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

ت�صميم وطباعة

يصدر هذا العدد من مجلة املرصيف والبنك والعاملني يف حالة
من الحزن بفقدانهم الحد رموز واعمدة البنك السيد /حازم عبد
القــــادر أحمد محافظ البنك املركزي والذي حدثت وفاتــــه
يوم /16يونيو 2018/أثر ازمة قلبية برتكيا وقد ولد الفقيد مبدينة
الحصاحيصا بوالية الجزيرة عام  ،1960وحصل عىل بكالوريوس
مع مرتبة الرشف – كلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية
جامعة الخرطوم يف العام  ،1984كام التحق ببنك السوداناملركزي يف العام  ،1985وتدرج حتى شغل وظيفة مدير عام
اإلدارة العامة للخدمات التنفيذية ومدير عام اإلدارة العامة
لألسواق املالية ثم محافظاً لبنك السودان املـركزي اعتبارا ً من
 29ديسمرب  2016وحتى وفاته.
والعاملني بالبنك اذ ينعنون الفقيد يشهدون عىل جهده ومثابرته
وتفانية يف أداء مهامه طوال فرتة عمله بالبنك.
أال رحم الله فقيد البالد حازم عبد القادر أحمد بابكر رحمة
واسعة وأدخله فسيح جناته مع النبيني والصديقني والشهداء
وألهم أهله وزمالءه الصرب وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وتتزامن االصدارة يف هذا الربع مع االستمرار يف تطبيق السياسة
التمويلية للبنك املركزي للعام 2018م  ،وتشجيع املواطنني
وحثهم عىل إستخدام وسائل الدفع االلكرتونية للتخفيف من
ضائقة ازمة أوراق النقد يف املصارف التجارية ،باالضافة اىل
فوائدها املتعددة.
ويتضمن هذا العدد بجانب االبواب الثابته اربعة مواضيع
يتناول املوضوع االول مفهوم املخاطر اإلقتصادية واإلجتامعية
لغسل العائد من العمليات اإلجرامية ويستعرض الثاين مفهوم
الحوافز بإعتبارها اساس للتميز  ،ويناقش الثالث قراءة أولية
ملعايري التقارب ىف إطار برنامج التعاون النقدى األفريقي
ويتطرق الرابع اىل تعريف وسائل الدفع االلكرتوىن  ....االشهر
واالوسع نطاقاً.
تناشد الهيئة اإلرشافية وهيئة التحرير الباحثني برفد املجلة
باملوضوعات البحثية والتعريفية للمحافظة عىل إصدارها
بصورة منتظمة لتحقيق األهداف املنشودة .
رئيس التحرير
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املخاطــــــر الإقت�صادية
والإجتماعية لغ�سل العائد
من العمليات الإجرامية

د .حيدر عبا�س �أبو �شام
مدير وحدة املعلومات املالية

مقدمة
تزايد االهتمام العاملى ب�صورة كبرية بق�ضايا غ�سل االموال
ومتويل االرهاب ملا له من تاثريات �سالبة على الدول فى �ضوء
تزايد ن�شاط اجلرمية املنظمة فى اوروبا وازدياد حجم انتاج و
جتارة املخدرات فى امريكا الالتينية وانتقال بع�ض االن�شطة
واالموال املتح�صلة منها اىل العديد من الدول ,و قد �ساعد
�سوء ا�ستخدام التقنية والعوملة فى هذا االنتقال وتفاقمت
امل�شكلة ب�سبب �سهولة و�رسعة انتقال االموال ,فكان
البد من ايجاد الية للحد من هذه االن�شطة االجرامية مما
�أدي اىل ظهور جمموعة العمل املاىل (فاتف) وهى منظمة
حكومية دولية ان�شئت فى العام  1989من قبل الدول
االع�ضاء ملجموعة العمل املاىل والتى تتمثل مهامها فى
و�ضع املعايري وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابري القانونية
والتنظيمية والت�شغيلية ملكافحة غ�سل االموال ومتويل
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االرهاب وانت�شار الت�سلح والتهديدات االخرى ذات
ال�صلة بنزاهة النظام املاىل الدوىل و و�ضع املعايري
وتنفيذ التدابري القانونية والتنظيمية والت�شغيلية
و منع انت�شار الت�سلح و احلد من التهديدات و حتديد
مواطن ال�ضعف على امل�ستوى الوطني بهدف عالجها
وذلك حلماية النظام املايل الدويل ورفع م�ستوى
التعاون املحلى والدوىل  ,حيث مت ت�شكيل ت�سع
جمموعات اقليمية للمجموعة وا�صبحت معظم
الدول فى العامل اع�ضاء فى هذه املجموعات  ,ومنها
جمموعة العمل املاىل لل�رشق االو�سط و�شمال افريقيا
(مينافاتف ) التى ين�ضوى ال�سودان حتتها .
ا�صدرت املجموعة التو�صيات االربعني فى عام1990
كمبادرة ملكافحة �سوء ا�ستغالل الأنظمة املالية
بوا�سطة املجرمني الذين يقومون بغ�سل اموال
املخدرات ومتت مراجعة التو�صيات فى عام 1996
لتعك�س تطور اجتاهات وا�ساليب غ�سل االموال  .فى
عام  2001مت ا�ضافة تو�صيات للتعامل مع متويل
االرهاب واالعمال االرهابية واملنظمات االرهابية وفى
عام  2008مت تو�سيع املهام لت�شمل ا�سلحة الدمار
ال�شامل .

�أهداف الورقة-:
تهدف هذه الورقة اىل التعريف باملخاطر االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سي ِة لعمليات غ�سل االموال ,
وحماية االقت�صاد من ا�ستغالله فى غ�سل العائدات
الإجرامية ومنع وحرمان املجرم من اال�ستفادة من عائدات
اجلرمية� ،سواء �أن متت هذه العمليات من خالل القطاع
املايل ( البنوك و ال�رصافات و �أ�سواق املال و �رشكات التامني
و مكاتب التحاويل املالية  ...الخ) �أو فى القطاع غري
املايل من خالل الأعمال واملهن غري املالية ( جتارة الذهب
واملعادن النفي�سة واالجحار الكريـمة واملكاتب العقارية
واملحامني ) .
مت الرتكيز هنا على جرمية غ�سل االموال دون جرمية متويل
االرهاب (رغم االرتباط الكبري بينهما ) لعدد من اال�سباب
منها فهم كل جرمية على حده ,و ان كل عمليات غ�سل
االموال هى نتاج جرائم ولها تاثري مبا�رش على بع�ض
املتغريات االقت�صادية كاالدخار املحلى وا�ستهالك
ال�سلع الكمالية و�رشاء املجوهرات والنقد االجنبى مع
االحتفاظ مببالغ نقدية خارج اجلهاز امل�رصفى .

التعريف بجرمية غ�سل االموال
غ�سل العائدات االجرامية (غ�سل االموال ) هي جرمية
مالية تهدف ايل �إ�ضفاء ال�رشعية لتلك االموال اما
بحيازتها او الت�رصف فيها او ادارتها �أو حفظها �أو
ا�ستبدالها �أو ايداعها �أو ا�ستثمارها �أو حتويلها �أو نقلها
�أو التالعب يف قيمتها .و تعرف اتفاقية االمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية نوفمرب " . 2000عائدات
بانها اي ممتلكات ت�أتى او يتح�صل عليها
اجلرائم"
ب�شكل مبا�رش او غري مبا�رش من ارتكاب جرم ما " كما
ن�صت االتفاقية بتجرمي تلك العائدات .

كما ي�شمل غ�سل عائدات اجلرائم حتويل املمتلكات او
نقلها مع العلم بانها عائدات جرائم  ،بغر�ض �إخفاء او
متويه امل�صدر غري امل�رشوع لتلك املمتلكات او م�ساعدة
اي �شخ�ص يف ارتكاب اجلرم اال�صلي الذى ت�أتى منه علي
االفالت من العواقب القانونية .
كما �أن �إخفاء او متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات او
م�صدرها او مكانها او كيفية الت�رصف فيها او حركتها
او ملكيتها او احلقوق املتعلقة بها يعترب عائدات جرائم.
وقد حتدث اجلرمية فى دولة ما ويتم غ�سل عائداتها حمليا ً
او ترتكب حمليا ً ويتم غ�سل عائداتها خارج الدولة .
وتختلف عمليات الغ�سل باختالف اجلرمية  ,فقد يختلف
غ�سل عائدات املخدرات عن عائدات الف�ساد  ,ب�سبب
اختالف البيئة واختالف املجرمني كما تتغري الو�سيلة
او القناة امل�ستخدمة  .فقد تكون من خالل القطاع
املاىل (البنوك او ال�رصافات او مكاتب التحاويل او مكاتب
الوكالء او �رشكات التامني) او قطاع االعمال واملهن غري
املالية ( العقارات او االرا�ضى ا واالحجار النفي�سة او
مكاتب املحاماة او مكاتب املحا�سبني واملراجعيني)

جريـمة غ�سل االموال يف الت�رشيع
ال�سودانى:
�أ�شارت املادة  35من قانون مكافحة غ�سل االموال ومتويل
االرهاب  2014ايل الآتي:
 - 1يعد مرتكبا ً جرمية غ�سل االموال كل �شخ�ص يعلم
او يكون لدية ما يحمله على االعتقاد بان اي اموال
هي:
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متح�صالت �إجرامية ويقوم متعمدا ً ب�أي من االتى-:
�أ  -حتويلها او نقلها �أو ا�ستبدالها بغر�ض اخفاء او متويه
م�صدرها يف امل�رشوع او بغر�ض م�ساعدة اي �شخ�ص
ي�شرتك يف ارتكاب اجلرمية اال�صلية التى نتجت عنها
االموال او املتح�صالت من االفالت من امل�ساءلة
القانونية.

بحجم اجلرائم املالية فى العامل  .وفقا لتقرير تقييم
ايطاليا ال�صادر عن جمموعة العمل املاىل فقد و�صل
عدد الق�ضايا الكرث اجلرائم انت�شارا ً ( اجلرمية املنظمة
والف�ساد والتهرب ال�رضيبى) اىل  3930ق�ضية وبلغ حجم
االموال املجمدة وامل�صادرة مبلغ  4.6مليار يورو وذلك فى
العام .2014 / 2013

ب  -اخفاء ومتويه الطبيعة احلقيقية لالموال او
املتح�صالت او م�صدرها او مكانها او كيفية
الت�رصف فيها او حركتها او ملكيتها او احلقوق
املتعلقة بها.

فى تون�س مثال فان اكرث اجلرئم ال�سائدة هى الف�ساد
ومتويل االرهاب والتزوير واالحتيال والتهريب حيث و�صل
عدد الق�ضايا اىل  2621ق�ضية حيث مت جتميد مبلغ
 1.8مليون دوالر امريكى وا�سرتداد عائدات ف�ساد تبلغ
 170مليون دوالر ت�شمل ا�صول نقدية وا�صول منقولة
وعقارات فى داخل دولة تون�س وخارجها كما ورد فى تقرير
تقييم تون�س الذى اعدته جمموعة العمل املاىل لل�رشق
االو�سط و�شمال افريقيا .

 - 3ال ي�شرتط ادانه مرتكب اجلرمية اال�صلية الثبات ان
االموال هي متح�صالت جرمية . .

بالرغم من عدم توفر االح�صاءات واملعلومات لالموال
املغ�سولة فى كل الدول ل�صعوبة حتديدها ب�صورة دقيقة
وعدم ا�ستكمال عمليات التقييم للعديد من الدول
,اال ان هناك العديد من التقديرات ال�صادرة من بع�ض
امل�ؤ�س�سات العاملية والتى ا�ستندت اىل حجم اجلرائم
وعدد املتهمني فى تقديراتها حيث ا�شارت اح�صاءات
�صندوق النقد الدوىل اىل ان حجم االموال املغ�سولة
متثل ما بني  %5 - %3من اجماىل الناجت االجماىل العاملى
بينما تعك�س تقديرات مكتب االمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية واملخدرات ان الن�سبة قد ت�صل  %3.6من اجماىل
الناجت االجماىل العاملى.

ج � -إكت�ساب االموال او حيازتها او ا�ستخدامها.
 - 2ال حتول معاقبة مرتكب اجلرمية اال�صلية دون
معاقبة عن جرمية غ�سل االموال.

كما جرم الت�رشيع كل االفعال واالن�شطة التالية
(امل�شاركة فى جمموعة اجرامية منظمة وابتزاز
االموال واالجتار فى الب�رش وتهريب املهاجرين واالجتار غري
امل�رشوع فى العقاقري املخدرة وامل�ؤثرات العقلية واالجتار
غري امل�رشوع فى اال�سلحة وال�سلع امل�رسوقة والف�ساد
واالحتيال والتزييف والتزوير وال�سطو وال�رسقة واملتاجرة
الداخلية فى اال�سواق  )...وبالتاىل فان اى اموال ناجتة عن
اجلرائم اعاله تعترب عائدات جرمية ويعاقب عليها بقانون
مكافحة غ�سل االموال  .وت�شمل كل االموال الناجتة �أو
العائدة او املتح�صل عليها مبا�رشة او ب�شكل غري مبا�رش
من ارتكاب اجلرمية اال�صلية مثل الفوائد او االرباح الناجتة
من تلك االموال واملتمثلة فى النقد واحل�سابات واالر�صدة
والعقارات واالوراق املالية والب�ضاعة وال�شهادات
واملنقوالت ).....
تعترب االموال املجمدة وامل�صادرة من قبل املحاكم
م�ؤ�رشا ً واقعيا ً لالموال املغ�سولة فى الدول ,بالرغم من
ان االموال املجمدة وامل�صادرة �ضئيلة للغاية مقارنة
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ن�رشت جمموعة العمل املاىل فى اغ�سط�س  2018درا�سة
ا�شارت اىل ان جرمية االجتار بالب�رش ( العمالة الق�رسية
واالجتار باالع�ضاء واال�ستغالل اجلن�سى ) هى اكرث اجلرائم
التى تدر متح�صالت تتجاوز مبلغ 150مليار دوالر �سنويا
ب�سبب النزاعات امل�سلحة و�إزدياد عدد النازحني و املهاجرين
واحتالل بع�ض اجلماعات االرهابية لبع�ض املناطق .

االثار االقت�صادية
عائدات اجلريـمة-:

لعمليات

غ�سل

ي�ؤثر النظام االقت�صادى فى الدولة على عمليات غ�سل
عائدات اجلرمية ويعتمد هذا التاثري على عدد من العوامل
مثل اال�ستقرار ال�سيا�سى و متو�سط دخل الفرد والفقر
والتهريب عرب احلدود ومدى اعتماد الدولة على النقد فى
ت�سوية املعامالت املختلفة وحجم اجلرمية والعائد منها
وعدد املتهمني واملدانني ,وبالرغم من ا�ستحالة حتديد
قيمة االموال املغ�سولة وعدد امل�شاركني الفعليني فى
هذه العمليات و �صعوبة حتديد حجم دخلهم الناجت من
العمليات ال�سابقة  ,اال ان معظم الدول تعتمد على
التقديرات من واقع عدد اجلرائم واملحاكمات واالدانات
وقيمة امل�ضبوطات وهى تقديرات التعك�س احلقيقة وامنا
ت�ستخدم كم�ؤ�رش  .هنالك العديد من التداخل واالرتباط
بني عمليات غ�سل االموال واالقت�صاد  ,وت�ؤثر تقديرات
قيمة االموال املغ�سولة على بع�ض املتغريات الكلية
كاال�ستهالك واالدخار املحلى والناجت املحلى  ,ونذكر
منها الآتى-:

- 1التاثري علي نزاهة االقت�صاد الوطنى
يتم ذلك يف بع�ض الدول التى ما زالت تعانى من �ضعف
نظام املكافحة (ت�رشيع  ،انفاذ قانون  ،جهات رقابة ،
م�ؤ�س�سات مالية واعمال ومهن غري مالية وعقوبات ،
جزاءات) وت�ستهدف هذه الدول من قبل غا�سلى االموال
م�ستغلني ذلك الو�ضع وتعرف هذه الدول بانها غري
ملتزمة مبتطلبات مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب
ويتم ت�صنيفها بالدول ذات املخاطر العالية .ويلجا
املجرمون اليها ل�سهولة غ�سل عائداتهم االجرامية
بعدد من الطرق املختلفة توظيفها وا�ستخدامها فى
�رشاء ارا�ضى او عقارات او م�ؤ�س�سات او ان�شاء �رشكات
او ا�سماء عمل  .وي�ستطيع املجرمون القيام بهذه
االجراءات فى الدول التى ينت�رش فيها الف�ساد (خيانة
االمانة والر�شوة االختال�س وا�ستغالل النفوذ وا�ستغالل
ال�سلطة واملح�سوبية والوا�سطة ) ومن ثم اعادة حتويلها

عرب اجلهاز امل�رصفى اىل الدولة التى وقعت فيها اجلرمية .
وقد اهتمت جمموعة العمل املاىل خالل ال�سنوات
املا�ضية مبو�ضوع مكافحة الف�ساد وحث الدول على
التوقيع فى اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد لعام
 2003و�سن ت�رشيعات جترم الف�ساد بكل �صوره وعائداته
وان�شاء مفو�ضيات ملكافحة الف�ساد .

 - 2ت�سارع منو القطاع غري الر�سمى-:
ت�ؤثر عمليات غ�سل االموال على ت�سارع منو القطاعات غري
الر�سمية وذلك ل�صعوبة ح�رص املجرمني او عملياتهم
او حتى حجم ن�شاطهم وبالتاىل ا�ستحالة ح�ساب
وت�ضمني الدخل واال�ستهالك واالدخار فى الناجت املحلى
االجماىل .

 - 3الفقدان ال�رضيبي لل�سلطات ال�رضيبية -:
ويرجع ذلك لعدم خ�ضوع االعمال واالن�شطة املرتبطة
بغ�سل االموال لل�رضائب وانت�شار ا�سماء العمل
وال�رشكات الوهمية او �رشكات الواجهة ومدى قدرة
ال�سلطات على الرقابة واال�رشاف واكت�شاف املخالفات
وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة .

 - 4ارتفاع امل�ستوى العام لال�سعار (الت�ضخم ) -:
ويحدث ذلك عندما يتم ال�رشاء والبيع لل�سلع واخلدمات
ب�صورة مكثفة من قبل املجرمني فى حماولة الخفاء
الن�شاط احلقيقى وم�صدر االموال  ,وعدم اهتمام غا�سلو
االموال بجودة ال�سلع واخلدمات واال�سعار

 - 5عدم اهتمام غا�سلو االموال باجلدوى االقت�صادية
للم�رشوعات-:
االمر الذى يت�سبب يف املناف�سة ال�ضارة علي املنتجني
احلقيقيني للدولة و بالتاىل الت�أثري ال�سلبى لالموال غري
امل�رشوعة علي مناخ الإ�ستثمار بعدم االهتمام بالأرباح
وبالتاىل تذبذب وا�ضطرابات يف ا�سواق املال نتيجة
لعمليات ال�رشاء والبيع من غا�سلي الأموال للتمويه عن
م�صادر �أموالهم ولي�س بهدف جنى الربح .
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 - 6يعترب القطاع املايل وامل�رصفى على وجه اخل�صو�ص
من �أكرب القطاعات التى ميكن ا�ساءة ا�ستخدامها يف
عمليات غ�سل العائدات االجرامية ب�سبب االنت�شار
امل�رصيف جغرافيا ً وتعدد عملياته و تعقيداته احيانا ً
�أخرى  ،فيمكن ان تتم عمليات الغ�سل عن طريق
االيداع  ،التحاويل  ،او التجارة اخلارجية (ا�سترياد
وت�صدير) وبالتاىل ت�صبح لهذا القطاع �سمعة غري
حميدة االمر الذى ي�ؤثر �سلبا على التجارة الدولية
وحرمان الدولة من اى تعامالت خارجية .
 - 7ت�شوهات يف �سوق النقد االجنبى والتقلب ال�رسيع
واملتوا�صل يف ا�سعار ال�رصف  ،خا�صة يف الدول التى
لديها �ضعف يف انظمة الرقابة و�شح يف النقد
االجنبى وال تخ�ضع للمراجعة و للمحا�سبة .
� - 8إرتفاع معدالت البطالة  :تزيد عمليات غ�سل
عائدات اجلرمية من معدالت البطالة يف الدولة وجذب
الآخرين لهذا الطريق حيث اليتطلب العمل فى
جمال غ�سل الأموال �أى مهارات �أو خربات �أو م�ؤهالت
ا�ضافة اىل �سهولة الك�سب املادى � .إن حرمان ومنع
املجرمني من الإ�ستفادة من متح�صالت اجلرائم وعدم
توقيع عقوبة او جزاء منا�سب يف حقهم من �ش�أنه
�أن ي�ؤدى ايل الإ�ستمرار يف �إرتكاب اجلرائم والإ�ستفادة
من املتح�صالت  ،ا�ضف ايل ذلك �أن حرمانهم من تلك
املتح�صالت ي�ؤدى ايل احلد من �أن�شطتهم االجرامية
و تقليل الإنفاق علي املكافحة للجرائم الأ�صلية
ومتح�صالتها وظهور حاالت حرق اال�سعار (الك�رس)
وزيادة ن�شاط الو�سطاء ( اجلوكية).

وتوجد هنالك اثار �سيا�سية لعمليات غ�سل العائدات
االجرامية مرتبطة بالف�ساد ال�سيا�سي والر�شوة (

اعفاءات �رضيبية او اعفاءات من الر�سوم احلكومية
والتالعب فى عقودات البيع وال�رشاء واالبتزاز واالختال�س
 )...مع عدم اعتبار مكافحة عمليات غ�سل االموال اولوية

لها وهنا يلجا غا�سلو االموال اىل الدول التى تعانى من
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سى وعدم وجود التزام �سيا�سى من
الدولة مبتطلبات جمموعة العمل املاىل وتاريخ الدولة فى
دعم ان�شطه او جماعات ارهابية وحجم وانت�شار اجلرمية

املنظمة ( انت�شار �شبكات تهريب ال�سلع وجتارة اال�سلحة
وقدرة اجلرمية املنظمة على العمل فى املناطق احلدودية

فى ظل �ضعف ال�سيطرة على احلدود ).

ولتجنب االثار ال�سالبة او التقليل من اثرها البد من
ت�ضافر العديد من اجلهود الوطنية والدولية ملحاربة هذه

اجلرمية وتتبع العائدات بغر�ض م�صادرتها والعمل باالتى :
 تاكيد االلتزام ال�سيا�سى للدولة مبطلوبات املكافحةوالتعاون مع املجتمع الدوىل وتوفري املوارد املالية

والب�رشية الالزمة للمكافحة وحماربة الف�ساد .

 االلتزام التام بتو�صيات جمموعة العمل املاىل اخلا�صةمبكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب .

 اعداد درا�سة �شاملة عن حجم االقت�صاد اخلفىواملعامالت النقدية ونقل االموال املنقولة عرب احلدود
وعالقات العمل بني املقيمني فى الدولة مع الدول

التى ت�صنف ذات خماطر عالية .

 التزام قطاع املال واالعمال واملهن غري املالية بتطبيقمتطلبات املكافحة وتقوية جهات الرقابة واال�رشاف
وتكثيف عمليات التفتي�ش واملراجعة وتفعيل اجلزاءات

املن�صو�ص عليها فى القانون واللوائح التنظيمية

التى ت�صدرها .

 تعزيز التن�سيق والتعاون الوطنيني بني �سلطاتاملكافحة خا�صة فى جمال تبادل املعلومات حتى
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تتمكن اجلهات املخت�صة من احلد من �إنت�شار اجلرائم.
 منح املزيد من ال�سلطات وال�صالحيات جلهاتالتحقيق والتحرى الكت�شاف عمليات غ�سل االموال
وتوفري املوارد املالية والب�رشية الالزمة لها.

 اجراء التحقيق املوازى فى اجلرمية اال�صلية وجرميةغ�سل االموال تفاديا الفالت املجرم من العقوبة
و�ضمانا لعدم ا�ستفادته من عائدات اجلرمية .

 العمل على ن�رش ثقافة املجتمع املدنى امل�سامحوالبعد عن النزاعات والتن�سيق والتعاون بني احلكومة
وكافة قطاعات املجتمع املدنى والتنوير مبخاطر

غ�سل االموال والتو�سع فى ن�رش امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية .

 - 1تو�صيات جمموعة العمل املاىل  -جمموعة العمل
املاىل /منظمة التعاون االقت�صادى والتنمية –باري�س
فرن�سا .1990
 - 2منهجية االلتزام الفنى بتو�صيات جمموعة العمل
املاىل وفعالية نظم مكافحة غ�سل االموال ومتويل
االرهاب -فرباير . 2013
� - 3إر�شادات جمموعة العمل املاىل  :التقييم الوطنى
ملخاطر غ�سل االموال ومتويل االرهاب فرباير .2013
 - 4قانون مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب 2014
– جمهورية ال�سودان .
 - 5تقارير التقييم امل�شرتك لدولتى ايطاليا وتون�س .
 - 6اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�رشوع
فى املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 19دي�سمرب – 1988
فينا النم�سا .

املراجع
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احلوافــز �أ�ســا�س
التميـــــــــز

�أو ً
ال  :مفهوم احلوافز :

حممد م�صطفى حمدان كرنكة
خبري �إدارة املن�ش�آت

مقدمـــــة
يرتكز جناح �أو ف�شل املن�ش�آت املعا�رصة على مدى حتكمها
واهتمامها وت�أطريها ال�صحيح لأهم مورد متلكه وهو
العن�رص الب�رشي ،والذي يعترب الرثوة النادرة التي تت�سابق
املن�ش�آت لتوفريها كما ً ونوعا ً بال�شكل الذي يزيد من
فعاليتها .ولعل �أهم ال�سبل للو�صول �إىل �أداء مميز هو
ا�ستخدام نظام حوافز ف َّعال والذي بوا�سطته ميكن
ا�ستثارة دوافع العاملني والت�أثري عليها مبا يخدم م�صالح
العمل والعاملني.
ونظرا ً للدور املهم الذي تلعبه احلوافز يف رفع الكفاءة
الإنتاجية وحتقيق �أهداف املن�ش�أة  ،كان البد لنا من تناول
مفهوم احلوافز من حيث التعريف واهميتها و�أنواعها
و�أ�س�س منحها ومراحل ت�صميم نظامها ومتطلبات
تطبيقها وال�صعوبات التي تواجه تطبيقها والنظريات
املختلفة املتبعة يف احلوافز بهذه الورقة العلمية.
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تنبع الأهمية الأ�سا�سية للحوافز من �أهمية العن�رص
الب�رشي ك�أحد عنا�رص الإنتاج التي ميكن من خالل
ا�ستخدامها بكفاءة حتقيق كل من �أهداف الفرد واملن�ش�أة
لذلك تناول العلماء وبالأخ�ص علماء النف�س مفهوم
احلوافز منذ زمن واهتم الكثري منهم به ،وذلك من خالل
بحوث ودرا�سات نتج عنها �أنه ال ميكن دفع الأفراد لأداء
العمل بكفاءة وفاعلية �إال من خالل وجود حوافز ،حيث
تعترب احلوافز من �أهم العنا�رص الدافعة للفرد ،فهي متثل
الوجه اخلارجي للدافع ،فالدافع هو ا�ستعداد ذو وجهني،
وجه داخلي حمرك ووجه خارجي من�شط يتمثل يف
الأهداف التي يتجه �إليها ال�سلوك ال�صادر عن الدافع ،
وتعترب احلوافز القوى امل�ؤثرة يف �سلوك الفرد ،والتي تدفع
به يف اجتاه معني يحقق من خالله �إ�شباع ما لديه من
حاجات ،ومن خالل ذلك ميكن حتديد مفهوم احلوافز علي
"�أنها جمموعة امل�ؤثرات التي يجري ا�ستخدامها يف �إثارة
الدافعية للفرد حيث �أنها م�ؤثرات خارجية من �ش�أنها �أن
حترك ال�سلوك الذاتي باجتاه �إ�شباع حاجات معينة يرغب
يف احل�صول عليها".

ومن املفاهيم العامة :
 .1احلوافز ت�شمل كل الأ�ساليب امل�ستخدمة حلث
العاملني على العمل املثمر.
 .2احلوافز هي جمموعة العوامل التي تعمل على �إثارة
القوى املحركة يف الإن�سان ،والتي ت�ؤثر على �سلوكه
وت�رصفاته.
 .3احلوافز هي العوامل التي جتعل الأفراد ينه�ضون
بعملهم على نحو �أف�ضل ويبذلون معه جهدا ً �أكرب
مما يبذله غريهم.
 .4احلوافز هي الرغبة الإن�سانية يف اال�ستجابة �إىل
متطلبات املن�ش�أة � ،أي حتقيق ر�سالتها و�أهدافها.
ومن املفاهيم ال�سابقة نخل�ص �إىل �أن احلوافز هي
الأ�ساليب التي يعتمد عليها املدير ،للت�أثري على �سلوك
الأفراد ،وخلق الدافع القوي لديهم على العمل بحما�س
و�إخال�ص لتحقيق �أهداف املن�ش�أة .وعليه فالتحفيز �أمر
تفر�ضه الرغبة يف رفع م�ستوى الأداء والكفاءة مبا يكفل
حتقيق �أهداف املن�ش�أة والأفراد العاملني بها.

