء محلية أم عاملية .والتسويق فن يصعب ممارسته
إن لم يتوفر له اخملتصون في هذا اجملال .وهذه الناحية
تشكل إحدى الصعوبات التي تواجه منظومة التسويق
اإللكتروني والعاملني فيه في الوطن العربي .أن ما يحدث
في الشركات العربية هو فقط اجتها ٌد تسويقي غير
مدعم بالتخصص ،وأحيانا ً يكون هناك تخبطا ً حقيقيا ً
في استخدام الطرق والوسائل املقلدة باملواقع املتواجدة
على ساحة اإلنترنت التي رمبا ال تكون األسلم واألفضل
للتعريف مباهية الرسالة التي يرغب العامل في إدارة
التسويق إيصالها .وال تخرج هذه الوسائل عن كونها
جتربه وانتظار النتائج وردة الفعل ،كما ال تخرج عن كونها
أسلوب اخلدعة واإلغراء مثله مثل عمليات التسويق
التقليدي وفقا ً لرأي صاحب إحدى الشركات.
ويضاف إلى هذه الصعوبات املتعلقة بالبنى التحتية
للتسويق اإللكتروني في البلدان العربية،عدم تخطي
غالبية الدول العربية مشكالت السياسات التسعيرية
لبدل خدمات االتصال وخدمات تزويد اإلنترنت ،وهو عامل
حاسم لزيادة عدد املشتركني كمدخل ضروري لوجود
السوق التجارية اإللكترونية العربية؛ أن هذه السوق
ليست فقط سوق املواقع التجارية على الشبكة ،بل هي
باألساس سوق املستخدم أو الزبون الذي يساهم في بقاء
وتطور هذه املواقع والذي يكون فيها أسعار االستخدام
للشبكة الدولية عامالً حاسما ً في حتديد بقاء وتطور هذه
املواقع حيث يالحظ في اآلونة األخيرة اجتاه نحو تخفيض
األسعار الهاتفية في سورية ومصر ولبنان وخصخصة
االتصاالت في بعض الدول العربية مثل عمان للتوجه نحو
بشكل أكبر.
مجتمع املعلوماتية واألعمال اإللكترونية
ٍ
سادساً :الصور اخملتلفة للتسويق اإللكتروني:
ميكن متثيل الصور اخملتلفة للتسويق اإللكتروني
باملصفوفة التي قدمها (كوبل)؛ بحيث يوجد تسعة أنواع
من تطبيقات اإلنترنت في اجملاالت التجارية كما يلي:
 /1التعامالت بني األجهزة احلكومية  G2Gفي إطار تبادل
املعلومات والتنسيق بني اجلهات احلكومية.
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 /2التعامالت بني األجهزة احلكومية والشركات  G2Bوذلك
في إطار تعامالت احلكومة مع الشركات مثل حتصيل
الضرائب.
 /3التعامالت بني األجهزة احلكومية واملستهلكني G2C
من خالل اإلعالن عن الوظائف أو البرامج التعليمية.
 /4التعامالت بني الشركات واألجهزة احلكومية B2G
كاملعلومات التي تطلبها الشركات من األجهزة احلكومية
كالرخص واملشاركة في املناقصات التي جتريها احلكومة.
 /5التعامالت بني الشركات بعضها ببعض  B2Bمثل تبادل
الصفقات التجارية والتوريد وسداد القيمة عبر اإلنترنت.
 /6التعامالت بني الشركات واملستهلكني  B2Cكبيع برامج
احلاسوب وأفالم الفيديو واملوسيقى عن طريق اإلنترنت.
 /7التعامالت من املستهلك إلى احلكومة  B2Gكسداد
الضرائب والرسوم وفواتير الكهرباء.
 /8التعامالت فيما بني املستهلكني والشركات  C2Bمن
خالل التعرف على األسعار وخدمات وسلع بعض الشركات
من خالل مواقعها على الشبكة العنكبوتية.
 /9التعامالت فيما بني املستهلكني أنفسهم  C2Cمن
خالل تبادل السلع واخلدمات بشكل مباشر دون تدخل
الوسطاء.
ولكن التعامالت األكثر شيوعا ً هي تعامالت الشركات فيما
بينها  B2Bوتعامالت الشركات مع املستهلكني.B2C
سابعاً :آثار التسويق اإللكتروني على املزيج التسويقي:
أن التسويق اإللكتروني يختلف عن التسويق التقليدي
من حيث اآللية التي يتم فيها التسويق غير أن املضمون
واحد في كلتا احلالتني .التسويق التقليدي يتم وفق آلية
معقدة بينما التسويق اإللكتروني يتم وفق آلية بسيطة،
التسويق اإللكتروني قد اختصر العديد من منافذ التوزيع
واختصر اإلجراءات التقليدية بالترويج بحيث أصبح
الترويج يتم على املواقع اخملصصة للشركات في الشبكة
العنكبوتية وهذا التبسيط واالختصار أدى بدوره إلى
تخفيض األسعار بسبب املنافسة بني الشركات وزيادة
املبيعات اعتمادا ً على اقتصاديات احلجم فما هي آثار
التسويق اإللكتروني على املزيج التسويقي للسلعة
املكون من العناصر التالية (املنتج  -التوزيع  -الترويج -
التسعير) وهو ما يعرف باللغة اإلنكليزية 4P (Product,
)Price, Place, Promotion
أثر التسويق اإللكتروني على املنتج : Product
املنتجات هي أحد العناصر األساسية للمزيج التسويقي
وكافة العناصر األخرى ترتكز عليه وتتمحور حوله.

واملنتج بالتعريف هو مجموعة املنافع التي يحصل عليها
املشتري نتيجة حصوله عليه واملنافع التي يحصل عليها
املشتري من جراء استخدامه له .وهناك بعض التعريفات
املتفرقة املتعلقة باملنتج ومنها:
أ -مزيج املنتجات :وهو مجموعة املنتجات التي تقوم
الشركة بإنتاجها.
ب -املنتج الفردي :مجموعة املواصفات التي تعمل على
إشباع رغبات معينة لدى املستهلك.
ت -خط املنتجات :وهو مجموعة املنتجات التي يوجد
بينها عالقة أو ارتباط في العملية اإلنتاجية وميكن التعبير
عنه بعدة مؤشرات منها االتساع والعمق والترابط.
ث -التنويع :إضافة منتجات جديدة إلى املنتجات احلالية.
ج -التشكيل :إضافة شكل جديد إلى األشكال احلالية
التي تنتجها الشركة.
ح -التبسيط :وهو حذف أو إسقاط أحد املنتجات أو
خطوط املنتجات أو أحد األشكال.
خ -دورة حياة املنتج :متر دورة حياة املنتج بعدة مراحل وهي
 - 1التقدمي  - 2النمو  - 3النضج  - 4االنحدار.
تختلف كل مرحلة من هذه املراحل باملؤشرات والنسب
املالية من حيث حجم املبيعات واألرباح احملققة والتكاليف
واملستهلكني واملنافسني .والفائدة من دورة حياة املنتج
بالنسبة للشركة تكمن في رسم اإلستراتيجية
التسويقية التي تتفق مع املرحلة التي يتم بها املنتج.
د -اخلدمات :وهي مجموعة اخلدمات املقدمة عبر اإلنترنت؛
واإلنترنت هي بحق أم اخلدمات؛ بحيث تقدم من خاللها
مجموعة من اخلدمات مثل الصيانة وخدمات استشارية
وخدمات صحية وتعليمية وغيرها .وتتميز هذه اخلدمات
بأنها غير ملموسة وهي غير قابلة للتخزين كما يصعب
تأدية بعضها عبر اإلنترنت مثل خدمات التغليف والنقل.
أن أثر شبكة اإلنترنت على املنتج تظهر من حيث ارتباط
املنتجات ومواصفاتها باملواصفات العاملية في العصر
احلاضر ،وشبكة اإلنترنت تساهم بإعطاء املعلومات عن
املنتجات العاملية املنافسة.
كما أن بعض األشخاص ال يرغبون بالتسوق من خالل
جتوالهم باألسواق لذلك فهم يفضلون احلصول على
منتجاتهم من خالل الصور احلية املعروضة على املواقع
اخملصصة للشركات على الشبكة العنكبوتية.
أن العرض على شبكة اإلنترنت ساهم بظهور منتجات
وخدمات جديدة ،األمر الذي زاد من التنوع في املنتجات
املعروضة وأصبحت عوامل التمييز واالختيار أكثر

وضوحاً,كما أن تطور خدمات ما بعد البيع والضمان لهذه
املنتجات ساهم في زيادة أهمية العرض وإظهار املعلومات
عن املنتج واخلدمات ما بعد البيع؛ بحيث تساهم شبكة
اإلنترنت في معرفة هذه اخلدمات.
أثر التسويق اإللكتروني على التوزيع :Place
يعتبر التوزيع من القرارات الهامة في الشركة إذ تؤثر هذه
القرارات على القرارات التسويقية األخرى ويترتب عليها
التزامات مالية طويلة األجل ومن قنوات التوزيع نذكر ما
يلي:
أ -تاجر اجلملة :وهو التاجر الذي يتعامل في صفقة اجلملة
ويورد لتاجر املفرق أو التجزئة.
ب -تاجر املفرق أو التجزئة :وهو التاجر الذي يتعامل في
صفقة التجزئة ويبيع للمستهلك.
ت -الوكالء والوسطاء والسماسرة :الوكيل هو الوسيط
الذي تنتقل إليه السلعة ويتقاضى عنها عمولة على بيعها
دون أن تنتقل إليه امللكية؛ وهذا ما يفرقه عن تاجر اجلملة.
والسمسار هو الوسيط الذي يتوسط العالقة بني البائع
واملشتري مقابل عمولة معينة والوسطاء كاملؤسسات
التسويقية احمللية أو اخلارجية ،واحلواضن التسويقية التي
تتولى بيع املنتجات العائدة إلحدى الشركات مع منتجاتها
واالستفادة من ميزة التكامل السلعي أو رواج إحدى السلع
إلمكانية بيع السلع العائدة لهذه الشركة.
أن شبكة اإلنترنت تساعد على تخفيض القنوات
التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستهلك
بالزمان واملكان املناسبني وتؤدي إلى تطبيق قاعدة من
املنتج إلى املستهلك مباشر ًة.
ثامناً :أثر التسويق اإللكتروني على جودة اخلدمات
املصرفية:
 /1إمداد إدارة البنك ببحوث تسويقية منتظمة حتدد مركز
البنك في السوق بالنسبة لكل خدمة ،كما حتدد نوعية
عمالء البنك وميولهم ومواصفاتهم ومهنهم وأعمالهم،
وعوامل تفصيلية للبنك دون البنوك األخرى.
 /2رسم سياسات اخلدمة التي يقدمها البنك في ضوء
التطورات في مفاهيم العمالء والتطورات العاملية في
مجال البنوك ،والعمل على تقدمي اخلدمات البنكية
اجلديدة للسوق وحتديد وقت التقدمي وكيفية دراسة وتطوير
اخلدمات العاملية للبنك يهدف جذب أكبر عدد ممكن من
العمالء للتعامل معهم ،وكذا دراسة اخلدمات البنكية
التي تقدمها البنوك املنافسة والتعرف على حجم نشاط
هذه البنوك وخططها املستقبلية.
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 /3دراسة االنتشار اجلغرافي لوحدات البنك في السوق
البنكية وإمكانيات فتح وحدات جديدة هذه باإلضافة
ملتابعة نشاط الوحدات املالية ومدى تغطيتها لكافة
أجزاء السوق ،ووضع هيكل أسعار للخدمات البنكية.
 /4متابعة البرامج اخلاصة بنشر املفهوم التسويقي بني
مختلف املستويات اإلدارية في البنك.
 /5إعداد وتنفيذ احلمالت الترويجية اخلاصة بنشاط البنك
في تعامله مع العمالء ،واجلمهور اخلارجي العام واإلشراف
على إعداد املواد الترويجية والهدايا التذكارية واملعارض
التي يعدها البنك والنشرات اخلاصة به.
 /6تقييم النشاط التسويقي للبنك خالل فترات زمنية
متقاربة وتقدمي تقارير منتظمة عن مواصلة القوة
والضعف لإلدارة العليا للبنك.
أثر التسويق اإللكتروني على الترويج :Promotion
الترويج هو مجموعة من اجلهود التسويقية املتعلقة
بإمداد املستهلك باملعلومات عن املزايا اخلاصة بالسلعة
أو اخلدمة أو فكرة معينة ،وإثارة اهتمامه بها وإقناعه
مبقدرتها على إشباع احتياجاته وذلك بهدف دفعه إلى
اتخاذ قرار بشرائها ثم االستمرار باستعمالها مستقبالً،
حيث يتم الترويج على شبكة اإلنترنت بالطريقة املثلى
للفت االنتباه حول السلع املعروضة كأن يتم اإلعالن على
املوقع اخملصص مقترنا ً بإحدى القصص املثيرة لالنتباه
مما يزيد من زوار املوقع والتعرف على مواصفات السلعة
املعروضة.
واإلعالن الترويجي يتموضع في أعلى صفحة ويب على
شكل صور متحركة لها آلية ربط بحيث إذا نقر املستخدم
على اإلعالن يتم إرسالها فورا ً إلى املوقع املعلن .وتتقاضى
الشركات املتخصصة باإلعالن مبالغ وعموالت عن اإلعالن
أو نسب من املبيعات وفقا ً لعدد مرات مشاهدة اإلعالن.
أن أهمية املوقع يلعب دورا ً هاما ً في جناح عملية التسويق
على شبكة اإلنترنت؛ ذلك أن الزائر سيقوم باملقارنة بني
ما تعرضه الشركات اخملتلفة واملقارنة بينها؛ إذ ال بد من
تقدمي املعلومات املفيدة التي تثير اهتمامه .واملسألة
الثانية املتعلقة باملوضوع هي شكل املوقع وتصميمه؛
ذلك أن هذا اجلانب مهم جدا ً جلذب االهتمام من الزائرين
ومن شأنه أن يساهم في دعم العملية التسويقية عبر
اإلنترنت.
يتضمن املزيج الترويجي أربعة عناصر أساسية وهي -
اإلعالن  -البيع الشخصي  -النشر (الدعاية)  -تنشيط
املبيعات كما يلي:
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أثر التسويق اإللكتروني على اإلعالن:
اإلعالن وسيلة غير شخصية لتقدمي السلع واألفكار
واخلدمات وترويجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر.
وقد أصبح اإلعالن عبر اإلنترنت في الوقت احلاضر فرعا ً
مهما ً من اإلعالن التجاري الذي يضم رسائل قصيرة وصور
متحركة إليصالها للزائرين للموقع .
هناك عدة أنواع لإلعالنات عبر اإلنترنت منها اإلعالن الثري
الذي يستخدم برنامج جافا  Javaوهو يضمن التفاعل مع
مستخدم اإلنترنت بحيث يتجاوب مع اإلعالن كأن يعرض
طائرة وسلسلة من الدخان املندفع منها وما أن يستمر
املستخدم بالضغط باملاوس على الطائرة حتى تنسحب
الطائرة إلى مكان اإلعالن مع مقطع صوتي يرافق ذلك.
ومن الوسائل املستخدمة أيضا ً الرسوم املتحركة التي
تهدف إلى إثارة االهتمام والصور التي تتضمنها رسوم
 Gifاملتحركة تتطلب تطبيقات تختلف عن الصور ثنائية
األبعاد ألنه سيصبح هناك عدد كبير من الصور في الـ Gif
الواحد .ويتعني تصميم كل صورة ليتم بعدها استعراض
كافة الصور بحركة متناسقة .
إن اإلعالن عبر اإلنترنت يشكل وسيلة منخفضة التكاليف
كما أن اإلعالن عبرها يتميز باملرونة إلمكانية تغيير اإلعالن
تبعا ً لتطور املنتجات واخلدمات.كما أن اإلعالن عبر شبكة
اإلنترنت يساعد املؤسسة في احلصول على معلومات
إحصائية حول جناح اإلعالن ورضا الزبائن.
يعتبر اإلعالن عبر اإلنترنت وسيلة حديثة العهد مقارنة
بالوسائل األخرى كالتلفزيون والراديو ،ويرى احملللون بأن هذه
الوسيلة تتناسب مع مختلف األعمال؛ ففي استبيان في
الواليات املتحدة تبني بأن  %55من مستخدمي اإلنترنت
يوافقون على اإلعالن عبر اإلنترنت مقابل  %45ال يوافقون
كبديل للوسائل األخرى .ومن املزايا التي يتمتع بها اإلعالن
عبر شبكة اإلنترنت ،أن هذه الوسيلة تقدم للمؤسسة
املعلنة البيانات عن تقبل اإلعالن وردود أفعال الزائرين
باجملان .وكما أن اإلعالن عبر اإلنترنت تكلفته زهيدة مقارنة
بالوسائل األخرى البديلة؛ ذلك أن هذه الوسيلة كاملة
األجزاء بحيث يتم اإلعالن بالصوت والصورة وبتكلفة
منخفضة .وهذه اإلعالنات التي تتم عبر شبكة اإلنترنت
ال حتتاج إلى موافقة رسمية مما يخفض من إجراءات
اإلعالن.
البيع الشخصي عبر اإلنترنت:
البيع الشخصي وهو العملية التي يقوم بها رجل
البيع إلقناع العمالء بشراء منتج ما من خالل االتصال

الشخصي بينه وبني الزبون؛ ذلك أن البيع جز ٌء من العملية
التسويقية.
أن وجود شبكة اإلنترنت قد ساعد على تقصير املسافة
بني املؤسسة املسوقة والعمالء وقد جعلت االتصال أكثر
حيوية وفعالية بني األطراف مع استخدام التقنيات احلديثة
في برامج الوسائط املتعددة والصوت والصورة احلية .أن
شبكة اإلنترنت تساهم بإيصال املعلومات إلى رجل البيع
الذي يكون مكلفا ً في بل ٍد بعيد ٍة عن املركز؛ بحيث يتيسر
له احلصول على املعلومة السريعة عبر شبكة اإلنترنت
من مركز الشركة األم التي يعمل حلسابها.
النشر والدعاية:
النشر أو الدعاية وسيلة مجانية غير شخصية لتقدمي
املعلومات أو األفكار عن السلع واخلدمات للجمهور
بواسطة جهة معلومة ،وشبكة اإلنترنت وسيلة مهمة
ومصدر هام للنشر في العالم من خالل بنوك املعلومات
ومجموعات األخبار التي تقدم معلومات مستمرة عن
أهم ما يدور في العالم في جميع النواحي سواء على
الصعيد السياسي أو االقتصادي.
تنشيط املبيعات:
لقد برزت العديد من الوسائل املتعلقة بتنشيط
املبيعات التي تتم من خالل التسويق اإللكتروني والتي
ميكن للمؤسسة املسوقة استخدامها وهي تركز على
املستهلك األخير مثل بعض مناذج الهدايا (كقرص الليزر)
الذي يحتوي على معلومات عن منتجات الشركة املسوقة
أو من خالل الربط اجملاني لعدد من الساعات على شبكة
اإلنترنت ،أو اخلدمات األخرى مثل القواميس اإللكترونية
واأللعاب اخملتلفة وغيرها.
أثر التسويق اإللكتروني على التسعير:
السعر هو أحد مكونات املزيج التسويقي كما ذكرنا أعاله
ذلك أن السعر يعطي موردا ً للشركة بينما بقية العناصر
نفقات تتحملها الشركة.
العوامل املؤثرة بالتسعير:
أن السعر هو الشكل الذي يحدد قيمة السلعة
بالنقود وفقا ً ملا حتققه السلعة من منفعة وغالبا ً
ما يكون معيارا ً للجودة .أن قيمة السلعة تختلف
باختالف األشخاص والزمن والسوق .لذلك أن السعر ملا
له من أهمية  -ألنه يشكل اإليراد األساسي للشركة
 فإن دراسته حتتاج إلى متخصصني لدراسة السوقوالشركة وكافة العوامل املتعلقة بالبيع والتسعير.
فالعوامل املؤثرة بالتسعير مختلفة منها ما هو بيد

الشركة ومنها ما هو خارج عن سيطرة الشركة ،ومن
هذه العوامل ما يلي:
 /1التكاليف :
التكلفة هي احلد األدنى للسعر وتشمل تكاليف اإلنتاج
والتسويق والنقل وغيرها وعندما تسوق السلعة دوليا ً
يضاف إلى التكاليف الرسوم اجلمركية ،والتخزين ،والنقل،
وغيرها .أن التسويق عبر اإلنترنت من شأنه أن يخفض
الكثير من التكاليف عما هو في التسويق التقليدي مثل
السفر والطباعة وتقليل عدد املوظفني،كما أن بعض
التكاليف تختفي كليا ً إذا كانت السلعة رقمية حيث
تُسلم مباشر ًة دون حاجة إلى التغليف .حيث تسعى
هامش
الشركة في جميع احلاالت إلى التسعير لتحقيق
ٍ
ربحي مع األخذ بعني االعتبار التكاليف املدفوعة وأن
انخفاض التكاليف املدفوعة من شأنه أن يخفض األسعار
في حال التسويق عبر اإلنترنت.
 /2املنافسة:
لفترات
للمنافسة دورٌ في حتديد السعر ويجب التنبؤ بها
ٍ
طويلة .أن الشركات الرائدة قليلة التأثر باملنافسة ،وهذه
املنافسة وتأثيرها على التسعير تشمل ليس فقط السلع
من نفس النوع بل السلع البديلة أيضاً.
أن ظهور التقنيات احلديثة وخصوصا ً شبكة اإلنترنت
وحترير التجارة العاملية وظهور منافسني جدد من شأنه
أن يزيد من حدة املنافسة بحيث يتسنى للمتعاملني أن
يقارنوا بني أسعار املنتجات بسهولة األمر الذي يشكل
حافزا ً أمام الشركات لتخفيض أسعارها.
 /3اآلثار االقتصادية للتسويق اإللكتروني:
ما هي اآلثار االقتصادية التي ستترتب نتائجها على
بشكل عام من وجود
البلدان العربية والبلدان النامية
ٍ
وتطور تقنية التسويق اإللكتروني؟ ال شك بان هذه النتائج
ال تختلف في مضمونها عن النتائج احلاصلة في البلدان
املتقدمة ولكن ما هي اآلثار تبعا ً خلصوصية البلدان
النامية ومنها الدول العربية؟ وما هي اآلثار االقتصادية
بالنسبة للمستهلكني؟.
اآلثار االقتصادية على مستوى املؤسسات:
ميكن إجمال النتائج التي تترتب على الشركات الصغيرة
واملتوسطة العربية من عملية التسويق اإللكتروني كما يلي:
أ -االستفادة من الفرص التسويقية:
سوف تستفيد منشآت البلدان النامية الصغيرة
واملتوسطة من الفرص التسويقية التي توفرها التجارة
اإللكترونية حيث ستسمح لها بالنفاذ إلى األسواق
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العاملية لتصريف منتجاتها وكسر احتكار الشركات
الدولية الكبيرة لهذه األسواق ،حيث لم تعد املنشآت
الصغيرة بحاجة إلى وسائط تقليدية للبيع ولم تعد
بحاجة لالنتقال إلى البالد األخرى وإقامة وكاالت فيها
ولكن أصبحت بحاجة إلى وسطاء ومعلومات عن الذين
يلعبون دورا ً مهما ً في التسويق اإللكتروني؛ ذلك أن أي
شركة تستطيع عرض املنتجات واخلدمات واألفكار بحرية
على املواقع اخملصصة للشركات على شبكة اإلنترنت
التي تتيح لها التسويق بفعالية أكبر األمر الذي يوفر لها
فرصة أكبر جلني األرباح بسبب التواصل في عمليات البيع
على مدار الساعة .كما أن بناء موقع على اإلنترنت أكثر
اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة املكاتب واإلنفاق
الكبير على املسائل الترويجية ،أو تركيب جتهيزات باهظة
الثمن خلدمة الزبائن كما يساهم التسويق اإللكتروني
بتخفيض تكاليف التخزين عن طريق خفض اخملزون من
خالل السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد .ويتم توفير
العديد من املكاتب اإلدارية؛ذلك أن قاعدة البيانات التي
متتلكها الشركة على املوقع متكن الشركة من االحتفاظ
بأسماء العمالء وتواريخ عمليات البيع األمر الذي يوفر
الكثير من التكاليف التي تنعكس على مستوى أداء
الشركات الصغيرة واملتوسطة العربية وتوفير النفقات
إلعادة دفع العملية اإلنتاجية.
ب -تخفيض التكاليف :
يخفض التسويق اإللكتروني من مكونات اإلنتاج وتكلفته
واملدخالت غير املباشرة وهذا يوفر للدول النامية فرصة
تخفيض األسعار ملنتجاتها النهائية مما يتيح قدرا ً من
املنافسة ،وتشمل تكاليف اإلنتاج والتسويق والنقل
وغيرها وعندما تسوق الشركة دوليا ً يضاف تكاليف
الرسوم اجلمركية والتخزين والنقل .فالتسويق عبر
اإلنترنت يخفض الكثير من التكاليف عما هو بالتسويق
التقليدي مثل السفر والطباعة وتقليل عدد املوظفني،
كما أن عددا ً من التكاليف تختفي كليا ً إذا كانت السلعة
رقمية بحيث تسلم مباشرة على شبكة اإلنترنت دون
حاجة إلى التغليف.
ج -القدرة التنافسية:
التسويق اإللكتروني يعمل على حتسني الكفاءة والقدرة
التنافسية بني املؤسسات بفعل دخول املعرفة واملعلومات
كأصل مهم من أصول رأس املال ،كما تتاح الفرصة لزيادة
حجم عمليات البيع من خالل االستفادة من املقدرة
التسويقية عبر اإلنترنت طوال النهار والليل وخارج احلدود
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احمللية .كما يتيح التسويق اإللكتروني أمكانية مواكبة
التطورات احلديثة في مجال األعمال وهذا يعطيها ميزة
تنافسية في التعامل مع العمالء حيث تستطيع الوصول
إليهم في كل وقت ومكان .كما أن الترويج للمؤسسة
 Mass promotionيحقق لها ميزة تنافسية للوصول إلى
الشرائح التسويقية املستهدفة في أسرع وقت وبأقل
تكلفة .ومن مزايا التسويق اإللكتروني التنافسية أيضا ً
هو التلبية الفورية لطلبات العمالء ذلك أن الوقت هو من
أهم املوارد بالنسبة للعمالء واملؤسسات على السواء.
أن هذه امليزات التنافسية للتسويق اإللكتروني تساهم
بدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العربية وهذا
بدوره ينعكس إيجابا ً على مستوى اإلنتاج وزيادة الدخل
القومي.
د -تسويق املنتجات احمللية:
تتيح عملية التسويق اإللكتروني للبلدان العربية والنامية
بشكل عام فرصة تسويق منتجاتها اليدوية والصناعات
ٍ
الشعبية واحلرفية والتي تعبر عن تراث هذه الشعوب .أن
من شأن هذه امليزة املساهمة بجذب السائحني وما يترتب
عليه من انعكاسات إيجابية على مستوى األداء اإلنتاجي
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعلى االقتصاد القومي
بشكل عام .وهذا من شأنه أن يساهم بإتاحة الفرصة
ٍ
لتنشيط القطاع السياحي وإبرام عقود من خالل االتصال
املركزي  Onlineدون حاجة لوسيط وخلدمات الشركات
الكبرى.
كما يتيح التسويق اإللكتروني للبلدان العربية فرصة
تسويق املنتجات الزراعية وتوفر كذلك للمنتجني فرصة
حتسني اإلنتاج وذلك ملواجهة املنافسة الدولية .
هـ -زيادة اإلنتاج:
يعمل التسويق اإللكتروني على زيادة اإلنتاجية والنمو
االقتصادي ،وهذا ما توفره الكفاءة العالية في عرض السلع
واخلدمات على املواقع اخملصصة للمؤسسات املسوقة
على الشبكة العنكبوتية وقلة القيود املفروضة للدخول
إلى األسواق العاملية واإلمكانية العالية للحصول على
املعلومات الالزمة عن السوق.
و -تقسيم العمل:
التسويق اإللكتروني مبا يحمله من تكنولوجيا متطورة
سيعمل على املزيد من تقسيمات العمل وتغيير في
أمناطه وأساليبه والتخلي عن بعض العناصر البشرية
،خاصة العمال متوسطي وعدميي املهارة التي كانت تقوم
بهذا العمل باإلضافة إلى االستغناء عن بعض الوكاالت