ثاني ًا :تعريف احلوافز :
تناول العديد من املفكرين والباحثني تعريفات احلوافز
باهتمام ملا تت�سم به من �أهمية �أ�سا�سية يف توجيه
ال�سلوك الإن�ساين نحو حتقيق �أهداف املن�ش�آت ،ويعد
مو�ضوع احلوافز �أحد �أهم امل�ؤ�رشات الدالة على طبيعة
عمل املن�ش�آت الإدارية من حيث التقومي والفاعلية خا�صة
�إذا ربطت هذه امل�ؤ�رشات مع الأداء الوظيفي وكيفية
�إدارتها �ضمن املن�ش�أة.
وقد �أورد الباحثون جمموعة من التعريفات للحوافز نذكر
منها ما يلي:
 .1يعتقد علي حممد رباعية� :أن احلافز "هو م�ؤثر خارجي
يحرك �شعور الإن�سان ويجعله ي�سلك �سلوكا ً معينا ً
لتحقيق الهدف املطلوب� ،أو هو جمموعة الظروف
التي تتوفر يف جو العمل وي�شبع رغبات الأفراد التي
ي�سعون �إيل �إ�شباعها عن طريق العمل".
ويبني هذا التعريف ب�أن احلافز �شيء موجود يف البيئة

املحيطة ويُظهر احلركة والقوة يف الدافع الداخلي
للفرد ليتجه اجتا ًها معيناً.
 .2كما �أ�شار م�ؤيد �سعيد ال�سامل و�آخرون � :إىل �أنه "�إذا
كان الأجر �أو املرتب هو املقابل الذي يح�صل عليه
الفرد كقيمة للوظيفة التي ي�شغلها ،ف�إن احلافز
هو العائد الذي يح�صل عليه نتيجة لتميزه يف �أداء
العمل" فيظهر التعريف للحوافز ب�أنها عبارة عن
و�سيلة ت�ستطيع الإدارة بوا�سطتها حث العاملني
علي �أداء واجباتهم ب�صورة غري اعتيادية .ويفرت�ض هذا
التعريف �أن الأجر �أو املرتب قادر علي الوفاء بقيمة
الوظيفة وعلي الوفاء باملتطلبات الأ�سا�سية للحياة
و�أن احلوافز تركز على مكاف�أة العاملني عن متيزهم يف
الأداء  ،و�أن الأداء الذي ي�ستحق احلافز هو �أداء غري عادي،
فال يجب النظر �إطالقا ً �إىل �أن احلوافز باعتبارها جزءً
مكمل للأجور واملرتبات.
�	.3أما �سناء املو�سوي  :فقد عرفت احلوافز علي �أنها "عبارة
عن عوامل �أو و�سائل �أو �أ�ساليب تختارها الإدارات بعناية
فائقة من �أجل خلق �أو توجيه ال�سلوك الإن�ساين لكي
ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف رفع الكفاءة الإنتاجية
ويحقق للعاملني حاجاتهم ودوافعهم املختلفة".
 .4ويعرفها �أحمد ماهر :ب�أنها " �إذا كان الأجر �أو املرتب هو
املقابل الذي يح�صل عليه الفرد كقيمة للوظيفة
التي ي�شغلها ،ف�إن احلافز هو العائد الذي يح�صل
عليه كنتيجة للتميز يف الأداء".
�	.5أما علي عبا�س :يعرف احلافز " ب�أنه م�ؤثر خارجي يحرك
وين�شط �سلوك الفرد لإ�شباع حاجات ورغبات معينة
من �أجل تخفيف حاالت التوتر امل�صاحبة للنق�ص يف
�إ�شباع تلك احلاجات والرغبات".
ومن خالل هذه التعريفات نخل�ص �إيل �أن احلوافز عبارة
عن الأ�ساليب والو�سائل والإجراءات واملغريات التي
ت�ستخدمها املن�ش�أة حلث العاملني على الأداء املتميز
بروح معنوية عالية و�ضمان الوالء ،وامل�ساهمة الفعالة
يف رفع الكفاءة الإنتاجية وحتقيق �أهداف املن�ش�أة و�إ�شباع
حاجات العاملني ودوافعهم املختلفة.

العدد ( )88يونيو 2018م

11

ثالث ًا� :أهمية احلوافز :
ميثل نظام احلوافز دورا ً فاعال ً و�أهمية كبرية يف حل العديد
من م�شاكل الأفراد واملن�ش�آت علي حد �سواء وكذلك يف
حتقيق الأهداف التي ت�سعي املن�ش�آت لتحقيقها ،وذلك
فعال ي�ساهم يف رفع
عن طريق حتفيز العاملني ب�شكل ّ
الكفاءة والأداء  ،وت�أتي �أهمية احلوافز من خالل الكثري من
املزايا التي حتققها ومنها -:
 .1حتقيق الزيادة يف عوائد املن�ش�أة من خالل رفع الكفاءة
الإنتاجية للعاملني.
 .2ت�ساعد يف �إظهار قدرات وطاقات العاملني وح�سن
توظيفها.
 .3ت�ساهم يف ربط �أهداف املن�ش�أة بالأهداف ال�شخ�صية
للعاملني وت�ساعد يف حت�سني الو�ضع املادي والنف�سي
واالجتماعي لهم  ،وهذا �ضمن مفهوم الإدارة
بالأهداف والنتائج.
 .4ت�ساعد علي خلق و�إبتكار �أ�ساليب عمل جديدة
ت�ساهم يف تقلي�ص كلفة الإنتاج  ،واعتماد �أ�ساليب
حديثة من �ش�أنها تقلي�ص الهدر يف الوقت واملواد
الأولية وامل�صاريف الأخرى.
 .5ت�ساعد يف حل الكثري من امل�شاكل التي تعاين منها
الإدارات مثل �إنخفا�ض قدرات الإنتاج و�إرتفاع معدالت
الغياب وذلك من خالل خلق الر�ضا عن العمل لدى
العاملني.

رابع ًا� :أنواع احلوافز :
هناك تق�سيمات متعددة للحوافز فيمكن تق�سيمها
�إىل حوافز مادية ومعنوية ،وميكن تق�سيمها من حيث
التطبيق �إىل حوافز فردية وجماعية.

احلوافز املادية :
وهي تتمثل يف الأجر و�ساعات العمل واملكاف�آت وظروف
و�إمكانات العمل املادية وتتعدد �أ�شكال هذه احلوافز
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وتختلف �صورها من قطاع �إىل �آخر ،وتتمثل هذه احلوافز
يف املكاف�آت املادية ويعترب احلافز النقدي املادي من �أهم
طرق احلوافز يف هذا الوقت ،وذلك لأن النقود ت�شبع كل
حاجات الإن�سان تقريبا ً وهي حقيقة واقعة ذات �أثر
ملمو�س بعك�س الو�سائل الأخرى.وبالإ�ضافة لذلك ف�إن
النقود تتنا�سب مع مفهوم النا�س عن العمل يف الظروف
الراهنة حيث �إنه عن طريق املال ت�شبع �رضوريات احلياة
من م�أكل وم�سكن كما �أنه �رضوري لل�صحة والتعليم
بالإ�ضافة �إىل توفري كماليات احلياة واملركز االجتماعي
كل ذلك يعتمد على املال �إىل حد كبري ،ويتمثل املال يف
الأجر الذي يتقا�ضاه الفرد مقابل ما يقوم به من عمل
ويوزع هذا الأجر على العامل �أو املوظف  ،وهي تختلف
من من�ش�أة لأخرى طبقا ً لطبيعة العمل ونظام الأجور
املتبع داخل كل من�ش�أة وكل طريقة من هذه الطرق لها
�أثرها البالغ يف حفز ودفع العامل لزيادة الأداء واال�ستمرار
يف العمل ومن هذه الطرق مثال :
الأجر اليومي :

يوجد لهذه الطريقة عيب يتمثل يف �أنها ال تعطي
الفر�صة للموظفني �أو العاملني لبذل جهد �أعلى
ل�شعورهم و�إدراكهم ب�أنهم يت�س�أوون من حيث النتيجة
والأجر مع غريهم من املوظفني غري الأكفاء �إال �أنه على
الرغم من ذلك ف�إن طريقة الأجر اليومي �أو بال�ساعة �أو
بالأ�سبوع �أو بال�شهر تعطي الفر�صة للعامل �أو املوظف
لي�صل ب�إنتاجه �إىل م�ستوى رفيع بغ�ض النظر عن الوقت
ولي�س هناك ما ي�ؤدي �إىل الإ�رساع يف �إجناز عمله حتى يزداد
�أجره.
الأجر بالقطعة :

يرتبط �أجر العامل �أو املوظف يف هذه الطريقة بكمية
الإنتاج االتي يقوم بها لأنها تعطي فر�صة لظهور الفروق
الفردية وبطبيعة احلال يرتبط الإنتاج بالعمر وبال�صحة
واحليوية وهذه الطريقة تلقي بعبء الإنتاج على العمال
�أنف�سهم ف�إذا زاد فهو يف م�صلحتهم و�إذا قل انخف�ض
�أجرهم.

الأجر ح�سب احتياجات الفرد :

اال�شرتاك يف الأرباح :

�أي يزداد �أجر العامل كلما زادت حاجاته ومع زيادة عدد �أفراد
�أ�رسته.

وهو نوع من حوافز العمل املتمثلة غالبا ً يف القطاع
اخلا�ص من خالل توزيع جزء من �أرباح العمل ال�سنوية
على العاملني باملن�ش�أة على �أن تكون هذه الأرباح موزعة
بالعدل على جميع العاملني باملن�ش�أة وهي طريقة بدورها
ت�ؤدي �إىل اهتمام العامل بدوره وعمله وتزيد من ارتباط
العامل باملن�ش�أة.

العمـــوالت :

وهي تتمثل يف ح�صول العامل �أو املوظف على ن�سبة من
الربح عن جممل مبيعاته ويجب �أن تكون هذه الن�سبة
متفق عليها يف عقد العمل وغالبا ً ما تكون هناك ن�سبة
مبيعات حمددة يجب �أن يحققها املوظف �أو العامل
لي�ستحق �أجره.
الأجر ال�شهري :

وهو الأجر الذي يتقا�ضاه املوظف �أو العامل نهاية كل
�شهر عن ما قام به من عمل خالل ال�شهر ح�سب ما هو
متفق عليه يف عقد العمل.
و�إذا كانت الأنواع ال�سابقة متثل �أكرث �أنواع الأجور املادية
انت�شارا ً جند �أن هناك �أنواعا ً �أخرى للحوافز واملكاف�آت والتي
متثل يف �صور خمتلفة وعلى �سبيل املثال:
العالوات امل�ستحقة بداية كل عام :

وهي تتمثل يف الزيادة ال�سنوية للعمال �أو املوظفني وهي
حتدد من خالل قانون العمل والذي يطبق على جميع
العاملني بالدولة �أو القطاع اخلا�ص ويكون لها حد �أق�صى
وحد �أدنى.
مكاف�أة نوعية العمل:

وهي رتبة يف الدرجة متنح اعرتافا ً بالأداء ذي النوعية
العالية والذي يجاوز الأداء املقرر للوظيفة من حيث
نوعية وكمية العمل واملعرفة الفنية .ومتنح بالإ�ضافة
�إىل الزيادة ال�سنوية ،ويجب �أن يق�ضي املوظف داخل
املن�ش�أة � 12شهرا ً منذ بداية عمله وهي الفرتة املطلوبة
ال�ستحقاق هذه املكاف�أة بجانب التميز يف العمل.

مكاف�أة العمل اخلا�ص :

وهي مبلغ نقدي ،ومتنح ملوظف واحد �أو ملجموعة من
املوظفني تقديرا ً للعمل اخلا�ص� ،أو اخلدمة اخلا�صة غري
االعتيادية� ،أو الإجناز التخ�ص�صي �سواء كان مرتبطا ً
بالعمل� ،أو غري مرتبط به.
مكاف�أة املوظف العام  :وهي مبلغ نقدي� ،أو جائزة
عينية� ،أو كالهما متنح ملوظف واحد من املوظفني يف
املن�ش�أة يف كل عام لتميزه و�إبداعه يف العمل ولإ�سهاماته
البارزة بالعمل على �أن يكون م�ستوفيا ً ملعايري ا�ستحقاق
مكاف�آت االن�ضباط الوظيفي.
مكاف�أة االقرتاحات  :وهي مبلغ نقدي مينح ملوظف
واحد� ،أو جمموعة من املوظفني مكاف�أة على االقرتاح
املقدم ،بحيث يهدف هذا االقرتاح الذي يتقدم به املوظف
�إىل التطوير يف جمال العمل مما ي�ؤدي �إىل توفري وخف�ض
التكاليف وحت�سني �إجراءات وظروف العمل باملن�ش�أة.
مكاف�أة االن�ضباط يف العمل:

وهي مبلغ نقدي مينح ملجموعة من املوظفني يف ال�سنة
مبعدل ح�صة واحدة لكل قطاع ومن �رشوطها احل�ضور
املبكر �إىل العمل وعدم الت�أخري ،والتواجد يف العمل وعدم
االن�رصاف خالل الدوام ،وعدم التغيب عن العمل �إال يف
الإجازات ال�سنوية.
مكاف�أة نهاية اخلدمة :

وهي مكاف�أة تقديرية� ،أو عينية متنح للموظف اخلا�ضع
لقانون �سن التقاعد عند انتهاء خدمته ب�سبب و�صوله
�إىل �سن التقاعد� ،أو لأ�سباب �صحية� ،أو الوفاة ،وتختلف
ن�سبة هذه املكاف�أة من من�ش�أة لأخرى.
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احلوافز املعنوية :
وهي االعرتاف ب�أهمية الفرد و�سبل الت�شجيع على العمل
والعالقات اجلديدة بني املوظفني وامل�سئولني وال�شعور
بالر�ضا الوظيفي  ،وتعترب احلوافز املعنوية �أحد الركائز
ذات الأهمية الق�صوى يف منظومة احلوافز التي ت�ضعها
املن�ش�أة والتي بدونها ال ميكن �أن تكتمل �صورة احلوافز
التي ت�شجع على العمل وتزيد من الأداء داخل املن�ش�أة
وذلك لأن الإن�سان اجتماعي بفطرته وبطبعه وال ميكن �أن
يعي�ش بعيدا ً عن احرتام وتقدير الآخرين له.
كما �أن املوظف له العديد من املطالب غري املادية وهذه
املطالب تختلف من �شخ�ص لآخر ولكن ميكن ح�رص هذه
املطالب �أو احلاجات يف احلاجة �إىل الأمن واالنتماء واملكانة
االجتماعية والعالقات الطيبة بر�ؤ�سائه ،وزمالئه �أي�ضا ً
يف حاجتهم �إىل االحرتام �سواء كان هذا االحرتام لنف�سه
�أو احرتام الآخرين له وذلك حتى يتكون لديه الإح�سا�س
بالثقة والكفاءة واملقدرة على العمل وعلى النقي�ض
ف�إن نق�ص هذه احلاجات قد يولد فيه ذلك الإح�سا�س
بال�ضعف والعجز والإحباط.
وقد برهنت كثري من الدرا�سات والتجارب التي �أخذها
امل�سئولون يف مواقع العمل والإنتاج املختلفة على �أن
هناك حوافز غري احلوافز املادية والتي لها ت�أثري كبري على
حتفيز املوظف �أو تزيد من ارتباطه بالعمل وهي تتمثل يف
احلوافز املعنوية كاملدح والت�شجيع وو�ضع �أ�سماء املجدين
يف لوحات ال�رشف وال�شهادات التقديرية .وللحوافز
املعنوية �صور عديدة ذكرنا جزءا ً منها يف املقدمة
ال�سابقة و�سوف نو�ضح من خالل النقاط التالية �صورا ً
لهذه احلوافز ولكن يف الإطار امل�ؤ�س�سي كالآتي:
مكاف�أة مدة اخلدمة  :هي مكاف�أة متنح للموظفني ذوي
اخلدمات الطويلة والذين يرجع لهم الف�ضل يف تطوير
عمل املن�ش�أة �أو الذين ميثلون القدرة والن�شاط واجلدية
للآخرين وت�شكل هذه املكاف�أة �شهادة خلدمة ع�رش
�سنوات ،و�شهادة وميدالية خلدمة ع�رشون �سنة ،و�شهادة
وميدالية �أكرب خلدمة ثالثني �سنة ،وهي متنح يف حفل
ر�سمي.
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ر�سائل التقدير والإطراء :وتعرف ر�سالة التقدير ب�أنها
تقدير كتابي لالعرتاف بعمل معني �أو خدمة جديرة
بالتقدير ،وكذلك ر�سالة الإطراء تقدير كتابي عن عمل
يتجاوز املتطلبات العادية للواجبات الر�سمية.
املدح والت�أنيب  :حيث يقدم املدح والثناء للأفراد عند
قيامهم ب�أداء الأعمال ال�صحيحة ال�سليمة وتوجيه
اللوم والت�أنيب للأ�شخا�ص عندما يقومون ب�أداء واجبات
�أو �أعمال خاطئة غري �سليمة.
التي�سري االجتماعي  :يوجد التناف�س عندما يعمل
الأفراد على انفراد� ،أو يف جمموعات ويجب �أن يتوافر جو
للمناف�سة داخل املن�ش�أة ولكن ب�صورة �رشعية وهي
ت�سمى باملناف�سة الإيجابية.
دوافع العمل النف�سية � :إن �شعور املوظف باالطمئنان
على �صحته وعمله وم�ستقبله و�أوالده ،بعيدا ً عن اخلوف
وحماط ب�رضوب خمتلفة من الت�أمينات االجتماعية �ضد
حوادث العمل ،و�أمرا�ض املهنة وال�شيخوخة والبطالة
والوفاة له دور كبري حيث ينعك�س ذلك �إيجابيا ً على
�أداء العامل لأن ال�شعور بالأمان �رشط �رضوري من
�رشوط ال�صحة النف�سية ال�سليمة ،و�إذا كان �أمن الفرد
�أ�سا�س توازنه النف�سي ف�أمن اجلماعة �أ�سا�س الإ�صالح
االجتماعي ،وقد �أ�شارت البحوث �إىل عالقة احلوافز املادية
واملعنوية ب�صحة العامل النف�سية وزيادة �إنتاجه وهي
عالقة لها �صور �إيجابية.
دوافع العمل االجتماعية � :أن يكون الفرد مو�ضع
تقدير واحرتام الآخرين و�أن تكون له مكانته االجتماعية
ومبن�أى عن نبذ املجتمع �أي يتوفر لدى الفرد ال�شعور ب�أن
له �أهمية اجتماعية و�أن وجوده وجهوده لها قيمة وت�أثري
على الآخرين ذلك لأن التقدير االجتماعي يعزز ال�شعور
بالأمن ويزيد من الرغبة يف العمل اجلماعي.
العمل واحلاجة �إىل التقدير  :يطلق عليها حاجات
الإجناز؛ لأنها تت�ضمن تكوين عالقات مع الآخرين مثل
هذه العالقات ت�شمل احلب ،الر�ضا ،القبول ،ال�صحة،
ال�صحبة ،املكانة االجتماعية.

العمل واحلاجة �إىل حتقيق الذات  :واملق�صود بها �أن
الإن�سان يوجه كل �إمكاناته وطاقاته وي�سعى ال�ستغاللها
داخل العمل ،وذلك للو�صول بها لطموحاته و�أهدافه
املن�شودة بالعمل �أي ي�ضعها مو�ضع الإجناز وتعترب هذه
احلاجة هي التي تدفع الفرد للتعبري عن ذاته و�إثبات
�شخ�صيته ،و�أن يقوم ب�أعمال نافعة ذات قيمة للآخرين
من خالل القيام بعمله املوكول �إليه.
دوافع الإجناز  :وتتمثل ب�شعور العامل ب�أن لديه الرغبة
لي�ؤكد ذاته يف عمله من خالل ما يقدمه من حت�سينات
وابتكارات ،واخرتاعات للعمل �أي �إح�سا�سه و�شعوره ب�أن
ما يقوم به من عمل يتوافق مع الأهداف املن�شودة لوطنه
والتي ت�سعى املن�ش�أة لتحقيقها.
دوافع اال�ستقرار � :أي حاجة العمال ال�صناعيني �إىل
�شعورهم باال�ستقرار بالعمل ،و�أن هناك عدالة يف
املعاملة وال توجد تفرقة من حيث الرتقية� ،أو ا�ستحقاق
العالوة وكذلك اال�ستقرار من ناحية امل�ستقبل وما يحدث
لهم يف حالة حدوث �إ�صابة عمل� ،أو يف حالة الإ�صابة ب�أي
مر�ض.

خام�س ًا� :أ�س�س منح احلوافز :
جند �أن �أهم معيار �أو �أ�سا�س علي الإطالق ملنح احلوافز هو
التميز يف الأداء  ،كما �أن هناك معايري �أخري مثل املجهود
والأقدمية ،وفيما يلي عر�ض لهذه الأ�س�س �أو املعايري :
 .1الأداء  :ويعترب الأداء فوق العادي " �أو التميز يف الأداء" �أو
الناجت النهائي للعمل املعيار الأ�سا�سي حل�ساب احلوافز
ورمبا الأوحد لدى بع�ض احلاالت  ،وهو يعني ما يزيد عن
املعدل النمطي للأداء �سواء كان ذلك يف الكمية �أو
اجلودة �أو وفر يف وقت العمل �،أو تقليل يف التكاليف� ،أو
وفر يف �أي مورد �آخر.
 .2املجهود  :ويعترب هذا املعيار �أقل �أهمية من معيار
الأداء " �أو الناجت النهائي" ل�صعوبة قيا�سه  ،وذلك لأنه
غري ملمو�س ووا�ضح  ،كما يف �أداء وظائف اخلدمات ،
والأعمال احلكومية ،

 .3الأقدمية :ويق�صد بها طول الفرتة التي ق�ضاها
الفرد يف العمل ،وتظهر �أهمية عالوات الأقدمية يف
احلكومة ب�شكل �أكرب من العمل اخلا�ص ويف الغالب
ت�أتي يف �شكل عالوات.
 .4املهارة � :إن ن�صيب هذا املعيار حمدود جدا ً والي�ساهم
�إال بقدر �ضئيل يف ح�ساب حوافز العاملني فبع�ض
املنظمات تعو�ض وتكافئ الفرد علي ما يح�صل عليه
من �شهادات �أعلي �أو رخ�ص �أو براءات �أو �إجازات �أو دورات
تدريبية.
 .5اعتماد احلافز على ال�سلوك :ويعني ذلك �أن ي�أتي
احلافز على �أثر �سلوك حمدد ،وهذا يتطلب �أن يكون
يف املن�ش�آت �سيا�سات وقواعد للحوافز تو�ضح متى،
وكيف ميكن للموظف احل�صول على احلافز �سواء كان
احلافز �إيجابياً� ،أو �سلبيا ً و�أن يكون املوظفون على علم
بهذه ال�سيا�سات.
 .6التوقيت  :ويق�صد بذلك ب�أن ي�أتي احلافز بعد ال�سلوك
مبا�رشة لأنه كلما طالت الفرتة بني ال�سلوك واحلافز
�أ�صبحت العالقة بينهم عالقة غام�ضة ومتناق�ضة.
 .7حجم احلافز :وهذا يتعلق ب�صغر �أو كرب احلافز،
وال�صغر والكرب م�صطلحات ن�سبية ولكن املق�صود
بها �أن يكون " اجلزاء من جن�س العمل" على قدر
العمل وميكن �أن ي�صبح احلافز بدون فائدة �إذا مل يعرف
املوظف من خالل �سيا�سة وقواعد احلوافز باملن�ش�أة ما
يجب عليه القيامة به للح�صول على احلافز من نوع
معني وكيفية معينة.
 .8ت�صنيف احلافز  :للحوافز ت�صنيفات كثرية منها
احلوافز املادية واملعنوية والإيجابية وال�سلبية
والداخلية واخلارجية واملهم هنا هو �أن يتعرف
امل�رشفون على احلوافز الأكرث ت�أثريا ً على املوظف الذي
يرغب يف حتفيزه.
 .9الثبات  :وهو امل�ساواة يف تطبيق احلافز ف�إذا عمل
موظف عمال ً جيدا ً وح�صل على مكاف�أة نظري ذلك
العمل ف�إنه من الطبيعي �أن يح�صل �أي موظف على
نف�س املكاف�أة �إذا عمل نف�س عمل املوظف ال�سابق .
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�ساد�س ًا :مراحل ت�صميم نظام احلوافز :
هناك �أنظمة متعددة للحوافز واملق�صود بهذه الأنظمة
هي الطرق املحددة واملدرو�سة لإر�ساء نظام للحوافز
داخل املن�ش�أة ون�ستعر�ض هنا املراحل املتبعة لت�صميم
هذه النظم داخل املن�ش�أة.

املرحلة الأوىل :قيا�س الأداء:
وذلك بو�ضع كل جمموعة مت�شابهة معا ً لي�سهل قيا�س
الأداء لكل جمموعة مهنية على حدة حتى ميكن معرفة
عدد الوحدات التي ميكن �إجنازها يف زمن معني وبطبيعة
احلال ف�إن لكل عمل �سواء كان العمل ب�سيطاً� ،أو معقدا ً
طريقة ف�ضلى لأدائه ميكن التو�صل �إليها با�ستخدام
�أ�سلوب دار�سة الوقت واحلركة والأداء والإنتاج وتعري�ض
هذه املجموعات ملجموعة من احلوافز املختلفة ،
واملق�صود باحلوافز هنا النظام الذي ميكن معرفة العالقة
بني هذه احلوافز وم�ستوى �أداء الفرد �أو اجلماعة.
وت�سعــى هـذه اخلطوة �إىل حتديد وتو�صيف الأداء
املطلوب  ،كما ت�سعى �إىل حتديد طريقة قيا�س الأداء
الفعلي وت�ستدعي هذه اخلطوة جمموعة من املتطلبات
منها :
 .1وجود وظائف تتنا�سب طبيعتها مع �إمكانات
العاملني بها.
 .2وجود عدد كافٍ للعاملني.
�	.3أن يطبق النظام من خالل �إدارة حمددة ،وعدة
�إدارات داخل املن�ش�أة.
 .4وجود �سيطرة كاملة للفرد على حتديد ميزانية
احلوافز.
ويق�صد بذلك املبلغ الإجمايل املتاح للمدير لنظام
احلوافز لكي ينفق على النظام ،كما يجب �أن
يغطي املبلغ املوجود يف ميزانية احلوافز البنود
التالية-:
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�أ .قيمة احلوافز واجلوائز  :وهو ميثل الغالبية العظمى
مليزانية احلوافز والتي تت�ضمن بنودا ً جزئية عن
املكاف�آت والعالوات والرحالت والهدايا وغريها.
ب .التكاليف الإدارية  :وهي تت�ضمن بنودا ً جزئيه
مثل تكاليف ت�صميم النظام وتعديله واالحتفاظ
ب�سجالته واجتماعاته وتدريب املديرين على النظام.
ت .تكاليف الرتويج  :وهي تعطي بنودا ً مثل الن�رشات
والكتيبات التعريفية واملل�صقات الدعائية واملرا�سالت
واحلفالت.

املرحلة الثانية:متطلبات تطبيق نظام احلوافز
يحتاج نظام احلوافز �إىل �أ�س�س ميكن تلخي�صها يف الآتي:
 .1بطاقة (و�صف وظيفة) لكل وظيفة  ،حتدد كل
الأبعاد املرتبطة بالوظيفة.
 .2تقييم الوظيفة مبا يحدد الأهمية الن�سبية لكل
وظيفة ،والتي على �أ�سا�سها يتم حتديد الأجر
املدفوع ل�شاغل الوظيفة.
 .3معدالت االنحراف ال�سلبية وااليجابية عن املعدل
العادي ونظام حفزها املادي واملعنوي والأدبي

املرحلة الثالثة :قيا�س النتائج :
يجب على املن�ش�أة �أن ت�ضع لنف�سها هدفا ً معينا ً
ي�ستحق بعده ح�صول العمال على الأجور الت�شجيعية
و�أن ت ٌد�أوم على جمع البيانات اخلا�صة بالإنتاج واملتعلقة
بذلك  ،حتى يتمكن العاملون من معرفة نتائج جهودهم
�أوال ً ب�أول و�إجراء املقارنات بني كل الأق�سام ليزيد ذلك من
�إنتاجهم وحثهم على العمل.

�سابع ًا  :ال�صعوبات التي تواجه
تطبيق احلوافز املادية:
تواجه احلوافز املادية جمموعة من ال�صعوبات ميكن
تلخي�ص �أهمها يف الآتي:
� .1إن ت�أثري احلوافز املادية يقت�رص على مدى حاجة الأفراد
�إىل النقود ،وهذا يرتبط ب�أعبائهم العائلية وعندما
يغطي العمل الذي يقوم به الفرد احتياجاته ف�إن
�إنتاجياته بعد ذلك تقل ،ولكنها حقيقة غري م�ؤكدة
حيث �إنها تختلف من �شخ�ص لآخر ح�سب مدى
احرتامه وتقديره للعمل الذي ي�ؤديه.
 .2يختلف �أثر احلافز النقدي من مهنة لأخرى ففي
حالة الأعمال اليدوية مثل امل�صانع واحلرف ف�إنهم
ال ينظرون كثريا ً للرتقية بل ينظرون �أكرث للمال �أما
�أ�صحاب املهن الإدارية فيف�ضلون ال�شهرة والرتقية
وحتقيق الذات عن احلوافز النقدية ن�سبيا ً مع اختالف
ظروف احلياة و�أعبائها من �شخ�ص لآخر.
� .3إن احلوافز املادية �أو النقدية وخا�صة الفردية تلغي
دور اجلماعة وت�أثريها وذلك يف ظل غياب املناف�سة
ال�رشعية ،وما ت�سمى باملناف�سة الإيجابية.
 .4عدم توافر امليزانية الكافية لتوفري النظام اجليد لهذه
احلوافز.
 .5عدم قدرة العاملني �أو امل�رشفني داخل املن�ش�أة على
القيام ب�إر�ساء نظام فعال للحوافز.
 .6عدم و�ضوح الر�ؤية لدى العاملني عن نظام احلوافز
القائم داخل املن�ش�أة.
 .7عدم امل�صداقية وغياب العدل يف توزيع احلوافز واختيار
من ي�ستحقونها.

ثامن ًا  :نظريات الدوافع واحلوافز :
و�ضعت العديد من نظريات الدوافع واحلوافز من قبل
الكثري من العلماء يتم تناولها يف الآتي:

 .1نظرية الثواب والعقاب :
تعترب نظرية الثواب والعقاب من �أقدم النظريات يف جمال
احلفز ،وكان من الذين �أعطوا اهتماما ً كبريا ً لهذه النظرية
العامل فردريك تايلور وتقوم هذه النظرية على �أ�سا�س
تقدمي مكاف�أة للأفراد املجيدين ومعاقبة املخطئ  .وخوف
العامل من العقاب �أو رغبته يف احل�صول على املكاف�أة
كان احلافز وراء قيام الفرد ب�سلوك ايجابي لتح�سني الأداء
وتعترب هذه النظرية تقليدية جدا ً يف جمال التحفيز وال
ين�صح با�ستخدامها �إال يف حاالت معينة.

 .2نظرية التدرج الهرمي للحاجات الإن�سانية :
قدم �أبراهام ما�سلو هذه النظرية عام 1943م حول تدرج
احلاجات للإن�سان  ،حيث اعتربت من �أهم نظريات الدوافع.
يرى ما�سلو �أن الإن�سان يف عمله مدفوع لكي ينجز عمله
برغبته يف �إ�شباع حاجاته الداخلية حيث يفرت�ض وجود
بع�ض الأ�سا�سيات يف نظريته وهي :
• �أن احلاجة التي ت�ؤثر يف ال�سلوك هي حاجة غري
م�شبعة.
• حاجات الإن�سان تتخذ يف �إ�شباعها تدرجا ً هرمياً.
• تبد�أ عملية ظهور احلاجات عندما تبد�أ احلاجة الأوىل
يف الإ�شباع بدرجة مر�ضية ،وقد �صنف ما�سلو هذه
احلاجات يف تدرجه الهرمي على النحو التايل:
 .1احلاجات الف�سيولوجية (املادية)  :تتمثل هذه
احلاجات يف احلاجات ذات العالقة بتكوين الإن�سان
كاملاء والهواء والأكل واجلن�س حيث تعمل على حفظ
التوازن اجل�سدي و�صيانة الفرد للبقاء واملقاومة
واال�ستمرارية يف حياته  .وتعترب من اقوي �أنواع
الدوافع .
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 .2حاجات الأمن وال�ضمان  :وهذه احلاجات تتمثل يف
توفري البيئة الآمنة وامل�ساعدة على ا�ستقرار الفرد
وبقائه مثل الأمن ،الثبات ،احلماية ،احلرية�..،ألخ،
وهنا ينعك�س على عمل م�ستقر يوفر الأجر الكايف
واحلماية الكافية.

�أ�	.إن الر�ضا العام عن العمل وعدم الر�ضا يعتربان
�شيئني منف�صلني  .وهذا يعني �أن نقي�ض �أو عك�س
الر�ضا هو عدم وجود ر�ضا ولي�س ا�ستياء .و�إن
نقي�ض �أو عك�س اال�ستياء هو عدم وجود ا�ستياء
ولي�س ر�ضا.

 .3حاجات االنتماء وال�صداقة  :تبد�أ حاجات االنتماء
وال�صداقة على اثر تلبية احلاجات ال�سابقة حيث بها
احلاجات االجتماعية من احلب والتعاطف واالنتماء
مع الآخرين وعدم �إ�شباع هذه احلاجات �سوف يرتتب
عليها عدم قدرة الفرد على التكيف يف جمتمعه.

ب�	.إن العوامل التي ت�سبب ال�شعور بالر�ضا عن
العمل ال ت�سبب ال�شعور باال�ستياء ال�شديد.
والعوامل التي ت�سبب ال�شعور باال�ستياء من
العمل ال ت�سبب ال�شعور بالر�ضا التام.

 .4حاجات االحرتام  :وهي حاجات الإن�سان ورغبته يف
تكوين �صورة ايجابية عن نف�سه واعرتاف الآخرين
به وب�أهميته بني النا�س من حيث ال�سمعة احل�سنة
واملكانة االجتماعية  .وهذا يقود �إىل ال�شعور بالثقة
بالنف�س.
 .5احلاجة �إىل حتقيق الذات  :وهذه احلاجة تظهر
رغبة الفرد يف حتقيق ما يتالئم مع قدراته .وهناك
عدة انتقادات وجهت لهذه النظرية وهي:
�أ .مل تخرج النظرية عن كونها تق�سيما ً من�سقا ً
ومنطقيا ً للحاجات الأ�سا�سية للفرد.
ب .مل تعط �إجابة قطعية عن جوهر الدافعية فقد
اقرتحت وجود عالقة بني الإ�شباع والدافعية
ولكنها مل تو�ضح كيف ميكن �إ�شباع احلاجة ذاتها.
ت .يعني الت�سل�سل للحاجات �ضمنا ً �أن الأفراد
يدركون هذه احلاجات والأهمية الن�سبية لكل
منها.

 .3نظرية العاملني :
ركزت نظرية العاملني لهريزبرج على الر�ضا الوظيفي
وعدم الر�ضا الوظيفي ويرى هريزبرج �أن كالهما متعلق
بعوامل خمتلفة ويظهر ذلك يف فل�سفة هذه النظرية
كما يلي :
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ج .العوامل التي ت�سبب ال�شعور بالر�ضا عن العمل
هي عوامل دافعة تتمثل يف االجنازات واالعرتاف من
الزمالء والإدارة  ،طبيعة العمل نف�سه  ،التقدم
والرتقي.
وتتمثل العوامل التي ت�سبب ال�شعور باال�ستياء يف
العوامل ال�صحية مثل �سيا�سة الإدارة والإجراءات
والإ�رشاف،العالقة مع الر�ؤ�ساء والزمالء  ،احلياة ال�شخ�صية
واحلالة االجتماعية وال�ضمانات.
وعندما تزداد درجة �إ�شباع العوامل ال�صحية يقل
ال�شعور باال�ستياء �إىل درجة ال�صفر .وهناك انتقادات
موجه لهذه النظرية وهو لي�س هناك معيار �أو مقيا�س
للتفرقة بني ال�شعور بالر�ضي التام واال�ستياء ال�شديد .
حيث اعتمدت النظرية على التقدير ال�شخ�صي.

.4نظرية الإجناز :
قدم ديفيد ماكليالند نظريته التي يرى فيها ان لدى
الفرد ثالثة حاجات رئي�سة هي:
�أ .احلاجة �إىل القوة  :الأفراد الذين يكون لديهم احلاجة
�إىل القوى يبحثون عن فر�ص للمركز وال�سلطة لذلك
ف�إنهم يندفعون لتلك الأعمال التي توفر لهم ذلك.
ب .احلاجة �إىل االجناز :الأفراد الذين لديهم هذه احلاجة
يبحثون عن فر�ص حلل امل�شكالت والتحدي.

ت .احلاجة �إىل االنتماء  :الأفراد الذين لديهم هذه
احلاجة يجدون يف املن�ش�أة فر�صة لتكوين عالقات
ال�صداقة من خالل املهام التي تتطلب التفاعل
املتكرر مع زمالء العمل.

.5نظرية التوقع :
قدم فكتور فروم نظريته التي تقوم على اعتبار �أن �سلوك
الفرد ي�سبقه عملية مفا�ضلة بني عدة بدائل .ويرى فروم
�أن الدافع هو حم�صلة التفاعل بني قوة اجلذب ودرجة
توقع الفرد لتحقيق هذه العوائد كنتيجة للأداء .حيث
يعترب التوقع تقدير الفرد الحتمال حتقق املنفعة  .ومبعنى
�آخر تغري قوة احلفز عند الفرد لبذل اجلهد الالزم الجناز
عمل ما يعتمد على مدى توقعه يف النجاح بالو�صول �إىل
االجناز وهذا التوقع الأول يف نظريته  .و�أ�ضاف ب�أنه �إذا حقق
الفرد اجنازه فهل �سيكاف�أ على هذا االجناز �أم ال ؟ وهذا هو
التوقع الثاين عند فروم.
وعلى هذا النحو يت�ضح �أن هناك نوعان من التوقع :
النوع الأول هو  :قناعة الفرد بان القيام ب�سلوك معني
�سي�ؤدي �إىل نتيجة معينة .
النوع الثاين هو  :ترقب الفرد للنتائج املتوقعة ل�سلوكه.

.6نظرية التعزيز :
قدم �سكيرن نظريته التي اعتمدت على العوامل البيئية
اخلارجية التي حتدد ال�سلوك الإن�ساين  .وباالعتماد على
مبد�أ من مبادئ علم النف�س �إال وهو "اثر التعزيز على
اال�ستجابة".
�أكدت النظرية �أن نتائج ال�سلوك يتوقف عليها ممار�سو
تكرار الت�رصفات ف�إذا كانت النتائج م�شجعة وت�ؤدي
�إىل احل�صول على مكاف�أة ف�سيحدث هذا تاكيدا ً لهذا
ال�سلوك  ،وبالتايل ميكن �ضمان بقائه وا�ستمراريته ولكن
�إذا مل ت�صل نتائج ال�سلوك �إىل حتقيق املكاف�أة فالنتيجة
هي الإحباط وعدم الت�شجيع وبالتايل عدم تكرار هذا
ال�سلوك.
وتزيد نتائج الأعمال التي يتم مكاف�أتها ايجابيا ً من قوة

التحفيز  ،مبعنى �أنها ت�ؤدي �إىل زيادة معدالت اال�ستجابات
وبالتايل �إىل زيادة احتماالت تكرار ال�سلوك والعك�س
�صحيح �إذا ما متت املكاف�أة ب�شكل �سلبي.ومييل الفرد
عادة �إىل تكرار ال�سلوك الذي يعود �إليه بالإ�شباع يف
حاجاته ورغباته وهو ما يعرف بال�سلوك الهادف كما انه
ال مييل �إىل تكرار ال�سلوك الذي ال يحقق الإ�شباع وهو ما
يعرف بال�سلوك املحبط.

الـخامتة :
ال ميكن للمن�ش�آت حتقق �أهدافها �إال من خالل وجود �آلية
عمل ونظام حمدد لإدارتها بال�شكل الأمثل  ،و�أن يتم
تقنني مثل هذه احلوافز ليتم منحها لأ�صحاب التميز
يف العمل ،على �أن يكون احلافز على قدر العمل .وهناك
عن�رص يجب �أن تعيه املن�ش�آت وهو تقييم م�ستوى احلوافز
ومدى فاعليتها بالن�سبة للموظف وذلك من خالل تقييم
�أداء املوظفني من خالل التقييم الدوري لكل العاملني يف
املن�ش�أة.

�أهم النتائج امل�ستفادة لنظام احلوافز املادية
واملعنوية:
 .1زيادة نواجت العمل من حيث كميات الإنتاج واجلودة
والكفاءة يف الأداء و�رسعة التنفيذ والتطوير يف الأداء
وزيادة فاعليته.
 .2تخفي�ض الفاقد يف العمل ومن �أمثلته تخفي�ض
التكاليف وتخفي�ض الفاقد يف املوارد الب�رشية "�أي
زيادة والء العاملني للمن�ش�أة ".
�	.3إ�شباع احتياجات العاملني ب�شتى �أنواعها وعلى
الأخ�ص ما ي�سمى بالتقدير واالحرتام وال�شعور
باملكانة وال�شعور بالر�ضا.
 .4جذب العاملني �إىل املن�ش�أة ورفع روح الوالء واالنتماء.
 .5تنمية روح التعاون بني العاملني وتنمية روح الفريق
والت�ضامن.
 .6متكني املن�ش�أة من حتقيق �أهدافها.
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�أهم التو�صيات :

عمان ،دار امل�سرية 2004م.

هناك �رشوط يجب مراعاتها �أو توفريها ل�ضمان جناح
نظام احلوافز:
	.1البد من وجود �صلة وثيقة بني احلافز و�أهداف العمل.
�	.2أن ترتبط احلوافز ب�أهداف الأفراد واملن�ش�آت معاً.
 .3اختيار الوقت املنا�سب للتحفيز و�ضمان الوفاء
بااللتزامات التي تقررها احلوافز.
� .4ضمان العدالة وامل�ساواة مبعنى عدم تعميم احلوافز
بل تقنينها.
�	.5إدراك الأفراد لل�سيا�سة التي تنظم احلوافز فتو�ضع
لهم ليكونوا على بينة وعلم بها.
�	.6أهمية تفهم الفرد للعالقة بني الأداء املميز ولي�س
الأداء العادي وبني احل�صول على احلافز.

قائمة املراجع
()1

 .8علي حممد رباعية �" ،إدارة املوارد الب�رشية" (تخ�ص�ص
نظم املعلومات الإدارية)  ،الطبعة الأويل ،عمان  ،دار
ال�صفاء للن�رش والتوزيع2003 ،م.
 .9عمر و�صفي عقيلي�"،إدارة املوارد الب�رشية املعا�رصة
بعد�إ�سرتاتيجي"،عمان ،دار وائل للن�رش2005 ،م.
.10حممد �سيد احمد عبد املتعال �"،إدارة املوارد الب�رشية"،
بريوت ،دار املريخ (،د.ت).
.11حممد عبا�س احلاج �" ،أ�سا�سيات الإدارة احلديثة" ،
جامعة النيلني 2013 ،م.
.12حممود ال�سيد النيل"،علم النف�س ال�صناعي" ،بحوث
عربية وعاملية (بريوت ،دار النه�ضة 1985 ،م.
.13م�ؤيد �سعيد ال�سامل  ،عادل حرحو�ش �صالح �" ،إدارة
املوارد الب�رشية "مدخل �إ�سرتاتيجي" ،الأردن،عامل
الكتب احلديث للن�رش والتوزيع 2002،م.

( )2الر�سائل اجلامعية :

الكتب :

 .1احمد �صقر عا�شور ،القوى العاملة "الأ�س�س ال�سلوكية
و�إدارة البحث التطبيقي" ،بريوت ،دار النه�ضة العربية
للطباعة والن�رش1983 ،م.
� .2أحمد ماهر" ،ال�سلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات"،
الإ�سكندرية  ،الدار اجلامعية 2003م.
 .3خ�رض كاظم حمود" ،ال�سلوك التنظيمي"  ،الطبعة
الأويل  ،عمان  ،دار �صفاء للن�رش والتوزيع2002 ،م.
� .4سناء املو�سوي �" ،إدارة املوارد الب�رشية وت�أثريات العوملة
عليها"  ،الطبعة الأويل،عمان  ،دار جمد لأوي 2004 ،م.
� .5سيد الهواري " ،الإدارة بالأهداف والنتائج" ،القاهرة  ،دار
النه�ضة العربية1979 ،م.
� .6رضار العتيبي و�آخرون" ،العملية الإدارية" (مبادئ
و�أ�صول وعلم وفن) ،عمان ،دار اليازوي للطباعة
والن�رش2007 ،م.
 .7علي عبا�س�" ،أ�سا�سيات علم الإدارة" ،الطبعة الأويل،

20

العدد ( )88يونيو 2018م

 .1علي مفتاح الرب�شني ،دور احلوافز يف رفع الكفاءة
الإنتاجية (درا�سة تطبيقية على م�صنع احلديد وال�صلب
باجلماهريية العربية  ،ليبيا) ( ،جامعة النيلني  ،ر�سالة
دكتوراه غري من�شور 2006 ،م).

( )3الدوريات :
.1ح�سن �سليمان عبا�س ،ورقة بحثية بعنوان (احلوافز
هل هي عبء �إ�ضايف �أم بها ما يربرها ،قدمت �إىل الكلية
االلكرتونية للهند�سة املالية2013،م).

قراءة �أولية ملعايري
التقارب فى �إطار
برنامج التعاون النقدي
الأفريقي
ورقة عمل

بدر الدين ح�سني جرباهلل
نائب مدير �إدارة ال�سيا�سات

مقدمــــــــــة :
تهـــدف هـــذه الورقـــة الـــي درا�سة معايري التقارب
 Convergence Criteriaفى برنامج التعاون النقدي
الأفريقي والتعريف باجلهة التي ترعي ذلك الربنامج
من خالل �إعطاء فكرة عن ن�ش�أة جمعية البنوك املركزية
الأفريقية و�أهدافها ،و�رسد كيفية �إختيار وقيا�س وتطوير
املعايري التي �أقرتها اجلمعية واملالحظات التي �أدخلت
عليها و�أ�سباب �إختيارها ومقارنتها باملعايري امل�ستخدمة
فى التجمعات الإقت�صادية املختلفة بالقارة الأفريقية.
�أي�ضا ً تتناول الورقة �إ�سرتاتيجية �إن�شاء البنك املركزي
الأفريقي فى ن�سختها الأويل و املراحل الزمنية املو�ضوعة
ك�إطار زمني لتبني برنامج التعاون النقدي الأفريقي و
ال�سيا�سات والإجراءات املطلوب تنفيذها فى كل مرحلة مبا
يف ذلك ترتيبات �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الداعمة لفكرة الوحدة
النقدية الأفريقية ،وتختتم بالتحديات التي ميكن �أن
تواجه ال�سودان كدولة ع�ضو فى الإحتاد الأفريقي وجمعية
حمافظي البنوك املركزية الأفريقية ،فى �سبيل تبني تنفيذ

تلك املعايري وتو�صيات عامة ل�ضمان الإلتزام بتطبيق
كافة املتطلبات التي ت�ضمن الإ�ستفادة الكاملة من
الفر�ص وامل�صالح التي توفرها ع�ضوية الإحتاد النقدي
الأفريقي.
تقــوم جمعيــة البنـــوك املركزيـــة الأفريقيــة
 Association of African Central Banksعلي
رعاية الربامج والق�ضايا النقدية واملالية فى القارة
الأفريقية بحكم املهام املوكلة لها ،وقد نوق�شت فكرة
�إن�شاء اجلمعية لأول مرة فى  25مايو 1963م فى قمة
ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات الأفريقية التي عقدت فى
�أدي�س �أبابا – �أثيوبيا ،حيث مت الإتفاق علي �إن�شاء جلنة
�إعداد �إقت�صادية حت�ضريية لدرا�سة عدد من الق�ضايا
املالية والنقدية بالتعاون مع احلكومات والت�شاور
مع املفو�ضية الإقت�صادية الأفريقية ،ويف هذا الإطار
�إنبثقت جمعية حمافظي البنوك املركزية الأفريقية
وعقدت �أول �إجتماعاتها فى �أدي�س �أبابا – �أثيوبيا فى
الفرتة من  -22 15فرباير 1965م ،وت�ضم فى تكوينها
الهيكلي جمعية عمومية للمحافظني بالقارة
الأفريقية ،جمل�س حمافظني و�سكرتارية تنفيذية
دائمة م�ست�ضافة بوا�سطة البنك املركزي ال�سنغايل
فى داكار .ومن اهم �أهداف اجلمعية ت�شجيع وتطوير
التعاون فى املجال النقدي وامل�رصيف واملايل فى القارة،
وامل�ساعدة فى �صياغة املوجهات والربامج التي ت�ساعد
الدول الأفريقية علي الو�صول ايل �إتفاقات وتفاهمات
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فى تلك املجاالت ،وتعزيز اجلهود الرامية ايل حتقيق
الإ�ستقرار املايل وامل�ستوي العام للأ�سعار فى القارة.

�إختيار ،تعريف وقيا�س معايري التقارب
فى برنامج التعاون النقدي:

�إتبع جمل�س حمافظي البنوك املركزية الأفريقية برنامج
زمني ممرحل لعملية التقارب الإقت�صادي فى �إطار الهدف
العام بتبني عملة واحدة وبنك مركزي �أفريقي و�صوال ً
ايل مرحلة الوحدة النقدية الكاملة ،ويعترب عدد من
الإقت�صاديني �أنه علي الرغم من �أن الدول الأع�ضاء التي
ترغب فى تكوين �إحتاد نقدي تتنازل طوعا ً عن ال�سيا�سات
النقدية ك�أداة لإ�ستقرار الإقت�صاد الكلي ،لكن قد يكون
الإحتاد م�صدرا ً ملنافع وم�صالح هامة للدول الأع�ضاء،
وتتمثل املنافع فى جملة �أمور ذات عالقة ب�إزالة كل
التكاليف املرتبطة ب�سعر العملة وخماطر �سعر ال�رصف
فى العالقات الإقت�صادية بني الدول الأع�ضاء فى الإحتاد
النقدي ،وكذلك تعزيز �إ�ستقرار الأ�سعار والعمالة ومنو
الناجت احلقيقي .ولذلك ف�إن �إن�شاء �إحتاد نقدي علي �أ�سا�س
عملة واحدة وبنك مركزي واحد يتطلب من الدول
الأع�ضاء حتقيق تقارب فى �أداء الإقت�صاد الكلي قبيل
الو�صول ايل مرحلة الإحتاد النقدي.

�إن فكرة معايري التقارب ك�رشط �رضوري للو�صول ايل
مرحلة الإحتاد النقدي ،مت تبنيها فى عدد من التجمعات
الإقت�صادية والإحتادات النقدية  ،وهي نتيجة منبثقة عن
نظرية منطقة العملة املثلي التي طورها الإقت�صادي
 Mundellفى العام 1962م ،وب�إخت�صار ف�إن التقارب
الإقت�صادي يعترب عامل مهم جدا ً لتحقيق �إ�ستقرار
الإقت�صاد الكلي فى الدول التي تطمح لتكوين �إحتاد
نقدي.
ولتقييم التقارب فى القارة الأفريقية ف�إن جمل�س
حمافظي البنوك املركزية الأفريقية طور برنامج للتعاون
النقدي  AMCPوذلك خالل �إجتماعه ال�سنوي الذي
عقد فى اجلزائر فى �شهر �سبتمرب  ،2002وكان الربنامج
يقوم علي �إطار عملي لتقارب الإقت�صاد الكلي ،مو�ضحا ً
معايري التقارب واملدي الزمني لتحقيق تلك املعايري وقد
كانت فى بداياتها كما هي ملخ�صة فى اجلدول (� )1أدناه.

جدول ( )1معايري التقارب الأولية والثانوية
املعايري الثانوية

املعايري الأولية

عدم تراكم مت�أخرات دفع حملية وت�سييل كل املت�أخرات القائمة

معدل ت�ضخم �سنوي %3
ن�سبة عجز املوازنة بدون املنح ايل الناجت املحلي �أقل من
الإيرادات ال�رضيبية كن�سبة من الناجت املحلي تفوق �أو تعادل ن�سبة %20
%3
الأجور واملرتبات كن�سبة من الإيرادات ال تتعدي %35
تقليل متويل البنك املركزي للموازنة العامة
توظيف  %20علي الأقل من الإيرادات املالية فى الإ�ستثمار الر�أ�سمايل
�إحتياطيات خارجية تفوق �أو تعــادل �إ�ستــرياد
املحافظة علي �سعر فائدة حقيقي موجب
� 6أ�شهر
املحافظة علي �إ�ستقرار �سعر ال�رصف احلقيقي
امل�صدر :تقارير �إجتماعات اجلمعية العمومية ملحافظي البنوك املركزية املو�ضوعة علي �صفحة اجلمعية علي ال�شبكة الدولية للإنرتنتWWW.AACB.org،

بعد مراجعة التقارير التي ت�سلمها جمل�س حمافظي
البنوك املركزية الأفريقية لأول مرة من املجموعات اخلم�س
التي تت�شكل منها اجلمعية ( جمموعة �شمال �أفريقيا
وجمموعة غرب �أفريقيا وجمموعة اجلنوب الأفريقي
وجمموعة و�سط �أفريقيا وجمموعة �رشق �أفريقيا) ،حول
التقدم فيما يتعلق بتبني تطبيق متطلبات برنامج
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التعاون النقدي فقد �إت�ضح من خالل تلك التقارير �أن
الدول الأع�ضاء عموما قد ف�شلت فى حتقيق معايري
التقارب ،وقد �أ�شارت تقارير التقييم ايل �أن هنالك
�إختالف فى معايري التقارب نف�سها داخل املجموعات
الفرعية علي الرغم من �أن الربنامج قد �أفرد �إطار عملي
لكل.
مرجعي
ٍ

خالل الإجتماع الــ 38للجمعية العمومية ملحافظي
البنوك املركزية �ألأفريقية الذي عقد فى مالبو عا�صمة
دولة غينيا الإ�ستوائية فى � 14أغ�سط�س � ،2015أحيط
املجل�س علما ً مب�ستوي تبني برنامج التقارب خالل عام
 ،2014و وقف علي ال�صعوبات التي واجهتها الدول
الأع�ضاء وحالت دون حتقيقها املعايري الأولية ،وعلي
الرغم من قرار اجلمعية العمومية خالل �إجتماعاته
فى موري�شيو�س بتمديد املرحلة الثالثة لربنامج
التعاون النقدي والتي كان يفرت�ض �أن تنتهي يف عام
� ،2014إ�ستمرت معظم الدول الأع�ضاء فى عدم الوفاء
مب�ستهدفات الربنامج فى املرحلة الثالثة ،وبناء علي ذلك
طلب املحافظون �إن�شاء فريق خرباء يتم �إختيارهم من
البنوك املركزية الأفريقية بهدف مراجعة معايري تقارب
الإقت�صاد الكلي من حيث التعريف ،القيا�س والتوحيد
علي م�ستوي املجموعات الفرعية وعلي م�ستوي القارة
الأفريقية ،وخالل �إجتماعاته التي عقدت فى مدينة
داكار بتاريخ  3مار�س  2016طلب جمل�س حمافظي
البنوك املركزية الأفريقية من فريق اخلرباء عر�ض التقرير
للجمعية العامة فى �أغ�سط�س  ،2016وقد عقد فريق
اخلرباء عدد من الإجتماعات بكل من الكامريون خالل
مايو  2016وفى نيجرييا فى �أغ�سط�س  ،2016وبعد
�أخذ مالحظات الدول الأع�ضاء فى الإعتبار ،وجه جمل�س
املحافظني فريق اخلرباء ب�رضورة عمل الآتي:
	�إ�ضافة تربيرات للمعايري التي مت �إختيارها وحتديد احلدودالق�صوي  Thresholdsللمعايري.
 و�ضع �إطار زمني لإن�شاء البنك املركزي الأفريقي�ضمن �إ�سرتاتيجية اللجنة امل�شرتكة بني املفو�ضية
الإقت�صادية بالإحتاد الأفريقي وجمل�س حمافظي
البنوك املركزية الأفريقية.
 ت�سليم التقرير للبنوك املركزية الأع�ضاء و جمموعاتالأقاليم الفرعية للتعليق.
 عر�ض التقرير علي الإجتماع رقم  40للجمعيةالعمومية ملحافظي البنوك املركزية املجدولة 17
�أغ�سط�س  2017بجنوب �أفريقيا.
ولتمكني فريق اخلرباء من �إجناز هذه املتطلبات فقد وافق

رئي�س جمعية حمافظي البنوك املركزية الأفريقية وقتها
– حمافظ البنك املركزي النيجريي -علي عقد �إجتماعات
اخلرباء فى �شهر يوينو  2017بالبنك املركزي النيجريي.
وقد خرج فريق اخلرباء مبالحظات �أ�سا�سية علي املعايري
الأولية حيث تو�صل الفريق ايل �أن كل املجموعات اخلم�س
فى الأقاليم الفرعية ت�ستخدم نف�س املعايري الأولية وهي
متوافقة مع برنامج التعاون النقدي غري �أن هنالك عدد
من الإختالفات ن�ستعر�ضها ح�سب كل معيار كمايلي:

معيار ن�سبة عجز املوازنة الكلي  /الناجت املحلي
الإجمايل:
بالن�سبة ملجموعة �رشق �أفريقيا فهي حت�سب العجز بعد
�إ�ستبعاد بند املنح ،وم�ؤ�رشها كن�سبة ايل الناجت املحلي
الإجمايل يجب �أن يكون �أقل من  %3وكذلك جمموعات
اجلنوب الأفريقي وال�شمال و الو�سط ،عدا جمموعة غرب
�أفريقيا والتي ت�ضمن بند املنح فى عملية ح�ساب عجز
املوازنة .