واملتاجر سواء متاجر البيع باجلملة أو التجزئة مما سيكون
له آثارا ً غير محمودة وذلك بزيادة معدالت البطالة لذلك
ال بد للجيل احلالي في البلدان العربية من التكيف مع
التغيرات التكنولوجية.
ز -تخفيض الضريبة:
أن التسويق اإللكتروني سيؤدي إلى تخفيض مطرح
الضريبة في كثير من املهن التي ستزول مع تطور
التسويق اإللكتروني بشكل كامل مثل بعض املتاجر
الصغيرة ومحالت بيع الكتب بسبب تعظيم دور التسويق
اإللكتروني في مجال تسويق الكتب سواء بتسليمها
مباشرة على الشبكة العاملية إذا كان الكتاب مفرغ في
نسخة إلكترونية ،أو إرسالها عبر البريد العادي إذا كان
التسليم مادياً؛ إذ لم يعد هناك حاجة لتخزين الكتب
بحيث يتم تسويقها وتأمينها حسب الطلب من خالل
السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد .وأن تعاظم دور
النقود اإللكترونية في عمليات التسوية للمدفوعات عبر
اإلنترنت من شأنه أن يؤدي إلى زوال مهنة الصرافة .كل
ذلك يؤدي إلى تخفيض مطرح الضريبة على هذه املهن
بسبب زوالها.
اآلثار االقتصادية على مستوى املستهلكني:
أما اآلثار االقتصادية التي تنعكس على املستهلكني ميكن
إجمالها مبا يلي:
أ /توفير الوقت واجلهد:
يتميز التسويق اإللكتروني بأن أسواقه مفتوحة على
مدار الساعة ودون أية عطلة وال يحتاج الزبائن للسفر
أو االنتظار في طابور الشراء للحصول على منتج معني،
كما ليس عليهم نقل هذا املنتج إلى البيت بسبب
اخلدمة املتطورة بالتسليم على شبكة اإلنترنت مباشرة
بالنسبة للمنتجات الرقمية وبالبريد العادي بالنسبة
للمنتجات املادية .وال يحتاج شراء أحد املنتجات سوى
النقر على املنتج وإدخال املعلومات عن البطاقة االئتمانية
أو استخدام النقود اإللكترونية ( )E-moneyفي تسوية
املدفوعات.
ب /حرية االختيار:
يوفر التسويق اإللكتروني الفرصة للمستهلك بزيارة
مختلف أنواع احملالت على اإلنترنت ويساهم بتزويد الزبائن
باملعلومات الكاملة عن املنتجات .ويتم ذلك دون أية
ضغوط من الباعة.
ج /خفض األسعار:
يوجد على شبكة اإلنترنت الكثير من الشركات التي

تبيع املنتجات بأسعار أخفض من األسواق التقليدية؛
ألن التسويق اإللكتروني من شأنه أن يوفر العديد من
النفقات التي تصب في مصلحة املستهلك .أن تخفيض
األسعار ينتج عن العديد من العوامل منها تخفيض
التكاليف التي تتمثل بالتكاليف اإلنتاجية وتكاليف
التسويق والنقل؛ ذلك أن العديد من هذه التكاليف
تختفي إذا كانت السلعة رقمية بحيث ميكن تسليمها
على الشبكة الدولية فورا ً دون حاجة إلى تغليف كما أن
التسويق اإللكتروني يختصر تكاليف الطباعة والسفر.
ومن العوامل التي تساهم بتخفيض األسعار أيضا ً هي
املنافسة بسبب كثرة الشركات العارضة على شبكة
اإلنترنت مما يسهل على املستهلك املقارنة بني األسعار
املعروضة ،وهذا من شأنه أن يدفع الشركات إلى تخفيض
األسعار .ويساهم املزيج التسويقي بتخفيض السعر
بحيث يتم اختصار العديد من منافذ التوزيع ويساهم
بتقليل عدد املوظفني الالزمني للترويج كما أن الدول لم
تفرض الضرائب على املبيعات عبر شبكة اإلنترنت وال
رسوم جمركية في حال تسويق املنتجات الرقمية وهذه
ميزة لصالح املستهلك وخصوصا ً في البلدان العربية
إلمكانية احلصول على السلع الغير املوجودة في املنطقة
العربية واحلصول عليها بأسعار منخفضة.
د /رضا املستهلك :
توفر شبكة اإلنترنت للشركات املوجودة في السوق
اإللكتروني  E-marketمن إمكانية االستفادة من هذه
امليزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة مما يوفر
خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم ،وال سيما
على صعيد أمن املعلومات وسرية املعلومات املالية التي
وتوفرها بروتوكوالت الطبقات اآلمنة  SSLوبروتوكول
احلركات املالية اآلمنة  SETمما ساهم بإزالة اخملاوف لدى
املستهلكني على سرية املعلومات وأمن بطاقات الدفع
عبر اإلنترنت.
لذلك أن التسويق السلعي ما يزال يعاني من بعض
الصعوبات املتعلقة بالبنية التحتية فإذا ما أزيلت هذه
العوائق ستصل املؤسسات العربية الصغيرة واملتوسطة
إلى مرحلة املنافسة مع الشركات العمالقة وحتقق
النتائج االقتصادية املرجوة على امتداد الساحة العربية.
أثر العرض والطلب في التسويق االلكتروني:
بافتراض ثبات العوامل األخرى أن زيادة الطلب مع ثبات
العرض يؤدي إلى زيادة السعر والعكس أن زيادة العرض
مع ثبات الطلب يؤدي إلى انخفاض السعر .والطلب املرن
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له تأثير على السعر بحيث إذا كان الطلب مرنا ً فإن زيادة
السعر تؤدي إلى انخفاض الطلب األمر الذي يجب أخذه
بعني االعتبار عند وضع السعر.
ميكن أخذ فكرة تقريبية عن حجم الطلب في حال
التسويق عبر اإلنترنت وذلك من خالل طلب مبلغ ضئيل
مقابل احلصول على سلعة معينة ومن خالل الطلبات
الواصلة ميكن التنبؤ بحجم الطلب.
* تدخل الدولة:
تتدخل الدولة في كثير من الدول في حتديد السعر الذي
تبيع به الشركات،أو أنها تؤثر على السعر من خالل فرض
الضرائب والرسوم .أما الشركات التي تسوق املنتجات
الرقمية عبر الشبكة ،فلم تفرض عليها رسوم إلى هذا
التاريخ عن العمليات التي جتري بواسطتها .وهذه امليزة
هي من العوامل التي جتعل األسعار منخفضة في حال
التسويق عبر الشبكة.
تاسعاً :طرق التسعير في ظل التسويق االلكتروني:
طرق التسعير مختلفة ،وتختلف حسب سياسة
الشركة ،وتقوم الشركة بالتسعير مبا يتناسب مع
أهدافها األساسية .ومن أهم الطرق املتبعة في التسعير
ما يلي:
 /1التسعير على أساس التكلفة:
يتم التسعير بهذه الطريقة ،على أساس حساب الكلفة
اإلجمالية ومقدار ما يصيب الوحدة املباعة منها مع
إضافة هامش الربح كما يلي :السعر= تكلفة املنتج +
هامش ربح محدد.
يحدد هامش الربح مبقدار ثابت للوحدة الواحدة أو بنسبة
مئوية من التكلفة وفقا ً لعوامل تتعلق بحالة السوق أو
مبستويات الدخل.
أن التسويق عبر اإلنترنت من شأنه تخفيض التكاليف
لذلك تلجأ الشركات إلى التسعير املنخفض مقارنة
بالشركات التي تسوق تقليديا ً مع هامش ربح لها .ففي
مسح أجري في تشرين الثاني  2004حول السبب للشراء
ٍ
عبر اإلنترنت تبني بان السبب كان هو السعر األقل ،وكانت
النسبة هي  %35,7للسعر األقل  %33,9 -لتنوع اخليارات
  %32,9لتجنب االزدحام عند البيع –  %27,6يفضلوناستالم السلع في بيوتهم  %27,6 -لسهولة املقارنة عبر
الشبكة.
 /2التسعير على أساس أسعار املنافسني:
تضع الشركة أسعارها وفقا ً لهذه الطريقة
كأسعار الشركات األخرى بسبب قلة اإلمكانيات
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أو بسبب عدم اخلبرة بالتسعير وفي حال كون
املنتجات ال تتميز كثيرا ً عن الشركات األخرى قد
تضع سعرا ً منخفضاً .أما إذا كانت هذه املنتجات
متميزة ميكن أن تضع لها سعرا ً مرتفعا ً مقارنة
باملنافسني.
تزداد املنافسة شدة في حال التسويق عبر الشبكة
الدولية ،وذلك بسبب كثرة الشركات العارضة فلم يعد
السعر يحدد كما ترغب الشركة ذلك أن املستهلك أصبح
علم بكافة تفاصيل األسعار ومقارنتها وظروف
على
ٍ
البيع ،فإن لم يكن السعر منخفضا ً أو مساويا ً فال يقبل
على الشراء.
 /3التسعير على أساس حجم الطلب:
يتم حتديد السعر حسب هذه الطريقة وفقا ً حلجم الطلب
عند زيادة الطلب تضع الشركة سعرا ً مرتفعا ً وعند
نقصان الطلب تضع سعرا ً منخفضا ً لتحريض الطلب.
ال ميكن التنبؤ بدقة بحجم الطلب سواء بالطريقة
التقليدية أو بالطريقة اإللكترونية رغم التقنيات املتطورة
في هذه الطريقة.
 /4التسعير املوجه بالعميل:
أصبح العميل بعد التطورات التي شهدها العالم يشارك
في حتديد مواصفات السلعة ويشارك أيضا ً في حتديد
السعر دون أن يفرض عليه .لذلك تقوم إدارة التسويق
بدراسة ظروف السلعة والسعر املتوقع الذي ميكن أن
يدفعه العميل وتقوم الشركة بتصميم السلعة وفقا ً
لذلك.
لقد كان لظهور شبكة اإلنترنت دور كبير بنقل مركز
القوة إلى املستهلك بسبب اخليارات واملعلومات التي
تظهر على الشبكة .لذلك وجدت شركات كثيرة تصنع
عميل مثل شركة Dell
املنتجات حسب حاجة كل
ٍ
للكمبيوترات  .www.dell.comوهناك شركات متكن
املستهلك من وضع السعر الذي يرتئيه مقابل التخلي
عن بعض املواصفات.
 /5املزادات العلنية على اإلنترنت:
املزادات هي أكثر الطرق املتبعة للشراء سواء بالطريقة
التقليدية أو بالطريقة اإللكترونية وهذه الطريقة تؤثر
مباشرة في عملية التسعير .وميكن ألي شخص عرض
املنتجات عبر الشبكة لبيعها عن طريق املزاد ومن املواقع
اخملصصة الشهيرة باملزادات هي .eBay www.ebay.com
وميكن عن طريق هذه املزادات احلصول على السلع النادرة
مهما عال ثمنها وهي فائدة للبائع واملشتري .وهذه

الطريقة مستحبة من قبل الكثير وتوفر عناء مراقبة
املزاد حتى نهايته.
أما طرق املزادات املتبعة على الشبكة هي:
املزادات العادية :وهي املزادات التي حتدد بوقت معني ويقوم
البائع باستخدام طرق الضغط على املشترين للحصول
على أعلى سعر.
املزادات الهولندية :وتتم عندما يكون لدى البائع أكثر من
وحدة من السلعة ويحصل الفائزون ٌ
كل منهم على وحدة
من السلعة بأقل سعر تقدم به أحدهم.
املزادات العكسية :وهي عكس السابقة بحيث يقدم
املشترون السعر للسلعة املراد شراؤها والبائعون يقدمون
عروضهم .
 /6أثر اإلنترنت على التسعير:
التسعير عبر اإلنترنت يتصف باملرونة وعدم الثبات وحتدد
األسعار إما باملفاوضات بني البائع واملستهلك أو باملزادات.
لذلك يرى بان التسعير عبر الشبكة شبيه بأسعار
السندات واألسهم في البورصة.
تتميز األسعار عبر اإلنترنت باالنخفاض والسبب يعود
للتنافس الشديد بني الشركات العارضة على املواقع
اخملصصة لذلك مما يتيح الفرصة للمستهلك مبقارنة
األسعار والسلع املعروضة وانتقاء األرخص وذلك بالتنقل
بني املواقع باستخدام التقنيات املتطورة املتاحة عبر
اإلنترنت مثل برنامج  Shop botsاألمر الذي يؤدي إلى
انخفاض األسعار ذلك أن كل شركة حتاول عرض السعر
النسب .
توفر اإلنترنت للمستهلك خيارات كثيرة بسبب الكم
الهائل من املعلومات املتوفرة على الشبكة ،بحيث لم
يعد للبائع وسيلة للتحكم به وبالسعر إذا كان املستهلك
مكان قريب ليوفر على نفسه عناء
يفضل الشراء من
ٍ
السفر بعيدا ً للحصول على سلعة أرخص .فالشبكة
الدولية (اإلنترنت) توفر له املعلومات الالزمة عن األسعار
مهما بعدت املسافة.
التسويق عبر اإلنترنت يؤدي إلى انخفاض األسعار لكي
حتافظ الشركة على موقعها التنافسي .وعندما يتم
الشراء بالكمية ينخفض السعر أيضا ً كما هو البيع
باجلملة .أما املنتجات الرقمية مثل الكتب والبرامج
واالسطوانات املوسيقية والفيديوية فهي تنخفض
أسعارها أيضا ً بسبب تخفيض تكلفة التغليف والبريد
والتخزين بحيث تسلم على الشبكة فوراً.
البد للشركة من مواكبة التطورات التقنية للحصول

على حصة بالسوق تتزايد مع زيادة الزبائن واملشترين
وحتقيق األرباح.
هذه امليزات واخلصائص التي تتميز بها شبكة اإلنترنت
جتعلها الوسيلة األجنع من بني الوسائل املستخدمة في
العملية التسويقية وما يرتبط بها من عناصر املزيج
التسويقي ويتوقف جناح هذه العملية عبر هذه الوسيلة
املتطورة على درجة تطور البنية التحتية ومتانتها
كقاعدة صلبة لقيام التسويق من خاللها وخبرة الكادر
البشري العامل في مجال التسويق اإللكتروني باستخدام
هذه الوسائل املتطورة وفهم احتياجات الزبائن ومهارات
بالتسويق اإللكتروني .فما هي متطلبات البنية التحتية
للعملية التسويقية وما هو الواقع لهذه الشبكة في
البلدان العربية ومنها سورية؟ وهذا ما سنبحثه في
الفقرات القادمة.
عاشراً :البنية التحتية للتسويق اإللكتروني ومتطلباته
األساسية :E- Infra-structure
أن ثمة حقيقة منطقية هي أنه ال يوجد تسويق
إلكتروني بال وسائل إلكترونية ،لذلك ال بد من دراسة
اجلانب التكنولوجي املتمثل بالبيئة العامة للتسويق
اإللكتروني ،واملتطلبات الواجب توافرها بالبنية التحتية
الالزمة للتسويق اإللكتروني.
 /1البيئة العامة للتسويق اإللكتروني:
أن عملية التسويق اإللكتروني تتطلب وسائل التكنولوجيا
احلديثة ،بل أن هذا التسويق هو وليد هذه التكنولوجيا
احلديثة واملتمثلة بشبكات الكمبيوتر وأهمها شبكة
اإلنترنت املتاحة للجميع  publicly accessibleوعلى
نطاق عاملي والتي تؤمن االتصال بني ماليني الكمبيوترات
حول العالم ومن خالل هذه الكمبيوترات يتم تبادل
املعلومات وإجراءات عمليات التسويق اإللكتروني .أنه
نظام الكمبيوتر،مبعناه الواسع الذي يتيح الربط بينه
وبني غيره من األنظمة لضمان تبادل املعلومات وانتقالها
وحتقيق عملية الدخول  Accessإلى النظام ومنه إلى
األنظمة األخرى .فالتسويق اإللكتروني إمنا هو كمبيوتر
وشبكة وحلول وموقع ومحتوى ،كمبيوتر يتيح إدخال
البيانات ومعاجلتها وتصميمها وعرضها واسترجاعها،
وشبكة تتيح تناقل املعلومات باجتاهني ،من النظام
وإليه،وحلول تتيح إنفاذ املنشأة اللتزاماتها وإنفاذ الزبون
اللتزاماته،وموقع على الشبكة لعرض املنتجات أو
اخلدمات وما يتصل بها وأنشطة اإلعالم وآليات التسويق،
ومحتوى؛ هو في ذاته مفردات املوقع من املنتجات
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واخلدمات وما يتصل بها ولكن ضمن إطار العرض احملفز
للقبول والكاشف عن قدرات املوقع التقنية والتسويقية.
وضمن هذا اإلطار تنطوي كافة وسائل ممارسة أنشطتها
من أجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات واتصال ووسائل
اتصال وتبادل البيانات واشتراكات على الشبكة وحلول
بشأن أمن املعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقدمي
اخلدمات على اخلط.
وفي دراس ٍة أخرى قامت بها مؤسسة املعطيات العاملية
 IDCلألبحاث جند بأن حجم التجارة اإللكترونية سيصل
بحلول عام  2005إلى ما يقارب  5تريليون دوالر وهذا الرقم
متماشيا ً مع تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت التي تسير
بواقع  100مليون مستخدم سنوياً.أن أهم صور التسويق
اإللكتروني كما ذكرنا آنفا َ هو بني الشركات بعضها
ببعض  B2Bوبني الشركات واملستهلكني B2C
أن هذا االستخدام الواسع لشبكة اإلنترنت في مجال
التسويق ،قد مهد له انتشار الشبكة لعموم املستخدمني
في اجملال املدني بعد أن كان مقصورا ً على األكادمييني
واملؤسسات العسكرية في الواليات املتحدة منذ ظهورها
في الستينات من القرن املاضي ،وكان لظهور الشبكة
العنكبوتية في بداية التسعينات من القرن املاضي ،األثر
الكبير في هذا االستخدام الواسع للشبكة في مجال
التسويق؛بحيث متكن من إظهار الصور والرسوم واملكاملات
الصوتية وغيرها.وتعرف الشبكة العنكبوتية word wide
) web (wwwبأنها عبارة عن مجموعة مواقع websites
متت كتابة وثائقها بواسطة شفرة حاسوبية تسمى لغة
النص الفائق )HTML (Hyper Text Markup Language
أما الشبكة الدولية اإلنترنت فهي شبكة دولية من
الكابالت ووصالت املستخدمني يتم بواسطتها عرض هذه
املواقع .حيث تقدم شبكة اإلنترنت خدمات مهمة في
مجال التسويق لرجال األعمال وللموردين واملستهلكني
بحيث تؤمن سرعة االتصال بينهم ،كما تؤمن سرعة
االتصال بني الشركة وفروعها واألقسام التابعة لها من
خالل الشبكة العنكبوتية أو من خالل البريد اإللكتروني
أو خدمة املزود للحوارات املفتوحة على شبكة اإلنترنت.
أن من أهم استخدامات اإلنترنت في مجال األعمال هو
خدمة املستهلك في الزمان واملكان املطلوبني حيث تصله
اخلدمة حيثما وجد وفي الوقت الذي يشاء ،وقرار الشراء
بيده مادامت األسعار معروضة على املوقع في جميع
األوقات حيث تصل السلعة إليه متى طلبها وإذا كانت
منتجا ً رقميا ً ميكن تسليمه مباشرة عبر الشبكة .وميكن
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إجراء اتصال فيديوي وصوتي مع املستهلكني األمر الذي
يعزز ثقتهم بالشركة ويعطي الشركة ميزة تنافسية.
متكن شبكة اإلنترنت املستهلكني من االطالع على
معروضات الشركات في املواقع اخلاصة بتلك الشركات
على الشبكة العنكبوتية،واختيار السلعة والسعر الذي
يالءم إمكاناته املالية وذلك عن طريق استخدام محركات
البحث وهو الذي يسمح ملستخدمي اإلنترنت بالبحث
ضمن الوثائق املوجودة في موقع من املواقع .وكذلك عن
طريق برنامج shop hotsالذي يعمل كمحرك بحث متقدم
للبحث ضمن الوثائق وانتقاء السلعة والسعر األفضل
من بني األسعار املعروضة املوجودة على الشبكة.
كما متكن الشبكة من التحاور بني العمالء من خالل
بعض النوافذ مثل  Cat roomبحيث توفر على املتحاورين
عناء السفر ،أن هذه العملية ال تكلف سوى أجرة مكاملة
هاتفية كما أن سعر املكاملة الدولية يساوي سعر املكاملة
احمللية.
يتم عبر الشبكة عرض جميع املعلومات املتعلقة
دول
بالسلعة والسوق والقوانني اخلاصة بهذه السلعة في ٍ
أخرى مما يوفر عناء السفر ملعرفتها .كما أن الترويج عبر
الشبكة منخفض التكاليف مقارنة بالترويج التقليدي،
بحيث ميكن للمستهلك التنقل بني صفحات اإلعالن
حتى يصل إلى آخر صفحة ليتم الشراء عن طريق الروابط
التشعبية (..)Hyper links
 / 2بروتوكوالت احلماية التجارية (Commercial
:)Protection Protocols
أن البنية التحتية للشبكة تتطلب مجموعة من
البروتوكوالت التجارية والسبب في ذلك يعود إلى عدم
وجود جهة تتحكم فيها ،فاإلنترنت ليست مثل الهواتف
التي تتحكم بها مجموعة من الشركات والتي تنظم
قوانينها من قبل احلكومات والدول بينما اإلنترنت عبارة
عن فوضى منظمة والتي تعمل فقط ألنه هناك كثيرا ً
من االتفاقات دون أية مفاوضات بني اجلهات املعنية باألمر
بخصوص البروتوكوالت التي جتعل الشبكة تعمل على
الرغم من أن شركة  IETFالطوعية هي املسئولة عن تطوير
معايير وخصائص اإلنترنت .يقول بعض اخملتصني :مشكلة
الشبكات هو كيفية بناء مجموعة من البروتوكوالت التي
تستطيع إدارة االتصاالت مابني أي جهازين أو أكثر والتي
كل جهاز فيها يستخدم أنظمة مختلفة.ولكي يزيد األمر
تعقيدا ً فإن كل نظام متصل مع بعضه البعض ال يعرف
حرفا ً عن بقية األنظمة .فليس هناك أي أمل من معرفة

أين يقع النظام اآلخر أو أي البرمجيات التي تستخدم
فيها أو ماهية املنصة الصلبة املستخدمة.
فالبروتوكول هو مجموعة من القوانني التي حتدد وتفصل
كيف حلاسوبني آليني أن يتصال ببعضهما البعض عبر
شبك ٍة ما .أما أهم البروتوكوالت التجارية واملتعلقة بأمن
الشبكة فهي:
أ  -بروتوكول (  HTTP (Hypertext Transfer Protocolاآلمن
وهو بروتوكول نقل تشعبي يسهل القيام بالتحويالت
اآلمنة بني املستخدم واخملدم باستخدام منوذج إدخال
بيانات .وميكن للمستخدم النقر على زر التقدم اآلمن .
ب -نظام الدفع االفتراضي : First Virtual Holdings:أنشئ
هذا النظام ليقدم الربط بني املصارف والشركات التي
تصدر بطاقات االئتمان والشركات التي تقوم بأعمالها
عبر اإلنترنت وزبائن اإلنترنت .يتحقق النظام من صحة
التحويالت ويتضمن أنظمة مراقبة لتقصي املشاكل
وفعالية األمن املعلوماتي.
ج -بروتوكول ( Net Cashنقدا ً عبر اإلنترنت) :وهو نظام
يعتمد على القسائم Couponsأو النقود االفتراضية التي
يجري التعامل بها عبر اإلنترنت ويصدر بنكNet Cash
هذه القسائم ويحولها مقابل عمولة  2%ويتم بواسطة
هذا النظام حتويل الدفعات الصغيرة ألقل من  100دوالر.
د -بروتوكول ( Net billالفاتورة اإللكترونية) :وهو نظام
يسمح بإجراء الدفعات اإللكترونية عبر اإلنترنت،وقد
طوره باحثون من جامعة Carnegie
هـ -بروتوكول ) SSL (Secure Socket Layersوهو
بروتوكول يحول بيانات السداد واملعلومات احلساسة
األخرى بأمان بني التجار والعمالء إال أن  SSLال يتحقق من
أن املستهلك هل هو صاحب السداد الذي ميتلك بطاقة
السداد أم ال؟.
و -بروتوكول  SETبروتوكول الصفقة التجارية اإللكترونية
اآلمنة ( :)Secure Electronic Protocolوهو بروتوكول
أمن مصمم باالشتراك بني ماستر كارد وفيزا مبساعد
وشركات
ميكروسوفت و,Netscape IBM, GTE, SAIC
ٍ
أخرى والغرض منه توفير األمن ملدفوعات البطاقة عند
عبورها اإلنترنت من مواقع التجار والبنوك .وقد أفادت فيزا
وماستركارد بأن من موصفات  SETاستخدامه بيانات
خفية أساسية عامة وشهادات رقمية لضمان صالحية
كل من املستهلكني والتجار وبصفة خاصة فإنه يقدم
السرية وتكامل البيانات وتوثيق املستخدم والتاجر وعدم
نسخ بيانات املستهلك.

 /3أسماء النطاق  Domain Namesوعنوان املشترك عبر
اإلنترنت :E-mail
أن منو التسويق اإللكتروني ال ميكن دون انتشار احلواسب
املضيفة  Hostعلى اإلنترنت واحلاسب املضيف على
اإلنترنت هو حاسب موصول على الشبكة وله اسم نطاق
مرتبط بعنوان رقمي على اإلنترنت  IP Addressوأسماء
النطاق املستخدمة على اإلنترنت مثل www.c4arab.
 com./urlفإن  ]url/[.تعني توجه احلواسب اآللية إلى مواقع
معينة على اإلنترنت.أسماء النطاق مقسمة إلى أجزاء
وكل جزء يفصله نقطة عن اآلخر؛ ففي أقصى اليمني
اسم النطاق الرئيسي وأقصى اليسار هو اسم احلاسوب
اخلاص والوسط اسم النطاق الثانوي .لذلك  wwwهو
اسم احلاسوب اآللي اخلاص أي احلواسيب املوزعة في جميع
أنحاء العالم واملرتبطة ببعضها عن طريق الهاتف اآللي أو
أنظمة االتصاالت املتنوعة أي الشبكة العنكبوتية www
التي هي النظام الذي يسهل ويفعل تبادل املعلومات عبر
اإلنترنت و  comهو اسم النطاق الرئيسي و  c4arabهو
اسم النطاق الثانوي .أسماء النطاق مقسمة على أساس
هرمي ،ففي قمة الهرم يوجد النطاق اجلذري root domain
وحتت النطاق اجلذري جند النطاقات الرئيسية .وإلى عام
 1997كان هناك ستة نطاقات أساسية وهي org net, mil,
 ,gov, edu, comوهي على التوالي جتاري ،تربية ،حكومي،
عسكري ،شبكة ،منظمة ،وحتت كل نطاق رئيسي جند
طبقة من النطاقات الثانوية وحتتها طبقة أخرى من
النطاقات الثانوية وهلم جرى .وفي أسفل قاع الهرم جند
احلواسب اآللية احلقيقية .وعندما يريد شخص الدخول
على موقع معني فإن ذلك يتم عن طريق اسم النطاق
ويتم حتويل اسم النطاق إلى العنوان الرقمي املناسب
باستخدام مزود خاص يسمى مبزود اسم النطاق domain
 name serverوكل مؤسسة متتلك مزودين السم النطاق
رئيسي وثانوي من أجل توجيه الضغط الشديد فإن لم
يستطع مزود اسم النطاق الرئيسي أو الثانوي حتويل
االسم إلى عنوان رقمي فإن االسم سيتم إرساله إلى
النطاق اجلذري ومن ثم إلى النطاق الرئيسي .والرئيسي
ميتلك قائمة من املزودات للنطاقات الثانوية ،ويتم إرسال
االسم من النطاق الرئيسي إلى الثانوي املقصود باألمر
إلى أن يجد الفرد اجلهة التي يتصل بها.
 /4مخدم ويب أو احلاسب املضيف (:)server
وهو عبارة عن العتاد املتعلق بالكمبيوتر من جهة
والبرامج من جه ٍة أخرى ،وهذا اخملدم يخزن ويوزع البيانات
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للكمبيوترات األخرى املربوطة مع الشبكة في جميع
أنحاء العالم.مثل مخدم اجلمعية املعلوماتية السورية
وعنوانه(. )proxy.scs.net
 /5متصفح الويب :browser
يعتبر متصفح ويب أحد تطبيقات اإلنترنت وهو عبارة
عن برنامج يستطيع من خالله الفرد املشترك بالشبكة
احلصول على املعلومات الالزمة وتبادلها ويكون مزود
مبحرك بحث يتعاطى مع كرت يركب إلى جهاز الكمبيوتر
يسمى مودم وهو الباعث واملستقبل للبيانات في جهاز
الكمبيوتر منه إلى شبكة اإلنترنت والعكس .وميكن هذا
البرنامج من استعراض نصوص وصور ومعلومات أخرى
عادة على موقع أو صفحة إنترنت أو شبكة محلية .ميكن
للنصوص والصور أن حتتوي أيضا ً على وصالت لصفحات
أخرى في الشبكة.
معلومات
يمُ كن املتصفح من الدخول السريع والسهل إلى
ٍ
وصفحات عديد ٍة بطريقة اختراق
موقع
متوفر ٍة في
ٍ
ٍ
هذه الوصالت .كما يقوم املتصفح بإجراء فورمات على
املعلومات لعرضها ولذلك فإن ُمظهر الصفحة يختلف
من متصفح آلخر.هناك بعض املتصفحات متاحة
للكمبيوتر الشخصي مثل Internet Explorer Mozilla
.Firefox, Safari, Opera, and Netscape
 /6خطوات بناء موقع على الشبكة العنكبوتية:
تضم شبكة اإلنترنت ماليني املواقع التجارية ،وأن الشركة
التي متلك موقعا ً جتاريا ً تخلق انطباعا ً لدى العمالء عن قوة
الشركة ،وأن هذه الشركة تستطيع أن تسوق مختلف
منتجاتها دولياً؛ ذلك أن اإلنترنت تلغي احلدود وتقرب
املسافات .أن انطباع املستهلكني يتحدد من خالل واجهة
الشركة على املوقع األمر الذي يحدو بالشركة لالعتماد
موقع جذاب على
على مصممني بارعني للحصول على
ٍ
فائق
الشبكة العنكبوتية .هذا األمر يحتاج إلى
ٍ
تخطيط ٍ
ومدروس .وقد وضع خبراء األعمال والتسويق على اإلنترنت
خطوات لتأسيس وإطالق موقع جتاري رقمي تتلخص
عشر
ٍ
فيما يلي:
أ -حتديد األهداف املطلوبة من املوقع التجاري على اإلنترنت
حتى تغطي االحتياجات وتعكس املعلومات املطلوب
إظهارها للعمالء.
ب -حتديد عدد الزبائن واملناطق اجلغرافية والشرائح
السوقية التي سيتعامل معها املوقع .وجمع معلومات
دقيقة عن العمالء في هذه املناطق والشرائح .حيث تكون
هناك حاجة لوضع أكثر من لغة على املوقع ،أو وضع مواقع
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مختلفة للدول تضم معلومات مختلفة عن كل دولة.
ت -حتديد املوازنة اخلاصة بتكاليف خادم معلومات املوقع،
تكاليف الصيانة ،تكاليف التسويق ،تكاليف حتديث
املوقع.
ث -إشراك إدارات الشركة في عملية تأسيس
وإطالق املوقع التجاري للشركة .فالعمل اإللكتروني
يعني حتول أو تأسيس املنظمة على أساس العمل
اإللكتروني الشامل مبعنى أن تفكر املنظمة بأسلوب
إلكتروني.
ج -حتديد احلدود التقنية للمتصفحني وحتديد الوسائط
بشكل جيد.
املتعددة التي تؤمن الصوت وحتقق االتصال
ٍ
ح -وضع قائمة مبحتويات املوقع وعالقاتها بالعمالء
املطلوبني كمرحلة أولية ثم تعديل هذه احملتويات مع تزايد
عمليات العمالء.
خ -اختيار اسم املوقع ويفضل أن يكون صغيرا ً ورمزيا ً
ومعبرا ً لسهولة التداول والتصفح.
د -التأكد من فعالية صالت البريد اإللكتروني للموقع
وسهولة الوصول إليه.
ذ -اختيار شركة خاصة بتصميم املواقع ميكنها تصميم
املوقع وتقدمي خدمات منظمة له.
ر -تسويق املوقع ويتم ذلك من خالل اإلعالن عن املوقع في
مواقع إعالنية أخرى على اإلنترنت سواء بشكل محلي
أو دولي وذلك حسب فئة املتصفحني املطلوب اجتذابها
والسوق الذي يراد اختراقه
احلادي عشر :مهارات التسويق اإللكتروني:
ميكن لرجال التسويق االعتماد على اإلنترنت في عدة
مجاالت منها :البيع -اإلعالن -احلصول على البيانات عن
املنتجات اجلديدة  -بيانات عن سياسات املنتج اجلديد
 خدمة العمالء  -بحوث التسويق  -التوزيع  -الشراء -مهارات
التسعير .وهذه الوظائف التسويقية تتطلب
ٍ
منها التعامل مع الوسائل التكنولوجية لإلنترنت وإتقان
اللغة اإلنكليزية بسبب اتساع التعامل مع السوق
اخلارجي .ووفقا ً ألحد املتخصصني فإن هذه الوظيفة
تتطلب ردة الفعل السريعة ليتمكن العاملون من متابعة
التطورات احلاصلة في املواقع اإللكترونية،مما ال يتطلبه
التسويق التقليدي عاد ًة؛ ذلك أن التسويق التقليدي ال
يتطور بالسرعة التي يتطور بها التسويق اإللكتروني بل
على العكس أن بقاءه على شكله عامالً مهما ً الرتباط
بشكل سريع
املستهلك به .واحلاجة إلى مهارة التطوير
ٍ
تفرضها عملية املنافسة الشديدة في عالم اإلنترنت

زائر للموقع وضرورة احلفاظ على العمالء
للحصول على ٍ
القدامى.
ويحتاج املسوق اإللكتروني إلى فهم الحتياجات
املستهلكني كما هو احلال في التسويق التقليدي ،وذلك
لبناء الثقة معه وينجح بإقناعه مبنتجه أو اخلدمة التي
يقدمها.
كما أنه على العامل بالتسويق اإللكتروني أن يدرك دالالت
البيع والتسويق عبر اإلنترنت خاصة أن الشبكة منتشرة
عامليا ً وميكن الوصول إليها على مدار الساعة،فعلى العامل
على التسويق أن يكون جاهزا ً للرد على االستفسارات في
أي وقت من أي فردٍ في العالم.
وقد أكدت إحدى الدراسات بأنه ال بد من ضرورة التعامل
بشكل علمي ومدروس
مع جوانب العملية التسويقية
ٍ
وليس مجرد احلصول على أكبر عدد من الزائرين وإغراق
أكبر عدد ممكن من األشخاص بالرسائل .بل ال بد من
تركيز استراتيجية التسويق على التعريف اجليد باملنتج
أو اخلدمة ومزاياها والثمن وطريقة الدفع .كما تتطلب
االستخدام اجليد لألدوات املتبعة بالتسويق والرؤية
الواضحة لألسواق املستهدفة وأسلوب إدارة العالقة مع
العمالء .وتهتم الشركات املسوقة إلكترونيا ً بالتأثير على
اجلانب النفسي للعمالء واملتمثلة باملعلومات املقدمة
عن السلعة كعدد املميزات والضمانات وغيرها ،كما يتم
التأثير على العاطفة التي تتمثل مبدى الشعور بالراحة
والثقة الناجتة عن املعلومات املقدمة عن السلعة أو
اخلدمة ،وهذا ما يؤثر على ميول املستهلك نحو السلعة.
الثاني عشر :التشريعات العربية ومراحل مواكبة
التسويق اإللكتروني:
اإلنترنت بوابة بال حرس بل ساحة إجرام تتحدى األجهزة
بثغرات قانونية كبيرة،األمر الذي أتاح ملافيا
األمنية
ٍ
حسيب .ويؤكد
اجلرائم التجول من خاللها دون رقيب أو
ٍ
اخلبراء أن اجلرائم اإللكترونية تزداد كلما توغل العالم
في استخدام اإلنترنت وقد حققت هذه اجلرائم من
نصب واحتيال وغسيل أموال،خسائر فادحة لالقتصاد
ٍ
في العالم العربي كما هو احلال في بقية أجزاء العالم.
وما يزال القائمون على التشريع في العالم وخصوصا ً
في الوطن العربي عاجزين عن إصدار التشريعات التي
تتناول اجلرائم اإللكترونية وغيرها من الثغرات القانونية
املتعلقة بسرية املعلومات واخلصوصية التي تقوم على
سرقة املعلومات اخلاصة باألفراد والشركات والبنوك،
وتنظيم املعامالت اإللكترونية في ظل انفتاح األسواق،

واحلفاظ على حقوق امللكية وتنظيم مختلف جوانب هذه
التجارة ،ابتدا ًء من إنشاء املواقع على شبكات االتصال
اإللكترونية وتسجيل عناوينها ونظم التعاقد اإللكتروني
وإثباته وإجراءات تأمينها،حتى نظم السداد للمدفوعات
وضمان تنفيذ التعاقد وحماية املستهلك في املعامالت
اإللكترونية واملعاملة الضريبية واجلمركية للمعامالت
اإللكترونية وحتديد االختصاص القضائي مبنازعات عقود
تعاون جاد بني الدول
التجارة اإللكترونية .لذلك ال بد من
ٍ
املعنية إلصدار القوانني الرادعة في مجال جرائم اإلنترنت
وتعاون بني األجهزة القضائية وأجهزة الشرطة في هذا
اجملال .وكذلك ال بد من تعاون البلدان املعنية لتنظيم
مختلف اجلوانب املتعلقة بالتسويق وغيرها من األعمال
اإللكترونية .وفي هذا اإلطار فإنه على البلدان العربية
أن تسعى بالتعاون مع غيرها من دول العالم لوضع
التشريعات املالئمة للتسويق اإللكتروني وأن تدرجها
على أجندة اجلهات التشريعية والبحثية لدى إعداد اإلطار
القانوني الناظم للتجارة اإللكترونية.
الثالث عشر :دور التسويق االلكتروني في تعزيز العالقة
بني املصارف وعمالئها:
لقد ازدادت أهمية التسويق البنكي في اآلونة األخيرة
خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم
في مجال التطورات التكنولوجية واالنفتاح االقتصادي
والعوملة ومن ثم يعتبر التسويق البنكي محور نشاط
البنوك وأداتها الرئيسية لتقدم وحتقيق النمو املتوازن
خلدماتها حيث يعتبر التسويق هو احلافز على خلق
وابتكار خدمات جديدة وتطويرها ،كما أنه يقوم ببناء
صورة إيجابية عن البنك في أذهان الزبائن مما يقوم بتوليد
انطباعات أكثر إيجابية عن القدرة التكييفية للبنك
ومرونته العاملية في االستجابة ملتغيرات السوق البنكية
وترويج اخلدمات البنكية ومتابعة النشاط البنكي وأيضا
إشباع رغبات زبائن البنك وحتقيق رضاءهم.
وتزداد أهمية التسويق البنكي في الدول النامية عنه في
الدول املتقدمة وذلك نظرا ملا يالقيه العمل البنكي من
مصاعب وما يواجهه من قيود تستدعي النظرة له ،نظرة
شاملة وواعية بجمع عدد هائل من املعلومات التي يجب
توافرها للتقليل من دائرة عدم التأكد وفرص اخلطأ التي
تواجه اتخاذ القرارات البنكية في هذه الدول.
نتائج الدراسة:
 /1التجارة و التسويق االلكتروني مجال كبير للكثير من
الشباب والشابات للعمل من املنزل
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 /2اعتماد اجلودة واملعايير الدولية للقدرة على املنافسة
في خضم العوملة والتجارة الدولية
 /3تقليل النفقات وزيادة العائد الربحي على املنظمات .
 /4أتساع السوق
 /5فرص العمل ستكون كبيرة لألصلح واألقدر للتعامل
مع التقنية االلكترونية واالستجابة السريعة لطلبات
الزبائن
 /6االطالع على األسواق العاملية والرقي باملنتج احمللي
وتعلم الكثير من اجلديد املنافس في العالم.
التوصيات:
 /1تقليل كلف اشتراكات اإلنترنت لتكون مبتناول اجلميع
وتسهيل العمل من خاللها
 /2توسيع شبكة اإلنترنت والبنية التحتية
 /3عقد دورات تأهيلية من املنظمات لتأهيل موظفيها
استعدادا ً للمرحلة القادمة
 /4الفصل مابني التسويق واملبيعات في اإلدارات
واملسؤوليات ووضع اخلطط على هذا األساس.
 /5فتح اجملال للعنصر النسائي للمساهمة في جتربة
التسويق االلكتروني ملا متلكه املرأة من احلس الذوقي
بالفطرة للتعامل مع اإلعالن للتعريف عن املنتج .
 /6ملواجهة املنافسة العاملية يتوجب على املصارف
أن تعمل على معرفة تفاصيل احتياجات السوق
املصرفية وذلك مبا ال يتعارض مع األهداف التي تقوم
عليها املصارف والتعرف على طبيعة املنافسة التي
تواجهها املصارف.
 /7بناء استراتيجيات واضحة لألسواق احمللية واخلارجية،
إذ أن التوسع البد وان يستصحب األهداف الرئيسية
وامليزات التفاضلية التي تتمتع بها املصارف
السودانية.
 /8العمل على تطوير املوارد البشرية بالتأهيل والتدريب
وذلك مبا يتناسب مع عملية التحديث والتطوير ومع
متطلبات التقنية املصرفية احلديثة.
 /9ضرورة تطبيق تقنية مصرفية حديثه إلى أقصى احلدود،
والعمل على إدخال خدمات ومنتجات حديثة إليصال
هذه اخلدمات للعمالء في السوق احمللي.
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املراجع
 /1التسويق االلكتروني وأثره على جودة اخلدمات
املصرفية (دراسة ميدانية على البنوك التجارية
االردنية) الدكتور شفيق حداد والدكتور محفوظ
جودة)  -بحث منشور في االنترنت.
 /2التسويق املصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية
للمصارف األردنية ,د .شاكر تركي إسماعيل-
بحث منشور في االنترنت.
 /2الصيرفة اإللكترونية د.عز الدين كامل أمني
مصطفى -بحث منشور في االنترنت.
 /3الصيرفة الشاملة كمدخل ملواكبة مستجدات
الصناعة املصرفية وتأهيل املصارف اجلزائرية  -د.
مفتاح صالح و د .الطيب داو وأ .معارفي فريدة-
بحث منشور في االنترنت.
 /4املصارف االلكترونية -الفرص والتحديات حالة
اجلزائر علي قابوسة :أستاذ االقتصاد املصرفي-
بحث منشور في االنترنت.
 /5جودة اخلدمات وأثرها علي خدمة العمالء –دراسة
ماجستير – إعداد بوعنان نور الدين -بحث
منشور في االنترنت.
 /6التجارة الكترونية العربية اآلفاق والتحديات -
الدكتور كرمي سالم حسني -بحث منشور في
االنترنت.
 /7فرص وحتديات التسويق اإللكتروني في ظل
االجتاه نحو العوملة -د  :عمرو أبو اليمني عبد
الغني.
 /8اجلودة وأثرها على اإلستراتيجية التسويقية
للخدمة املصرفية -نيل درجة املاجستير في
إدارة أألعمال -معمر عقيل عبيد الزبيدي -بحث
منشور في االنترنت.
 /9البنوك اإللكترونية -احملامي يونس عرب .بحث
منشور في االنترنت.
 /10دور االقتصاد اإللكتروني في التنمية والتعاون
االقتصادي العربي  -د .بشار عباس – بحث
منشور في االنترنت.