معيار الت�ضخم:
�إت�ضح �أن هنالك حاجة للإتفاق حول التعريف علي
م�ستوي الأقاليم الفرعية لإ�ستخدام معدل واحد
لقيا�س الت�ضخم ،هل يكون متو�سط الت�ضخم العادي
�أم الأ�سا�سي ،فمجموعة �شمال �أفريقيا وجمموعة �رشق
�أفريقيا ت�ستخدم نف�س املعيار علي �أ�سا�س متو�سط
التغري فى الرقم القيا�سي للم�ستهلك فى احل�رض   U r
 banوال تتوفر معلومات فى الأقاليم الأخري عن ما �إذا
كان املق�صود الت�ضخم العام �أم الأ�سا�سي �أم خمف�ض
الناجت املحلي الإجمايل  ، GDP Deflatorوهنالك �إختالف
كذلك فى احلدود الق�صوي فهي ترتاوح بني  %3و  %5و
.%10

معيار متويل البنك املركزي للحكومة :
هنالك �إختالف فى احلدود الق�صوي ترتاوح من م�ستوي
عدم ال�سماح بالتمويل ،ايل تقليل التمويل ليكون فىى
حدود  %10من متو�سط الإيردات ال�رضيبية لثالث �سنوات
�سابقة.
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معيار ن�سبة الإحتياطيات اخلارجية ايل
الواردات:
ب�إ�ستثناء جمموعة غرب �أفريقيا ف�إن كل جمموعات الأقاليم

الأخري ت�ستخدم حد �أدين للإحتياطيات اخلارجية مبا يعادل
�إ�سترياد � 6شهور ،و�أ�شارت جمموعات غرب و�سط و�شمال

م�صطلح �إحتياطيات خارجية ذكر فى جمموعات �رشق

وجنوب �أفريقيا ،وهنالك حاجة ايل حتديد هل املق�صود
هو �إجمايل الإحتياطيات ام �صايف الإحتياطيات ،وتعريف

طريقة الإحت�ساب هل بناء علي الإ�سترياد خالل العام
ال�سابق ام علي الإ�سترياد املتوقع.

�أفريقيا ايل م�صطلح �إجمايل الإحتياطيات اخلارجية بينما

اجلدول ( )2يو�ضح معايري التقارب املطبقة يف املجموعات اخلم�سة املكونة للأقاليم الفرعية.
املعــــــيار

جمموعة �رشق

جمموعة جنوب

جمموعة غرب

جمموعة و�سط

جمموعة �شمال

عجز املوازنة /الناجت املحلي الإجمايل

%3

%3

≤%3

%3

%3

معدل الت�ضخم

%5

% 10

%3

%5

متويل البنك املركزي للحكومة

0.0

% 10

0.0

0.0

الإحتياطيات اخلارجية /الإ�سترياد

≥ � 6أ�شهر

> من � 3أ�شهر

> من � 6أ�شهر

> من � 6أ�شهر

�أفريقيا

�أفريقيا

�أفريقيا

�أقل ما ميكن
> من � 6أ�شهر

�أفريقيا

�أفريقيا
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مالحظات الـخرباء علي معايري التقارب
واملقايي�س امل�ستخدمة فى التجمعات
الإقت�صادية بالقارة :
التجمعات الإقت�صادية فى القارة الأفريقية ت�شمل جتمع
�رشق �أفريقيا  EACوجتمع دول و�سط �أفريقيا ECCAS
وجتمع دول غرب �أفريقيا  ECOWASوجتمع جنوب و�رشق
�أفريقيا  COMESAوهنالك جتمع اجلنوب الأفريقي للتنمية
 SADCوجتمع دول املغرب العربي  .AMUولأغرا�ض املقارنة
فقد عمد فريق اخلرباء علي درا�سة املعايري املطبقة فى
كل جتمع للإ�ستفادة منها فى تدعيم وتوحيد املعايري لكل
املجموعات الفرعية املكونة للقارة.
بالن�سبة ملعيار ن�سبة عجز املوازنة العامة فهنالك
جتمعني ي�ضمنان بند املنح فى حتديد حجم العجز الكلي،
وثالث جتمعات ت�ستبعد بند املنح ،وتتفق كل التجمعات
الإقت�صادية حول احلد الأق�صي لن�سبة العجز ايل الناجت
املحلي الإجمايل فى حدود � .%3أما فيما يتعلق مبعيار
معدل الت�ضخم فهنالك �إختالف فى احلدود الق�صوي
امل�ستخدمة فتجمع و�سط �أفريقيا و جتمع جنوب و�رشق
�أفريقيا ي�ستخدمان معدل  %3وبقية التجمعات ت�ستخدم
م�ستويات خمتلفة.
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فيما يتعلق مبعيار متويل البنك املركزي للحكومة فقد
�إختلفت حوله التجمعات الإقت�صادية ،فنجد �أن جتمعي
غرب �أفريقيا واجلنوب الأفريقي للتنمية ي�ستخدمان ن�سبة
من الإيرادات ال�رضيبية خالل العام ال�سابق لتحديد حجم
متويل البنوك املركزية للميزانية العامة ،وجتمع و�سط
�أفريقيا ي�ستخدم تقليل حجم التمويل للحد الأدين
وتت�صور بقية املجموعات �إمكانية �إ�ستبعاده تـماماً.
بالن�سبة ملعيار ن�سبة الإحتياطيات اخلارجية للواردات
فنجد �أن التجمعات الإقت�صادية ت�ستخدم حدود ترتاوح بني
ما يعادل �إ�سترياد  3ايل � 6أ�شهر  ،وهنالك حاجة ايل تو�ضيح
هل هي علي �أ�سا�س �إجمايل ام علي �أ�سا�س �صايف بالن�سبة
لتجمعات غرب �أفريقيا و و�سط �أفريقيا.
معيار ن�سبة الدين العام ايل الناجت املحلي الإجمايل جنده
م�ستخدم فقط فى جتمع غرب �أفريقيا وجتمع اجلنوب
�أفريقي للتنمية ،حيث ي�ضع جتمع غرب �أفريقيا �سقف
 %50بناء علي �صايف القيمة امل�ستقبلية بينما ي�ضع جتمع
جنوب �أفريقيا للتنمية �سقف �أقل من �أو ي�ساوي %60

جدول ( )3معايري التقارب الأوليةامل�ستخدمة فى التجمعات الإقت�صادية القائمة فى �أفريقيا
املعيار

جتمع �رشق
�أفريقيا EAC

معدل الت�ضخم

عجز املوازنة /الناجت املحلي الإجمايل ≤ %3

جتمع غرب �أفريقيا جتمع �رشق �أفريقيا جتمع جنوب
جتمع و�سط
�أفريقيا SADC
COMESA
�أفريقيا ECOWAS ECCAS
%3

≤ %3

≤ %3

≤ %3

≤ %8

≤ %3

%10

≤ %3

≤ %5

متويل البنك املركزي للحكومة

التخل�ص منه
بنهاية عام
2021

يف احلد الأدين

≤  %10من
الإيـــــرادات
ال�رضيبية

التخل�ص منه

≤  %5مــــــن

الإحتياطيات اخلارجية /الإ�سترياد

مــــا يعادل
�إ�ستيــراد 4.5
�شهر

≥ � 6أ�شهر

> من � 3أ�شهر

≥ � 6أ�شهر

≥ � 6أ�شهر

غري معمول به

غري معمول به

غري معمول به

≤ %60

الدين العام /الناجت املحلي الإجمايل

≤ %50

الإيـــــــرادات
ال�رضيبية

جتمع دول املغرب
العربي AMU
≤ %3

%2.0 - %1.5
التخل�ص منه

≥ � 6أ�شهر

غري معمول به
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معايري التقارب الثانوية :

احلكومي ايل الإيرادات املالية و�سعر ال�رصف احلقيقي و�سعر

معايري التقارب الثانوية املطبقة فى التجمعات الإقت�صادية
الأفريقية املختلفة ت�شمل معايري ن�سبة الإيرادات ال�رضيبية

ايل الناجت املحلي الإجمايل  ،معيار ن�سبة الأجور احلكومية
ايل الإيرادات ال�رضيبية ومعيار ن�سبة الإ�ستثمار الر�أ�سمايل

الفائدة احلقيقي وعدم �إن�شاء مت�أخرات دفع ون�سبة الدين

العام ايل الناجت املحلي الإجمايل بجانب معايري �أخري ت�شمل
معدل الإدخار القومي وعجز احل�ساب اجلاري ومعدل النمو،
وجندها مو�ضحة فى اجلدول (.)4

جدول ( )4املعايري الثانوية امل�ستخدمة فى التجمعات الإقت�صادية القائمة فى �أفريقيا
املعيار
الإيرادات ال�رضيبية  /الناجت املحلي

الإجمايل

الأجور احلكومية  /الإيرادات ال�رضيبية

EAC

ECCAS

ECOWAS

CMOESA

SADC

AMU

≥ %25

≥ %20

غري م�ستخدم

≥ %20

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

<%35

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

> %20

> %30

�إ�ستقرار

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

الإ�ستثمار احلكومي /الإيرادات ال�رضيبية

غري م�ستخدم

�سعر الفائدة احلقيقي

غري م�ستخدم

�سعر ال�رصف الإ�سمي او احلقيقي
�إن�شاء مت�أخرات
الدين العام/

الناجت املحلي الإجمايل

معدل الإدخار القومي

عجز احل�ساب اجلاري/

الناجت املحلي الإجمايل

معدل منو الناجت املحلي

الت�ضخم الأ�سا�سي

عجز املوازنة دون املنح /الناجت املحلي
الإجمايل

غري م�ستخدم

≥ %20

غري م�ستخدم

�إ�ستقرار

�إ�ستقرار

يعمل به

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

<%70

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

≤ %5
≤ %6

موجب

غري م�ستخدم
غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم
غري م�ستخدم

موجب

خف�ض مل�ستوي
الإ�ستدامة

غري م�ستخدم

خف�ض مل�ستوي
الإ�ستدامة

منو م�ستدام

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

≥ %30

غري م�ستخدم

<%9

غري م�ستخدم

≥ %7

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم

غري م�ستخدم
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�أو�ضحت عملية مراجعة املعايري املطبقة فى التجمعات
الإقت�صادية املختلفة بوا�سطة فريق اخلرباء �أن هنالك
تباينا ً فى عدد من املعايري واحلدود الق�صوي امل�ستخدمة
فى املجموعات الفرعية املكونة جلمعية حمافظي
البنوك املركزية الأفريقية وكذلك تلك امل�ستخدمة فى
التجمعات الإقت�صادية الأخري بالقارة الأفريقية ،كما
�أن هنالك �إختالف فى التعريفات والقيا�سات للمعايري

املحددة ،وقد �إت�ضح �أن هنالك حاجة ايل توحيد املعايري �أوال ً

ثم تبني تنفيذها ،واجلدول ( )5يلخ�ص املقرتحات للمعايري
الأولية وحدودها الق�صوي والتعريفات والقيا�سات التي
يجب �إختيارها بالن�سبة للمجموعات الفرعية املكونة
جلمعية حمافظي البنوك املركزية الأفريقية والتجمعات
الإقت�صادية الإقليمية الأخري فى القارة ومربرات �إختيار
املعيار وحتديد احلدود الق�صوي له.

جدول ( )5املعايري الأولية املقرتحة بعد املراجعة
املعيار
معدل الت�ضخم

التعريف

احلد الأق�صي
≤ %7

التغري فى الرقم القيا�سي

�أ�سباب الإختيار

القيا�س
متو�س��ط

(( امل�ستهدف بنهاية عام

للم�ستهل��ك  CPIخالل

عام months 12

inflation

≤ %7

الف��رق ب�ين الإي��رادات

الف��رق ب�ين الإي��رادات

�إ�ستخ��دام الإط��ار العمل��ي للإحت��اد النق��دي

وامل�رصوف��ات كن�سبة من

وامل�رصوفات كن�سبة �أقل

 dن�سبة العجز ايل الناجت

)) %3 ≤ 2034

الت�ضخ��م

مع��دل

 -متو�سط الت�ضخم فى القارة .%11

Headline

 �أ�شارت درا�سات احلد الأق�صي مل�ستوي .%12 -عجز موازنة عايل.

 ن�سب��ة دين ع��ام ايل الناجت املحل��ي الإجمايلعالية .

 هنالك حوجة لتحفيز النمو.العج��ز الكل��ي
ف��ى املوازن��ة/

الن��اجت املحلي
الإجمايل

(( امل�ستهدف بنهاية عام

)) %3 ≤ 2033

احلكومية مب��ا فيها املنح

الن��اجت املحل��ي الإجمايل

الإ�سمي

تقا�س علي ال�سنة املالية

متويــ��ل البن��ك

ا ملـــر كـــــ��ز ي

للحكومة

≤ %5
(( امل�ستهدف بنهاية عام

)) %0.0 2038

ا لإ حتيا طي��ا ت

≥ � 3شهور

ال�سلع واخلدمات

�شهور بنهاية )) 2038

اخلارجية /واردات

متوي��ل البن��ك املرك��زي

للحكومة مبا يف ذلك �رشاء

�أدوات الدين احلكومي فى
ال�سنة املعنية.

(( امل�ست��وي امل�ستهدف 6

احلكومية مب��ا فيها املنح
م��ن  %5من الناجت املحلي
الإجمايل

≤  %5م��ن الإي��رادات

ال�رضيبية احلكومية خالل
ال�سنة ال�سابقة.

الأوربي  ، d=g*b :حيث :

 gتقديرات معدل منو الناجت املحلي
 bن�سبة الدين احلكومي ايل الناجت

 -معطيات الو�ضع احلايل لتمويل احلكومات.

 ت�شجي��ع احلكوم��ات للإجت��اه للبح��ث ع��نالتمويل من الأ�سواق

 -الإجتاه نحو �إزالته كليا ً

ن�سب��ة ر�صي��د �إجم��ايل

عدد �شهور الإ�سترياد بناء

 -ملقابلة �أزمات الإقت�صاد الكلي

ايل حجم �إ�سترياد ال�سلع

خالل �آخر � 6أ�شهر

 -املحافظة علي �سهولة عم��ل �أ�سواق النقد

الإحتياطي��ات اخلارجي��ة

واخلدمات

عل��ي املتو�س��ط املتحرك

 خللق ثقة فى الإقت�صادالأجنبي

امل�صدر :تقارير �إجتماعات اجلمعية العمومية ملحافظي البنوك املركزية املو�ضوعة علي �صفحة اجلمعية علي ال�شبكة الدولية للإنرتنتWWW.AACB.org،

م�صوغات معايري التقارب الأولية:
تهدف معايري التقارب الأولية ايل حتقيق التوافق
والإ�ستقرار فى م�ؤ�رشات الإقت�صاد الكلي للدول قبل
الإلتحاق بالإحتاد النقدي ،وذلك حتي ت�ستطيع هذه
الدول من مواجهة ال�صدمات الإقت�صادية الفريدة
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ب�شكل �أف�ضل بعد تبني �سيا�سة نقدية واحدة .والإلتزام
بهذه املعايري �سيخف�ض ال�ضغط ب�شكل ملحوظ عن
البنوك املركزية من �أجل متويل الدول وكذلك ف�إن �إختيار
هذه املعايري مت لت�أكيد �إ�ستقرار ال�سيا�سات النقدية
واملالية فى منطقة التكامل النقدي ول�ضمان �إ�ستقرار
الدول املن�ضمة تباعاً ،واملعايري الأولية الأربع هي الأو�سع

�إ�ستخداما ً فى املجموعات اخلم�س املكونة جلمعية
حمافظي البنوك املركزية الأفريقية وبقية التجمعات
الإقت�صادية بالقارة وخا�صة معدل الت�ضخم ،م�ستوي
عجز املوازنة العامة و�سعر ال�رصف و تكوين �إحتياطيات
خارجية كافية .
تقارب معدالت الت�ضخم �سي�سهل تبني �سيا�سات
نقدية علي امل�ستوي الإقليمي والإلتزام املايل �سيمكن
من جتنب �سلوك ال�سري بدون هدف .وفقا لـ Mundell
فان حمدودية معدالت الت�ضخم وعجز املوازنة الكلية
دون احلدود الق�صوي للمعايري يتيح امكانية تاكيد
متا�سك �سيا�سات االقت�صاد الكلي يف خمتلف الدول
االع�ضاء يف االحتاد النقدي� .سوف تكون من ال�صعوبة
مبكان عملية عقد ال�سيا�سات النقدية فى حالة �إختالف
معدالت الت�ضخم .كما يعترب توحيد معدالت الت�ضخم
�رضورة ملنع الدول ذات الت�ضخم العايل من �أن ت�صبح
�أقل تناف�سية مقارنة بالدول الأخري .وقد �أ�شار كل من
 Khanو  Senhadjiايل �أن الت�ضخم معادٍ للنمو ،ولذلك
يجب علي وا�ضعي ال�سيا�سة �إ�ستهداف معدالت
ت�ضخم متدنية .هنالك عدد من الدرا�سات العملية
التي �أثبتت وجود عالقة غري خطية بني الت�ضخم والنمو
فى الأجل الطويل  ،وتو�صل  Khanو  Senhadjiفى
العام  2000ايل �أن احلدود الق�صوي التي بعدها ي�ؤثر
الت�ضخم �سلبا ً علي النمو بالن�سبة للدول ال�صناعية
 %3 - %1مقارنة بالدول النامية  ،%11– %7ويف العام
� 1995أو�ضح  Barroبجالء �أن الت�أثري ال�سالب علي النمو
الإقت�صادي يت�ضح بعد �أن يتجاوز الت�ضخم معدل
 .%15و تاريخيا ف�إن متو�سط الت�ضخم فى �أفريقيا
حوايل الـــ , %11وا�شارت بع�ض الدرا�سات حول احلدود
الق�صوي مل�ستوي الت�ضخم الأمثل �أنه حوايل ، %12
لكن �إرتفاع عجز املوازنة ون�سبة الدين العام ايل الناجت
املحلي الإجمايل تدعو ايل �إ�ستهداف معدالت ت�ضخم
متدنية ،ومعدل ت�ضخم �أقل من  %7كبداية �أ�صبح �أمرا ً
مرغوباً ،ويقا�س الت�ضخم ب�إ�ستخدام الرقم القيا�سي
للم�ستهلك مبتو�سط �سنوي.
ي�ؤدي عجز املوازنة ايل ت�أثريات خارجية علي الدول الأخري

فى حالة وجود �إحتاد نقدي ،فعندما تعاين دولة من �إرتفاع
عجز املوازنة ف�إن معدل رفاهية امل�ستهلكني فى الدول
الأخري بالإحتاد �سيت�أثر  ،و�سريتفع الطلب املحلي وكذلك
الأ�سعار علي م�ستوي دول الأع�ضاء مما قد ي�ؤدي ايل تدهور
امليزان التجاري و�إنخفا�ض �سعر ال�رصف داخل الإحتاد ،وقد
ي�ؤثر �إرتفاع العجز كذلك علي �سعر الفائدة لأن الإحتاد
النقدي يعمق من �إنتقال �آثار ال�سيا�سات املالية بني
الدول ،وكما �أ�شار  Bukowskiفى العام  2006ف�أن منو
عجز املوازنة رمبا ي�ؤدي ايل مزاحمة القطاع اخلا�ص للإنفاق
علي الإ�ستهالك والإ�ستثمار مما يحد من �إحتماالت النمو
فى الأجل الطويل.
�إرتفاع العبء ال�رضيبي له �آثار وخيمة علي تناف�سية
الإقت�صاد �إ�ضافة ايل �أن الدول التي ت�سجل عجز موازنة
عايل حتتاج ايل �سداد كفالة مالية و�ستكون مكلفة جدا ً
لدافعي ال�رضائب فى الدول الأخري الأع�ضاء فى الإحتاد
النقدي ،ويف هذا املنحي البد من تن�سيق ال�سيا�سات
املالية داخل الإحتاد النقدي مبا يو�ضح الرغبة يف مراقبة
العجز فى املوازنات ،و ب�إ�ستخدام الإطار العملي للإحتاد
الأوربي (  ) d=g*bمت التو�صل ايل �أن ن�سبة عجز املوازنة
ايل الناجت املحلي الإجمايل يجب �أن تكون �أقل من %5
ب�إعتبار �أن متو�سط معدل النمو الإقت�صادي فى �أفريقيا
حوايل  %8ون�سبة الدين العام ايل الناجت املحلي الإجمايل
حوايل .%65
فيما يتعلق بتمويل عجز املوازنة من البنك املركزي جند
�أن النظرية الإقت�صادية قد �أو�صت بعدمه �أو تخفي�ضه
ب�شكل كبري لإحتواء �أي �ضغوط ت�ضخمية ميكن �أن تن�ش�أ
جراء ذلك التمويل ،ولذا يكون �أف�ضل للحكومات ان
تبحث عن موارد فى ال�سوق املالية ،حتديدا ً �إ�صدار �شهادات
الدين والتي متكنت معظم البنوك املركزية من �إ�صدارها
فى العقود الأخرية ،وهذا النوع من التمويل يندمج
فى �سيولة امل�صارف ويجنب ال�ضغوط الت�ضخمية
وي�ساهم فى �إ�ستقرار الأ�سعار ،ولذلك ف�إن الهدف من
التحرك يف هذا املنحي هو وقف متويل البنك املركزي
املبا�رش لتمويل احلكومة ،لكن مع الأخذ فى الإعتبار
املوقف احلايل لتمويالت احلكومة فى عدد من الدول ،وقد
العدد ( )88يونيو 2018م
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�إقرتح اخلرباء م�ستوي متويل ال يزيد عن م�ستوي  %5من
الإيرادات ال�رضيبية فى العام ال�سابق.
�إجمايل الإحتياطيات اخلارجية كم�ؤ�رش �أ�ستخدم كمعيار
من معايري التقارب وهو ميثل �أداة كف�ؤه لت�أكيد �سهولة
عمل �أ�سواق النقد الأجنبي فى الدول الأع�ضاء فى الأحتاد
النقدي ،وهنالك حوجة لبناء �إحتياطيات كافية خللق
الثقة فى الإقت�صاد والقدرة علي التعامل مع الأزمات
اخلارجية �أو حاالت الهروب الكبري لر�أ�س املال فى ظل قابلية
تعر�ض معظم الدول الأفريقية للتغري فى ا�سعار ال�سلع،
ومع الأخذ فى الإعتبار حجم الإحتياطيات اخلارجية لدى
كل الدول الإفريقية فقد �أقرتح م�ستوي �إحتياطيات
تعادل �إ�سترياد  3ا�شهر مع �إ�ستهداف م�ستوي يعادل 6
�أ�شهر فى الأجل الطويل ،على ان يتم ح�ساب عدد �شهور
الإ�سترياد بناء علي املتو�سط املتحرك خالل � 6أ�شهر.

توحيد املعايري الثانوية:
�ضمن املعايري املقرتحة كمعايري ثانوية جند �أن معيار
ن�سبة الدين العام ايل الناجت املحلي الإجمايل ي�ستخدم
ملالئمته فى تقييم م�ستوي املديونية للدول املعنية
بجانب �أنه معيار منا�سب للحكم علي القدرة املالية
ونتائج قرارات ال�سيا�سات املالية .احلد الأق�صي  ،%65قد
و�ضع علي �أ�سا�س البيانات املتاحة وحوجة الدول الأع�ضاء
للبنية التحتية وكذلك التما�سك والإجماع املطلوب �أن
يكون عجز املوازنة العامة يف حدود  %5ومعدل منو الناجت
املحلي الإجمايل فى حدود  .%8و�إقرتحت ن�سبة الإيرادات
ال�رضيبية ايل الناجت املحلي الإجمايل بغر�ض تقييم
ال�ضغوط املالية وجهود احلكومة فى جمع ال�رضائب
وهذه الن�سبة يجب �أن ال تقل عن .%20
فى ظل الإحتاد النقدي ي�صبح من ال�رضوري جتميع �أدوات
ال�سيا�سة النقدية الرئي�سية خا�صة متغري �سعر ال�رصف،
ل�ضمان �إ�ستقرارها قبيل مرحلة الإحتاد النقدي .عالوة
علي ذلك �إن احل�صول علي املعلومات حول �سعر ال�رصف
الإ�سمي يعترب �أ�سهل من عملية ح�ساب �سعر ال�رصف
احلقيقي �أو �سعر ال�رصف احلقيقي الفعال ،و�سعر ال�رصف
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الإ�سمي امل�ستقر يجب �أن يتحرك فى حدود  %10 ±علي
الأكرث خالل العام ،واحلد  ،%10 ±طرح مقرتح كق�ضية
للنقا�ش بوا�سطة �أع�ضاء جمل�س حمافظي البنوك
املركزية الأفريقية ،و�أخذ به لإعطاء م�ساحة ومرونة
للإ�صالح الإقت�صادي الكلي� .أما معيار ن�سبة الإ�ستثمار
الر�أ�سمايل احلقيقي ايل الإيرادات ال�رضيبية و�ضع ليكون
فى حدود تفوق �أو ت�ساوي  %30لت�شجيع جمع الإيرادات
ال�رضيبية والإنفاق علي الإ�ستثمار الر�أ�سمايل.
فريق اخلرباء املكلف ب�إعداد معايري التقارب النقدي
الأفريقي �أجمع علي �إ�ستخدام عدد  4معايري �أولية و
عدد  4معايري ثانوية لتقييم التقارب فى الإقت�صاد
الكلي فى املجموعات املكونة جلمعية حمافظي البنوك
املركزية وفى التجمعات الإقت�صادية الإقليمية الأخري
بالقارة ،وتبني تنفيذ هذا الربنامج �سيتيح توحيدها
علي امل�ستوي الفرعي وعلي امل�ستوي القاري ،وقد �أجازت
اجلمعية العمومية ملحافظي البنوك املركزية الأفريقية
تلك الإختيارات.

امل�شرتكة
الإ�سرتاتيجية
ملخ�ص
مع مفو�ضية الإحتاد الأفريقي
الإقت�صادية حول �إن�شاء البنك املركزي
الأفريقي:
مع الأخذ فى الإعتبار �أن الدول الأفريقية علي م�ستويات
خمتلفة من التطور والنماء ف�إن الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة
حول �إن�شاء البنك املركزي الأفريقي �أو�صت بخارطة طريق
من خم�س مراحل متتد خالل الفرتة  ، 2034 - 2014و�أقرت
الإ�سرتاتيجية �أن ال�صعوبات الأ�سا�سية التي تواجه �إطالق
عملة نقدية �أفريقية �ستواجه علي م�ستوي املجموعات
بالأقاليم الفرعية ،ومبجرد �إن�شاء العمالت علي امل�ستوي
الإقليمي و�إلتزام الدول الأع�ضاء بالتكامل النقدي ف�إن
التبعات الأخري ال�صغرية علي امل�ستوي الفرعي للأقاليم
لتحقيق الوحدة القارية �ست�صبح وا�ضحة جداً ،وحتث
الإ�سرتاتيجية الأقاليم الفرعية والتجمعات الإقت�صادية
الأخري لإن�شاء العمالت الإقليمية بنهاية عام 2028

و�إن�شاء العملة الأفريقية املوحدة بنهاية  2034للدول
امل�ساهمة فى الإحتاد النقدي .

فى �أفريقيا ،وخططت التجمعات الأفريقية وجمموعات
الإحتاد للو�صول ايل عملة واحدة فيما بينها واجلدول ()6
يو�ضح الأجل الزمني لكل جتمع للو�صول ايل �إتفاق علي
عملة موحدة .