متهيد
تأتي هذه الورقة في ظل عملية انفصال اجلنوب والتي
يترتب عليها ذهاب أكثر من  %70من حصيلة صادرات
البترول ،وهذا يعنى ضرورة االستفادة من جتربة إدارة موارد
النفط في العقد املاضي من ناحية وإعداد اخلطط والبرامج
الالزمة لتطوير صناعة النفط في املستقبل مبا يضمن
استدامة التنمية املتوازنة ومتويل املشروعات املتمثلة في
البنيات التحتية واإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن الغذائي
وتطوير البني التحتية للتصنيع من اجل التصدير في
إطار إستراتيجية إحالل الواردات وترقية الصادرات.
من اجل الوصول إلى صورة واقعية حول مستقبل صناعة
النفط في سودان ما بعد االنفصال ،تقوم هذه الورقة
أوال ً بتقييم جتربة إنتاج وتصدير النفط ومعرفة الدروس
املستفادة من اجل تطوير رؤية مستقبلية تعتمد على فكرة
رئيسية مؤداها ضرورة إنشاء صندوق للتنمية االقتصادية،
ليقوم بتمويل املشاريع القومية والبنيات التحتية في
الواليات اخملتلفة في إطار تنمية متوازنة خللق فرص العمل
وحتريك النشاط االقتصادي في القطاع الزراعي والصناعي
الستدامة النمو في القطاعات اإلنتاجية .وذلك بناءا ً على
منطق واضح هو أن مورد النفط ليس موردا ً مستداما ً
وميكن أن يكون ناضبا ً في املستقبل ،ولذلك تكمن أهمية
النفط في التوسع في توطني التقانة واالهتمام بتدريب
الكادر البشرى للعمل في الصناعات اخملتلفة لدعم
وتطوير القطاع اإلنتاجي واالستفادة من امليزات النسبية
التي يتمتع بها االقتصاد السوداني في الزراعة والصناعة.
لقد سأهم قطاع النفط في حتريك عجلة النمو االقتصادي
في السودان خالل العقد املاضي ،وأصبح ميثل  %15من
الناجت احمللى االجمالى و أكثر من  %90من جملة الصادرات
السودانية و %50من اإليرادات العامة للدولة ،مما مكن البالد

من حتقيق االستقرار االقتصادي املشهود في احلقبة املاضية
واملتمثل في احملافظة على استقرار سعر الصرف والسيطرة
على التضخم في رقم أحادي وحتقيق معدل منو اقتصادي
حقيقي مبتوسط  .%8ومع ذلك فقد أظهرت النتائج ارتفاع
سعر العملة الوطنية والذي أدى إلى انخفاض تنافسية
الصادرات غير البترولية وترتب عن ذلك تدنى اإلنتاج في
القطاع احلقيقي (الزراعة والصناعة) مقارنة بتنامي وتوسع
قطاع السلع غير قابلة للتبادل التجاري الدولي وهى أهم
أعراض املرض الهولندي((( في االقتصاد.
بالرغم من التوسع في إنتاج النفط والذي بلغ معدل  470ألف
برميل في اليوم إال أن قطاع النفط قد واجه حتديات حقيقية
أدت إلى تدنى عائدات النفط ،وميكن حصر هذه التحديات في
اآلتي )1( :تداعيات األزمة املالية العاملية والتي تسببت في
خفض أسعار السلع الرئيسية في العالم حيث انخفض سعر
البرميل من  147دوالر في أواخر 2007م إلى  47دوالر في منتصف
2009م .وبالرغم من ظهور دالالت للتعافي من آثار األزمة املالية
العاملية إال أن مستويات أسعار البترول والتي تعدت  100دوالر
للبرميل حاليا ً ما زالت متدنية مقارنة مع ما قبل األزمة)2( .
تخوف شركات النفط من عملية االنفصال وبالتالي التردد
في الدخول في عمليات التنقيب وصعوبة التكهن مبستقبل
النفط عامة وعمليات النفط على احلدود بني الشمال واجلنوب
خاصة ،باإلضافة إلى عدم التيقن مبدى استمرارية عقود
التنقيب وقسمة اإلنتاج (((( )EPSAsأو تعديلها مع نشوء
دولة اجلنوب اجلديدة )3( .صعوبة تطوير التقانات املستخدمة
حاليا ً في قطاع النفط بسبب التنازع في إدارة ملف النفط
بني حكومة الشمال واجلنوب وبالتالي عدم توفر إرادة سياسية
قوية جللب تقانة حديثة ترفع من معدالت اإلنتاج وتعمل على
1\ Dutch Disease
2\ Exploration and Production Sharing Agreements
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استدامة احتياطيات احلقول لترفع من مستوى اإلنتاج رأسيا ً
واالستكشاف في حقول جديدة للتوسع في اإلنتاج أفقياً،
ويرجع ذلك إلى استحواذ اجلنوب على معظم حقول النفط
بينما يستحوذ الشمال معظم البنية التحتية لصناعة
النفط ،ولذلك البد من التعاون بني الطرفني من اجل تطوير
واستدامة صناعة النفط.
صناعة النفط في السودان:
يقصد مبصطلح صناعة النفط أنشطة االستكشاف
املتمثلة في إجراء البحوث الزلزالية واستخدام تقنيات
االستشعار من البعد لتكوين فكرة رئيسية حول
مكامن البترول ومن ثم إجراء عمليات حفر اآلبار وخالفه
( ،)upstreamوتشمل أيضا ً عمليات إنتاج ونقل وتكرير
وتسويق البترول اخلام ومنتجاته وتسويقه وتوزيعه فيما
يعرف بعمليات ( ،)downstreamأيضا ً تغطى مجاالت
صناعة النفط حركة األسعار العاملية وفقا ً للعقود
بني املتعاقدين والشركات احلكومية واخلاصة أو حسب
عمليات املزادات العاملية للعقود املستقبلية ،ولذلك
تعتبر دراسة اقتصاديات النفط احد أهم اجملاالت الضرورية
لفهم صناعة النفط وتطورها.
تستحوذ الشركة الوطنية الصينية للبترول ()CNPC
على  %40من كونسورتيوم  ،GNPOCتليها بتروناس
بنسبة  ،%30الشركة الهندية ( ONGC 25%نصيب
تاليسمان الكندية سابقاً) %5 ،الشركة السودانية للنفط
( .)Sudapetوتشمل امتيازات الكونسورتيوم مربعات ،2 ،1
( 4هجليج) .أيضا ً متتلك شركة  CNPC 50%من مصفاة
اخلرطوم والتي تقدر طاقتها ب  100ألف برميل يومياً ،و
 %95من كونسورتيوم آخر مبسمى  CNPCISيغطى مربع
( 6الفولة) ،باإلضافة إلى نسبة  %41من مربع  7-3في
مجموعة ( DPOCالنيل األزرق) .أيضا ً تستحوذ الشركة
على نسبة  %35من مربع ( 15البحر األحمر) .وتقدر
االحتياطيات التي تغطيها اتفاقيات التنقيب بأكثر من
 13بليون برميل ،وبالتالي أصبح السودان أهم استثمارات
الصني في مجال النفط وهى تضاهى امتيازات الشركة
الصينية في اإلكوادور ،اجلزائر ،نيجيريا وتشاد.
هناك نوعني أساسيني من حيث التركيبة الكيميائية
للنفط السوداني ،ومت توصيفها على أساس مسمى
خليط النيل  Nile Blendللبترول املستخرج من مربعات
 4 ،2 ،1وهى من أحسن املواصفات العاملية لدرجة نقائها
وقلة نسبة الرصاص ،فقد تعدى سعر البرميل  100دوالر
ويقارب أسعار برنت  Brent Blendوهناك خليط آخر
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يسمى دار بلند  Dar Blendوهو اقل جودة ويتركز في
مربعات  ،7-3وهناك خام الفولة بنوعيه خفيف وثقيل.
وهناك طاقة تكريرية ملصافي السودان صممت خصيصا ً
خلليط النيل ،ويتوقع أن يتم التوسع في إنشاء املصافي
لتستوعب أنواع النفط األخرى.
هناك ثالث خطوط أنابيب تربط مواقع اإلنتاج مبيناء
بورتسودان ،وهى خط بطول  994ميل يربط مناطق اإلنتاج
في الوحدة (هجليج) (مربعات  ،)4 ،1،2بتكلفة قدرها 1.2
مليار دوالر ،وخط ثاني يربط مربعات ( )3،7ملوط بطول 870
ميل وبتكلفة  1.2مليار دوالر أيضاً ،وهناك خط قصير يربط
صارجاس بطول  110ميل ،وهناك خط أنابيب يربط حقل
الفولة (مربع  )6مبصفاة اخلرطوم بطول  460ميل وتكلفة
قدرها  352مليون دوالر .ويالحظ أن جميع هذه اخلطوط تقع
في الشمال مما يتطلب توافق تام بني الشمال واجلنوب وتعاون
مشترك من اجل ضمان استمرار إنتاج وتصدير البترول.
عليه ميكن القول بان صناعة النفط قد اعتمدت بشكل
رئيسي على االستثمارات اآلسيوية (الصني -الهند -ماليزيا)،
ويرجع ذلك إلى توجه السودان شرقا ً نظرا ً للمقاطعة
االقتصادية من دول الغرب من ناحية ،ومن ناحية أخرى أيضا ً
توجهت الدول اآلسيوية إلى إفريقيا للبحث عن النفط
لضمان توفير الطاقة لهذه االقتصاديات الصاعدة والتي
حققت معدالت منو اقتصادي عالية خالل العقدين املاضيني
ويستوجب توفير الطاقة ملصانع هذه الدول التنقيب عن
النفط ،وهناك ترتيبات دولية تراعى املصالح اخملتلفة للدول
الكبرى في هذا الشأن ،إال أن انفصال اجلنوب يضع حقوق
املستثمرين اآلسيويني في محك الصراع حول الطاقة في
إفريقيا وهى مرحلة جديدة ليس باإلمكان التنبؤ بفصولها.
تطورت الشركة السودانية للنفط مع استمرار نشاط
التنقيب ،وأصبحت تستحوذ على مواقع أخرى مع شركاء
آخرين ،فهي تستحوذ على  %7من مربع  5أ في مجموعة
 Winpoc1والتي تسيطر فيها بتروناس املاليزية على
نسبة  68%بينما حتصل الشركة الهندية  ONGCعلى
 ،%24وكذلك تستحوذ على  %13من  Winpoc2بينما
يحصل الشركاء اآلخرين بتروناس  ،%39حكومة اجلنوب
.Lundin 24%، ONGC 23% ،%10
وهناك مستقبل واعد للتوسع في النفط في املربعات
األخرى حيث تستحوذ الشركة السودانية للنفط  %8في
مربع ( %15 ،)8في مربع  %20 ،9،11في مربع  12أ %15 ،في
مربع  %20 ،13في مربع  %34 ،14في مربع  .17املربعات
املنتجة حاليا ً فقط من  ،7-1وهذا يعني أن مستقبل

صناعة النفط يفرض على الشركة السودانية للنفط
تغيير استراتيجياتها من اجل استغالل نسب االستحواذ
العالية في املربعات التي لم تستغل بعد ،وميكن البحث
عن أساليب شراكات جديدة وتغيير التقانات املستخدمة
للوصول إلى صيغ تعظم املصلحة العليا للبالد .ليست
هناك قدرات تنقيب عالية ملعظم املتعاقدين في املربعات
غير املستغلة ولذلك ال بد من إعادة النظر في نشاط
قطاع النفط بكامله وإعداد اخلطط واالستراتيجيات التي
تساعد في حتقيق األهداف بطريقة مرحلية مدروسة.
ال بد من اإلشارة هنا ألهمية اتفاقية قسمة اإلنتاج والتي
حتدد بترول التكاليف  cost oilوبترول الربح ،profit oil
حيث هناك عدة عوامل حتدد طريقة احتساب كل منهما
أهمها حجم اإلنتاج في البئر أو املربع ،فعلى سبيل املثال
ميكن النظر إلى املثال التوضيحي إلى األسفل:
متوسط اإلنتاج اليومي
بالبرميل
25000
بني  25000إلى 50000
أعلى من 50000

نصيب
احلكومة
% 60
% 70
% 80

نصيب
الشركات
% 40
% 30
% 20

وميكن حتليل بترول التكاليف بنسبة  % 40وحتديد نصيب
احلكومة في عائدات تقدر ب  100مليون دوالر كاآلتي15 :
مليون دوالر للشركات املتعاقدة % 25 ،للحكومة .وبترول
الربح بنسبية  ،% 60حيث حتصل الشركات على  12مليون
دوالر ،احلكومة  48مليون دوالر ،عليه ميكن حساب نصيب
الشركات املتعاقدة من جملة احلصيلة كاآلتي ()15+12
= 27مليون دوالر .عليه يصبح حتديد تكاليف االستكشاف
والتدقيق في البيانات التي تقدمها الشركات املنقبة أو
املتعاقدين من الباطن من أهم اإلجراءات التي تضمن
تقليل كلفة اإلنتاج.
حيث ميكن مالحظة أن نصيب احلكومة يزيد تباعا ً من
التوسع في اإلنتاج بينما يقل نصيب الشركات املتعاقدة،
ومن املتعارف عليه إن الشركات املتعاقدة تدفع شهريا ً
مقابل عمليات التنقيب وفقا ً لنسبة مساهمتها في
املشروع ،ولطاملا كانت الشركة السودانية (شركة عامة)
في مرحلة التأسيس فإن دفعياتها الشهرية كانت
تسجل كديون ومستقبالً استطاعت أن تكون رأسمال
وموقف مالي قوي استطاعت أن تشارك به في مربعات
أخرى بنسب نسبيا ً أعلى من مرحلة التكوين.
ارتبط التوسع في إنتاج وتصدير النفط بنشاط الشركات

الصينية والتي أيضا ً أقامت تعاقدات من الباطن
( )subcontractorsلتقدمي خدمات تتصل بإنشاء األنابيب
والتصفية وغيرها من األنشطة املتعلقة بصناعة النفط،
والسؤال ما هو مصير صناعة النفط واالستثمارات
الصينية بعد االنفصال؟ بالرغم من تأكيدات حكومة
اجلنوب بعدم تعديل شروط االتفاقيات املوقعة واحترام
حقوق املتعاقدين إال أن مخاوف الصني جتاه االستثمار في
النفط ما زالت لم تراوح مكانها ،في جانب الشمال مؤخرا ً
مت التوقيع على اتفاقيات للتوسع في التنقيب عن النفط
وهناك التزام تام من قبل احلكومة في الشمال بالشراكة
اإلستراتيجية مع الصني الستمرار مشروع البترول ،إال أن
احلقيقة املاثلة والتي تؤكد بان أكثر من  %70من إنتاج
البترول احلالي يقع في اجلنوب يستوجب التعاون التام بني
الشمال واجلنوب وفقا ً لرؤية واضحة حول ضمان تصدير
البترول عبر الشمال نسبة لوجود معظم البنية التحتية
لصناعة النفط في الشمال (األنابيب ،مواقع الضخ،
مراكز املعلومات واملعاجلة ،موانئ التصدير ،وخالفها).
ولذلك هناك ضرورة حتمية للتعاون وفق صيغة يرتضيها
الطرفان من اجل وضع الترتيبات الالزمة الستمرار
مشروع البترول وضمان مستقبل الدولة اجلديدة ومقابلة
احتياجاتها ،وبالتالي حتسني مستويات املعيشة لشرائح
واسعة من العائدين وتهيئة البيئة احمللية لالستقرار
والتنمية ،في املقابل ميثل االنفصال صدمة خارجية القتصاد
الشمال والذي بذل جهود مقدرة الكتشاف وتنقيب النفط
حيث سهلت الدولة جميع اإلجراءات اجلمركية واملصرفية
واملالية واخلدمية واللوجستية عبر سنوات طوال وقدمت
كافة التسهيالت واإلعفاءات اجلمركية والضريبية
واالهتمام وتكوين كادر تشغيلي محلى ولذلك البد من
التعاون بني الطرفني للوصول إلى صيغة تضمن استمرار
نشاط البترول .وتكمن أهمية التفاهم واالستفادة من
الفوائد املشتركة في إبعاد املصلحة احلقيقة للطرفني
من أتون الصراع الدولي حول النفط في إفريقيا.
املرض الهولندي في االقتصاد وجتربة إنتاج وتصدير
البترول 2010-1998م
بالرغم من أن السودان ال يعتبر من الدول املصابة باملرض
الهولندي في االقتصاد ،إال أن االقتصاد السوداني اتسم
بأحد مظاهر أو أعراض املرض واملتمثلة في انخفاض
تنافسية الصادرات غير البترولية والتي بدروها أدت إلى
ضمور اإلنتاج الزراعي والصناعي .في املقابل منت السلع
غير قابلة للتبادل التجاري الدولي وهناك اجتاه عام
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للتوسع في استهالك السلع املستوردة ،وهذا بدوره يثبت
بان عائدات البترول لم توظف بالكفاءة املطلوبة بحيث
تصبح القطاعات اإلنتاجية ذات تنافسية عالية على
املستوى اإلقليمي والدولي.
نظريا ً هناك اختالفات أساسية بني حتليالت اثر املرض
الهولندي على النمو االقتصادي ،فحسب أفكار ساش
وورنر ( )1995تؤدى ظاهرة املرض الهولندي في االقتصاد إلى
تدهور اإلنتاج احلقيقي مما يتسبب في حتقيق معدالت منو
سالبة ،وهو ما لم يحدث في السودان منذ إنتاج وتصدير
البترول ،حيث دللت النتائج على حتقيق معدل منو حقيقي
يصل في املتوسط إلى  % 8قبل ظهور األزمة املالية العاملية،
إال أن احلقيقة املاثلة هي أيضا ً عدم توظيف عائدات البترول
في البنيات التحتية لإلنتاج الزراعي والصناعي مما افقد
البالد فرصة حقيقية لتكوين رأس املال اخلاص وخلق قاعدة
إنتاج وفقا ً ألحدث التكنولوجيا في اجملاالت.
ال تعتمد ظاهرة املرض الهولندي في االقتصاد على عدم
التوظيف األمثل لعائدات البترول أو انتفاء التصنيع فقط،
بل تشير كثير من الدراسات إلى ارتباطها بالفساد وعدم
الرغبة في التعليم وتدهور مستويات التعليم النعدام
احلافز على صنع النجاح أو امتالك ناصية املعرفة لتحول
اجملتمع إلى أمناط استهالكية جديدة وظهور فرص حتقيق
الربح على غرار الدول الريعية.
يؤكد جيلفاسون ( )2001إن انخفاض سعر الصرف احلقيقي
(ارتفاع سعر العملة الوطنية) هو احد أهم العوامل التي
تؤدى إلى انخفاض تنافسية الصادرات وبالتالي تدهور
الصادرات غير البترولية ،فعندما تنخفض نسبة الصادرات
إلى الناجت احمللي االجمالي عبر الزمن في تناسب مع انخفاض
سعر الصرف فقد تقترن بها ظاهرة البحث عن الريع((( وهى
القناة التي تلخص كيفية استخالص الناجت من القطاعات
اإلنتاجية ،وبالتالي تصبح اإلجراءات التي تتخذها احلكومات
اإليرادات اجلمركية أهم مصادر الدخل لقطاع كبير من
الشركات العاملة في مجال التجارة اخلارجية ،بينما يكافح
آخرون للحصول على نفس االمتيازات بطرق أخرى مما يخلق
مجاال ً واسعا ً للفساد .بجانب آخر يؤدى استغالل املورد اجلديد
إلى اضمحالل رأس املال البشرى ،فقد أثبتت الدراسات أن
الرغبة والقدرة على التعلم قد تضاءلت كثير من الدول التي
شهدت اكتشافات بترولية وموارد طبيعية أخرى كالذهب
واملاس .فقد اتضح أيضا ً بان الدول التي شهدت اكتشافات
بترولية لم تتميز فعالية في إدارة عائدات النفط ،وبالتالي
ميكن تلخيص فكرة املرض الهولندي في االقتصاد على أساس
1/ Rent seeking.
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توفر ثروة كبيرة بإدارة غير واعية((( .وأخيرا ً لرمبا يؤدي استغالل
هذا املورد الهام إلى انخفاض رغبة القطاع العام واخلاص
على االدخار واالستثمار ،وخطورة ذلك تكمن في التوجه
نحو االستهالك املفرط وعدم االهتمام بتكوين وتراكم رأس
املال مما يقلل من فرص النمو االقتصادي مستقبالً.
مبكرا ً قام كل من كوردون ونيري ( )1982بتقسيم االقتصاد
إلى ثالث قطاعات تشمل  :القطاع البترولي (القطاع الرائد)،
وقطاع السلع غير قابلة للتجارة الدولية وهو أيضا ً قطاع
صاعد ومتطور ،وقطاع السلع غير البترولية وهى السلع التي
ينتجها القطاع احلقيقي في الزراعة والصناعة والتي غالبا ً
مما تتدهور عبر الزمن بسبب ارتفاع سعر الصرف احلقيقي
والذي يحول االستهالك إلى السلع املستوردة .وميكن تفسير
ذلك بأنه في ظل نظام سعر الصرف الثابت فان زيادة الطلب
على النقود وزيادة الطلب الكلى ستؤدى إلى ضغوط حقيقية
لرفع سعر الصرف وبالتالي يتحول املستهلكون إلى السلع
املستوردة لرخص أسعارها وتنمو قطاعات السلع غير قابلة
للتبادل التجاري بينما تنحسر القطاعات اإلنتاجية.
في حالة نظام سعر الصرف املرن يؤدي تدفق عائدات
النفط إلى منو احتياطيات النقد األجنبي وارتفاع سعر
العملة الوطنية وينتج عن ذلك أيضا ً تدنى القطاع
اإلنتاجي (الزراعة والصناعة) ومنو السلع غير قابلة للتبادل
التجاري ،وهذا يسمى أثر اإلنفاق ،واألثر الثاني هو أثر حتويل
املوارد حيث يصبح القطاع الصاعد (قطاع النفط) هو
الذي يستقطب الكفاءات الهندسية ويستحوذ على
اإلعفاءات الضريبية واجلمركية مما يفقد البالد كثير من
املوارد ،كذلك يتم التوسع في استهالك السلع غير قابلة
للتبادل وهو أيضا ً اثر حتويل املوارد بينما تقل املوارد التي
تخصص للقطاع اإلنتاجي احلقيقي (الزراعة والصناعة).
ليس للسودان مناعة ضد أعراض املرض الهولندي
(((
في االقتصاد((( ،تشمل أعراض املرض الهولندي
2/ Too much wealth managed unwisely.
 /3تشمل أعراض املرض الهولندي في االقتصاد )1( :ارتفاع سعر
العملة الوطنية احلقيقي ويترتب على ذلك انخفاض الصادرات
غير البترولية ( )2ضمور اإلنتاج احلقيقي بسبب ظاهرة البحث
عن الريع  )3( Rent seekingاالبتعاد عن الزراعة والصناعة
 )4( deindustrializationجتاهل التعليم والصرف على توطني
التكنولوجيا واالهتمام باستهالك السلع النهائية املستوردة ()5
التركيز على اخلدمات (االتصاالت) والسلع غير قابلة للتبادل التجاري
الدولي .)6( non traded goods
 /4تكمن تسمية املرض بالهولندي لظهور أعراض املرض أوال ً في
هولندا أوائل الستينات من القرن املاضي ،حيث أدى اكتشاف الغاز
في بحر الشمال ومنو عائداته إلى ارتفاع سعر القلدر الهولندي
مقابل معظم العمالت الرئيسية مما أدى إلى انخفاض تنافسية
إنتاج األلبان ومنتجات الثروة احليوانية والزراعية.

في االقتصاد السوداني ارتفاع سعر العملة الوطنية احلقيقي
منذ أوائل 2000م وحتى منتصف نهاية 2007م ،وترتب على
ذلك انخفاض تنافسية وربحية الصادرات غير البترولية والتي
سجلت متوسط  518مليون دوالر ما قبل البترول (-1992
 )1997مقارنة مبتوسط  512مليون دوالر ( ،)2007-1998حيث
كان باإلمكان توظيف عائدات النفط من اجل تطوير البنيات
التحتية في الزراعة والصناعة واالهتمام مبدخالت اإلنتاج
وبالتركيز على الصناعات ذات الروابط األمامية واخللفية
( ،)forward and backward linkagesعلى سبيل املثال
إذا اهتمت السياسات بصناعة الزيوت فهذا من شأنه أن
يخلق سوق حقيقية ملدخالت احلبوب الزيتية اخملتلفة (الفول
السوداني والسمسم وحب البطيخ ،)..أيضا ً باإلمكان توفير
مدخالت إنتاج ضرورية لصناعات أخرى (كالصابون والعطور
واألدوية ،)..وبالتالي اختيار حلقة اإلنتاج األساسية والتي
تتميز بروابط قوية من شأنه أن يحدث آثارا ً ديناميكية تؤدى
إلى خلق وفورات حقيقية تساعد في تغطية االستهالك
من السلع املنتجة محليا ً مما يقلل الضغوط على موقف
ميزان املدفوعات ويساعد في بناء احتياطيات نقد أجنبي
تدعم وتقوى املركز املالي للدولة.
أيضا ً كان باإلمكان التوسع في إنتاج القمح في مشروع
اجلزيرة والشمالية واملشاريع األخرى في إطار إستراتيجية
واضحة عن طريق دعم أسعار التركيز وتشجيع إنتاج القمح
بأنواعه وضمان مد املطاحن واخملابز اخملتلفة مبنتجات محلية
وحتقيق هدف إحالل الواردات وتقليل الضغط على سوق النقد
األجنبي بتحجيم استيراد الغذاء من اخلارج ،أيضا ً ميكن أن
يسهم حشد املوارد في إنتاج السكر في تطوير هذا القطاع
والذي يوفر أهم مدخالت اإلنتاج لصناعات أخرى وبالتالي
استدامة اإلنتاج احمللى ملقابلة احتياجات متزايدة وينجم عن
ذلك خلق فرص عمل جديدة وتوفير السلع بأسعار مناسبة،
ولذلك تكمن احلكمة في كيفية اختيار الصناعات احليوية
ومعرفة الروابط احلقيقة وديناميات التفاعل في القطاعات
االقتصادية السودانية من اجل ضمان االستقرار االقتصاد
واستدامة التنمية .وميكن القول بان فرص االستغالل األمثل
للموارد قد ضاعت مع بداية األلفية اجلديدة ،وبالرغم من
ذلك ميكن اجلزم بان البترول قد سأهم في رفع معدالت النمو
االقتصادي وساعد على تطوير كثير من البنيات التحتية
كالطرق والكباري والكهرباء واملياه وغيرها من املشاريع
احليوية غير أنها لم تكن في إطار إستراتيجية واضحة
لتوظيف عائدات النفط في تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي
على نحو إحالل الواردات وترقية الصادرات.

منوذج لتوضيح ظاهرة املرض الهولندي في االقتصاد:
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ورﺑﺤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات
ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﺪﻧﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ:
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ارﺗﻔﺎع
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﻊ
ﺗﺪﻧﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ،ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ

ﺗﺪهﻮر ﺷﺮوط
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ،اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺎﻋﺪ :اﻟﺴﻠﻊ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎﻋﺪ:
اﻟﺒﺘﺮول

أثر البترول في االقتصاد السوداني :
التوسع في االستيراد نتيجة لتصدير البترول وترتب على
ذلك تنامي العجز في امليزان التجاري على النحو التالي:

قبل ظهور البترول كان العجز التجاري يغطى من حتويالت
املغتربني واملساعدات اخلارجية ،ومنذ العام 1997م دخلت
البالد مرحلة جديدة تصاعدت فيها مستويات االستيراد
بشكل لم يسبق له مثيل ،وأصبحت السلع الغذائية متثل
 % 16من جملة االستيراد ،في بلد كان ميكن أن يكون سلة
غذاء العالم ،وأصبحت املواد املصنعة متثل  % 25من جملة
االستيراد مما يعنى تدنى اإلنتاج الزراعي والصناعي على
حد سواء ،أصبحت اآلالت واملعدات والسيارات متثل % 26
وهذا يعني أن ربع عائدات النفط قد خصصت الستجالب
سيارات تتطلب قطع غيار ومعدات كثيرة قد أثقلت كاهل
االقتصاد ،ونتج عن ذلك توسع كبير في مجال االستيراد
شمل جميع أنواع السلع الكمالية ،فقد منت الواردات
بعشرة أضعافها ولذلك البد من سياسات تعمل على
إحالل الواردات بأنواعها في إطار اختيار محكم ملشاريع
ذات جدوى اقتصادية عالية وتوجيه املوارد الستغالل
الطاقات الكامنة وبناء إستراتيجية تصنيع تستهدف
األسواق اخلارجية ملعاجلة العجز التجاري وحتقيق فائض
يسهم في متويل التنمية املستدامة في البالد.
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السنة الصادرات البترولية جملة الصادرات
780
275
1999
1806.7
1384
2000
1698.7
1376.7
2001
1949.1
1510.9
2002
2542.2
2047.7
2003
3777.8
3100
2004
4824.3
4187
2005
5656.6
5087
2006
8866.28
8418
2007
11670
11094
2008
7833
7131
2009
11000
9600
2010
املصدر :تقارير بنك السودان املركزي السنوية

النسبة
35%
77%
81%
78%
81%
82%
87%
90%
95%
95%
91%
87%

ارتفعت الصادرات البترولية ومثلت أكثر من  % 90من جملة
الصادرات السودانية ،بينما ظلت الصادرات غير البترولية
وغير الذهبية في حدود  500مليون دوالر (ال تتعدى ،)% 5
وهذا يعنى انخفاض تنافسية الصادرات السودانية وعدم
توظيف عائدات النفط في القطاع الزراعي والصناعي
املصدر األساسي للدخل لغالبية السكان.
منت عائدات النفط وأصبحت أهم مصادر اإليرادات احلكومية
خالل العقد املاضي والتي وصلت أحيانا ً إلى  %65من اإليرادات
العامة للدولة (قبل األزمة املالية العاملية 2007م) ،وانخفضت
مؤخرا ً إلى ( 50%بعد األزمة املالية العاملية) .باإلضافة إلى
تزايد الصرف احلكومي فقد ارتفع الصرف في القطاع اخلاص،
ومع حتديات انفصال اجلنوب يصبح من الصعوبة مبكان تغيير
اجتاه اإلنفاق العام واخلاص بدون إجراءات قوية تستلزم االلتزام
بأولويات االستقرار االقتصادي والتنمية املستدامة.

بالرغم من تنامي عائدات النفط إال أن العجز في القطاع
اخلارجي مازال عالياً ،ومازال العجز في املوازنة العامة للدولة
غير قابل لالستدامة ،وهناك عالقة قوية بني نسبة عجز
املوازنة في الدولة ونسبة العجز التجاري إلى الناجت احمللي
اإلجمالي ،فقد أظهرت البيانات إلى األعلى اجتاه قوي الرتفاع
العجز في احلساب اجلاري مبعدالت أعلى من نسبة عجز
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املوازنة العامة ،مما ينبئ باختالالت حقيقية في القطاع اخلارج
واملوازنة العامة للدولة تستوجب إجراءات عاجلة وخطط
وبرامج طويلة األمد ملعاجلة عدم التوازن في االقتصاد.
الختبار أسباب تدنى الصادرات غير البترولية بسبب انخفاض
سعر الصرف احلقيقي ،مت إجراء اختبار قياس سعر الصرف
التوازني احلقيقي وأثبتت القياسات انخفاض سعر الصرف
احلقيقي عن مستواه التوازني ،وترتب على ذلك انخفاض
تنافسية الصادرات السودانية حتى نهاية 2007م بسبب
انخفاض سعر الصرف االسمي واحلقيقي ،ومع تداعيات
األزمة املالية العاملية ارتفع سعر الصرف احلقيقي التوازني
ونتج عن ذلك حتسن أداء الصادرات غير البترولية ،وميكن
مالحظة ارتفاع حصيلة صادر الذهب والذي وصل إلى مليار
دوالر ،وبالتالي يكن القول بان الذهب ميثل احد البدائل التي
تساعد في دعم العملة الوطنية لفترة ما بعد انفصال
اجلنوب ،إال أن توظيف عائدات الذهب أيضا ً يتطلب خطة
واضحة في كيفية إقامة مشاريع البنية التحتية من اجل
تطوير الزراعة والصناعة وبالتالي استدامة التنمية.
تطورت وتطورت السلع غير قابلة للتجارة (اخلدمات) في
االقتصاد السوداني ،ميثل قطاع اخلدمات  % 35من الناجت احمللى
االجمالى ويغطى االتصاالت ،البنوك والتامني واإلنشاءات،
ارتفعت اخلدمات (السلع غير قابلة) بشكل مضطرد ،وأصبحت
قطاعات كبيرة من اجملتمع تستخدم خدمات االتصال وأهمها
الهاتف النقال (املوبايل) ،حيث تتحدث الشرائح اخملتلفة
لألغراض املتعددة واحلصيلة هي ماليني الدوالرات تستحوذ
عليها شركات االتصال وحتولها إلى اخلارج ،مما يعني أن هناك
خالال ً حقيقيا ً في قطاع االتصاالت وهو أحد القطاعات
املتوقع أن تنمو مع تصدير البترول ،ويظهر ذلك اختالل ميزان
املدفوعات كما هو موضح في الشكل إلى األسفل ،ولذلك
البد من إعادة النظر في هذا املرفق الهام وخلق األطر املناسبة
لتوظيف رأس املال الوطني فيه عبر آليات التصكيك والتوريق
وخالفها ،وفتح اجملال واسعا ً للمنافسة حتى يتسنى توظيف
عائدات االتصاالت في استثمار داخلي.

بالرغم من تنامي عائدات النفط إال أن امليزان التجاري قد سجل
عجزا ً متتالياً ،ومت متويل العجز بالتحويالت من اخلارج ،بينما ظل
احلساب املالي والرأسمالي مستقراً ،ولذلك البد من معاجلة
اختالل ميزان املدفوعات عن طريق سياسات تستهدف زيادة
املتحصالت وتقليل املدفوعات ،على يرتبط اتزان ميزان املدفوعات
ببرنامج واضح لتوظيف عائدات النفط والذهب لتحقيق
األهداف التنموية وتشجيع اإلنتاج الزراعي والصناعي.
أفادت الدراسات التي أعدها كثير من اخلبراء عن توفر البترول
في جميع أنحاء السودان ،على سبيل املثال هناك دراسة
أعدها ) Michael Rodgers (2002باستخدام برمجيات
مختلفة لتحديد مستقبل البترول وفقا ً ملعطيات محددة من
بيانات الشركات العاملة في مجال النفط ،وتشير النتائج
التي قدمتها الدراسة إلى ضمان إنتاج البترول في جنوب
السودان بكميات جتارية اكبر من الشمال ،وهناك احتياطيات
جيدة على ساحل البحر األحمر إال درجة مخاطرها أعلى
وحتتاج ملزيد من األبحاث والتي تتطلب تقنيات أكثر كلفة،
وهناك كميات كبيرة من البترول في وسط السودان حتتاج
إلى جهود استكشاف وأبحاث متقدمة.
منذ أواسط 2008م انخفض سعر العملة الوطنية بسبب
تداعيات األزمة املالية العاملية ،واستمرار تنامي الكتلة
النقدية بسبب عجز املوازنة العامة للدولة والسياسة
النقدية املتبعة لتقليل اآلثار السالبة لألزمة ،وبالتالي
ارتفعت الضغوط التضخمية ،من الواضح أن أعراض
املرض الهولندي قد زالت إال أن حتديات جديدة قد ظهرت
على السطح أهمها ظاهرة عدم اليقينية التي الزمت فترة
االنفصال وتداعيات اثر االنفصال على مجمل االقتصاد.
نتائج وتوصيات:
 /1سأهم البترول في رفع مستويات منو اقتصادي عالية
وساعد على حتقيق االستقرار االقتصادي خالل العقد
املاضي ،إال أن القطاعات اإلنتاجية احلقيقية (الزراعة
والصناعة) لم جتد حظها من عائدات البترول مما أدى إلى
تدنى الصادرات غير البترولية.
 /2أدى انخفاض سعر الصرف احلقيقي إلى انخفاض
تنافسية وربحية الصادرات غير البترولية .بعد األزمة املالية
العاملية ارتفع سعر الصرف احلقيقي إال أن تداعيات األزمة
قد قللت من الطلب على العاملي على الصادرات بشكل
عام ،وهناك بوادر لتحسن الصادرات غير البترولية.
 /3ضرورة االهتمام بصادر الذهب وتوظيف عائدات البترول
في إطار إستراتيجية واضحة لنمو الصادرات الزراعية
والصناعية لتكون بديالً للموارد الناضبة كالبترول والذهب.

 /4البد من تشجيع االستثمار األجنبي املباشر في أنشطة
إنتاجية مختارة وموجهه لتوطني التقانة عبر االهتمام باملناطق
واألسواق احلرة ووفقا ً لقاعدة التصنيع من اجل التصدير.
 /5ضرورة االهتمام ببناء احتياطي نقد أجنبي من صادرات
الذهب والبترول من اجل توفير السلع الضرورية وحتقيق
استقرار سعر الصرف واملساهمة في مشروعات البنية
التحتية.
 /6البد من االهتمام والتدقيق مبراجعة تكاليف إنتاج
البترول في إطار اتفاقيات االستكشاف وقسمة اإلنتاج.
 /7توصى الدراسة بإنشاء صندوق للتنمية االقتصادية
تخصص فيه نسبة من عائدات النفط وتوظف في
مشروعات البنية التحتية للزراعة والصناعة.
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املقدمة:
ميثل سعر الصرف ثمن العملة احمللية معبرا ً عنه بالنقد
األجنبي أو سعر النقد احمللى للنقد األجنبي ،وحتاول كثير
من النظريات االقتصادية تفسير اختالف أسعار الصرف
بني الدول واهم هذه النظريات نظرية تعادل القدرة
الشرائية وتنطلق الفكرة األساسية لهذه النظرية
من كون أن القيمة التوازنية للعملة في املدى الطويل
تتحدد بالنسبة بني األسعار احمللية واألسعار اخلارجية
ويتوقف جناحها على سيادة حرية التجارة الدولية،
وتقوم نظرية تعادل أسعار الفائدة على أن املستثمرين
ال ميكنهم احلصول على معدالت مردودية مرتفعة في
اخلارج عن تلك املمكن حتقيقها في السوق احمللى الن
الفرق بني معدالت الفائدة يتم التعويض عنه بالفارق
بني سعر الصرف اآلني وسعر الصرف اآلجل ،أما نظرية
السوق الكفء فتفترض أن السوق تعكس فيه األسعار
كل املعلومات املتاحة وهذا يفترض أن كل املتعاملني
في السوق ميكنهم الوصول إلى معلومات لذا فأن
املعلومات اجلديدة جتد تأثيرها اآلني على أسعار الصرف
اآلنية واآلجلة ،كما تتحدث أيضا نظرية األرصدة على
اعتبار أن القيمة اخلارجية للعملة تتحدد على أساس ما
يطرأ على أرصدة ميزان املدفوعات من تغيير ،فإذا حقق
ميزان املدفوعات لدولة ما فائضا فان ذلك يعنى زيادة
الطلب على العملة الوطنية وهو ما يقود إلى ارتفاع
قيمتها اخلارجية ويحدث العكس عند حدوث عجز في
ميزان املدفوعات.
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لذا فأسعار الصرف تتأثر بعدد من العوامل تباينت
فيها آراء املدارس اخملتلفة فالكالسيك يرون ومن خالل
النظرية الكمية للنقود بأن هناك عالقة قائمة بني
كمية النقود واملستوى العام لألسعار ،وهذه العالقة
تكون بنفس النسبة ونفس االجتاه ،وقد أكدت املدرسة
النقدية بزعامة ملتون فريدمان على أهمية النقود في
التأثير على املستوى العام لألسعار إال انه ليس بالصورة
التي تصورها الكالسيك.
كما تفترض املدرسة النقدية أن سعر الصرف ال يتحدد
عن طريق العرض والطلب فقط في سوق العمالت
األجنبية وإمنا يتأتى نتيجة للعالقة السببية بني عملة
البلدين والذي بطبعه يؤدى إلى أن أي عامل من املؤثرات
النقدية سوف يؤثر بصورة مباشرة على سعر الصرف
وبالتالي فان التغيرات التي حتصل في حجم النقد احمللى
(الكتلة النقدية) ألي بلد تعتبر من أهم العوامل املؤثرة
على سعر الصرف وعليه فان حتديد سعر الصرف يعتمد
بشكل رئيسي على تنامي النقود حيث يحدث التوسع
النقدي انخفاض في قيمة العملة احمللية والعكس
كذلك.
وفى املقابل يعتقد كثير من االقتصاديني وتؤيدهم
بعض الشواهد النظرية والدراسات التطبيقية إلى
أن التغيرات في سعر الصرف تؤثر على حجم املعروض
النقدي وبالتالي فان الكتلة النقدية تتأثر بحجم
التقلبات في سعر الصرف ،مما يؤدى إلى وجود تباين في
اجتاه العالقة السببية ما بني عرض النقود وسعر الصرف،

وعليه متثلت مشكلة الدراسة في معرفة هل التغيرات
في الكتلة النقدية تساعد في تفسير التغيرات في
سعر الصرف أم أن التغيرات في سعر الصرف هي التي
تساعد في تفسير التغيرات في الكتلة النقدية ،ومن
جهة أخرى إلى أي مدى يتجه هذان املتغيران عبر الزمن
إلى التوازن ،عليه تقوم هذه الدراسة على الفرضية
الرئيسية أن سعر الصرف للجنيه السوداني والكتلة
النقدية في إطار العالقة السببية ال يتجهان للتوازن
في األجل الطويل.
لذا تأتى األهمية العلمية في استخدام منوذج قياسي
لدراسة العالقة السببية بني سعر صرف اجلنيه السوداني
والكتلة النقدية وذلك انطالقا من أن منهجية النمذجة
وبناء النماذج االقتصادية أساسا ً ضروريا ً لالرتقاء بعملية
صنع القرار على أسس علمية حيث أن النماذج متثل
اإلطار العلمي املناسب لتحليل السياسات واملفاضلة
بينها ،ومت استخدام حزمة برمجية حديثة في التحليل
القياسي ،وهو حتليل التكامل املشترك Co-integration
 ،Analysisوالذي يعرف باختبار وجود متغيرين أو أكثر في
املدى الطويل أو العالقة املتوازنة بني سلسلتني أو أكثر
متكاملة من نفس الترتيب كما سيتم اعتماد طريقة
( )Hsiao,1981هذه الطريقة جتمع بني طريقة السببية
جلراجنر وخطأ التوقع النهائي FPE) (Final-Prediction
 (Errorلـ( ،)Akaike,1969وتأتى األهمية العملية لهذه
الدراسة من خالل حتليل واختبار العالقة السببية
بني عرض النقود وسعر صرف اجلنيه السوداني نظرا
ألهمية املتغيرين ودورهما الفعال في توجيه السياسات
االقتصادية وذلك باستخدام منهجية قراجنر واختبار
التكامل املشترك ومنوذج تصحيح اخلطأ لتحديد اجتاه
هذه العالقة بني املتغيرين في األجل الطويل والقصير.
ولقد مت االعتماد على البيانات الصادرة من البنك املركزي
للمتغيرين خالل الفترة ( ،)2008-1980وقامت الدراسة
بالتوصية بإتباع نظام سعر الصرف املرن خاصة وفى ظل
اجتاه الدولة نحو سياسات التحرير االقتصادي واالنفتاح
على العالم اخلارجي وتعظيم فاعلية السياسة املالية
في هذا الصدد من خالل تعظيم دور اإليرادات غير
البترولية واستخدام البترول في اجملاالت املدرة ملوارد
جديدة.

اإلطار الزمني للدراسة:
شملت الدراسة الفترة من (2008 - 1980م) ففي خالل
هذه الفترة كانت هناك عدة سياسات مت انتهاجها وكان
لها األثر السلبي على عدد من املؤشرات الكلية من
ضمنها أسعار صرف اجلنيه السوداني لذا مت تطبيق عدد
من اإلجراءات واإلصالحات الهيكلية صممت على أثرها
إستراتيجية تقوم على أساس نظرية التوازن بني الطلب
والعرض الكليني والتناسق الداخلي بني املؤشرات
االقتصادية املتغيرة.
منوذج العالقة السببية املستخدم في الدراسة:
MSt = a0 + a1Ert + U1t
ERt = B0 + B1MSt + U2t
وعليه يتم تقدير هذه العالقة من خالل إتباع االختبارات
التالية:
أوالً :اختبار جذور الوحدة
أوضحت نتائج حتليل السالسل الزمنية موضع الدراسة
( )MS, ERالختبار سكون السالسل الزمنية واستقرارها
عبر الزمن من خالل اختبارات جذور الوحدة وحتديد درجة
تكامل السالسل الزمنية باستخدام طريقة فيليبس
بيرون ( )P.P 1988أن السلسة الزمنية لعرض النقود
وسعر الصرف غير مستقرة في مستوياتها ولكنها
مستقرة في فروقها الثانية كما هو موضح في اجلدول
أدناه ،مما يعنى أن السالسل الزمنية موضع الدراسة
متكاملة من الدرجة الثانية ).I (2
جدول رقم ()1
اختبار جذور الوحدة (فيليبس -بيرون )1988
املتغيرات

اختبار الفروق
الثانية باجتاه عام

اختبار الفروق الثانية
بدون اجتاه عام

MS
ER

-5.91
-6.44

-5.74
-6.55

القيم احلرجة-2.94 :
عند مستوى معنوية %5
وتشير النتائج املوضحة في اجلدول أعاله إلى عدم
إمكانية رفض فرض العدم عند املستوى وعند الفروق
األولى وذلك لوجود جذر الوحدة في السلسلتني موضع
الدراسة عند مستوى معنوية ( )%5سواء بوجود اجتاه
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عام للزمن في السالسل الزمنية أو في حال عدم وجوده،
بينما تشير إلى إمكانية رفض فرض العدم عند الفروق
الثانية خللو السالسل الزمنية موضع الدراسة من
جذور الوحدة عند الفروق الثانية لذلك فأن عرض النقود
وسعر الصرف متكاملني من الدرجة الثانية ).I(2
ثانياً :اختبار التكامل املشترك
نظرا الن سعر الصرف وعرض النقود غير ساكنني في
مستوياتهما ولكنهما مستقران في فروقهما الثانية
مما يعنى أنهما متكامالن من الدرجة الثانية ،يتم اختبار
وجود التوازن طويل األجل بني السالسل الزمنية موضع
الدراسة على الرغم من اختالل العالقة في األجل
القصير باستخدام طريقة اجنل –جراجنر ذات اخلطوتني
( )Engle - Granger, 1987بتقدير املعادلتني التاليتني
باستخدام طريقة املربعات الصغرى (:)OLS

)D (MS ,2) =α + β D (ER ,2
)D (ER ,2) =α + β D (MS ,2

ثم اختبار سكون البواقي باستخدام اختبار (،)P.P 1988
ويوضح اجلدول رقم ( )2نتائج اختبار التكامل املشترك.
جدول رقم ()2
اختبار التكامل املشترك
االنحدار

نتيجة اختبار P.P
لسكون البواقي

نتيجة انحدار  MSعلى ER
نتيجة انحدار  ERعلى MS

-5.9
-6.5

القيم احلرجة عند مستوى -2.94 % 5
-2.94
وتوضح النتائج في اجلدول أعاله أن القيمة احملسوبة
جلذر الوحدة للبواقي اكبر من القيمة احلرجة عند
مستوى معنوية  %5مما يعنى أن البواقي متكاملة من
الدرجة صفر ،وهذا يدل على وجود تكامل مشترك فيما
بني عرض النقود وسعر الصرف أي أن املتغيران يتحركان
معا عبر الزمن.
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ثالثاً :اختبارات السببية
أوضح جراجنر ( )1988انه إذا كانت السلسلتان
متكاملتان ،فالبد من وجود سببية على األقل في
اجتاه واحد ،وحيث انه ثبت وجود عالقة توازنية طويلة
األجل بني عرض النقود وسعر الصرف من خالل اختبار
سكون البواقي فمن املناسب معرفة اجتاه العالقة
السببية بني املتغيرين من خالل استخدام اختبار
السببية جلراجنر.
ويعتبر اختبار جراجنر حساسا الختيار الفجوة
الزمنية املناسبة للمتغيرات التفسيرية في
معادالت العالقة السببية حيث انه في حالة الفجوة
الزمنية اخملتارة اقل من الفجوة الزمنية الصحيحة
سيؤدى إلى حتيز النتائج أما إذا كانت اكبر ستكون
املعالم غير ذات كفاءة ،عليه سيتم اعتماد طريقة
( )Hsiao,1981من اجل التغلب على هذه املشاكل
وهذه الطريقة جتمع بني طريقة السببية جلراجنر
وخطأ التوقع النهائي FPE) - (Final Prediction
 Errorلـ(.)Akaike, 1969
ويتطلب اختبار حتديد الفجوة الزمنية املناسبة إجراء
اخلطوات التالية:
 إجراء انحدار ) D(MSعلى حد ثابت وقيمها املتباطئةألربع فترات ومن ثم اختيار الفجوة املناسبة عند اقل
قيمة خلطأ التوقع النهائي (.)FPE
 وبعد حتديد الفترة الزمنية للقيم املتباطئة للمتغيرالتابع يتم إجراء انحدار ل) D(MSعلى حد ثابت وقيمها
املتباطئة املناسبة عند اقل قيمة ل ( )FPEثم إضافة
قيم املتغير املستقل ) D(ERللفترة احلالية ولفترة أربع
سنوات ومن ثم اختيار الفترة الزمنية املناسبة عند اقل
قيمة لل (.)FPE
 يتم إعادة نفس اخلطوات لتحديد الفجوة الزمنيةاملناسبة ملعادلة العالقة السببية لسعر الصرف.
ويتم تطبيق اخلطوات السابقة كاآلتي:
 -1حتديد الفجوة الزمنية املناسبة ملعادلة عرض النقود
(املتغير التابع)

جدول رقم ()3
])

t −i

D (MS ) = F [D (MS

FPE
الفجوة الزمنية
*24.45
1
25.03
2
25.11
3
24.86
4
* اقل قيمة خلطأ التوقع النهائي وعليه فأن الفجوة
الزمنية املناسبة لعرض النقود هي الفجوة األولى.
 -2حتديد الفجوة الزمنية املناسبة ملعادلة عرض النقود
جدول رقم ()4
])

t −i

), D (ER

t −i

D (MS ) = F [D (MS

الفجوة الزمنية
الفجوة الزمنية
لعرض النقود
FPE
لسعر الصرف
(املتغير التابع)
(املتغير املستقل)
*24.50
0
1
24.53
1
1
24.59
2
1
24.62
3
1
24.64
4
1
* اقل قيمة خلطأ التوقع النهائي وعليه فأن الفجوة
الزمنية املناسبة لسعر الصرف هي الفجوة الثالثة.
 -3حتديد الفجوة الزمنية املناسبة ملعادلة سعر الصرف
(املتغير التابع)
جدول رقم ()5
]) D (ER ) = F [D (ER t −i

الفجوة الزمنية
1
2
3
4

FPE
*7.99
8.43
8.53
8.71

 -4حتديد الفجوة الزمنية املناسبة ملعادلة سعر
الصرف.
])

t −i

), D (ER

جدول رقم ()6

D (MS ) = F [D (MS

t −i

الفجوة الزمنية
لسعر الصرف
(املتغير التابع)
1
1
1
1
1

FPE

الفجوة الزمنية
لعرض النقود
(املتغير املستقل)
0
1
2
3
4

8.04
8.01
8.05
*8.00
8.05

وعليه فأن اختبار سببية جراجنر سيتم من خالل
املعادلتني التاليتني-:

D (ER ) +U

2

)+β

D (ER ) = β + β D (ER

)+β

D (MS ) +U
−3

−1

D (MS ) = β + β D (MS

2

1

−1

0

1

0

واجلدول التالي يبني نتائج اختبار السببية كما هو
موضح أدناه:
جدول رقم ()7
العالقة السببية في األجل القصير
معادلة
االنحدار
 MSعلى ER
ERعلىMS

فترات
اإلبطاء
()0,1
()3,1

اجتاه
السببية

قيمة F
احملسوبة
67.89
ER ← MS
15
MS ← ER

بعد اختبار الفترة الزمنية يتم إجراء انحدار للمعادلتني
باستخدام  OLSالختبار العالقة السببية بني ))MS,ER
ويوضح اجلدول أعاله أن التغيرات في سعر الصرف
تساعد في تفسير التغيرات في عرض النقود حيث
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بلغت  Fاحملسوبة  67.89وهى معنوية عند مستوى  ،%5كما
أوضحت نتائج التقديرات التغيرات في عرض النقود
تساعد في تفسير التغيرات في سعر الصرف حيث
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  15وهى معنوية عند مستوى
معنوية  ،%5وعليه ميكننا القول أن هناك عالقة سببية
في األجل القصير تتجه من سعر الصرف إلى عرض
النقود كما أن هناك عالقة سببية تتجه من عرض
النقود إلى سعر الصرف أي أن العالقة السببية في
االجتاهني (.)Bidirectional
جدول رقم ()8
العالقة السببية في األجل الطويل
فترات
اإلبطاء

قيمة t
احملسوبة

معادلة
االنحدار
 MSعلى ER

()0,1

35.-

ERعلىMS

()3,1

21.