فى العام  2002و�ضعت جمعية حمافظي البنوك
املركزية الأفريقية �أطر زمنية لإن�شاء العملة املوحدة

جدول ( )6املدي الزمني لإن�شاء العملة الأفريقية املوحدة
املدي الزمني

التجمعات الإقت�صادية املختلفة
املجموعات داخل جمعية حمافظي البنوك املركزية

2021

جتمع �رشق �أفريقيا Eastern African Community EAC

2024

جتمع دول و�سط �أفريقيا Economic Community for Central African States ECCAS

2025

جتمع دول غرب �أفريقيا Economic Community of Western African states ECOWAS

2020

جتمع جنوب و�رشق �أفريقيا Common Market for Eastern and Southern African COMESA
جتمع اجلنوب الأفريقي للتنمية

2024
2024

Southern African Development Community SADC

جتمع دول املغرب العربي Arab Maghreb Union AMU

2021

امل�صدر :تقارير �إجتماعات اجلمعية العمومية ملحافظي البنوك املركزية املو�ضوعة علي �صفحة اجلمعية علي ال�شبكة الدولية للإنرتنتWWW.AACB.org،

وفق ت�صور برنامج التعاون النقدي ف�إن التوافق علي مرحلة ثالثة يناير  - 2017دي�سمرب : 2027

م�ستوي املجموعات الإقليمية ميثل بناء لبنات هدفها
هذه املرحلة ت�شمل تنفيذ عدد من املحاور علي النحو
النهائي حتقيق الوحدة النقدية فى كل جمموعة بنهاية
التايل:
العام  2021وبقية التجمعات الإقت�صادية بالقارة جندها
قد و�ضعت مدي زمني يرتاوح بني  2020و 2025لأغرا�ض  ) 1توحيد ال�سيا�سات النقدية من خالل ـ :
تكاملها اجلزئي.
 توحيد ال�سيا�سات النقدية بتطوير �إطار عملي موحدعلي م�ستوي املجموعات الفرعية خالل الفرتة يناير
املراحل الزمنية اجلديدة لتبني برنامج التعاون
 – 2018دي�سمرب .2019

النقدي الأفريقي:

بعد مراجعة معايري التقارب �إت�ضحت �صعوبة حتقيق
هدف �إن�شاء البنك املركزي الأفريقي والعملة الواحدة
بنهاية العام  2021ولذلك �أقرتحت خم�س مراحل زمنية
جديدية لتبني  AMCPوذلك علي النحو التايل :

	�إن�شاء املعهد النقدي الأفريقي  AMIبنهاية دي�سمرب 2020ويتبعه �إن�شاء جمل�س املعهد فى املجموعات
الفرعية بنهاية عام .2021
 تبني الإطار العملي لل�سيا�سة النقدية علي م�ستويالعدد ( )88يونيو 2018م
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الأقاليم الفرعية خالل الفرتة يناير  – 2020دي�سمرب
 ،2024و�ستتزامن هذه املرحلة مع حملة للتوعية.
 تبني وتن�سيق الإطار العملي لل�سيا�سة النقديةاملوحدة فى يناير .2025
 )2الربط التدريجي لأنظمة الدفع والت�سويات على
م�ستوي الأقاليم الفرعية والتجمعات الإقت�صادية
الأخرى خالل الفرتة يناير  – 2018دي�سمرب  ،2026وذلك
بتطوير نظم الدفع و�أنظمة الت�سويات فى الدول
التي مل تطورها بالكامل ( يناير  - 2018دي�سمرب
 ،)2024ثم الربط بني تلك الأنظمة خالل الفرتة ( يناير
 – 2025دي�سمرب .)2027

املمار�سات وقوانني �سوق ر�أ�س املال وكذلك الأطر
العملية للأ�سهم امل�شرتكة يناير  – 2018دي�سمرب
 ،2027ثم تكوين �إحتاد الأ�سواق املالية الأفريقية
لإ�سقاط قواعد هذه املبادرة علي التكامل �أ�سواق
ر�أ�س املال الأفريقي يناير  – 2018دي�سمرب .2027
 )12تعميق وتوحيد القوانيني املالية وامل�رصفية علي
م�ستوي املجموعات يناير  – 2018دي�سمرب ،2027
بغر�ض تطوير قوانني واحدة و�أطر رقابية لأن�شطة
الت�أمني ،املعا�شات ،الرهن العقاري وللم�ؤ�س�سات
املالية الأخري.
 )13خلق م�ؤ�س�سات �إدارية و�أطر قانونية لإن�شاء العمالت
الإقليمية والبنوك املركزية .

 )3تطوير ال�شبكات امل�رصفية الأفريقية خالل الفرتة
 ،2033 - 2018علي �أن ت�ستمر عمليات التحديث اىل
ما بعد مرحلة حتقيق الوحدة النقدية .

 )14توحيد الأطر العملية لل�سيا�سات املالية والتجارية
علي م�ستوي املجموعات.

 )4درا�سة حتديد احلد الأق�صي للت�ضخم فى الأقاليم
الفرعية يناير  – 2018دي�سمرب .2021

 )15درا�سة �إن�شاء �آليات �سعر ال�رصف علي م�ستوى
املجموعات يناير  – 2025دي�سمرب .2027

 )5تطوير الإطار العملي للرقم القيا�سي للم�ستهلك
 CPIفى الأقاليم الفرعية لتوحيده يف الفرتة يناير
 – 2018دي�سمرب .2023

 )16قيام املعهد النقدي الأفريقي بتطوير الإطار العملي
لل�سيا�سة النقدية فى �أفريقيا يناير - 2023دي�سمرب
.2027

 )6تبني الإطار العملي املوحد للرقم القيا�سي
للم�ستهلك  CPIفى الأقاليم الفرعية يناير 2024
– دي�سمرب .2025

وخالل هذه الفرتة �ستكون معايري التقارب بن�سبة �أقل
من �أو ت�ساوي  %5ملعيار ن�سبة عجز املوازنة الكلية ايل
الناجت املحلي الإجمايل ومعدل ت�ضخم ال يتجاوز ، %5و�أن
يكون متويل البنك املركزي للحكومة ن�سبة ال تتجاوز
 %5من �إجمايل الإيرادات ال�رضيبية فى العام ال�سابق،
وم�ستوي �إحتياطيات خارجية ت�ساوي �أو تفوق ما يعادل
�إ�سترياد � 3أ�شهر.

 )7درا�سة حتديد احلدود الق�صوي ملعدل الت�ضخم فى
�أفريقيا يناير  – 2025دي�سمرب .2027
 )8تبني الرقم القيا�سي املوحد لكل �أفريقيا على
م�ستوي اجلموعات الفرعية يناير  – 2026دي�سمرب
.2027
 )9تطوير �إطار عملي موحد للرقم القيا�سي للم�ستهلك
علي م�ستوي القارة يناير  – 2024دي�سمرب .2027
 )10توحيد الأطر العملية للإح�صاءات القارية يناير
 – 2024دي�سمرب .2027
 )11تطوير ال�سوق املالية فى املجموعات الفرعية
والتجمعات الإقت�صادية الأخري وذلك عرب تطوير
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مرحلة رابعة يناير  - 2028دي�سمرب2032م :

 -الإعداد لإطالق عمالت املجموعات الفرعية.

هذه املرحلة ت�شمل تنفيذ املحاور التالية :

�	-إطالق العمالت يناير 2036م.

 .1تن�سيق ال�سيا�سات التجارية و�سيا�سات الإقت�صاد
الكلي علي م�ستوي املجموعات الفرعية.
 .2تقييم �أداء الإقت�صاد الكلي علي م�ستوي املجموعات
ومناق�شة �إن�شاء البنوك املركزية الإقليمية.
 .3تبني امل�ؤ�س�سات الإدارية والأطر القانونية لإن�شاء
العمالت والبنوك املركزية الإقليمية.
 .4الفراغ من الرتتيبات املطلوبة لإطالق الإحتادات
النقدية علي م�ستوي املجموعات.
 .5مراجعة درا�سة �آلية �سعر ال�رصف علي م�ستوي
املجموعات.
 .6ت�شغيل �آليات �سعر ال�رصف فى املجموعات بنهاية
يناير .2030
�	.7إن�شاء البنوك املركزية علي م�ستوي املجموعات يناير
.2032
 .8توحيد القوانني املالية وامل�رصفية علي امل�ستوي
القاري يناير  - 2028دي�سمرب  .2037وت�شمل قانون
للم�صارف وقانون �آخر للأطر الرقابية للت�أمني،
املعا�شات والرهن العقاري وللم�ؤ�س�سات املالية
الأخري.
خالل هذه املرحلة �ستكون معايري التقارب فى حدود ال
تتجاوز  %4ملعيار ن�سبة عجز املوازنة ايل الناجت املحلي
الإجمايل ومعدل ت�ضخم ≤  ،%6ومتويل البنك املركزي
للحكومة ≤  %4من الإيرادات ال�رضيبية لل�سنة
ال�سابقة ،و�إحتياطيات خارجية ≥ � 4شهور �إ�سترياد.

مرحلة خام�سة يناير  - 2033دي�سمرب: 2037
هذه املرحلة ت�شمل تنفيذ املحاور التالية :
	�إختيار املوظفني الأ�سا�سيني فى البنوك املركزيةعلي م�ستوي املجموعات.
 تعيني متبقي موظفي البنوك املركزية عليم�ستوي املجموعات.

 تداول العمالت النقدية فى الأقاليم الفرعية يناير2037م.
	�إ�ستمرار مراقبة معايري التقارب الإقت�صادي.خالل هذه املرحلة يفرت�ض �أن يكون معيار ن�سبة عجز
املوازنة ايل الناجت املحلي الإجمايل اقل من �أو ي�ساوي ،%3
ومعدل ت�ضخم ≤  ،%5ومتويل البنك املركزي للحكومة
≤  %3من الإيرادات ال�رضيبية لل�سنة ال�سابقة،
و�إحتياطيات خارجية ≥ � 5شهور �إ�سترياد.

مرحلة �ساد�سة يناير  - 2038دي�سمرب: 2042
هذه مرحلة �إنتقالية تتم فيها عملية حتول البنوك
املركزية الإقليمية وامل�ؤ�س�سات الأخري ايل البنك املركزي
الأفريقي عرب الإجراءات التالية :
 توحيد ال�سيا�سات النقدية علي امل�ستوي القاري،بتوحيد الإطار العملي لل�سيا�سة النقدية خالل
الفرتة يناير  – 2038دي�سمرب  2039وتبني تنفيذه
خالل الفرتة يناير  – 2040يناير .2042
 ربط �أنظمة الدفع والت�سويات علي امل�ستوي القاريدي�سمرب .2040
 مراجعة الإطار العملي املوحد للرقم القيا�سيللم�ستهلك علي امل�ستوي القاري يناير - 2032
دي�سمرب 2038
 تبني الإطار العملي املوحد للرقم القيا�سيللم�ستهلك علي امل�ستوي القاري يناير – 2040
دي�سمرب .2041
 تنفيذ الإطار العملي للرقم القيا�سي للم�ستهلكعلي امل�ستوي القاري يناير .2042
 حتقيق تكامل �سوق را�س املال الأفريقي يناير 2040وذلك بتطوير القوانني واملمارا�ست فى جمال �سوق
را�س املال  ،2038وتطوير قوانني �سوق ر�أ�س املال
الأفريقي  ،2039وتطوير الأطر العملية للأ�سهم
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امل�شرتكة  cross listingبنهاية عام  ،2040وبد�أ
ن�شاط �سوق ر�أ�س املال الأفريقي امل�شرتك .2040
	�إن�شاء الأطر العملية والقانونية للم�ؤ�س�سات الإداريةبالبنك املركزي الأفريقي والعملة خالل الفرتة يناير
 – 2038دي�سمرب .2040
 توحيد الأطر العملية لل�سيا�سات التجارية واملاليةعلي امل�ستوي القاري .2040
 درا�سة حول �إن�شاء �آلية �سعر ال�رصف علي امل�ستويالقاري يناير  – 2039دي�سمرب .2040
 تن�سيق ال�سيا�سات التجارية و�سيا�سات الإقت�صادالكلي علي م�ستوي القارة.
 تقييم �أداء الإقت�صاد الكلي والتفاو�ض حول �إن�شاءالبنك املركزي الأفريقي.
 تبني الإطار العملي والقانوين للم�ؤ�س�سات الإداريةلتقدمي العملة الأفريقية امل�شرتكة.
خالل هذه املرحلة تكون معايري التقارب فى حدود ≤ %3
لن�سبة عجز املوازنة ايل الناجت املحلي الإجمايل  ،و ومعدل
ت�ضخم ≤  ،%3ومتويل البنك املركزي للحكومة %5
من الإيرادات ال�رضيبية لل�سنة ال�سابقة ،و�إحتياطيات
خارجية ≥ � 6شهور �إ�سترياد.

مرحلة �سابعة يناير  - 2043دي�سمرب: 2045
تتم خالل هذه املرحلة مراجعة درا�سة �آلية �سعر ال�رصف
بنهاية  2043وت�شغيلها بنهاية  ،2044تقييم �أداء
املجموعات فى الأقاليم الفرعية فى منت�صف ونهاية
الفرتة فيما يتعلق بالإلتزام مبعايري التقارب ،و�إن�شاء
البنك املركزي الأفريقي فى يناير  ،2045و وقتها ت�صحب
معايري التقارب املطلوب املحافظة عليها كما يلي :
 ن�سبة عجز املوازنة ايل الناجت املحلي الإجمايل≤ .%3 -معدل ت�ضخم ≤ .%3

 متويل البنك املركزي للحكومة  %5من الإيراداتال�رضيبية لل�سنة ال�سابقة.
�	-إحتياطيات خارجية ≥ � 6شهور �إ�سترياد.
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الـخال�صة والتو�صيات :
معايري التقارب النقدي امل�صاحبة لربنامج التعاون
النقدي الأفريقي  ،تعترب متطلب �أ�سا�سي و�رضوري من
متطلبات حتقيق الوحدة النقدية الأفريقية ،ونالحظ
�أنه متت عملية �إختيار تلك املعايري بناء علي التجارب
والدرا�سات ال�سابقة التي متت فيما يتعلق بتحديد
�شكل العالقات بني املتغريات الكلية ودالالتها ومعانيها
فى تو�ضيح �أداء الإقت�صادات ،وكذلك و�ضع مربرات
للحدود الق�صوي لكل معيار .ال�شئ الأهم هو مراعاة
مرحلة تبني تلك املعايري �آنيا ً مع حتديد متطلبات كل
مرحلة من �سيا�سات و�إن�شاء م�ؤ�س�سات وتطوير �أنظمة
الدفع والت�سويات وال�شيكات امل�رصفية وكذلك تطوير
ال�سوق املالية و�صوال ً لإن�شاء البنك املركزي الأفريقي.
فى �إطار التطوير امل�ستمر تعكف اجلمعية حاليا ً علي
تطوير �آلية للمتابعة واملراقبة للت�أكد عربها من �إلتزام
الدول الأع�ضاء بالوفاء بامل�ستهدفات الكمية ملعايري
التقارب النقدي ،وح�سب ماهو مقرتح لرمبا تكون
هنالك حاجة ملراجعة الأع�ضاء ميدانيا ً من قبل النظراء
فى اجلمعية  ، Peer Reviewكما �سيطلب من الأع�ضاء
تقدمي تقارير دورية ت�شتمل علي تو�ضيح الو�ضع الراهن
والإجراءات التي �سيتم �إتخاذها لت�صحيح الأو�ضاع فى
حالة عدم الإلتزام بتحقيق تلك املعايري فى مواقيتها
امل�رضوبة .وعلي الرغم من �أن مهمة متابعة الدول فى
الوفاء بتلك املعايري قد �أوكلت جلمعية حمافظي البنوك
املركزية وامل�ؤ�س�سات التي تتبع لها� ،إال �أننا نالحظ �أن
هنالك عدد من معايري التقارب تعني بالدرجة الأويل
وزارات املالية والإقت�صاد ،الأمر الذي يتطلب �إ�رشاكها يف
عملية تبني تنفيذ الربنامج ككل.
�إن برنامج التعاون النقدي الأفريقي ميثل تفا�صيل خطة
�إقت�صادية �شاملة حمددة الأهداف كميا ً ومو�ضوعة فى
�إطار زمني حاكم لتنفيذها ،وهو ميثل فر�صة وعامل
م�ساعد فى ت�صحيح الأو�ضاع الإقت�صادية ولذلك البد
من �أن تتم متابعته ب�صورة دقيقة ومعرفة كيفية
�إ�سقاط متطلبات حتقيقه و�إ�ستيعابها ودجمها فى
اخلطط والربامج الإقت�صادية الوطنية.

هنالك حتديات قد تواجه ال�سودان م�ستقبال ً فى م�رشوع
الوحدة النقدية الأفريقية عموماً ،ب�إعتبار اخل�صو�صية
التي يتمتع بها ال�سودان فى �إقت�صاده القائم علي
مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية وكيفية متكنه من التعامل
عرب م�ؤ�س�سات الإحتاد النقدي املختلفة علي الأقل ماليا ً
ومتويلياً ،هذا بجانب �أن الإلتزام بتبني بع�ض املعايري قد
يتطلب تعديالت قانونية وت�رشيعية وتن�سيق �صالحيات
و�إزالة تقاطعات عدة.

لذلك البد من �إيالء �أمر الإن�ضمام ايل الوحدة النقدية
الأفريقية �إهتمام متعاظم من كافة اجلهات املعنية
تنفيذية كانت �أو ت�رشيعية ،وكذلك �رضورة التن�سيق
التام بني اجلهات ذات العالقة املبا�رشة مثل وزارة املالية
والإقت�صاد الوطني ،بنك ال�سودان املركزي و وزارة التجارة.
�أي�ضا ً البد من تنوير اجلهاز التنفيذي ( جمل�س الوزراء +
قطاع التنمية الإقت�صادية) واجلهاز الت�رشيعي مب�رشوع
الوحدة النقدية الأفريقية و�رشوط ومتطلبات الدخول
فيه وماهي املكا�سب وامل�صالح التي �ستتحقق من نيل
�رشف الع�ضوية.

مالحق :
ملحق رقم ( )1معايري التقارب الأولية ومراحل تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي
املرحلة

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

املرحلة اخلام�سة

املرحلة ال�ساد�سة

املرحلة ال�سابعة

املعيار

2027 - 2017م

2032 - 2028م

2037 - 2033م

2042 - 2038م

2045 - 2043م

≤ %5

≤ %4

≤ %3

≤ %3

≤ %3

≤ %7

≤ %6

≤ %5

≤ %3

≤ %3

≤ %5

≤ %4

≤ %3

≤ %0

≤ %0

≥ � 3شهور

≥ � 4شهور

≥ � 5شهور

≥ � 6شهور

≥ � 6شهور

ن�سبة عجز املوازنة /الناجت املحلي

الإجمايل ,

معدل الت�ضخم
متويل البنك املركزي للحكومة
كن�سبة من الإيرادات ال�رضبية

الإحتياطيات اخلارجية /الإ�سترياد

امل�صدر :ت�أليف و�إ�ستنباط الكاتب.

ملحق ( )2احلدود الق�صوي ملعايري التقارب الثانوية يف برنامج التعاون النقدي الأفريقي
احلد الأق�صي

املعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ن�سبة الدين العام  /الناجت املحلي الإجمايل

≤ %65

ن�سبة الإيرادات ال�رضيبية /الناجت املحلي الإجمايل

≥ %20
تغريات فى حدود %10 ±

�سعر ال�رصف الإ�سمي
�إ�ستثمار احلكومة الر�أ�سمايل /الإيرادات ال�رضيبية

≥ %30

امل�صدر :ت�أليف و�إ�ستنباط الكاتب.
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و�سائــــــل الدفـــع
االلكرتونى ..
الأ�شهــــر والأو�ســع
نطاقــــــــ ًا

�سالية فاروق هباين
�إدارة البحوث والتنمية

تعريف الدفع االلكرتوين
الدفع الإلكرتوين هو منظومة متكاملة من النظم
والربامج التي توفرها امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية،
بهدف ت�سهيل �إجراء عمليات الدفع الآمنة ،وتعمل هذه
املنظومة حتت مظلة من القواعد والقوانني التي ت�ضمن
�رسية وت�أمني وحماية �إجراءات ال�رشاء و�ضمان و�صول
اخلدمة..

و�سائل الدفع االلكرتونية

�أوالً :عن طريق البطاقات م�سبقة الدفع :
تعريفها :
اداة دفع و�سحب نقدي  ،ي�صدرها بنك جتاري �أو م�ؤ�س�سة
مالية ِّ ،
متكن حاملها من ال�رشاء بالأجل على ذمة
م�صدرها  ،ومن احل�صول على النقد اقرتا�ضا ً من م�صدرها
�أو من غريه ب�ضمانه  ،ومتكنه من احل�صول على خدمات
خا�صة".
البطاقة م�سبقة الدفع هي بطاقة ابتدائية تقوم
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فكرتها على �أ�سا�س �أن ت ُودع �أنت مبلغ حمدد يف ح�ساب
بطاقتك االئتمانية م�سبقة الدفع ،و كلما قمت بعملية
ال�رشاء با�ستخدام البطاقة م�سبقة الدفع يتم اخل�صم
من الر�صيد االئتماين املتوفر بها ،هذا يعني �أنه عندما
حت�صل على بطاقة ائتمان ُم�سبقة الدفع و جديدة ف�إن
الر�صيد املتوفر بها هو �صفر و يحتاج الأمر �أن تقوم
بتعبئتها من ح�سابك اخلا�ص.

الـخ�صائ�ص واملميزات :
• بطاقات االئتمان املدفوعة م�سبقا �أكرث �أمنا من حمل
املال لأن الر�صيد الذي تودعه بها عادة ما يكون قليالً،
ف�إذا تعر�ضت لعملية احتيال على االنرتنت �أو �أثتاء
�سفرك جراء ا�ستخدامك للبطاقة ف�إن املبلغ الذي قد
ي�ضيع عليك �سيكون قليل.
• عندما ت�شرتي بوا�سطة بطاقة االئتمان املُ�سبقة
الدفع ف�إنك حت�صل على معظم مزايا بطاقة االئتمان
العادية مثل الت�أمني على املُ�شرتيات و الت�أمني �أثناء
ال�سفر وحجز الفنادق وت�أجري النقل  ,واحلاالت الطارئة,
والدفع االلكرتوين وال�سحب من �أجهزة ال�رصف االيل

و تنفيذ كافة تعامالت ال�رشاء ،لأن �رشكة بطاقة
االئتمان (فيوا �أو ما�سرتكارد على �سبيل املثال) و
البنك ي�ستفيدان من عمليات ال�رشاء التي تقوم بها
ب�أن يح�صلوا على عمولة من اجلهة التي باعتك نظري
تقدميهم لت�سهيالت الدفع.
• ميكن للوالدين اال�شرتاك لأوالدهما يف �سن املراهقة يف
هذه البطاقات عن طريق حتميل البطاقة مببلغ معني
من املال ،ومراقبة طرق و�أ�ساليب �إنفاق �أوالدهما,
وبالتايل ي�ساعد الأبناء يف تطوير �سلوكهم املايل
والإنفاقي.
• ا�ستخدام بطاقة االئتمان م�سبقة الدفع جتنبك �إيل
حد كبري من الوقوع يف فخ الت�سهيالت املبالغ فيها
التي تقدمها بع�ض البنوك للعميل ،مما قد يغرقك يف
عملية ال�رشاء دون �ضوابط ،لدرجة �أن البع�ض يعجز
عن ال�سداد وترتاكم عليه الفوائد وتت�ضاعف وت�صبح
�أكرب من قيمة القر�ض.

ثانيا :عـ��ن طريـــ��ق املواقـ��ع االلكرتونيـة او
احل�سابات:
تعد من اهم و�سائل الدفع االلكرتونى وهي عبارة
عن خدمة لنقل االموال عن طريق االنرتنت من طرف
لطرف اخر و يتم ا�ستخدامها ب�شكل رئي�سي للت�سوق
االلكرتوين و ال�رشاء الآمن عن طريق االنرتنت ومن اهم
هذه املواقع نذكر  :موقع . PayPal

خ�صائ�ص موقع PayPal :
هذا املوقع لي�س فقط و�سيلة دفع ولكنه اي�ضا عبارة
عن و�سيلة ايداع بل هي اي�ضا و�سيلة ال�ستقبال االموال
وهذه اخلا�صية فتحت جماال وا�سعا النتقال االموال من
فرد لفرد عن طريق االنرتنت .و تعمل كو�سيط بني البائع
و امل�شرتي وهي منت�رشة عامليا لكنها غري متوفرة يف كثري
من الدول العربية.

ثالثا:عن طريق احلواالت امل�صرفية   
   bank transfers  
التحويالت امل�رصفية هي و�سيلة من و�سائل الدفع
االلكرتوين وهي نوع من اخلدمات التي تقوم بها البنوك
يف الع�رص احلا�رض .ويق�صد بها العملية التي تتم بناء
على طلب العميل لنقل مبلغ معني �إىل �شخ�ص �أو جهة
�أخـرى ت�سمى امل�ستفيد ،وذلك �سواء مت النقل من ح�ساب
�إىل ح�ساب داخل نف�س البنك �أو فروعه�  ،أو النقل بني
بنكني خمتلفني كالهما من نف�س البلد �أو ح�صل بني
بنكني يف دولتني خمتلفتني .ويف هذه احلالة الأخرية يرتتب
على العملية �رصف العملة املحلية بالأجنبية املراد
ت�سليمها للم�ستفيد.

رابعاً  :عن طريق �شركات التحويل :
هو عبارة عن نظام الدفع النقدي ال�رسيع التي تتيح
امكانية ا�ستالم الدفعات من خالل خدمات حتويل الأموال
العاملية.و ذلك بتح�صيلها من الوكيل املحلي لل�رشكة
املتعامل معها وذلك يف ظرف يوم على الأكرث.وهذا يعني
ان العميل لن ي�ضطر لإنتظار و�صول ال�شيك عرب الربيد
و اي�ضا هناك ميزات اخرى وهي �أن ر�سومه امل�رصفية
منخف�ضة  .كما توفر لك ال�رشكة التي تتعامل معها
اختيار الدفع النقدي بالعملة التي تريدها �سواءا بالدوالر
االمريكي او بالعملة املحلية  .و نذكر اف�ضل و اهم
و�سيط وهو .Western Union:
كانت هذه �أ�شهر و�أهم اربع �أنواع لو�سائل الدفع
االلكرتونى امل�ستخدمة فى العامل اليوم ،وجدير بالذكر
ان هناك العديد من الو�سائل امل�ستحدثة فى طريقها
للظهور.
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انواع البطاقات م�سبقة الدفع
(بطاقات الدفع االلكرتونى)

امل�صدر .وجند هناك اي�ضا:
....visa card Master Card. Charge Cardالخ.

يوجد عدة �أنواع من بطاقات الدفع التي ت�صدرها البنوك
(بطاقات الدفع االلكرتونى) ،لكن هناك بطاقات م�سبقة
الدفع هى اكرث �شيوعا من غريها :

وال يوجد اختالف بينها و بني بطاقات االئتمان credit
� cardإال يف نواحي ب�سيطة مثل  :تاريخ ال�سداد احلد
االق�صى و االدنى له.......الخ.

�أوالً :بطاقة ال�ص ّراف الآيل ATM Card

ثالثاً  :بطاقة القيد االئتمانية (بطاقات
ال�سحب) Debit Card

احد انواع بطاقات الدفع االلكرتونى وهي البطاقة التي
ت�سمح لل�شخ�ص بخ�صم مبلغ من ح�سابه اجلاري
مبا�رشة لدفعها �إىل التاجر ،وميكن احل�صول عليها بعد
فتح ح�ساب لدى البنك ،حيث يقوم البنك ب�إ�صدار
البطاقة للعميل وربطها بحركة احل�ساب وال ي�ستطيع
العميل ا�ستخدامها �سواء يف عمليات �سحب نقدي من
�أجهزة ال�رصاف الآيل �أو يف عمليات �رشاء من خالل �أجهزة
نقاط البيع �إال �إذا كان ر�صيد احل�ساب دائن.

ثانيا  :بطاقة االئتمانCredit Card   
احد انواع بطاقات الدفع االلكرتونى وهى البطاقة التي
ت�صدرها البنوك للعمالء بالتعاون مع �رشكات الدفع
الدولية مثل" :فيزا ،ما�سرت كارد� ،أمريكان اك�سربي�س... ،
الخ" ،حيث ي�ستطيع حامل البطاقة ا�ستخدامها يف
�إجراء عمليات �سحب نقدي �أو لدفع قيمة م�شرتياته
من املحالت التجارية التي تقبل التعامل فيها ومن ثم
ت�سديد قيمتها الحقاً ،حيث ميكن للعميل �إما ت�سديد
�إجمايل املبلغ �أو ت�سديد احلد الأدنى "عادة يرتاوح بني %3
�إىل  "%6من �إجمايل املبلغ وبالتايل احت�ساب ن�سبة فائدة
على الر�صيد القائم املتبقي ح�سب االتفاقية مع البنك
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احد انواع بطاقات الدفع االلكرتونى وهي البطاقة التي
ت�صدرها البنوك للعمالء بالتعاون مع �رشكات الدفع
الدولية مثل" :فيزا ،ما�سرت كارد� ،أمريكان اك�سربي�س... ،
الخ" ،حيث ي�ستطيع حامل البطاقة �إ�ستخدامها يف
�إجراء عمليات �سحب نقدي �أو لدفع قيمة م�شرتياته من
املحالت التجارية التي تقبل التعامل فيها ،وتختلف عن
بطاقة االئتمان يف �أنها تتطلب قيام العميل بدفع كامل
املبلغ امل�ستحق عليه فور ا�ستالم ك�شف احل�ساب.