اجتاه
السببية
ER
MS

≠
≠ ER
MS

ومن اجل اختبار العالقة السببية طويلة األجل بني عرض
النقود وسعر الصرف يتم إضافة حد تصحيح اخلطأ إلى
معادلتي عرض النقود وسعر الصرف فإذا كانت قيمة
معامل حد تصحيح اخلطأ معنوية وسالبة فان ذلك
يدل على وجود عالقة سببية في األجل الطويل ،وتوضح
نتيجة االنحدار باجلدول أعاله أن حد تصحيح اخلطأ في
معادلة عرض النقود وسعر الصرف باستخدام اختبار t
غير معنوي عند مستوى  %5مما يعنى عدم وجود عالقة
سببية بني سعر الصرف وعرض النقود وأنهما ال يتجهان
للتوازن فيما بينهما في األجل الطويل.
وبناءا على نتيجة اختبارات السببية نستنتج أن
التغيرات في سعر الصرف تساعد في تفسير التغيرات
في عرض النقود كما تساعد التغيرات في عرض النقود
في تفسير التغيرات في سعر الصرف في األجل القصير
بينما ال توجد عالقة بني املتغيرين (عرض النقود ،سعر
الصرف) في األجل الطويل.
النتائج
توصلت الدراسة ملعرفة العالقة السببية فيما بني
عرض النقود وسعر الصرف التوازني للجنيه السوداني

40

من خالل استخدام منهجية قراجنر ومنوذج تصحيح
اخلطأ وذلك حتديد اجتاه العالقة بني املتغيرين في األجلني
القصير والطويل وقد مت حتليل السالسل الزمنية للتأكد
من خلوها من جذور الوحدة ومن ثم اختبار التكامل
املشترك باستخدام قراجنر ذات اخلطوتني للتأكد من
وجود توازن في األجل الطويل ،وقد توصلت االختبارات
إلى النتائج التالية:
 /1دل اختبار جذر الوحدة للبواقي أنها غير مستقرة
في مستوياتها وفروقها األولى ولكنها مستقرة عند
الفرق الثاني مما يعني أنها متكاملة من الدرجة ،)I (2
وهذا يؤكد أن أغلب السالسل الزمنية غير مستقرة
في مستوياتها مما قد يترتب عليه احلصول على انحدار
زائف.
 /2دل اختبار (اجنل  -جراجنر) للتكامل املشترك على وجود
تكامل مشترك فيما بني عرض النقود وسعر الصرف أي
أن املتغيران يتحركان معا عبر الزمن.
 /3دل اختبار العالقة السببية بني املتغيرين في األجل
القصير ( اختبار اجنل -قراجنر) ذات اخلطوتني مت اعتماد
طريقة ( )Hsiao,1981وهذه الطريقة جتمع بني طريقة
السببية جلراجنر وخطأ التوقع النهائي من اجل التغلب
على مشاكل اختيار الفجوة الزمنية املناسبة حيث أن
هذا االختبار يعتبر حساسا الختيار الفجوة الزمنية،
وبعد الوصول إلى الفجوات الزمنية املناسبة للمتغيرين
مت اختبار البواقي وقد دل االختبار على سكون البواقي
وأنها متكاملة من الدرجة ) I(0مما يدل على وجود عالقة
سببية في األجل القصير تتجه من سعر الصرف إلى
عرض النقود ومن عرض النقود إلى سعر الصرف.
 /4ومن اجل اختبار العالقة السببية طويلة األجل بني
عرض النقود وسعر الصرف مت إضافة حد تصحيح اخلطأ
إلى معادلتي عرض النقود وسعر الصرف ولم تثبت
معنوية قيمة معامل حد تصحيح اخلطأ مما يدل على
عدم وجود عالقة سببية في األجل الطويل.
وبناءا ً على االختبارات السابقة نستنتج أن التغيرات
في عرض النقود تساعد في تفسير التغيرات في سعر

الصرف،وان التغيرات في سعر الصرف تساعد في
تفسير التغيرات في عرض النقود في األجل القصير،
ولكنها ال تساعد في التفسير التغيرات فيما بينهما
في األجل الطويل مما يدل على أنهما يتحركان متباعدان
عير الزمن.
وميكن تبرير هذه النتيجة ان التغيرات في أسعار الصرف
تعكس اضطرابات نقدية وغير نقدية وكذلك هيكلية
خاصة في ظل نظم سعر الصرف الثابتة وبانتقال
رؤوس األموال يتعذر على السلطات النقدية حتديد
كمية النقود وسعر الصرف سويا حيث ميكن لألفراد
التحول عن النقود احمللية إلى األصول األجنبية ،ويتبع
ذلك أن تفقد السياسة النقدية فاعليتها في التأثير
على املتغيرات األساسية في االقتصاد ،مما يدل على
أن سعر صرف اجلنية السوداني يتحدد من خالل تأثير
عوامل خارج هذه العالقة السببية.
التوصيات:
1 .1إتباع سياسة سعر الصرف املرن املدار وفق آلية
السوق وإدخال آلية للتنبؤ على املدى املتوسط
خاصة وفى ظل اجتاه الدولة نحو سياسات التحرير
االقتصادي واالنفتاح على العالم اخلارجي وتعظيم
فاعلية السياسة املالية في هذا الصدد من خالل
تعظيم دور اإليرادات غير البترولية واستخدام
البترول في اجملاالت املدرة ملوارد جديدة.
2 .2االهتمام بالنماذج القياسية الكمية التي تعتمد
على املؤشرات االقتصادية عند حتديد سعر
الصرف.
3 .3احملافظة على استقرار العالقة بني سعر الصرف
والكتلة النقدية عند وضع السياسات مبا يحقق
عدم املغاالة في سعر الصرف ومن ثم احملافظة على
تنافسية قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري.

املراجع:
( )1محمود يونس وآخرون ،مبادئ االقتصاد الكلى ،الدار
اجلامعية  -طبع -نشر -توزيع ،اإلسكندرية2001 ،م ،ص
(.)98
( )2فريد بشير طاهر ،التخطيط االقتصادي ،دار النهضة
العربية للطباعة والنشر ،بيروت الطبعة األولى 1998م،
ص (.)167
 ))3مجدي عبد الفتاح ،عالج التضخم والركود
االقتصادي في اإلسالم ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة2002،م ،ص (.)72
( )4هبل عجمي نبيل اجلنابي عرض النقود في عمان
والعوامل املؤثرة علية  -دراسة منشورة مبجله العلوم
االقتصادية واإلدارية – اجمللد  ،23العدد الثاني2007 ،م.
( )5فرج بن نادي العنزي -اثر منو عرض النقود علي منو
القطاع اخلاص في اململكة العربية السعودية -دراسة
منشورة في املوقع االلكتروني جلامعة امللك سعود،
2004م.
( )6خالد بن حمد بن عبد اهلل القدير – العالقة بني كمية
النقود والناجت احمللى اإلجمالي في دولة قطر – دراسة
منشورة في السلسلة العلمية جلمعية االقتصاد
السعودية،اجمللد الرابع،العدد الثامن 2002م.
( )7موسي ادم عيسي – التوازن النقدي احلقيقي في
اإلسالم – دراسة منشورة مبوقع جامعة أم القرى ,مكة
املكرمة ,اململكة العربية السعودية 1990م.
( )8توماس ماير وآخرون ،النقود والبنوك ،الرياض :دار
املريخ للنشر2002 ،م ،ص.31
( )9احمد أبو الفتوح ،نظرية النقود والبنوك واألسواق
املالية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية1998 ،م،
ص.229
( -)10مايكل ابدجمان ،االقتصاد الكلى النظرية
والسياسة –ترجمة محمد إبراهيم منصور ،الرياض :دار
املريخ للنشر1999 ،م ،ص.243
11. Abdelhaq: (June 1998) «The Series Estimation
of Structural Impact of Demand Equation: Acrosscountry Analysis›› IMF Staff Papers, Vol.45 No.2.

41

مت إصدار عدد من املنشورات خالل النصف األول من
العام  2011في إطار مراجعة وتطوير سياسات
البنك املركزي ،و شمل ذلك اآلتي:
منشورات إدارة السياسات:
منشور إدارة السياسات بتاريخ  4مايو ،2011
واخلاص بتحرير سلعة السكر .والذي صدر
بناءا ً على توجيه مجلس الوزراء رقم ( )3بتاريخ
 2011/1/19وخطاب وزارة التجارة اخلارجية بتاريخ
 2011/3/16والذي يقضي بفتح استيراد سلعة
السكر ،على أن تقوم املصارف بإكمال اإلجراءات
املصرفية اخلاصة بوارد سلعة السكر بكل فروعها
التي تعمل بالنقد األجنبي.
ملحق إدارة السياسات بتاريخ مارس  2011والذي
يقضي بإجراء تعديالت في ضوابط النقد األجنبي
(ضوابط الصرافات) والذي يتماشى مع سلطات
محافظ بنك السودان املركزي مبوجب املادة ( )33من
الئحة تنظيم اجلهاز املصرفي وفي إطار املراجعة
املستمرة للضوابط واإلجراءات املتعلقة بعمليات
النقد األجنبي وبغرض زيادة املبالغ اخملصصة
للمسافرين ،والذي تقرر مبوجبه إلغاء البند (ثانيا)
الوارد مبنشور إدارة السياسات رقم ()2011/3
الصادر بتاريخ  22فبراير  2011املتعلق مببيعات
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النقد األجنبي بغرض السفر واالستعاضة عنه ب
(السماح لشركات الصرافة بالبيع نقدا ً أو حتويالً
لغرض السفر لكل من دول األردن ،مصر ،وسوريا
مبلغ ال يتجاوز  2000يورو (فقط ألفني يورو) أو ما
يعادلها من العمالت احلرة األخرى ،أما بقية الدول
فيتم بيع مبلغ ال يتجاوز  2500يورو (فقط ألفني
وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العمالت احلرة
األخرى ،وذلك بعد استيفاء املستندات املؤيدة
للسفر .على أن تظل بقية الضوابط األخرى
املنظمة ملبيعات النقد األجنبي بغرض السفر
سارية دون تعديل.
كما صدر تعديل آخر في ضوابط النقد األجنبي
بتاريخ مايو  2011واخلاص بحسابات املقاولني
احملليني والذي تقرر مبوجبه السماح بالتحويل من
حساب املقاولني احملليني اخلاص بالنقد األجنبي
لسداد االلتزامات التي تنص عليها العقود املوقعة
مع جهات أجنبية.
ملحق إدارة السياسات بتاريخ  3مارس 2011
واملتعلق باستثناء سلع من قرار احلظر ،والذي
نتج من القرار الوزاري رقم ( )2لسنة  2011بتاريخ
 2011/1/5الصادر عن وزارة التجارة اخلارجية
املتعلق مبنع استيراد بعض السلع ،والذي مت نقله

إلى املصارف مبوجب منشور إدارة السياسات رقم
( )2011/1بتاريخ  ،2011/1/9واستنادا إلي خطاب
وزارة التجارة اخلارجية بتاريخ 2011/2/23م ،والذي
يقضي باستثناء بعض السلع من قرار احلظر
وهي :مدخالت اإلنتاج ،األثاثات الطبية والفندقية،
بوهيات العربات والبوهيات العازلة ،أسماك التربية
أوالزريعة (األصبعيات) ،املنتجات البحرية املستوردة
بغرض االستخدام في الفنادق ،خيول حتسني النسل،
املعدات واألدوات الصحية والكهربائية واملكتبية،
جواالت البالستيك للتعبئة ،قوارير وزجاجات
التعبئة ،سدادات وأغطية وكبسوالت ،خراطيم
ومعدات الري ،ألواح وصفائح وأشرطة ،مواد
التغليف والتعبئة ،سلع االستعمال الشخصي
من السلع ،احلرير اخلام (غير املفتول) ،وأخيرا ً السلع
الواردة في كشف االحتياجات بغرض االستثمار
على أن تكون معتمدة من وزارة االستثمار.
منشورات إدارة الرقابة املصرفية:
منشور إدارة الرقابة الوقائية بتاريخ  13يناير 2011
واخلاص بتفاصيل مكونات بنود أخرى في امليزانية
الشهرية للبنوك التجارية ،والذي يأتي إحلاقا ً ملنشور
بنك السودان املركزي بالرقم ( )2000/6اخلاص
مبعاجلة خلل ميزانيات البنوك التجارية وملزيد من
الشفافية ،تقرر أن يتم مد البنك املركزي شهرياُ
باآلتي :أوال ً بند أصول أخرى  Other Assetsالكود
رقم  2100والبنود التي حتتاج إلى تفاصيل مثل
مدينون مختلفون  ،Sundry Debtorsبند حسابات
معلقة  ،Suspense Accountsالكود  ،2140بند
أخرى  Otherالكود  .2150ثانياً :بند خصوم أخرى
 Other Liabilitiesالكود  ،4400البنود التي حتتاج
إلى تفصيل مثل بند دائنون مختلفون Sundry
 ،Creditorsبند أخرى  Otherالكود  .4450ثالثاً :بند

مخصصات أخرى  Other Provisionالكود رقم
 4060الوارد ضمن بند اخملصصات وذلك ابتدا ًء من
بيانات ديسمبر .2010
منشور إدارة الرقابة الوقائية بتاريخ  29فبراير
 ،2011واخلاص بالتقارير الواجب عرضها في
اجتماعات اجلمعية العمومية للمساهمني ،والذي
يأتي إحلافا ً لتعميم بنك السودان املركزي الصادر
بتاريخ  9يناير  2011ويوجه فيه البنك املركزي
بضرورة االلتزام باملنشور رقم ( )2009/18اخلاص
بتطوير وتفعيل الضبط املؤسسي باملصارف
واملؤسسات املالية ،ويناقش البند التاسع اخلاص
بالتقارير الواجب عرضها في اجلمعيات العمومية،
والتي يجب عرضها على بنك السودان املركزي قبل
أسبوعني (كحد أدنى) قبل تاريخ اإلعالن عن انعقاد
اجلمعية العمومية وهي :تقرير مجلس اإلدارة
واحلسابات اخلتامية ومن ضمنه تقرير عن مؤشرات
اإلنذار املبكر ،تقرير املراجع اخلارجي وخطاب اإلدارة،
تقرير هيئة الرقابة الشرعية ،تقرير اخملالفات
واالختالسات التي ارتكبت وتقرير اإلجراءات التي
متت في مواجهة مرتكبي هذه اخملالفات واجلهود
التي بذلت السترداد املبالغ التي مت االعتداء عليها.
منشورات أدارة تنمية وتنظيم اجلهاز املصرفي:
منشور إدارة تنمية وتنظيم اجلهاز املصرفي
بتاريخ  12أبريل  2011واخلاص بأسس وضوابط
فتح احلسابات اجلارية وإدارتها ،والذي يأتي إحلاقاُ
ملنشور بنك السودان املركزي رقم ( )99/15الصادر
بتاريخ  18نوفمبر 1999م .فقد تقرر مبوجبه اعتماد
بطاقة املستشارين القانونيني ووكالء النيابة
الصادرة من وزارة العدل ألغراض إثبات الشخصية
في املعامالت املصرفية شريطة أن تكون البطاقة
سارية املفعول.
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في إطار تنفيذ خطتها للعام  2011نظمت إدارة البحوث
والتنمية باإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء
بالتعاون مع بنك السودان املركزي فرع ود مدني ورشه
بعنوان “فرص وآفاق االستثمار بوالية اجلزيرة” وذلك في
اخلامس عشر من يونيو  2011بقصر الثقافة بود مدني.
ابتدر الورشة السيد /محمد صديق احلسن (مدير بنك
السودان املركزي فرع ود مدني) ،حيث رحب بالسادة احلضور
ثم حتدث عن الدور الرائد الذي يلعبه بنك السودان املركزي
في احلركة االقتصادية عموما ً واحلركة االستثمارية على
وجه اخلصوص من خالل حتفيز املستثمرين عبر السياسات
النقدية ،التمويلية وسياسات النقد األجنبي.
أعقب ذلك كلمة السيد /والي والية اجلزيرة (البروفيسور
الزبير بشير طه) الذي حتدث عن اإلمكانات املهولة التي
حبا اهلل بها الوالية والتي من خاللها استطاعت الوالية
أن تلعب دورا ً طليعيا ً انعكست آثاره إيجابا على الناجت
احمللي اإلجمالي وتقليل البطالة وحتسني مستوى املعيشة
لسكان الوالية على اعتبار أن الوالية تأتي في مقدمة واليات
السودان من حيث املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي
وتوفير فرص العمل ،كما حتدث عن الفرص االستثمارية
اجلديدة (غير الزراعة والرعي) متمثلة في معدن الذهب
والذي يتوافر في ثالث مناطق بالوالية ،ختاما ً أشاد السيد
الوالي بالدور املتميز الذي يلعبه بنك السودان املركزي فرع
ود مدني من خالل تشجعيه لالستثمار وإقامته ملثل هذه
الورش والتي تعتبر موجهاتها خارطة الطريق التي تضع
الوالية في املسار االستثماري السليم.
استعرضت الورشة خمسة أوراق عمل جاءت على النحو
التالي:
تناولت الورقة األولى واقع االستثمار في السودان قدمها
د .مجدي األمني نورين ،حيث أبرزت مفهوم االستثمار
والعوامل املؤثرة عليه ،محفزات االستثمار ،الفرص واجملاالت
االستثمارية في السودان ،حتليل تدفقات االستثمار في
السودان ،وهدفت الورقة إلى الوقوف على الصورة احلقيقية
لواقع ومناخ االستثمار في السودان وأهم العقبات التي
واجهته ومازالت تواجه جذب وتشجيع االستثمارات
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األجنبية واحمللية ،إضافة إلى تقييم مدى كفاءة السياسات
واحملفزات التي منحت لتشجيع االستثمار ووضع مقترحات
لكيفية حتسني مناخ االستثمار.
تناولت الورقة الثانية فرص وآفاق االستثمار بوالية اجلزيرة
قدمها األستاذ /عمار ميرغني حسني ممثل وزارة املالية
ومتثلت أبرز محاور الورقة في العوامل املشجعة لالستثمار
بالوالية ،مفهوم الفرصة االستثمارية ،فرص االستثمار
في القطاعات الزراعي ،الصناعي ،اخلدمي ،أهم مضامني
االستثمارات الناجحة ،معوقات االستثمار .حددت الورقة
حجم الصناعة بالوالية حيث بلغ عدد الصناعات ()445
منها ( )208مازال يعمل ،بينما املتوقف عن العمل ()237
واستعرضت األسباب التي أدت إلى توقف عجلة اإلنتاج في
الصناعة حيث اتضح أن التمويل واملنافسة مع املستورد،
وارتفاع تكاليف اإلنتاج ،التسويق ،التخلف التكنولوجي
من اكبر املشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية.
تناولت الورقة الثالثة مشروع اجلزيرة حيث قدمها
الدكتور /الطيب محمد علي (املدير الزراعي ونائب املدير
العام السابق ملشروع اجلزيرة) واستعرضت الورقة أسباب
ضعف اإلنتاجية مبشروع اجلزيرة من حيث عالقات اإلنتاج،
النمط اإلداري ،التمويل ،السياسات ومراحل املشروع منذ
العام 2006 – 1952م.
تناولت الورقة الرابعة تقييم االستثمار الزراعي بوالية
اجلزيرة واملشاكل التي حتيط به قدمتها املهندس الزراعي
رحاب عبد اجمليد مصطفي ومت من خاللها تقييم الوضع
الراهن لالستثمار في اجملال الزراعي بالوالية ،عرض نقاط
القوة والضعف واحملفزات لالستثمار داخل القطاع الزراعي،
والعوامل املؤثرة عليه و املهددات وأبرز املعيقات التي
تواجهه من رسوم ضريبة وغيرها ،إضافة إلى استعراض
التركيبة احملصولية وأثر حتديد احملصول والدورة الزراعية
وأهميتها ،األهمية االقتصادية لتعاقب الزرع ،أنواع الدورات
الزراعية ،أنظمة احلساب في املشروعات الزراعية وأسباب
التخلي عن بعضها وتبني البعض اآلخر ،ملكية األراضي.
أما الورقة اخلامسة واألخيرة قدمها السيد /محمد صديق
احلسن مدير بنك السودان املركزي فرع ود مدني بعنوان

التمويل املصرفي نصيب والية اجلزيرة بالتركيز علي القطاع
الزراعي ،حيث تناولت مفاهيم التمويل املصرفي ومصادره
الداخلية التي تتمثل في رأس مال املصرف واالحتياطيات
واألرباح غير املوزعة واخملصصات اخملتلفة ،واملصادر اخلارجية
التي تتمثل في حقوق املودعني والدائنني والتي يتاح للمصرف
استخدامها خصما ً على الودائع حتت الطلب واالدخارية
واالستثمارية وأوضحت الورقة أن الوالية بها بنيه حتتية
في قطاع الزراعي تؤهلها لالستفادة من التمويل املصرفي
حيث بها أكبر مشروع زراعي باإلضافة للمصانع املرتبطة
بقطاع الزراعة .كما أن أكثر الصيغ اإلسالمية التي يتم
التعامل بها بالوالية هي صيغة املرابحة وأقل الصيغ هي
صيغة السلم وان أكثر البنوك متويالً خالل العام  2009هو
البنك الزراعي وأقلها متويالً هو البنك األهلي بينما يعتبر
البنك الزراعي من أكثر البنوك تعثرا ً والبنك األهلي أقلها
تعثراً .وأبانت الورقة الرؤيا املستقبلية في مجال التمويل
املصرفي ،مرتكزة على سياسات البنك املركزي في األعوام
األخيرة وخاصة العام 2011م والتي أعطت مجاال ً واسعا ً
للواليات لالستفادة من التمويل املصرفي ،وأكدت علي
أن التمويل األصغر أعطى فرصة واسعة لقطاعات هذه
الوالية وخاصة قطاع اخلريجني مما دفع بتأسيس مؤسسة
اجلزيرة للتمويل األصغر وأدى لفتح مجاالت واسعة حملاربة
الفقر واستقرار اخلريجني.
وقد حضر الوفد التركي الزائر لوالية اجلزيرة بقيادة السفير
التركي جلسة التوصيات اخلتامية ،حيث أشاد الوفد
باجملهود الذي تبذله الوالية لتحفيز املستثمرين األجانب
وخاصة في مجال الزراعة ومتني للسودان والوالية مزيدا ً
من التقدم.
وقد أوصت الورشة باآلتي:
 /1تركيز االستثمارات في القطاعات التي ميتلك فيها
السودان ميزة نسبية وتنافسية.
 /2تكاتف اجلهود التمويلية خاصة في الوالية ،وحث
املصارف على التمويل اجلماعي (التمويل عن طريق احملافظ)
بدال عن التمويل الفردي.
 /3استقرار ووضوح الرؤية االقتصادية والسياسية والعمل
على طمأنة املستثمرين.
 /4استهداف االستثمار الزراعي في املدى الطويل لتحقيق
األهداف االقتصادية الكلية.
 /5استكمال مشروعات البنى التحتية بالوالية اخلاصة
بتهيئة البيئة واملعينات للقطاع الزراعي.
 /6ضرورة احلفاظ على االستقرار االقتصادي والسياسي
بالوالية باعتباره أهم عامل في جذب االستثمارات األجنبية
املباشرة.
 /7تطوير البحوث والدراسات امليدانية في مجال االستثمار

إلخراج قاعدة بيانات ومعلومات تساهم في حل هذه
اإلشكاالت.
 /8تطوير اجلهاز املصرفي ودعم آليات الرقابة على
القطاعات املالية املصرفية.
 /9توجيه التمويل املصرفي ملشروعات تنمية املرأة الريفية
 /10يجب أن تشمل جهود اإلصالح كافة األوجه االقتصادية
واملالية وتوطيد العالقة مع املؤسسات املالية الدولية
كصندوق النقد الدولي والهيئة الدولية ألسواق املال
لضمان انسياب التدفقات النقدية واالستثمارات التي من
شأنها دعم مشروعات التنمية.
 /11إيجاد نظام ضريبي موحد وواضح املعالم فيما يخص
االستثمارات األجنبية ,مع ضرورة عودة اإلعفاءات الضريبية
للمستثمرين األجانب والوطنيني لتشجيع االستثمار.
 /12تفعيل دور اإلرشاد الزراعي وإكثار البذور ورقابة النباتات
مع الربط الفني والفوري لهذا الدور مع هيئة البحوث
الزراعية.
 /13معاجلة مشاكل ملكية األراضي الزراعية بالوالية
لتحقيق استقرار االستثمار الزراعي بالوالية.
 /14ضرورة التنسيق التام بني إدارة مشروع اجلزيرة ووزارة
الزراعة بالوالية.
 /15قيام وزارة الزراعة بتبسيط اإلجراءات املعقدة.
 /16ضرورة توفر املؤسسية واآللية الفاعلة لالستثمار في
السودان.
 /17تقسيم مشروع اجلزيرة إلى قطاعات إنتاجية حسب
املناخ ,وإتباع نظام الدورة الزراعية.
 /18حجر االستيراد من خالل احلصص واجلمارك لتحقيق
احلد األدنى لسعر االستيراد.
 /19دعم الصادر لبيع املنتجات الزراعية في األسواق
اخلارجية.
 /20حتديد حصص اإلنتاج للسلع اإلستراتيجية مثل
القمح السكر (احلماية الزراعية).
 /21فصل السوق احمللي من استيراد املنتجات الزراعية
املنافسة.
 /22وضع سياسة سعريه مشجعة عالية ميكن للمنتج
أن يتحصل عليها ( .)Ceiling priceوالتدخل في حالة نزول
السعر عن املستوى املطلوب .Floor price
 /23في حالة ضعف العرض الداخلي يسمح باالستيراد
(فتح احلدود) مع تخفيض اجلمارك.
مت عقب الورشة عقد اجتماع مع أساتذة كلية االقتصاد
والتنمية الريفية بجامعة اجلزيرة واقترح من خالله إيجاد
آلية للتعاون مستقبال بني إدارة البحوث والتنمية و جامعة
اجلزيرة في مجاالت البحوث والتدريب وورش العمل والندوات
واملشاركة في اإلصدارات اخملتلفة الصادرة عن اجلانبني.
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بتكليف من اإلدارة العامة للسياسات والبحوث
واإلحصاء متت املشاركة في الندوة املشار إليها عاليه،
الندوة نظمتها أكادميية السودان للعلوم املصرفية
واملالية  -مركز البحوث والنشر واإلستشارات بالتعاون
مع بنك األسرة ،في القاعة الدولية باألكادميية الساعة
الثانية عشر ظهر األربعاء 2011/6/14م .املتحدث الرئيس
بالندوة أ.د .بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم،عميد الكلية
احلديثة للتجارة والعلوم  -مسقط  -سلطنة عمان .بدأ
متحدث الندوة الرئيس مبقدمة مقتضبة ومن ثم تطرق
لعدة نقاط أهمها:
أهمية العائد االجتماعي في عمليات التمويل
األصغر:
لم تكن هنالك اهمية للجانب اإلجتماعي في برامج
التنمية والتخطيط ملعاجلة الفقر قبل فترة السبعينيات
وتبلورت الفكرة مع بداية نهضة التمويل األصغر في
بداية السبعينيات بإنشاء بنك (جرامني) في بنغالديش
وبنك راكيات بأندونيسيا وبرنامج املشروعات الصغيرة
بكينيا وبرنامج تنمية املشروعات الصغيرة ببوليفيا.
وتخلص الفكرة في توفير قروض صغيرة تدفع على
شكل أقساط بدون ضمانات واضحة وبأسعار فائدة
جتارية.
وأوضحت التجارب أن هنالك ثمانية مناذج على األقل
تقدم التمويل األصغر وهي :اجلمعيات ،تقدمي القروض
من املانحني واملؤسسات احلكومية بضمانة املصارف
التجارية،بنوك اجملتمع أو بنوك القرية ،التعاونيات،
احتادات القروض التي تدعم أعضائها ،املنظمات غير
احلكومية،جمعيات االدخار والقروض من إسهامات
اجلهة املستهدفة واملصارف التجارية.
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وع ّرف احملاضر العائد اإلجتماعي بأنه هو تأثير التمويل
األصغر على حياة الفقراء ،ونظرا ً ألن التمويل األصغر
يهدف إلى زيادة الدخول وفرص العمل ومكافحة الفقر
فإن قياس العائد االجتماعي يصبح ضرورة ملعرفة مدى
جناحها.
األبعاد النظرية لقياس العائد االجتماعي وتصنيف
املؤسسات املانحة في هذا اجلانب:
في هذا اجلانب ذكر املتحدث أن القيم االجتماعية
للتمويل األصغر ترتبط بتحسني حياة الفقراء وتوسيع
منظومة الفرص االقتصادية واالستثمارية املتاحة
لديهم ،واألبعاد النظرية لقياس العائد االجتماعي
للتمويل األصغر في الدراسات السابقة جلأت لقياسه
عن طريق حتليالت التكلفة والعائد من التمويل ،بينما
جلأت دراسات أخرى لتحليل املؤشرات املتعلقة بالعائد
على الزبائن الذي يقاس عن طريق عدد القروض أو
متوسط حجم القرض .ويرى بعض الكتاب أن هنالك
أربعة متغيرات ومؤشرات لقياس العائد االجتماعي
وهي :املعيشة ،التعليم والصحة .ولكن جميع هذه
املتغيرات صعبة القياس.
وتطرق احملاضر إلى تصنيف وكاالت التصنيف العاملية
ملؤسسات التمويل األصغر في مجال العائد االجتماعي،
فمثالً صنفت وكالة  M-CRIL Social Ratingعن طريق
نظمها ونتائجها وفعاليتها في مقابلة حاجيات
الزبائن خاصة الفقراء .أما منظمة Microfinanza
 Social Ratingفلها طريقتان وهما تقييم تقدمي
اخلدمات والوصول للفقراء ،أما وكالة Planet finance
فتقديراتها حسب املعلومات املتوافرة عند مؤسسات
التمويل األصغر.

مشكالت في تقدير العائد اإلجتماعي من التمويل
األصغر:
في هذا اجلانب ذكر احملاضر املعوقات في البيانات املطلوبة
لتقييم األثر االجتماعي لبرنامج التمويل األصغر
وتشمل األتي :غياب املعلومات الدقيقة،يحتاج التقييم
لعدة زيارات لتجميع املعلومات،طول الفترة الزمنية
للتقييم وصعوبة إجراء تقديرات رقمية أو كمية لبعض
النتائج مثل عالقات النوع واتخاذ القرارات على مستوى
الفرد وكذلك درجة املشاركة االجتماعية.
وخالصة القول أنه وباملقارنة مع العائد اإلقتصادي
للتمويل األصغر فإن هنالك صعوبة كبيرة في
قياس العائد بصورة دقيقة نظرا ً ألسباب من
أهمها صعوبة احلصول على املعلومات املطلوبة
من اجلهة املمولة.
أسس ومقترحات لتقدير العائد االجتماعي في
التمويل األصغر:
تطرق احملاضر لعدة طرق لتقييم األثر اإلجتماعي للتمويل
األصغر وتتلخص في اآلتي:
تقييم الرؤى مقارنة باألفعال في مؤسسات التمويل
األصغر ،استخدام املعلومات املالية واملعلومات اخلاصة
بالزبائن كمؤشرات لألداء االجتماعي ،تقييم عميق
للعادات االجتماعية عن طريق املسوحات امليدانية ومن
وقع البيانات الثانوية املتاحة ،قياس التقدم الذي حدث
في معاجلة الفقر،استعمال املعلومات اخلاصة بالقروض
واإلنفاق والقياسات اإلجتماعية األخرى ،والتركيز على
املؤسسات املانحة وليس الزبائن.حيث اشارت مؤشرات
السداد العالية في املؤسسات كمؤشرات لرغبة العمالء
في تسديد القروض وعلى جناح البرامج اجتماعياً.
واقترح احملاضر على املصارف السودانية محاولة قياس
خمسة عشر مؤشر وعلى فترات متباعدة تؤدي إلى
خمس نتائج اجتماعية منها تنويع اخلدمات وحتقيق
الشفافية ،واالنتشار ومكافحة الفقر،والتنافسية،
وحماية العمالء وحتقيق املسؤولية االجتماعية ومراعاة
النوع .ومن املؤشرات على سبيل املثال ال حصر :نوعية
املنتجات املقدمة للعمالء،عدد املقترضني،عدد القروض
القائمة ومتوسط حجم العرض.

في ختام حديثه إعتبر احملاضر العائد اإلجتماعي من أهم
مؤشرات التمويل األصغر ،خاصة عندما يتعلق األمر
مبعلجة الفقر وذكر عدة طرق لقياس العائد اإلجتماعي
إال إنه ميكن تقسيمها عموما ً إلى طرق كمية وغير
كمية تتناول درجة االنتشار ،تناسبية القروض للجهة
املستهدفة،حماية العمالء واملسؤولية االجتماعية
للمؤسسة واالهتمام بأمور النوع وغيرها.
وأوصى احملاضر مبجموعة من املؤشرات الكمية باإلضافة
إلى مؤشرين نوعيني يقومان على العمل امليداني
لشرائح مختارة من اجلهة املمولة .ولضمان إستمرارية
نهج تقييم اآلداء اجملتمعي للمؤسسات إقترح أن تقوم
املصارف بنفسها بقياس العائد اإلجتماعي على جميع
املستويات والفروع العاملة وتضمني النتائج األساسية
في التقارير والرواجع املرفوعة من املصارف لبنك السودان
املركزي.
التعقيب:
عقب علي الورقة ثالثة خبراء في مجال التمويل األصغر
وفيما يلي استعراض حلديثهم:
د .صالح جبريل:
عقب د.صالح جبريل اخلبير االقتصادي املعروف في مجال
التمويل األصغر وقال في مجمل حديثة إن التمويل
األصغر يعتبر اآللية الوحيدة لتوزيع الثروة في السودان
ويدخل جميع السكان في عملية اإلنتاج ،مما يساعد
علي رفع نسبة العمالة في االقتصاد ،وأيضا شكر د .بدر
الدين علي الورقة املقدمة لقيامها مبقارنة جتارب تقدير
العائد االجتماعي في دول العالم وأخذ ما يتناسب مع
حالة السودان وإمكانية حساب املؤشرات الالزمة لذلك،
وأضاف بأنه ميكن أن تقاس هذه املؤشرات عن طريق وضع
استمارة في ملف كل عميل تشمل جميع املعلومات
املطلوبة من طرف املؤسسة وإدارة التمويل األصغر،
ومن ثم يتم تقييم للمؤشرات املوجودة فيها وعندما
يقوم العميل بالعودة واخذ متويل مرة أخرى يتم جتديد
االستمارة ومن ثم جتديد قاعدة البيانات عامة لكل بني
كل فترة وأخرى ،وعلق أيضا بان قرار زيادة السقف لم يكن
موفقا من قبل البنك املركزي وكان يجب أن تكون هذه
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الزيادة تدريجية من مرحلة إلى أخرى بحسب التجارب
العاملية في هذا اجملال ،وأضاف بان السودان ميتلك العديد
من املوارد إال انه يحتاج حلسن إدارتها فقط.
د .جعفر محمد فرح:
أما د .جعفر محمد فرح فقد عقب علي الورقة املقدمة
وركز علي الرسالة التي يقدمها التمويل األصغر في
تخفيف حده الفقر ،وأضاف بأنه من املهم جدا ً إيجاد
الترجمة الصادقة والفاعلة لألداء االجتماعي ومن ثم
إدارته بالطريقة املثلى وهذا يتطلب أن نكون مدركني
للمعاني التالية:
 )1الرسالة:
وهي حتدد االداء االجتماعي واملالي للمؤسسة وتقييم
دورها علي حسب رسالتها.
 )2األداء املالي ليس غاية في حد ذاته.
 )3التوفيق بني األهداف االجتماعية واالقتصادية:
لكي تنجح مؤسسة التمويل األصغر عليها أن تدير
األداء االجتماع بنفس درجة االهتمام باألداء املالي
والربحية.
 )4مسار األداء يساعد علي حتقيق االستمرارية.
وإدارة األداء بالطريقة املثلي تتطلب أيضاً:
 /1إعداد أهداف إدارة األداء.
 /2مراقبة وتقييم األداء االجتماعي.
 /3جعله جزء من عمل املؤسسة اليومي.
 /4التدقيق االجتماعي :ويتطلب العديد من الدورات
التدريبية الداخلية واخلارجية التي ميكن أن ترفع
من إمكانيات وقدرات العاملني مبؤسسات التمويل
األصغر.
د .مصطفي جمال الدين أبو كساوي:
وعقب أيضا د .مصطفي جمال الدين أبو كساوي واثني
علي أهمية الورقة ملعرفة مدي جناح جتربة التمويل
األصغر ،وركز في تعقيبه علي اجلوانب التي حتتاج املزيد
من اجلهد واملراجعة لتحقيق العائد االجتماعي وربطها
بالتجارب واخلبرات العاملية في هذا اجملال .وانه يجب أن
يعمل البنك املركزي ومؤسسات التمويل علي خدمة
عدد اكبر من الفقراء وذلك بـ:
 /1تخفيف درجة التركيز والتشديد علي الضمانات
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وذلك باالكتفاء بالتوثيق واخذ البيانات (أي أن الضمان
الوحيد هو هوية العميل).
إعادة النظر في سقف التمويل الذي رفعه البنك
املركزي إلى  20000جنيه حوالي  7500دوالر وذلك يؤدي
إلى أن تتخذ مؤسسات التمويل األصغر ضمانات أكثر
تقليدية ،وهذا بعيد عن املفهوم الذي يدعو له التمويل
األصغر ،وميكننا أن نأخذ اجلدول التالي كمثال لسقف
التمويل األصغر في دول العالم:
بنك راكيات باندونيسيا
مؤسسات التمويل األصغر في
أمريكا الالتينية
متوسط التمويل في العالم
 126مؤسسة متويل اصغر إسالمية
الزبائن احملتملني في والية اخلرطوم

 800-200دوالر
 1028دوالر
 300-200يورو
 629دوالر
 1000دوالر

كما جند أن بنك مثل كومبارنوس املكسيكي حقق ربحا ً
قدره  21.9مليون دوالر وأضاف  44,000زبون.
 /2من املهم زيادة عدد الفروع ففي اندونيسيا يعمل أكثر
من  50ألف فرع مؤسسة مقدمة للتمويل األصغر ،وفي
سريالنكا حوالي  14ألف فرع.
 /3الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العمالء فمثال حققت
مجموعة عون ذاتي غير مسجلة في الهند متويل لـ
 3.37مليون عميل وقد تلقي منهم  2.92مليون عميل
قروض نقدية.
 /4حتسني نوعية ومالئمة اخلدمات املقدمة للفئات
املستهدفة عن طريق تقييم وحتديد احتياجاتها
 /5تقدمي اخلدمات بتكلفة بسيطة وفعالة وعادلة في
مجال الودائع واالستثمار ومثال لذلك (جتربة بنك االمل
في اليمن ،وبنك االدخار في السبعينات ،وفي سيرالنكا
هناك حوالي  %83استفادوا من جتربة التمويل األصغر
حيث فتحت حوالي  15مليون حساب ادخار فيها).
وفي اخلتام متنى اجلميع أن يستمر العمل في جتويد
خدمة التمويل األصغر وتقييمها بصورة جتعل منه
صناعة مصرفية رائدة في مجال التمويل األصغر في
السودان.

يعرِّف بعض االقتصاديني التنمية بأنها التطوير
املستدام للهياكل االقتصادية واالجتماعية للدولة
بهدف حتسني املستوى املعيشي للمواطنني وحتقيق
الرفاهية .أما النمو االقتصادي ،فيعني الزيادة في
دخل الفرد  per capital incomeأو الزيادة في الناجت
القومي اإلجمالي ( .)GNPوبصورة أوسع يعرف البعض
التنمية بأنها االرتفاع املستمر ملساهمة الصناعة
والتجارة واخلدمات في الناجت القومي اإلجمالي
وانخفاض مساهمة الزراعة مع استصحاب استخدام
التكنولوجيا احلديثة ،وتطوير الهياكل التنظيمية
لإلنتاج وتوزيع الدخل واملوارد اإلنتاجية ،وتخفيض
مستوى الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل.
هذا وتتطلب عملية حتقيق التنمية توفير املوارد املالية
في شكل مدخرات خاصة بالدول املعنية ويتمثل ذلك
في بناء احتياطيات رسمية بالعمالت األجنبية القابلة
للتحويل وإدارتها لتعظيم العائد منها وترشيد الطلب
عليها واستخدامها لتحقيق استقرار سعر الصرف،
وكذلك ميكن متويل التنمية من املنح والقروض ذات
التكلفة املنخفضة نسبيا ً من املصادر اخلارجية والتي
تشمل املؤسسات املالية الدولية اإلقليمية والدولية
والبنوك التجارية والدول ذات الفوائض ،وأيضا ً ميكن
أن تقوم البنوك احمللية بتوفير التمويل للقطاعات
االقتصادية اخملتلفة.
ويالحظ أن للبنوك املركزية دور هام فيما يتعلق
باجلوانب املذكورة ،ويرى البعض أنها تساهم في
حتقيق التنمية من خالل تنفيذ سياساتها ومن أهمها
سياسات النقد األجنبي وسعر الصرف والسياسة

النقدية والتمويلية والسياسات الرقابية واملصرفية.
بالنسبة لسياسات النقد األجنبي وسعر الصرف،
تقوم البنوك املركزية بإدارة االحتياطيات اخلارجية
الرسمية وتنميتها من خالل استثمارها ،وكذلك
تستخدم هذه االحتياطيات في تسوية املدفوعات
اخلارجية (السفر لسداد الديون واملدفوعات األخرى).
وعلى الصعيد الداخلي يتم مقابلة الطلب احمللي على
العمالت غير القابلة للتحويل عبر البنوك واملؤسسات
املالية غير املصرفية كالصرافات ،وبهذا تساهم
االحتياطيات األجنبية في استقرار سعر صرف العملة
احمللية .وفي جانب العرض تساهم البنوك املركزية في
استقطاب املوارد بالنقد األجنبي عن طريق تشجيع
الصادرات وحتويالت العاملني باخلارج ،وتسهيل إجراءات
تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة والقروض.
وبالنسبة للسياسة النقدية والتمويلية ،فيرى بعض
االقتصاديني أنها تقوم بدور هام في حتقيق التنمية
املستدامة من خالل املساهمة في زيادة معدل النمو
االقتصادي وتخفيض معدل التضخم واحملافظة
على استقرار سعر الصرف ،وذلك باستخدام اآلليات
املتاحة إلدارة السيولة وتوجيه البنوك لتقدمي التمويل
للقطاعات اإلنتاجية واخلدمات الضرورية .وقد
تضمنت السياسة التمويلية حديثا ً في معظم الدول
سياسة التمويل األصغر التي تهدف لتخفيف حدة
الفقر للشرائح الضعيفة في اجملتمع أما السياسات
الرقابية واملصرفية فتتم من خالل حتقيق السالمة
املالية واملصرفية وبالتالي احملافظة على االستقرار
النقدي واملالي.
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يتضح مما ذكر أن البنوك املركزية تساهم في حتقيق
التنمية من خالل القيام بوظائفها التقليدية والتي
تتمثل في العمل عل حتقيق االستقرار النقدي
واملالي واستقرار األسعار ،بجانب املساعدة في توفير
السيولة واالحتياجات التمويلية في حالة حدوث
األزمات.
وفي هذا اإلطار نظمت جمعية البنوك املركزية
األفريقية بالتعاون مع البنك املركزي الرواندي سمنار
بعنوان متويل التنمية في أفريقيا  -ماهو دور البنوك
املركزية؟ وذلك مبدينة كيجالي – رواندا خالل الفترة 30
مايو –  1يونيو 2011م.
مت تقدمي ثالثة أوراق عمل عن حتديات وفرص متويل
التنمية في أفريقيا حتت العناوين التالية:
Challenges of Development Financing in Africa
Presented by Dr. Samuel Adu-Doudu
ركزت الورقة على التحديات األساسية التي تواجه
متويل التنمية في أفريقيا ومنها كبر حجم القطاع
غير الرسمي ،انخفاض قدرات حتصيل اإليرادات،
صعوبة استقطاب املوارد املالية العاملية وتدني أداء
الصادرات.
The African Financial System and Financial
Development
Presented by Dr. Thrsten Beok
تناولت الورقة ثالثة محاور رئيسية تشمل توسيع
إمكانية احلصول على التمويل وتعزيز الرقابة واإلشراف
على النظام املالي وتنويع املنتجات املالية ،وأيضا ً أشار
مقدم الورقة إلى ضرورة االهتمام مبعاجلة العقبات في
جانب الطلب على التمويل.
The International Experience on Central Bank
Financing For Development Lesson to be
Learned by African Central Banks.
تطرق مقدم الورقة إلى أن الفرص متاحة للدول
األفريقية في جانب التمويل ،ومن أهمها :إمكانية
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زيادة املوارد املالية القومية للدول األفريقية و تنمية
األسواق املالية.
وأيضا ً تضمن السمنار ثالثة ورش عمل ملناقشة بعض
القضايا واملوضوعات املتعلقة بدور البنك املركزي في
متويل التنمية وتشمل:
 دور البنك املركزي في حتقيق التعمق واالستيعاباملالي.
 دور البنك املركزي في استقطاب املدخرات احملليةلتمويل التنمية.
 تعزيز التنسيق والتعاون بني البنك املركزي والشركاءفي حتقيق التنمية وخاصة بنوك التنمية والقطاع
اخلاص واألسواق املالية واملؤسسات الدولية.
ناقشت الورش اجلوانب املذكورة باستفاضة ،تبادل
فيها املشاركني اخلبرات وجتارب مؤسساتهم باإلضافة
لتجارب بعض الدول اآلسيوية .ومت طرح بعض توصيات
تبناها السمنار.
وبناءا ً على التداول والنقاش الذي مت في ورش العمل
طرح السمنار التوصيات اآلتية:
أ) اتفق املشاركون في ورشة العمل املتعلقة بضعف
التعمق واالستيعاب املالي على أن ذلك يرجع إلى عدد
من العوامل أهمها عدم تطور وتكامل األسواق املالية
وتوفر معلوماتها وارتفاع تكلفة العمليات املالية.
وفي هذا الصدد تبنى السمنار التوصيات اآلتية:
 تسهيل عملية إنشاء مشروعات التأمني اخلاصةبالودائع والقطاع الزراعي واملنشات الصغيرة
واملتوسطة ( ((()SMEsبجانب توفير التمويل لها.
 تسهيل عملية تطوير األسواق املالية. إنشاء وتعزيز وكاالت االئتمان (.)Credit Bureaus تسهيل عملية تطبيق نظام تسجيل الضمانات.ب) ناقش املشاركون في ورشة العمل اخلاصة
باستقطاب املدخرات لتمويل التنمية ومت االتفاق على
أن تدني االدخار في الدول األفريقية يعزى لعقبات في
جانب العرض والطلب ،ويشمل ذلك انخفاض الدخل،
ارتفاع معدل البطالة ،وعدم وجود املؤسسات واألدوات
املناسبة ،ضعف ثقافة االدخار والتعامل مع البنوك،
1\ Small and Medium Enterprises.

ارتفاع معدل التضخم في بعض الدول وضعف إدارة
القطاع العام للموارد.
وملعاجلة هذه العقبات مت طرح التوصيات اآلتية:
 أن يقوم البنك املركزي والشركاء اآلخرين بتوسيعوتطوير مؤسسات التمويل األصغر التي تعتمد على
االدخار وجمعيات االئتمان التي ميلكها املواطنني.
 تسهيل عملية تطوير البنوك املتنقلة وتفعيل دورالبنوك اإلسالمية.
 تطوير األسواق الثانوية لتستوعب األدوات والعملياتطويلة األجل.
 تفعيل عمليات التحويل من اخلارج بتخفيض الرسوموالتركيز على استغاللها في املشروعات االستثمارية
اإلنتاجية املتاحة.
 تعزيز التعاون والتنسيق بني املؤسسات املاليةالرقابية وخاصة في الدول التي تتعدد فيها تلك
املؤسسات.
 القيام بالرقابة اخلارجية وخاصة في الدول التيتربطها اتفاقيات التكامل اإلقليمي.
 ضرورة دعم البنوك املركزية ملشروعات نشر الثقافةوالتنوير املالي.
ج) توصل املشاركون في ورشة عمل تعزيز التعاون
والتنسيق بني شركاء حتقيق التنمية إلي أن ضعف
وتدهور أداء االقتصاديات األفريقية قد يؤثر سلبا ً على
البنوك املركزية في حتقيق التنمية ،من أهم العوامل
التي أدت إلى تدهور اقتصاديات القارة :تدني عمليات
الرقابة الرشيدة ،ضعف مستوى االحتياطيات
اخلارجية ،عدم االستقرار االقتصادي والسياسي،
عدم وجود التنسيق املطلوب بني البنوك املركزية
واحلكومات.
هذا وملعاجلة هذه اجلوانب أوصى السمنار باآلتي:
 تعزيز اإلطار القانوني واملؤسس إليجاد نظام ماليسليم ومستقر.
 تعديل قوانني البنوك املركزية لتستوعب الدورالتنموي وخاصة في الدول التي لم تتم اإلشارة فيها
إلى ذلك بصورة واضحة.
 -مساعدة احلكومة في اآلتي:

* تسهيل عملية االقتراض التجاري و بإصدار السندات
في السوق العاملي.
* إدارة اإليرادات من املوارد الطبيعية بصورة فعالة
ومستدامة وخاصة احتياطي النقد األجنبي.
* توفير التمويل للمشروعات الضرورية التي
تخدم أهداف التنمية وخاصة خالل فترة األزمات
االقتصادية.
 تعزيز /وتأسيس جلان التنسيق بني السياسةالنقدية واملالية.
وفي اخلتام اتفق املشاركون على أهمية تنمية
اقتصاديات القارة ،ولذا يجب على البنوك املركزية
تسهيل عملية تطوير األسواق املالية واملؤسسات
األخرى وأدواتها لتعميق النظام املالي ،وذلك لتحقيق
الهدف التقليدي املتمثل في استقرار األسعار
واالستقرار املالي .ونسبة لعدم تطور وتنمية
االقتصاديات اإلفريقية اتفق املشاركون على ضرورة
أن تقوم البنوك املركزية بدور تسهيل عملية تأسيس
بنوك التنمية ،باإلضافة لضرورة للتدخل لتمويل
مجاالت محددة لتنمية القطاع احلقيقي.