رابعاً :البطاقات الذكية Smart Card
احد انواع بطاقات الدفع االلكرتونى والتى حتتوي هذه
البطاقات على معلومات �صاحبها و ميكنها التخزين
ب�سعة كبرية تفوق البطاقات ال�سابقة الذكر  ،حيث
حتمل كل املعلومات و التفا�صيل و البيانات .
و يختارها العميل للتعامل بها ملا لديها من ميزات ،
كميزة الدفع الفوري و �إمكانية حتويلها حلافظة نقود
�إلكرتونية يتم ملئها وتفريغها �أو حتويلها �إىل بطاقة
تعريف �أو بطاقة �صحية �أو تذكرة تنقل ...

فوائد البطاقة الذكية Smart Card
• املعلومات املخزنة يف ال�رشيحة ميكن حمايتها
بو�ضع رقم �رسي.
• كل بطاقة لها رقم خا�ص بها مييزها عن غريه.
• ال�رشيحة حمكمة �ضد العبث و التالعب .
• البطاقة قابلة للت�شفري.

�إمكانيات البطاقة الذكية Smart Card
• قادرة على معاجلة املعلومات و لي�س تخزينها فقط.
• املعلومات و التطبيقات قابلة للتحديث بدون احلاجة
اىل تبديل البطاقة.
• لها القدرة على االت�صال ب�أجهزة احلا�سب اللآيل
املختلفة عن طريق القارئات.
ورغم التطور املذهل الذى �شهده العامل حول البطاقات
م�سبقة الدفع (بطاقات الدفع االلكرتونى) فال تزال هناك
العديد من الدرا�سات واالبحاث التى تعمل على تطوير
هذه االنواع من البطاقات لتكون اكرث مالئمة ،اكرث مرونة
واكرث امانا.

�أ�شهر �رشكات بطاقات الإئتمان -:
معظم البنوك وال�رشكات املالية يف العامل التي ت�صدر
بطاقات �إئتمان ،ت�صدر بطاقات تابعة لإحدى ال�رشكات
العاملية املعروفة والتي لديها �شبكة عاملية متكاملة.
و�أ�شهر هذه ال�رشكات (خ�صو�صا ً يف ال�رشق االو�سط) هي:

• فيزا VISA
وهي الأ�شهر على الإطالق ،والأكرث قبوال ً يف العامل،
ولديها �أكرب �شبكة للبطاقات يف العامل ،وت�سحوذ
وحدها على حوايل  %44من �سوق بطاقات الإئتمان
يف الواليات املتحدة الأمريكية.

• ما�سرت كارد Master Card
وتعترب يف املرتبة الثانية يف الإنت�شار بعد فيزا ،ولكنها

تتفوق على فيزا بالتقنيات العالية ،مثل تقنية
 PayPass،وهي تقنية جديدة ت�سمح حلامل البطاقة
بو�ضع بطاقتة املغناطي�سية فوق جهاز ال�رشاء ويتم
قبول الدفع فورا ً

• دايرنز كلوب Diners Club
قبولها العاملي �أقل من فيزا وما�سرت ،ولكن هذه
ال�رشكة تناف�س يف �سوق ال�سفر ،فهي موجهة يف
الأ�سا�س للم�سافرين املتميزين ،حيث متنحهم بع�ض
املزايا والعرو�ض اخلا�صة بال�سفر.

• �أمريكان �أك�سرب�س Express American
وهي �أقدم �رشكة يف العامل تقدم بطاقات الإئتمان
(ت�أ�س�ست �سنة 1850م) ،لي�س لديهم الإنت�شار
الوا�سع مثل فيزا وما�سرت ،ولكنهم يتميزون باخلدمة
املتميزة وطرق الت�سويق الرائعة ،ولديهم نظام متميز
ملكاف�أة العمالء ،ولديهم خ�صومات ومزايا رائعة يف
ال�سفر تتميز بها عن جميع ال�رشكات الأخرى.

الت�سوق الإلكرتوين-:
و�سع الت�سوق الإلكرتوين �آفاق التجارة وو�ضع لها معايري غري
ّ
حمدودة �أو�صلتها �إىل �أبعد بقاع العامل ،وك�رست احلواجز
ّ
لكل عمل
املتعددة التي التزمت مبكان واحد ووقت حمدد
جتاري كما هو احلال مع التجارة والت�سوق التقليدي ،حيث
يحتاج كما هو معروف �إىل متجر ومواعيد معينة تلزم
الزبائن والعمالء بااللتزام بها ليتمكنوا من احل�صول على
الب�ضائع واخلدمات املقدمة.
غيرّ الت�سوق الإلكرتوين قواعد الت�سوق التقليدي و�أعطى
الزبون �أو العميل حرية كاملة من غري قيود وال مواعيد،
حيث �أ�صبح ب�إمكان العميل البحث عن املنتج �أو اخلدمة
التي يرغب بها من �أي مكان يف العامل وب�أي وقت دون
�أن يتكبد عناء الو�صول �إىل املحل التجاري ،فالت�سوق
الإلكرتوين يف الواقع هو �آخر و�أف�ضل تطور قد ي�صل �إليه
الإن�سان يف يتعلق برفاهية وراحة الزبون والعميل ،لكن
كغريه من التطورات له من العيوب ما يبعد القليلني
عنه.
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مميزات الت�سويق الإلكرتوين

عيوب الت�سويق الإلكرتوين-:

يتميز الت�سويق الإلكرتوين بالعديد من املميزات منها:

• من العيوب اخلطرية للت�سويق الإلكرتوين هو احتمالية
اخرتاق احل�سابات من خالل بع�ض الأ�شخا�ص ،لأن
بع�ض احل�سابات تفتقر �إىل عن�رص ال�رسية والأمان.

• �سهولة احل�صول على معلومات عن �أي �سلعة
وميزاتها ب�سبب االنت�شار القوي لالنرتنت مما يتيح
زيادة عدد العمالء والتعامالت الت�سويقية ب�شكل
كبري.
• �إمكانية البيع �أو ال�رشاء من خالل املنزل وهذا يوفر
الوقت واجلهد للبائع وامل�شرتي ،ويوفر �إمتام عملية
البيع وال�رشاء ب�سهولة تامة ،و�أخذ قرار البيع �أو ال�رشاء
ب�سهولة وحرية.
• يوفر الت�سويق الإلكرتوين الكثري من املال لأنه يوفر
النفقات املالية لأن كل الت�سويق يقام بدون تدخل
الو�سطاء.
• يوفر الت�سويق الإلكرتوين للم�شرتي �أمكانية جمع
معلومات �أكرث عن ال�سلعة قبل �إتخاذ قرار ال�رشاء؛
من خالل الإ�ستعانة ب�آراء الأ�صدقاء �أو البحث عنها يف
مواقع �أخرى.
• يوفر الت�سويق الإلكرتوين �سهولة الدفع من خالل
البطاقات البنكية التي تتواجد يف كل مكان تقريبًا.
• يتيح الت�سويق الإلكرتوين �رشاء �أنواع عديدة من
ال�سلع قد ال تتوفر يف بلد امل�شرتي نف�سه ،وقد ال
يجدها �إال من خالل الإنرتنت.
• �سهولة احل�صول على �أي معلومة تخ�ص املنتج يف
وقت ق�صري ،وكذلك �سهولة احل�صول على املنتج من
خالل املنزل وهذا يوفر جتاوز احلدود املكانية.
• يوفر هذا النوع من الت�سويق �إمكانية الت�سويق لأي
كمية من ال�سلع ،حيث ذلك ال يتوفر يف الت�سويق
العادي لأنه يتطلب مكان يتم فيه عر�ض ال�سلعة،
بالإ�ضافة �إىل ال�رضائب والكهرباء والإيجار للمكان
املعرو�ض فيه ال�سلع ،وكل هذه الأمور ت�ؤثر على �سعر
ال�سلعة ،لهذا يعترب الت�سويق الإلكرتوين �أكرث نوع من
الت�سويق يوفر كل هذه التكاليف.
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• هذا النوع من الت�سويق الإلكرتوين قد ي�سمح لبع�ض
النا�س الت�سويق للب�ضائع ال�سيئة والرديئة من خالل
�أ�سماء وكيانات وهمية ون�رش �صور ال متثل املنتج
ب�شكله احلقيقي.
• عدم انت�شار �سيا�سية الت�سويق الإلكرتوين ب�شكل
وا�سع يف الكثري من البالد العربية.
• عدم توفر و�سيلة �سهلة للدفع يف الكثري من
الأ�سواق الإلكرتونية ،وجهل الكثري من النا�س بطرق
ال�شحن ال�رسيعة والآمنة.
• قد ال يجد الكثري من الأ�شخا�ص الثقة يف هذا النوع
من الت�سويق ،ب�سبب املرور ببع�ض التجارب التي
تعر�ضوا فيها للن�صب� ،أو و�صول �سلع مبوا�صفات
غري املعلن عنها.
• عدم الربط بني البنوك الواقعة يف عملية الربط
من خالل الإنرتنت ،وعدم وجود م�ؤ�س�سات م�سئولة
عن هذا الربط مما يزيد الو�ضع توتر فيما يخ�ص طرق
الدفع.
• عدم توفر قوانني وم�ؤ�س�سات قانونية حتمي
امل�ستهلك من عمليات الن�صب التي قد يتعر�ض لها
من خالل الإنرتنت.
• يوجد يف الكثري من الأحيان اختالف يف مقايي�س
املالب�س من بلد �إىل �أخرى ،وعدم القدرة على الت�أكد
من �أن هذا املنتج وذلك املقا�س �سوف يتنا�سب مع
الزبون.

ور�شة التحديات التي
تواجه القطاع الزراعي

ندوات وور�ش

حممود حامد عربي
�إدارة البحوث والتنمية

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والإقت�صاد الزراعي بوزارة
الزراعة والغابات يف يوم الأحد املوافق 2018/05/14
بقاعة الربوفي�سور عبداهلل �أحمد عبداهلل بالإدارة العامة
للتخطيط والإقت�صاد الزراعي -وزارة الزراعة والغابات
ور�شة بعنوان التحديات التى تواجه القطاع الزراعي.
هدفت الور�شة �إىل �إبراز �أهمية القطاع الزراعي يف دفع
عجلة التنمية يف البالد وحت�سني الو�ضع الإقت�صادي ب�صورة
عامة و�إمكانية تطوير الو�ضع احلايل للقطاع الزراعي ،وقد
قدم املحا�رضة الربوفي�سور الفا�ضل �أحمد �إ�سماعيل

ال�سودان يف بداية ال�سبعينيات كان �أحد ثالث دول
(ال�سودان ،كندا و�أ�سرتاليا) التي ينظر �إليها ب�إعتبارها
�سلة غذاء العامل ،و�أن م�ؤمتر الغذاء يف عام 1974
ذكر �أن ال�سودان مبا يتوفر فيها من �إمكانيات ميكن �أن
يوفر الغذاء لربع �سكان العامل البالغ حوايل  4مليار
ن�سمة يف ذلك التاريخ ،بالتايل ميكن �أن يطعم ما
يعادل � 5أ�ضعاف �سكان العامل العربي ،لكن الواقع
الأليم االن �أن ال�سودان ال ي�ستطيع �أن يطعم كل
�سكان ال�سودان البالغ عددهم حوايل  42مليون
ن�سمة ،ويتوقع �أن ي�صل �إىل حوايل  45مليون ن�سمة
يف عام .2025
ثم تناول حتليال ً دميغرافياً ،وحتليال ً بالن�سب مل�ساهمة
القطاعات املختلفة يف �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل
لربطها مع امل�شاكل التي تواجه القطاع الزراعي
و�إظهار �أوجه الإختالالت املوجودة ،حيث �أ�شارت
املحا�رضة �إىل �أن حوايل ( )%75 – %65من �سكان
ال�سودان يعملون بالزراعة ،بينما ت�ساهم الزراعة
بحوايل  %31يف الناجت املحلي الإجمايل.

�إفتتح ال�سيد املدير العام للإدارة العامة للتخطيط
والإقت�صاد الزراعي املحا�رضة مرحبا ً باحل�ضور خا�صة
املهتمني بالقطاع الزراعي للتفاكر حول التحديات
وال�صعوبات التي تواجه الزراعة والعمل على رفع دور
الزراعة يف االقت�صاد ال�سوداين ،ومثمنا ً دور الربوفي�سور
وجهوده يف دفع دور الزراعة يف الإقت�صاد ال�سوداين ،و�أ�شار اىل
اخلروج بتو�صيات جتد طريقها �إىل التطبيق.

ملعرفة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي يف
ال�سودان ،يجب الإجابة على اال�سئلة الآتية:

تطرق بروفي�سور  /الفا�ضل �أحمد فى املحا�رضة اىل ال�رسد
التاريخي للقطاع الزراعي يف ال�سودان حيث �أو�ضح ان

 كيف ميكن توفري الغذاء للأعداد املتنامية منال�سكان على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي؟
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 كيف ميكن للزراعة امل�ساهمة يف خف�ض حدة الفقراملتنامي ب�صورة مطردة يف الريف؟
 كيف ميكن اال�ستجابة للقلق املتزايد من تدهوراملوارد؟
مما تقدم يالحظ �أن التحديات التي تواجه الزراعة يف
ال�سودان مرتبطة ب�صورة معقدة بالأمن الغذائي والفقر،
بالتايل علينا فهم هذه العالقة ب�صورة �أكرث عمقا ً مما
نفعله اليوم لتحقيق مردود �إيجابي وملمو�س يف بيئة
متغرية وم�ضطربة ب�إ�ستمرار ،يختلط فيها اجلانب
ال�سيا�سي بالإقت�صادي بالإجتماعي بالبيئي ف�ضال ً عن
الأبعاد القانونية وامل�ؤ�س�سية والفنية.
يوجد يف ال�سودان حوايل  5نظم زراعية معروفة هي
كل من مطري ،مطري تقليدي ،مطري �آيل ،مروي ،الرثوة
احليوانية وال�سمكية والنظام الغابي ،حيث ترتاوح
امل�ساحة املزروعة بني  45 – 40مليون فدان �سنويا ً يف
القطاع املطري ب�شقيه ،بينما ينعم القطاع املروي
بحوايل  4 – 3.5مليون فدان حوايل  %92من امل�ساحة
املزروعة يف القطاع املطري التقليدي والآيل و  %8يف
املروي ،بالتايل توجد �إختالالت يف الرتتيب و�إختالل يف
ن�سب م�ساهمة القطاعات املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة هجرة ال�سكان ب�سبب نق�ص كميات الأمطار
وتركز الأمطار يف مناطق جنوب ال�سودان ،بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة الإح�صاءات حيث كلها عبارة عن تقديرات وال
توجد �إح�صاءات حقيقية.
ميكن جتميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي يف
ال�ستة جمموعات الآتية:

 ا�ستخدام قليل للبذور املح�سنة وال�سالالت اجليدةنتيجة للنق�ص احلاد فيها خ�صو�صا ً عند �صغار
املزارعني وفقرائهم.

 تدهور بيئة الإنتاج من �أر�ض وتربة من خالل التعريةامل�ستمرة وفقدان خ�صوبة الرتبة.
 زيادة تكاليف مدخالت الإنتاج الزراعى واحليوانى.ميكن �إ�ستعرا�ض النماذج التالية للتحديات يف جمال
الإنتاج والتحديات البيئية:
 تغريات املناخ ،تتمثل يف موجات اجلفاف والفي�ضاناتوالأمطار الغزيرة املدمرة للمحا�صيل  ،ب�سبب القطع
اجلائر للقطاع الغابي مما �أثر �سلبا ً على القطاعات
الأخرى.

 مثال ً يف والية الق�ضارف انخف�ضت م�ساحة الأرا�ضىالرعوية من  %79من م�ساحة الوالية يف عام 1941
�إىل  %19يف عام .2002

	�إزدادت م�ساحة الرقعة املزروعة �آليا ً من � 214ألف فدانيف مو�سم � 1955/1954إىل حوايل  31مليون فدان يف
.2015

 التغيري الدميغرايف للمزارعني واملنتجني من خاللالهجرة امل�ستمرة لل�شباب �إىل املدن مما ي�ؤثر �سلبا ً على
توافر القوى الزراعية العاملة.

�أو ً
ال :حتديات يف جمال الالنتاج
وحتديات بيئية تتمثل يف الآتي :

 ا�صبحت ممار�سة العمليات الزراعية �أقل كفاءةومكلفة مادياً.

 انخفا�ض كبري جدا ً يف القطاع الزراعى ن�سبةلإنخفا�ض الإنتاجية.

ثاني ًا :حتديات �إقت�صادية:

 تدنى م�ستوى �إ�ستخدام التكنولوجيا والتقاناتالزراعية.
 عدم ا�ستخدام بذور جيدة ،انتظار نتائج جيدة منبذور �سيئة.
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تتمثل التحديات الإقت�صادية يف تقليل حدة الفقر
وزيادة معدل النمو الإقت�صادي وكبح جماح الت�ضخم
و�إ�ستقرار �سعر ال�رصف و الأ�سعار واملرتبات والأجور.
 -رغم �أن الزراعة هي املحرك للنمو والتحول الإقت�صادي

�إال �أن ذلك يظل على م�ستوى القول ال الفعل.
 حتديات �سعر ال�رصف  ،الت�ضخم وت�أثرياته البالغةعلى حمفزات النمو.

 حتديات احل�صول على التمويل الالزم لكل العملياتالزراعية خ�صو�صا ً التمويل الكبري حيث بلغ متو�سط
التمويل حوايل  %2.6من الإنفاق التمويلي خالل
الفرتة 2014-2012م لريتفع اىل  %8.0بعد �إ�ضافة
القطاعات ذات ال�صلة ،حيث ي�شكل ذلك حوايل %1
من الناجت املحلى الإجمايل.
 �ضعف الإ�ستثمار وغياب البيئة املالئمة و�إنخفا�ض�إ�ستثمارات القطاع العام يف الزراعة.
 احلاجة �إىل �إ�ستثمارات يف جمال ال�صناعة الغذائية. عدم كفاية م�ؤ�س�سات التمويل والإقرا�ض وم�ؤ�س�ساتالت�سويق والإر�شاد والبحث والتطوير و�إدارة املخاطر.

رابع ًا  :حتديات م�ؤ�س�سية و�أخرى
�سيا�سية:
تتمثل التحديات امل�ؤ�س�سية والأخرى ال�سيا�سية يف
البنيات امل�ؤ�س�سية للقطاع الزراعي (وزارات وم�ؤ�س�سات
م�ساعدة) ،العالقات والتن�سيق بني �أ�صحاب امل�صلحة،
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ،تطوير بناء القدرات
والتدريب ،الإلتزام ال�سيا�سي والنزاهة واملحا�سبة
وامل�سئولية.
 -عدم وجود نظام النزاهة واملحا�سبة وامل�سئولية.

 -وجود نظام احل�سبة والذى يركز على الف�ساد املاىل.

 انخفا�ض القدرات امل�ؤ�س�ساتية و�ضعف قدرات الكادرالب�رشى الالزمة لتنفيذ ومراقبة امل�شاريع والربامج
القائمة.

 �ضمور ثقافة ال�رشاكة والعمل الريادي الإ�ستثماري زيادة الأجور الزراعية ومدخالت االنتاج وزيادة �أ�سعارالطاقة واملحروقات ف�ضال ً عن الهجرة �إىل املدن.
 �ضعف البنيات التحتية من طرق و�أوعية تخزينية(جافة ومربدة) و�ضعف اال�سواق (�سال�سل القيمة)
ونظم املعلومات والإنذار املبكر:
 قلة �أوعية التخزين الالزمة لعمل خمزونات�إ�سرتاتيجية مع وجود فاقد كبري يف عمليات ما بعد
احل�صاد نتيجة ل�سوء املناولة ولرداءة تلك الأوعية كما ً
وكيفاً.

ثالث ًا :حتديات تواجه الأ�سواق ونظم
املعلومات :
 ا�سواق �ضعيفة كذلك نظم معلومات زراعيةوت�سويقية وغياب الإر�شاد ونقل التقانة.
 �ضعف الت�سويق الزراعى وعوائق كثرية �أمام �سال�سلالقيمة الزراعية للكثري من املحا�صيل وعدم
مواكبتها ملعايري اجلودة العاملية للمناف�سة يف
الأ�سواق العاملية.

 �ضعف التن�سيق والتعاون بني م�ؤ�س�سات القطاع العاموالقطاع اخلا�ص لتفادى املعوقات والعوائق التى تواجه
القطاع وال�سيا�سات الع�شوائية مع غياب التن�سيق
بينها وبني ا�صحاب امل�صلحة .
 التجاهل امل�ستمر للقطاع الزراعي وعدم جعله �أولويةيف التمويل.
 ب�صورة عامة عندما يغيب الدعم الر�سمي احلكوميل�رشكات القطاع اخلا�ص الزراعي من خالل ر�سم
�سيا�سات متوازنة يف التجارة والإ�ستثمار الزراعي ف�إن
ذلك يعرب عن نوع من �سوء الإدارة للموارد وغياب للنظام
ولروح امل�سئولية يف �إدارة ال�ش�أن العام مما يتطلب
امل�سائلة واملحا�سبة.
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خام�س ًا :حتديات
والتطوير:

تواجه

البحث

يتمثل هذا التحدي يف نق�ص البحث والتطوير حيث
تعاين م�ؤ�س�سات البحث العلمي من نق�ص التمويل
الالزم للربامج البحثية مما جعل القطاع الزراعي متخلفا ً
وغري مواكب للتقدم العلمي .

�ساد�سا  :حتديات تواجه تهيئة البيئة
املواتية
 تف�شي البريوقراطية املعقدة ونق�ص الكفاءة يفم�ؤ�س�سات الدولة مع �إجراءات �إدارية وتنظيمية غري
فعالة خ�صو�صا ً يف ملكية الأر�ض و�إجراءات اال�ستثمار
�أدى �إىل �ضعف الإ�ستثمار يف القطاع الزراعي .
 �ضعف البيئة املواتية التي ت�شجع القطاع اخلا�ص يفجمال الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة.
 �ضعف منظمات وتكوينات �إحتادات املزارعني واملنتجنيوغياب ثقافة وروح العمل امل�شرتك يف �رشاكات ومزارع
جتارية
كل التحديات التي ذكرت �أثرت على �أو�ضاع النا�س
ومعا�شهم من ما نتج عنها الفقر و�سوء التغذية  ،حيث
�إنت�رش �سوء التغذية (احلاد واملتو�سط).

اخلال�صـــــة :

 - 1ت�أمني الغذاء والتغذية
 يتمثل هذا يف كيفية �إنتاج غذاء كايف وبجودةعالية لعدد ال�سكان املتزايد بالقيود وال�صعوبات
املوجودة .
 التوازن بني املناطق احل�رضية والريفية ،ومعاجلةم�شكلة الهجرة من الريف �إىل املدن.
 مواجهة امل�شاكل املعقدة التي تواجه نظامناالزراعي ،والتي تتمثل بع�ضها يف الإ�ستخدام
املكثف للأر�ض ،ومواجهة امل�شاكل التقليدية
و�إنخفا�ض الإنتاجية وفقر املزارعني والتمويل غري
الكايف وم�شاكل الأ�سعار والت�سويق وغريها.
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� - 2إ�ستئ�صال الفقر
 يتمثل هذا يف كيفية امل�ساهمة يف احلد من الفقر الذيما زال ينت�رش يف املناطق الريفية و�ضعف املنهجيات
وال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي تعمل على معاجلة
الفقر.
 كيفية تنمية التكنولوجيا وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�ساتالتي ت�ساهم يف �إ�ستغالل الإمكانات الكامنة يف
الزراعة و�إ�ستخدامها كوقود للنمو والتنمية.

 - 3الإدارة امل�ستدمية للموارد الطبيعية
 و�ضع الزراعة والتنوع احليوي ،والتوازن بني �إ�ستخداماالر�ض للزراعة واملحافظة على الغابات ،والإجابة
على ال�س�ؤال الذي يخ�ص التغري املناخي وثقب الأوزون
وغريها.
	�أي�ضا ً يتمثل التحدي يف كيفية حت�سني �إدارة املوارد،وخلق جمموعة من التكنولوجيا وال�سيا�سات واحلوافز
تعمل على ت�شجيع �صغار املزارعني لإعطاء املزيد من
الأهمية لإدارة املوارد ب�صورة ي�ضمن �إ�ستمراريتها.

 - 4كيفيية تذليل هذه التحديات
 تطوير نظام �إنتاجي م�ستدمي قادر على م�ضاعفةالإنتاج .
 الأخذ يف الإعتبار ال�سيا�سات املحلية والدوليةوامل�ؤ�س�سات التي ال متيز بني الزراعة وتعطي احلوافز
املالئمة ملاليني املزارعني.
 الإ�ستثمار يف البحوث الزراعية مثلNFRC, ARCوالبحث عن دعم املجموعات الإ�ست�شارية الدولية
للأبحاث الزراعية مثل  FAO, NFRCوبناء �رشاكات
قوية مع القطاع اخلا�ص للإ�ستفادة من الإمكانات
الهائلة للبيولوجيا اجلزئية.
	�إزالة الت�شوهات وحترير التجارة الزراعية. حت�سني االنتاجية والت�سويق والربحية ل�صغار املزارعنيوتعزيز تنمية الريف من خالل تكثيف الإ�ستخدام.
 -تزويد التكنولوجيا املالئمة للمزارعني مثل تطبيق

نظام الزراعة ب�إ�ستخدام التكنولوجيا املتطورة
خا�صة يف الزراعة املروية.

مت فتح الفر�صة للنقا�ش العام وفيها مت �إثارة
النقاط التالية - :

 حت�سني رفاهية املزارعني وت�شجيع املزارعني ليكونوا�أكرث فعالية و�أكرث وعيا ً ب�إدارة املوارد الطبيعية ومن ثم
حت�سني رفاهية املجتمعات الريفية.

 عدم وجود وثيقة �سيا�سات زراعية حتكم العملاملتعلق بالزراعة وبالتايل البد من عمل ور�شة لو�ضع
�سيا�سات حتكم القطاع الزراعي.

 حت�سني ربحية الزراعة هو املوقف الفائز دائماً ،وي�ساهميف خف�ض معدالت الفقر وامل�ساهمة يف الأمن الغذائي
وي�ساهم يف حت�سني �إدارة املوارد الطبيعية.

التو�صيات
كما هو مو�ضح يف �أهداف التنمية امل�ستدامة الثاين،
يف �إ�سرتاتيجية �صفر جوع ب�إنهاء اجلوع وحتقيق الأمن
الغذائي وحت�سني التغذية وتعزيز �إ�ستمرارية الزراعة
بنهاية .2030

 تدهور القطاع الزراعي هو ال�سبب الرئي�سي للفقريف ال�سودان بالإ�ضافة �إىل عدم ت�شجيع ال�سيا�سات
احلكومية ل�سكان الريف وجعلها منطقة جاذبة.
 ميكن نقل التجربة املاليزية يف حماربة الفقر �إىلال�سودان من حيث وجود وحدة املتابعة والتقييم يف
جمل�س الوزراء.
 ال�سيا�سات التمويلية وال�رشاكات مع القطاع اخلا�صغري فعالة يف متويل القطاع اخلا�ص.

� -إنهاء اجلوع وت�أمني الو�صول �إىل الغذاء.

 -توزيع الإنتاج على ح�سب امليزة الن�سبية للمناطق.

� -إنهاء �سوء التغذية.

متت اال�شارة �إىل جمموعة من الأ�سئلة لالجابة عليها
منها :

 م�ضاعفة الإنتاجية الزراعية والدخل ل�صغار منتجيالغذاء.
 ت�أمني نظام غذائي م�ستدمي و ممار�سة زراعية مرنة. ت�أمني التنوع اجليني للبذور والنبات واحليواين.بعد املحا�رضة قدم د .ح�سب الر�سول حاج �سعيد ،
مداخلة �إرتفاع �أ�سعار ال�سلع الزراعية ،حيث مت
الإ�شارة �إىل �إرتفاع �أ�سعار ال�سلع الزراعية و�أن احلل
يكمن يف تبني نظام �سل�سلة القيمة ،وذكر منوزج
�أثيوبيا يف �إنتاج النب.

 كيفية �إقناع النخب ال�سيا�سية ب�أولوية قطاع الزراعةالذي يعمل على التحول التنموي يف ال�سودان؟
 �أكرب خطر على القطاع الزراعي يف ال�سودان هو حتولاملجتمع ال�سوداين �إىل جمتمع نخبوي و�أفندية� ،إذا ً
من الذي يزرع؟
 هل القطاع اخلا�ص رغما ً عن التدخالت احلكوميةلديه م�شاكل؟
 ما هي ا�سباب �إرتفاع الأ�سعار هل هي كوارث �أم هناكم�سببات �أخرى؟
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�أ�ضواء على �سيا�سات بنك
ال�ســـــودان املركــــزي
ال�ســـــــــــــــــــارية

مـروة ب�شـرى نبــق
�إدارة ال�سيـــا�ســــات

�أ�ضــــواء علـــــى
مقدمــــة
ي�صدر بنك ال�سودان املركزي من�شوراته الدورية
املنتظمة للعمل امل�رصيف بالبالد ،وذلك يف �إطار جهوده
لتطوير ال�ضوابط التنظيمية والرقابية التي تهدف ايل
اال�ستقرار االقت�صادي  ،وخالل الربع الثاين من عام 2018
مت �أ�صدار عدد من املن�شورات والتعاميم ت�شمل يف الأتي:
من�شورات االدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�رصيف:

• التعميم الـخا�ص بن�رش وتفعيل نقاط
البيع( )POSsبتاريخ /23ابريل2018 /
يف اطار جتويد وتطوير خدمات الدفع االلكرتوين ،وت�شجيعا ً

لزيادة انت�شار خدمات نقاط البيع وتعزيز التعامل غري
النقدي فقد تقرر ما يلي -:
 .1على كل م�رصف امتالك وتفعيل نقاط البيع
( )POSsبحد �أدنى مائتي نقطة بيع ( )200موزعة
على متاجر خمتلفة ومواقع جغرافية متعددة
ت�شمل العا�صمة والواليات ح�سبما يرى امل�رصف.
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 .2يجوز للم�صارف ومقدمي اخلدمات حتديد تعرفتها
اخلا�صة جلميع اخلدمات املقدمة من خالل نقاط البيع
اخلا�صة بها با�ستثناء خدمة امل�شرتيات ()Purchase
ذات التعرفة املحددة بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي.
 .3على امل�صارف تفعيل وتن�شيط جميع نقاط البيع
التى بحوزتها على �أن يكتمل احلد الأدنى املطلوب
لكل م�رصف بنهاية �شهر يونيو من هذا العام كحد
�أق�صى.
 .4على امل�صارف التوعية والرتويج خلدمات نقاط البيع
و�سط العاملني بها واملتعاملني معها لتعزيز ثقافة
عدم ا�ستخدام النقود يف املعامالت املالية.
	.5ال يجوز و�ضع اكرث من نقطتي بيع جلهتني خمتلفتني
على املتجر �أو املوقع الواحد.
 .6على امل�صارف و�ضع خطة �إنت�شار لنقاط البيع
تو�ضح فيها العدد املتوقع ن�رشه بنهاية 2018م.

•

التعميم الـخا�ص بتب�سيط اجراءات

فتح احل�سابات امل�رصفية بالعملة
املحلية لالفراد بتاريخ /7يونيو2018 /
متا�شيا ً مع موجهات بنك ال�سودان املركزي الرامية
ال�ستقطاب املوارد داخل اجلهاز امل�رصيف ،ويف اطار
ا�سرتاتيجية ال�شمول املايل وتعبئة املدخرات بالعملة
املحلية و �إن�شادا ً لتطوير ال�صريفه االلكرتونية وجتنبا ً
ملخاطر حمل النقود ولأغرا�ض ا�ستبدال فئة اخلم�سني
جنيه احلالية ب�أخري ذات موا�صفات فنية عالية ،فقد
تقرر تب�سيط اجراءات فتح احل�سابات امل�رصفية وفق
الآتي :

اوالً  :يلغي �أي ن�ص وارد مبن�شورات وتعاميم بنك
ال�سودان املركزي ال�صادرة للم�صارف يتعار�ض مع
ال�ضوابط واالجراءات املذكورة يف هذا املن�شور
ثانياً :على امل�صارف تب�سيط اجراءات فتح احل�سابات
لالفراد وفقاً للآتي :
� أ .يتم فتح احل�ساب بعد �إبراز البطاقة القومية �أو الرقم
الوطني �أو �أي م�ستند �آخر الثبات ال�شخ�صية يكون
مقبول لدى امل�صارف .

ثالثاً  :علي امل�صارف تكملة بقية املطلوبات املتمثلة
يف "مبد�أ اعرف عميلك" ومطلوبات مكافحة غ�سل
االموال ومتويل االرهاب وبقية املطلوبات االخرى
لإجراءات فتح احل�سابات خالل فرتة �شهرين من تاريخ
فتح احل�ساب .
ي�رسى العمل بهذا املن�شور اعتبارا ً من تاريخه مع

�رضورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

• التعميم الـخا�ص بت�شجيع و�سائل
الدفع امل�رصفية بتاريخ /7يونيو/
2018
يف �إطار �سيا�سات بنك ال�سودان املركزي الرامية اىل ت�شجيع
عمالء امل�صارف لإ�ستخدام و�سائل الدفع املختلفة كبديل

عن التعامل النقدي وما يكتنفه من خماطر  ،يجب على
امل�صارف الإلتزام باالتي :

� 	.1إ�صدار ال�شيكات امل�رصفية لعمالئها جمانا ً وبدون
�أي ر�سوم .

 .2تفعيل وزيادة نقاط البيع بالعا�صمة والواليات .
 .3ت�شجيع العمالء لإ�ستخدام تطبيقات الهاتف
اجلوال وال�صريفة عرب املوبايل .

ب .تعبئة ا�ستمارة طلب فتح احل�ساب ح�سب النموذج
املرفق ((�أ) و(ب) ) لالفراد ال�سودانيني واالجانب على
التوايل .

البيع ل�رشاء ال�سلع واخلدمات و�سداد املدفوعات عرب

جـ� .أن يكون فتح احل�سابات مببلغ رمزي يف حدود مبلغ 50
جنيه ( خم�سني جنيها ً �سودانيا ً ) كحد �أدنى .

• التعميم الـخا�ص بالعمالت املزيفة

د� .أن مينح العميل بطاقة �رصاف �آيل خالل فرتة 48-72  
�ساعة من تاريخ فتح احل�ساب .
ه .يف حالة فتح احل�سابات اجلارية مينح العميل دفرت
ال�شيكات وفقا ً لتقدير امل�رصف .

  	.4الرتويج لإ�ستخدام بطاقات ال�رصاف الآيل يف نقاط
ال�رصافات الآلية .

بتاريخ /7يونيو   2018 /
يف اطار م�سئوليات بنك ال�سودان املركزي حلماية العملة

الوطنية و مكافحة جرمية تزييف العمالت وحماية
الإقت�صاد الوطني وحقوق املواطنني و �سمعة اجلهاز

امل�رصيف ال�سوداين وتعزيز ثقة املتعاملني معه ،فقد مت
�إتخاذ الرتتيبات التحوطية ل�سحب فئة اخلم�سني جنيه

احلالية و �إ�ستبدالها ب�أخرى ذات موا�صفات فنية عالية
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لإنفاذ ذلك يجب على امل�صارف الإلتزام بالآتي :
توفري وا�ستخدام اجهزة ك�شف تزوير العمالت وتدريب
العاملني لإ�ستخدامها .
يف حالة �إكت�شاف عمالت مزورة يتم الآتي :
�أ  .عدم �إ�ضافتها حل�ساب العميل
ب  .تبليغ بنك ال�سودان املركزي فورا وت�سليمه العمالت
املزورة .
ج � .إتباع الإجراءات القانونية الالزمة

• التعميم الـخا�ص بالتعامل بفئة
الـخم�سني جنيه القدمية بتاريخ /14
يونيو   2018 /
�إحلاقا ً لالعالن ال�صادر من بنك ال�سودان املركزي يف
يونيو 2018م واخلا�ص بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة
اخلم�سني جنيها ً للتداول  ،يرجى عدم �إ�ستبدال �أي مبالغ
من فئة اخلم�سني جنيه الطبعة القدمية بالفئة اجلديدة ،
علما ً بان فئة اخلم�سني جنيه القدمية مازالت �سارية على
كافة امل�صارف مراعاة الإلتزام بالتوجيه �أعاله .
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• التعميم الـخا�ص بالتعامل ب�سقف
املحفظة
بطاقات
�أر�صدة
الإلكرتونية ( )Purse-Eبتاريخ /21
يونيو   2018 /
احلاقا ً اىل التعميم ال�صادر بتاريخ �14سبتمرب2014م
" �ضوابط خدمة املحفظة الإلكرتونية " الفقرة ثانيا ً
(�ضوابط �إ�صدار بطاقات املحفظة الإلكرتونية ) وت�شجيعا ً
لزيادة �إنت�شار خدمات الدفع الإلكرتوين ،فقد تقرر رفع
�سقف �أر�صدة بطاقات املحفظة الإلكرتونية) (Purse-E
لت�صبح كما يلي                         :
 .1مبلغ  50,000جنيه ( خم�سون �ألف جنيه ) �سقفا

لر�صيد املحفظة املعيارية (                            .)Standard
 .2مبلغ  150,000جنيه ( مائة وخم�سون �ألف جنيه )�سقفا

لر�صيد املحفظة الف�ضية (. )Silver

 .3ر�صيد مفتوح وغري حمدد �سقفا لر�صيد املحفظة
الذهبية ( )Goldمع ربطها بح�ساب م�رصيف .

�أحداث �إقت�صادية

�أحداث �إقت�صادية ..
حملية وعاملية

هادية خالد عبد الرحمن احمد

�إدارة البحوث والتنمية

ال�سودان يعلن عن خطط جديدة
للإ�صالح االقت�صادي
�أعلن وزراء املالية والنفط واملعادن والزراعة والتجارة
بال�سودان يف يونيو  2018عن خطط وبرامج جديدة
للإ�صالح� ،ستنفذ خالل هذا العام بهدف تن�شيط
الإنتاج يف هذه القطاعات ومكافحة الف�ساد.
واعترب اخلرباء واملراقبون� ،أن ما �أعلنه وزراء القطاع
االقت�صادي خالل �إحتفاالت املعايدة التي �شهدتها دواوين
احلكومة الأ�سبوع املا�ضي ،ميثل حراكا ً اقت�صاديا ً وا�سعا ً
ملعاجلة وت�شخي�ص اخللل الذي �أ�صاب اقت�صاد البالد.
وك�شف تقرير لوزارة املالية ال�سودانية تدين ال�صادرات
غري النفطية وهبوط الإنتاج النفطي ،وتفاقم
ظاهرة تهريب ال�سلع ال�صادرة وال�سلع اال�سرتاتيجية
املدعومة ،بجانب التهريب الذي ميار�س يف البحار
با�ستخدام �سفن تهريب الب�رش ،خ�صو�صا ً يف منطقة
البحر الأحمر ب�رشق البالد ،وفقا ً مل�صادر موثوقة.
ويواجه االقت�صاد ال�سوداين م�آزق متعددة منذ
تخفي�ض قيمة اجلنيه �أمام الدوالر من � 6.9إىل
 18جنيها ً مع بدء تطبيق ميزانية العام احلايل،

كذلك رفع الدوالر اجلمركي بن�سبة  300يف املائة.
ويف غ�ضون هذه الأزمة االقت�صادية ،وجه رئي�س
اجلمهورية امل�شري عمر الب�شري ،ب�إلغاء كل ال�رضائب
واجلبايات ،و�إزالة املعوقات التي تعرت�ض زيادة الإنتاج
والإنتاجية .وتر�أ�س الب�شري اجتماعا ً لوزراء القطاع
االقت�صادي ،تداولوا فيه حول امل�رشوعات املطروحة
من قبل وزراء القطاع االقت�صادي ،وامل�رشوعات ذات
العائد املادي ال�رسيع ،و�إعداد الربامج وامل�رشوعات التي
تعمل على حل الأزمة االقت�صادية ب�شكل فوري.
وعقب االجتماع الرئا�سي� ،أعلن وزير النفط والغاز
ال�سوداين �أزهري عبد القادر� ،أن وزارته تعمل على 3
م�شاريع رئي�سية ل�سد احلاجة املحلية من النفط
والغاز ،وذلك ب�إنتاجهما من احلقول اململوكة لل�سودان،
ومعاجلة امل�شكالت اخلا�صة بالت�صدير التي ت�سببت
فيها املقاطعة الأمريكية وانف�صال جنوب ال�سودان
وانخفا�ض �سعر النفط العاملي .وقال« :خالل � 3أعوام
�سيتم ذلك ،لكن يف حالة توفر التمويل املايل لإنتاج
النفط ،الذي يفوق املليار دوالر» .وتعهد �أزهري ب�إرجاع
منظومة الإنتاج مع دولة جنوب ال�سودان املتوقفة
منذ عام  ،2013م�شريا ً �إىل �أن هناك ات�صاالت مع اجلانب
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اجلنوبي ال�ستئناف الإنتاج.و�أ�شار �إىل �أن ا�ستئناف الإنتاج
بدولة جنوب ال�سودان ،يزيد عائدات ال�سودان من العملة
ال�صعبة من ر�سوم عبور النفط ،و�أ�شار �إىل عزم احلكومة
�إن�شاء م�صفاة جديدة يف بورت�سودان لت�أمني حاجة البالد
من امل�شتقات النفطية على ال�ساحل ال�سوداين .و�رشعت
وزارة املعادن يف تطوير قطاع التعدين ،كذلك رفع �إنتاج
النحا�س �إىل  88طنا ً �سنويا ً على مدى ال�سنوات الثماين
املقبلة ،بجانب م�شاريع �أخرى لت�صنيع املعادن والأحجار
الكرمية ،وقطع وزير املعادن حممد �أحمد علي ،ب�أن وزارته
�ستت�صدى وب�شدة لكل من يهربون الذهب،
و�أعلن الوزير انطالق برنامج الطواف وزيارات مناطق
التعدين التقليدي ،للوقوف على العمل يف هذا القطاع،
الذي قال �إنه يحتاج �إىل التطوير ،خ�صو�صا ً �أنه ي�سهم يف
�إنتاج الذهب ال�سوداين ب�أكرث من  80يف املائة.

مار�شال بلينج�سلي ي�ؤكد ا�ستعداد
بالده لبدء املرحلة الثانية من احلوار
الإيجابي مع ال�سودان:
تعهد م�ساعد وزير اخلزانة الأمريكي مار�شال بيلينج�سلي
خالل لقائه وزير املالية ال�سوداين حممد عثمان الركابي
يف ابريل � 2018ضمن وفد من الكونغر�س الأمريكي
ب�إعادة عالقات امل�صارف الأمريكية وال�سودانية ووعد
بيلينج�سلي بح�سب بيان وزارة املالية ال�سودانية حكومة
اخلرطوم بحث امل�صارف يف بالده على فتح فروع لها
بال�سودان والإعفاء من الديون  ،ودعا امل�س�ؤول الأمريكي
احلكومة ال�سودانية �إىل �إحراز مزيد من التقدم يف احلريات
وحقوق الإن�سان وبناء عالقات طبيعية مع بالده وقال �إن
الكونغر�س الأمريكي يتطلع �إىل رفع �إ�سم ال�سودان من
الدول الراعية للإرهاب يف املرحلة الثانية وحتقيق ذلك يف
�أ�رسع وقت ممكن  ،وبح�سب البيان ا�ستعر�ض وزير املالية
ال�سوداين مع امل�س�ؤول الأمريكي الو�ضع االقت�صادي
يف البالد ،وال�صعوبات التي يواجهها نتيج ًة لعدم رفع
ا�سمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،بجانب م�شكلة
�إعفاء الديون ،و�أعرب بلينج�سلي خالل لقائه باخلرطوم
بوزير املالية والتخطيط االقت�صادي ال�سوداين الدكتور
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حممد عثمان الركابي ،ووكيل وزارة اخلارجية ال�سفري
عبدالغني النعيم ،كال على حدة حيث عرب عن ارتياحه
لنجاح املرحلة الأوىل من خطة امل�سارات اخلم�سة والتي
�أثمرت عن قرار رفع العقوبات االقت�صادية التي كانت
مفرو�ضة على ال�سودان ،م�ؤكدا ً �أن حكومة بالده �أبلغت
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات بدول اخلليج واملنطقة ب�إمكانية
الرتا�سل والتعامل املبا�رش مع امل�صارف ال�سودانية،
ووجه امل�س�ؤول الأمريكي ال�شكر حلكومة ال�سودان
على جهودها لتطوير العالقات مع بالده م�ؤكدا ً حر�ص
بالده على تعزيز وتنمية عالقاتها الثنائية بني البلدين
قال �إن الكوجنر�س الأمريكي يتطلع لرفع ا�سم ال�سودان
عن قائمة الدول الراعية للإرهاب وحتقيق ذلك يف �أ�رسع
وقت ممكن ووعد م�ساعد وزير اخلزانة الأمريكي ب�إعادة
عالقات البنوك الأمريكية واملرا�سلني الأجانب مع البنوك
ال�سودانية� ،إ�ضافة �إىل حث البنوك الأمريكية لفتح
فروع لها بال�سودان ،وم�ساعدة ال�سودان يف �إعفاء ديونه
اخلارجية .من جانبه �أكد وكيل وزارة اخلارجية ال�سودانية
ا�ستعداد بالده لبدء املرحلة الثانية من احلوار الإيجابي
بني البلدين وقدم �رشحا ً وافيا ً جلهود ال�سودان يف مكافحة
الإرهاب وجرائم غ�سل الأموال والهجرة غري ال�رشعية
والإجتار بالب�رش ،م�شريا ً �إىل �إ�شادة كبار امل�س�ؤولني بالأجهزة
املخت�صة بالواليات املتحدة الأمريكية والعديد من دول
العامل ونوه النعيم �إىل دور ال�سودان يف ال�سلم والأمن
الإقليمي وا�ست�ضافة ماليني الالجئني من دول عديدة.
داعيا الواليات املتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع
العقوبات عن ال�سودان ،ومعاجلة الديون وم�ساعدته يف
االن�ضمام ملنظمة التجارة العاملية وذلك لالندماج يف
االقت�صاد العاملي ورحب بالقطاع اخلا�ص الأمريكي للعمل
يف جماالت النفط واملعادن والزراعة والرثوة احليوانية
وال�سمكية والبنية التحتية والتكنولوجيا واالت�صاالت
والتبادل الثقايف والتعليمي ،وكذلك تبادل زيارات كبار
امل�سئولني ،م�ؤكدا التزام ال�سودان بقرارات جمل�س الأمن
اخلا�صة بكوريا ال�شمالية ،وذلك وفقا ً اللتزامه مبيثاق
الأمم املتحدة وجهوده لتحقيق ال�سلم والأمن الدوليني ،
وبدوره �أطلع وزير املالية والتخطيط االقت�صادي ال�سوداين
امل�س�ؤول الأمريكي على الو�ضع االقت�صادي يف ال�سودان

وال�صعوبات التي يواجهها نتيج ًة لعدم رفع ا�سمه من
قائمة الدول الراعية للإرهاب ،بجانب م�شكلة �إعفاء
ديون ال�سودان ،على الرغم من �أنه ا�ستوفى كافة ال�رشوط
التي ت�ؤهله لإعفاء ديونه اخلارجية واال�ستفادة من
مبادرة الدولة املثقلة بالديون .وقال الركابي �إن ال�سودان
م�ستمر يف الإ�صالح االقت�صادي ،مطالبا ً تقدمي الدعم
املايل ال�ستكمال عملية الإ�صالح التي يتحمل �أعباءها
ال�رشائح ال�ضعيفة يف املجتمع ،منوها ب�أن اللقاء كان
مثمرا وتناول ق�ضايا املرحلة القادمة ،وكيفية الو�صول
لإزالة ا�سم ال�سودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
وتعزيز العالقات مع الواليات املتحدة الأمريكية واملجتمع
الدويل.

تقدمي وملخ�ص
االقت�صاد العاملي :

واف
ٍ

لآفاق

ات�سع نطاق االنتعا�ش االقت�صادي العاملي الذي بد�أ نحو
منت�صف  2016واكت�سب مزيدا من القوة .ويتوقع
العدد اجلديد من تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي �أن توا�صل
االقت�صادات املتقدمة م�سرية التو�سع كمجموعة لتتجاوز
معدالت منوها املمكن يف العامني احلايل والقادم ،ثم تبد�أ يف
الرتاجع .ويف الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية ،يتوقع
�أن ترتفع معدالت النمو ثم ت�ستقر .ولن تدوم معدالت
النمو املواتية احلالية بالن�سبة ملعظم البلدان .ولذلك
ينبغي ل�صناع ال�سيا�سات اغتنام الفر�صة ال�سانحة
لتدعيم النمو وجعله �أكرث ا�ستدامة وت�سليح احلكومات
ب�أدوات �أف�ضل ملواجهة الهبوط االقت�صادي القادم .ويبدو
�أن النمو العاملي يف �سبيله �إىل بلوغ معدل  3.9%يف
العامني احلايل والقادم ،وهو �أعلى بكثري من املتوقع يف
�أكتوبر املا�ضي .ومما ي�ساعد يف دفع هذا الت�سارع يف الناجت
�أن منطقة اليورو واليابان وال�صني والواليات املتحدة ت�شهد
منوا �أ�رسع ،وكلها حققت معدالت جتاوزت التوقعات يف

العام املا�ضي� ،إىل جانب بع�ض التعايف يف البلدان امل�صدرة
لل�سلع الأولية .وبخالف ال�صني ،هناك عدة �أ�سواق �صاعدة
واقت�صادات نامية �ستحقق �أداء �أف�ضل �أي�ضا هذا العام
مقارنة بالتوقعات ال�سابقة – وت�شمل هذه املجموعة
الربازيل واملك�سيك وبلدان �أوروبا ال�صاعدة .غري �أن املكا�سب
الكلية لهذه املجموعة من البلدان تت�أثر بالتخفي�ض احلاد
يف الآفاق املتوقعة لب�ضعة بلدان حتت طائلة ال�رصاعات
الأهلية� ،أبرزها ليبيا وفنزويال واليمن .وال يزال تنامي التجارة
واال�ستثمار عاملني بارزين يدفعان عجلة االنتعا�ش العاملي.
ومل ي�شهد العامل منوا بهذا االت�ساع والقوة منذ التعايف
املبدئي القوي يف عام  2010من الأزمة املالية التي وقعت
يف الفرتة  .2009 - 2008و�سي�ساعد التو�سع املتزامن على
التخل�ص من تركات الأزمة املتبقية عن طريق ت�رسيع وترية
اخلروج من مرحلة ال�سيا�سات النقدية غري التقليدية يف
االقت�صادات املتقدمة ،وت�شجيع اال�ستثمار ،و�إبراء �أ�سواق
العمل من ندوبها املتبقية.
غري �أن الأزمة خلفت �آثارا �أخرى تبدو �أكرث ا�ستمرارية ،مبا
يف ذلك ارتفاع م�ستويات الدين على م�ستوى العامل
والت�شكك وا�سع النطاق لدى عموم املواطنني يف مدى قدرة
�صناع ال�سيا�سات على توليد النمو القوي واالحتوائي الالزم
ومدى رغبتهم يف �إجناز هذه املهمة .و�سيزداد هذا الت�شكك
– ويرتك �آثارا �سيا�سية �سلبية فيما بعد – �إذا عجزت
ال�سيا�سة االقت�صادية عن مواكبة حتدي �سن الإ�صالحات
وبناء هوام�ش الأمان املالية الالزمة .ومن �ش�أن النجاح يف
هذه اجلهود �أن يدعم النمو متو�سط الأجل ،وين�رش منافعه
على امل�ستويات الأدنى يف توزيع الدخل ،ويبني ال�صالبة
الالزمة يف مواجهة املخاطر القادمة.
وتبدو �آفاق النمو امل�ستقبلية مثقلة بالتحديات بالفعل
يف حالة االقت�صادات املتقدمة وكثري من البلدان امل�صدرة
لل�سلع الأولية .ففي االقت�صادات املتقدمة� ،سيكون من
ال�صعب �أن يعود املعدل املتو�سط لنمو دخل الأ�رسة �إىل

العدد ( )88يونيو 2018م

49

وتريته ال�سابقة على الأزمة ب�سبب �شيخوخة ال�سكان
واالنخفا�ض املتوقع يف وترية التقدم نحو معدالت �أعلى من
الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج .بل يبدو من الأ�صعب
حتقيق زيادة ملمو�سة يف الدخول املتو�سطة والدنيا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ستميل معدالت النمو حتما ً �إىل
م�ستوياتها الأ�ضعف على املدى الأطول .و�سينح�رس الدعم
الذي تقدمه ال�سيا�سات يف الواليات املتحدة وال�صني – رغم
�رضورته التي متليها االختالالت االقت�صادية الكلية يف هذين
البلدين� .أما البلدان التي ميكنها الآن ت�رسيع النمو بت�شغيل
العمالة ور�أ�س املال غري امل�ستخدمني بالكامل ف�سوف
تبلغ طاقتها الكاملة .ولذلك ف�إن احلاجة ملحة لأن تتخذ
ال�سيا�سات منظورا ا�ست�رشافيا – للحد من املخاطر وتعزيز

النمو.

اليابان لديها فائ�ض جتاري مبا يفوق
ال  625مليار ين:
�سجلت اليابان فائ�ضا يف جتارة ال�سلع بلغ  625.977مليار
ين يف �شهر �أبريل  ،ح�سبما قالت وزارة املالية اليابانية
بزيادة  30.9يف املائة على �أ�سا�س �سنوي .وجتاوز الرقم
الرئي�سي التوقعات بفائ�ض قدره  440.0مليار ينق .وزادت
ال�صادرات بن�سبة  7.8يف املئة على �أ�سا�س �سنوي لت�صل
�إىل  6.822تريليون ين وكانت التوقعات لزيادة  8.7يف املئة
لكنها ارتفعت من  2.1يف املئة يف ال�شهر ال�سابق .وارتفعت
ال�صادرات �إىل �آ�سيا بن�سبة  6.0يف املائة على �أ�سا�س �سنوي
�إىل  3.654تريليون ين  ،يف حني قفزت ال�صادرات �إىل ال�صني
وحدها بن�سبة  10.9يف املائة �إىل  1.426تريليون ين �سنوياً.
وزادت ال�صادرات �إىل الواليات املتحدة االمريكية  4.3يف املائة
�إىل  1.286تريليون ين  ،يف حني ارتفعت ال�صادرات �إىل االحتاد
الأوروبي بن�سبة  14.1يف املائة �إىل  819.253مليار ين �سنوياً.
وارتفعت الواردات مبعدل �سنوي  5.9يف املئة لت�صل �إىل
 6.196تريليون ين مقابل التوقعات التي بلغت  9.8يف املئة
بعد االنكما�ش بن�سبة  0.6يف املئة يف ال�شهر ال�سابق .وزادت
الواردات من �آ�سيا بن�سبة  3.7يف املائة على �أ�سا�س �سنوي
�إىل  2.938تريليون ين  ،يف حني ارتفعت الواردات من ال�صني
وحدها  2.2يف املائة �إىل  1.462تريليون ين .وزادت الواردات
من الواليات املتحدة  3.9يف املئة �إىل  670.633مليار ين يف
حني قفزت واردات االحتاد الأوروبي  9.0يف املئة على �أ�سا�س
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�سنوي �إىل  716.343مليار ين .وبلغ الفائ�ض التجاري املعدل
 550.0مليار ين  ،وهو ما يتجاوز التوقعات عند  114.9مليار
ين بعد الفائ�ض البالغ  119.2مليار ين يف مار�س.