املراجع:
1- Geoffrey P.Miller, the Role of a Central Bank
in Bubble Economy, Center for the Study of
Central Banks, New York University.
2- Jean-claude Trichet, The Role of Central
Banks in a Globalised Economy, ECB, June
2007.
3- Thomas J. Jordan: A charging Role for
Central Banks Stgallen, Bis, Sept 2010.
4- ACCBs, Seminar working Papers Kagai June
2011.
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يهدف املؤلف((( في هذا الكتاب إلى البحث عن أسباب
ودوافع ظاهرة القروض واملعونات الدولية خالل النصف
الثاني من القرن العشرين وآثارها في حتقيق التنمية
االقتصادية في البلدان املتلقية ،مع توضيح الرؤى
الفكرية والنظرية والتجارب العملية حول اجلدوى
منها بالتركيز على جتربة السودان خالل الفترة من
 ،2006 – 1956أشار املؤلف في مقدمة الكتاب إلى
احتدام اجلدل الفكري بني علماء االقتصاد في أوربا
وأمريكا في الستينيات والسبعينيات حول اثر القروض
واملعونات الدولية في دفع عجلة التنمية في البلدان
النامية ،حيث كشف بعضهم عن وجود عالقة سالبة
بني حجم تدفق القروض واملعونات من جهة وحجم
االدخار احمللي ومعدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي
من جهة أخرى ،و من جانب آخر أثارت ظاهرة القروض
واملعونات الدولية في أواسط الساحة مخاوف عديدة،
وحتفظات متكررة حول تأثير تلك القروض واملعونات
على استغالل القرارات السياسية والسيادة الوطنية
* محمد خير احمد الزبير ،القروض واملعونات الدولية  -أثرها على
التنمية االقتصادية  -جتربة السودان ( ،)2006-1956اخلرطوم ،دار
السداد .2009
 /1محافظ بنك السودان املركزي.
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في البلدان املتلقية .وبالتالي ظهرت دعوات تنادي
بضرورة االعتماد على الذات.
تناول الكاتب املوضوع في خمسة فصول :ع ٌدد في
الفصل األول دوافع تقدمي وتلقي القروض واملعونات
الدولية من ناحية الدول املانحة والتي متثلت في:
( )1دوافع إنسانية حيث حثت األديان السماوية
على التعاون بني الشعوب بجانب أن معظم
املنظمات الدولية وخاصة منظمات األمم املتحدة
تستند على وحدة اإلنسانية وتؤكد على أهمية
التعاون بني كافة الشعوب )2( .دوافع املصالح
السياسية واإلستراتيجية ،حيث يالحظ في بعض
الدول مثل أمريكا أن قانون املعونة األمريكية
ينص صراحة على أن املعونات الدولية األمريكية
هي أداة من أدوات السياسة اخلارجية .وقد شهد
العالم استخدام املعونات والقروض الدولية كأداة
من أدوات االستقطاب لصالح قطبي الصراع
الرأسمالي واالشتراكي خالل فترة احلرب الباردة
منتصف القرن العشرين .وفي السودان مثال ً توقفت
املعونة األمريكية واملساعدات األملانية نتيجة
لقطع السودان عالقاته الدبلوماسية مع الدولتني

املذكورتني في أعقاب حرب يونيو  )3( .1967أيضا ً من
ضمن الدوافع التي ذكرها الكتاب دوافع املصالح
االقتصادية والتجارية مثل تقييد شراء السلع
واخلدمات من الدول املانحة للقروض واملساعدات
كما تقوم الدول املانحة بتحديد مجاالت استخدام
تلك القروض واملساعدات كشرط ،كذلك قد تشترط
اإلشراف على مجاالت استخدامها والعمل على
إدارتها وبالتالي توفير فرص عمل للدول املانحة.
وفي املقابل فان الدول املتلقية تستفيد من تلك
املساعدات في استغالل مواردها املتعطلة وتوفير
البنيات التحتية وفرص العمل ملواطنيها.
استخدم الكاتب في الفصل الثاني عدة مناذج
ومعادالت إلثبات جدوى وفعالية القروض واملساعدات
في التنمية حيث اثبت في النموذج األول (منوذج
الفجوة بني االدخار واالستثمار) إن قلة الدخل وغياب
البنيات األساسية الالزمة لإلنتاج والتوزيع يؤدي إلى ما
يسمى بحلقة الفقر املفرغة (قلة الدخل تؤدي لقلة
االدخار تؤدي لقلة االستثمار – تؤدي لقلة اإلنتاج – تؤدي
لقلة الدخل ...وهكذا) ،ويفترض النموذج أن كسر هذه
احللقة يتم عن طريق القروض واملساعدات الدولية
التي تؤدي إلى زيادة االستثمار وبالتالي زيادة الدخل.
في حتليل النموذج الثاني ،منوذج الفجوتني (فجوة
االدخار احمللي وفجوة النقد األجنبي) والذي يفترض
أن العامل احملدد للنمو ليس هو معدل االدخار احمللي
فقط ،بل هناك فجوة امليزان التجاري (حجم النقد
األجنبي املتاح) ،وبالتالي فان القروض واملساعدات
ميكن أن تلعب دورا ً مزدوجا ً لسد الفجوة بني االدخار
واالستثمارات املستهدفة ،وفي ذات الوقت تغطية
فجوة التجارة اخلارجية .وهذا ما ذهب إليه ماكنون
( )Mckinnonعام  .1964وقد قام الكاتب بتقدمي شرحا ً
مبسطا ً ووافيا ً باستخدام املعادالت الرياضية لكيفية
تقدير حجم الفجوتني.
أشار الكاتب في نهاية الفصل إلى أن هذه النماذج
تعرضت لعدة انتقادات ،أهمها أن رأس املال وحده ليس
مهما ً وال كافيا ً لتحقيق معدالت منو عالية كما يفترض

النموذج ،مع اعتبار أهمية العناصر األخرى .وقد كان
التعقيب من الكاتب بالدفع بأهمية توافر رأس املال
في الواقع العملي الن أعداد القوى البشرية وفعالية
اإلدارة تتطلب قبالً توفر املوارد املالية الكافية.
االنتقاد الثاني أن النماذج تفترض ثباتا ً في العالقة
الفنية بني رأس املال واإلنتاج ،وقد ذكر الكاتب أن حتديد
معامل ثابت ومستقر في اقتصاد متحرك ومتعدد
القطاعات يعتبر من االفتراضات غير الواقعية ،حيث
أن رأس املال يتفاعل مع تلك العوامل املتعددة واخملتلفة
بدرجات متفاوتة قد تؤدي إلى معدالت إنتاج مختلفة.
إن القصور في حتديد املعامل بصورة دقيقة مالزم
ملعظم التحليالت لالقتصاد الكلي وقد جرت الكثير
من الدراسات ملعاجلة هذه القصور للتوصل ملعامل
أكثر واقعية.
أثير االنتقاد الثالث حول الرأي بان القروض واملساعدات
اخلارجية تقوم بتغطية فجوتني مستقلتني (فجوة
االدخار احمللي وفجوة النقد األجنبي) ،حيث أوضح بعض
االقتصاديني من مدرسة الكالسيكيني اجلدد أن وجود
فجوتني مستقلتني ال ميكن أن يحدث في أي اقتصاد إال
بتحقق ثالث افتراضات مجتمعة مستبعدة احلدوث
في ذات االقتصاد وهي )1( :إن التقنية املستخدمة ال
تسمح باستبدال مدخالت اإلنتاج املستوردة مبدخالت
محلية )2( ،أن تكون نسبة إحالل الواردات من اإلنتاج
احمللي صفر ( )3أن تكون حصيلة الصادرات غير مرنة
مبا يؤدي إلى ثبات حجم االستيراد .غير أن الكاتب
يرى أن االختالالت الهيكلية في اقتصاديات الدول
النامية والصدمات اخلارجية التي تتعرض لها من
وقت آلخر واحلواجز التجارية املفروضة عليها جتعل
من االفتراضات املذكورة أعاله واقعاًُ معاشا ً مبا يؤكد
صحة افتراض وجود فجوة للنقد األجنبي مستقلة
عن فجوى املوارد احمللية .وقد استشهد بدراسة أجراها
وين ( )1980حول االقتصاد السوداني خالل الفترة
( .)1971 – 1900وقد خلص الكاتب من خالل استعراض
مناذج النمو أن القروض واملساعدات اخلارجية ميكن أن
تستخدم لتسريع علمية التنمية واالستثمار في
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البلدان النامية ،كما أن منوذج الفجوتني أضاف لنظرية
التنمية وجود فجوة مستقلة للنقد األجنبي وأخرى
لالدخار احمللي.
استعرض الكاتب في الفصل الثالث جتربة
االعتماد على القروض واملعونات الدولية ومصادرها
واستخداماتها في متويل التنمية في السودان من
االستقالل وحتى عام 2006م ،وقد متثلت أهم املصادر
في املؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ،هذا باإلضافة ملنظمات األمم املتحدة
والبنك اإلسالمي للتنمية وبنك التنمية اإلفريقي
وبعض الصناديق العربية واإلفريقية والدول ،وقد
أسهمت تلك القروض واملعونات في تنفيذ العديد
من مشروعات التنمية في السودان مثل اخلزانات
ومعظم مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء واحلرارية
ومعظم مشاريع الطرق القومية والسكك احلديدية
واملشاريع الزراعية ومصانع السكر.
تناول الكاتب في الفصل الرابع دور وفعالية قروض
ومساعدات التنمية ،حيث ذكر أن كثير من الدراسات
والبحوث أكدت وجود عالقة موجبة بني النمو وموارد
القروض واملعونات الدولية .مع ذلك فقد وجد من
جانب آخر إن هذه النتائج لقيت كثير من الشكوك
في ضوء دراسات تطبيقية أخرى أثبتت أن القروض
واملعونات ،الدولية ال عالقة لها بالنمو بل تعطله ،الن
معظم هذه القروض واملعونات يتم استخدامها لدعم
االستهالك ،وحتى اجلزء الذي يذهب لالستثمار يتالشى
مفعوله بانخفاض الفعالية الكلية لالستثمار .وقد
ذكر الكاتب عدة شواهد تدل على أن املعامل احلدي
إلنتاجية رأس املال ينخفض كلما زاد حجم القروض
واملعونات ومن أهم تلك الشواهد تركيز الدول املانحة
على املشاريع الكبيرة ذات العائد املنخفض ،انحياز
الدول املانحة فكريا ً ضد دخول الدولة في النشاط
اإلنتاجي املباشر الذي يؤدي إلى تغيير منط االستثمار
لصالح البنيات االقتصادية ،هذا إلى جانب اإلجراءات
اإلدارية غير املرنة والتي تؤدي إلى تأخير في استغالل
تلك القروض.
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وملعرفة فعالية القروض واملعونات في االقتصاد
السوداني أظهرت نتائج دراسة أجراها الكاتب لنيل
درجة الدكتوراه في ذات املوضوع عن السودان للفترة
من  ،1980 – 1960إلى وجود عالقة عكسية بني تدفق
القروض واملعونات الدولية إلى السودان ومعدالت
االدخار السنوية للقطاع العام .ووجود عالقة طردية
( موجبة) بني تدفق هذه املوارد ومعدالت منو الناجت
احمللي اإلجمالي .وقد أشار الكاتب أن عقد الثمانيات
متيز بعدم االستقرار السياسي واختالالت متكررة
في التوازن الداخلي واخلارجي ،وانخفاض في فعالية
القروض واملعونات والدولية بسبب التوقف املتكرر من
السحب ،وتغيير منط استخدامها من بناء رأسمالي
جديد إلى استغالل الطاقات املتعطلة واستهالك
مباشر .وقد تضافرت هذه العوامل وتسببت في
ظهور حالة من التباطؤ واجلمود في منو االقتصاد
السوداني الذي سجل معدالت منو سالبة في بعض
السنوات.
قدم املؤلف في الفصل األخير رؤية مستقبلية
لدور القروض واملعونات الدولية في التنمية
بالسودان ،وقد ربط ذلك باتخاذ جملة من األهداف
واالستراتيجيات والسياسات واإلجراءات من جانب
الدول املتلقية وخاصة السودان .هذه السياسات
تتعلق بتوظيف واستنفاذ املوارد الذاتية أوال
ثم تعبئة البيئة الداخلية جلذب االستثمارات
األجنبية املباشرة فيما يختص باالستقرار
السياسي ،والسياسات االقتصادية واملالية ،وتوفر
القدرات اإلدارية.
في اخلتام ومع التأمني على الدور االيجابي
الذي ميكن أن تلعبه القروض واملعونات
الدولية في حتقيق النمو االقتصادي والتنمية
االقتصادية واالجتماعية كما أوضح الكاتب،
إال أن االستفادة منها مرهون بإرادة الدول
املانحة لهذه القروض واملساعدات من حيث
الوالء السياسي وموقفها والدور الذي تلعبه
في اجملتمع الدولي.

البنك الدولي حيذر من خطر إفقار املاليني بسبب ارتفاع أسعار الغذاء
سجلت أسعار املواد الغذائية ارتفاعا ً ملحوظاً ،حيث بلغت نسبتها حوالي  %36عن مستوياتها قبل عام
ويتوقع ارتفاعها بسبب االضطرابات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث أدى هذا االرتفاع في األسعار
إلى إفقار حوالي  44مليون شخص في مختلف دول العالم .وقد أشار البنك الدولي إلى أن أي زيادة أخرى
في األسعار ستصاحبها زيادة في مستوى الفقر ،محذرا ً من أن الزيادة في أسعار املواد الغذائية بنسبة %30
ميكن أن تدفع بحوالي  34مليون شخص إلى الفقر املدقع .ويقترح البنك الدولي بعض اإلجراءات لتخفيف
عبء ارتفاع أسعار الغذاء عن كاهل الفقراء حول العالم .وذلك من خالل تشجيع الدول املنتجة للغذاء على
تخفيف القيود على الصادرات والتوقف عن إنتاج الوقود احليوي حني تتجاوز أسعار الغذاء حدا ً معيناً .وتقدمي
العون االجتماعي وبرامج التغذية للفقراء ،بتحسني التنبؤ بالطقس وزيادة االستثمار في الزراعة واستخدام
تقنيات جديدة وتعزيز اجلهود ملواجهة التغيرات املناخية.

االحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة منخفضاً
صرح االحتياطي الفيدرالي في األسبوع األخير من
شهر يونيو  2011على أن وتيرة تعافي االقتصاد
األمريكي تسير بسرعة معتدلة لكنها أقل من
املتوقع بسبب تأثير بعض العوامل املؤقتة .مضيفا ً
بأنه وبعد اجتماع مجلس إدارته على مدى يومني
كاملني أنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي
منخفضا ً في أدنى نسبة له ألجل غير محدد .مشيرا ً
إلى أن نسبة سعر الفائدة في الواليات املتحدة تعد
من أصغر النسب في العالم ،حيث ال تقل عنها

سوى نسبتها في اليابان والتي تبلغ عشر نقطة
مئوية ،فيما تقدر نسبتها مبنطقة اليورو حوالي
نقطة وربع .كما أعلن االحتياطي أيضا ً أنه سينهي
العمل ببرنامج التيسير الكمي قبل نهاية شهر
يونيو اجلاري ،موضحا ً بأن سوق العمل في الواليات
املتحدة أضعف من املتوقع .منوها ً إلى أن معدل
التضخم قد ارتفع بصورة كبيرة في الشهور
األخيرة ،إال أنه أبدى تفاؤله بتالشي مخاطره مع
انخفاض سعر النفط واملواد األساسية.

55

جمموعة العشرين تتفق على سبل مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
شهدت العاصمة الفرنسية باريس في يونيو 2011
اجتماع وزراء الزراعة جملموعة العشرين ،والذي
يهدف إلى تبني نظم وآليات تساعد على تخفيض
أمن البيان اخلتامي لالجتماع
ارتفاع أسعار الغذاءّ ،
على سلسلة من اإلجراءات التي ميكن أن تسهم
في احلد من ارتفاع أسعار األغذية وتزيد اإلمدادات.
هذا وقد اتفق اجملتمعون على دراسة قواعد جديدة

ملواجهة املضاربات في أسعار األغذية .وقد تزعمت
فرنسا الدعوة التخاذ إجراءات ضد املضاربات ،بينما
أصرت بريطانيا على ضرورة تركيز اجلهود على
ضبط ميزان العرض والطلب في سوق الغذاء .ومن
بني اإلجراءات األخرى التي اتفق عليها إنشاء نظام
معلومات للسوق الزراعية العاملية لتحسني توافر
معلومات إنتاج الغذاء.

الربملان األوروبي يوافق على تعيني ماريو دراغي رئيسا للبنك املركزي األوروبي
اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو السبع عشرة باإلجماع في مايو  2011على ترشيح اإليطالي ماريو
دراغي لرئاسة البنك املركزي األوروبي ،ومتت املصادقة على ذلك الترشيح من قبل البرملان األوروبي ،وذلك
بتعيني ماريو دراغي رئيسا ً للبنك املركزي األوروبي خلفا ً للرئيس احلالي الفرنسي جان كلود تريشيه الذي
تنتهي واليته في أكتوبر القادم.

بنك التسويات الدولية حيذر من آثار اخنفاض نسب أسعار الفائدة
على االستقرار املالي يف العامل
حذر بنك التسويات الدولية من آثار انخفاض نسب
أسعار الفائدة على االستقرار املالي في العالم،
حيث جاء ذلك في تقريره السنوي الذي أشار
فيه إلى أن انخفاض تكلفة القروض قد أدى إلى
زيادة مفرطة في عدد القروض وأسعار العقارات،
والتي ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل التضخم
خاصة في االقتصادات الصاعدة .وموضحا ً إن
اعتماد سياسة خفض نسب الفائدة ملدة طويلة
يؤدي إلى تشوهات مالية خطيرة ،وإلى سوء توزيع
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املوارد ،وتأخير تخفيف أعباء الديون املتراكمة
على الدول املتقدمة واألكثر تضررا ً بفعل األزمة
املالية .وإذا كان الهدف من فوائد خفض الفائدة
انتعاش االقتصاد ،فإن لذلك انعكاسات سلبية
تتمثل في ارتفاع أسعار املواد الغذائية والضرورية
في االقتصادات الصاعدة .هذا وقد ناشد بنك
التسويات الدولية املصارف املركزية إلى تغيير
هذه السياسة لتتمكن وتتكيف مع الوضع احلالي
بصورة أفضل.
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 E2F
 EאאFאאאא
א

אא

א
2005

2.3125

2.3010


2006

2.0183

2.0083


2007

2.0390

2.0290


2008

2.2004

2.1897


2009

2.2471

2.2359


2010

2.2391

2.2280



2.3228

2.3113

 

2.3787

2.3668

 

2.4948

2.4824


2011

2.5129

2.5004



2.6145

2.6015

א

2.7885

2.7747

2.6948

2.6814

 

2.6836

2.6702

 

2.6836

2.6702

 

G



 אאאWא
 G
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 E3F
 EאאFאאא
 
א

אא

א
2005

2.3180

2.2995


2006

2.0250

2.0060


2007

2.0600

2.0300


2008

2.2450

2.1500


2009

2.4500

2.1917


2010

2.3590

2.3496



2.4651

2.4553

 

2.4873

2.4774

 

2.6056

2.5952

 
2011

2.6466

2.6361



2.7395

2.7286

א

2.8829

2.8714



2.7335

2.7226
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 E4F
 EאאFאאא
 
א

אא

א
2005

2.3140

2.3050


2006

2.0200

2.0100


2007

2.0400

2.0300


2008

2.2200

2.1600


2009

2.3726

2.2452


2010

2.3336

2.3243



2.4453

2.4355



2.4787

2.4688



2.5249

2.5148

 
2011

2.5620

2.5518



2.7437

2.7328

א

2.9025

2.8909



2.7334

2.7225


אאאWא
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 E5F
 א

2011
ũŧœƆ

2010
ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆřŕŪ

ƍƒƈƍƒ

ũŧœƆ

2009

2008

2007

2006

2005

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

37,798.6

35,497.9 33,397.5 32,083.9 30,155.9 28,314.5 22,933.2 19,714.6

17,871.8

14,031.4

10,543.2

10,068.0

8,311.0

7,939.8

8,024.9

8,066.2

6,774.6

5,639.8

5,355.3

3,740.4

10,117.1

9,840.3

9,956.8

9,977.7

8,583.4

8,040.2

6,855.4

5,727.8

5,161.9

4,447.6

17,138.3

15,589.6 15,129.7 14,166.4 13,547.6 12,208.1

9,303.2

8,347.0

7,354.6

5,843.4

45,607.3

43,107.7 42,357.9 40,651.8 38,712.0 36,666.9 30,649.9 26,197.4

23,144.3

16,979.7

21,907.2

21,185.8 20,690.5 19,711.8 19,272.0 18,163.5 14,961.1 12,998.5

11,139.6

7,689.1

28,260.7

26,529.9 25,942.3 24,870.4 23,279.0 21,340.6 16,760.9 14,402.8

12,680.4

10,621.3

26.8

27.7

29.8

31.1

28.5

28.4

29.9

29.1

28.9

31.7

27.9

28.4

24.9

24.7

26.6

28.5

29.5

28.6

30.0

26.7

45.3

43.9

45.3

44.2

44.9

43.1

40.5

42.3

41.2

41.6

77.5

79.9

79.8

79.3

82.8

85.1

89.3

90.3

87.8

72.4

ƇœƒŕƃŒ
 
א
 א
א
 אא
א
 
א
EF
א
א
א
אא
א
Lאאא
٪א
Lאא
٪א
Lא
٪א
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 E6F
 אאאאאא
 
א



אא

אאא

אא

א

אא

א

א

2005
7,000.2

1,796.1

1,739.2

2,012.5

421.1

637.1

394.1


2006

11,139.6

4,498.3

2,023.3

2,328.3

356.2

938.5

995.0


2007

12,998.5

5,216.2

2,311.8

2,743.7

282.4

1,392.5

1,052.0


2008

14,961.1

6,294.0

2,429.9

2,908.4

278.0

1,683.2

1,367.5


2009

18,163.5

8,051.5

2,885.6

3,120.2

438.4

1,710.8

1,956.9


2010

19,271.6

9,178.2

2,912.5

3,008.1

409.6

1,892.4

1,870.9



19,711.8

9,574.5

2,933.1

2,809.4

409.4

2,080.9

1,904.4



20,690.5

10,193.7

2,998.5

2,683.9

474.6

1,998.6

2,341.2

 

21,185.8

10,397.0

3,024.8

2,407.3

534.8

2,183.6

2,638.2


2011

21,282.3

*9,731.8

*3,785.9

2,463.3

543.4

2,228.5

2,529.3



21,555.1

*10,098.7

*3,359.0

2,565.3

558.9

2,297.8

2,675.4

א

21,907.1

*10,367.2

*3,403.6

2,625.0

588.5

2,321.9

2,600.9



21,771.6

10,275.9

3,350.7

2,689.7

585.7

2,304.4

2,565.2

 

21,951.9

10,447.7

3,432.8

2,584.5

601.6

2,303.8

2,581.5
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 E7F
 אאאא

2011





1,227.8

2010

2009

2008

2007

2006

 J J  J  J  J  J  J  J  J
 

968.4

3,476.6

3,210.1

2,661.6

2,441.9

3,160.4

8,186.3

6,899.7

64.3

45.5

64.7

54.0

47.8

52.6

53.1

52.3

47.0

162.7

141.4

602.4

352.4

627.3

265.4

736.8

1641.4

1,769.3

8.5

6.6

11.7

5.9

11.3

5.7

12.4

10.5

12.1

13.0

20.4

%

250.8

63.5

328.8

387.8

336.6

335.3

420.3

956.0

876.4

497.6

532.0

א

13.1

3.0

6.1

6.5

6.0

7.2

7.1

6.1

6.0

4.0

5.1

%

3.2

1.9

23.1

25.0

112.6

40.6

79.3

349.6

290.7

81.7

133.0

א

0.2

0.1

0.4

0.4

2.0

0.9

1.3

2.2

2.0

0.6

1.3

%

266.1

953.3

946.5

1,967.1

1,831.6

1,559.9

1,555.2

4,526.3

4,845.2

13.9

44.8

17.6

33.1

32.9

33.6

26.1

28.9

33.0

5,942.4

5,569.7

4,643.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

    

א



1,910.5 2,128.8 5,377.4



א

7,315.1 5,559.1
58.1

53.4

2,631.4 2,116.5

3,061.5 2,054.3
24.3

19.8

5,952.1 15,659.7 14,681.3 12,587.3 10,394.9
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

אא
%
א


%
א
%

 אאאWא
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 E8F
 אאאא
 
2011

 



57.4

2010

2009

2008

 J  J  J  J  J  J  J

2007

2006

 J  J

א
א



 













75.7

208.7

450.2

508.6

259.3

381.7

1,686.1

1,485.7

837.1

786.1

אא

3.0

3.6

3.7

7.6

9.1

5.6

6.4

10.8

10.1

6.7

7.6

%

440.3

357.8

1,332.9

1,069.0

848.5

1,061.4

848.0

1,556.5

1,904.0

1,314.3

848.5

א

23.0

16.8

23.6

18.0

15.2

22.9

14.2

9.9

13.0

10.4

8.2

%

45.8

48.8

240.6

287.9

55.6

52.3

83.4

370.0

481.1

264.9

351.3

א

2.2

2.3

4.3

4.8

1.0

1.1

1.4

2.4

3.3

2.1

3.4

%

289.0

224.4

818.5

940.7

580.8

531.5

819.9

2,320.9

2,370.6

2,093.4

1,821.1

15.1

10.5

14.5

15.8

10.4

11.4

13.8

14.8

16.1

16.6

17.5

%

3,194.5

3,576.2

2,739

3,819.2

9,726.2

8,439.9

8,077.6

6,587.9



53.8

64.2

59.0

64.2

62.1

57.5

64.2

63.4

%

1,078.0
56.4

1,421.8 2,776.7
66.8

51.6

1,910.5

2,128.5 5,377.4

5,942.4

5,569.7

4,643.2

5,952.1 15,659.8 14,681.3 12,587.3 10,394.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

א
א

א
%

 אאאWא
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