اقت�صاد بريطانيا ينمو بوترية �رسيعة
لكن عقبات االنف�صال تواجهه:
ت�سارع منو االقت�صاد الربيطاين يف الربع الثاين من العام بعد
تباط�ؤ �شتوي حاد �أوائل  2018لكنه فقد الزخم يف يونيو
 ،مما يربز �أداءه املتذبذب قبل االنف�صال عن االحتاد الأوروبي
بعد ما يقل عن ثمانية �أ�شهر ،وقال مكتب الإح�صاءات
الوطنية �إن الناجت املحلي الإجمايل زاد  0.4باملئة بني �أبريل
ويونيو مبا ين�سجم مع التوقعات يف ا�ستطالع �أجرته رويرتز
لآراء االقت�صاديني .وت�سارع معدل النمو ال�سنوي لالقت�صاد
على نحو طفيف �إىل  1.3باملئة يف الربع الثاين مبتعدا قليال
فح�سب عن �أدنى م�ستوى يف نحو �ست �سنوات البالغ
 1.2باملئة والذي �سجله يف بداية العام .وتباط�أ االقت�صاد
الربيطاين بعد الت�صويت يف  2016ل�صالح اخلروج من االحتاد
الأوروبي ومن املتوقع �أن يوا�صل النمو بوترية �أ�ضعف مقارنة
مع معظم اقت�صادات الدول املتقدمة مع اقرتاب موعد
اخلروج من االحتاد يف مار�س  .2019وقال مكتب الإح�صاءات
�إن االقت�صاد تلقى الدعم يف الربع الثاين من تعايف مبيعات
التجزئة وقطاع البناء .و�أ�ضاف �أنه يف يونيو وحده ،منا
االقت�صاد  0.1باملئة بعد زيادة ن�سبتها  0.3باملئة يف مايو ،
وهو ما يقل عن التوقعات يف ا�ستطالع رويرتز والتي �أ�شارت
�إىل زيادة  0.2باملئة .وقال مكتب الإح�صاءات �إن النمو يف
الربع الثاين كان مدفوعا ب�شكل رئي�سي بقطاع اخلدمات
وكان ل�صايف التجارة �أكرب �أثر �سلبي على االقت�صاد منذ
الربع الثالث من .2016

الأرجنتني تتلقى دفعة �أوىل من
قر�ض بخم�سني مليار دوالر
يف يونيو من العام اجلاري تلقت الأرجنتني من �صندوق
النقد الدويل  15مليار دوالر ،مت ّثل ال�رشيحة الأوىل من
قر�ض بقيمة خم�سني مليار ،يهدف لت�أمني ا�ستقرار ثالث
�أقوى اقت�صاد يف �أمريكا الالتينية .و�أعلن البنك املركزي
الأرجنتيني ت�سلم هذه الدفعة من القر�ض الذي ح�صلت
عليه البالد "لتجنب �أزمة" ،على حد تعبري وزير الإقت�صاد

نيكوال�س دوخوفنى ،وفق ما نقلت رويرتز وكان �صندوق
النقد الدويل والأرجنتني قد �أعلنا يف ال�سابع من يونيو
التو�صل �إىل اتفاق مبدئي ب�ش�أن قر�ض ،مقابل تعهد بوين�س
�آير�س باجراء �إ�صالحات تهدف �إىل خف�ض العجز يف امليزانية.
و�سي�ساهم القر�ض يف تعزيز احتياطات البالد
من القطع الأجنبي ،وت�أمني ا�ستقرار �سوق
متقلبة خ�رست فيها العملة الوطنية "البيزو"
" 35باملئة من قيمتها منذ الأول من يناير املا�ضي.
ووافقت �إدارة ال�صندوق ر�سميا الأربعاء على خطة
اقت�صادية متتد لثالث �سنوات قدمتها احلكومة
الأرجنتينية ،وتعهدت مبوجبها بخف�ض النفقات العامة
لدعم امليزانية بحلول عام  .2020وتعتزم الأرجنتني
ا�ستخدام ال�رشيحة الأوىل من القر�ض لدعم املوازنة،
فيما �ستكون ال�رشيحة املتبقية البالغة  35مليار دوالر
"احتياطية" .وقوبل قرار الرئي�س الأرجنتيني موري�سيو
ماكري طلب متويل من ال�صندوق بتظاهرات وتهديدات
يحمل العديد من املواطنني
بالإ�رضاب عن العمل ،حيث
ّ
الأرجنتينيني الهيئة املالية الدولية م�س�ؤولية الأزمة
االقت�صادية التي حدثت يف البالد �سنة  ،2001مل�شاركته
يف و�ضع ال�سيا�سة االقت�صادية يف ت�سعينات القرن املا�ضي
والتي �أو�صلت البالد �إىل عجز عن ت�سديد امل�ستحقات.
وتقول املعار�ضة �إن االتفاق كان يفرت�ض �أن يعر�ض على
الربملان للح�صول على موافقته .وي�أتي منح االرجنتني
هذا القر�ض بعد  12عاما على ت�سديدها يف  2006ع�رشة
مليارات دوالر مع قرار الرئي�س الأ�سبق ن�ستور كري�شرن قطع
العالقات مع �صندوق النقد الدويل.

ال�صني ترد جمدد ًا على �أمريكا
بر�سوم على �صادراتها  -وتوقعات
بانخفا�ض  500نقطة على م�ؤ�رش
"داو":
ر ّدت ال�صني على الت�صعيد التجاري لها مع الواليات
املتحدة الأمريكية ،يف لرابع من ابريل،لتعلن عن خطط
لفر�ض ر�سوم جديدة على ع�رشات الب�ضائع الأمريكية،
من بينها الطائرات وفول ال�صويا وال�سيارات .وتوقع
امل�ستثمرون ب�أن ينخف�ض م�ؤ�رش "داو" بن�سبة تزيد عن

 500نقطة بعد هذه اخلطوة الأخرية من ال�صني� ،إذ
اعلنت وزارة التجارة ال�صينية ،عن خططها لفر�ض
ر�سوم بن�سبة  25يف املائة على ما يقدر ثمنه بـ 50
مليار دوالر من الب�ضائع الأمريكية .وي�أتي �إعالن ال�صني
كا�ستجابة مبا�رشة لإعالن �إدارة ترامب ،عن فر�ض ر�سوم
بن�سبة  25يف املائة على قائمة بحوايل  1300من
ال�صادرات ال�صينية ،والتي تقدر بحوايل  50مليار دوالر
�أي�ضا ً وقد قال متحدث با�سم وزارة التجارة ال�صينية،
جاو فينغ" :ما فعلته الواليات املتحدة يعترب جهال ً كامال ً
بجوهر املنفعة املتبادلة والتعاون لنجاح كافة االطراف
بالتجارة بني ال�صني والواليات املتحدة "،خالل مقابلة
له مع قناة " "CCTVالر�سمية ال�صينية .ويدفع تبادل
التهديدات بني الطرفني املخاوف بن�شوء حرب جتارية
بني �أقوى اقت�صادين يف العامل� ،إذ �شهدت �أ�سواق املال
انخفا�ضا ً �إثر �إعالن ال�صني� .إذ ت�أثر م�ؤ�رش "هانغ �سينغ"
بهونغ كونغ على وقع الأنباء ،ب�إنخفا�ض زاد عن ،% 2
بينما انخف�ض م�ؤ�رش "داو" بن�سبة  1.7يف املائة .ولي�س
من الوا�ضح بعد التوقيت الذي �سينفذ فيه كال الطرفني
خططه � ،أو فيما لو �سيهد�أ يف الوقت احلايل� ،إذ قالت
ال�صني �إنها �ستعلن عن وقت التطبيق ب�شكل منف�صل،
بينما �ستعقد احلكومة الأمريكية جل�سة ا�ستماع
علنية للأعمال الأمريكية حول خطتها خالل ال�شهر
القادم .لعديد من ر�سوم التعرفة الأمريكية التي �ست�ؤثر
على قطاعات ال�صناعة والتكنولوجيا والآالت يف ال�صني،
بالإ�ضافة �إىل الأدوات الطبية والتعليمية والدوائية .وقد
�أعلنت ال�صني عن نيتها اال�ستجابة للإعالن الأمريكي،
حيث فر�ضت ال�صني ر�سوما ً على ما تقدر قيمته بحوايل
ثالثة مليارات دوالر من الب�ضائع الأمريكية ،من بينها
النبيذ وحلوم اخلنازير والفاكهة والأنابيب الفوالذية ،والتي
�أتت ردا ً على ر�سوم �إدارة ترامب ال�سابقة على م�ستوردات
الفوالذ والأملنيوم من ال�صني ودول �أخرى ،يف حني و�صفت
بكني فر�ض ر�سوم على الفوالذ "انتهاكا ً" لقوانني التجارة
الدولية.
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م�ؤ�شــــرات
�إقت�صادية
جدول ( ) 1

االرقام القيا�سية لتكاليف املعي�شة و معدالت الت�ضخـــم
			
للفتـــــرة ( - 2008يونيو  ) 2018م

				
الفرتة

دي�سمرب

116.9
()14.9

120.5
()18.8

113.8
()13.8

دي�سمرب

132.7
()13.4

135.9
()12.8

129.7
()14.0

2009

�إدارة الإح�صـــــــــاء

2010

جدول ( ) 1
االرقام القيا�سية لتكاليف املعي�شة و معدالت الت�ضخم
للفرتة 2007 - 2005

�سنة الأ�سا�س ((100 =1990

الدخول العليا

الدخول املتو�سطة

الدخول الدنيا

دي�سمرب

34,078.3
()5.1

34,909.4
()6.5

34,730.7
()6.1

دي�سمرب

39,629.8
()16.3

40,392.1
()15.4

39,968.1
()15.7

دي�سمرب

42,854.7
()8.1

43,948.4
()8.8

43,258.6
()8.2

2005

2006

2007

دي�سمرب

153.0
()15.4

157.0
()15.5

149.3
()15.1

دي�سمرب

181.9
()18.9

190.4
()21.3

173.8
()16.4

دي�سمرب

262.8
()44.4

277.9
()46

248.0
()42.7

2011

2012

2013
دي�سمرب

372.9
()41.9

392.1
()41.1

354.4
()42.9

دي�سمرب

*468.6
()25.7

502.7
()28.2

436.5
()23.2

دي�سمرب

527.6
()12.58

554.5
()10.31

502.6
()15.15

688.4
()30.5

729.4
()31.53

651.0
()29.52

2014

2015

2016
دي�سمرب

52

املناطق الريفية

املناطق احل�رضية

2008

�إلهــــــام �ضـــرار عمــــر

الفرتة

كل ال�سودان

�سنة ا لأ�سا�س ()100 = 2007
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2017
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
اغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

705.9

746.0

669.4

()32.9

()34.7

()30.9

715.9

760.0

675.2

()33.5

()36.4

()30.5

723.1

769.9

679.8

()34.7

()37.8

()31.3

738.0

787.7

691.8

()34.8

()38.0

()31.4

758.5

813.7

706.5

()35.5

()39.2

()31.5

767.9

824.4

714.7

()32.6

()35.9

()29.0

()34.2

()38.3

()29.8

834.3

869.0

776.3

()34.6

()38.8

()30.1

818.3

879.8

760.2

()35.1

()39.5

()30.5

829.6

888.6

774.5

()33.1

()36.7

()29.2

844.2

835.6

783.4

()24.8

()27.6

()21.5

861.5

932.7

794.1

()25.2

()27.9

()22.0

859.2

800.8

745.5

2018
يناير
فرباير
مار�س
ابريل
مايو
يونيو
امل�صدر  :اجلهاز املركزي للإح�صاء
* بيانات معدلة
ملحوظة  :معدالت الت�ضخم
بني الأقوا�س

1,075.6

1,177.5

980.2

()52.4

()57.8

()46.4

1,105.0

1,532.0

1,204.6

()54.3

()59.6

()48.5

1,125.1

1,841.4

1,393.7

()55.6

()60.7

()49.8

1,163.4

1,898.9

1,445.4

()57.7

()62.0

()52.7

1,220.6

2,008.1

1,500.1

()60.9

()65.8

()55.1

1,258.3

2,066.9

1,549.6

()63.9

()68.4

()58.4
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جــدول رقــم ()2

املتو�سط ال�شهري ال�سعار �رصف الدوالر ببنك ال�سودان املركزي خالل الفرتة (  - 2005يونيو ) 2018

ال�رشاء

�ص

دي�سمرب 2005

دي�سمرب 2006
دي�سمرب 2007
دي�سمرب 2008
دي�سمرب 2009
دي�سمرب 2010
دي�سمرب 2012
دي�سمرب 2013
دي�سمرب 2014
دي�سمرب 2015
دي�سمرب 2016

2.301

البيع

( باجلنيه ال�سوداين )

2.313

2.008

2.018

2.029

2.039

2.190

2.200

2.236

2.247

2.482

2.495

4.398

4.420

5.682

5.710

5.857

5.886

6.077

6.107

6.554

6.586

2017

يناير

فرباير

مار�س
�أبريل
مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س
�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

6.618

6.651

6.667

6.700

6.667

6.700

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.6667

6.7000

6.9979

7.0329

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

17.9551

18.0449

2018

يناير

فرباير

مار�س

ابريل
مايو

يونيو

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
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جدول رقم()3

متو�سط �أ�سعار �رصف الدوالر ب�رصافات البنوك خالل الفرتة (  - 2005يونيو )2018
الفرتة

دي�سمرب 2005
دي�سمرب 2006
دي�سمرب 2007
دي�سمرب 2008
دي�سمرب 2009
دي�سمرب 2010
دي�سمرب 2011
دي�سمرب 2012
دي�سمرب 2013
دي�سمرب 2014
دي�سمرب 2015
دي�سمرب 2016

يناير

فرباير

مار�س

�أبريل
مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س

�سبتمرب
�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

ال�رشاء

2.300

( باجلنيه ال�سوداين )

البيع

2.318

2.006

2.025

2.030

2.060

2.150

2.245

2.192

2.450

2.595

2.606

2.745

2.756

5.942

5.971

5.939

5.969

6.276

6.306

6.414

6.446

7.077

7.113

2017
7.000

7.009

6.894

6.905

6.919

6.931

7.0905

7.1099

7.1409

7.1604

7.3309

7.4441

8.039

8.079

8.039

8.079

8.039

8.079

7.9633

8.0031

7.9633

8.0031

8.9120

8.9566

2018
يناير

فرباير

مار�س

ابريل
مايو

يونيو

19.9196

20.0195

29.2851

29.4318

29.1298

29.2758

29.1278

29.2696

29.1319

29.2737

29.1278

29.2737

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
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جدول رقم()4

متو�سط �أ�سعار �رصف الدوالر ب�رشكات ال�رصافة خالل الفرتة (  - 2005يونيو ) 2018

دي�سمرب 2005

الفرتة

دي�سمرب 2006

دي�سمرب 2007

دي�سمرب 2008

دي�سمرب 2009

دي�سمرب 2010

دي�سمرب 2011

دي�سمرب 2012

دي�سمرب 2013

دي�سمرب * 2014
دي�سمرب 2015

دي�سمرب 2016

ال�رشاء

البيع

2.305

2.314

2.010

2.020

2.030

2.040

2.160

2.220

2.245

2.373

2.515

2.525

2.749

2.760

6.180

6.211

5.946

5.975

6.282

6.313

6.414

6.446

7.077

7.113

( باجلنيه ال�سوداين )

2017
يناير

فرباير

مار�س
�أبريل
مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س
�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

7.005

7.054

6.894

6.903

6.916

6.931

7.1016

7.1099

7.0310

7.1617

7.3403

7.4387

8.039

8.079

8.039

8.079

8.039

8.079

7.9633

8.0031

7.9633

8.0031

8.9120

8.9566

2018

يناير

فرباير

مار�س
ابريل
مايو

يونيو

بيانات معدلة

56

19.8118

19.9110

28.6505

28.8181

29.0720

35.8492

29.0439

29.1869

29.0446

29.1879

29.0446

29.1879
امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
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76.4

47.2

24.3

28.6

39,919.9

30,482.8

67,049.6

27,669.9

14,241.9

16,751.5

58,663.3

دي�سمرب

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

اجمايل التمويل
امل�رصيف  /الودائع
%

�شبه النقود /
عر�ض النقود %

الودائع حتت
الطلب /عر�ض
النقود %

العملة لدى
اجلمهور /عر�ض
النقود %

اجمايل الودائع
امل�رصفية

�إجمايل
التمويل امل�رصيف

اجمايل ا�صول (
خ�صوم ) البنوك

�شبه النقود

الودائع حتت
الطلب

العملة لدى
اجلمهور

عر�ض النقود

الفتــرة

البيـــــان

2012

84.6

46.3

24.8

28.9

82.1

44.6

25.4

30.0

53,978.5

83.7

43.5

27.1

29.4

84.7

40.3

27.7

32.0

63,884.8

79,918.2

44,533.3

37,657.1

53,456.8

67,688.6

44,320.7

77,479.8

82,367.0

74

41

29

30

139,964.3

102,927.7

211,245.8

48,627.2

33,460.8

61,455.0

203,368

دي�سمرب

59,545.5

38,712.0

132,713.5 108,937.6 92,317.0

40,770.9

25,376.3

27,495.4

93,642.6

120,800

30,780.4

19,743.0

23,343.1

77,739.0

دي�سمرب

دي�سمرب

دي�سمرب

34,652.9

16,486.9

19,178.4

66,445.7

دي�سمرب

2013

2014

2015

2016

2017
يناير

63

47

26

27

173,030.0

108,858.8

248,043.5

115,324.6

62,632.4

65,846.4

243,803

			
جدول رقم( )5م�ؤ�رشات نقدية خالل الفرتة (  - 2012يونيو 2018م )

58

49

25

26

193,905.4

112,496.5

276,991.6

132,894.4

66,804.1

71,572.3

271,271

فرباير

57

48

25

27

197,357.5

113,159.1

284,167.2

132,727.1

70,659.5

74,925.5

278,312

مار�س

ابريل

58

46

27

27

202,411.3

117,094.1

289,387.3

132,729.0

76,617.7

78,212.0

287,559

2018

57

46

26

28

206,364.3

118,448.9

294,251.8

135,954.4

77,391.3

59

46

26

28

207,468.2

121,773.7

295,290.0

135,917.2

82,235.0

296,659

78,506.4

81,572.8

294,918

مايو

يونيو

مليون جنيه
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57

يونيو

مايو

ابريل

مار�س

فرباير

يناير

2018

دي�سمرب

نوفمرب

�أكتوبر

�سبتمرب

اغ�سط�س

يوليو

يونيو

مايو

مار�س
�أبريل

فرباير

يناير

2017

دي�سمرب 2016

دي�سمرب 2015

دي�سمرب 2014

دي�سمرب 2013

دي�سمرب 2012

ال�سنة

القطاع

جدول رقم()6

0,048.9

0,076.2

20,516.6

19,451.1

9,773.1

1,804.2

21,151.6

18,186.6

19,095.5

8,491.0

12,391.0

11,216.0

0,431.5

10,056.2

9,952.9

10,652.3

0,721.4

11,514.3

11,949.9

8,572.9

6،908.1

5،302.6

3،745.4

الزراعة

5,013.4

4,286.6

3,400.6

21,865.7

20,942.8

19,224.9

16,359.5

14,969.2

12,031.1

12,563.0

12,193.0

1,909.0

11,826.3

0,902.0

0,565.6

9,352.5

8,903.2

8,701.4

8,942.8

7,656.9

6،690.7

6،074.6

3,914.6

ال�صناعة

5,633.2

5,562.8

4,866.9

5,079.0

4,751.0

4,365.4

3,452.5

2,856.4

1,939.0

1,732.0

1,846.0

1,748.0

2,256.9

1,780.0

1,806.2

1,733.0

1,681.6

1,478.9

1,539.0

1,383.1

1،488.9

1،197.0

909.5

ال�صادرات

3,114.5

7,604.5

7,797.8

3,547.0

3,659.3

3,556.4

3,234.1

2,985.4

3,102.8

3,140.0

3,096.0

3,193.0

3,109.2

2,829.8

2,413.7

751.2,

2,772.3

724.4,

686.0,

1,442.1

1،630.8

2،374.7

2،261.2

الوارد ات

9,536.3

3,265.3

3,294.0

10,349.8

11,030.7

11,479.9

12,125.1

12,257.5

14,753.4

12,412.0

12,056.0

11,487.0

11,484.3

11,056.3

9,918.5

9,810.6

9,527.0

9,301.3

8,835.3

5,930.0

3،798.7

3،488.7

3،894.2

التجارة املحلية

7,801.4

9,778.2

9,981.1

7,216.5

6,872.2

6,581.3

6,078.2

5,545.1

5,615.3

5,254.0

5,563.0

4,992.0

4,914.5

5,112.4

5,113.6

5,183.3

4,481.1

4,550.0

4,944.8

4,015.2

4،146.9

3،640.2

2،226.1

النقل والتخزين

1,685.0

1,559.5

1,602.8

1,567.9

1,504.9

1,486.8

2,350.5

2,224.6

2,754.5

1,031.0

1,113.0

990.0

920.0

790.4

733.4

720.0

771.0

540.6

624.3

311.2

361.3

188.6

89.4

التعدين

8,275.0

17,994.0

7,499.2

7,352.3

7,635.5

6,565.2

15,271.9

4,374.0

12,125.4

2,353.0

4,441.0

3,503.0

13,309.8

2,941.4

11,435.7

1,360.4

0,964.3

0,599.5

0,717.4

9,660.3

7،142.9

4،275.7

3،383.8

الت�شييد

ر�صيد التمويل امل�رصيف ح�سب القطاعات الإقت�صادية بالعملة املحلية والأجنبية خالل الفرتة ( - 2012يونيو ) 2018

30,207.9

8,321.8

8,135.0

26,729.8

26,327.1

23,794.8

22,904.2

2,798.3

2,372.9

6,210.0

25,222.0

21,315.7

118,448.9

117,094.1

113,159.1

112,496.5

108,858.8

02,927.6

96,197.1

3,789.9

3,186.0

86,553.0

2,554.9

8,994.3

3,575.5

71,741.2

69,350.4

68,358.3

7,688.6

53,456.8

44،320.7

37،657.1

7,921.0

7,515.0

4,302.4

3,526.0

21,635.9

0,177.9

9,528.6

8,947.9

7,449.2

14,485.0

12،152.2

11،115.0

10،058.5

30،482.8

�أخرى

املجموع
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امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

مليون جنيه

متويل احلكومة املركزية غري م�ضمن

100

6,953.7

19.6

1,362.9

na

na

na

na

na

na

na

na

2.1

145.2

4.2

292.3

30.8

2,143.0

43.3

3,010.3

يناير -
دي�سمرب

24.3

3,061.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

81.7

4.0

497.6

13.0

1,631.4

58.1

7,315.1

33.0

4,845.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

290.7

6.0

876.4

12.1

1,769.3

47.0

6,899.7

يناير -
دي�سمرب

22.3

3,496.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

24.8

6.4

1,005.6

2.2

349.6

6.1

956.0

10.5

1,641.4

52.3

8,186.3

يناير -
دي�سمرب

20.7

4,566.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

52.2

10.4

2,295.6

1.2

257.6

6.7

1,480.0

9.0

1,981.9

51.9

16.6

3,880.3

0.0

-

0.0

-

0.2

35.8

8.4

1,952.2

0.7

174.8

6.1

1,424.7

6.6

1,548.5

61.4

22.0

5,292.7

0.0

125.5

0.0

20.1

0.4

89.6

9.0

2,160.1

1.9

459.8

5.4

1,296.3

10.9

2,636.9

49.9

12,021.9 14,312.9 11,474.1

يناير -
دي�سمرب

يناير -
دي�سمرب

يناير -
دي�سمرب

15.5

5,238.2

0.0

99.6

0.0

32.4

1.0

331.2

11.6

3,929.5

2.0

665.3

5.2

1,772.9

11.1

3,740.7

53.3

8,012.7

يوليو -
�سبتمرب

�أكتوبر -
دي�سمرب

يناير -
مار�س

100

100.0

100.0

14.9

5,747.4

0.0

208.7

0.0

43.2

0.4

144.6

13.4

5,178.3

3.8

1,464.3

5.4

2,086.5

9.4

3,625.3

52.2

17.4

9,426.3

0.0

120.9

0.0

47.2

0.4

200.2

15.5

8,402.2

3.0

1,622.9

6.6

3,582.1

7.1

3,822.8

49.8

1.3

442.1

9.5

3,349.3

4.2

1,488.8

17.7

14,722.4

0.0

240.8

0.0

52.3

0.3

290.4

20.7

9.7

3,439.5

0.2

59.8

0.7

259.5

0.2

81.1

33.0

11,657.3 17,271.5

3.0

2,499.7

5.0

4,165.5

6.7

5,594.0

46.2

41.2

100

100

100

100

** �إ�ضافة القر�ض احل�سن والإ�ست�صناع ك�صيغ منف�صلة عن قطاع �أخرى بدءا ً من يناير 2012م

100

100

100

100

100

ابريل -
يونيو

2018

8.5

3,164.4

0.1

53.8

0.5

173.9

0.5

171.8

17.8

6,585.7

0.1

49.8

5.4

2,010.0

5.6

2,068.6

61.5

8.46

2,526.5

0.19

57.9

0.65

193.3

0.62

185.3

25.31

7,558.9

0.39

115.4

5.66

1,690.0

5.59

1,670.2

100

100

100

9,862.5

5.94

1,410.3

0.18

42.9

0.09

22.5

1.05

249.0

11.2

2,667.3

0.28

66.9

5.38

1,278.7

8.37

1,987.6

67.48

53.13

15,865.0 16,031.0 22,760.7 14,573.1 38,518.7 26,968.5 20,180.4

يناير  -يناير  -يناير  -يناير -
دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب دي�سمرب

2015

2016

2017

2018

23,756.2 37,038.8 35,350.6 83,355.3 54,193.3 38,678.6 33,822.5 24,102.8 23,329.2 22,107.4 15,659.8 14,681.3 12,587.3 10,394.9

19.8

2,054.3

na

na

na

na

na

na

na

na

1.3

133.0

5.1

532.0

20.4

2,116.5

53.5

5,559.1

يناير -
دي�سمرب

يناير -
دي�سمرب

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
* ال تت�ضمن متويل احلكومة �إعتبارا ً من 2011م

%

املجموع

%

�أخرى

%
القر�ض
احل�سن
%

اال�ست�صناع

%

االجارة

%

املقاولة

%

ال�سلم

%

امل�ضاربة

%

امل�شاركة

%

املرابحة

ال�صيغة

الفرتة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

جدول رقم()7
تدفق التمويل امل�رصيف ح�سب ال�صيغ التمويلية  -بالعملة املحلية خالل الفرتة (  - 2005يونيو 2018م )
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100.0

6,953.7

49.9

3,471.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

1,493.6

3.6

247.4

0.0

0.0

4.9

339.5

11.9

830.5

8.2

571.1

يناير -
دي�سمرب

100.0

10,394.9

60.2

6,253.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

1,821.1

3.2

334.3

0.0

0.0

3.4

351.3

8.2

848.5

7.6

786.1

يناير -
دي�سمرب

100.0

12,587.3

52.2

6,576.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.6

2,093.4

3.0

382.0

8.9

1,119.6

2.1

264.9

10.4

1,314.3

6.7

837.1

يناير -
دي�سمرب

امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي
* ال تت�ضمن متويل احلكومة �إعتبارا ً من 2011م

%

املجموع

%

�أخرى*

%

اال�سترياد

%

الت�شييد

%
الطاقة
والتعدين
%

التجارة املحلية

%
النقل
والتخزين
%
التنمية
االجتماعية**
%

ال�صادر

%

ال�صناعة

%

الزراعة

القطاع

الفرتة

2005

2006

2007

100.0

14,681.3

48.6

7,131.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.1

2,370.6

3.0

446.1

5.9

862.2

3.3

481.1

13.0

1,904.0

10.1

1,485.7

يناير -
دي�سمرب

2008

100.0

15,659.8

52.7

8,257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

2,320.9

3.0

469.5

6.4

999.4

2.4

370.0

9.9

1,556.5

10.8

1,686.1

يناير -
دي�سمرب

2009

100.0

23,329.2

24.0

5,607.9

11.0

2,562.9

4.2

991.3

2.2

520.5

16.1

3,763.2

2.5

582.2

6.1

1,421.3

3.7

865.0

23.7

5,531.0

6.4

1,483.9

يناير -
دي�سمرب

100.0

24,102.8

25.9

6,240.3

5.2

1,259.9

8.9

2,152.9

0.5

129.2

17.3

4,168.4

0.0

0.0

6.8

1,636.1

4.4

1,065.6

19.0

4,577.5

11.9

2,873.0

يناير -
دي�سمرب

100.0

33,822.5

18.1

6,136.1

5.6

1,886.0

9.0

3,042.3

1.4

488.5

12.9

4,368.8

0.0

0.0

10.2

3,433.9

6.7

2,259.2

16.2

5,486.7

19.9

6,721.0

يناير -
دي�سمرب

100.0

38,678.6

24.4

9,436.9

7.7

2,968.2

9.9

3,848.1

1.6

610.4

17.0

6,588.3

0.0

0.0

5.8

2,237.3

4.6

1,771.5

13.3

5,155.8

15.7

6,062.1

يناير -
دي�سمرب

100.0

54,193.3

23.3

12,630.0

2.9

1,568.9

11.0

5,937.0

0.7

401.2

18.3

9,928.5

0.0

0.0

4.6

2,508.5

4.1

2,230.5

14.6

7,899.3

20.5

11,089.4

يناير -
دي�سمرب

100.0

83,355.3

23.2

19,350.7

3.6

3,012.6

11.8

9,873.8

1.1

941.6

19.9

16,627.3

0.0

0.0

4.1

3,455.7

2.0

1,629.1

11.5

9,570.9

22.7

18,893.6

يناير -
دي�سمرب

100.0

37,038.8

15.3

5,662.6

3.5

1,302.5

13.8

5,125.5

7.8

2,904.8

15.1

5,606.7

0.0

0.0

4.9

1,799.3

6.2

2,301.1

18.2

6,750.3

15.1

5,585.9

�أكتوبر -
دي�سمرب

** قطاع التنمية الإجتماعية م�ضمن يف الأن�شطة الإقت�صادية الأخرى بدءا ً من يناير 2012

100.0

22,107.4

32.8

7,254.7

10.5

2,317.4

9.3

2,052.3

0.3

76.7

13.0

2,872.8

2.8

616.2

4.6

1,011.5

2.2

479.2

17.3

3,826.9

7.2

1,599.8

يناير -
دي�سمرب

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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100.0

23,756.2

13.4

3,177.5

1.3

317.6

9.1

2,157.9

3.4

819.4

5.7

1,348.6

0.0

0.0

7.8

1,858.1

10.3

2,440.1

28.9

6,867.5

20.1

4,769.4

يناير-
مار�س

100.0

29,862.5

25.9

7,731.0

1.3

373.6

7.8

2,330.0

2.3

676.7

3.9

1,172.3

0.0

0.0

5.7

1,711.0

6.5

1,933.4

27.3

8,164.5

19.3

5,769.9

�أبريل-
يونيو

2018

مليون جنيه
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